
Bllfbeıke 

O DA BiR HAZNEYMIŞ 
Falila Rılkı ATAY 

~za'da bir dükkan önün...::dum. Vitr :ni seyrediyorum: 
...._ ·· aaltumdan tutunuz da 
.._ ho,nak terliğine [l] v• sırp 
r'-ıa çanfına kadar her ıey var. 
~ih l>atma toplananlardan 

• bir bluz, kimi Bosna iti bir 

t: e takımı, kimi sloven çeıidi 
.~ aeçiyor. Bunlar hep elif

L.-_ ıdi ve hepsi, köyde veya kasa· 
~ halk kadınlan tarafından 
~clıfı için ucuz §eylerdi. Hep
L ~ ikinci bir hususiyeti var: 
.,un ite yarar bir hale getiril-

ohnak ! bunları satın alanlar 
~ seyyahlar değildirler. Ay· 
~_-,Janm Yupılavya evlerinin 
;;' de süslemekte olduiunu ıö-

Ol'aunuz. 
• Pabt gidip bizim çarıula bir 

• t ı r a arayınız. Sizi hemen 
~cı dükkanına götürecekler
...... Antikacı dükkanına ise her ,.,ele az çok zengin olanlar uğ
'-hbilir. Yahut, size, pahalı el'ler
~ itlenen örtüleri göstereceklerdir. 
"lir talum 80 lira ! bunlar da anti-
~ Pahuınadır. Seyyah uğrağı ol
:'iu için fiatlar en yüksek olan 
~tüza mağa~alarında bile 80 
._iil, 50 değil, 30 liralık pek az 
fer Rördük. 

Yalmz Yuroılavyada mı böy-
1.ctir? Londra mağazalarında da
\i, üstünde ''eli•idir'' markasını ta
"1..; bir sürü İrlanda ve lskoçya 
"1.sı vardır. Çünkü, bütün kıy
--ler gibi, elifi ayrı bir kıymet, 
"1iinal ayrı bir kıymet, hatıra 
'"' bir kıymettir. Bu kıymetler 
iahi mükemmel surette iktıadi-
'lirletı. 

Şark hududlarından Trakya'
)& !..adar, Türkiye'nin her tarafın
"-, belki her memleketten fazla, 
._ on binlerce kadına gelir temin 
edecek belki bir takım mmtaka
lar İçin', nakid getirir tek vaP'rta 
0 larak, elitleri çeıidleri vardır. 

Böyle mmtakalarda elitleri, yal 
JIQ, cihan tasarrufunun değil, 
lrcs7 vergilerinin de kaynağı ola .. 
Lilir. Ancak bunlann çoğu, be • 
ldlz, bam malzeme halindedirler. 
8ir kısmı istilleştirilmek, bir kıı· 
~dan yeni kullanma eıyaıı çı • 
~. fakat motiflerde İptidai 
la11aı•1ıivetleri korumak, hulisa, 
~k bir zeka ile birleıen yükıek 
_., aanat kudretinin bir arada ça
lı-..mı gerektiren organize bir 
tly lazımdır. Meseli elektrik l&ı. 
labına b•tbik olunan Venedik fe
berleri, hem aıli güezlliği kaybol
-~n, hem oek iıe yaravan, ve se
'-e1ik modalann masrafmdan ev 
'-hiblerini koruyan mükemmel 
bii"tunelerdir. Bizim, sanatın mü
dahalesi ile, bu tarzda istifade 
edilecek kadar islerimiz yok mu
dUr? Ancak köyün ucuz elisi ihti
~dan ihtikara. antika pahasına 
çlfctıktan aonra, ihtimal bir kaç ki
linin kamı doyar. Fakat halk isti
fadesi geniılemez. Elitleri'nin tan
alnıini kooperatifleıtirmek, halk
e.lerinde dersler açmak, bilhassa 
lanat adamlanna vazife vermek 
~ta gelir. Aklıma gelen ilk ted • 
hir, diğer memleketlerden elicleri 
lrneklerini toplatıp Üzerlerinde 
tetkikler yapmak, ve bu örnek -
lerin hangi oriiinal eşyadan nasıl 
-'ındığmı araıtırmaktır. 
.. 29 teırinievvel eli§leri sergisi, 
iJ.ni ve iktısadi, böyle bir tetebbü
e&ıı başlangıcı olursa, gerçekten 
._,,a.ffak olmuı demektir • ...... ____ _ 

fil Cıyi.m& ve dikimi ıJah olu
ltcaıa brı terlilılerJen Almanya•ya 
'-ede 30 bin çilte yakın ihraç 
.,,İlıneldedir. 

ADIMIZı ANDIMIZDIR 
az 

B. Blumun Beyanatı 
İngı·lterenin, Sovyetler 1 ttihadmın, Küçük An-'' ı . tantın, Türkiye'nin, Polonyanın, Belçika ve sveçın 

mümessilleriyle görüştüm.,, 

«Lokarno konferansının muvaffakıyeti 
için bütün gayretimizle çalışacağız.» 
Cenevre, 4 (A.A.) - B. ve Bn. Blum türlU endifeden uzak olduğu kanaati• 

aaat 22.50 de ıtarise hareket etmifler• ni hasıl ettim. Lokarno konferan~ı~n 
dir. ~ muvaffak olmasına bütün pyretımu;. 

Cenevre, 4 (A.A.) - Dün akfam B. le çalı,acağız." , 
Blum gazetecilere şu beyanatt~ bulun· Silahları bırakma konferansı ha\C· 
mu,tur: 

"- Buradan tamamiyle nikbin ola 
rak dönüyorum. lngilterenin Sovyetler 

Guet9Cilere beyanaa. bulunan 
B. üonB/um 

ittihadının, lriiçilk antantm, Türkiye
nin, Polonyanın, Belçikanın ve tsveçin 
miimeutllerile glSrüttüm. Fransanın 
dostluklarının tamamiyle sağlam ve her 

kında da B. Blum demi9tir ki: 
"- Avrupanın bir uçtan 8bür uca 

kadar bütün silahlarını arttırmakta bu· 
lundufu böyle bir anda aibılwslHmak 
lfaVasını yenilemek biru acaip gibi ıa. 
rünürse de ben billkiı bUDUD pek ma
kul, pek tabii J>ir tetebblla ot~ğı iti
kadındayım. Tehlike tavuıuh ettikçe 
ve silahlanma rnasraflan afırlattıkça, 
bu tehlikeyi tahdid edecek beynelmi~el 
bir anlaşma akdinin ıu1uınıı da o nıs
bette artar.,, 

Frangın kıymetten düşürillmesi k~y
fiyetine temas eden B. Blum fU söz
leri söylemi,tlr: 

"-Uç taraflı para anJapDlll çok mü
himdir. Bu ekonomik ariınaaebctler bü
tün dünya devletleri için yeni bir bat
langıç noktasıdır. Bu sabah, Fransa hil
kilmeti hali hazırdaki gUmrllk ıiıtemi
mizi alakadar eden bir takım hafifleti
ci tedbirlere ön ayak olnııqıtur. BUtün 
devletlerin de bu yolda yUrUmelerl 11-
zımdır. Paraları hizaya getirmekten •· 

(S<>nu 3. anca sayfada) 

Çanakkale kupası final inde Kınkkale • 
Gençlerbirliği berabere kaldılar. Bisikle! 

teşvik müsabakaları yapıldı 
Dün bir taraftan hipodromda, at ko- birer sayı ile berabere kaldılar. 

da A Oyun, tam 16 da. Betiktath Hakkı· 1utarı yapılırken, diğer taraftan n- nın idaresinde batladı. İki taraf ıöyle bi-
kara gücU alanında Çanakkale kupası 

f • ali ıı~- G 1 Kı rer takım ... 1r•rnHAlardı: maçlarının ın yap '"" enç er • • (;;;;,;Unci say/ada) 
rıkkale gilcü takımlan karşdaı:tı:la:.r_v:.,:e~----------------
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Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

= sw 
HER YERDE S KURUŞ 

il 

lngiltere rejim hareketler· 
Almanyadan dö
nen Loyd Corç 
ingilterede bir 

halk cephesi kur· 
mak fikrinde 

Londra, 4 (A.A.) - B. Loyd Corc, 
Reynold Niyuz'a verdigi bir mülakatta 
bir İngiliz halk cephesi teşkilini şid· 

detle tavsiye etmektedir. 

(Sonu 3. üncü $aylada) 

B. Loyd Corc ve Osvald Mosıey 

lngiliz karagöm
leklilerinin nü
mayişi yüzünder. 
Londra yahudile·f 

ri teltış içinde 
Londra, 4 (A.A.) - Sir Sosvald M°"' 

ley'in "kara gömlekliler" i tarafındaa 
şehrin bilhassa yahudilerle meskun mıM 
h,allelerinde tertib edilen nümayİf ala. 
yı münasebetiyle bugün ögleden sonıa 
East • End'de karıtıkhklar çıkmasınım 

dan korkuluyor. 
Londranın bu kısmındaki be' bele

diye reisinin protesto ve istirhamlan
na rağmen dahiliye nazın ne bu nüma
yifİ, ne de ingiliz fafiıtlcrinin, alaJ; 
dağıldıktan sonra ayrı ayrı dört yerde 
yapacakları mitingleri yasak etmek ci• 
betine gitmemiştir . 

Diger taraftan komünistlerle, mü.
takil, işçi partisi de kendi taraflar ve 
menıublanm kara gömleklilerinlrin~ 
yarım aaat önce ba'hyacak olan mukaııt 
bil bir nümayife davet ctmitlerdir. 

3000 polis, asayişi muhafazaya m• 
mur edilmiştir. 

Alayın geçecegi sokakların duvar ~ 
kaldırımları katran ve tebetirle yazılıı 

mış: "Fafizme geçid vermeyiniz" "p. 
çemiyeceklerdir" ve daha buna benz• 
ibarelerle kapalıdır. 

Yahudıler endişe içerisindedirler. 

--~--· 
Vdrıı dr1 

Dün ipodromda yapılan onbahar at 
vanşlarımn birincisi çok heyecanlı 

ve zevkli oldu 
Sonbahar at yarıılarının çok sevkM 

geçen birinci ha/tasına aid görünüıler: 
Yukarda Başbakanımız Kamutay Ba,. 
kanı B. Renda ve Ankara Valisi B. 
Tmad,,,_;_ ortada düak.Q yarııta kaa· 

111• atlardan lliri; yanda hlabalıl •it 
tribün .lröpsi, altta müşterek bahis p 
şelerinin 8aiadeki lıalaba1ı/c ve bir n. 
fUllUD f iıuli. 

(Yazz11 b~ılacl ıayfamızdıduJ 
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Tatari~tan haherlcri. 

Genç bir ingilizin bu günlerde ne§rettiği heyecan verici eserfo ismi 
budur: Tataristandan haberler. Eton ve Oxford üniversitelileri zihniyeti
nin mükemmel bir mümessili olan Peter Fleming (muharririn adı bu· 
dur), birkaç senedenberi antiromantik seyyah mesleğini ihtiyar etmiştir. 
Dünyanın en tenha veya en tehlikeli mrntakalarınr gezen Fleming, gör
düklerini sakin, neşeli bir mizah ile ve sesini hiç yükseltmeden tasvir et
meği kendisi için bir şeref meselesi haline getirmi§tir. Brezilyanın insan 
ayağı değmemiş yerlerini böylece J?CZmişti. Bu sefer de Çinin en hücra, 
Nanl:irf hükümetince şöyle böyle idare olunan ve ruslarca ele geçirilmek 
ıstenen vilayeti, Sin-Kiang'i baştan başa dolaşmış, Kaşgar'dan geçerek Pe
kin yoliylc İngiliz Hindistanrna varmıştır. 

Fakat bu seyahat, pek güç olmakla beraber, daha önce başkaları tara
l ından da yapılmıştı. Peter Fleming'in hususiyeti, bilinmiyen yerler ka
§İflerinin maruf tipi olmaktan şiddetle çekinen bir kaşif olmasındandır: 
Selefleri hayran olunacak tarzda te§kilitlandırılmı§ sefer heyetleri tertib 
etmişlerdi, karvanları, muhafaza kıta/arı vardı, ve hatta bir kaç senedenbe. 
ri deve yerine otoşöniy kollarr ikame etmek usulünü kurmuşlardı. Fleming 
"numarasım" böyle şeylere başvurmadan oynamak kararını vermiş oldu
ğundan iki paket çikolata, birkaç ilaç, bir deri ceket ve biraz para ile Pe· 
kinden Hindistana hareket etti. Seyahat arkadaşı erkek değil, kadrndı ve 
ona bir tesadüf eseri olarak arkadaş olmuştu. Çinliler ve tibetliler arasında 
altı ay başbaşa kalan bu iki gencin, gönül işleri ananesine göre biribirini 
sevmeleri gerekti: Bu çift, bu çeşid hadiseleıden de kendisini korumayı 
bilmi§tir. 

Peter Fleming'in hikayesindeki güzel ve dikkate Jayik taraf, asıl, 
nice güçlüklere rağmen seyahat vasıtalarında inanılmıyacak bir tasarruf im
kanı bulmuş olmasındadır: Silahlı çetelere karşı kendini müdafaa için tut
muş olduğu yol hiç silah taşımamakta, sefer heyetini beslemek için küçü
cük bir av tüfeği ona yetmektedir. Milyonlarca yabancıya karşı insan tek 
başrna olursa cins cins silahlarla tepeden tırnağa kadar silahlanmış olma
nın bir faydası olur mu? Fakat barış fikrinin bu saf timsali, hikayenin deva
mınca görülüyor ki, haksız değildir ve işin bütün güzelliği de i§te bunda· 
dır. Tehdid edebilecek derecede silahlı başka avrupalrlar bu yolculukta kı-

• lrçtan geçirilmişlerdir. Halbuki dudaklarında tebessüm ve hallerinde bariz 
bir inanla, herhangi taarruz niyetini mühimsemiyerek, yalnrz başlarına do
laşan erkekle kadın, dü§manlığın türlüsüne karşı kendilerini müdafaa ede
bilmişlerdir. Bu misal, korkuyu zulme tahvil eden müdhiş silahlanma me
kanizmasrnı bir kerre daha insanın gözleri önüne getiriyor. Bu iki kişi ise 
ufak bir ürküntü bile telkin edemedikleri içindir ki önlerine çıkanlarrn 
yüreklerinde kötülük etmek arzusunu uyandrrmamışlardır. Tataristandan 
gelen son haberler işte bunlardır, ve, her zamandan fazla bu sıralarda, u
zun ve derin düşünülecek değerdedir. - Andre Maurois 

Şişmanlık ,.e zayıflık mcı..;clesi Alkazal''ın Bilan(:osu. 

Bin iki yüz ki§i Alkazar sarayrna 
sığınmışlardı; sonuna kadar müca
dele ettiler ve itiraf etmeli ki bun-

da muvaffak da oldular. Eşi az gö
rülmiiş olan bu muhasara ve müda

faanın §İmdi bilançosunu öğreniyo
ruz: 80 ölü, 500 ağır veya hafif ya· 
ralı. Hükümetçiler saraya kapanan-· 
/ar üzerine 6000 tane 7,5 luk ve 

4000 tane de, bazıları boğucu gaz 
neşreden 15,S Juk mermi, beheri üç 

bin kiloluk üç lağım atmışlardır. 

- Çok şişmanlıyorum doktor, ne 
•apayım? 

Asiler, Alkazarda geçirmekte 

oldııklarr hayat ve hadiselere dair 
~ ellerindeki basit vasıtalarla - gün· 
delik bir gazete çıkarmışlardır. Mu

hasara esnasında iki çocuk dünyaya 
gelmiştir. 

- Fransız frangı gibi zayıflayınız 
(Paris-Soir'dan) Talihsiz çocuklar J 

Hıdırellez 

TAKViM 
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1355 
- Milli ordunun Üsküdara girişi (923) 

- Birinci Türk Dili Kurultayı bitti (932) 
1352 

·--.. 

153 - ~~rat üzerindeki Büyük İsmet İnönü köprüsü-
nun açılış resmi yapıldı (932} • 

Güneşin doğması 6 I 

Güneııin batması 17.47 - Anka<a O<man Çiltligi Bi<a labdkas. açdd> (934) i .........._ __ ... .. .. ... .. .. t 
Ankara El tş}~~i s;;~;tK:;J;i;.;~~d~~··: · 

El işleri sergisinde istihdam olunmak 
d T 1. u_· z.ere elli marangoz ustasına ihti.var nr ır. a ıp olanların her gün on ile on k 3 

1 1 arasında Sergievinc müracaatları. 

Profesör Niınbus'iin maceraları: Evdeki caz .• 

u~us 

Ankara polisinin 
muvaf f akıyeti 

Okurlarımızdan Celal Akyürek'ten 
aldığımız bir mektubta deniliyor ki: 

"Türk polisinin memlekette emni· 
• yet, selfimet ve halkın rahat ve huzur
larını temin edici bir varlık olduğunu 
bir kere daha ispat eden çok enteresan 
bir vakayı aziz Ulus gazetemize bildir
mekle derin bir haz ve yüksek bir şc·rcf 

kazanmak istiyorum: vaka şudur: 
Perşembe akşamı saat on sekizle on 

dokuz arasında, Karaoğlan caddesin
den geçerken, altın zenciri ile, ceketi· 
min yaka iliğine bağlı '!e mendil cebin· 
deki tarihi altın saatimi yankesicilere 
çarptırmıştım. 

Ertesi gün, çarpanların şekillerini 

kendisine, pek az tarif edebildiğim An
kara Emniyet Direktörü B. Sadri, ver· 
diğim az bir bilgi üzerine hayrete şa

yan bir süratle iki saat zarfında saati· 
mi buldurarak teslim etti. 

Kendisine ve kıymetli arkadaşlarına 

burada teşekkür ederken, cumuriyet 

polisinin emniyet ve selamet varlığına 

en samimi minnet ve hürmetlerimi sun· 

mağı temiz bir vazife telakki ederim." 

Buğday ihraç ediyoruz 
İstanbul piyasasından sert buğday 

ihraç edilmeğe başlanıldığından fiatla

rı sağlamlaşmıştır. Yumuşak buğday 

fiatlarında da son günlerde hissedilir 

bir gevşeklik vardır, 

Almanyanın buğdaylara 120 mark 

vermeğe başlaması üzerine bu memle· 
kete de ihracatın başlıyabileceği ümid 
leri kuvvetlenmektedir. İsviçre ilk ver
diği 4 bin ton kontenjana il~veten ye
niden 1500 ton kontenjan daha vermiş 
ve bu mikdar da Mersinden Urfa mcıl
ları gönderilerek kapatılmıştır. 

DiL KÖŞESİ: 

Dün bahsetmi§ olduğumuz yazıdan 
bir cümle daha : 

"Sonra ''Fenike alfabe'' sini de 
Fransaya götüren ve bu suretle Avru
paya yayılmasına çalışmış olanlar da 
"Egeliler'' , Türklerdir., • 

Biitün tenkit işaretleri gibi tırnak 
işaretinin de doğru dürüst kullanrlclr
ğrna bizde seyrek rastlanır. Me
sela burada tırnak ıçıne alınan 
"Fenike alfabe" tamamlanmış bir tabir 
değildir ve bu itibarla tırnak i<;indeki 
yazı başlı başrna bir şey ifade etmiyıor. 
Ya (Fenike) kelimesi, yahutta (Fe
nike alfabesi) tabiri tırmık içine alrn
mak icab ederdi. Dahi manasına olan 
''de" lüzumsuz olarak cümlede iki defa 
kullanılmıştır. Bunlardan ilkinin kul
lamlrş şekli cümleye yanlış bir mana 
verecek mahiyettedir. Çünki "Fenike 
alfabesini de Fransa.ya götüren'' de
nilince, Egeliler'in daha başka alfabe
leri de Fransaya götürmüş oldukları 

manası çıkar ki bu mana kasdedilmi§ 
değildir. Sonra tarihe aıt olan bir ha
dise için mazii nakli sigası kullanılmak 
icap ederken "götüren" denilmiştir. 
Sonra "Egeliler'' hiç şüphesiz ki bu 
alfabeyi Fransa ya naklederken "A vru
paya yayılmasına çalışmak'' gayesini 
gütmÜ§ değillerdir. Ve eminiz ki mu
harir de böyle bir iddia ortaya atmak ni
yetini beslememiştir. Sadece, ifadesine 
ihtimam etmemesi neticesinde bu yan
lış mana belirmiştir. 

Bu yazınrn tahliline yarın da devam 
edeceğiz. 

(Le Journal'den) 
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C. H. P, Cebeci ocal{ l{ongresi 

Sakarya oeağı kongresinden bir görün~ 

C. H. P. Sakarya kamununa bağlı 
Cebeci semt ocağının yıllık kongresi 
dün saat (10) da toplandı. 

Üyeler tamamen gelmişlerdi. Her
keste bir heyecan ve fevkaladelik göze 
çarpıyordu, kamun başkanı Rauf Bay
kan ilyönkurul sekreteri B. Mazhar ve 
Çankaya ilçebayı Halfı.k Pepeyi ve Cebe· 
ci kamun bayı Sakıp Ö.zeyi'nin kongre
ye iştirakleri bu yıllık kongrenin önem· 
li olacağını gösteriyordu. 

B=>şkan Yakup Çeke kongreyi açtı. 
Ocağın bir yıllık faaliyetini kısaca an· 
lattr. 

Kongre başkanlığına seçilen Hasbi 
Sarğınm idaresinde hesab bakma encü
meni seçimleri yapıldıktan sonra dilek
lere geçildi: 

Dilekler görüşülürken söz alan genç 
ve ateşin üye Karni Üçok önemli bir di
lekte bulundu. (Ankara şehrinin adının 
Atatürk şehri adına) çevrilmesini teklif 
etti, bu dilek kongrece tasdik edilerek 
sürekli alkışlarla karşılandı. 

Bu arada Çankaya ilçe bayı Haliik 

Uşak'ta zelzele 
Uşak, 4 (A.A.) - Bu gece saat bir

de şiddetli bir yer sarsıntısı oldu. Şe
hirde zayiat yoktur. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
}ardımlan 

Çocuk esirgeme kurulu genel merkezi 
tarafından 1.9.936 tarihinden 1.10.936 
tarihine kadar 2504 çocuğa yardım edil
miştir. Bunlardan 424 hasta çocuk ve 
anne genel merkezin polikliniklerinde 
bakılmı~ ve tedavi edilmiştr. Ayrıca diş 
bakimevinde 305 çocuğun dişleri bakıl
mış ve tedavi edilmiştir. Süt damlasın
da her gün 80 çocuğa süt verilmiş ve 
bir ayda yekiin 1057 kilo süt dağıtılmış
tır. 1671 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. Yardım 
için genel merkeze baş vuran 21 yoksul 
yavruya 80 lira 27 kuruş para yardımı 
yapılmıştır. 

Gene üç yoksul yavruya elbise ayak
kabı ve çamaşır verilmek suretiyle giy· 
dirilmişlerdir. 

Pepeyi söz alarak, balkın isteklerinin en 
kısa bir zamanda yerine getirilceğini va· 
dederek hükümet ve parti beraberliğini 
anlattı ve parti kayelerini daha kolaylık· 
la gerçekleştirmek için hükümetin ve dO 
layısiyle kıymetli ilbayımızla kendisinin 
çalışacağını ve tam yardımda bulunaca· 
ğını belirtti. 

!ikinci celsede dilekler kabul edildik• 
ten ~onra seçimlere geçildi: BB. YakuP 
Çeke, Edip, Zeki, Mazhar Eğilmetı 

Muhtar Görel, yönkurul asılı üyeliğine 
Bn. Hatice, BB. Nuri Onan, Agcih, Ali 
Güler, Ahmed Bebekli :Yedek üyelikle• 
re, Bn. Miizeyyen, BB. Yakup Çek• 
Asli ve Bn. Hatice ile B. Nuri Onan ye• 
dek kamun delegeliklerine atanılarak 
bu yılki kongreye son verildi. 

C. H. P. ocak kongreleri 
C. H. P . Etlik, Eğlence ve Ayvalı 

ocaklarının kongreleri dün yapılmış ve 
ruznamede yazılı olan maddeler üze• 
rinde müzakerelerde bulunulmuştur. 

' 

İzmir ve Mersin pamuk 
piyasaları 

Alakalı dairelere gelen maliimat:ı 

göre, Ege mıntakasında pamuk alivre 
muameleleri çok hararetlidir. Fi~tlaı' 

geçen haftaya göre kiloda bir kuruş dıt' 
h'a yükseleıek 46 kuruş olmuştur. Haf.o 
ta içinde 1.300 balya üzerine alivre mu• 
amele olmuştur. Yeni mahsul gündeı1 
güne çoğalmakta, piyasa sağlam ve iY 
tekli bir durum arzetmektedir. 

Mersin mıntakasında pamuk üzerine 
muameleler her hafta bir mikdar dahll 
arttığı gibi Hatlar da yükselmektedir'. 
Geçen haftaya nazaran Klevland pamu1' 
fiatları bir kuruş daha yükselerek 41 
kuruş üzerinden istekli muamele gör .. 
müştür. İane ve ekspres nevilerinifl 
fiatları da 1-1.5 kuruş kadar yfıkselmiş• 
tir. Mübayaatın en fazlası dahildeki 
fabrikacılar tarafından yapılmıştır. 

Hafta içinde yeni mahaulden taka' 
suretiyle Japonyaya satışlar yapılmış• 
tır. 

Selanik sergisinde türk pavyonu 
Geçen aene Sellnik 

sergisindeki pavyonu -
muzu gördükten sonra, 
gözüme ilişmiş olan nok· 
sanları tebarüz ettirmiş 
ve yabancı memleketler
deki sergi işlerini mer· 
kezde mesul ve satahi
yetli bir büroya raht et
medikçe, istenilen mü· 
kemmeJiyeti elde etme
nin güç olacağını kaydet• 
miştim. 

Bugün, sergi i§leri, 
lktısad Vekaletince la -
yık olduğu ehemiyetle e
l'° alınmış ve bu hususta 
bir merkezi komit~ ku
rulmuş bulunuyor. Bu 
çok yerinde •kararın ve 
itinanın ilk neticesi göğ
sümüzü kabartacak ma
hiyettedir: Milletlera -
rası Selanik panayırın
da bir çok yabancı ben
zerleri arasında türk 
pavyonu birinciliği ka
zanmıştır. 

Geçen sene gözüme 

ilişmiş olan eksikleri 
nasıl bir iç üzüntüsiyle 
k~ydetmek mecburiye • 
tinde kttlmışsam, şimdi 
temin edilmiş olan par
lak muvaffakiyet haberi
ni de o kadar sevinçle 
karşılıyorum. 

Yabancı memleket -
terde milli propaganda 
işlerinin milli haysiyet -
le alakalı yüksek ehemi
yetini uzun boylu iza· 
ha hacet görmüyorum. 
Vatan toprağının dışın· 
da dola"mı~ olanların 
kalbleri bu hususta mu
hakkak ki bir çok mu
vafafkiyetlerimizin gu • 
rurivle carpmıs ve bir 
c;ok ihmallerimizin acısı· 
le hıırkul.,,ııstur. 

Yeni Türkiveyi dıııa
rıya tanıtmak hususun -
da yanaca~ımız J!avret • 
ler behemahal inkıl :' lıı • 
mızın şaşırtıcı h"Jmlesine 
layık olmalıdır. Bu hu
susta "karınca kararın· 

ca'' dövizi asla varid o· 
lamaz. Dışarda memle• 
ketimizi temsil edec.eK 
hareketlerin mutlaka 
mükemmel olması ve bu 
hususta hiç bir gayretin 
ve fedakarlığın esirgen• 
memesi ic"b eder. 

İktısad Vekilimizin 
yabancı memleketler ser .. 
gilerinde Tür.kive'nin 
temsili islerini ne kadar 
büvük bir ehemiyet ve 
alakayla telakki ettia ini 
bir çok misallerle gör• 
dük. 

Selanik'teki muvaffa .. 
kivetimi:z bu yüksek an• 
lavısrn tabii bir netice• 
sidi;. Ve l ehimize ta hak· 
kuk etmiş olan hu neti· 
cenin, dost muhitin mem 
leketimize sıcak bir sev• 
11iyle bağlr olan hal !.:mı 
da bizim kadar sevindir· 
miş olduğuna eminiz. 

YAŞAR NABİ 
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Raf talık 
li'RAN 

Siyasi icmal 
tı1 .,,1 K, DOLAR, STERLİNG 

' LA.Fr 

fra liaftanı: en büyük sansasiyonu, 
Ilı n_sız frangının kıymetten düşürül • 
a~sı ve İngiltere, Fransa ile Amerika 
li'r Stndaki üç taraflı para anlaşmasıdır. 

ansız f .• k ·~ Be rangının kıymetını orumaK, 
tıelerden b • f h'"k"" tl · · ~ en ransız u ume erını 

la~l eden bir mesele halini almıştı. Ve 
f g, &ol, bütün fransız siyasi partileri 

dra~k kıymetinin muhafazası noktasına ıtq ~i 1 ak etmişlerdi. Blum da geç.en ha-
., tanda iktidara gectikten sonra, fran· 
"'tık J }'e . 1Ytnetini muhafazaya çalışmak, 

nı fran h'"k'' · · h · t li sız u umetının en e emıye • 
tıi v~zi~elerinden birini teşkil edeceği· 
b bıldırnıişti. Blum hükümeti dört ay 
aşarıJrn · 'k l b · 1 -t asr gıttı çe zor aşan u ış e ug· 
aştı F k ·· b' rı· · a at nihayet frangı uçte ır 

..,~'b:tte kıymette.n düşürmeğe karar 
~ tdı. Bu hareketin fransız iktısadi ha· 
aıı fu: · - • ı k · "ft b· . erıne yapacagı akıs er ço gırı 

1 ır ıktısad ve maliye meselesidir. Mil· 
betlerarasr münasebetleri bakımından 
A.lttıurı ehemiyeti, Fransa, İngiltere ve 
t' tnerika arasında para krymetleri ilze-
•nde b' " ır anlasma yapılmasındadır. Bu 
ııauy"k • .. ta u devlet, milletlerarasr para mu-· 
tıı deJesinin, altın, isterling ve dolar ol-
1.ak iizere üçe ayırdığı zümrelerden 
oırj • 

1. nın lideri idi. Dolarcrlar ile ster· 
ıng ·ı " cı et arasında zrmnt bir anlaşma 

t~tdr, Fransız parası krymetten düşti • 
Uld"k l> u ten sonra üç grup anlaşmışlardır. 
ara ·· l Uzreindeki bu anlasmanın konten• 

d~~trnan, klering, döviz,.. tahdidatı gibi 
t'ıger ticaret ve maliye meseleleri üze -
ınde d b e yeni anlaşmalara sınır açması 
eklenir, 

l.iRETtN, MARKIN VAZlYETl. 

..,. 1"ransız frangını- tabii olarak, İs· 
(lıçre frangı takip etti. Bundan sonra 
fa lioııanda parası frank ve İsviçre 
~arıgr ile aynı hizaya geçti. Bunlar 
i kleniyordu. Fakat altına bağlı olan 
dtaıyan lireti le alman markı hakkın· 
a İtalya ve Almanya hükümetleri na· 

' 11 bir karar vereceklerdi? Almanyanın 
~ark kıymetini muhafazaya karar ver-
"l ~. 
gı anlaşılmaktadır. Fakat İtalya te• 

:eddüd ediyor. Mark hakkında şu .;öy • 
enebilir ki Almanya tarafından takib 
~dilen ticaret politikası alınan milli 
Jlaras · ı · · d tA • k' . ınzn kıymetı mese esını a e a ı ın· 
tı Pl... 'k" f k . ana attnıstır. Paranın ı ı on sıyo• 
rı~ Vardır. Dahilde mübadele vasıtası, 
~•l!etıerarası ticaretinde mübadele va
~ıtasr. Esva mübadelesi mahiyetini a· 
aıı ın·11 1 · • • ~ ı et erarası tıcaret sıstemı parayı 
l'~~ro dısma atmış gibidir. Almanya 
~ Utkiyeden şu kadar kilo tütün alır. Şu 
ıtdar makine verir. Bunların para ile 
l) <idesi manasını kaybetmeğe başladı. 

aha garibi, Almanya'da register mark 
~e İtalyada turist lireti ihdas edilerek 
1t 11 Paralarxn milli hududlar içindeki 

1Yrnetteri arasında da bir tehalüf hu " 
~~le getirilmiştir. Binaenaleyh mark, 
ır~t ve hele Sovyet parasının husust va
~ıetleri vardır. İngiltere, Fransa ve 

lrıerika arasında para anlaşmaslnın bir 
taycsi de eski ticaret usullerin eaykırr 
01arı bu temayüllere bir sed çekmektir. 

"' * * 
MiıLE1'IJER CEMlYETlNDE: 

(! l'-vtilletler Cemiyeti asamblesi, habeş 
elegelerinin müzakerelere istiraki me· 

~ele · . ' b sını hallettikten sonra çalı~maya 
aşladr. Evvela İngiliz dıs bakanı, bir 

?lııtuk söyledi. Bu defaki içtimamda 
~silrnbleyi en cok meşgul edecek mese· 
e ~illetler Cemiyetinin ıslahı işi ola-
~~lttr. Malftmdur ki geçen temmuzda 
Utün aza devletler, ıslah hakkındaki 

1llı.iitalaalarınr bildirmeğe davet edilmi§· 
erd' h 1• Ondan fazla devlet bu mesele 

.
13 
ak.kında umumi katibliğe rapor gön .. 

ll<!tdiği halde İngiltere yollamamıştır. 
Unun içindir ki İngiliz dış bakanının 

~Utku büyük alaka ile bekleniyordu. 
a den ıınisakın Versay muahedesinden 
~Yrtlması lüzumundan başka ıslah hak" 
tı~ncıa bir şey söylememiştir. Hatta de· 
'tı~lebilir ki İngiltere ıslah aleyhinde • 
t'ır •. Çünkü İngiltere, Milletler Cemiye• 
'dının zafını teşkilatının bozukluğunda 
~ğit,, aza devletlerin vazifelerini yap· 
lı: k ıstememelerinde görüyor. Yani 
~den misakın hükümleri tatbik edilmi· 

or demek istiyor. 

.... Eden'den sonra fransız dış bakanı 
·>Oz s" 1 le .. oy edi. Delbos da başka bit mese-
li1ı; Uze.rinde durdu: Silah yarışının teh· 
t lerıne işaret ederek yeni bir silah· 
r:ı:Ianın k ~ a onferansımn toplanmasını 
Sted' So a 1

• vyet Dış bakam Litvinof da 
satnble kür~üsünden Hitler'in Nürn • 

berg'de Sovyetlere karşr söylediği söz• 
lere cevab verdi. Fakat henüz asamble 
Milletler Cemiyetinin ıslahı meselesini 
ciddi surette ele almış değildir. 

* * * 
lSPANYA VAZlYETL 

İspanyadan gelen haberler bermu
tad mütenakıstrr. Haftanın başında ge
len bir haberde Toledo'da Alkazar'ın 

. hükümet kuvvetleri tarafından ele ge• 
çirildiğini bildirmekte idi. Sonra ge • 
len bir haber, çoktanberi muhasara ha· 
tinde bulunan bu yerin kurtarıldığını 
bildiriyor. Her halde muhakkak olan 
şudur ki artrk hükümet kuvvetleri her 
tarafta müdafaada bulunuyorlar. Bur· 
gos hükümeti İspanyanın üçte ikisine 
hakimdir . HUkfunet kuvvetleri Madrid 
şehrini k..ırtarmaya çalışıyorlar. P:ıyi • 
tahtın müdafaa tertibatından olmak Ü· 

zere Alberehe nehrinin sularını etrafta
ki arazi üzerine çevirmişlerdir. 

İspanya ihtilaline karşı bitaraflık 
l<aidelerini tatbik etmek için Londrada 
toplanan milletlerarasI komisyonuna 
İngiltere ve Fransanın tazyikiyle Por
tekiz de iştirak etmeğe karar vermiştir. 
Fakat asiler o kadar tefevvuk temin et
mişlerdir ki artık bu bitaraflığın mana• 
sı kalmadı. 

* * * 
Ç/N - JAPONYA 

Çin ile Japonyanm arasındaki mü • 
nasebetler gergin bir safhaya girdi. Bir 
aydanberi Japonya, Çinin muhtelif kı
smıhrmda japonlara karşı yapılan te· 
2ah:.irattan şikayet etmektedir. Filhaki· 
ka Çin efkarı umumiyesi Japonyaya 
karşx heyecan halindedir. Ve bazx yer
lerde bu galeyan japon tebaasına ve ja
pon askerlerine karşı barekrt şeklinde 
ifade bulmuştur. 

J aponya bunu fırsat bileret< Çine 
I<arşı harekete geçmeğe karar vermiş 
•görünüyor. Çin hilkümetinden bazı mil· 
talebat ta bulunduğu bildirilmekte ise de 
bunların mahiyeti henüz malfim değil
dir. Jafiônrının beŞ, eyaleti Çinden ayır· 

ınak iste~iği anlaşrlmaktadır. Bu eya
letler, Hopey, Şantung, Şansi, Çahar ve 

Suiyuan'dır. Uzak Şarkta yeni bir Man
çurya davası çıkacak gibi görünüyor. 

Çin • J apon davasx hu1asa olarak şöyle 
ifade edilebilir: Çin mim birliğini tak
viyeye çalışıyor. Japonya Çini dağxt -

maya uğraşıyor. Bir yarış halini alan 
bu biribirine zıd iki teşebbüste Japon· 
ya galib geliyor. Çin mağlub oluyor. 

* * -~ 
lSKANDlN A VY A 
MEMLEKETLERiNDE. 

Hafta arası iki İskandinavya ınem· 

leltetinde seçim yapıldı: İsveçte yapı
lan seçimde sosyal demokratlar kazan· 
dılar. MalUmdur ki bu parti 1932 sene· 

sinden geçen hazirana kadar iktidarda 
bulunuyordu. Geçen haziranda bükü .. 
met istifa ederek çekildi. O zaman si • 

lahsrz1anma meselesi yüzünden çıkan 
bir ihtilaf dolayısiyle vuku bulduğu sa• 
nılan bu istifa meğer seçim için hazır· 

lanmak maksadına matuf imiş. Hafta a· 
rası yapılan seçimde parti kazanmıştır. 
Fakat hükümet teşkil edecek bir ekse

riyet temin edemediğinden çiftçi par
tisiyle bir kovalisyon yapmıştır. Se

çimden sonra sosyal demokrat partisi 
iki şıktan birini tercih edebilirdi : Sa-

ğa dönerek çiftçilerle birleşmek. Sola 

dönerek sosyalistlerin yardımını temin 
etmek. Parti birinci şıkkı takib etmiş· 

tir. 
Danimarka'da yapılan diğer seçim 

enteresan oldu. Gerçi burada hükümet 

değişmemiştir. Fakat 1928 denberi iktı· 
darda bulunan hükümet, ayan mect.i-

sinde ekalliyette bulunuyordu. Bu se~ 
beble hükümet ve parlamento birleşe

rek ayan meclisini ilga etmeğe teşebbüs 
etmişler fakat muvaffak olamamışlar· 

dı. Bu defa yapılan seçim<le ayanı ilga· 
ya taraftar olan hükümet partisi ile ta· 
raftar olmıyan partiler müsavi aza in -

tihab ettirdiler. Mecliste ekseriyet te-
min edecek olan bir azalık için ileri SÜ• 

rülen iki namzed müsavi rey aldr. Bun· 
un üzerine kura usulüne müracaat 

edildi ve hükümet namzedi kazandı • 

Binaenaleyh hükümet kura ile ayan 

meclisinde ekseriyeti temin etmiş bu. 

lunuyor. Ekseriyeti bu şekilde temin 
ettikten sonra bakalım ayanın ilgası gi· 

bi esaslı bir teşkilat meselesinin tatbi • 
ki cihetine de gidilecek mi. * 

ULUS 

IS P ANYOL IHTILAI_J İ 

General Mola kuvvetleri Madrid 
üzerine yürümiye b~,ıadı 

ÖMüriilcn gazeteci hakkmda 
Parsi, 4 (A.A.) - Pöti Jurnal ga

zetesi, İspanya asileri tarafından ca
susluk vesile edilerek kurşuna dizil· 
diği bildirilen fransız gazetecisi And
re Nöman'm ölümü hakkında yazdığı 
bir yazıda diyor ki: 

"Gazetemizde çalışmış olan Nö
marı'ı tanıyoruz. Nöman hiç bir zaman 
bir casus olabilecek adam değildir. E· 
sasen guya biricik delil olarak göste
rilen "gizli karne" meselesi bir fransı
zm idamı için kafi bir delil değildir. 
Bu hususta izahat istenmesini ve bu ci
nayet irtikab edilmişse, tazminat ve 
zecrt tedbirler talebedilmesini isteriz., 

B. Delvayo Madrid'e döndii 
Madrid, 4 (A.A.) _ Dün Madrid'e 

dönen dış bakanı B. AJvarez Delvayo 
Largo Kaballero ile görüşmüştür. 

Portekizde kurulan lejyon 
Lizbon, 4 (A.A.) _ Sosyal nizamı 

ve yeni devlet prensipini müdafaa et
mek istiyen gönüllü yurdseverlerden 
müteşekkil bir Portekiz lejyonunun 
teşkili hakkındaki kararname neşredil
miştir. 

Lejyon, as.kert usuller içinde lCuru• 
lacak ve en az ikisi zabit olmalı: üzere 
hükümet tarafından tayin edilmiş beş 
aza tarafından idare edilecektir. Hükil· 
met, lejyonun kumandanım merkez 
konseyinin askeri azasından tayin ede· 
cektir. Her departmanda bir veya bir 
kaç otomobil grupu teşkil edilecektir. 

Kadiz, 4 (A.A.) - Madriddeki bom
ba imalathanesi ile civarında bulunan 
bütün evler berhava olmuştur. Yüz ka· 
dar ölü vardır, 

Toledonin işgalinden önce, marksist• 
ler burada 600 esiri idam etmişlerdir. 
Hükümetçilerin terketmiş oldukları si
lahlar arasında birçok meksika tüfekle· 
ri bulunmuştur. Guadarrama cephesin
de, General Mola kuvvetleri mevzilerini 
tahkim ve asker mevcudlarını bir nokta
da temerküz ettirdikten sonra Madrid 
üzerine yürümeğe başlamışlardır, 

Hiikiinıet kuvvetlerinin kazan· 
dığı başarılar 

Madrid, 4 (A.A.) - Hükümet kuv
vetleri Tage mıntakasmda, mukabil ta· 
arruza geçmişler, asilerin Makedadaki 
mevzilerini bombardıman etmişler ve 
Bargasa yaklaşmışlardır. 

Argon taraflarında Hue Vanm kuşa
tılması devam ediyor. 

Asi tayyareler Getaf e hava meydanı 
üzerine bombalar atmışlarsa da hedefe 
isabet ettirememişlerdir. 

Maliye nazırı bütün İspanyolların, 

ellerinde bulundurdukları altın ve ya· 
hancı dövizleri yedi gün içinde İspanya 
devlet bankasına yatırmalarım emret· 

miştir. 

* * * 
Burgos, 4 (A.A.) - Alkazar müdafii 

Moskardo tümgeneral, Somosierra ve 
Guadalabaradaki kuvvetlerin başkomu· 
tanlığına tayin edilmiştir. 

================================;;;;=====-=~·========= 

SON DAKiKA: 

Pariste cephelerin ı~arşılıl<lı tezahürleri 
Paris, 4 (A.A.) - Park dö Prens'de 

kuvvetli bir asayiş servisi komünist te
zahürcülerle eski ateşhaç partisi olan 
fransız sosyal partisinin mukabil teza· 
hürcülerini birbil'inden ayırmıştır. Da
ha geceden bin kadar komünist, muka
bil tezahürcülere methalleri kapamak 
için parkI işgal etmiş bulunuyordu. 

Fransız sosyal partisi azası sabahle· 
yin k .... ,kol toplanmışlarsa da polis bun
ları dağıtmıştır. 

Öğleden sonra bu kolların toplan· 
dıklan yerde bazı vakalar olmuş ve at· 
1ı ·polis, başlarında Nöyyi mebusu Ke· 
cillis bulunan 2600 teıahüratçıyı dağıt
mıştır. Parkın civarında, polis komii· 
nistlerle karş.ı: karşıya gelmiş olan bir
kaç mukabil tezahüratçryı dağıtmıştır. 
Sabahtan saat 15.30 a kadar bin kişi tev
kif edilmiş bulunuyordu. Jçlerinde bir 

kaçı jandarma olmak üzere beş on kişi 
yaralanmıştır. Halen 15 bin mukabil te· 
zahüratçı dağıtılmıştır. 

Verilen utuklar arasında radikal sos
yalist partisi başkan vekili Arşimbo'nun 
nutku zikre değer. Arşimbo, halk cep· 
hesi ekseriyetini dağıtmağa muvaffak o
lamıyacaklannı söylemiş ve: "- Seçim
cilerimiz, ferdi mülkiyete ve kollektif 
emniyete sadık olduğumuzu biliyorlar'' 
demiştir, 

Meclis finas komisyonunun radikal 
sosyalist raportörü Jammiş, hükümetin 
büdcenin tanziminde her zamankinden 
daha ziyade nizam ve intizamın hakim 
olmasını arzu ettiğini bildirmiş ve Şa
ton da: "- Hük:ümet, ekonomik kal· 
kınına vazifesine sosyal barış ve kanun
lara riayet dairesine devam edecektir" 
demiştir. 

B. Bitler, mahsul b ayraınında 
bir nutulc söyledi 

Bükeburg, 4 (A.A.) - B. Hitler, 
Bükeburg mahsul bayramında, şu nut· 
ku söylemiştir: 

''- Etrafımızda sıkıntı ve tehlikeden 
müteessir bir alem görüyoruz. Karışık
lık, "emniyetsizlik. kin, infilak, ihtiras, 
cinnet görüyoruz ve bütün bu karışıklık· 
ların ortasında Almanyamız bulunuyor. 

Dünyanın bu alametlerinin Alman
yayı müteheyyiç etmediğini kim söyle· 
yebilir? Aramızda h~rkes bunu hisset
mektedir. Dünya bir haileye doğru gidi· 
yor ve biz bütün bu karışıklık ortasın
da yaşıyoruz. Almanya buna karş[ ala
kasız kalamaz. Gözlerimizi bu aleme 
doğru çevirirsek, dahildeki nizamrmızm 
kıymetini ölçebiliriz. Avrupa bolşevizm 
deliliği içinde kaybolsa bile, kimse bi· 
ze yardım edemiyecektir. Bize gene biz 
yardım edebiliriz. Ya mukadderata ha
kim olacağız veyahut felaket bizi mağ· 
lub edecektir. Böyle bir felılketten sa· 
kınmak için elimizden geleni yapıyoruz. 
Bugün etrafımıza bakarken, bizim için 
anlaşılmaz bir çok hadiseler görüyoruz. 

l 
İnsanlar artık birbirini tanımıyor gö
rünmektedir. Dahili harbler, umumi ki
taller, yağmalar, grevler ve lokavtlar. Bu 

bal bizi her ne pahasına olursa olsun. 
Almanyada nizamın muhafazasına sev
kediyor. Hududlanmızda her ne cere

yan ederse etsin, bu nizam hiç bir vakit 
bozulamaz. 

Vaziyet, uyanık ve toprağımıza her 
zamandan daha ziyade bağh bulunmak
lığımızı emrediyor. Etrafımızda daha 
neler cereyan edeceğini bilmiyoruz. Fa· 
kat Almanyanm üzerinde ordumuzun, 
mantık ve cesaretimize dayanan kuv -
vetli kalkanrnı tutuyoruz. Bir kimse • 
nio; ''Mahsulümün fiatını ve yaptığım 
işin mukabili olan ücreti bizzat kendim 
tayin ederim .. demesine müsaade ede· 
mem. İspanyaya bakınız. Öbür memle
ketlere bakınız. Ekonomimizi, ücret ve 
fiatları serbest bırakarak müteakiben 
evelki nisbeti bir devalüasyonla temi
ne teşebbüs etmektense, bu ücret ve 
Hatları karşılıklı bir nisbet icinde müs· 
takar tutacak veçhile teşkilatlandır· 
manm daha iyi olacağını zannetmiyor 

musunuz? 
Bugün işçiye yüzde 15 den 20 ye ka

dar ücret zammı veririm. Yarın fiatları 
yüzde 15 den 20 kadar arttırırım. Sonra 
tekrar ücreti, daha sonra da fiatı .. ilah 

SAYFA 3 

B. Loyd Corç 
Halk cephesi kurmak 

istiyor 
(Başı ı. inci sayfada) 

B. Loyd Corc dyor ki: 
"- İspanya'da demokrasi mağlub ol

duğu takdirde, bu halk partisi sefleri 
arasında birlik olmamasından ileri gel
miş olacaktır. Bir ingiliz halk cephesi 
teşkil edelım. O zaman hükümeti temiz· 
liyebileceğiz ve barışa çok ihtiyacı o· 
lan dünyada demokrasi için yeni zafel'• 
ler elde edebileceğiz." 

iNCi L TERE'DE: 

Lavrenı;;in bir re~mi Ok~foı ela 
konuldu 

Londra, 4 (A. A.) - Birçok su?rsf. 
yetlerin huzurunda, Oksford'da, Ara
bistan kahramanı Lavrens'in kabartma 
resmini taşıyan mermer bir levhanın 
asılma merasimi yapılmıştır. 

Bu münasebetle B. Vinston Çurçil, 
Lavrens'in fedakarlığım, azmini ve r.e· 
kasını öven bir nutuk söylemiştir. 

B. Blum un heyanab 
(Başı 1. inci sayfada) 

Irnacak ibreti en ön biz göstermış ol· 
duk.,, 

H. liJum rarısıe. 
Paris, 4 (A.A.) - BB. Leon Blwi\ 

ve Spinas Cenevreden dönmüştür. 

Para kanunu hakkında 
beyanname 

Paris, 4 (A.A.) - Hükümet aşağc• 
daki beyannamenin ilanına karar vermiş
tir: 

Para kanunu bir ekonomik kalkınma 

ve refah devresinin başlangıcı olacaktır. 

Ancak fiatların nisbeten müstakar kal· 
ması lazımdır. Esasen başka türlü olmaS( 

için sebeb de yoktur. Yalnız yabanc( 

memleketlerden gelen eşya biraz paha-

lanabilir. Bundan da, paralarının kıymetini 

Fransa ile birlikte indiren memleketleN 

den gelecek eşya müstesnadır. Hükü· 

met, bu pahalılıkların gümrük reSllliltln. 

indirilmesi suretile önüne geçebilecek va 

ziyettedir ve daha şimdiden icabedel\ 

tedbirlere tevessül etmiştir. Fakat, ulu

sun yüksek menfaati adına, herkesin di· 
siplinli hareketi lazımdır. Hükümet ye

rinde olmıyan her türlü pahalıhğa kar
şı koymak için, kendi hakiki menfaatle
rini müdrik olan endüstri ve tecim erba
bının büyük ekseriyetine güvenmekte... 

dir. Hükümet müstehliklerden, görecek~ 
leri her türlü suiistimali bütün depart
man merkezlerinde tesis edilmiş olan 
"Hatların mürakabesi"ne bildirmelerini 
rica eder. 

YUNANISTAN'DA: 

Diinkii tezahürlerin ald~lt·ri 

Atina, 4 (A.A.) - Bütün gazete1er' 

Ati nada yapılan büyük tezahürü belirt• 

tikten sonra böyle bir tezahürün şimdi• 

ye kadar eşi görülmediğini yazmak• 

ta ve milli hükümetin halkın müzaha
retine dayanarak giriştiği esere devanı 

edeceğini bildirmektedirler. 

Roma'dan yalanlanan 

haber 
Roma, 4 (A.A.) - Salahiyetli kay. 

naklar, B. Grandi'nin faşist partisi ge
nel sekreterliğine ve B. Starace'nin da 
iç bakanlığına geçeceği hakkında dışa~ 
da yapılan haberlerin tamamen asılsur 
olduğunu bildirmektedirler. 

ve iki ay sonra da markı düşürerek ta
sarruf sahiplerini aldatır ve tekrar üc
retleri, fiatlan.. ilah artırmağa başla

rım. Bu oyunun ulusu mesut edeceği
ni hakikaten zanneder misiniz? 

B. Hitler bundan sonra alman ulu
suna gelecek yıllarda hayırlı mahsul 
seneleri temenni etmiştir. 



SAYFA 4 

:'1Plllllmım1BDmmumııımı 

lsvic:re: 
Fransa hükümetinin frangın % 30 

nisbetinde kıymett<n diişürülmesi hak· 
kındaki karan üzerine, İsviçre parası· 
ııı dahi beynelmilel dövfalere uydur
mak ve memleketin iktısadi menfaat • 
lerini korumak maksadiyle devalüe e· 
ailmesi kararlaştırılmıştır. 
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İtalya: 

Mali ve ticari muhitlerde dış ticare· 
tin canlr.nınası ümidi ile Liretin kıy • 
tnetten düsürülmesine taraftar bulunul· 
maktadır. Diğer taraftan İtalyan mali 
\>aziyetinin bu~ünkü para kıymetini 
muhafaza edebilecek bir kuvvette ol
<ıu~u tasrih edilmektedir. Hususi mem
badan alman malumata nazaran Amerl
ıta, İn(?iltere ve Fransa arasındaki an • 
1asmanrn arsrulusal döviz siyaseti Uze
rinde ivi bir tesir yapaca~ı ve bu vaz{. 
yetin cihan emtia miihadetelerinin can
lanmasını intac edeceği umulmaktadır. 
ftalyanrn fenni menfaatlerine halel 
gelmedi~i takdirde, Amerika, İngilte
'?e ve Fran~ tarafından vaki olan tek
lif fizerine diı;er memleketler ile bir • 
likte bu memlelietin milı:,terek'en tesbit 
ettikleri m"lti politikayı .takip etmesi 
tnuhtemeldir. 
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Jannnva: 

Mı:ııive "la?.ırr frangın devalüasvonu
.nu~ .ianon iktrs;oc1ivatı üzerinde hiçbir 
tesm olmadıi'hnr İ§aret edereti ancak 
florinin litvmetten düsmest takdirinde 
Japonvanın Felemenk Hindistant ite 
olan ticaretinin mutazarrır olacağını 
tahmin ettiğini ilave etmic:tir. 

. Agence ~c. et !in. 28/9 

1\JacarJı;:tnn: 

İktısadi muhitlerde Fransanın ·deva
lüasvon hareketi takdirle karşılanmıcı· 
itrr. Milli Banka fransrz frangı üzerine 
yapılan muameleleri muvakkaten dur

Öurmuştur. Macaristan ile Fransa hil· 
klimeti arasında ticari münasebetlerin 
pek canlı bulunmaması dolayısiyle 
frangın kıymetten düşürülmesinin ma· 
car iktısadiyatı üzerinde menfi bir te
ıir bırakmıyacağİ bildirilmektedir. 

Agence ec. et fin. 28/9 

Polonya: 

Hükumet halihazırda Fransa tara
fından yapılan devalüasyonun Polon
yanın mali vaziyeti üzerinde bıraka· 
cağı tesirleri beklemekte ve bu hu
susta hiç bir tedbire lüzum görmemek· 
tedir. Polonyada tatbik edilen döviz 
tahdidatının bu günkü zloti kıymetini 
muhafaza edecek bir mahiyete bulun-· 
duğu kaydedilmektedir. İleride zloti 
kıymı:tiııin dış ticaretin ve tediye mu
vazenesinin inkişafına ve milli banka
nın altın mevcutlarına göre tesoit 
edileceği anlaşılmaktadır. Bir taraftan 
Polonya dış ticareti ve tediye muvaze
nesinin iyi bir vaziyette bulunması di-
~ , 
ger taraftan da Polouya ile Frnnsa 
arasında aktedilen iktisadi anlaşma 
>ile Fransız bankası tarafından Polski 
Bankasına temin edilen iskont., kre
d~lerinin, uzun bir müddet için zloti· 
~ın .kıyme~i~i muhafaza edebileceği 
ımkan dahılınde görülmektedir. 
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Tefrika: No. 59 

Fransız devalüasyonunun teknik bakımdan mütaleası 
Bugün de iiç nıenılekeı arasın'da yapılmış olan uz'laşma mucibince '/ranııs parasının nasıl 
tlevaliie edileceği ve bundan doğacak neticelerin neler olacağı hakkında lnformation gazetesi
nin teknik miitalaalarını hulasa ediyoruz. Bu yazılar, ynei para uzla~masının teknik ceplıeıi 
lıakkında toplu bir /ikir ı·erecek nıalıiy_ettedir. 

lşirı teknik tarafı. 

Information gazetesinde Ren~ SCdmot yazıyor! . 
Fransız frangı, 1928 nakid kanunu mucibince, 0,900 ayarm~a 

65,5 miligram altına yani 58,95 miligram safi altına tekabul 
ediyordu. 

Yarının frangı 0,900 ayarında 43 ile 49 miligram arasın~ 
altına, yani 38,7 ile 44,1 miligram arasında afi altına tekabul 
edecektir. 

Bu yeni tarifin ·kabulü dolayısiyle frangın % 25 ila 35 nis
bctinde kıymetten düşeceği ileri sürüldü: bu tamamı tamamı• 
na doğru değildir. 

Frangın tasarlanan altın sıkletlerine tekabül etmesiyle 
vukua gelecek olan devalüasyon % 25,19 ile 34,35 arasında <>:
lacaktır. 

Gene yukardaki rakamlara göre, Fransa bankası gişelerinde 
bugün 16,963 frank eden bir kilo safi altınuı kıymeti yarın 
22,676 ile 25.839 frank arasında olacaktır. Altın bu suretle 
yüzde 33,68 ile 52,33 arasında kıymetlenmiş olacaktır. 

Bu nisbetler iyice not edilmelidir, çünkU borsada menlı:ul 
kıymetlerin intıbakrm ve Fransa bankası altın mevcudu~un bu 
yeni kıymetlenmesinin devlete ne kazandıracağıtll tayın ede· 
cek olan bunlardır. 

Kambiyo f fotları. 

Franaa bu iki usulden hukuki isb1irarla fiit iıfikrardan 
birini tercih edebilir. Şurası muhakkaktır ki dün gibi bugün de 
istikrarsızlıktan hoşnud değildir. Ve ergeç Fransarun altın 
esasına yeniden gireceği muhakkaktır. 

Fi.atlar nıeıelesi. 

Aynı gazetede H. S. imzalı ma1iale(Jen: 
Evvela pek yakın olan bir hatay! düzeltelim: Bir memle

ket, parasının altın karşılığını değiştirdiği zaman bu hiç bir 
uman demek değildir ki bu paranın emtia mukabili olarak da· 
bili kıymeti de otomatik şekilde ve aynı nisbette değişir. 

Psikolojik bir mefhum olan bir kıymet ünitesinin, bu ba
ıkımdan, materyel realite olan bir uzunluk etaloniyle hiç bir 
alakası yoktur. 

Bir maddenin uzunluğu materyel bir kalitedir. Kanunun 
tarif ettiği etalon metrede ayru cinsten bir kalitedir. Maddi 
bir operasyon birini diğeriyle ölçmeye imkan verir. Demek 
oluyor ki metrenin kanuni tarifinde yapılacak her hangi bir 
değişiklik otomatik olarak ölçülerin makfısen değişmesini icab 
ettirir. 

Buna mukabil, bir maddenin kıymeti psikolojik bir kalite· 
dir. Fakat kanunun tarif ettiği nakid etalonunun bu kalitesi 
değildir, buna imkan yoktur. Tarif edilen sikletidir. Bundan 
~u netice çıkar ki bir maddenin kıymetinin ölçüsü, yani fiatı, 
bu kıymetle ünite arasında hiç bir reel münasebeti ifade et· 

İki yabancı para için, dolarla belga için yarınlii paritenin mez. 
· Fiatlar doğrudan doğruya bir tedbirle değil, her maddenin 

ne olacağı §!imdiden tayin edılebilir, piyasa vaz.iyetine göre taayyün ederler. 

Harptan önceki parite 
Buhrandan önceki parite 
25. 9. 936 gününün paritesi 
Yarınki parite arası 

Dolar. Belga 
5 Para ünitesinin kıymeti ile maddelerin kıymeti arasında 

5.18 .- h' d . 
25.52 3.55 ıç bir bliavasıta bağ bulunmadığına göre, bun an şu netıce 
15.07 2.55 ~ıkar ki ünite değişmeleri, ölçülerin yani memlekette fiatlarm 
20115 3,42 otomatik eurette değişmesini icab ettirmez. 

3 90 Buna mukabil altının ve diğer memleketlerin altın parala· ~~ . . 
· t rının fiatları ve bu itibarla bu memleketlerden ıthal edilen em-Diğer dövizlere gelince şimdiden müstakbel paritelerı _es- tianın fiatları böyle bir tahavvüle tabi olurlar, 

bit etmek erken olur: çünkü bir yandan ıterlinglc .ster linç 
bloku paraları altından müsta.kildirler ve İngilterenin yenı Hangi Ji.atlar yükıelebilir ?. 
uzlaşma dolayısiyle yapmış olduğu teahhüd, sterlingin katı ------------.. 
kıymet tesbiti manasını ifade etmez. Ancak yarının frank pa- Yalnız ithalat fiatları otomatik bir şekilae tahavvül edebi
riteleri çerçevesi içinde ingiliz lirasının 102 ile 108 frank ara.- lirler, dedik. Bunların kıymet yekunu Fransada satılan bütün 
sında bir kıymete sahih olacağı tahmin olunabilir. emtia fiatlarının talmıinen yüzde 15 ini teşkil eder. Demek o-

Öte yandan diğer altın esaslı paralarla bazı kontrollu pa • Iuyor ki ithalat maddeleri fiatlarında yüzde 35 ile 50 arasın
ralar da yeni uzla§Ulaya iştirake hazırlanıyorlar. İsviçre fran· da bir yükselme, nazari olarak umumi bayat pahalılığını an
gı ile Florin kıymetlerinden dörtt~ veya üçte birini kay~~de: cak yüzde 5 le ıo arasında arttıracaktır. 
ceklerdir. Lüksemburg frangı, zlotı, pezeta, Avustury& phngı 
her halde harekete katılacaklardır. Fakat hükümet, bazı gümrük resimlerini indirmek su;:_etiy-

le bu pahalılanmanın derecesini azaltabilir. Letonya ve yunan paraları ister1ing blokuna girmişlerdir. 
k 1 ak b" ·ı · ı So t Şunu da unutmamak lazımdır ki kontenjana tabi madde • 

Nazari olarak rayici 3 fran ° ar tes ıt edı mış 0 an vye ler ve bilhassa hububat hususunda, fransız fiatları dış piyasa. 
rublesi, turist çekleri ihdasının geri bırakılmasiyle tereddüdU ların fiatlarından müstakil ve ekseriya gümrük de dahil oldu· 
beliren liret, mukadderatlarının tayin edilmesini bekliyorlar. 

ğu halde bu fiatlardan yiıksektirler. 
Marka gelince, vuzuhsuz bir vaziyeti nizama koymak için 

fırsat rıkmıştır; ne yazık ki Hitler nasyQnalizmi milletlerara• Frangın devalüasyonu aradaki farkı kapatmadıkça bu ope· 
:s rasyon iç fiatlar üzerinde tesirsiz kalacaktır. 

sı bir vesile ile uyuşamaz. B ~ d ·b· h b' ah 11 r ab"·d· k. b 
Ne olursa olsun, bütün kambiyo listeleri değişecektir. Fa- ug ay gı 1 nar ata 1 m su ere ge ınce, t ıı ır ı un-

.. ·· h " ların fiatı kambiyo fiatlarma değil hükümetin arzusuna tabidir. kat bu umumi nizamlanma, k<µnbiyo suJhunun teessusunt ız-
met etmiyccek midir? llıracata prim. 

Para siliihsızlamıuısı. 

Yeni frank statüsü kabul edildiği zaman para silahsızlan· 
ması nasıl bir şekil alacaktır? Meclise sevkedilen kanun pro -
jelerinin Sinci maddesi muhafaza edilecek midir, ve frank is
tikrarını kontrol fondlarma mı borçlu olacaktır? Yoksa fran
gın kati paritesi derhal iki hudud arasında tayin edilecek 
midir? 

Amerika ve Belçika tecrübeleri bu husustı. öğreticidirler. 
Dolar için "serbest kıymetten düşme:• _devresi dok~z. ay sür
müştür (1934 nisanından kanunu samsıne kadar) ıkı hudud 
pante arasında kararsızlık devresi (50 ile 60 cents arası) 15 
gün 6Ürmüştür (15 ila 31 kanunu sani 1931) o zaman dolarııı 
kıymeti 59,06 sent olarak tesbit edilmişti ama Amerika hükü
meti 30 kanunu sani 1937 ye kadar doları 50 sente kadar deva
lüe etmek hakkını muhafaza etmiştir. 

Bunun aksine olarak Belçika nakdi buhranını süratle tas.fi. 
ye ctmqi tercih etmiş.ir: On üç pünlülr kısa bir kambiyo 
kontrolu tecrübesinden sonra belga için iki hudud ruırite tes
bit edilmiştir: Yüzde 25 le 30 arsında kıymctsizlenme lki ğün 
sonra evvelki rayicinin yüzde 28 aşağısında olarak istikrarla
nıyordu. Ve B. Van Zeeland bir sene müddetle bu devalüas
YO_?U o/o 30 a kadar çıkarmak hakkını muhafaza ~tmi~ ol_masına 
ragmen, bu hakkından istifade etmedi ve yenılenme ı.m. de 
istemedi. 

İç mahsullerin fiatları yükselmedik"çe ithalat için yeni bir 
himaye ile birlikte ihracat için ve yabancı turizmi için bir 
prim tezahür edecektir. 

Bugün Fransanm vaziyetinde olan memleketlerin neye 
karar vereceklerini bilmiyoruz. Fakat ihracatcılarımız yeni va· 
ziyetten kendi lehlerine bir marj yaratmaya çalışacaklardır. 

İşçi ücretleri için müteharrik bir mikyasın kabuliyle dış 
fiatlarla iç fiatlar arasında lehimize doğacak olan farkın azal
masından kıorkuluyor. 

Burada şurasını kaydetmeliyiz ki son para düşürmesinden 
önce de "müteharrik mikyas'' i kullanmış olan Belçika da, 
ücretlerle fiatlar ve fiatlarla ücretler arasında yükselme adap
tasyonunda ihtiyari bir gecikme yaratmak için faydalı tedbir
ler alınmıştır. 

lsviçre frangmm dilşme8i 

Noye Zürher Saytung gazetesi, lsviçre frangını düşuren 
kararı tahlil eden bir yazısında diyor ki: 

Verilen kararda İsviçre frangının yeni altın paritesi hak
kındaki hükümler çok büyük bir ehemiyettedir. İsviçre milli 
bankası, memleket dısındaki İsviçre frangını tanzim ederken 
en az 190 ve en çok da 215 miligram altınlık bir değer taşıma
sına dikkat edecektir. Rayici bu sınırlar arasında tanzim ede
bilmek için, fransız frangının ·düŞ!llesi üzerine milli bankın 
altın mevcudundaki kazançtan hasıl olan müdahale fon-
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~ilistin e 
Vaziyet hemen hemen 

düzelmiş gibidir 
Kudüs, 4 (A.A.) - Yeniden ingiıtl 

takviye kıtaatı gelelidenberidir, vaziıı 
yet umumiyetle düzelmiş gibidir. BO" 
nunla beraber bazı münferit tecavUzlet: 
ve ufak tefek haydutluk vakaları görül' 
nıekt~ir. • 

Ali baro Iiomittsl dün uzun znüıl" 
(erelerde bulunmuştur. Grevin yak~ 
da biteceği tahmin ediliyor. 

FRANSA'DA: 

Sosyalistlerle ateşhaçlılar 
arasında mücadele 

Paris, 4 (A.A.) - Hükümet fransr.I 
sosyal partisinin dünkü toplantısını sot' 
yalistlerin mukabil nümayiş tertib eO' 
meleri üzerine her hangi bir hadiseyi 
mani olmak için yasak ettiğinden bd 
toplantı yapılmamıştır. Fakat parti baj' 

kanı dö Larok komünistlere ve sosya• 
listlere karşı ayni tabiyeyi kııllanmağa 
karar verdiğinden ve komünistler de bu• 
gün için Park de Prens'de bir miting 
tcrtib etmeği kararlaştırdığından B. La• 
rok Paris'in duvarlarına beyannameleı: 

yapı tırarak parti mensublarını komii· 
nistlere karşı mukabil nümayişe davet 
etmiştir. Hükümet komünistlerin bu ıni• 
tingini yasak etmemiş fakat her hangi 
bir hadiseye mani olmak için şiddetli in• 
zibat tedbirleri almıştır. Bundan başka 
B. Larok partisi aleyhinde halkı toplan• 
mıya teşvik cürmünden dolayı adli ta• 
kiblere başlanmıştır. 

Versay, 4 (A.A.) - Bu gece yanS't 
tarihi V ersay sarayında yangın çıkmı~ 
tır. Ate} yarım saatlik bir uğraşmadan 
sonra söndürülmüştür. Eski püskü e~· 
yanın bulunduğu sandık odalarında ll4 

fak tefek hasardan başka zarar olmamı§' 
tır. 

~ 

SANATKAR: 

El i~lerini, ev sanatlarını top• 
lıı bir halde gösterecek ve se1ıl 
himaye edici tedbirleri alnıayll 

yardım edece/; olan bu resmi ser• 
gide: 

SEI\' DE ESERLERiNi TES· 
lllR ET! 

-- sıonısc• Pı!1' ~ 
du devlet bnakasmın emrine verilecek'· 
tir. Bu altın mevcudunun nominel de• 

ğerinin ne kadar yükseleceği meselesi, 

tabiatiyle bu değer indirilişinin kati 

ölçüsüne (656 milyon frangın yiizde 30) 

bağlıdır; "altın mahsup hesabı'' nda 
~imdilik yalnız frank altın karşıhğının 
bugüne kadar olan 290 miligramdan 215 
miligrama indirilmesi üzerine tahak • 
kuk edecek olan asgari kazanç aktif o
lacaktır. 

Bugünkü pariteye mukabil 215 mi· 
ligramlık bir altın karşılığı değerden 

yüzde 26 yı tenzilini ifade edecektir; 
190 miligram ise, yüzde 34,5 bir de• 

valüasyona tekabül etmiş olacaktır. 
İsviçre frankları çerçevesi içinde 

tanzim edilip ilerde kati surette tesbit 
edilecek olan tolerans oldukça büyük· 
tür. -

BiLil\rı\'.liYEN iı~SAN 
ğı derecede tesviyelemiştir. Hele radyolar, ka
labalığın zevkine giden bayağılığı herkesin yu
vasına kadar sokmuştur. Kollejlerle üniversite
ler kurslarının mükemmel olmasına rağmen ze· 
kfı ammeye mahsus bir hal almaktadır. Mektelr 
lilcr ve üniversiteliier zihinlerini, alışık oldukla
rı radyo ve sinema programlarının manasızlığı 
ile kalıplamaktadırlar. Sosyal muhit, zekanın 
gelişmesini kolaylaştırmadıktan başka buna 
mani de olmaktadır. işin doğrusu, bu muhit gü. 
zellik duygusunun inkişafına daha müsaiddir. 
Avrupanın en bi\yük musiki üstadları şimdi 
Amerikadadır. Müzeler, hazinelerini halka gös
termek için pek güzel teşkilfıt1andınlmışlardır. 
Endüstriyel sanat süratle inkişaf etmektedir. 
Hususiyle mimari yeni bir devreye girmiş bu
lunmaktdaır. Azametli bir güzelliği haiz anıtlar 
şehirJerin görünüşünü değiştirmiştir. 

lunmuştur. iyiyi kötüden ayırd edenler, çalı
şanlar, yarını düşünenler fakir kalmakta ve ken
dilerine madun insanlar gözüyle bakılmaktadır. 
Hatta ba7.an da bu hallerinin şiddetle cezasını 
cekmektedirler. Bir kaç çocu<Yu olem ve kendi-

pı dışa~ etsin ve anasını yardımsız bıraksın veya 
kendisine emanet edilmiş olan parayı çalsın, 
dostlarının saygısını gene muhafaza etmektedir. 
Aynı cinsten olanlar arasındaki aşk ilerlemek .. 
tedir. Cinsiyet ahlakı ortadan kaldırmıştır. Psi .. 
kanalizciler kadınlarla erkeklerin zevciyet mü .. 
nasebetlerini idare etmektedir. iyilik ve fenalık, 
haklılık ve haksızlık mevcud değildir. Hapisha• 
nelerde yalnız az zeki veya muvazenesiz cani " 
ler vardır. Bunlardan daha kalabalık olan di .. 
ğerleri serbestçe yaşamakta ve halkın geri kalan 
kısmına, dikkati Üzerlerine çekmeksizin. pek sa .. 
mimi bir şekilde karışmış bulunmaktı:ıdrrlar. 
Böyle bir muhitte ahlak duygusunun geli~mesi 
imkansızdır. Din duygusu için de kaziye aynı• 
dır. Protestan papasları dini rasyonalize etmiş .. 
ler ondan bütün mistik unsurları kaldırmııılar
dı;, Bununla beraber modem insanları kendile .. 
rine cezbedememişlerdir. Yan yarıya hoş kilise
lerinde beyhude yere zayıf bir ahlak telkini 
yapmaktadırlar. Bugünkü cemiyetin kadrosu .. 
nu, zenginler hesabına muhafa7aya yardım 
eden jandarmalar haline gelmişlerdir. Yahud po
litikacıları taklid edPrek kütlelerin hi<Jliliğini ve• 

Yazan: Dr. ALEX!S CARREL 
Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

Mf"deniyetimiz, şimdiye kadar, dimaği faa
(iy<"tlcrimize uygun bir muhit yaratmağa mu
vaffak ~laı;ıamıştı:. !"lodern imıanlardan birço
ğunun fıkrı ve ahlakı kıymetlerinin zayıf olma-

sını içind7 yaşa'?a.~~a hulunduklan psikolojik 
havanın kıfayetsızlıgıne ve terkibinin kötüHiğüne 
hamletmek lazımdır. Modern ilmin kurucuları 
olan hıristiyan milletlerce anlaşılmış olduklan 
~ekilleriyle entelektüel kültürü, güzelliği ve ah
lakı ortadan kadıran endüstriyel dinin dagn1ları, 
yani maddeyi her şeye üstün tutmak ve her 
~eyden istifade etmek istemek zihniyeti olmuş
tur. 

Yaşayış tarzındaki df"ğişik1ik1er, kendilerine 
mahsus şahsiyetleri ve ananeleri olan ailevi ve 
cemi grupların da dağılmasını intaç etmiştir. 
Kültür, hiç bir tarafta tutunamamıştır. Gazete
lerin, radyoların ve sinemaların geniş surette 
intişarı cemiyetin entelektüel sınıflarını en aşa-

Herkes, şayed isterse, hiç olmazsa estetik 
kabiliyetlerini bir dereceye kadar tenmiye ede
bilir. 

Ahlak duygusu i<;in msele böyle değildir. 
Ruqünkü sosyal muhitin bu, tamamiyle meçhu· 

liidiir; bu muhit onu filen ortadan kaldırmıştır 
ve herkese mesnliyetsizliği telkin etmekte bu • 

- o 
ni düşünecek yerde onların terbiyesi ile uğraşan 
kadın, akılsız vasfını ka7anmaktadır. Bir kimse 
karısı ve çocuklarının talim ve terbiyesi maksa
diyle biraz para biriktirmiş ise müteşebbis mali
yeclier bu parayı aşırmakta gecikmemektedirleı. 
Yahud bu para hükiimetçe ondan alınıp, kendi· 
lerinin veya endüstricilerin, maliyecilerin ve ya
hud ekonomicilerin kısa görüşleri dolayısiyle 
sefalete düşmüş olanlara dağıtılmaktadır. Her
kese refah, sıhat ve güzellik veren bilginler ve 
artistler fakir yaşayıp fakir ölmektedirler. Bu 
sırada da, hırsızlık etmiş olanlar başkala~mm pa

ralarile sükun içinde zevk sürmektedirler. Gan
gsterler, politikacılar ve polis memurları tara· 
fmdan korunmaktadır. Bunlar, çocukların oynar· 
ken taklid edip sinemalarda hayranlıkla seyret
tikleri kahramanlardır. 

Zengin olmak her şey olmak demektir ve 

her şeyi haklı göstermektedir. Zengin bir adam 
1 

ne yaparsa yapsın, ister ihtiyarlamış kc.rısını ka-
ya anlayışını okşamaktadırlar. 

(Sonu var) 
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Tarih deki garib vakalar 
1

111a: •az 'TCEMMERICH 

İl IDart 1878 de Fransa ilim akade

....... fizikçi Dr. Moucel, toplanDUf 

... llhnıere Edlson'un lcadettiğl fo-

lletinl izah ediyordu. Bu esna
"-temı uuından Mösyö Bouilland 

klasik bilgilerin ate,ı parlıya· 
"- 'Jerindea fırlayıp ktlnüdeki hati
._.,_~ına yapıpnış ve bağırmq.tJr: 
~ herif 1 Zannediyor musunus ki '---dan konu.-numı bilen biri bid 

kafese koyabilecektir?" 

.. ~ 8'nı aenenin 30 eylQlilnde bu 
~ ilim fonoğraf aletini adam· 
~tetkik ettikten sonra bir rapor 
~ k bu lşln hünerli tekilde tatbik 
L..~ bir "karmdan konupna" oldu
;;"' stlnktı Adi bir madenin asla in
.. ~in ant ahengini veremiyecefi· 

-11lll etmlftlr. 

. * 
~~lterede trıra11ık cemiyeti 1752 
~de gregoryan takvimi bbal e • 
..._~- klıl1e buna da ltiru etmit n 
.:-- tefYikl ile halk: "'tüvim de • 
~ sene on bir gtln ileri gitti. afz 
-,; hayabmızdan 11 gün çaldmız,, 
...__ l.ondra IObklarmda bir cemiyet 
._._ hilcum etmlqir. 

• ~ laıı1e on dokuzuncu asırda bile lien-
b. t8atermekten vu geçmemi,tir. 
~~ vu geçmiı değildir ya I) 
~ dobran kadınların a~a
L~ 'zaltmak için ayufturucu Uiçlar 
~'-rıılaıağa başlayınca bildin papazlar 
'8 tiddetle itiraz etmi,lerdir. ÇOıı • 
k....!e.ıatta. Mu• peypmberin birind 
~ 6çllncil fulmm 16 mcı ~ 
~ - Altahnı kadına töyle dediği yazılı 
~:"Gebe olduğun aman sana bir 
hı._~ılar Yereceğim. Çocuklarmı •I· 
~ doiuracabm l'9 

* ~ tlçei qıu Avrupa tababetine bir 

1 tor tarafmdan getlrilmlt defildir. 
~8- 1718 senelerinde fstanbulda bu
~ lngiliz 1efirinin bnaı Lady 
~tague hlndliler ve difer tarldı1ar 

tndan uzun zamandanberi tatbik e,Lt. _ba aş1}'ı İngiltereye nakletmiştir. 
~tiln tehlilrealz olmıym w lngiliz 
~ ortarı tarafından şiddetli hUcuın
'9 ufrayan bu .. , bu kadınm sayesin· 
~ İngilterede oldukça yayılmıştır. 
'Je aaıar bütün gayretlerini bu aşının 
"1 hine sarfetmiş1er ve bilhassa has • 
~k, Zelzele gibi §eylerin günahHr 
L.-~ cezalandırmak için Allah tara• 
~ rönderildiğini, bunun için bun
~ llltlcadelenin Allaha kar91 kovmak 

lfını ileri ıUrmUııJerdir. 

* ~ic;ec atııını çiçekli ineklerden at-
~ da bir doktorun keşfi deği1dir. Bu 
ltc; 6 dünyaya yayan Jenner 1761 de 
~tein'de çiftçi ]ensen ile melrteb 
..__ liınt PJett tarafmdan ineklerden ;;;ara çiçekli mc:yiin inaanlara koruyu-

( 

Çevlrea: s. 'AL1 

cu qı olarak yapıldıfmr ~grmUfdlr. 
ilim bu aefer nedenaJ bu kepi benim
semekte acele etmft ve tam (38)) aene 
aonral yani 1799 da Honnover'de doli· 
torlar tarafından ilk çiçek 8f1Sınm ya• 
pıldığı kaydedilmiştir. 

"' Bugün proteıtan olsun. 'katolilı:: ol • 
aun, ortodoka olsun. bUtiln lı:ilieeler, 
aynı aebeblerl ileri ıilrereli, teklmtll 
nuariyeaine Darvin ve Lamarck mez· 
heblerine hilcum ediyorlar. Fakat buna 
hayret edilmez. BUtün dünya tarihinde 
ruhantler tarafmdan hücuma uğramı • 
yan yenJ bir keşif ve lcad, yeni bir ha
kikat yoktur. Kilise hattı kltabmmkad
desin uıl yazılı oldulu ibranl 'te yu• 
nan dillerinin öğrenilmesine bile mu • 
hıliftir. Onun bu hakikat lıcarfıamda 
duyduiu Urkiintüyil Chamberlain tu 
,ekil de pek gilzel 1 f ade etmiştir: "Ro
ma klliseılnl ineli kadar korkutan hiç 
bir .kitab yoktur I'" 

* 
Lavoiaier havayı tahlil edip ikiye 

ayırmca ye bu auretle havanm bir ba • 
slt daim olmayıp iki gazdan mttte,ek· 
kil bir ddm olduğunu meydana çılra • 
rmca bu lretf f bir hiddet fırtma11 do
lurdu. Areometre'nirı kififl ft abd~ 
mi ular kimyacı Bamm ate§ pU.ldlrfl· 
yordu: "Eau unsurlar veya cisimlerin 
eczalan urrlardanberi her millet tara
fmdan tahani ve teabit edllmiftir. iki 
bin aenedenberi bamt bir cisim, bir 111l• 

sur olarak tanılan 19ylerl bugün mah
lut veya mOrekkeb daimler kategori· 
line 10kmalr rnenuızdır. Bu kabil tıec
ril'ıe1ere dddt nazariyle bablllllU. Su 
ateı ve toprağın da uf birer unsur ol
duğunu lnklr edenler aynı fekilde •ç
malıyorlar. Bunlar binlerCJ senedir 
bayle bllinmiflerclir " bir at1rfl ketif· 
lere, nazariyelere etaı olmuşlardır. 
Atef, toprak, 1U ve havanm basit birer 
anmr olmadığı tahakkuk ederse bHtUn 
bu ke,iflerin yanhı olması icab ede • 
cektir." 

* Meteor, yani haceri semavi dedikleri 
rökten dilfen tqlardan biri daha hava
da iken g6riilmilf, yere dütfip çıkardı· 
it aea duyulmut ve gidip bulunduğu 

zaman henüz 11cak olduğu tellbit edil -
miştir. Bu tat tetkik için akademiye ve· 
rilince bu izahata rağmen meşhur La· 
voisier bir rapor kaleme alarak gök yU
zünden taş dü,mesinin imkansızlığını 

izah etmiıtir. 

* On yedinci asrın en hür ve en uyantk 
adamlanndan biri olan 'Gassendi 1627 
senesinde güpegündüz bir meteor düt
tüğünü görüyor. 30 kilo ağırlığındaki 
bu tafr tetkik ederek onu "bir hareketi 
arzm fırlaUıiı'' neticesine varıyor • 

(Sonu var) 

A.hmtıd Rasim'in ctınaze törtınintı aid bir hatıra 

~ •1flcıra radyosu, dün gece bir Ahmtıd Rasim gecesi yaptı. Bu münasebetle saat 
-.;:de. arkadqrlDlz Nurtıddin ARTAM, büyük gazetecinin hayatı ve tısrleri 
..._, 'lJda birkaç -6z söylemi§, Rasimin e ser/erinden ''Sokaklarda geceler'' yu1-
a..;,.;lamıq, ondan sonra radyo studyo su saz heyeti merhum tarafından beste• 

f altı ıarkıyı çalmııtrr. 

"'1 au veaile ile Ahmed Rasimin Heğb elide tıvinden kalkan cenazesini ve orada 
..., "'1aaJarı gösteren bir resmini, bir hf tıra olarak, koyuyoruz. 

U'CUS 

Dünkü spor 
hareketleri 

(Bap l. iaci saylada) 
Gençler birliii: - Rahim, lhaan, Ni

yazi, Xeıfi, H. Ahmed, SaWıadidıı. İh· 
1811, MUnUr, Ruim. Emin, Selim. 

Kınkale giicil: - Cahid, Cemal, !h .. 
un, Seyfi, Hikmet, Halid, Fuad. Ah
med, Abdilrrezak, Abdiil, Osman. 

Oyuna Xrnkkaleliler bqtadrlar. ilk 
dakikalarda kayde deler bir teY olmadı. 
1ki tarafm alanlan ve kurtantlan birbi
rine müaavt idL 6 mcı ve aekidnd da· 
Jdkalarda H. Ahmed iki firikilı:: fınatı 

kaçırdı. Topu avuta attı. Bunu milteakı"b, 
Krnkble uf açılı Fuad da lrarpna 
çıbnlan atlatarak Gençler birliği kale
aine kadar yaldqtığr halde iyi bir pt 
çekemedi; top dıtuı gitti. Bundan aon· 
ra Gençler birlifi yavaı yavaı ağırlqaıı 
bir UatUnliik teaia etti; top hemen he
men Xınkkale gücU n11ıf sahasmdan eli· 
ter tarafa geçmiyordu. Fakat Gençler 
birlili fo"edleri bir türlü ıol çıkaramı• 
yorlardı. 

32 inci dakikada idi. Kmkkale tal 
açılı mUdafaaamdan kopup ıelen topa 
kaptı ve Gençler birliği bleaine clolru 
lnmele bqladı. Herkee muhalrJrak bir 
gol olacağını beklerken, Fuad tıopU ıene 
kaçırdı. 

Biraz aonra Rasim, kale 8nBnde bir 
karqıkhktan latifade ederek Gençler bir· 
liğinin ilk ve aoa ıolünil attı. Bu co1 
Gençler birliği forvedlerine gayret ver
di. Uat jlate akınlar yapmağa bqladrlar. 
40 mcı dakikada Xqfi, sol taraftan bir 
firikik çekti. Raaim kafa ile vurdu. Ca· 
hid topu çok güzel yakaladı. Muhı1r1rak 
bir gole mani oldu. Bundan IOllfa çeki· 
len bir kaç ıutu da tuttu. Tamma col 
yaptırmadı. 

Birinci devre b8ylece ı . O Gençler 
birliğinin galibiyetiyle bitti. tklnd dev· 
re çok ıeri bafkdı. Umumi mamaruı 
itibariyle oyunda Gençler birliii üati1n 
görünüyordu. Fakat. canla bqla oyna
yan Xınkkaleliler kalelerinin önUııde gil· 
zel bir mUdafaa hattı kurmutlardı. Bil
hassa kaleci Cahid ile .oı bek Cemal 
fedekir oynuyorlardı. 14 üncü dakika
da, Xınkale sol içi Abdül topla beraber 
kaleye doğru akıyordu. Ceza sahası i
çinde iken Niyazi ayılt lcoydu. Hakem 
penalµ verdi. Bu auretlc Kınkkale &_Ücü 
beraberlik aaymm kazandı. 

Bundan sonra, oyun beye~ ve 
zevkli bir manzara aldı. Bilhasaa sürat 
göze çarpıyordu. 18 inci dakikada Genç• 
ler birliginin ceza çizgisi üzerinde ka· 
zandığı bir firikik f ınatı kaçırıldı. 25 in 
ci dakikada, Kınkkale gücü sol açığı da 
kaleci ile karp karpya kaldığı halde to
pu iyi kullanamadı. 32 inci dakikada, Kı
nkkale beklerinden biri kaleye girmek 
Uzere olan topu eliyle tutu. Hakem pe
naltı verdi. Penaltıyı Münür attı. Kale
ci kar11ladı ve gol olmadı. 

Oyunun kalan 1mmı da kaqılıkh a
kınlarla ve golailz gaçti. Maç 1 • 1 bera
bere bitti. 

Bu· vaziyete ıöre, eğer taraflardan 
birine gene bir hükmen mağlubiyet 
kararı verilmezıe, Gençler birlip • Xı• 
rrkkale gUcü haftaya bir defa daha kar
plqacaklardır. 

DUnkü maçta Kınkkalc gücünü iyi 
bulduk. Müdafaası fedakar oynuyor. Haf 
hatları bozuktu. Forved hattının üç or
tası, nazar dikkati celbedecek kadar gü
zeldi. '.Eğer Kırıkkale gücü haf hattım 
kuvvetlendirir ve oyuna müessir olacak 
iki açık bulun& Ankaranm birinci amıf 
takımlan arasında bir yer alabilecektir. 
Gençler birliği gibi birkaç kere ,ampi
yonluk almı9, teknik ve kuvvetli tanman 
bir takıma kaqı diln aldıklan neticeden 
dolayı kendilerini tebrik ederiz. 

Gençler birliii. cfiin, en fena takımla
rından birini çrkarmrftL Bize verilen ma-
16mata aörep bu, karplarmdaki takımı 
mühimsememekten ziyade bazı zaruret
lerle olmuıtur. umarız ki. gelecek hafta 
böyle olmaz. DUn, takımda en iyi oyna
yanlar Ketfi ve H. Abmeddi. Münür de 
epeydenberi takımdan uzak kaldığı hal· 
de vazifesini hakkiyle yaptı. 

Balkan olimpiyadlan 

Cumartesi günü yapdan müsaba
kalarda bir ikindlik kazandık 
Atina, 4 (A.A.) - Dünkü olimpiyad 

SAYFAS 

Dün ipodromda yapılan sonbahar at 
yarışlarının birincisi çok heyecanlı 

ve zevkli oldu 

SonliaJiar at yarı§ları dün Ankara 
fpodromunda bqladı. Cumartesi akta· 
mı havanın birdenbire bozarak yağan 
yağmurun dUnldl gün de devam edeee.. 
il binini vermekıe bulunmaar, yarıı
larda pek .bii,Uk bir kalabalıim toplan· 
ımarnaıma aebeb olmuftu, denilebilir. 

Bununla beraber geçen aenelerde 
g8rülmiyen bir seyirci kütlesi 
ipodromun • bu yu bir miail bü· 
yiitülmüı olan • tribünlerini dolduru· 
yordu. Henüz yazlıklardan dönmemiı 
olanlar da Ankaraya.. geldikten ve ya. 
iıfb havalarm mevsim icabı olduğuna 
herkes kanaat getirdikten aonra umu• 
lur ki gelecek haftalarda yarrılara raf
bet gittikçe fazlalanacaktır. Dün, lpocl
romun manzaran ıöyle idi: Kordiplo
ımtik tribllnJeri hemen hemen boftu; 
Uat kat balkonda Kamutay bafkanı Ab
diilhalık: Renda. Bafbabn 1. ln8nii, An· 
kara vali ve belediye reiaf Tandoğan, 
atalı bunda Adliye Vekili Saracol
Ju, Dıt Bakanlık umumi katibi Mene
mencioğlu n buı mebaa1ar 16rilnllyor
larclı. Birind mevki tribUnlerde Anka
nnm bdm n erkek birçok taDmm'f 
.ımatan nrdı. Fakat, dedilfmb slbl • 
yazlıkta bulunanlar Ankaraya 4&ıdtlll
ten aonra yarıılarda dikkate değer tu
valetleı- ve daha btlyiik bir kalabalık ıö
rülecell muhakkaktır. 

I>Unkil yarıfbu'm bir huıudyetl de, 
seyre gelenlerin milıterek bahse gö&. 
terdikleri alakanın büyilklilfildür. Us 
yerde hazırlanan &itelerin 8ntl her ko
ıudmı evvel ve aonra doldu, bofalclı. 
Bilhaua bahae iıtirtk edenledn bilet 
almadan önce atları ı9zden geçirmeleri 
çok dikkate pyandı. ıtoıular tam sa
manmda bqladı. Diğer ıerviılerde hiç 
bir noksan 18ze çarpmadı. Bu intiA
mı memnuniyetle kaydediyoruı:. 

Y arqlann neticeleri: . 
Birinci ko,u: - Uç yafmda, biç -ko

ıu kazanmamıı yerli yarım kan ingiliz 
erkek ve dişi taylara mahauatu. 1200 
metrelik bu yarışın ikramiyesi 255 lira 
idi. Koşuya beş at girdi ve B. Horvat· 
in bindill B. Halimin Tacimuhal'i bi· 

oyunları neticesi : 
200 metrelik koıu (tasfiye): 
Sakellariu (Yunanistan) 23/ 8, Ole

tenek (Yugoslavya) 24/ , Cordake (Ro
manya) 24/ 3. 

5000 metrelik koşu: 
Kriste (Romanya) 15/ 51/ 8, 
Maksut (Türkiye) 16/00/ 2, 
Arvanitis (Yunaniıtan) 16, 00/ 4, 
Brutzan (Yugoslavya) 16/ 10, 
Vartzalris (Yunaniatan) 16/ 24v'61 

200 metrelik kofU (final): 
Frangudis (Yuaaniatan) 22/ 9, 
Sakellariu (Yunanistan) 23/2, 
Lieae (Romanya) 23j 6, 
Plctenek (Yugoalavya) 24 
Balkan bayrak kotuau: 
Yunaniatan 3/24/7, 
Yugoslavya 3/ 28/4, 

Romanya 3/31/4, 
Türkiye 3/37, 
Bulgariıtan a,, 40/4. 
Serbeat diak atma müsabakası: 
SıJlas (Yunanistan) 48/44, 
Havc:lets (Romanya) 44/ 25, 
Kleut (Yugoslavya) 43/ 04, 

Floroa (Yuııa,niatan) 42/ 51, 
Veysi (Türkiye) 41/24. 
Uzun atlama: 
lonneıku (Romanya) 6/ 82, 
Lambrakis (Yunaniatan) 6 73, 

Buradoviç (Yugoslavya) 6,- 591 

Xeizel (Romanya) 6/ 39. 
400 metre kotu: 
Mandikas (Yunaqiatan) 54 4 
Skiadaa (Yunani•tan) 52/ 2, 

Maeskiut (Romanya) 58 3, 

Bantzak l Yugoalavya) 58/ G. 

Puan olarak netice: 
Yunaniıtan: 102. 
Yug09lavya: Slr 
Romanya: 46, 
Türkiye ve Bulgaristan: 5. 

Oyunlar salıya bırakıldı 
Atina, 4 (A.A.) - Hava fena oldu· 

rinci, B. Yaku&.ın Unlüsü ikinci, B. 
Muaanm SWeyk'i llçOncil oldu. Bu koe 
9uda ıanyan 120 ve birinci, ikinci plle 
1eler 120 ,er kuruttu. 

lanci kotu: - Uç ve daha Ju1ran 
yqta ve 1936 1e11eai içinde kuanc:bp 
ikramiyeler yek6nu 500 lirayı aesme
mlt olan halia kan incili• at ve Jnarü
lara mahauatu. 1400 metrelik bu yarı,a 
bef at girdi. B. Horvat'm bindiii s. 
Halim'in (Sun and air) adlı atı birinci. 
B. Ahmedin Şorompo'au ikinci. B. Te .. 
fik Alinin Sülüaü Uçüncl oldu. 1ıua. 
miyeai 255 lira idi. Birinciye 180 lira. 
dan maada bu ko§u)'8 &iren hayvanlac 
için verilen duhaliye ücretlerinin meee 
muu verildi. Guıyan 140, pliteler l2CI 
ft 1so kuruttu. 1 

'OçUncü kop: - Dört ve daha J°' 
karı y8fta ve 1936 1eneai zarfmda bit 
kOfU kannımrnıt yerli yan bn arali 
ve balla kan _..at Ye kıarak1ara malla 
auatu. 2000 mefılllik kOfUda B. !J,,,,,m 
bindili B. A8nia it. Tayyarı birlndı. 
B. 8emldn lllWl ildncl. Albay lı. 

IU'm Ceylaı tlçOnctl oldU: 
Gayan ... irinci pU.C 170, ikinci 

p1lae 250 kuta_.. 

Danlilnctl a,..: - Uç " c1alta 1"' 
akrı yqta ve 1936 aeneal içinde a... 
dılı lkramiyoler ye.JtOnu 1400 lira71 
pçmemlf olm halla kan iııgilia at ,,. 

kııraldara malnul olan 1800 metreli1i 
bu kofuda B. Halimin Capain'i birindi 
B. Ahmecl'in Gnndeua'u Udnd. Be 
Behçet'ln a.rc•ı ttçilDdl oldu. !krMlh 
7e 380 lira lclf. 

Ganyan llO, plbeler 105 kÜnJftU. 
Befind kOfll: - Dört ve daha )9 

karı yqtaki ,,erli yan - -.Ula at .. 
lmrak1ara lllllbaua 1800 metrelik ... ,.. 
rıp ya1nu Of at kaydoJmmnıttu. Ne. 
ticede B. Meciclin bindiği B. Şabaıwl 
Bozkurdu biriad, B. İ•kender'ia le .. 
ten'i ikinci1 B. Halimin Bora'11 tiçüacU 
oldu. 

Bugilnkil yarıtlarda en bllyük pnııı 
yanı bu Mşu verdi. Kazananlar 310 lnı• 
IUf aldılar. 

l 
fu için Balkan oyunları ah gilllnt 
tehir edilmiftir~ 

Bisiklet teşvik 

müsabakası 
Dün, biUldet ajanlığının. genç .,.._.. 

cular için tcrtib ettiii tqvilc müaabab
larmm ildnc:ill Çankaya yolunda yapı. 
dı. Müsabakaya, biri Xmklrale ıüdln
den olmak üzere, altı biailı::letçi ıirmittL 
lıfeufe ( 42) tilometre idi. 

Bu meaafeyi 1 mt 21 dalriJrada Nu-

ri birincilikle bitirdi. Diler Nuri lldnd 
thaaıı üçüncü oldular. 

Bu gibi yarq1ara yeni girdikleri hat. 
de YUad .32 kilometrelik bir sürat temin 

eden ıenç bWltietçilerin dUıı aldıkları 
netice çok gtiMldir. Kendilerini tellrik 
ederiz. 

Yaşar şehrimizde 
Bertin olimpiyadlannda yapılan sil· 

reşlerden kiloaunda dünya f81Dpiyonlu• 
ğunu kazanan Yqar, bazı huaull itleri· 
ni taldb etmek Gzere fehrimize ıelmit· 
tir. 

Yapr, dün at lrotulannda ve futbol 
maçlarında buhmmut ve kendisini tam• 

ymı ıenç •porcular tarafındaA 1IZ1lll u
zun alkıtlanmqtır. 

Matbaamın ela ziyaret emıes ueza· 
ketini göeteret1 pnç ve yiğit pmpiyon 
Ankarada bir kaç gün 1'alacaktır. ......................................................... 
Nöbetçi eczaneler 
1 - Pazar l•tanbul Eczaned 
2 -- Pazartesi ı.f erkez 
3 - Salı Ankara 

• 
• 

J 
4 - Çal'f&lllba Yeni .. J 
5 - Pertembe Halk ,. 
6 - Cuma Ege • 

..!..::.~~~ .. ~~~-... ~~!.~~ .. 

Orman Çiftliği : Merkez satış mağazasında çok çeşitli 7.engin çiçek mağazasını açınışbr. Bütün 
ihti açlanmzı tenıin edebilirsiniz. 

• 



SAYFA 6 U[US -
ANKARA LEVAZIM AM1RL10t 1 ı ı 1 SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 

SATIN ALMA KOMiSYONU 1LANLAR1 
3500 Kilo Kanarya sarısı boya 

1 - Yüz yirmi bin kilo un satın ahnacaı<tır. Tahmin edilen be. 
19li ı:ınbeş bin altı yüz liradır. 

2 - Bilecik ve Urfa askeri satmalma komisyonundan parasız 
lllmabilir. 

3 - Ekbiltme 21-10-936 tarih çarşamba gün saat 16 da yapıla· 
aktır. 

4 - Eksiltme liapalı zarf usulile olacaktır •• 
S - Muvakkat teminat bin yüz yetmiş liradır. 

. 6 - Teklif mektupları 21-10-936 tarih çarşamba glin saat lS on 
tiete kadar satın alma komisyonu reisliğine verilmi§ olacaktır, Bu 
aatteo sonra mektuplar kabul edilmez. • 

7 - Şartnamenin 4. maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 
t'eminatın konulduğu zarf içerisine konulmus olacaktır. (1203) 

~ 2--4762 

İLAN 
CİNSi .............. , •••....•......... .. 'Miktarc Muhammen B. İlk Te. 

• ADET LİRA L. Kr . 
Haki gabardin ı<umaştan 
harici elbise takım 
Kurşuni kumaştan kaput 65 

1510 113 25 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri talebesi için 'ICumaşlar.ı ~e k~· 
put astan mektebten verilmek ve diğer malzemesi müteahhıdıne aıt 
olmak şartiyle 80 takım .. Şapka .• dahil. Harici elbise ile 65 ~d.et k~
put 23·1 teşrin-936 cuma günü saat 14 de asık eksiltme suretı ıle dık· 
tirilecektir. 

İsteklilerin yukarıda yazılı ilk teminatlarr olan 113 lira 25 liu: 
ruşun Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak bellı 
gün ve saatte Mp. Sa. Al. Ko. gelmeleri. (1211) 2-4763 

İLAN 

t - Cebeci hastanesi ile harbiye okulları ihtiyaçların~ sarfedil
tnek üzere 15000 kilo tel şehriye 7-10-936 tarihine müsadıf çarşam• 
ba günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. • 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara Levazım Amır-
liği satın alma komisyonunda her gün parasız görülür. . 

3 - Şehriyenin tutarı 4500 lira olup teminatı muvakkatesı 337 
lira 50 kuruştur. . . 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü maddelerındekı 
~esikalarla teminatı muvakkate makbuzları ile belli gün ve saatte 
mezkur komisyona gelmeleri. (1001) 2--4481 

İLAN 

• '1 - Niğde garnizonunda bulunan kıt'a hayvanları içi_n 48?000 
ICılo a:pa kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmu~tur. Tahmın edılen 
bedelı 19200 lira olup ilk teminatı 1440 liradır. 

.~ - Eksiltmesi 12·1. teşrin 936 pazartesi günü saat on beşte 
t-lıgde artırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. b 

' .. l -: İstekliler teklif mektuplarını 2490 nu~arah kanunu~ nü
ltumlerıne uygun olarak ihaleden bir saat evvelıne kadar komısyo
na vermiş bulunmalıdırlar. 

• 4 - Şartnamesi her gün Niğde, İstanbul, Kayseri ve ·ı.nkara ko-
nıısyonlarında parasız alınabilir. (1071) 2-4579 

İLAN 
.ı .- Garnizon erlerinin ihtiyacı için 120000 kilo bulgur 12~.10-936 

larıhıne müsadif pazratesi günü saat onbeşte kapalı zarfla munaka 
&aya konulmuştur. 

2 - Tuatrı 10800 lira olup teminatı muvakkatesi 810 liradır. 
Şartnam~si ihalenin yapılacağı Ankara levaznn amirliği satın al· 
ına komısyonunda her gün görülür. 

3 - İsteklilerin teminatı muvakkate makbuz ve teklif mektup
larım havi zarfalarını ve 2490 numaralı kanunun 2,3 üncü haddele
r~ndeki vesikalarını ihalenin yapılacağı saatten en az bir saat evve-
üne kadar mezkQr komisyona vermeleri. (106!1) 2--4580 

ı İLAN 
.!f :- Miistahliem mevki kıtaatı için kapalı zarf usuliyle beş yüz 

tllı bın kilo un münakasaya konulmuştur. İhalesi 13 ı. ine iteşriıı 
;36 sal~ günü saat on beşte yapılacaktır. Teklif mektupl\lrınm iha· 
ıe saatınden bir saat evveline kadar Erzurum satın alma komis
fonu reisiliğine göndermeleri. 

2 - unun tutarı 60500 lira olup muvakkat teminatı 4275 liradır, 
,(1047) 2-45iS 

İLAN 

' ~ - l\fü~th'kem mevkiin göstereceği yerde 25085 lira 54 lCuruş 
,_e~f bedellı telefon hattı inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
r>Onulmuştur. 

lad! -:. İhalesi 6-1. teşrin - 936 cuma günil saat 16 da İzmirde kış· 
3 
mustah~em mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

t'- 4 : Temınatı muvakkate akçes~ 1882 lirad~~· . .. . 
• bl". Şartname keşif name ve resımleı; her gun komısyonda goril· 
:ıe ıır. 

1 S - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika • 
karın_ı ihaleden laakal üç gün evvel bu işi yapacaklarına dair inşaat 
+:r~:lonunbda~ ala.cakla~ı ehliyetname vesikalarını komisyona gös-
~ " mec urıyetındedırler 
~ u:-: Ek~i~tme~e iştirak edeceklerin 2490 numaralı kanunun 2. ve 
v~ te~~i;n8 k~ler1ındc v.e şartnamesinde yazılı vesikaları il eteminat 

k . mc up arını ıhale saatından bir saat evvel İzmir satın al• 
ma omısyanuna vermeleri. (1167) 2_ 4682 

İLAN 

Cl.nsı· M'k F Şartname ihale 1 tarı iatı Teminatı Parası Tarihi gUnü saati 
Un 36iu00 50400 3770 252 7-10-936 Çarşamba 11 
Sığır eti 110000 22000 1650 000 8_10•936 Perşembe ıı 

1 - Samsun garnizonunda bulun . . 
karda yazılı erzaka ait t . an kıtaların ıhtıaycı olan yu-

şar namelcrı karşı d 1 f' tl 1 •ak ve görm"k istiyenlerin her .. . sın a yazı ı ıa a a n. 
1 "1 . gun Samsun tüm binasındaki komisyo· na geme erı. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlern' 2 9 .• 
cü maddelerindeki vesikalarla teminat 1 4 O s~yılı kanunun 2.~ un· 

tleriııden bir saat evel ko . ve teklıf mektuplarını ıhale 
saa . mısyona vermiş olmaları 

3 - Bksıltme kapalı zarfla yapılacaktır, (lOl6) 2-4507 
İLAN 

ı _ l{araköse garnizonundaki kıtaların senel'k 'ht' 1 1 
200000 kilo fabrika unu ile kfiğızmandaki kıtalar~n 'se~~~t ar;8~0~~ 
kilo fabrika unu kapalı .zarfla ek~iltmeye konuldu • 

2 - Karakös~ garnızonuna aıd unun tahmin bed l' 30 b' 1' 
. 'h 1 -· 19 10 e ı ın ıra ilk teınindtı 2250 lır~ . ı a ~s! •. ·936 pazartesi günü saat 11 de. 

3 - Kağızman~a o k~t ra aıt unun tahmin bedeli 27000 lira ilk 
teminatı 2125 lira ıhale~~ 19-l0-935 pazarte~i günü saat on beştedir. 

4 - ftıaleleri Karakose sat.ın .alma komısyonu binasında yapıla
t'.ak~ır. :$artnamclerini ~örme~ 1~~.l:';ı;ıer komisyonunmuzdan alıp gö
reı.,;tırkr. 1 .. ıeıdilerin ıhalesı.gunu ıhale ~aatmdan bir saat evvel 
tekli: M"ktu kıu ile ılk temı':latları ve tıcaret odası vesikası ile 
biı~ih.t~ l:•.•miı.yonumuza vermış olacaklardır. (1147) 2-4666 

İLAN 

1 _ '-"T :::.tnlıke-.n mevki kıtaatı ihtiyacı için 336000 kılo un satın 
~~m~c"lk~1 r. 

z _ tlıalcili s-10·93(. t:ıdh cuma günü saat 16,30 da Çanakkale 
.ı~ ı,.rııh;ı .. 10 m .. vıd ~tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ _ U.nıuı lıdur kilvınıııa 14,50 kuruştan 48720 lira biçilmiştir. 
·'e~ii;~r ihal.:rien bir saat evvel teminat akçaları olan 3654 

1000 ,, Sülyen 
150 ,, Kemik siyahı 
20C ,, Zencifre 
100 ,, Çividi -vıavı\ 
300 ., Mesina sarısı 
25 ., Metanil gelp . • . . _ • • 

Tahmin edilen bedeli (2335) lıra olan yul<arıda mılCdarı ve cınsı 
yazılı malzeme Askeri F.a~rikalar umum n:ı.ü~.ürlüğü satınalma ko. 
misyonunca 21-10-936 tarıhınde çarşamba gunu saat 14 de ~çık ek• 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan 
verifir. 

Taliplerin muvakI<at teminat olan (175) lira (13) t<urus ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (1233) 2--4779 

BİR BAŞ KOŞUM HAYVANI SATIŞI 
Tahmin edilen bedeli on sekiz lira olan yukarda yazılr bir baş 

hayvanın 20-10-936 tarihinde salı günü saat 7 de Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca Akköprüdek.~ ~~zat 
mahallinde açık arttırma ile satılacaktır ... B.~ h~~van her ~u~ ogle• 
den sonra Umum Müdürlük tavla~nda gorulebılır. İsteklılerın mu• 
vakkat teminat olan 135 kuruş ile yukarda sözü geçen günde pazar 
yerinde bulunacak komisyona müracaa~ları. (1204) 2--4734 

BİR SENE ZARFINDA KAVAS İSTASYONUNA GELECEK 
VE GİDECEK 2000 - 2500 TON EŞYANIN NAKLİYESİ 

İLE TAHMİL VE TAHLİYESİ 
Tahmin bedeli 2375 lira olan yukarda yazılı nakliye işi 20-10-936 

tarihinde salt günü saat 14 te Asker.i Fab~ika_lar Um~m Mü?ürtµğü 
Satın Alma Komisyonunca açık eksılt!11:e ıle ıha~e e?ılecektır. Şart• 
name parasız olarak Komisyondan verılır. İsteklıl~rın muva~~~~ t~: 
minat olan 178 lira 13 kuru~ ve 2490 sayılı kanunun 2 ve ~çuncu 
maddelerinde yazılı vesaikle sözü geçen gün ve saatte komısyona 
müracaatları. (1188) 2--4725 

Adana Tohum Islah istasyonıı 
l\f üdiirlüğünden : 

Muhemmen 
bedeli 

Hareket cıhazı temel saplamaları ve normal tesisat 
için muktazi boruİariyle birlikte. amudi. çift silindirli 
85 • 90 beygir kuvvetinde ~e ~evır. adedı 4?,0 .. den fazla . 
olmamak artiyle volant endustrıei dızel motoru 5000 lııa 

ı - Adana Tohum istasyonu üretme çiftliği için yukarıda ev• 
safı yazılı ve muhammen bedeli 5000 lira olan Dizel motörü kapa• 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Eksiltmeye girece~l~.r ~~~~nameyi Adana Tohum Islah ıs• 
tasyonu üretme çiftliği mudurlugunden alacaklardır. 

3 - Muvakkat teminat olarak 375 lira alınacaktır. 
4 - İsteklilerin 26 birinciteşrin 936 tarihine müsadif pazartesi 

günü saat 14 e kadar Adana zir~at müd~~lüğünd.~ müte~ekkil ko· 
misyona 2490 sayılı kanunun tarıfatı dahılınde muracaat eylemele. 
ri ila olunur. (786) 2-4246 

Divanı l\f uhasellat Riyasetinden : 
Muhammen bedeli 5100 lira olan 120 tonu mecburi ve 50 tonu ih4 

tiyari olmak üzere 170 ton kalorifer için tür~ antrasiti 21-T.evv.el-936 
çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf usulıyle Ankarada Dıvant 
Muhasebat idare ve hesab işleri müdürlüğünde satın alınacaktır. Blt 
işe talip olanların 383 lira muvakkat teminatle kanunun t~yin etti· 
ği vesikaları ve 'tekliflerini aynı gün saat ona kadar komısyon re• 
isliğine vermeleri lazımdır. . ~ ... 

Şartnameler Divanı Muhasebat idare ve hesab ışlerı mlidurıye• r·· ·:::k~==)RFJSLlCJ ~~ 
1 - Otomobil ve diğer vesaiti nakliyenin gidiş yolu caddelerin 

sağ tarafı olduğundan bunlar daima bu tarafı takip edeceklerdir. 
2 - Otomobil ve kamyonların gidiş yolu üzerinde durark geri 

manevra yapmaları yasaktır. 
3 - Gidiş yolu üzerinde geri dönmeli isteyen otomobil ve kam

yonlar münasip mahallerden sola dönmek ve manevra yaparak cad
denin diğer tarafını takip etmek suretiyle· geri döneceklerdir. 

4 - Aksi hareket edenler cezalandırılacaklardır. (1196) 
2-4730 

inhisarlar Umum 
l\lüdürlüğünden: 

I - 16-IX-1936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapa!ı zarf u: 
sulile eksiltmeye konulmuş olan 35022 lira 37 kuruş keşıf bedelh 
Bitlis atelye inşaatı, eksiltme günü istekli çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. .. .. 

2 - Eksiltme 8-X-936 tarihine rastlıyan per~embe gun~ saat 15 
de Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindekı alım komısyonun· 
da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuruştur. 
4 _ İstekliler ihaleden en az 3 giin evel İnhisarlar İnşaat §ube

sine gelerek bu gibi işleri muvaffakıyetle yaptıklarına dair resmi 
vesaik getirdikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. . 

5 - İhale evrakı 175 kuruş mukabilinde lstanbuld~ İnhısarlar 
inı;.aat şubesinden ve Ankara, Bitlis Başmüdürlüklerınden alına-
bilir. 

6 - Teklif kapalı zarfları en geç ihale günü tam saat 14 de k~· 
dar yukarda adı geçen alım komisyon reisliğine makbuz mukabı· 
linde verilmiş olmalıdır. (1488) 2--4543 

lirayı ve ihale kanununun 2. 3. üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
saat evvel komisyona müracaat etmeleri (989) 2-4467 

İLAN 
1 - Ask'eri hastahanede yaptırılacak bir pavyon ile koridor lCe

şif ve rc:simleri mucibince kapalı zarf usuli ile münakasaya konul-
muştur. . . . 

2 _ Keş}f ve bedelı 25651 lıra 6 kuruş olup temınatr muvakkate• 
si 1923 lira 82 kuruştur. . 

3 - İhalesi 14/1. teşrin/936 çarşamba günü ~at onbeşte?ır. İs· 
teklilerin teklif mektuplarını ihale saatından hır saat evelıne ka
dar Erzurum kor satın alma komisyonuna vermeleri. (1067) 2--4594 

İLAN 
ı - Müstahliem mevki lCıtaatı ihtiyacı isin kapal~ zar~ i.le ~37?00 
2 - Unun beher kilosuna 14.30 kuruştan 48865 lıra bıçılmıştır, 

kilo un satın alınacaktır. 
S - İhalesi 8-10-936 tarih perşembe günü saat 15 de Çanakkale 

ı 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel temir.at akçaları olan 3665 
lirayı ve ihale kanununun 2. 3. üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
saat evvel komisyona müracaat etmeleri, (990) 2-4468 

MİLLl MÜDAFAA :VEKALETl 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR 
1 - 70 falem muhtelif tcayna\t malzemesi açık eksiltmiye kon• 

rnuştur. 

2 - Kıymeti 3628 lira olup ilk inanç parası 272 lira 10 kuruşturJ 
3 - İhalesi 23-10-936 cuma günü saat 11 dedir, 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad• 

delerinde yazılı bilgelerile birlikte ihale gül\ ve saatında M. ?v{, 
:Veki.leti satın alma komisyonuna gelmeleri. {736). 2-4141 

••••••..••.• B1LİT .............. ,, 
1 - Yerli falirikalar mamulatından ve oeher metresine biçilen 

ederi 300 kuruş olan on dokuz bin beş yüz metre haki elbiselik 94~ 
yak kapalı .r:arfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı - İhalesi 12 birinci teşrin 936 pazartesi günü saat 11 dediı;. 
3 - İlk teminatı 4175 liradır. 
4 - Şartnamesi 293 kuruşa almati ve örneğini göremk isteyen'" 

ter her gün Ko. na uğrayabilirler. . 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ICanltf 

nun 2 ve 3 üncü meddelerinde yazdı belgelerle birlikte teklif mek• 
tublarını ihale saatinden en az bir saat evvel M, M. V. satın alın& 
Ko. na vermeleri. (1035). 2-4552 

BİLİT 
1 - 811 kalem avadanlık malzemesi kapalt zarfla eksiltmıyc 

konmustur. • 
2 ....: Tahmin edilen bedeli 56.000 lira olup illC inanç paraeı 4Zol 

liradır. 
3 - İhalesi 22-10-936 perşembe günü saat 15 'dedir •.. . 
4 - Şartnameı;ini almak istiyenler 280 kuruş mukabılınde M. MJ 

V. satın alma komisyonundan alabilirler, • _ 
5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme artırma ve ıhale 1'an'!4 

nun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen bclgelcrile teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından en geç bir saat evveline kadar Mı ~ 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. (702) 2--4135 

İLAN 
1 - 2500 adet portatif çadır kapalı zarfla elisiltmeye tContnuşturJ 
2 - Tahmin edilen bedeli 16.875 lira olup ilk teminat parası 

1255 lira 63 kuruştur. 
3 - İhalesi 19-10-936 pazartesi günü saat 15 dedir ı 
4 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenler ya bizzat veya b'iı 

vekil vasıtasiyle M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler, 
Muhabere ile şartname gönderilemez. ~ • 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı lCanunun 2, 3 UncU ma;f .. 

delerinde istenilen belgeleriyle teminat ve teklif mektuplarını iha• 
le günU saat 14 de kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vrem~ 
leri. (1093) 2--4646 

İLAN 
1 - 1500 adet arka çantası ve 1800 adet ekmek toroast T<apaftı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 1 L_370 lira olup illi teminat 852 lira 

75 kuruştur. ı ........ 
3 - ! .alesi 19-10-936 pazartesi gUnU saat 11 dedir, 
4 - Şartnamelerini görmek ve almak istiyenler ya btzaf veya ti!I 

vekil vasıtasiyle M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler., ' 
Muhabere ile şartname gönderilemez. ~ 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 UncU mai.il. 

delerinde istenilen belgeleriyle teminat ve teklif mektuplarını iha. 
le günü saat 10 na kadar M. M, V. satın alma komlsyom.nıa verme • 
leri. (1096) .:aı... Zo-!\657, 

B1LİT, 
Yapı: Sıhhiye depolarında yapılacaı< 'depo binası yapısı pazarleıı 

ğa konmuştur. Keşif tutarı: 2688 lira 54 kuruşturı 
Kesif, proje ve şartnamesi bedeline karşı inşaat şubesniden alfe 

nacaktır. İhalesi: 16-10-936 cuma günü saat on birdedir. tık temina-<' 
tı: 201 lira 64 kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanla) 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde istenen bel.gelerle birli~tır 
pazarlık gün ve vaktmda M1 M. v. satın alma komısyoruına gdsı~ 
ler. (1156) 2-467$ 

B1L1T 
Su akıtılması: Harp okulu filitre garuzat deposundaxı suyuıı 

harice akıtılması işi pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif tutarı: 125~ lira 
elli yedi kuruştur. Keşif, proje .ve şa~tnamesi bedeline karşı ~nş~ .. 
at komisyonundan alınacaktır. ıhalesı 17 • 1~ • 936 cumart;sı ~ .. 
nü saat on birdedir. İlk teminatı 94 liradır. Pazarlıga ~ ... 
receklerden ilgili olanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerın
de istenen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. V, 
satın alma komisyonuna gelsinler. (1157) 2-4676 

BİLİT 
ı - 26 kalem muhtelif döküm malzemesi açılC elisiltmeye kod 

mustur. 
2 - Kıymeti 4200 lira olup ill< inanç parası 315 liradır. 
3 - İhalesi 23-10-936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 say.ılı kanunun 2, 3 üncü macI~ 

delerinde yazılı bilgelerile birlikte ihale gün ve saatında M. Mc 
Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri (737) 2--4140 

:\dana Tohum Islah istasyonıı 
müdürlüğündeıı~ 

Makine nev'i Muhammen bedetr 

Besleyici, temizleyici kısımlari.yl~ tırçalı tip.ten 
80 destereli kondansörlü socin 80 ıhtıyat desteresıyle. ~ . 
birlikte 23 ı 4.90 lırı 

Besleyici kısmiyle t<ondansörlü bilyeli ya~aklı ~ır~ah ,. 
tipten 106 destereli linter 106 ihtiyat desteresıyle bırlıkte 1301.75 

ı Tek kutulu 27X54 pus ebadında burgulu standard 
pamuk balya makinesi 1229.3fl .. 

Saatte 1000 kilt pamuk tohumu işliyen tek üstüvan:!i.. •• 
ve vantilatörlü bilyah yataklı pamuk tohumu s~le_ktoru 1706.88 
Nakil boruları, emici teleskop borusu ve. 20 b:~gırlı~ ha~a ,, 
tahliye tulumbası ile birlikte kütlü temızleyıcı makınesı 1200.00 

PamulC tohum nakline mah5us celik mahfazası içinde 
9 pusluk arşimed vidası (Metr~si 28.16 liradan 34 M.) 957 44 " 

9 pusluk Arşimed vidaları için 3 adet kasnaklı başlık ,, 
kısımları (Beheri 52 liradan) . . . 156.00 
Besleme ayağı ve 4 kadem nakil kısmıyle 7 metre ırtıf~.'~~a 
tamamen çelikten mamul 9 pusluk pamuk tohum elavatoru 715.00 •• 

Yeklın 9641.33 '' 
1 - Adana Tohum Islah İstasyonu pamuk ilret~e çift~iği için 

yukarıda evsaf ve miktarları yazılı çırçır makiııelerı ve tesısatı ka• 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi A<lıına Tohum Islah Is• 
tasyonu üretme çiftiliği müdürlüğiinden alacaklardır. . 

3 - Yukarıda yazılı makine ve tesisatın muhammen bcdellerı 
hizalarında gösterilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat olarak 723 .10 lira alınacaktır. 

ı 
5 - İsteklilerin 26 birinciteşrin 936 gününe müsa.~if paz~m:ı;1 

günü saat 14 de kadar Adana Zi:aat müd~:ıugün~.e mute~~kk.ıl ~o· 
misyona 2490 sayılı kanunun tarıfatı dahılınde muracaat C} lcıııcle· 
ri ilan olunur. (785) 2-424!i 



uı:us 

8iıinci Umumi Müf etti.şlikten : ı 
llıek1 .. - Eksiltmeye konulan iş: 28-9-936 tarihinde ihalesi icra edil
l'Jbe ~ere münakasaya çıkarıldığı halde talip zuhur etmiyen Diya
Pıla kırde. sur haricinde imar planına göre ayrılmış olan yerde ya-
1-r c.ak bırinci umumi müfettişlik ve kolordu kumandanlığı konak
-a111.1nşaatı münakasası 20.10-936 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Yüksek Ziraat Enstitüsünde bulunan tecrif evfnae yapıla· 

cak 952 lira bedeli keşifli 14 adet Asmiratör 13-10-936 aalı günü saat 
15 de açık eksiltmeye konulacağından keşif ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Viliyet Baytar Direktörlüğüne müracaatları ilin olu· 

~nfaatın keşif bedelleri mecmuu (95.503) lira (36) .kuruıtur, 
A.- Bu İ§e aid ıartname ve evrak ıunlardır J 

8 
- Eksiltme şartnamesi 
- Mukavele projesi 

~ - Bayındırlık işleri geneı prmamcaı 
~ - Hususi şartname 

- Fenni ,. 
il'_ Keşif 

'l --~ - Keşif hülasası 
- Projeler 

rlrı ~stekliler bu evrakı (5) lira bedel mukabilinde Diyarıliekirde bi· 
lbii~~- U~umi müfetişlikten alabilirler. İstanbul ve Ankara nafia 

Urluklerine gönderl!mi§ olan nüshalarından okuyabilirler. 
h b~ - Eksiltme 20-10-936 salı günü ıaat (11) de Nafia müdürlü

ınasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girobilme~ için 

lar kA. - Artırma ve eı.iltme kanunun 17 inci maddesine uygun o
a (7163) liralık munkkat teminat vermeleri 

terrı! :- Ticaret odasına kayıtlı bulunup buna dair vesikasını gös-
ıı. --

lbc C - Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatna
•i't.Ye tevfikan Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet ve-

asını haiz olması laz11ndır. 
bi 6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncU maddede yazılı aatten 
~ &aat evveline kadar Diyarıbekirde birinci umumt müfetti§lik 
~ nak:'aa komisyonu ~isliğine makbuz mukabilinde verilecektir. ._otta ıle gönderilecek mektupların nihavet üçüncü maddede yazılı 
"·}' kadar gelmiş olmaıı ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka
.-.qlnııı olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
'"' (1232) 2-4780 

~ru~ Vfililiğinden: 
Kapalı zarf usulile eksitme: 

lbe1r21-eyli'ıl-1936 da ihalesi yapılacak olan Erzurum erkeli muallim 
~ tebi ikmali intutına aid ilanlar 2490 saydı kanunun 7. inci 
ha ddeai ahkamına tevfikan ilin edilmemiı olması hesabiyle bu in-

tın 35-gün temdidine ve yeniden ilanına lüzum hasıl olmuştur. 
) 1 - Eksiltmeye konulan it: Erzurum erkek muallim mektebi 
lpııının bitiril aıeıidir. 
keşif bedt>li 242,371 lira 48 kuruttur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ıunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C - B:ıyındırhk genel ,artnamesi 
D - İnpata aid fenni prtname 
E - Keşif cedveli 
P-Proje -

1 Talipler projeyi Bayındırlık Bakanlığmda, Erzurum bayındır
~lı: müdürlüğünde görebilirler. İstekliler şartname ve evrakı saire
ıu~~~ lira 10 kuruş mukabilinde ilin mahalleri bayındırlık müdür-

gunden alabilirler. 
~ 3 - Eksiltme 26-birinciteşrin-1936 pazartesi gUnii saat 15 de 

rzurum kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

~ 5 - Eksiltmeye gi.rebilmek için isteklilerin 13384 lira muvak
l t teminat ver mesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o. 
llp göstermesi liz{mdır. 

A - 1936 yılına aid ticaret odası vesikası • 
~ B - Bayındırlık Bakanlığından en aşağı yüz elli bin liralık 

nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

~eline kadar Erzurum kültür direktörlüğü dairesine getirilerek 
;kailtme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
oıta ile gönderilecek mektupların nihayt üçüncü maddede yazılı 

laate kadar gelmiş olması ve dı§ zafın mühür mumu ile iyice kapa
lılınıı olması şarttır. Postada olacak geçikmeler kabul edilme. 

........ (1231) 2-t781 

l\yvaiık Belediye Reisliğinden : 
.... Belediyemizin kırk lira asli maaşlı fen memurluğu ~ünhaldi.r. 
au itin ehli ve evsafı fenniye ve resmiyeyi haiz taliplerın Bayın. 
dırJık Bakanlığınca kabule şayan ve&aiki ile belediyemize müraca-
.!!!_arı. (1237) 2-4771 

Şurayı Devlet Reisliğinden: 
L_ Şurayı Devlette açık buluna~ 2 inci ıınıf m~lizimlik için mü~· 
~ka yapılacaktır. Yabancı dil bılenlere 3500 bilmeyenlere 3000 Ü· 
lerinden maat verilecektir. 

Ali mektep mezunu olmak askerlikle alakası bulunmamalr ve me
lllurin kanunundaki evaafı haiz bulunıpak lizımdır. 

Müsabaka imtihanı 26-tetrin evvel-936 puarteıi ~~ ı:ut 2,5 ela 
hpılacaktır. İsteklilerin mevcud vesaiki bir arzuhale ılııtırerek u-
~urnt kltipliie ~ilracaatları ilin olunur. (1235) 2-4778 

Ankara Valiliğinden: . 
1 - Onuncu Yıl, Etimesut, ve Kızılcahamam yab o'IWlları .taıe

be1eri için beherinin fiat dörder yiis kuruttan 230 zar ~det fotin ve 
iakarpinle bir tanesinin fiatı 70 kuruıtan 105 adet terlık mübaya 
edilecektir. • 

2 - Yukarda miktarı yazılı Uç cins eıyanın muhammen bedelı 
\g59 lira 50 kuruı olduğu için açık eksiltme suretiyle mübayu olu· 
laa.caktır. 

3 - Eksiltme iti 15-10-936 perıembe günU aut 15 de viliyet bi
lıasındaki Encümeni daim! odasında yapılacak ve Ftnamede ya
ııJı muhammen bedelin "!o 7 ,5 nisbetindeki para, tahvilat veya ban· 
ka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iftirak ettirilecektir. Bu 
husus hakkında daha etraflı maHbnat almak ve ,artnameyi görmek 
htiyenlerin Ankara Kültür Direktörlüğüne müracaatları. (1198) 

2-4732 

Zonguldak Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

Zonguld<:.!t vilayeti içinde Zonguldak - Çavcuma - Bartın yolu· 
ftun 26 + 000 ıncı kilometresinde (27000) lira keşif bedelli ahşap 
Çaycuma köprüsünün tamiri ve sahilin tahkimi ile ahşap geçit köp
~ıü yapısı illf8atı kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuttur. Ek
•ıltmesi 16-10-936 cuma günü saat ıs de Zonguldak Nafıa Müdür· 
lüğünde eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evratc: (135) kuruı 
blukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüiünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 2025 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerln 
l'eanıi gazetenin 3297 aayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi -
kan müteahhitlik ehliyet vesikası ile ticaret odasından 936 yılmda 
~hnmış vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektup-
arını yukardaki günde ihale aaatından bir saat evveline kadar Na
~ıa Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon reisliğine vermeleri 
ılan olunur. (1124) 2-4643 

nur. (1018) 2-4534 

Merkez Laboratuvarları 
Direktörlüğünden : 

Müessese liayvanatı için 30000 kilo saman pazarlığa konulmuı
tur. İhaleıi 6-10.936 salı günü saat 15 dedir. 

Şartnamesi müdürüyetten bedelsiz verilir. Muvakliat teminatı 
45 lira olup banka mektubu veya vezne makbuzu ve kanunun ta
yin ettiği vesikalariyle birlikte muayyen gün ve saatte Ziraat Ve. 
kaleti Muhasebe Direktörlüğündeki satın alma komisyanuna müra-
caatları. (975) 2-4457 -

P. T. T~ Başmüdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Keçiörende karakol binaıının üç 

metre açığında P. T. T. binası inşaatı. · 
Kefif bedeli 9659 lira 81 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme ve fenni şartnameler. 
B - Mukavele projesi 
C - Keşif Cetveli silsilei fiat cetveli 
D- Proje, 

lstiyenler bu evrakı Başmüdürlük yazı ifleri kaleminde göre
bilirler. 

3 - Eksiltme 13 birinci tetrin 936 salı gUnll aaat 15 te P. T. T. 
Başmüdürlük komisyonunda açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 725 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup ge
tirmesi lhımdır. 

A - Nafıa Vektletinden alınmrt yapı mUteahhitlifi vcsikaar, 
B - Mimar veya mühendislik diploması veya diplomalı Mimar 

ve mlihendisten biriyle müştereken mOnakasaya girilmesi. 
(1172) 2-4697 

Ankara Valiliğinden : 
Etlik merkez laboratuvarları tadil ve i1'vel intaatmın ihalesi 

24-9-936 da yapılmak için kapalı zarf usuliyle ebiltmeye konulmuı 
iae de talip zuhur etmemiı olmasmdan dolayı mezkOr inpat arttır -
ma, ebilme ve ihale kanununun 40 ıncı maddesi son fıkrası mucibin. 
ce 24-9-936 tarihinden itibaren bir ay müddetle puarlığa konulmut
tur. 

Keşif bedeli 19611 lira 32 kuruştan ibaret olan bu inşaat için iı • 
teklilerin 1470 lira 85 kuruşluk teminat mektubu ve ticaret odaaı 
vesikasiyle birlikte her salı ve cuma günleri saat 15 de vitıyet bina· 
ıında nafıa mUdürlüğU odasında toplanan komisyona gelmeleri. 

Eksiltme şartnamesi, fennt tartname ve k"if varakalari 125 ku· 
111f mukabilinde vitıyet nafıa müdürlüğünden temin olunacaktır. 
__ _..(109.21, 2-4610 

MÜTEAHHİT FAHRİ DURAL 

6 Taksitle 
ODUN, MEŞE KÖMURU ve LİNYİT KÖMÜRÜ 

Satıpna başladı. 

Odunlarımız kuru meşe, kömürlerimiz en eyi cinstendir. 400 
kilodan fazla satışlarda nakliye biEe aittir. Sayın müşterileri-

mizin icr~ dairesi 'karşısında Genel İş Bürosu yanındaki yazı-

hanemize müracaatları. Tel: 1475 

SATILIK ARSA, EV ve APARTIMANLAR 
Genel İt Bürosu. Tel: 1475 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 

iskan Umum Müdürlüğünden: 
Orta Anadolu viliyetlerinde yerleıtirilen g8çmenler için Eber• 

hart fabrikaunın Konya tipi (2. E . . 5 •• W) ve Rudsa.k fabrikasının 
(S. P. 5. S. T.) markalı pullukları tipınde olmak üzere bet bin adet 
pullulun imali pazarlıkla eksiltmeye ~onulmuıtur. 

Pullukların nümuneleri, fennt ve ıdari tartnameleri tıkin Umum 
Müdürlüğünde mahfuz olup talipler reami gilnler hariç olmak üze· 
re her gUn uat dokuzdan 17 ye. kadar müracaatla nümuneyi görür 
ve tartnameleri meccanen alabilırler. 

Pazarlık ve ihale 15 • tef'ÜÜevvel • 936 pe11embe günil saat on 
bet otuzda Sıhhat Vekiletiade husual komisyonunda yapılacaktır. 
llh olunur. (1162) z-4680 

Ankara vilayeti satın alma 
ko~isyonunda: 

t - Kapalı zarf uıuliyle 500 kilo ıulfat nikotin satın alınacak· 
tır. 

2 -Muhammen bedel 2250 teminat 168,75 liradır. 
3 - Eksiltme 4 ikinci tefl"in 936 aaat 15 de Necati bey mabalJe• 

ıinde Saylavlar sokağında Ferah apartmanmda ziraat mücadele 
miifettitliği daireainde yapılacaktır • 

4 - Şartname Ankarada adı J~Çen mUfettitlikten, tstanbulda 
siraat müdürlüğünden paruu venlır • 

5 - isteklilerin teklif mektublarını teminatlariyle birlikte mu. 
ayyen giinde 2490 sayılı kanunun ~ inci •e 3 üncü maddelerinde 
aikredilen vesikalarla eksiltme aaatınden bir saat önceye kadar ko-
misyona vermeleri (874) 2-4416 

Tapu ve Kadastro Tatbikat 
Okulu Müdürlüğünden: ~ 

An&ra ve civarında mektebe kayıt ve kabulUnU isteyen talebe
nin 8 • teşrinievvel • 936 perşembe günü saat 9 da müsabaka imtiha· 
nı yapılacağından iıteklikrin o gün ınekter~e bulunmaları ilin olu· 
nur. (1133) 2-4 50 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Kimyager Alınacaktır 
Ankara civarında lıtibdam edilme~ tlzere diplomalı bir kimya

ter alınacaktır. lateklilerin istida vı vuiblariylı Umum MUdllr• 
lUğe ııaüracaatları •. (1054 Z-4576 

SAYFA 7 

\ ~~~~nı!~t~!~~~~~!:dur arası ihtiyacı ~in 
mezkur kısmın kılometre 4 yarmasının solundaki ocaktan (5500) 
metre mikap ocak balastı ve kilometre 7.13 arasından {3500) metre 
mikap toplama balastın ihzar nakli ve hat kenarına depo edilmesi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 20-10-936 tarihinde saat on beşte vekalet binasında 
demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonunda yapılacak· 
tır. __ 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli 9750 ve muvakkat teminatı 
(731.25) liradır. _ 

3 - Mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile 
eksiltme şartnamesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı (25) 
kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

4 - Bu münalaısaya girmek istiyenlerin 2490 N.h kanun mu .. 
cibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve ves:kalarla 7-5-936 T. ve 
3297 N.Iı resmi ceridede il.in edilen talimatname muciıbince vekilet. 
ten almış oldukları müteahhitlik vesikası ile teklif zarflarını mez
kur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 20-10-936 günü aaaE 
on dörde kadar makbuz mukabilinde demiryollar inşaat dairesine 
tevdi eylemeleri lazımdır. (1173) 2-4759 

p. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - 100.000 metre tek ve 40.000 metre çift nakilli sahra kablosu 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mezkur miktar kabloların muhammen bedeli 5.000 ve mu• 

vakkat teminatı da 375 liradır. 
3 - Eksiltme 20-11-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P.T. 

T. umumi müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda ya. 
pılacaktır. -

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine yatırarak ve ala· 
caklan makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve ,artııa• 
mede yazılı belgelerle beraber mez.kLir tarihe müaadif cuma Kilnü 
saat on beşe kadar mezk(ir komisyona müracaat edeceklerdir . 

5 - Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğünden ve İstanbul· 
da levazım ayniyat muavinliiinden parasız olarak verilecektir. 

(1193) 2-4764 

Jandarma Genel Komutanlığı An· 
kara Satınalma Komisyonundan : 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde yapılan teklif haddi layıkmda 
görülmemesinden yüz yirmi binden yüz doksan bin kiloya kadar 
vasıflarına uygun ekmek 6.10.936 salı günü saat on birde puarldr· 
la alınacaktır. 

2 - Kilosuna on kuru' paha biçilen ve ilk teminat 1425 lira olan 
bu ekmek ,amtamesi parasız komisyondan alınabilir. 

3 - Pazarlığına girmek istiyenlerin ilk teminat makbus weya 
banka mektubu ile komisyonumuza bq wrmalan. (971) 2-4474 

, Kırklareli Vilayeti iskan 
Direktörlüğünden : 

Kırklareli viliyetf merkez kazau için 34274 lılarsilya benaerl 
ve 688 Mahye kiremidi satın alınmak üzere 20 gün müddetle aça eW 
siltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 21-10-936 pazartesi günü öjleden evvel saat 11 da 
Kırklareli iskan müdürlüğünde yapılacaktır. 

Bu işe müteallik şartnameler. ANKARA, İSTANBUL ve KIRlf 
LARELİ iskin müdü.rlüklerinde bulunur. latekliler her gün gire" 
bilirler. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin muhammen bedelin %7,5 ais. 
beti olan 213 lira 50 kuruşluk teminat akçeleri ile muayyen vakitte 
Kırklareli iakin müdüılüğünde bulunmaları ilin olunur. (1230) 

2-47! 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara sanat okulunda yapılacak tamirat 20-10-936 salı günü ıa 

at 15 de vilayet nafia müdürlüğü odasında toplanan eksiltme komis· 
yonunda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur.ı 
Keıif bedeli (2841) lira (06) kuruştur. Muvakkat teminat (216)0 

lira (83) kuruıtur. İsteklilerin teminat mektubu ticaret odası •fia 
müdürlüğünden alcıcaldarı fennt ehliyet veıikalarile birlikte .. le 
günü komisyonda bulunmaları. Evrakı keıfiyeyi görmek istiyenl• 
rin her gün nafia müdürlüğüne ve mekteb idaresine müracaatluı. 

(1229) 1--478$ 

Erzurum ücüncü Um1ımi 
~ 

Müfettişliğinden : 
Kapalı zarf usulile eksitme ilim : 

1 - Eksiltmeye konulan it : Erzurum viıtyeti dahilinde cum
huriyet meydanı ile 1staı>bul ceddeai ve Hakkı P8f1 kötJdi araamdall 
arsada yapılacak üçüncü umumi mllfettiıllk kolordu halkevi nunta.. 
ka jandarma müfettiılili poata telgraf otel gazino ilk mektel> mtf.o 
fettiti umumi evi kolordu kumandanı evi mevkii mUstahkem ku
mandanı ile on bir memur ve aabitan evleri lnpatı muhammen bfil 
bedeli 720 bin yediyüs yirmi bin liradır. 

2 - Bu ite aid prtnameler ve evrak şunlardır ı 
A - Ekailtme prtnameıi 
B - Mukavele projem 
C - Baymdırlık itleri genel şartıwl\C•i 
D - Üçüncü umumi müfettitlik ırup inpatı umumi fenni 

prtnamesi 
E - Silsilei fiat cedveli 
F - Plin ve proje listeıi 

' G - Plin " projeler 
İstekliler bu şartnameleri ve evratc:ı 36 otuz altı lira bedel Bı\ltl 

liabilinde İatanbulda nafia müdUrlUğünde Ankarada Baymdırtı• 
Bakanlığı yapı işleri umum müdürlüğünde Erzurumda üçUlld u
mumi müfetti§lik nafia müpvirliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30-10-936 cuma günü saat ıs de Erzurum• a.. 
çüncü umumi müfettitlik dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf U1ulile yapılacaktır. 
5 - Ekıiltmeye ıirebilmek için isteklinin 32550 otuz iki bin 

betyiiz elli lira muvakkat teminat vermesi bundan bapa apfııdald 
vesikaları haiz olup getirmesi lhımdır. 

A - Nafia Vekiletinden alınmıı yapı müteahhitliği eMlyet 
Tesikuı 

B - Uç yüz bin liralık it yaptıfına dair Nafia VeklletiM...,. 
dikli vesika. -

C - 1936 yılına ait ticaret odau vesikası 
D - İateklinin mühendis veya mimar olduğuna dair dipleması 

veya sureti, mühendia veya mimar olmadılı takdirde inşaatın 41eva• 
mı müddetince mesuliyeti deruhte etmek üzKe bulunduncafl mü
hendis veya mimarın noterden musaddak teahhütnamesi. 

6 - Teklif mektupları yukarıda Uçilncü maddede yazılı eotteı 
bir saat evveline kadar üçüncü umum! müfettiılik dairesine ptiri .. 
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ftril~ 
cektir. Posta ile gönderilcek mektupların üçüncü maddede yuılı 
ıaate kadar gelmiı olması ve ctıı zarfın mühür mumu ile iyice lıapa. 
tılmıt olmaaı prttır. Postada olacak ıeçikmeler kabul edilmez 

(1777) - 2-47M 
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TÜRK ANTRASITI 
Ankarayı Kömür Pahahlığından l(urtardl 

EVSAFI: 

Maltızda: vanar, Pi§iricidir tiaşlCa tcoktar<ıa ~ evsaf 7oktur. 

Sobada ve Kaloriferde: ısıtıcıdır, duman ve kokusu yoktur, cüruf 

bırakmaz, kütü diğer koklardan çok az ve kalorisi 7200 dUr. 

Yabancı ve verli koklardan üstünlüğUnU tecrUbe ispat eder. Ge• 

çen mevsim kullananlardan sorunuz. 

-

c::ı t::ı·B" 
-

(Depoda teslim: 

FIAT ı 

Vagon {esli.mi: 

27 
28 

SATIŞ MERK'.EZLERİ2 
Yenişehir Ali Nazmi apa~tmanı 

Bomonti Bahçesinde Depo 
Adapazarı TUrk Ticaret Bankası 
Ankara Memurlar kooperatifi 

No. 3 

LfR~ 

LiRA 

Tel: 1161 
,Tel: 3579 
Tel: 2316 
Tel: 1421 

. Veni açılan: MADEN KÖMORO iŞLERi T. A. Ş. SATIŞ BÜROSUNDAN Telefon: 1162 

• 

Kült:a::::=~ tarafmBütün filektep kitabları geldi. Halil N aciden _a_ı_ın_ı_z_ ..... ~n-0~-~~-~t-:_~k-r ac_r:_dd_es_~ l 

1 D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MODORLOGO S. A. KOMlSYONU iLANLARI:. 

İLAN 

1 
Bir sene zarfında 156519,196 ton tahmin edilen Haydarpaşa li· 

manı ve deposu kok ve maden kömürü tahmil ve tahliye işi 15418.16 
lira bedelle ve aşağıda gösterilen e§kal dahilindeki ameliyeler bir se
ne i~in kapalı zarf uaulyle eksltmeye konmuştur. Eksiltme 16·10-936 
cuma günü saat ıs de Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci iş
letme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe girmek stiyenlerin 1156.37 
liralık muvakkat teminat, ehliyet ve kanunun tayin ettiği diğer :vesa
ik, teklifi muhtevi mazruftan eksiltmeden bir saat evel konusyon 
teis1iğine teslim etmeleri lazımdır. 

Teklif mektublannda a§<lğıdaki müfredatın her birine ton ve cins 
itibariyle ayrı ayrı fiat dcrcedilecek ve bu fiatlar esas ittihaz edile· 
cek ve şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğine da~r meşruhat 
verilecektir. Fiatların hatistz ve silintisiz rakam ve yazı ile yazılmış 
olması Jazımdrr. Şartnameler ve mukavele projeleri komisyondan pa-
rasız olarak dağrtılmaktadır. • 

Ameliye A - Vapur anbarmdan supalan yapmak yanı a~ık va
gon üzerine veya vapurun güvertesine veya rıhtı-

,, 
.. 

.. 

" 

ma getirmek. . 
B - Vagon iizcrinden supalandan açık vagona boşalt. 

mak. 
C - Supalandan arka ile vagona veya yerden veya an• 

bardan çuvallı olarak alıp vagona b~~tmak. 
D - Gemilerin içinden veya yerden arka ıle depoya ve

ya vagona taşımak. 
E - Her nevi vagondan arlcn ile elli metre mesafe da· 

bilinde depoya tahli7a veya idare vinci ile gemiler· 
aen alıp açık vagonlara boşaltmak. • .. 

F - Depo stokundan makinelere veya vagonlara yult-
lemek. (1670) 2-4671 

........ tLAN •······• 
Muhammen bedeli (11594,90) lira olan 25 sal:itt ve 22 seyyar tel

~raf makinesi ile bunlara ait ıo kalemden ibaret yedekler 16-11-1936 
p~zactesi günU saat lS,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
bınasrnda satın alınacaktır. . • . 
~ Bu işe girmek istiyenlerin (869,62) liralık muvakl<at temı~~t ıle 

lCaaunun tayin ettiği vesikalarr, resmi gazetenin 7-5-1936 ~n .ve 
~297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daıresı.n· 
ôe alnu~ı~ ::esika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komıs
yon Reıslıgıne vermeleri lazımdır. 

iartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Ha.,darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1136) 2--4685 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Relitörl~Oünden : 

l - YUliselC Enstitünün 40 - 50 kız talebe ile 434 • 500 erkek ta • 
le'beye numunesi veçhile alınacak ayakkabı a!iık eksiltmeye konul· 
'mu.tur. 2 

.. ~. - ~hale 9-10-936 tarihine rasthyan cuma günü saat 16 da relC· 
torluk bınasında toplanan komisyon tarafından icra edilecektir. 

3 - Kız ayakkabısı 565 kuruştan erkek ayakkabısr 475 kuruştan 
265750 kuruş olarak tahmin edilmiştir. 

4 - Muvakkat tem:nat 19932 kuruştur. 
S - ~ümunesini görmek ve bedava şartnamesini alm1k istiyen· 

ler, Enstıtü daire müdüdü~üne müracaatları. (1030) 2--4526 

·Nafia Velt.ale in en: 
17. ~eşrinievel. 936. cumartesi günü saat 10,30 da AnlCara Naha 

~~k{iletı malzem~ eksıl.tıne komisyonunda acıağıda yazılı iki parti 
kayın tra':e~s :ksılt~esı kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

1 - Bırıncı pa~tı Zonguldak vilayetinin Devrek kazasının yeni 
~ğ Akçasu Devlet o~manından kesilmek şartile 105776 lira 40 ku
ruş muhammen bedellı 68970 adet normal ve 1170 adet makaslık ka· 
yın travers, • 

2 - İkinci partı Bolunun Düzce kazasının Kırık Devlet orma· 
ıımdan kesilmek şartile 77476 lira 50 kuruş muhammen bedeli 35640 
adet normal ve 585 ~~e~ nıakaslık kayın travers, 

3 _ Birinci partı ı~ın !Duvakkat teminat 6538 lira 82 kuruş ve 
ikinci parti için de ~123 !ıra 83 kuruştur. . 

4 _ Birinci parti eksıltıne şartname ve teferruatı 529 l(uruş ve 
ikinci parti de 387 kuruş ınukabilnide Nafıa Vek5.leti Malzeme Mü· 
<ıürlüğünden verilir. 

5 _İstekliler teklif mektuplarını 7.5.936 tarih ve 3297 sayılr res
ınr gazetede çıkmış talimatnameye göre Vekaletten alınmış vesika 
ile birlikte 17. Tesrinievel. 936 cuınartesi günü saat 9,30 a kadar 
Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri la· 
2nnd.r. 

6 - Hususi mukaveleli orman sahibleri de kendi ormanlarından 
kesilmek üzere eksiltmeye girebilirler, (1132) 2-4684 

~~~~~~~~~ko~ l 
forlu, Yenişehir, Tuna caddesi 
Yiğitkoşun sokağı, ıs (ön kapı) 

2-4767 

Maliye Vekaletinden : 
Pazarlık ilanı: 

Satılık: Tahta 
Akköprüde Yeni Han yanrtt" 

da tavan ve kiremit altı çam tah4 

taları ucuz fiatla satılmaktadır• 
2-4717 -------

Meyva tuzu 

En hoş rneyva tuzudur. İnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatarz. . 

1 - Eksiltmeye konulan iş, devlet şurası binasr arı<asında· }'aJ:ı•
lan depo binası ikmali inşaatı. (Çatlamış kiri§ takviyesi, betonarme 
mesnet yapılması, traçalarrn ıslahı sıva, badana ve boya işleri inşa
atı.) keşif bedeli 2095 !ira 30 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardırı 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi. 
c) Hususi ve fen.1i şartname. 
d) Keşif cetveli. 
e) Proje ve grafik. • . . • 

Bu evrakı görmek ve fazla izahat almak ıstıyenler malıye vek~letı 
milli emlak müdürlüğüne müracaat etmelidir. 

3 - Eksiltme 16 T. evvel 1936 cuma gUnü saat l 5 de maliye ve
kaleti milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık artırma suretiyle yapılacal<tır. 
S - Eksiltmeye girecek isteklinn 157 lira 15 kuruş muvakkat te· 

minat yatırmı~ olması ve Ankara nafıa müdürlüğünden ehliyet vesi-
kasını göstermesi lazımdır. (1140) 2-4653 

AN KARA 

IG.ralıl<. Ev 
Yenişehir Şurayı Devlet ar• 

l<ası, Dikmen caddesi. 
Telefon: 3470 den 138 

2-4716 

IGralıl<. Kat 
Yenişehir Kocatepede su de

posu şarkında manzarası iyi bei 
oda hela, mutfak, banyo ve 
bütlln konforu mevcut olan bir 
kat kiralıktır. İçindekilere ve: 
yahut 2580 telefona müracaat,. 

2- 4708 

A . ·T.. ı s· ş· l •. İmtiyaz sahibi ve Başmu• 
ll0lliffi Ur(. ıgorta ll" {C ) harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
Memleketimizin en kuvvetli mali grupları tarafından tam milli eden Yazı İşleri MUdUrü 

bir sermaye ile ve sigorta tekniğinin modem esasları üzerine ku· Nasuhi BAYDAR 
rulmuş olup Ankara ve havalisinde geniş teşkilatla işe başlamıştır. , Çankırı caddesl c1varrnda 

Acentesi: Seyfullah ve Necip Biraderler b ı 
(Anafartalar caddesi No. 68 • Telefon: 1055) .,_u_ı_us_B_a_s_ım-ev_i_n_d_e_a_sı_m_ış_t_ır_ . ... 
. 2-3890 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır ... •••• ••••••• ... •••••••••••••••••••••••••••• 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara doğum ve çocuk 

bakımevi 
çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı karşrsı Bay 
İbrahim apartımanı No: 3 

Telefon: 3951 

Hergün üçten sonra has
talarını kabul eder. 

!LAN ŞARTLARI ~~ 

1 
:.,;;..,.:y:,:;6;:y;:-.0:~:..':.;~:y;;~~~~ ... ~ .. ~:A':~~:.Y.'42& 

Beher Beher ~ 
< Soyıfa Santimi~ Santimi' 

f~ 2 300 3 
~ 4 150 5 

6 80 7 
8 30 kuruştur. ~ 

~ ı - Hayır işlerine ve yeni f.~ 
çıkan kitaplara aid ilanlardan ~ 
% ıs tenziUit yapılır. ~~ 

2 - Zayi ilan bedelleri ~~ 
maktu yliz otuz kuruştur. ~ 

3 - Tebrik, teşekkür, ev- ~ 
lenme, vefat ve katı alfilca 
ildnlarından maktuan be! lira ~~ · 
alınır. --

Ankara el işl~ri sergisi 
komitesindeıi: 

Sergiye iştirak etmek istiyenler teslim edecek
leri eşyayı her gün saat ildden dörde kadar ser_!!i 
evine müracaat edebilirler. 

Edirne Jaııdarma Erat l\iel{tehi l(omutanlığlndan : 
7-9-1936 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılan (180 000) idlo birinci nevi ekmeklik una talip çrkmış ise 

de verilen teklif mektuplarında 2490 sayılı kanunun 32. inci maddesine uygun olmayarak hak ve silinti. 
ve fiatların yalnız rakkamla yazılmasından türü 40 ıncı madde mucibince tekrar kapalı zarf eksiltmesij 
yapılacaktır. İsteklilerin 8·10-936 perşembe günü saat 10 de Edirne Merkez Mal müdürlüğü oclasu:ıda 
toplanacak komisyona teminat mektupları veya vezne makbuzlariyle birlikte gelmeleri. (1478) 

~ T. Fiat M. Teminat Tutarı İhale 
':insi Kilo Kuruş S. Lira K. Lira K. Günü Şekli 
Birinci nevi 

ekmeklik un 
180000 t4 oo 1890 oo 25200 00 8/lC/1936 Kapalı zarfla 

2-4541 
~ ·' • • • ·~ • • . .• , .·~ ~ ..,._ : . ' , • 'Sf .. . • ,. _..,.r .* ... _ 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BU GECE 

ClarlC Gable ve Joan Cravford 

tarafından ibda edilen fransızca sözlü 

ve emsalsiz derecede giizel bir şaheser 

KİRALIK GÖNÜL 

BUGÜN BU GECE 

Henry Bcrnşteynin eserinden muktebes 

SAADET 

Canlandıranlar: 

Ch.arles Boyer • Gaby Morlay 
Jacque Catelain 

PAZARDAN MAADA: HER GÜN HALK SiNEMASlNDA UCUZ SA-
BAH MATİNELERİ SAAT 10 DA Balkon 20, Salon 10 kuruş. 


