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''Fransa Sancak Türklerini düşünmeli,, 
Bir fransız gazetesinin muharriri, «Sancak tüı·klerine 
aöstereceğimiz idarevemuameletarzı Ankara hükümeti 
ile olan münasebetlerimiz üzerine tesir edecektir» diyor ..... 

Bafbeıke 

ISPA~YA'DAN SONRA ••• 

Falih Rıfkı ATAY 

CL - Alkazar'ı yıkacak mısınız? 
~ilne fatist bir ıeneral: 

- Kafa kalbin hizasında de
lildir, onun üstündedir, diyordu. 

Akim dahi isyan ettiği kor
~ boiuflllll, nihayet, ihtilalci
~ lehine bir zaffl'le bitecek mi
~! General Franko, timdiden, 
~a nuyonal • eoeyalizminin 
~•let reisi sıfatını almıatır. Öy
me ıörünüyor ki Akden;,:in öbür 
Ucunda, aosyalist ve demokrat 
Franaa'nın cenubunda yeni bir fa
Iİlt diktatoryuı dohıuttur. 

Bunun Primo dö Rivera, dikta- ı 
~asından bir farkı olacaktır. 
~neral Franko, ilk sözleri ile, 
lfitler ve Musolinil';n doktrinle - ~ı 
l'İİle Y&nal'makta olduğunu ıöa
lennittir. Hemen hemen memle
lıet ölçüsünde yeni bir partinin ve 
ObQa maddi ve manevi disiplinle
l'İain lmrulwna•ma lspanyol f&l'l• 
'-hnın ne kadar elveritli olduiu
~ ~ gösterecektir. 

iç barbm tahrif>i o kadar hii
)tlc olmuttm ki, ilk halatta •• -
••iz faciadan milletleria eaulı 
Lir ...,.. aldıklarma hükmetmek 
~-yalan geliyor. Halbuki, tam 
.... .._ abi olarak, meali Fran
._ıcla demokratik aecim net~ 
thrin tidclet ve tazyikiyle akim bı
talnlmak teAebbü•lerinin arttı"mı 
lirii7onız. Madrid hükümeti da
lai .. demoluui usullerinin tabii bir 
feteri idi~ 
1 Hakikat odur ki 101yalizm ve 
'•"izm boiutmuı, bir Avrupa me
~!eai haline •elmittir. Bir mem
~ette sosyalist - ı~yrl ve aailam 
1U1r ekseriyet kurmadıkça, demok
~ iflia eltili ilin edilmek, 
ater bir ekseriyet 101yaliıt oluna, 
Dna parlamento dqınclan ve zorla 
~ta te,ebbüa etmek idet ol-
9-ttur. Her-türlü cibazlan ile te
~ eden fqizmler, baıka yer
~cle sosyalizmin zaferini kendile-

'
~ İçin bir tehdid aaydıklan ıibi, ik
iclan ele ıeçiren sosyalizmler de, 
'- buta fasizm tehdidini tufive t:-ti vazife saymaktadırlar. Bu 

1 
rgqabktan yalnız timal mem

ek·•teri korunabilmittir. 
Fakat davanm asıl can alıcı 
~. fUndadır: Büyük Avrupa 
'-'eınleketlerini f qiat diktatörya
~&nrun idaresine aldıktan sonra, 
QQ diktatoryatar arumda eıııper -
hliet bir cephe kurmak, ve Av
-,..,. bubranlanm diğer milletler 
~e kıtalar zaranna bir elbirli~i ile 
-.afifletmek fikri, bugün. g\ilüne
tek bir tasarlama olmaktan çık
~tstır. Silahsızlanma ve ıu•h. hat-
.._ bütün Cenevre, yalnız hür de
baolcraailere mal olup kalmıttır. 
~ Rejim mücadel•i artık o ka • 
""" hakikidir ki Avrupanm en ka
lt'anlık zamanlarmda kilise ve dev
let aıücadelesi bundan daha fazla 
'-ldid deiildi. Bir milletin iktidar 
~Yatı yapan iki cephesinden bi
~ bir knım yabancı devletler, 
"--;-_-~n bafb bir kısım yabancı 
~rden yardım iatemeği va
~ hİyaneti eaymadllclan, ve ken
;'!'~ni, doktrinlerini kabul ettik
~ .n1-ncılarla bir, aynı fikirde 
-....dıklan Yatanda11lan dütman 
t"dılclarr Dm&nlal', din ve nnıf 
JI.. 'tı"larmdan sonra, Rimdi, bu re
b lcavıMıttda görünüvor ! Sol 
----••J'OD&le kartı, •i ent.-

Pariı'te çıkan ••La Republique" ı•· 
zeteıinia 2 eylid 1936 tarihli aayıaın

dan: 
"Yirmi ıenedenberi Kamil AtatUrk

ün en yakın İf ortağı bulunan Türkiye 
cumuriyeti Bqvekili lımef İnönü ya
kında Londraya rfdecektir. Baıvekilin 

Londrayı ziyareti, Kıra! Sekizinci Ed
vard'm ziyaretini milteakib yapılmakta 
olmuı itibariyle, İngiltere ve Tilrkiye
nin yekdiğerine daha sıla bağlarla bağ
larimakta olduklannı kifi derecede gös
termektedir. İngilter; politikaş.ı bu su

retle Ai<denizde yeni bir muvaff aktyet 

TtfRK • SOVYET 

GENÇLiK YAKINLAŞMASI 

B. Cevdet Kerim 
İncedayı sovyet 
gençliğine teşek· 
kürlerini bildirdi 

Moskova, 6 
(A.A.)- Ta ı 
ajansının Odc
aadaki mümes
sili ile görü~en 
türk spor kafi. 
lesi ba§kanı B. 
Cevdet Kerim 
demiştir ki: 

"-Dost mem
lekete yaptığı· 
mız zevkli seya
hatimiz sona er
miştir. Sovyet· 

B. Cevdet Kerim ter Birliğinde 

kaldığımız müddetçe. heyetimizin aza
ları. yalnız Sovyet sporcuları tarafın· 
dan değil. aynı zamanda bütün halk ta
rafından en iyi bir şekilde karşılanmış
lardır. Spor karşılaşmalarında gerek 

Türkiye, gerek e Sovyetler Birliği genç· 
1ikleri tarafmlan elde edilen yüksek 
tekniği müşahede etmek fırsatını elde 
ettik. Bu kar~ılaşmalar her yerde sıcak 
bir dostluk havası içinde cereyan et
miştir. Dost memleketteki büyük um
ran ve ilerleme eıerlerini görmekle bah
tiyar oJduk. Dostlarımıza yeni yeni 
muvaffakiyetJer ve umran içinde bir l 
hayat temenni ederiz. Heyetimiz en 
iyi hislerle dolu olarak memleketiniz· 

(Sonu 2. inci sayfada) 

nuyonal aynı ıilihlarla teıkilat-
lanmı,tır. " 

Bunlar sözde, münakqada, na
ariyecle, blmıJ«: lhtiıular kal
bin de kafanın da üstünde, A nu
payı İptidai bir Vandetta sahnesi
ne çeftriyor l 

kazanmıı oluyor. Kendisi için acıklı bir 
hezimet teıkil eden Habefiatan mesele
ıinden aonra İngiliz diptomaliai Akde· 
nisdeki vuiyetini tamire gayret etmek
tedir. İhtiyar Brıtanya imparatorluiu, 
genç Roma imparatorluiu karpunda 
mevkiini terketmek iıtememi§tir. Londra 
diplomasisi Alcdenizi ltalyanm daimi 
murakabesi altında görd*.nden İngi

liz bahriye ve hariciye neuretJeri tarlr:I 
Akdent.ze dönmüt bulunmaktadırlar: 
İskenderiyt ve Kıbrıs taıakim ediliyor, 
Türkiye ve Yunaniatanm dostluklannın 

(Sonu 3, üncü sayfada 

ltt\ ! 

DANZIG 

MESELESi: 

Konseyin bu mesele
yi hususi bir celsede 
görüşmesi muhtemel 

Cenevre, 6 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyi, B. Rivaa, Vikuna'nın 
reialiğisıde toplanmıttır. Konsey, Dan· 
zig meselesini tetkik etmiıtir. Konaey-
4e Lord Kranburn'un venniı olduğu 

bir karar sureti o
kunmuştur. Bunda 
bilhassa şöyle denil
mektedir : 

"Milletler Cemi· 
yeti konseyi, Leh 
hıükümetini Danzig'. 
deki yüksek JııG.miae
rin raporunda bahse· 

B. Rivas Vikunia dilmiş olan obatruk· 
siyon'a bir nihayet vcrmeğe ve ıaer· 

best tehirde cemiyetin otoritesini kuv
vetlendinneğe davet eder. Dan.zig me
selesinin ebemiyeti dolayısiJ•le konsey, 
bu meseleye hususi bir celse ayırmaya 
hazırdır.,. 

İstanbulun kurtuluşu 
Parlak bir törenle kutlandı 
İstanbul, 6 (Telefonla) - lstanbut

un kurtuluşunun on üçüncü yıldönümü, 
parlak bir törenle kutlanını1tır. 

Sabah saat dokuzdan itibaren Sul
tanahmed meydanında toplanan askeri 
kıtalar ve mektebliler on buçukta Tak
aim'e doğru hareket etmişlerve cumuri
yet Abidesinin önünde yanılan büyük 
gecid resmine iştirak etmitlerdir. 

Taksim meydanında bir tribün ha"r• 
lanmış bulunuyordu. Bu tribUnde İs
tanbul valisi, komutan. birrok general
ler ve uvtavtar yer almrşlardı. 

Geçiclreuni çok muntazam ve "'"l:tk 
o1mu,, tıebir ve arenrU1c nıt'"""'· t .. +ıtn
butun tf' .. •'·kürlerini bildiren nutuklar 

obamuttur. 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

İtalyan liretinin düşmesi 

Karar, ingilterede memnuniyet, Almanya· 
da ise hayret ve üzüntü uyandırdı 

Roma, 6 (A.A.) - Gazetelerin ekse
risi, hükümetin, lireti kıymetten düşür· 

mek hususundaki kararını.. tefsir etmek

tedir. Bu gazeteler, ba§lıca mal fiatla

riyle kiraları istikrar ettirmeğe m3tuf 

ve hükümetçe alınması düşünülen ted
birlerin ehemmi~etini Jle ayrıca kf&'sie· 
diyorlar. 

Ciornale d'İtalia, fransız İsviçre ve 
Belçika franklariyle Florin'in kıymetten 

düşürülmelerinden sonra altın ffalına 

bağlı kalan biricik memleketin İtalya 

olduğunu söyliyor ve eliyor ki ı 

"Bu teferrüd vaziyeti gitgide tehli
keli olabilirdi. Onun içindir ki hükümet 

İtalya parasını da hizaya getirmeğe ka· 
rar verdi.'' 

Bundan sonra Ciornale d'İtalia, veri· 
len karardan, İtalya için hasıl olabilecelr 
muhtelif faydaları izah etmekte ve: 

••ftaiyan istihaalitı, fiatıann pahalı• 

lığı yüzünden ağır surette sekteleniyor• 

du. Liretin kıymetten dii§ürülmesi, dev• 

Jet bldceai denk olmak ve memleket 
içindeki fiatıarda iıtiluar hasıl olmak 

(Sonu S. inci sayfada) 

«BEKLEME SALONU, 

«Pravda, bu hali almıf olan Milletler 
Cemiyeti dolayısiyle, B. Edenin 

sözlerini tahlil ediyor 
ıı..--.6(A. 

A.) - Prhda 
ıazeteaibir 
"bekleme aalonu., 
halini almı9 olan 
Milletler Cemi
ti politikasını bir 
an evvel deği•tir. 
mek huıusundaki 
zarureti yeniden 
kaydetmek· 
t e d i r. Geri bı
rakma ve kaçma 
siyaseti, barbı kö
rükliyen müteca• 
viz müdahalecile· 
rin aiıtemli yar
dımını iebat eden 
metru i ı p a n • 
y o 1 hükümeti
nin memurando
mu bir tarafa a
tılmış bulunmak
tadır. K o 1 1 e k · 
t i f sulh ve em 
niyetin koruyu· B. Eden 
cusu olduğunu ıöyliyen bllyWt bir dev· 
Jetin dış itleri bakanı, iıpanyol asile· 

rinln suç •rh4all,..ma &arattaıl._. ...................... ~ 
o1m be,aaatta bulunmUftw'. Buna 9iy• 
Jemekle, B. Edenin~ itçl ~ 
telgrafnamffine verdiii cevabi lııutecll· 

yor. İngiliz dıt lfleri balranmm ntdill 
cevabı alman, italyan, portekkli müda
halecilere, lspanyol itlerine müdahale etıo 

memek hu•uaunctaıd teabbUdlerini çitf 
nemeie tepik etmektedir. AlnWi tqift. 
leri, emniyeti, ,.rkl ve prbt olarak Sil• 

nt bir ,ekilde ikiye ayırmak ıuretlyle 

eu1h taraftarlanm daptmak hueaeWlda 

büyük bir diplomatik f..U1et 1arfetıe 
mektedir. Bu itibarla, tnıtttıerenln. 
fU'ktalri emniyeti bir tarafa blrakar 
bir garb paktntı imzalamaya buır bu· 
lundutu h'uauıunda B. Eden ve Nevill 

Çemberleyln tarafından ıöyleniten aös. 
ler Almanya tarafından memnuniyetle 

karfılalUllJftlr. Elyevm Cenevredetd 
ıöriitmeler, Lokarnocu devletleri bir 
konferans halinde toplamak lçin vuku 
bulan ~ıebbüalerin kartıl•ttığı zorluJC, 
Fransayı yalnız bırakmak için durma• 
dan uğrapn Almanyanın takındığı 1.--aft 

(Sonu 5. inci sayfada) 

General Gömböş öldü 

Dil• 61•• ... , hfNun• aı. Gimböf 

Münib, 6 (A.A.) - Macar bafbaka· 
nı General Gömböş bu sabas saat 5.20 
de Nev-vittelsbah sanatoryomunda öl• 
mü9tür • 

* *. 
Budapefte, 6 (A.A.) - Başbakan 

Gömböşü tedavi eden doktorlar tara
fından dün akpm neşredilen bir telJJi. 
ieo göre, haıtanın vaziyeti fenal8fI11ıt" 
tır. Kültür bakanı Homan, Gömbuşii 

görmek ibere Budapeşteden Münihe 
hareket etmiştir. Bir müddetten beri 
böbrek kanserinden muatarib olan B. 
GC>mbötün vaziyeti tamamiylc Uınid· 
aizdir. Başbakanın ailesi şimdi hasta· 
nın yanında bulunmaktadır. 

B. Hiılerin bafaaiıııı 
Bertin, 6 (A.A.) - Macar bafvekilı 

Gömböşün vefatı dolayııiyle Hitleı 
macar naibi Hortiye çek~ teıgrafında 
kendi ph&ı ve a1man milleti namına ta· 

(Sıau S;tiocl sayfada) 
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IHIE:~ 
1 Ş~VO~N 
-----~üRA~ 

1 il 

Çin'de iptilalar: 

ULUS 

tST AN BUL TELEFONLARI: 

Balkan tıb haf tası 
başlıyor 

Çin kadınları saç modasına pek düşkündürler. Ondülasyon Çill şehit
lerinde almış yürümiiştür. Daha şı0mliiden Can tomla 2,000 kadrn ondülas
yon berberi vardır. Çin erkeklerinin ise iptilası, galiba, politika işlerini 
ırap saçına çevirmektir. 

ı 
.Cstanbul, 6 - Balkan ' tıb haftası 

yarın Yıldız sarayında il!{ toplantısını 
yapacaktır. Toplantıyı Sihat bakanı 

müsteşarı B. Hüsameddin açacaktır. 

1 • 

1 
• • • 
' 

Eski Çin kac!•nı böyle giyinirdi Şimdiki bu kadar moderndir 

~imle kadın elhiı;eJeri üzerinde takyidlcr: 

Çin generali Çiyang Kayşek'in karısı, Peiping kadrnlarına on madde-

lik bir emirname göndermiştir. Bu on emri öğrenmek i!.ter misiniz? 

1 - Vücudu tamamiyle belJi edecek derecede sıkı elbise giymeyiniz. 

2 - lnce elbise giymeyiniz. 

J - Vücudun yakışık almayan taraflarını göstermeyiniz. 

4 - Kısa etek ku1/anmayrnız. (işçi kadınlar bu kaydın dışındadır.) 

s·- Etekleri diz kapağından 3•ukarı dı:ıan mantoları giymeyiniz. 

6 - Dizlerinizi örtmeyer. hiç bir elbise kullanmayınız. 

7 - Ko1/arı dirseklerinizi örtmeyen bluzlar giymeyiniz. 

8 - Ayak ~ağı kullanmayınız. (Otuzdan yukarı olan kadrnl:ır müstes
nadır.) 

9 - Gömlek, gece elbisesi ,·eyahud pijama ile sokakta dolaşmayınız. 

10 - ~orsa kullanmayınız. 

- Tuhaf, bu Çifck de kolonya 
kokuyor, 

- Heey, önüne bakmazsan baktı· 
ğın yere gittiğinin resmidir. 

r--
19 Receb 

24 Eylul 

Hıchrellez 

GtJNLtJK T AKl'iM 
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1355 - İç Bakanlığı, Ahmed Rasimin şimdiye kadar 
oturduğu evlerden birinin satın alınarak " Ah- i 

1352 

155 
med Rasim Evi'' ~dı verilmesini İstanbul vila- f 
yetine bildirdi (932). i 

- Tayyare mühendislerimizden Sal ;haddin, Eski- • 
Güneıin doğması 6,03- şehir hav; tezgahlarında bizzat yaptığı mekteb ' 

Bütün devletlerin delegasyonları gel· 
mişlerdir. Türk heyetinin reisi Profe
sör Akil Muhtardır. İştirak eden beye
ler namına birer konferans verilecek ve 
kararlardan sonra küçük tebliğler çıka
rılacaktır. Boş saatlerde 'ehirde gezin
tner için de bir program hazırlanmıs· 

tır. 

Şehirler arası telefon 
mükalemeleri 

İstanbul, 6 (A.A.) - Posta, telgraf 
ve telefon başmüdürlüğünden verilen 
malfunata gCSre, aşağıdaki hatlarda 25 
eylUI 936 tarihinden itibaren telefon 
mükalemeleri başlamıştır: 

Kayseri • Ankara, Kayseri • Zon
guldak, Kayseri - İstanbul, Kayseri • 
Kırıkkale, İstanbul • Kırıkkale, Zon
guldak • Kırıkkale, Ankara • Kırıkkale. 

Yeniden nahiyeler 
kuruldu 

Dahiliye Vekaleti Samsun vilayetin
deki köylerin idari kontrollerini kolay
laştırmak ve bu yol ile ekonomi alanın
da kalkınmalarını daha yakından takib 
etmek gayesini gözeterek yeniden dört 
nahiyenin kurulmasına karar vermiştir. 
Bu karara göre: merkez kazasında Ga
man on iki köyü ile, Bafra kazasında 

Darboğaz on üç köyü ile, Çarşamba ka
zasında onbeş, Vezirköprü kazasında da 
Mezraa on dört köyü ihtiva etmek üzere 
yeni nahiye merkezleri ittihaz edilmiş
lerdir. Yeni nahiye müdürleri derhal va· 
zifeleri başına hareket etmeleri için e
mir almışlardır. 

DİL KÖŞESi 

Aym yazının tahliline devam edi
yoruz : 

"İlk zamanlarda şiir, raks, musiki, 
ile bir özlükteydi." 

lşte bir cümle ki, bütün iyi niyeti
mize rağmen manasını kavramaya mu
vaffak olamadık. 

"8 inci yüz yıldan başlıyarak yayıl:m 
islamlığı Türkler 9 uncu yüz yılda ka· 
bullandılar.'' . 

Burada yanlış olarak ''kabuilandı

lar'' şeklir.de kullanılmış olan "kabul
lenmek" fili, biraz da kendine aid ol
nııyan bir şeye sahibinden habersiz el 
koymak manaszna gelen bir argo keli
mesidir. Burada hiç yerinde kullanıl • 
mamıştır. 

''Acem edebiyatı Arap etkisi altın· 
da açılarak 10 uncu yüz yılda yüksel
meğe, 12 inci yüz yıldan başhyarak ta 
yızyıllarca Türk edebiyatına örneklik 
yaptı." · 

. . . ,, batmaai 17,44 tayyaresinin uçuşlarını muvaffakiyetle netice- t 
.• ·~ _ . • · ~ -. lendirdi. (932) ' • yarak,, dır. .... ..... -.......................... -.................. -· ........................ - ------

Bu cümlede açılarak kelimesi ne 
mana ifade ediyor. ••Jnkişaf etmek'' 
manasında lrıı1/anılmrşsa, ••açılmak" fi· 
linin bu kadar mana genişlemesine ta· 
hammülü olmadığını kaydetmeliyiz. 
Birinci kısmında ''yükselmeye" şeklin
de kesilen cümle, sonunda ''örneklik 
yaptı'' diye bitiyor ve böylece sentaks 
rabıtası tcımamiyle bozuluyor. ''Yıldan 

itibaren" denilir, fakat . yıldan başlıya
rak" denilemez. Doğrusu ''yılda başlı· 

= ..... ----.... --~~----~ ~--------~!!!!I!!!!!!~~-~~--

-• - -·-

Afacan havuzua ... 

•. .. 
o 

(Deyli Meyi) den 

Edirnede yeni 
mekteı)ler açılıyor 

Edirne, 6 (A.A.) - Trakyada kül
tür hareketleri genişlemektedir. Yeni
den 45 ilk mekteb yapılmaktadır. Bun
ların mühim bir kısmı bitmiş, öğretmen 
tahsisatı büdceye konmuştur. Şehirler
de orta mekteblere girecek çocuklar sa· 
yısı geçen yıla göre çoktur. Edirneden 
125 çocuk mekteblere girmek istiyor. 
Halbuki mekteblerin bu çocukları ala
cak yerleri yoktur. Bunun için C. H. 
partisinin büyük ve uygun bir binası 
hazırlanmaktadır. Bu hususun temini 
kültür bakanlığından rica edilmiştir. 

Bu sene Edirnede açılacak olan cu
muriyet kız sanat okulunun bütün si
parişleri sanatlar mektebinde hazırlan
mıştır. Diğer taraftan kız aanat okulu
nun açılacağı büyük dairenin tamiri de 
süratle ilerlemektedir. Ve en ceç bu 
ayın 15 inde tamirat sona ermi, bulu
nacaktır. Edirne lisesine gireceklerin 
pansiyon binasının tamiri de bir hafta
ya kadar bitecektir. Ve Trakyanın Uni· 
versiteye giden çocukları için İstanbul

da bir konak yatı yeri olarak kiralan· 
mıştır. 

.:iergi için İktisat 
Vekaletinin tebliği 

lktıaad Vekiletinden: 

Elişleri ve küçük sanatlar sergisinin 
açılması yaklaşmıştır. Bu sergide elişle
rine ve mamulatını teşhir etmek üzere 
müracaat etmiş olanlardan henüz eşya
larını teslim etmiyenlerin acele etme
leri lazımdır. 

Eşya, 10 ilkteşrinde Ankarada bulun
mak üzere odalar tarafından şimdiden 

Ankaraya sevkcdilmektedir. Bu müddet 
kati ve nihai müddettir. Eşyanın tet
kiki, tasnifi, teşhiri ve dekorasyonu za
mana mütevakkıf olduğundan sevk müd
deti yenide°it temdit edilmiyecektir. 

Bu itibarla sergide eserlerini teşhir 

etmek istiyenlerin derhal bulundukları 
yerin ticaret odasına başvurarak mak

buz mukabilinde eşyalarını teslim etme
leri rica olunur. 

Ankara nüfus müdürlüğü 
Ankara nüfus müdürlüğüne Dahili

ye Vekaleti vilayetler idaresi şeflerin· 
den B. Cemalin tayini kararlaşmıştır. 

Dii§iiniişler 
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Türk . Sovyet 
gençlik yakınlaşması 

(Başı 1. inci sayfada) 

den ayrılmaktadır. İdarecilerinize, lpOll 
teşkilatınıza, bize karfı göatermi' ol· 
dukları iyi kabulden dolayı derin te
şekkürlerimi bildiririm." 

Sporcularımız hareket 
ettiler 

Moskova, 6 (A.A.) - Tas ajansı bU. 
diriyor : 

Türk spor heyeti, dün saat 22 de 
Jan Rudzutak adında dieael motorlu 
vapur ile İstanbula doğru Odesadan 
hareket etmiştir. Odesa aapurcuları• 

dan mürekkeb bir takım, ihtiram vazi• 
fesini görmek üzere iskelede mevki al• 
mış idi. 

Sovyet Rusya halk komiserleri nez• 
dindeki milletlcraruı fizik kültür ve 
spor komitesi reisi Raspevine, hariciye 
komiseri mümessili Gurevitç, Ukranya 
fizik kültür ve spor komitesi reısı 

Koritnyi, türk konsolosu Sarp Er, Ode• 
sa spor teşkilatı ve gazeteleri mümes• 
silleri misafirleri iskeleye kadar tetyi 
etmişlerdir. Vapurun hareketinden ev• 
vel Cevdet Kerim ile Odcaa mıntakur 
fizik kültür ve spor tefkilitı reisi Ko
zederov, kısa birer nutuk söylemi9ler• 
dir. 

Vapur, türk ve enternasyonal marı
larınm terenn.ümleri arasında hareket 
etmiştir. 

Anadoluda yeni müzeler 
açılıyor 

Maarif Vekaleti topraklarımızın U.

tünde "e altındaki kültür eserlerinin ve 

anıtların harab olmaması için bunlardan 

taşınabilecek olanları bir çatı altında 

yava,J yavaş toplamaia bafl•mıpır. Bu 

cümleden olmak üzere Diyarbekir ve 

çevresindeki kültür eJyasını muhafaza. 

için Sincariye medresesini, Niğde vila· 

yetindeki Selçuk ve Roma eserleri içiıl 

de (Akmedrese) yi müze olarak seçmiş· 

tir. Bu binaların ufak tefek tamiratı 

yapılmış, içlerine taşınan abideleri yer• 
}eştirmek ve ilmi bir surette tasnif et• 
mek için birer &alabiyetli müze memuru 
tayin etmi~tir. 

KiT AB PROPAGANDASI 
Memleketimizde neş

riyat hayatının cansızlı· 
ğından, pek az kitab çık
tığından, ve çıkanların 
tevzi edilemediğinden, 
okumaya karşı hevesin 
azlığından şikayet edil
diğine gündelik gazete· 
!erimizin sayfalarında 
sık sık rastlarsınız. Bu
nunla beraber, bu nevi· 
den haklı ve doğru ten
kidlere makes olmak va
zifesini ihmal etmiyen 
aynı gazetelerimizin ki
tap propagandası vazife~ 
sini Üzerlerine almakta 
çok fazla ihmal göster
dikleri de inkar edilemi
yecek bir hakikattir. 

lığı dolayısiyle, yeni 
neşriyatı tanıtma yolun
da yapacakları hizmet
ler pek mahdud kalma
ya mahkUmdur. 

gazetelerimiz için, UCUI 
bir ilin tarifKi tatbiık 
ederek, bugün mevcud 
olmryan lritab ilinlarmı 
çoğaltmak, bir feda.kir· 
bk değil, ancak bir ka· 
zanç teıkil edebilir. 

Garbın büyük gaze· 
teleri gibi daimi bir mü
nekkid heyetine ve mu
ayyen tenkid sütunları
na malik bir tek gazete
miz yoktur. İçlerinde 
yeni neşriyata karşı az 
çok alaka gösteren, ken· 
dilerine gönderilen eser· 
leri kısaca haber verPn, 
arasıra, eş dost kayırmak 
için de olsa, birer sütun
luk tenkidlere yer veren 
gazetelerimiz yanında, 
Jdtablara dair yazı ve ha
berleri yakına sokmı· 
yanlar da görülmektedir. 

Bugün şu hakikat 
ıyıce anlaşılmıştır k i, 
Türkiye'de kültür mec
muası yaşayamaz, sahih
lerinin büyük feragatle
ri pahasına yaşasa bile, 
okunma sahalarının dar-

Bu itibarla, memle
kette kültürel çalışma
lar da gazete sayfalarına 
münhasır kalmak mec
buriyetindedir. Bu mü
him hakikatin anlaşıl
masr, gazete sahibleri• 
mizi, memlekete hizmet 
olan vazifelerinde bu sa
hayla da yakından alt
kadar etmeye sevkedebi
lir, sanıyorum. Kariin 
bu tarzda neşriyatı oku· 
madıiı, tenkid sütunla· 
rından hoşlanmadığı id
diasının yanlışlığını is
bat edecek en bariz delil 
de, sayfalarında bu ne• 
viden ciddi yazılara en 
fazla yer veren bir İs
tanbul arkadaşımızın en 
yüksek tiraja sahib ol· 
-masıdır. 

Gündelik gazeteleri· 
mizin, kit:. ı.. propagan • 
dası Y' japabile-
cekleri J{dyet p!t tik bir 
hizmet vardır ki her ne
dense bunca zaman bir 
türlü tahakkuk edeme
miştir: Kitab ilanları 
için hususi bir tarife tat
bik etmek. 

Hafif neşriyatların· 

dan, sinema ve zabıta sü
tunlarından fedakarlık 
etmemek endişesiyle ki
tab tcn::iu!crine kafi de
recede yer veremiyen 

Ki t•P ilanını, ticart 
reklamlardan saymak 
hatadır. Hiç bir kitabın, 
hiç bir kitapçının 1uP 
zancı, bir radyo mar.ka
sının mümeuili eibi, 
gazetelerimizde sayfa 
dolusu reklam yapmak 
imkinını vermez. Oto
mobilini veya evini ut
mak için uçuzca küçük 
ilin verebilen yurddat • 
lar yanında ve aynı '8rt· 
larla küçük kitap ilanla
rı vermek neden kabil 
olmaıın? Eminim ki, bü
tün gazetelerimiz, mem· 
leket neşriyatı hesabına· 
böyle bir yardımda bu· 
lunmak teklifini derhal 
ve memnuniyetle kabul 
ederler. Ancak bu teldi
fin yapılması ve ~öyle 
bir uzlaşmanın vücude 
getirilmesine ihtiyaç va• 
dır. 

Matbuat Umum Mü
dürlüğü gazetelerimi • 
zin kitap ilinları için 
hususi ve ucuz bir tari
fe tatbik etmesi imk;inr• 
nı, matbuat cemiyetilc 
anlaşarak temin edebilir. 
ve etmelidir fikrinde • 
yiın. 

YAŞAR NABİ 
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Bir amerikah ziraat mütehassısı ile konuştuk 

«Cumuriyet idaresile beraber kıymetli 
liderine kavusan. türk köylüsünün 

terakki yolund~ yolu aç~k bulunacak» 
ı4.Jtr aydanberi memleketimizin muh· 

t~if krsımlarrnda ~irai tetkiklerde bu· 
lıuımuş olan ve son günlerde şehrimize 
Uğrayan Amerika Ziraat Vekaleti Ne· 
batat endüstri bürosu eksperlerinden 
Harvey L. Westover ile görüşen bir 
muhabirimize amerikalr mütehassıs 

Türkiye hakkındaki intıbalarrnı ~öyle 
arı/atmıştır: 

''Bundan iki sene evvel de Türkiye
}"e gelmiş ve iki ay kadar tetkiklerde 
bulunmuştum. Bu seferki ikametim 
Çok daha uzunca oldu. Yurdunuzun bir· 
çok mıntakalarını gezdim. İki yıl için· 
de elde ettiğiniz terakki şayanı hay • 
rutir. Bilhassa yol ve bina inşaatı bü • 
Yük bir hızla artmakta, şehirler süratle 
büyümektedir. Cumuriyet Türkiyesin
dc ziraat sahasında çok iyi isler görül
rnektedir. Cumuriyet rejiminden evve1 
her türlü zirai tecrübelerden mahrum 
olan Türkiyede bugün son sistem tecrU
bclere girişilmiş bulunuyor. Eskişehir· 
deki dry farming istasyonu çok faydalı 
işler yapan bir müessese haline girmi~ 
tir. Bu gibi tecrübe istasyonlarından 
alınan neticeler memleketinize çolC bU
YÜk faydalar temin edecektir." 

Bundan sonra Ankaradaki YüKselt 
Ziraat Enstitüleri ve Orman Çiftliği 

hakkında mütalaasını soran muhabiri • 
rnize amerikalr mütehassıs şu cevabı 
vermiştir: 

" Yüksel{ Ziraat enstitüleriniz te<ı -
risat ve techizat bakımından cidden if. 
tihara değer bir müessesedir. Bu mek· 
tebin Türkiye ziraatında belli başlı bir 
rol oynryacağı zaman pek yaklaşmıştır. 
Orman Çiftliğini iyice gezemedim; teJC
rar gidip göreceğim. Bununla berabeı 
geçici dahi olsa bu çiftlik hakkında •· 
dindiğim intiba çok mJisbettlr. Bu me· 
yanda takdirle anmal< istediğim bir 
rnüessese de Malatyadaki haradır. Ma
latya harası Türkiyede at neslinin ısla· 
hı ve bilhassa arab atları yetiştirmek 
işinde çok kıymetli mesai göstermekte
dir. Birçok memleketlerde bu gibi işler 
oldukça ağır yürür. Türkiyenin bir hu
susiyeti de bu hayati sahaya layık oldu
ğu ehemiyeti vererelC onu kafi derecede 
hızlı yürütmesidir. 

Mart aymdaı1beri memlelietinizae 
bulunuyorum. Seyahatimdeki maksad 
Türkiyeden bulabildiğim yabani ot ve 
çi~eklerin tohumlarını toplayarali A· 
merikaya götürmektir. Topladığımız 
tohumların Amerikada çok kıymetli 04 

lacağını tahmin ediyorum. Esasen bi • 
zim Amerikada yetiştirdiğimiz birçoli 
nebatatın ana vatanı Türkiyedir. Çok 
eski bir tarihe malik olan memlelietiniz 
bizleri her cihetten alakadar eder. Her 
ne kadar ziraatçi dahi olsak tarihe kar• 
şı lakayd kalamıyoruz, 

Şimdiye kadar yaptığım pek çolC se
yahatler içinde hiç şüphe yok ki Tür • 
kiyedeki seyahatim en enteresanı ol • 
muştur. Her gittiğim yerde çok naziJC 
olan türkler tarafından tatlılıkla karşı
landım, daima işlerimi liolaylaştrracak 
yardımlar gördüm. Türk ziraatcileriy· 
le teşriki mesai etmek bizim için muci• 
bi iftihar olacaktır. 

MemletCetinizde şayanı tenkid bir 
şey görUp görmediğimi soruyorsunuz. 
Belki tenkid edilebileceli şeyler vardır. 
Faliat yapılabilecek işlerin de bir hu -
dudu vardır. Siz de bu hudud içinde 
azami muvaffakiyeti göstermektesiniz. 

Yalnız yurdunuz ideal bir seyyah mem
leketi olduğu için seyyah akınını te· 
min etmek Uzere lazım gelen tertibatı 
almakta gecikmemelisiniz, otelleri biraz 
daha düzeltmelisiniz. Biz, ilim adam• 
ları her türlü lüks ihtiyaçlarından uza
ğız, faı<at seyyah böyle dUşUnmez. 

Türk köylüsü cidden çolC nazil( ve 
her tUrlü yardımı esirgemiyen iyi kalb· 
1i insandır. Vakıa köylünün metodla-

rından pek çoğu bu devir için iptidat
dir; fakat takdire değer cihet işlerine 
karşı gösterdikleri yaliın ala!Cadır. Zi· 
raat Vekaletinin mesaisi metodlarda 
değişiklik göstermeğe başlamıştır. Ya· 

liında tilrk köylüsU, emsali arasında 

mUterekki bir sınıf olacaktır. Metod de· 
ğişmesi için daima bir lidere ihtiyaç 
vardır. Şimdiye kadar köylünün lideri 
yoktu. Cumuriyet idaresiyle beraber 
kıymetli liderine lCavuşan türlC köylü• 
sUnün bundan böyle terakki yolunda 
daima önil açık bulunacaktır.'' 

''Fransa Sancak Türkle· 
• 

rını 
• düşünmeli,, 

~Başı J. inci sayfada) 
celb ve teminine çalı§.ılıyor velhasıl bil· 
tün bir plan tebellür ediyor. 

İngiliz diplomasisinin oynamakta ol
duğu diplomasi oyunu büyük kıymeti 
haizdir. Sathi mesaha ve nufus adedi 
itibariyle ne kadar daralmış olursa ol· 
ııun yeni Türkiye, büyük bir varlık ifa· 
de etmektedir. Türk milleti mevcud mil· 
Jetlerin en iyilerinden biridir. Yakın 

ıarka komşu olan milletlerin en kuvvet• 
lisi ve metini türk milleti olduğuna şüp
he yoktur. İyi kalbli ve kahraman bir 
millet olan türk milleti kendisine veri

len kumandayı iyi dinler; yorgunluğa 

rnütehammildir, muharebede merddir. 
Bu da birinci dere<:e kıymeti haiz bir 

keyfiyettir. Türk milleti cumuriyete 
kadar şefsiz kalmıştı; şimdi şefi de var· 

dır ve bu şef Kamal Atatürk'tür. 

Türkiyenin politik şefi, aynı zaman
da askeri bir şeftir. Eski bir kurmay 
subayı olan Türkiye Cumur Reisinin 

muzaffer bir general olduğunu unutma
malıyız. Bu noktanın şimdiye kadar 

fransızların gözüne çarpmamış olması 

şaşılacak bir şeydir. Yeni idare altında 
Türkiye ordusu muazzam bir kuvvet i
fade etmektedir. Kamalist Türkiye bi
rinci safta mevki almış bir devlet hali
ne gelmiştir. Doğrusu İngiltere mükem· 
mel bir harekette bulundu. 

Türkiye bakımından Fransanın geri· 
de kalmaması lazımdır. Küçülmüş ol· 
makla beraber Fransanın Türkiyede, 
hala gıbtaya değer bir mevkii vardır. 
Bugün kültürel menfaatlere politik 
menfaatler dahi inzimam etmektedir. 
Suriye'ye hiikim bulunuşumuz dolayı- ı 
siyle Türkiye ile komşuyuz. Suriyedeki 
vaziyetimiz o kadar naziktir ki,, Türki-

yenin dostluğuna behemelial muhtacız. 
Bundan başka 11 eylülde Paris'te im· 
zalanan Fransa • Suriye muahedesine 
dikkat etmeliyiı, Fransanın en genç 
ve en dikkate ıayan devlet adamların· 
dan biri olan M. VivEnst sayesinde ak
tedilmit bulunan bu muahede ile Suri· 
yede tedrict bir mUstakil idare tesis o
lunmaktadır. Bu muahede, aynı zaman
da, yeni Suriye devletine, şimdiye ka· 
dar müstakil olagelmiş bulunan DUrzi, 
Alevi ve hatta, doğrudan doğruya kon
trolUmUze tabi muhtar bir idareden is
tifade eden İskenderun sancağı toprak
larını da ilhak etmektedir. 

Halbuki İskenderun sancağı türk· 
lerle meskü.ndur. Bu sancakta, hiç sev
medikleri suriyelilere bağlanmalarından 

endişe eden 280 bin tUrk vardır. Mua
hedenin, ekalliyetlerin himayesi hakkın· 
da kati hükümleri ihtiva etmekte ol
duğunu biliyorum. Ancak bu hükümle

rin tatbik edilmesine dikkat etmemi% 

lazımdır. Sancak türkleri ötedenberi bi

zim tecrübe edilmiş dostlarımızdır; bun

ları terkedemeyiz. Bundan başka Ka· 

malist Türkiye İskenderun sancağında

ki kardeşlerine karşı hiç de alakasızlık 

göstermekte değildir, Bu ekalliyete göa

ter~eğimiz idare ve muamele tarzı, biç 

şüphe yok ki, Ankara hükümeti ile olan 
münasebetlerimiz üzerine tesir edecek· 
tir. 

Şunu da unutmıyalım ki, şarkta da 

Türkiye'ye karıı büyük sempati bağlan 
v.ardır. Fransa ise §arkta topraklan ve 
menfaatleri olan bir devlettir. 

Hulasa her şey Fransayı TUrkiye ilo l 
mevcud bağlarını kuvvetlendirmeğe aevı-
ketmektedir •• J, MA TON · 
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HABERLERJ 
lNGL TERE'DE: 

İngiltere işçileri, l'aşist mitingle
rinin menini istiyorlar 

Londra, 6 (A.A.) - F..6t - End ma· 
hallesinde vuku bulan son hadiseler ga· 
zeteleri hala meşgul etmektedir. 

Sol cenah gazeteleri hükümetin fa. 
)ist mitinglerin yasak etmesini taleb et
mekte ise de fakat hükümetle münase
beti olan gazeteler hükümetin mutlak 
surette söz ve tezahür serbestisi idame 
edeceğini bununla beraber açık yerler
deki tezahürler karışıklıklara mani ol
mak için tahdit edebileceğini yazmakta
dırlar. Her halde umumi kanaat filan 
partiye şurada filan partiye de burada 
tezahür hakkının verilmesi mevzuu bah
solamaz. Çünkü böyle bir tedbir mem· 
leketi muhtelif partiler arasında siyasi 
nüfuz sahalarına ayırmak demek ola
caktır. 

SON DAKiKA : 

\ 

YUGOSLA VY A'DA:: 
1 

:Yugoslav harb bakanı Pariste 
Belgrad, 6 (A.A.) - Harbiye baka· 

nı Mariç Paris'e hareket etmiştir. Ba
kan, bu ayın dokuzunda Yugoslavya 
lnralları Piyer ve Aleksandr için dilci· 
len Abidenin küşadında hazıt buluna· 
caktır. 

Bir İngiliz gazetecil'4i 
tevkif edileli 

Viyana, 6 (A.A.) - Geçenlerde Al· 
manyadan budud dı ına çıkarılıp A· 
vusturyaya sığınmış olan ingiliz mu

harrir ve gazeted Geffro Froy Fraser 
polisçe tevkif edilmiştir. Evinde yapılan 
araştırma neticesinde, kendisinin, ge• 
çenlerde Viyanada tevkif edilen bir ko
münistle münasebeti olduğu anla§rlmrş
tır. 

Manda komisyonunda fransız murahlıası, 
sancak için Fransam n Türkiye ile l{.onuş· 

malara hazır olduğunu söyledi 
Cenevre, 6 (A.A.) - Milletler Ce· 

miyeti asamblesinin sıyasal komisyonu 
bugün mandalar meselesinin senelik 
müzakerelerine başlamıştır. Polonya de· 
legesi B. Komarnitzki Filistindeki ya~ 
hudi ocağının sulhsever bir tarzda in· 
kişafına hükilmetinin büyük bir alaka 
gösterdiğini söyliyerek demiştir ki: 

"- Lehistanda nufusun fevkalade 
artması ekonomik teşekkülleri diğer un· 
surlarınkine uyıruyan yahudi kütleleri· 
ne bir muhaceret toprağı aramak mec· 
buriyetini tahmil etmektedir.'' 

Çekoslovakya murahhası Uç küçük 
antant devleti namına beyanatta bulu· 
narak Filistin hadiselerini büyUk bir 
dikkatle takib etmekte olduklarını söy· 
lertıiştir. 

Türkiye ile İskenderun ınıntakasına 
muhtariyet teşkilatı temin edecek bir 
sureti tesviye bulmak üzere Türkiye ile 
müzakereye hazır: olduğunu söylemiı
tir. 

Rüştü Aras mandalar komisyonunun 
tevsii hakkındaki Polonya teklifi ile 
meşgul olmU§ ve bu komisyona gerek 
komıuluk, gerek ahdi sebebler dolayı· 
siyle başlıca alakalı ıdevletlerin kabulü
nü de teklif etmiştir~ 

İngiliz murahhası Lord Krambome 
Filistin hadiselerinin inkişafına kartı 

birçok memleketler tarafından göstefi.. 
len alakayı kaydetmiı ve lngilterenin 
bugün için Filistin vaziyeti hakkında 

izahat verebilecek bir halde olmadığı
na dair B. Eden'in beyanatını hatırlat· 
tıktan sonra lngilterenin hem arablan Fransız delegesi Vieno Suriye man· 

dasmın ilgasından bahsetmiş ve Fran
sanın Suriyedeki türk ekalliyetleri me
selesini mümessili vasrtasiyle ileri silren 1 

hem de yahudileri memnun eden bir 
sureti hal temenni etmekte olduğ~tt 

ilave eylemiştir. 

İngiliz işçi partisinin verdiği karar 
Edimburg, 6 (A.A.) - Amele par• 

tisinin bugünkil konferansında yapıla~ 

cak .nüzakerelerin başlıca mevzuunu 
milletlerarası vaziyete müteallik bir 
karar sureti teşkil edecektir. Bu karar 
sureti, yeniden silahlanma programına 1 

• karşı parti tarafından takib edilecek 
hattı hareketi tesbit etmektedir. 

Bu karar sureti, amele partisinin 
şimdiki hükümetin ehliyetsizliği sulh 

hakkındaki vaidlerine olan ihanetini 
meydana çıkarmak ve partice istenen 
milletlerarası müsbet bir politika kabul 
etmek zaruretini ortaya atmak için mU• 
temadi mesai earfetmek teahhUdUne 
sokmaktadır. 

Macar kabinesi çekildi 
Peşte, ·6 (A.A.) - Başbakan general 

Gömböşün ölümü dolayısiyle kabine is
tifa etmiştir. Bütün Macaristan yas i
çindedir. Radyolar neşriyatı tatil et· 
miJ; resmt daireler ve elçilikler bay· 

raklarıru yarıya indirmi~lerdir. Gaze
teler fevkalade ni.ishalar çıkararak ölU
mil halka bildirmişlerdir. Cenaze per
şembe günU sabahleyin buraya gelecek. 
tit, 

Fransız ve ingilizlerin karar sureti projesi 
Cenevre, 6 (A. A.) - Fransız ve 

ingiliz delege heyetleri tarafından Mit. 
!etler Cemiyeti asamblesinin ekonomik 
komisyonuna şu §Ckilde bir karar su· 
reti projesi vermiştir: 

Fransız, ingiliz ve amerika hükil· 
metlerinin müşterek beyannameleri ki 
diğer bazı devletlerin buna derhal ilti· 
haklarından malUrnat alan, muhtelif 
memleketler ekonomileri arasında de· 

vamlı müvazenenin tekrar tesisine ma• 
tuf anlaşmalı bir finans siyasasının e· 
konomik münasebetlerin ~tikraıı ~ 

en sağlam temeller tesisi barışın tarsi. 
nine ve beynelmilel nizamın iadesine 
müessir bir surette hizmet edeceğini 
göz önünde tutan asamble, cemiyetin 
diğer azasının bu hedeflerin başarıl· 
masrna devam hususundaki genel arzu· 
sunu teyid eder. 

Balkan oliınpiyadları 
Atina, 6 (A.A.l - Balkan oyunları 

bugün alkı~larla karşılanan kırat, veli· 
ahd ve başbakanın huzuru ile kapaA

mıştır. 

Netice aşağıdadır~ 
·ısoo metre koşu: 

:Jorjakopulos (Yunanistan)' '4/.06/8 
Dislc atma: 
Sillaa (Yunanistan)' 11/78. 
'Bayrak yarışı: 400 metre; 
Yunanistan 43/9, 

"Smk atlama: 
Taroı (Yunanistan)" 3/90, 1 
'400 metre lcoşu: 
~andikaı .(Yunanistan). 50/j Xyenl 

Balkan rekoru) 
300 metre manialı lioşu: 
Krevs (Yugoslavya 10/06/2, 
Jlaraton koşusu: 
Kiriakides (Yunanistan) 2/49/10, 
Puvan itibariyle genel netice: 
Yunanistan 1501 • 

Yugoslavya 7' 
Romanya 65, 
Türkiye 28, 
Bulgaristan 15. 
Mükafatlar klral tarafından alkış· 

tar arasında dağıtılmış ve müteakiben 
Balkan marşı çalınarak bayraklar c;ekil-
miştir. ' · 

YUNANISTAN'DA: 

B. i\letaksas ve Prens Pol 
GiimiiJ,•i1w) e gidiyor 

,..-,.. Atina, 6 (A.A.)J 
- Başbakan B. 
Metaksas, Trak ... 
ya oyunlarında 

hazır blunmak ü~ 
zere bu akşam 

Gömülceneye ha .. 
reket edecektir. 

Prens Pol da. 
kazananlara m~ 
kafatları verme1i 
üzere cumartesi 

Prens Pol günü Gümülcinc. 
ye müteveccihen Atina'dan hareket ~ 
decektir. 

VarsoYa - Atina hava \oln .. . 
Atina, 6 (A.A.) - Varşova ile Ati-c 

na arasında yeni kurulan hava hattına, 
dair olan mukavele bugün imza edilmiş .. 

tir. Bu mukaveleyi mevzuu bahsede?\' 
gazeteler, mukavelenin imzası münase
betiyle pazar gecesi verilen ziyafett4 
Baj,bakan Metaksas ile Polonyanın Ati.c 
na elçisi B. Svartsburg arasında teati 
edilen nutukların samimiyetini kaydet• 
mektedirler. Yunanistanm idealindeQi 
bahseden elçi ezcümle demiştir ki: 

"-Hiç şüphesizdir ki bu ideal, Avı. 
rupanın kötü ve menü kuvvetleri ~ 
mücadele ve umumi menfaate uygun oı
larak disiplin kadrosu içinde memlekel-1 
tc nizam, ahenk, adalet ve hilrriyet t• 
min etmek hususundaki çalışmalaı:ını• 
da size rehber olacaktır. 

Polonya büyük bir cesaretle mesullıt 
yetini deruhte ettiğiniz eserin gerçeW. 
lepncsini husus? bir dikkatle takib e-. 
mektedir. Çünkü Polonya. bu idealİJI 
muzaferiyetinin Avrupa ve beıeriyet 
için büyük bir kazanç olacağına klan• 
maktadır.'' 

Bu hital>eye ceval> veren başbaka~ 
Metakaas, Polonyanın, hükümeti içi11 

ıeref veren takdirine teşekkür etmiı, ~ 

zans zamanından beri Polonya ve y .. 
nan milletleri arasında devam eılegeled 
dostluk bağlarını ehemiyetle kaydetmi19 
tir. "' 

J~ umumi Ieaerasyonun(la 
değişiklik 

Ati.na, 6 (A.A.) - Görülen baıı idM 

re ve iJ iniliamsızlıklan üzerine, İf 1-
kanlığı müsteıan, it umumi konfedeııc 

rasyonu idare meclisini vazüeden el 
çektirmit vo yerine muvakkat bii koie 

misyon tayin etmiJtir, Bu komisyo~ 
işçi birliklerini yeni bir mecliii idare o 
tihabına davet edecektir. 

POLONY A'DAc 

Büdce vaziyeti 
Varşova, 6 (A.A.) - 1936 seneli 

eylQl ayının büdcesindeki hasılat fazla.o 
aı 1935 yılı eylülünün 27 milyonluk bil! 
açığına mukabil 300 bin zloti.,.,. balil' 
olmaktadır. 

FRANSA'DA: 

Pariısteki grevcilc·r 
Paris. 6 (A.A.) - İş bakanlığındl 

bir tebliğine göre, henüz Paris'de 7421 
grevci vardır. Grevcilerin işgali altın.
da da 41 müessese mevcuttur. 

Dahiliye nezaretinin bir tebliği 
Paris, 6 (A.A.) - Dahiliye nezar .. 

tinin bir tebliğinde pazar vekayiini izan1 
eden bazı ecnebi haberleri tekzib ed~ 
mektedir. Tebliğde hilafına emir ved. 
linceye kadar hiç bir miting, hiç bir n~ 
mayişe müsaade edilmiyeceği ilave o

lunmaktadır. 

Küçük Antantın ekona... . 
mik konseyi 

Bükreş, 6 (A.A.) - 12 ilkteşrindıı 
toplanacak olan küçük antant ekonomi.lıt 
konseyi kongresinin hazırlığı ile meşgul 1 
olan komite, bugün toplanmıştır. Belj 
komite, biri ziraat öteki sıhat, üçünc&
sü de ihracat tali komiteleri şeklin~J 
üçe ayrılmıştır. 
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YOL IHTILAI~I Gener Gömhöş 
ödü 

1 ayan • • • 
ıre -nın düs 

.> 

• e.: 

Cephelerde yeni bir hareket yok .• '(Başı 1. inci sayfada) 

zTyede bulunmakta ve Macaristanm 

müteveffa Gömböşün şahsında en ınüm· 
ta:z ve en iyi evlatlarından birini Al· 

uıanyanın da sadık bir dost kaybettiği• 
ni bildirmektedir • 

l{arar, İngilterede memnuniyet, Alma ya
da ise hayret ve üzüntü uyandırdı İhtilalciler, lUadrid - Valens iye demriyoluna yaklaştılar 

k İlurgos, 6 (A. A.) - Nasyonalist 
ı:\ı'Vetler Madrid • Valencia demiryo· 

ııa Yaklaşmaktadır. 
~ * .l)lo 

' SeviJ, 6 (A.A.) - Nasyonalist tay. 
ltıatcıer, Madrid şehrinin üzerine hükü
'i etçilerin zulümleri hakkında tafsilat 
tren 

le . . ve halka general Franko kuvvet· 
tının ·1 . . 1 . 

~g.. ı erı hareketine karşı ge memıye 
la .~ılı: eden ibinlerce beyanname atmiş
tdır. 

Nasyonalistlcrle beraber harhe-
dccek olan İrlandalılar 

I. londra 6 (A.A.) - General Oduf-
ı, cı·· ' 
~ tın Dublin'e varmıştır. General İs· 
~anya•a 
raı an gelmektedir, ve orada gene-
'i k~ranko ile görüşmüştür. Matbuata 
i~ 1 olan beyanatında, general Oduffi, 
lıa ilnyoı nasyonalistleriyle aynı safta 
d tbedecek olan İrlanda gönüllülerin
~ lniirekkeb tümenin birinci kafilesi
\i .bu ay içerisinde tspanya'ya gidece· 

ili söylemiştir. 

nir manastıra sığınan 
nasyonalistler 

8~ ;1>aris, 6 (A.A.) - Havas ajansı hu
di~'. llıuhabirinin Burgos'tan haber ver· 
~ ~ıne göre, Guadalkivir üzerinde An
i lı1Jar ınahallinde kain bir manastıra aL 
c c . 
~ rıyJe beraber kapanmış olan 50 nas-
1.011aiist jandarma, 79 gündenberi mark
l:&t kuvvetlerin yaptıkları hücuma kar· 

111 
lllukavemet etmektedirler. Andujar'

lııa 30 kilometre ötesinde bulunan bir 
Ilı nastır bir kale mahiyetini göster· 

Jcktedir. Müdafiler arasında albay 
cıs· 
~ ıas'ın karısı ve kızı bulunmaktadır. 
~ ıı hadise, Toledo müdafaasının ispan. 
~~l nasyonalistlerinin fedakarlığını 
t~&teren biricik misal olmadığmı isbat 
ltıektedir. 

~ Se\7iJ'den gelen nasyonalist bir tay
A..ate bundan üç gün evvel artık "Yeni 
~azar" tesm!ye olunan manastırın 
Ilı, Çesine erzak atmıya muvaffak ol
~ ~~tur. Bu mıntakada hareket eden nas
lııoııalist kuvvetler Andujar'ın 50 kilo-
ette yakinine kadar sokulmuşlardır. 

'f. * :f. 
11 .Surgos, 6 (A. A.) - Şimal ordusu· 
t lın S ilkteşrinde neşrettiği tebliğe gö· 
e, rı 'f ~ asyonalist kuvvetler muhtelı cep-

\elerdeki hareketlerine devam etmektu· b 1rler. Bununla beraber son tebliğden 
bıerı kayclediiecek hiç bir değişiklik ol-
al\'ııştır. 

İno-iliz işt;ilerinin kararı 
t' . İ!:dimburg, 6 (A. A.) - Amele par
-.lt.ı konferansı, evvelce tredünyonlar 
~ cngresi tarafından kabul edilmiş olan 
l arar suretini kabul etmistir. Bu karar 
ylıtetinde ispanyol milletine ve ispan
~Ol hükümetine karşı teveccüh gösteril-
tltte ve bilhassa §Öyle denilmektedir: 

l - Açıkça girişilen bitaraflık teah-

hüdlerinin ispanyol milletinin zararına 
olmaması için büyük bir dikkat göste• 
rilmek icab eder. 

2 - İngiltere hükümeti, Portekiz'in 
yapılmış olan itilafların tatbiki husu
sunda dürüstçe iş birliği yapmakta ol
duğundan emin olmalıdır. 

B. Grenovd, bu karar suretini verir
ken müdahale etmemek siyasetinde B. 
Blum'un önayak olmuş olduğunu ve 
buna sovyetlerin müzaherette bulun· 
muş olduklarını hatırlatmıştır. Bunun
la beraber B. Grenvud, yapılmış olan 
itilafm bir tesir hasıl edeceğinden şüp· 
he etmekte olduğunu söylemiştir. Mu
maileyh. bazı haberlere göre, İtalya ve 
Almanya'nın sözlerini tutmamış olduk
larını hatırlatmış ve fakat İngiliz mil
letinin harb istememekte olduğunu ila
ve etmiştir. 

Hatib, sözüne devamla şöyle demiş

tir: 
''- Bana inanınız, B. Blum•un ve 

fransız halkçı hükümeti ileri gelenleri
nin cesedleri üzerine basarak basarak 
geçmeden silah ticaretinin yeniden ser
bestisini temin edemezsiniz. B. Blum'· 
un sükOtuna sebeb olmak ingiliz sosya· 
listlerine düşmez. 

B. Şart Trevelan, riayet ediJen fev• 
kalade tedbir ve ihtiyatın Avrupa'da 
yeni bir faşist devletin teşekkülüne se
beb olacağını ve bunun da çekinilmez 
bir barba yol açacağını bildirmiştir. 

Hükümel kuvvetlerinin 
kazandıkları muvaff aldyet 

Madrid, 6 (A.A.) - Hükümet kuv
vetleri, muhtelif cephelerde dün ka
zanmış oldukları muvaffakiyetler üze· 
rine vaziyet bu kuvvetlerin lehine se
la.h bulmuştur. Diğer taraftan, asilere 
karşı mukavemeti takviye için şiddetli 
tedbirler ahnmrştır. 150 bin asinin hü
cuma hazırlanmakta oldukları Madrid
deki kuvvetlerin yardımma koşmak ü
zere Valenceden 20 bin kişi gönderil
miştir. Ovideodan bildirildiğine göre 
Asturies maden amelesi, bu şehre karşı 
tekrar taarruza geçmişlerdir. Bu ame
le, mahsurların üzerine dinamitler at
maktadırlar. 

ÖLÜM 
Ankara Belediyesi Evlenme işleri me

muru Bay Hakkı Evran evelki akşam 
''anjin de puatrin" den birdenbire öl
müştür. Temiz ve vazife aşığı bir adam 
olan merhum İş Bankası Müdürlerinden 
Tevfik Evran'm babası, merhum Zon
guldak Mebusu Celal Sahir Erozan'ın 

kaynatası ve Enis Behiç Koryürek'in ak 
rabası idi. Cenaze namazı bugün öğleyin 
Hacıbayram camisinde kılınacağından 

kendisini sevenler son hürmet vaızifesini 
görmek iç.in orada toplc.nacaklardır. 

Yaslı ailesine başsağlığı dileriz. 

Hitler Gömböş'ün zevcesine de bfr 
taziye telgrafı göndermiştir • 

B. Gömböşiin şahslyeti 
Bedin, 6 (A.A.) - D.N.B. ajansı 

Münihte bir sağlık evinde ölen macar 

başbakanı B. Gömböş'e aşağıdaki satır· 

ları tahsis etmiştir. 

Almanya. B. Gömböş'ün ölümü ile 

samimi ve sadık bir dost kaybetmekte

dir. Almanya uz,un müddet bu dostun 

yasını tutacaktır. Ölüm haberi alman 

bükümet merkezinde süratle şayi olmuş 

ve her tarafta samimi ve derin tesirler 

uyandırmıştır. Kendisini hakikaten bir 

şef derecesine çıkartan B. Gömböş'ün 

faal ve enerjik şahsiyeti, son seneler 

içinde Macaristan siyasasına emin bir 

esas ve kıymetli bir istikrar bahşetmiş· 

tir. B. Gömböş, en mühim desteğini şe· 

finin şahsiyetinde bulan otoriter bir 

hükümet kurmaya muvaffak olmuştu. 

Macar milletinin bütün sınıfları bu hü· 
kümete karşı büyük bir sempati ve sa.y
ğı beslemekte idi. B. Gömböş, yaşadığı 

devre uygun bir şahsiyet idi. Ve mem

leketini daha müsaid bir sosyal ~tiye 

götürmek dileğini besliyordu. İleriyi 

gören bir siyasa adamı olan merhum. 

Almanya ile çok sıkı dostluk bağları 

tesis ederek memleketinin yükselmesi 

için yeni yeni yollar aramıştı. 1934 ha

ziranında macar ayan meclisinde söyle

diği bir nutukta, B. Gömböş siyasası

nın ~sas hatlarını izah etmişti. Maca

ristanm sulhçu niyetler beslediğini ve 

henüz halledilmemiş olan meseleleri 

bir harble halletmek istemenin bir de
lilik olacağını söylemişti. 

Macaristan, istiklalini temin eden ve 

Avrupanm macar meselesi hakkında so

ğuk kanlılıkla düşünmesini beklemek 

imkanını veren bir siyasa takib etmeli

dir. Macaristan, Avusturya, Almanya 

ve İtalyaya dayanarak, düşmüş olduğu 
kapandan kurtulmaya çalışmalıdır. 

B. Gömböş, Roma ile Berlin arasın

da biı' yakınlaşmayı Avrupa sulh siya· 

sası için elzem addetmekte idi. Çünkü 

bu iki devletin yakınlaşmasında politik, 

ve ekonomik sebcbler mevcuddur. 

Asker sıfatiyle B. Gömböş, barb 

takdirinde yıkılacak olan Avrupa ve Av

rupa iültürünü kurtarmak için, sulhun 
idamesini arzu etmekte idi. 

İşte B. Gömböş'ün iki sene ev\ el 
başlıyarak ölümüne kadar takibettiği 

siyasi programı bu idi. 

(Başı 1. inci sayfada) 
şartiyle, İtalyanın ekonomisine yeni bir 
hız verecektir.'' demektedir. 

Yeni karar ve ·Macaristan - İtal
yan ticaret münasebetleri 

Pe!te, 6 (A.A.) - İtalyan liretinin 
kıymetten dü~ürüunesi, İtalya • Maca
ristan arasındaki kiuing muamelesini 
derhal kendiliğinden dı..rdurmuştur. Bu 
ise, İtalyaya yı.i.ki;ek miktardaki ihraca
tından dolayı oradan mühim alacakları 
bulunan Macaristanı cıddi surette iz· 
rar etmiştir. 

Siyasi mahfillerin ileri sürdükleri 
tahmine göre, şayet resmi italy an tebli
ğindeki ifadeye rağmen, İtalyanın ye· 
ni para politikasından Macaristan için 
bir .zarar hasıl olacak olursa, o zaman 
Macaristan Almanya ile olan tkaretini 
inkişaf ettirecektir. 

Berlinde hayret 
Bertin, 6 {A.A.) - Havas muhabirin

den: Liretin kıym::tten düşürülmesi 

Berlinde hayretle karşılanmış ve az çok 
üzüntüyü mucib olmuştur. Salahiyetli 
mahfiller hiiki.irnetin ekonomik otarşisi
ne dayanmak suretiyle sağlam bir eko-

= 

nomi sistemi idame etmek vaziyetinde 
olduğuna dair olan alman nazariyesinin 
bu defa hayli hırpalandığını, zira para .. 
smı düşürmemiş olan olan biricik en .. 
düstrici memleketin Almanya oldui:;unu 
söyliyorlar. 

İngilterede akisler 
Londra, 6 (A.A.) - Londra maıtye 

mahfilleri liretin kıymetten dü~ürülme• 
si ve bazı eşya üzerinden ithal resminin 
azaltılmış olmasını memnuniyetle karşı
lamıştır. İtalyanın İngiltercden kömi.iıı 

mübayaatının bu suretle artacağı ümid 
edilmektedir. 

Liretin düşmesi yabancı paralan ~
zerinde hiç bir tesiri olmaımitır. 

Romen parası değişmiyor 
Bükreş, 6 (A.A.) - Kabine bugihi 

bilhassa para meselesiyle meşgul olmuş• 
tur. Maliye bakanı şimdiye kadar takili 
olunan para siyasetinde hiç bir değişilt• 
lik olmıyacağım beyan etmiştir. 

Diğer taraftan kabine Romanya ile 
Yugoslavya arasında Tuna üzerinde bit 
köprü kurmak için mukavele yapt!ınası 
hususunda münakalat bakanma izin 
vermiştir. 

«BEKLEME SALONU» 

«Pravda»· bu hali almıs olan Milletler 
Cemiyeti dolayısiyli, B. Edenin 

sözlerini tahlil ediyor 
(}Ja~ 1. inci sayfada) 

ve de~i~ınez vaziyet, sovyetler birliği 
mümessillerinin Cenevrede yaptığı ih
tarların ne derece haklı olduğunu gös
teren hac.liselerdir. Ancak bölünmez bir 
sulh prensipinin tatbıkidir ki mütearrı· 
zı, harbin inkişafı i~in kurulan tecavüz 
pJanlarmc1an vaz geçirebilir. Sovyetler 
birliği, diğerlerinin ve bilhassa küçük 
devletlerin emniyeti zararına olarak 
taarruz edene karşı kendisini koruma· 
ğa çalışanların aksine olarak, Milletler 
Cemiyetine, tamamen bağlıdır. Biz, 
sözde bitaraf kalarak Milletler Cemiye· 
tini zafa dUşürenlerin aksine olarak bu 
kurumun kuvvet bulmasına tarııftarız. 

Mevlud 
Bina temyiz komisyon re·isi merhum 

B. Şefik'in, istirahati ruhu için birinci 

teşrinin dokuzuncu cuma günü öğle

namazmdan sonra Hacıbayram camiişe· 

rifinde mevlud okunacağından kendisi

ni seven zevatın hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Milletler Cemiyeti, ancak evverrnaen 
tasarlanım~ bir planı tatbik ve müda
faa etmesi şartiyle sulhun hakiki bir 
müdafii olabilecektir. Bu şekilde bir 
tarzı hareket anı vaziyetler karşısında 
kalınmasını bertaraf edebilecektir1 

Sulh. için bir mücadele programının 
derhal meydana gelmesi lazımdır. Mil· 
letler Cemiyetinin kuvvetlenmesi işi• 
nin ancak şimdiki kaygılardan kurtul• 
muş siyasal hava içinde mümkün olduğu 
hakkındaki mütalaalar tamamiyle yan• 
lıştır. Hadiselerin, kötü gidişini değiş· 
tirmeyen inkişafı, sulhun ve emniyetin 
müdafaası için derhal faal tedl:>ider 
alınmasmı emreder. 

El işleri sergisinde : 
Beğenilecek el işlerine ve 
küçük sanatlara 10.000 li
ra mükafat dağıtılacaktır. 
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tiLiNMiYEN tNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

~ f)enıPk ki modern hPkimlik hakikaten insat: ~as olan faaliyetlere herkesin sahih olmasını 
~ tı"lın edememiştir. Zekayı, bilinmeyen düş
lll anlarına karşı muhafaza edecek mevkide bu
h lltn«ktan uzaktır. Bugünkü hekimlik zihin 
,.a.stalıklarmm alametlerini ve akıl zafmın çe
~dlerini bilmekte ise de bu bozukiuklarm m;ll-ıi
~ti.nin taınamiyle cahilidir; bu hastalıklarm 
k~ndeki bünyev1 afetlerden mi, yııhu:! ic; mı;.· 
~ ttın değişik]iklerinden mi, yoksa iki sebebin 
~~t ikisinden birden mi geldiğini bilmemekte· 
~ıt. ihtimal ki asabi ve psikolojik faaliyetler, 
~~tn beynin hal ve vaziyetine ve hem de 
;, .. dokrin guddelerince deveran cümlesinin 
~ltıde serbest bırakılıp kanca dimağ höcreleri
İl e götürülen maddelere tabi bulunmaktadır. 
t/ guddelerdeki fonksiyonel ihtilallerin, bey-

IJ:l a 'k "f } ' 'b' b' akım ~ . natomı a et erı gı ı, ır t nevroz ve 
h~ık.ozları meydana getirdikleri şüphesizdir. Bu 
~ a.~ıseleri tamamiyle bilsek bile bu yolda pek zi-

a. e ilerlemiş olmayız. 

Uzuvları fiizyoloji izah ettiği gibi akıl pato .. 
lojisinin anahtan da psikolojidedir. Ancak. fizi
yo1oji ilim ve psikoloji ise ilim değildir. Psiko
loji henüz Claude Bernard'ını veya Pasteur'ünü 
bekl'!mektedir. 

Psikoloji henüz, cerrahlığın berberler 
ve şiminin de simyacılar elinde bulunduğu za
manki haldedir. Bilgilerinin kifayetsizliğinden 
dolayı modern psikolocilerle usullerini itham et .. ' 
memelidir. Cehlimizin asıl sebebi mevzuun son
suz mürekkebliğidir. Asab höcrelerinin, bunla .. 
rm irtisam ve iştirak liflerinin ve beyin ve di
mağdaki oluşların bilinmez alemine nüfuz et
memize imkan verecek tekniklere henüz malik 
değiliz. 

Schizophirenique alametlerle, mesela, beyin 
kışrmın bünyevi bozuklukları arasındaki sahih 
münasebetleri keşfetmek imkansızdır. Kroepe
lin' in ümidleri tahakkuk etmemiştir. Belki de 
akıl teşevvüşlerinin mesafevi temerküzü mevcud 
hile değildir. Bazı alametleri, hadiselerdeki mu .. 
vakkat teakubun intizamY a:hklarma ve fonksi
yonel bir cümlenin asab} tınsurları bakımından 
zaman kıymetinin taba' Nüllerine atfetmek ka
bildir. Bundan başka. biliyoruz ki gerek firengi 
spirochet'i ve gerek uyku hastalığının bilinmi
yen unsuru tarafından bazı mmtakalarda ika 
olunan höcre tahribleri şahsiyette gayet müte .. 

bariz değişikliklere sebeb olmaktadır. Bu bilgi 
müphem, gayri kati teşekkül halindedir. Bir 
akıl ijiyeninin gelişmesi için onun tamamlan .. 
rnasını ve zihin hastalıklarının mahiyetinin bel
li olmasını beklememek zarnridir. 

Zihin hastalıklarının sebeblerini bilmek on
ların mahiyetler'ni bilmekten daha mühim ola
bilir ve bunlardan korunmamızı temin edebilir
di. Görünüşe göre akıl zafı ve delilik endüs
triel medeniyet ve onun yaşama tarzımızda yap
mış olduğu değişiklikler için vereceğimiz necat 
fidyesidir. Bundan baska, akıl zafı ve delilik, 
ekseriya, irsen intikal, daha çok asabi 
cümlenin esasen muvazeneli olmadığı ınsan 
gruplarında tezahür etmektedir. 

Sinirli, acayip ve çok hassas çocuklar meyda
na getirmiş olan ailelerde bir takım delilerin ve 
zayıf akıllıların ortaya c:ıktık1arı görülmektedir. 
Bununla beraber zihin hastalıkları, bunlardan 
şimdiye kadar masun bulunmuş ailelerde de zu
hur etmektedir. Muhakkak ki delilikte rrsi un
surlardan başka unsurlar ela vardır. Şu halde, 
akıl patolojisi üzerinde modem hayatın nasıl 
tesir icra etmekte olduğunu araştırmak lazım. 
dır. 

Halis kan köpek nesillerinde sinirliliğin art
bğı müşahede olunmaktadır. Bunlar arasm
~a, hazan, zayıf akıllı ve deli insanlara kıyas 

olunabilecek tipler görülmektedir. Bu hadiset 
çok sun'i şartlar içinde ve kurdlarla döğüşen 
çoban köpekleri olan cedlerininkinden büsbü
tün başka gıdalarla büyütülmüş hayvanlarda vu· 
kua gelmektedir. Denilebilir ki hayatın yeni 
şartları içinde, insanda olduğu gibi hayvanda da, 
bazı amiller, asabi cümleyi zararlı bir şekilde 
tadile mütemayil görünmektedir. Fakat bu ha
disenin mekanizması hakkında sarih bir fikir 
edinmek icin uzun derin tecrübeye ihtiyaç var
dır. Akıl ~fmm ve deliliğin inki~afrnı kolaylaş
tıran şartlar, daha çok, hayatın endişeli, inti
zamsız ve telaşlı, gıdanın fazla kuvvetli veya 
çok zayıf, firenginin sık, asabi cümlenin zaten 
sarsılmış, ahlak disiplininin yıkılmış, ben!iğin,. 
mesuliyetsizliğin, dağınıklığın mutad old11gu ve 
tabii ıstıfanm da vuku bulmadığı sosyal grup
larda tezahür etmektedir. Bu amillerle psikozurı 
zuhuru arasında, muhakkak ki, bazı münasebet
ler vardır. Bugünkü yaşayışımızda henüz bizim 
için gizli olan esaslı bir kötülük mevcuddur. 
Y arattığunız yeni hayat şartları içinrle en spe
sifik faaliyetlerimiz fena ve eksik bir şekild• 
inkişaf etmektedir .Denilebilir ki modem mede
niyetin harikaları arasında insanın şahsiyeti eri· 
yip kaybolmağa mütemayildir. 

(Sonu var) 

Orman Çiftliği: Merliez satış m~ğazasında çoli 
ihtiyaçlarınızı tenıin edebilirsiniz. 

çeşitli zengin çiçek mağazasını a~mıştır. Bütiiıı 

• 
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SAVfA 6 

Hususi ve Taksi otomobil- \ 
}eriyle kamyon sahihleı·i-

niiı nazarı dikkatine 
Ankara Belediye Reisliğinden : 
Şehir dahilnide seyrüsefer eden hususi ve taksi otomobillerine 

ve kamyonlara verilmiş olan plakalar yenileriyle ve müracaat sıra
siyle değiştirilecektir. Alakadarların 20-10-936 salı günü akşamına 
ka~ar muamelelerini yaptırmak ve plakalarını tak~irmak üzer7 Be
ledıye hesap işleri müdürlüğüne müracaat etmelen ve b~ ta;~~t~n 
sonra hükümsüz olan eski plakalarla seyrüseferin menedılecegı ılan 
olunur. (1209) 2-4743 

Adliye Vekaletinden : 
ı - Temyiz mahkemesi için şartnamesi mucibince yapılacak 

154 parça Mobile kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 19 'Xeşrinievel 936 pazartesi günü saat ıs de An

tiarada Temyiz binasında Adliye Vekaleti Levazım müdürlüği: oda
mda toplana~ak . eksiltme kom!syonu tarafı.odan yapılacak~ır. 
• 3 - 1stekhlerın bu hususa aıd şartnameyı Ankarada Adlıye Ve-

ICaletl Levazım MüCiürlüğünden parasız alabilirler. • • 
4 :- İşbu yapılacak 1S4 parça mobilenin mecmuunun tahmtnı 

&deli 10363 onbin üç yilz altmış üç liradır. • 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedelı muham

Dıenin % '1 buçuğu nisbetinde 777 lira 22 buçuk kuruş nakten ve 
yahut devletçe nakit mukabilinde kabul edilen tahvilat Ankara Mal 
aan~ığına teslim etmiş olduklarına dair olan sandık mak~uzlariy!e 
teklıf mektuplarını havi mühürlü zarfların eksiltme saatınden hır 
saat evveline kadar komi ·yon riyasetine vermeleri taşradan teklif 
!11ektubu ~öilderccek olanların da aynı saatte yetişmesini te~~n~.n 
Claha e~elden postaya tevdi etmiş olmaları ve dış zarfların muhur 
hluınu ıle ayrıca mühürlenmiş olması Hizrmdır. (1169) 2-4694 

.P. T. T" Levazım 1\lüdürlüğünden: 

. l - 70,000 adet Varnon orta kÖmürU kapalı zarfla eksiltmeye 
JConulmuştur, 

2 - Muh:ı;ıtnen bedel 8400 muvakkat teminat 630 liradcr. 
8 - Eksiltme 11.11.1936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P.T. 

T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve 

alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
fartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe müsadif çarşamba günü 
saat lS e kadar komisyona teslim edeceklerdir. 
, S - Taliplre, müteahhitlik ehliyet vesikalarını haiz olacaklar· 
chr. 

6 - Şartnameler AnlCarada Levazım müdiirlüğünde, tstanbulda 
~vazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir, 

ı1031) 2-4528 

Kayseri l\'lilli ilitİsat Bankası 
Heyeti idaresi Riyasetinden : 

14 cylGl 936 pazartesi saat on dörtte mukarrer olan heyeti umu
miyesinde nısabı ekseriyet olmadı~ından bu kerre bankamız beye• 
ti umumiyesi ikinci defa Ticaret kanununun 386 ıncı maddesine 
tevfikan 23 ilk teşrin 936 tarihli cuma günü saat on dörtte Kayse
ri ticaret odası salonunda akdi içtima edeceğinden hissedaranrn 
yevmi mezkurda hazır buluıunalarx ve yahud biı;: vekil göndermelc· 
rl ilan olunur~ 

Ruzname: 
Ahiren neşredilen Ban'l<alar lianununa uymalC şartiyle oan](a • 

mızın devam edip edemiyeceğidir, • 2-4SOO 

Türliiye Büyül{ Millet Meclisi 
idare Heyetindeıı : 

. 1 - Açık elCsiltme ile Meclis ve müştemilatı kaloriferleri için 
(ıki yüz) ton kok kömürü satın alınacaktır. 
• 2 - Şartnamesi Meclis daire müdürlüğünden bedelsiz alrna.bi· 

lır. 

. 3 - Muvakkat teminat mikdan (4SO) dört yüı elli liradır. (Tc
mınat Bank~ mektubu) olacaktır. 

. 4 - Açık eksiltme 23 • x • ı936 cuma gUnü saat on beşte BUyUk 
Mıllet Mecl~si İdare Heyeti odasında icra kılınacaktır. 

. 5 .:- Eksiltmeye girmek isti yenler 1936 5encsi ticaret odası tes-
<:ıl cuzdanını beraber getireceklerdir. (12S2) 2-4809 

1 .D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 
MÜDURLOGO S. A. KOMJSYONU iLANLARI: 

BİLİT 

1 
M uhaı;ıme.n. bedeli (11S94,90) lira olan 2S sabit ve 22 seyyar tel

graf makınesı ıle bunlara ait 10 kalemden ibaret yedekler 16-11-1936 
~~7.artesi günü saat lS,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
ınasın~a satın alınacaktır. 

k Bu ışe giı;nek istiyenlerin (869,62) liralık' muvakkat teminat ile 

3;~~nun tayın ~~tiği vesikaları, resmi gazetenin 7-S-1936 gün ve 
d 1 numaralı nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesin· 

e a ~n~ıl~ ~'-'.esika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komiır 
yon cıs ıgıne vermeleri lazımdır. 
H Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
aydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktafl-

(1136) 2-4685 

İLAN 

H.ayda:paşa ?alga kıranının takviyesi için lüzumu olan ve He
~eke ısta~)~ onu cıvarında 66 + 4SO kilometrede bulunan taşların oca· 
gından la~ımla çıkarılarak kaldırılmak suretiyle M3 8SOO blok ve 
~tokların ıhzarr esnasında hasıl olacak taşlardan M3 4000 balastın 
ıhzarı ve hat kena~ında. idarece gösterilecek yere nakli ve vagonla
ra ~olaylı~la tahmıl edılebilecek tarzda ve ölçülmesi kabil hendest 
şekıllerde ıda~e me_murunun vereceği talimat dairesinde kordon ha· 
linde depo edılmesı ve vagonlara tahmil ve teslimi 24457 S lira tah
min bedeli iizerinden 26.10.936 pazartesi günü saat ıs de Haydar· 
paşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1835 lirahk muvakkat teminat ver • 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca ehliyet vesikaları• 
nr muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat H c kadar komis
yon reisliğine vermeleri Hlzımdır. 

Bu işe aid şartname ve ı;enel şartname ile mukavele projesi Hay
darpaşada komisyon kalemınden 62 kuruı; bedel mukabilinde ve--
rilmektedir. (1699) 2-4813 

uı.:us 

ANKAM LEVAZIM AM!RL!Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 ı 11 _ :~~. ~:-::~: =~~I g~~~dd•k' 

Gaziantepteki hudud birliklerinin bir senelik ekmeklik ihtiyacı 
olan 138000 kilo un 23-9-936 dan itibaren kapalı zarf usulü ile mü • 
nakasaya konmustur. İhale günü 15.10.936 perşembe günü saat 10 
dadır. Tahmin b~deli 1Sl80 liradır. Muvakkat teminatı 1138 lira SO 
kuruştur. Taliplerin mezkur gün v~ saatte .Aymtap asker~ satın al· 
ma komisyonuna müracaatları, harıçten tahb olacakların ıhale saa
tından Iaakal bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona gön -
dermeleri. (114S) 2-4664 

İLAN 

ı _ Mityat kıtaatının senelik ihtiyacı için 288000 kilo fabrika 
unu 21-10-936 tarihine müsadif çarşamba günü saat onbeşte kapah 
zarfla ihale edilecektir. 

2 - Unun teminatı muvakkateleri 2160 liradır. İstekliler şartna
meyi bulundukları yerin sat~n alma komisyonun?a göre.bilirler. 
Eksiltmeye i ~tirak edeceklerın yukarda yazılı ~emınatları ~~e mez• 
kür gün ve saatte Mityat alay satın alma komısyonuna muracaat· 
tarı. (1137) 2-4686 

İLAN 
1 - Eskisehir Kütahya garnizonu için 475000 kilo un JCapaJı 

zarfla 14-10-9.36 güni.i saat 16 da Eskişehir askeri satın alma komis· 
yonunda alınacaktır. . 

2 - Tahmin bedeli 58187 lıra 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 4364 lira 6 kuru~tur. 
4 - Teminatlar vaktinden evel muhasebe veznelerine veya mal

sandıklarına yatırılarak makbuzlar veya banka mektupları kanun';'· 
na uygun olan teklif :?e~tuplıı:rmı!1 içerisine konması v~ teklıf 
mektuplarının ihale gunu Eskışehır posta ve telgraf ayarı ıle saat 
onbeşe kadar komisyon başkanlığına verilmesi ve 2490 sayılı kanun
da yazılr vesikaların lüzumunda komisyona ibrazı şarttır. 

S - Şartname her gün komisyonda görülebilir. (1082) 2-4596 

İLAN 
712400 kilo yulaf veya arpa alınacaktır. Yulafın tahmin bedeli 

48087 lira arpanın tahmin bedeli 40393 lira 8 kuruştur. 
2 - Alınacak yulaf veya arpanın şartnameleri komisyonda her 

gün görülebilir. . . 
3 - Eksiltme 19-10-936 pazartesi günü saat 11 de Selımıyede 

tüm askerlik dairesi binasında toplanan askeri satın alma komisyo· 
nunda yaprlacaktcr . 

4 - Eksiltme kapalr zarf usulü ileclir. 
S - Yulafın muvakkat 3606 lira 53 kuruştur. Arpanın 3029 lira 

48 kuruştur. 
6 - Teklif mektupları 19-10-936 pazartesi günü saat ona kadar 

satın alma komisyonuna vermiş olacaktır. Bu saatten sonra mektup· 
tar kabul edilmez. Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesi· 
katar teminat konduii:u zarf içerisinde konulmus olacaktır. (1118) 

2-4723 

İLAN 
19000 kilo sade yağı alınacaktır. Tahmin bedeli 18262 lira 80 

JCuruştur. -
2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Eksiltme 21-10-936 çarşamba günü saat ıs de Selimiyede 

tüm askerlik dairesindeki askeri satrn alma komisyonunda olacak-
trr. 

'! - Eksiltme t{aoah zarf usuliyle olac .ktrr. 
5 - Yağın muvakkat teminatc 1369 lira 71 kuruştur. 
6 - Teklif mektupları 21-10-936 çarşamba günü saat on dörte 

tCadar satın alma komisyonuna verilecektir. Bu saatten sonra mek
tuplar kabul edilmez. 

7 - Şartnamenin 4. üncU maddesinde istenilen vesikalar temina-
tın konduğu zarf içerisine kanulmus olacaktır. (1119) 2-'1722 

İLAN 
l - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 120000 kilo linyit kö· 

mürü açık eksiltme ile 15 • birinci teşrin· 936 günü saat 16 da iha· 
lesi yapılacaktır. 

2 - Taliplerin 135 liralık teminatı muvakkateleri ile birlkte yev
mi mezkurda sarı kışla arkasında mezki'ır topçu kıtaatı satın alma 
komisyonuna müracaatları. • 

3 - Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün öğleden sonra ko· 
misyona müracaatları, (1146) ':?-4665 

tLAN 
1 - Garnizon hayvanatının senelik ihtiyaçlarına sarfedilmek Ü· 

zere 744492 kilo arpa 9.10.936 cuma günü aaat ıs de kapalı zarf usu
lü ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara Levazım amirli
ği satın alma komisyonundan 140 kuruş mukabilinde verilir. 

3 - Arpanın tutarı 27918 lira 45 kuruş olup teminatı muvakka • 
tesi 2093 lira 88 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 
üncü maddelerindeki vesikalarla teminatı muvakkatc ve teklif mek· 
tuplarını havi kapalr zarfların ihalenin yapılacağı belli gün ve sa• 
atten bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 2-4Sl4 

tLAN 
1 - Garnizon hayvanatının ihtiyacına sarf edilmelC üzere 

780840 kilo yulaf 10.10.936 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf U• 
sulü ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara Levazım amirli
ği satın alma komisyonundan 137 kuruş mukabilinde verilir. 

3 - Yulafın tutarı 27329 lira 40 kuruştur. Teminatı muvakkate
si 2049 lira '/O kuruştur. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü maddelerinde· 
ki vesikalarla teminatı muvakkate ve teklif mektuplarım havi kapa
lı zarflarını kanuni şekilde tanzim ederek ihalenin yapılacağı belli 
gün ve saatten en az bir saat evvel mezkur kamisyona vermeleri. 

(1000) 2-4515 

!LAN 
Cinsi Miktarı Fiatr Şartname İhale tarihi günU saati 

parası 

kuruş 
Un 360000 S0400 2s2 19-10-936 pazartesi 10 
Sığır eti 110000 22000 ooo 19-10-936 ,, 15 

1 - Samsun garnizonunda bulunan kıtaların ihtiyacı olan yu· 
karda yazılı un ve sığır etine ait şartnameleri karşısında yazıl fiat
la almak ve görmek istiyenlerin her gtin tüm binasındaki komis· 
yona gelmeleri. 

2 - Eksiltme yutCarda yazılı tarihlerde kapalı zarfla olacaktır. 
Sığır etinin teminatı muvakkatcsi 1650 lira unun teminatı muvak· 
katesi 3770 liradır. 

3 - İsteklilerin lianunun 2. ve 3 üncU maddelerindeki vesikalar
la. teminat ve ~eklif mektuplarını ihale saatinjlen bir saat cvel ko-
mısyona vermış olmaları, (1144) 2-4689 

. . . İLAN 
İstanbul kumandanlığına bağlı kıtaat li'ayvanatı için 600 ton yu

laf 19-ı0-936 pazartesi günü saat onbefte kapalı zarfla satın alına
caktır. Muhammen tutarı 37500 liradır. Şartnamesi komisyonu· 
muzda görüldüğü gibi 250 kuruş mukabilinde verilebilir. İsteklile
rin 2813 liarlık ilk teminat makbuz veya mektubunu ve 2490 numa
ralı kanunun 2. 3 üncU maddelerindeki vesaikla beraber ihalenin en 
az bir saat evetine kadar teklif mektubunu Fındıklıdaki komuta~ 
lık satın alma komisyonuna vermeleri. (116S) 2-4693 

!LAN 
l - Ant<ara garnizon eratmın ihtiyacc için ltapalı zarfla eksilt· 

sağ tarafı oldu ğundan bunlar daima bu tarafı takip edeceklerdır. 
2 - Otomobil ve kamyonların gidiş yolu üzerinde durark ge 

manevra yapmaları yasaktır. 
3 - Gidiş yolu üzerinde geri dönmek isteyen otomobil ve kaıtl 

yonlar münasip mahallerden sola dönmek ve manevra yaparak ca 
denin diğer tarafını takip etmek suretiy le geri döneceklerdir. 

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

t - Su idaresine ahnacak kazma, kürek, sap. karpit, el JaınbaS 
ve saireye istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli {2871,90) liradır, 
3 - Muvakkat teminatı (21S,37) liradır. . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kaleıtU 

ne ve isteklilerin de 13 . teşrini evvel - 936 salı günü saat on buçu1' 
ta Belediye Encümenine müracaatları. (1227) 2-4770 

Su idaresine alınacak demir boru ve teferruatı için verilen bede 
haddi layık görülmediğinden 13 - teşrini evvel • 936 salı günü saıı 
on buçukta pazarlıkla alınacağından isteklilerin belediye encünı' 
nine gelmeleri (1226) 2-4771 

Su idaresine alınacak 5500 lira muhammen bedelli font b0111 
13 teşriı;:ıi evvel 936 salı günü saat on buçukta pazarlıkla ve:-ilece 
ğinden isteklilerin belediye encümenine müracaattan. (1225) 

2-4772 

5970 lira bedeli keşifli iki benzin deposu 13 birinci teşrin 936 5 

1ı günü pazarlıkla verileceğinden isteklilerin saat on buçukta bele 
dye encümenine müracaatları. (1224) 2-4773 

1 - Su idaresinde alınacak çelik, köşebend lamaları ve saça iS
tekli çıkmadığından açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 738,50 liraı:ır, 
3 - Muvakkat etminatı 53,38 liradır. • 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı işleri kalern1• 

ne ve iste klilerinde 13 birinci te. rin 936 salı güriü saat on buçuk 
Belediye encümen ine müracaatları. (1223) 2-4774 

1 - Yenişehirde pazar mahallnide yaptırılacak yer altı hela it\' 
şası için istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır, 

2 - Muhammen bedeli (76SS,66) liradır, 
3 - Muvakkat teminatı (S75) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kaleırtl• 

ne ve isteklilerin de 16 • teşrinievvel ~ 936 cuma günü saat on bll' 
çukta Belediye Encümenine müracaatları. (1264) 2-4822 

1 - Mezbaha için alınacak 20000 kilo odun ile 1500 kilo ınan• 
gal kömürüne istekli çıkmadığından açık eksiltmesi on gün uzatıl• 
mıştır. 

2 - Muhammen bedeli (410) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) l.iradır. .. • . • f• 
4 - Şartnamesini görmek ıstıyenler her gun yazı ışlerı ltaleın 

ne ve isteklilerin de 16 • teşrinievvel • 936 cuma günü saat on b\1" 
çukta Belediye encümenine müracaatları. (1263) 2-4821 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

3500 Kilo Kanarya sarısı boya 
1000 ,, Sülyen 

lSO •• Kemik siyahı 
200 ., Zencifre 
100 ,, Çividi mavi 

300 .. Mesina sansı 
25 .. Metanil gelp • t 

Tahmin edilen bedeli (233S) lira olan yultarıda mikdarı ve cıns 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü aatmalma k°" 
misyonunca 21-10-936 tarihinde çarşamba günü saat 14 de açık ek" 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondatl 
verilir. . gO 

Taliplerin muvakkat teminat olan (ı75) lira (13) 1Curuş ve 24 
numaralc kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün "it 
saatte komisyona müracaatları. (1233) 2-4779 

BİR BAŞ KOŞUM HAYVANI SATIŞI • 
Tahmin edilen bedeli on sekiz lira olan yukarda yazılı bır baf 

hayvanın 20-10-936 tarihinde salı günü saat 7 de Asker? Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca Akköprüdek.~ P.~ıa~ 
mahallinde açık arttırma ile satılacaktır. Bu hayvan her gun ogle 
den sonra Umum Müdürlük tavlafi.Jnda görülebilir. lsteklilerla nnı• 
vakkat teminat olan 135 kuruş ile yukarda sözü geçen günde pazat 
yerinde bulunacak komisyona müracaatları. (1204) 2-4134 

BİR SENE ZARFINDA KAYA$ İSTASYONUNA GELECEI( 
VE GİDECEK 2000 - 2500 TON EŞYANIN NAKLİYESİ 

İLE TAHMİL VE TAHLİYESİ 
Tahmin bedeli 237S lira olan yukarda yazılı nakliye işi 20-10-936 

tarihinde sah günü saat 14 te Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~U 
Satın Alma Komisyonunca açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şaı·t
name.parasız olarak Komisyondan verilir. İsteklilerin rnuva~~~~ t~ 
minat olan 178 lira ı3 kuruş ve 2490 sayıh kanunun 2 ve uçuncil 
maddelerinde yazılı vesaikle sözü geçen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1188) 2-4725 

100 - 200 TON MUTAHHAR PAMUK • 
Tahmin edilen bedeli (90000) lira olan yukarda miktarı ve cineı 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma k~ 
misyonunca 23-11-936 tarihinde pazartesi günü saat ıs de kapa!' 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Dört) lira (SO) kuruş mukab:• 
tinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temnat olan (S750) 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar k<>
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve j 
maddelerindeki vesaiklc mezkur gün ve ·'aatte komisyona müracaat• 
ları. (1163) 2-480S 

mesi yapılan 9SOOO kilo patatese verilen fiat gali görüldüğünden pa-
zarhğa dökülmüştür. . . .. .. 

2 - İlk pazarlığr ıs birincı tcşrın 936 ıncı perşembe gunu saat 
S dedir. --' 

3 - Patatesin tutarı 6650 lira olup ilk teminatı 498 lira 7S ku· 
rustur. . 

~ 4 - Şartnamesi her gün Ankara Lv. Amirliği satın alma komı&-
yonunda görülebilir. . . _. . . . . .. 

5 - İsteklilerin kanunun ıstedıgı vesıkalarla bırlıkte bellı gurt 
ve saatte komisyonda bulunmaları. (1221) 2-4802 

İLAN 
1 - lgdırdaki hudut kıtalarının senelik 300 bin kilo ve Surba• 

handaki hudut kıtalarının 300 bin .kilo fabrika unları kapalı zarfla 
eksiltmeye konuldu. . . . . . 

2 - Igdırdaki kıtalara ai.t unun tahmın bedelı ~ ~ın lıra ılk t~ 
minatı 3580 liradır. İhalelerı 22-10-936 perşembe gunu saat 1l de' 
Surbahandaki hudud kıtalarma ait unun tahmin bedeli 48 bin lira• 
dır. İlk teminatc 3S80 liradır. İhalesi 22-10-936 perşembe günü s~ 
ıs dedir. 

3 - İhaleleri Karakösede tümen binasında yapılacaktır. Şartna• 
melerini görmek istiyenler komisyonumuzdan ~lıp görebilirler • ·f 

4 - İstekliler ihalesi günü ihale saatından bır saat evvel teklı 
mektupları ile ticaret odasc vesikaları ve ilk teminatları ile birlik .. 
te komisyonumuza vermiş olacaklardrr. (1240) 2-4806 



Aktif 
Cümhuriyet Merkez Bankasının 

3 BİRİNCİ TEŞRİN 1936 VAZİYETİ Pasif 
ta..: 
~~&afi kilogram 17.083,221 
~ot 

h... _!Jfaktık 
~deki lllabUirler· 

1'tırır lirası • 

~ IDllh•birlerı 
~tın safi kilogram 4.398,244 
d~ tahvili kabil serben 
vyazıer 

~~r dövizler ve borçlu 
11~:-nıtg bakiyeleri 
-~ W.Yilleriı 

~rubte edilen evrakı naktiye 
q'lıhğı 

LiRA 
24.028.916,30 

6.496.866,-
932.908, 70 

461.276,12 

6.186.482,30 

29.482,39 

11.137 .922, 7 5 

158. 748.563,-

LiRA 

31.458.691',-

:i61.276,12 

17 .353.887 ,44 

Sermayeı 
ihtiyat akçesi: 

Tedavüldeld laenboQu: 
Deruhte edilen enala naktiye 
Kanunun 6 ve 8 ind madde
lerine tevfikan hazine tara
fından ftki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türlı lirur meTclaab: 

LiRA 

158.748.563,-

12.064.611,-

ı 46.683.952,-

URA 
15.000.000,-
1.551.182,53 

ıs.000.000,- I~.ı83.952,-

14.318.389,22 ~nunun 6 ve 8 inci madde
~ne tevfikan hazine tara-

S..... ·~dan vaki tediyat -.......t CÜzclanı: 
llazine bonolan 

12.064.611,- 146.683.952,- Döviz teahhidab: 

l 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer d8rizler ve alacaklı 

1.210,11 

l.t 'l'icart aenedat 
2.165.750,-

22.010.387,13 24.176.137,13 kliring bakiyeleri 25.532.121,44 25.5~~.331,55 

65.830.210,91 
-....._ Ye tahYJ1it cüzdanır 

1 

Deruhte edilen evrakı 
.\ • nalrtiye karııhğı esham 

ve tahvilat (itibar! 
kıymetle) 

4 1 · Serbest esham ve tahvilat 

'-= Altın ve döviz üzerine 
il:.._ 'l'~hvilat üzerine .. ~ .... , 
~telif: 

34.256. 700,23 
4.169.261,30 

179.373,81 
17.253.057.72 

Yekiia 

38.425.961 ,53 

17.432.431,53 

4.500.000,-
6.424. 729/16 

286.917 .066.Zl 

Muhtelif: 

Yeldia 286.917.066,21 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 5 '/• altm üzerine avans 4 1/2 

~ Valiliğinden: 
t ~•tli kaymakam evinin tamirat ve ilivei intutı açıl[ eksiltme· 
~ ~lınuıtur. 
t~ıf bedeli 700 lira 30 kuruştur. 

' de ' 19-10-936 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi cncümc
tıt ~Padacaktır. 

t ~ıltıneye girmek istoiycnler 52 lira 53 kuruıluk muvakkat te
l'aı-tasına mecburdur. 
· h1J>lcrin ihale günü daim! encUmene şeraiti anlamali lstiyen • 

11SUsi muhasebe müdürfüğüne müracaatları ilan olunur. (1183) 
2-4719 

Muhasib Aranıyor 
~ Yazısı güzel ve okunaklı usulü defteriye vakıf bir memur alı
•dtır. T aliplerin bonservis ve mektep şehadetname suretleriyle 

.:Ot vesikalık resimlerini bir zarfa koyarak (Ankara Posta Ku-
S) e göndermeleri. (1247) 2-4796 

hralık Belediye Reisliğinden : 
~il 1:.elediyemizin kırk lira asli maaşlı fen memurluğu münhaldir. 
•ırı.ltın ehli ve evsafı fenniye ve resmiyeyi haiz taliplerin Bayın. 
'ttar Bakanlığınca kabule şayan vesaiki ile belediyemize müraca-

ı. (1237) 2-4771 

Paris Üniversitesinden Mezun 

Diş Hekimi Ekrem Avni 
Avdet etmiştir. 

liiınayei Etfal Apartımanı: Telef: 

. h aliye Vekaletinden: 
Pazarlık ilanı: 

3910 

l l .... . -,ı_· 
~ d:: " ı.;.;'tme:ıe konulan it. devlet 1Qra11 binUı arbamua Japl• 
~ "'°po binau ikmali inşaatı. (Çatıamıı kirif takviyesi, betonarme 
~) ~Japılmaaı, traçalann ıslahı sıva, badana ve boya İ§leı:i inıa-

a -ııf bedeli 2095 !ira 30 kuruıtur. 
-) Bu ite aici prtnameler ve evrak ıunlardır: b Eksiltme ıartnamesi. · 
) Mukavele projesi. 

~~ liususi ve fen.ıt ıartname. 
t) keşif cetveli. 

Proje ve grafik. 

'-ı~" tvrakT gönnek ve fazla izahat almalC lıtiyenJer maliye veklleti 
a tlrılik müdürlüğüne müracaat etmelidir. 

~ti- ~kailtme 16 T. evvel 1936 cuma günU saat 15 de maliye ve-
i lbilli eml&k müdürlüğünde yapılacaktır. ..,.. . _ 
S - Eksiltme açık artırma suretiyle yapılacaktır. 
~ - ltbiltmeye girecek isteldinn 157 lira 15 kerut muvakliat teS: Y•tırmıı olması ve Ankara nafıa müdürlüğünden ehliyet veai-

C8stermesl Jhımdır. (1140) 2--4653 

Yhurt Askeri Sabnalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

~ ~Yhurttaki kıtaat ihtiyacı için yüz yetmiş bet bin kilo fabri
~ u &atın alınacaktır. Tahmin bedeli on dokuz bin iki yüz elli 
~tir: Şartnameler Bayburt Askeri Satın alma komisyonundan 
\t g •ız alınır. Eksiltme 12 • birinci teJrin • 936 pazartesi günü sa
~ ı..~ ~ayburt mevki kumandanlığı dairesindeki Askert Satınal
ltr, """lllııyonunda olacaktır. Eksiltme kapalı zarf uıulU ile olacalC• 

~-~V:~kat teminat bin d8rt yUz 1rırk Bç Ura yetmiş bet 'liurut
~~ e lıf mektupları 12 • birinci tefrin 936 puarteai günü IUt 
~. (~35ltadar satın alma komisyonu batkanhiına vedlmit olacak· 

3) 2--4504 

-Nafia Vekaletinden: 
Derince'de travers fabrikası sahasında yaptırılacak' bir aantral 

binası kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
1 - Münakasa 19-10-936 pazartesi günü saat ıs de Ankara'da Na

fıa Vekaleti demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhanunen bedeli (10500) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (787,SO) liradır. 
4 - Münakasa fartnamesi ve sair evrak parasız olara~ demiryoJ

Jar inpat dairesinden alınabilir. 
.5 - Bu eksiltmeye girmek iatiyenler 2490 No. b kanun mucibin

ce ıbruma mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarihli ve 
3297 No. b remıl gazetede ilin edilen talimata göre Nafıa Vekile
tinden verilmiş müteahhitlik ttaikasını ve fiat teklifini havi zarfla
rını ~ez~.6~. kan1l'!u? tarifatr dairellince hazırlıyarak 19-10-936 pa
zartesı ~nu ıtaat ıkıye kadar in'8at münakasa komisyonuna mak-
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1134) 2-4724 

Başvekalet Daire ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

l - Eksiltmeye konulan iş, on dört bin litre benzin. 
2 - İhale, açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli (üç bin yedi yüz seksen) liradır. 
4 - Ebiltme 14 10 1936 çarıamba günü saat on bette başvekl

Iet levazım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı iki yüz seksen üç lira elli kuruştur. Ek

ıiltme>:e ~irecekler bu parayı m~liye. ~erkez muhasebeciliği veznesi
ne teslım ile alacakları makbuz ıle bırlikte komisyona müracaat ede
ceklerdir. 

6 - Eksiltme f&l'lnamesi levumı müdürlüğünde görülebilir. 
(1112) Z--4633 

Kapalı zarf ·usulile eksiltme ilam : 
Tunceli Nafıa Direktörlüğünden : 
1- Ek&iltmeye konulan İf (Dardüncü Umumi Kfifettiflik mm

takası dahilinde takriben 102 kilometre uzunluğundaki Elbis • 
Plür yolunun teıviyei türabiye, sınai imalat ve makdcm toıcsi (in· 
faatı) dır. · 

Bu itlerin tahmin edilen bedeli (500.000) liradır, 
2 - Bu ite aid prtnameler ve evrak şunlardır. 
A • Eksiltme ~rtnameai, 
B • Mukavelename projesi, 
C - Bayındırlık itleri genel şartnameli 
D • Teaviyei türabiye tou ve khgiı: inıaata dair fenni pı:tname, 
E • Husuat tartname. 
P • Silıilei fiat cetttli, 
G - Tq, kum, su grafiği. 

• lıteyenler matbu baymdırWi işleri ıeneJ prtnamealnl ve fennf 
prtnameyi dairede tetkik ve mütalaa ve diğer Şartnameleri ve evra
kı on iki buçuk lira bedel mukabilinde Ankarada Naha Vekileti to
ıeler idare&inden ve Elizisde Tunceli Nafıa dairesinden alabilirler. 

3 - Vahidi fiatlarda zam yapılan bu inşaatın eksiltmesi 19-10-936 
tarihinde pazartesi ,unu saat 15 de Elilzizde Tunceli Nafıa müdür
lüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Elnn1tme lrapah nrf uıuliyle yapılacaktır. r 
5 - E.kllltmeye girebilmek için isteklinin 23750 lira muvakk'at 

teminat vermesi ve bundan ba§!ka Ticaret odası vesikasını ve Nafıa 
Yeklletinden istihsal edilmiş yol ve teferrüatı müteahhidliği ehli·. 
yet veaikaamı haiz olup göatenneal lisanda. 

6 - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yazılr saatten 
bir saat evveline kadar Elbizde Tuncd,i Viliyeti nafıa dairesine 
cetirerek eksiltme komisyonu reisliğine makbu.s mukabilinde veri· 
lecektir. Posta ile gönderilen mektuplann nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar ıclmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile iyice 
bpatrJımı olması lbımdır. Postada olacak ıccikmclcı: kabul e4il • 
nıez. (1109) 2--4659 

Ankara Valiliğinden : 
Emrur rihreYlyc baataneline 2G adet hMfa liaryo1ail puarhlrla 

alınacaktır~ 
Talip olanların lz.ro.9~ paıarteei litnll Haf r-4 it bUtucyc 

Daiiracaatları, .(1220). · 2 ~-

1 

' 

SAYF 7 

Açık Eksiltme ilanı : 

Nafıa Bal{anlığından : 
1 - Eksiltmey~ konulan iş: Ankarada Yüktek Zirut Enstitü

sü Teşrih odasında yapılacak ahşap galeri inşaatıdır. Götürü ola
rak yaptırılacak olan bu imalAtm keşif bedeli 2701 lire 43 kuruf
tur. 

Bu işe aid evrak şunlardır. 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projeli, 
C • Baymdırhk itleri genel !BrtllamHi, 
D • Hususi şartname ve tarifname, 
B • Keıif cetveli, 
F· Proje. . . d y 1 . U 
İsteyenler bu evrakı 13 kuruf bedel mukabılın e apı flerı • 

Müdürlüğündne alabilirler. 
3 - Eksiltme 14-lo-936 tarihinde çaqamba günü saat 16 da Na

fıa Vekiletinde Yapı i'leri eksiltme komisyonu odaaında açık ek· 
siltme yoliyle yapılacaktır. . . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplcrın 1~ lıra 61 kurut 
muvakkat teminat vermesi ve sanat okwu mezunu o~~ı . veya 
bunlardan biri ile müştereken teklif yapıp mukaveleyı bırhkte ım· 
zalaması Jhımdrr. 

latektilerin bu vesaiki havi zarfları 3 Uncü maddede yazılı la• 

atten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermesi muktuidir. (1107) 2-4627 

MUTEAHHlT FAHRi DURAL 

6Taksitle 
ODUN, MEŞE KÖMURU ve LiNYiT KÖMURU 

Satışına başladı. 

Odunlarnmz Jruru meıe, kömürlerimiz en eyi cinstendir. 400 
kilodan fazla utıflarda nakliye bize aittir. Saym mütterileri-

mizin icra dairesi karı111nda Genel İt Bürosuna mü~caatları • 

Tel: 1475 

SATILIK ARSA, EV ve APARTIMANLA·R--·· 
•ı•••• Genel İt Bürosu. Tel: 1475 • 

Ankara Vililiğinden: 
1 - Onuncu Yıl, Etimesut, ve Kızılcahamam yatı onlları .~le· 

beleri için beherinin fiat dörder yüz kunıttan 230 zar ~det fotın ve 
iakarpinle bir tanesinin fiatJ 70 kuruıtan 105 aclet terlık mübayaa 
edilecektir. 

2, - Yukarda miktarı yuılr iiç cins etyanm muh111111.ıea bedeli 
1959 lira 50 kuruı olduğu için açık eksiltme suretiyle mübayaa oı.. 
nacaktır. 

3 - Eksiltme iti 15-10-936 perfe!Dbe &linU saat 15 de villyet bl
nuındaki Encümeni daimi odumda yapılacak ve fU'l!WDede Y.. 
sdı muhammen bedelin % 7,5 niabetindeki par., tahvilat veya bm• 
b mektubunu ibru edenler eksiltmeye iftlralc ettirilecektir. Ba 
husus hakkında aaha etraflı malOmat almak ve prtnameyi görmei 
iatiyenlcrin Ankara Kültür Direktörlüiüne müracaatları. (1198) 

z-4732 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
ı - Satın alınması lazım gelen iki nevide 60000 tane Alümin • 

yon Manşon kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. . • 
2 - Mail§onların muhammen bedeli 6000 muvakkat temınatı da 

450 liradır. 
3 - Eksiltme 13-11-936 tarihinde ve saat 15 de Anbrada P. T. 

T. Umumi Müdürlüğü binasında toplanacak olan ahm satJm komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine tealim edecek ve 
alacakları makbuz veya kanun2 muteber teminat mektubunu ,,. 
şartnamede yazılı belgelerle tlllif mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe müsadif cuma ~ü elt .• 
&iltme saatından bir saat evvel sözü ıeçen komiıyona tevdı edecek· 
lerdir. 

5 - Taliplerin müteahhitlik yapabileceklerine dair YHika &öa
termeleri me,ruttur. 

6 - Şartnameler Ankarada levazım müdürlülilnden ve lstanbuJı 
da levazım ayniyat muavinliğinden parasız olııhak verilecektir, 

(994) 2-4532 

Dahiliye Vekaletinden : 
t - Vekltet~e alınacak 380 teneke benzin agı.k e1isiltmeye 'lioa

muştur • 
. 2 - Eksiltme 19-10-938 &ttnUnde saat 15,30 da VeWet binaaı 

içipde toplanacak satın a1ma komisyonunca yapılacaktır. 
·3 - Muhammen keşif bedeli 1748 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 131 lira ıo kuriıftur. . 
5 - Benzin toptan teeelltım edilmlyecek, .. rtnamealDdekl maC!

dei mahauaalan mucibince bq tenekeden atalı olmamak tbere 11~ 
zum hasıl oldukça alnwcaktır. 

6 - Şartnameyi görmek ve almak iatiyenle~ Velı:lı.t levazım 
bürosuna müracaat ederler, prtname için para alınmaz-

7 - istekliler 19·10-936 günü muayyen saatte teminatlarını ha· 
milen komisyona milracaat etmeleri. (1195) 2-4726 

Karaman Belediyesinden: 
Karaman belediyesi elektrik tettisatına ilave edilecek yent tUr • 

bin, donama, tevzi tablosu vesair malzeme ve bıt malzemenin yerle· 
rine konması açık eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Keşif bedeli (10800) lira olup muvakkat teminat be~li (810) 
liradır. 

Proje,kqifna me ve prtnameyi görmek i•tlyenler Kanman be
lediyesine müracaatta görebiI:rler. 

2 - Eksilt me 16 • birinci te9rin • 936 günletneclne raatlıyan cu• 
ma günti saat 14 de belediye encümen~nce yapıl~cak~ır. • • 

3 - Eksiltmeye girmek iatiyenlerın tasdıklı ehlıyetnamclerı!1ı 
ve % 7 5 muvakkat teminat akçalarını veya banka mektulMıou eksılt
mc gm;ü saat ıs e kadar Karaman belediyesi veznesine yatırmaları 
ilin olunur. (1217) .2-4764 

. 
Nafıa Bakanlığından: 
19/ birinci tetrin/ 936 pazartesi günü aaat 15 de Ankara da nafıa 

bakanhp malzeme ebiltme komiayonu odasında 1235 lira mnham. 
men bedelli 19 adet telgraf masası ile l 9 adet pil dolabı yaptmlmaaı 
açık ebiltme usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. Şartname ve bum 
milteferri resim ve mukavele projesi parUiz olarak malzeme dairc
linden verilecektir. 

Muvakkat teminat 92 lira 63 kurufttır. 
1936 senesi dcaret odası byıd veaikaaı ibran mecburidir. Ekailt• 

attye ıirecelderin 19. birinci teırin. 936 pazartesi &iintl aat 15 de 
ımlreme ebiltme koinlıyonunda buJunmalan ilandır. (1131) 

%-4660 
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~lLLl MÜDAFAA VEKALETİ . 1 :I :ATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARJ 
BtLlT 

1 - 1500 ~det ~rat kilim.i açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmın edılen bedelı 4500 lira olup ilk teminatı 337 lira 50 

kuruştur. 

3 - İhalesi 24 birinci tesrin 936 cumartesi günü saat 10 dadır. 
u· 4 -. şa.rtnamesini görmek ve almak istiyenlerin ya bizzat veya 

beır v:kılı ıle M. M. V. satın alma komisyonunda alabilirler. Muha
re ıle şartname gönderilemez. 

(l 
1
5 :- Ek~iltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

e erındekı belgeleriyle istenilen vesikafariyle birlikte ihale gün 
ve saatında teminatları ile birlikte 1\1. M. V. satın alma komisyo· 
nuna gelmeleri. (1094) 2-4704 

BtL!T 
b" 1 - Evsaf nümune ve resmi komisyonda mevcut olan bezden 
ır adet. nümıme çadırı yaptırılacagından taliplerin 9-birinci teşrin • 936 cu .. .. . 

1 
.• ma runu saat 11 de M. M. V. satın .ılmr komisyonuna gel -

me en. (1177) 2-4721 

fLAN 
1 - 8000 çift tire ve 5000 çift yün çorap açık eksiltmeye kon• 

aı>uştur. 

~ = j~hmi!1 edil.e~ b~dcli ~360 lira olup ilk teminatı 252 Jiradır. 
4 

alesı 15 .bırıncı teşrın 936 perşembe günü saat 11 dedir. 
vekil ij Ş~tn::ım~ıni görmek ve almak is ti yenlerin bizzat veya bir 
•1 e · · • satın alma komisyonundan alabilir Muhabere 
ı e şartname gönderilemez. · 

S - Eksilbne · ki • ael • d . . ye j?ırece erın 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad-
Dat~~n ·f 1~!c1~ılen vesikalarla birlikte ihale gün ve saatrnda temi· 

1 ı e ır ıkte M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(1091) 2---4597 

ı _ B . . . BtLİT 
Erat k e~er tanesıne bıçılen e~eri 20 lira olan 165 tane altlı, üstlil 

2 arvo ~sı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

3 - fksılt~e 19-10-936 pazartesi gÜnil saat 11 dedir. 
- Ik temınat 247 lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnam • · ·· ıı.aı .. esını gorecekler her gün ve eksiltmeye girecekler 
e gun ve saatrnda M. M. V. satın alma ko. da bulunmaları. 

(1155) '--4692 

f _ 65 • İLAN • 
•1i "it 00 metre mavı renkte kışlık elbıselik kumaş kapalı nrfJa 
~ sı meye konmuştur. 

:ıı:3 k2 
- Tahmin edilen beneli 1787 5 lira olup ilk teminatı 1340 lira 

v uruştur. 

3 - İ~~lesi 21-10-936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
'den

4 ı"6 Nukmune ve ş~rtnamcs!.ni görm7k istiyenler her gün saat ıs 
S yEa k 3:dar komısyona muracaat edebilirler. 

- sıltmeye · ki · k · ~c t kl "f gırece erın an unun ıstenen bilgelerile temin 
latı~ ~ mektuplarını en geç ihale günü saat 10 a kadar M. M. v~ 

a ma komısyonuna gelmeleri. (1130) 2-4683 

lOOO BİLİT 
t\azarl kml etre ambalaj tık bez ile 500 kilo gaz ve 500 kilo makine yag~ ı 
r 1 a satın alınacaktır. 

Çc.kJ~~r~-:6.~;/azarhğı ya-P.ıl~cak bu malzemenin pazarlığına gire
perşembc gunu saat 11 de Ko. da bulunmaları, (1255) 

2-4811 

İLAN 
. 1 - Muhtelif ebadda 404 mahun ve 406 kayın k 1 tah 
ICapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ap ama tası 
lira~;;: Tahmin edilen bedeli 14.960 lira olup ilk teminat parası 1122 

3 - İhalesi 23.11.936 pazartesi günü saat ıs dedir. · 
ftıa ~;- .Şartnamesini görmek istiyenler her gün M. M. V. Satın al-

S mısyo.nuna gelmeleri. Muhabere ile ..1ı1rtname gönderilemez 
nele~ E~sılt~eye girecekl~rin 2490 sayılıTanunun 2, 3 üncü mad· 
saat de .1 stenılen belgelerıyle ihale gün ve saatindan en geç bir 
al e:Vel.ıne kadar teklif ve teminat mektuplarını M. M. V. satın 

ma ,.,omısyonuna vermeleri. (1254) 2-4810 

!\nl{ara Y·üksel{ Ziraat 

Rel{törlüğünd~n : 
1 - Yüksel( ensft'' tal b • • · cin i asa;ı;ıda .. .1

1 
u e. esı ıçın yaptırılacak olan ve mrktariyle 

Billmey.e .,.ko glosterı en elbıse, palto, manto kapalı zarf usuliyle ek· 
1 

nu muştur. 

'.Re;t~l!~a~~ l9·l0·936 tarihine rastlıyan pazartesi giinü saat 16 da 
ıir. r u ınasında toplanan komisyon tarafından icra edilecek· 

3 - Muhammen b d ıı · w 

4 M kka 
e e crı aşagrda yazılmıstrr 

- uva t temi t t kl'f . - . 5 N"" • • na e ı edılecek fiatn % 7 S dır 
- umunesını görmek ve bed . : . • • 

ter enstitü daire müd" r· ~.. .. ava şartnamesını almak ıstı yen· 
l'Yaprlacak ~~r ugune muracaatlarr. (1168) 

M 'kd ·~ıuhammen Yek\ın 
1 ar Fiatı tutarı 

40 - 50 1925 Kr. 26250 

~- ıs 2500 37500 .. 
434 - 500 2325 .. 1162500 

'130 - 150 1800 
" 270000 

1566250 

Kr. 

" 
.. 
" 

Cinsi 
Kız talebeye lios
tüm Tavyor 
Kız talebeye man • 
to. 
Erkek talebeye 
kostüm. 
Erkek talebeye 
palto. 

2-4720 

İKTİSAT VEKALETİ 

ölçüler ve Ayar Müdürlüğünden : 
Ölçüler nizamnamesi ahkamına mu({ayir olup ta kullanılmaları

na mezkur nizamnamenin (85) inci maddesine göre izin verilmekte 
olan şişelerin miktarı (1937) senesi ikinci kanun ayının birinden 
itibaren muayyen bir nisbet dahilinde tahdid edilecektir. 

Buna nazaran: 
l - İspirtolu icki satan fabrika ve imalathanelerce kullanılacak 

şişelerin en az <70 (°40) ve. 
2 - Diğer içkiler satanlarca kullanılacakların en az % (30) nis

betindeki mikdarının ölçüler nizamnamesi hükümlerine muvafık ol
ması lazım gelecektir. 

İspirtolu içki satan mües ... eselerce kullanılacak şişelerin geri 
kalan % (60) ı ve diğer içkiler satanlarca kullanılacakların % (70) 
inin de kullanılmasına, ancak ölçüler nizamnamesinin (74) ve ( 77) 
inci maddelerine mugayir oldukları takdirde, Vekaletimizce görü
lecek lüzum üzerine mezkur nizamnamenin (85) inci maddesine gÖ· 
re müsaade edilecektir • 

Ölçüler nizamnamesi ahkamına muvafık şişe tedariki veya mev
cud olanların sözı.i geçen nizamnameye uygun şekle sokulması için 
icabeden tedbirlerin şimdiden alınması lazım geleceği ilan olunur. 
----~(l..;248) 2-4808 

Vakıflar Umum Iüdürlüğünden: 
İkinci vakıf apartrmamndaki mağazalardan bir kısmının okuma 

~lonu haline ifragı için yaptırılacak kütüphane, okuma masası ve 
ıskemlesi, kalörifer dolabı ile plafonyer lamba, açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Bu işin muhammen keşif bede~i (2235) liradır. 
1 - Bu iş için isteklilere verlıecek evrak şudur: 
A - Eksiltme ve fenni şartname ve re:;imler. 
B - Mukavele örneği. 
Bu evrakı alabilmek ve eksiltmeye girebilmek için bu gibi işleri 

yapmış olduklarına dair vesaik braz edenler §3.rtname, mukavele 
nüshalarını inşaat müdürlüğünden alacaklardır. 

2 - Eksiltme 26.10.936 tarihine gelen pazartesi günü saat 14 de 
Ankarada vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdüriyetinde topla· 
nacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin {167) lira (62) ku
ruş teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikayı aynı günde 
komisyon reisliğine göstermesi lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanut}un 17 inci maddesine uygun muvakkat tc· 
minat. (1241) 2-4807 

SONBAHA.R 
AT YARISLARI 

' Ankara yarı~ alanında II - Birinci te3rin pazar günü 
saat 2,30 da. 

Birinci mevki 
Bir günlük Bay Bileti 50 Kuruş 
Bir günlük Bayan ., 25 ,, 
Bir günlük memur, subay ve talebe ,, 25 
Bir günlük memur subay aile 12,5 ,. 
13 haftalık Bay 400 
13 haftalık Bayan ,. 200 

Bahsi mii~tt·rck kisdt·ri 'irmi "'<·ki:w iblağ edilmi~tir. 
~ ; . 

Ve bilt:tler 100 ve 500 kuruş olmak üzere ikı nevidir. 

İkinci mevki 5 ){uruş tul' 
:>O kuruşluk hah ... i mii~terc·k ki-:c· lc·ri Ye hiift.lt•rı 
acılmıstır. 

~ Biletler ve programlar Karpiç ve Halkpasta salonunda ve Özen• 
de satılmaktadır. 

Memur, subay ve talebe bileti almak istiyenler daire ve mek• 
teplerinden musaddak ve resimli vesikalarını kişe memuruna gös· 
termek mecburiyetindedirler. 

Otobüsler Taşhan ile yarış alanı arasına muntazam servislerini 
yapacak gidip gelmede tenzilat yapılarak 15 kuru:? alacaklardır. 

(1257) 2-4812 

Emlal{ ve Eytam Baııh:asıııda~ : 

Kiralık Apartıman Dairesi 
Işıklar caddesinde kain bankamıza aid Turhan apartımanrnın 

bodrum katında elektrik, su ve havagazı tesisatını havi beş odalı 
on üç numaralı daire paazrlıkla kiraya verilecektir. İhalesi 15.10.936 
perşembe günü saat on birde yapılacaktır. 

Taliplerin ihale gününe kadar otuz lira depozito parasiyle bir• 
likte banka.t,nız muamelat müdürlüğüne ve daireyi görmek için de 
apartman kapıcısına müracaatları. (1222) 2-4801 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulııs 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden: 

Ankara doğum ve çocuk 
baknnevi 

çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartımanı No: 3 

Telefon: 3951 

Hergün üçten •onra hcu
talarını kabul eder. .. 

KİRALIK ODA 
Ayle yanında, möble ve kon

forlu. Yenişehir, Tuna caddesi 
Yiğitkoşun sokağı, 15 (ön kapı) 

2-4767 

Kiralık~ l{at 
Yenişehir Kocatepede su de

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

2. 4708 

Satılıl{ Tahta 
Akköprüde Yeni Han yanın

da tavan ve kiremit altı çam tah. 
taları ucuz fiatla satılmaktadır. 

2-4717 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

25. Eylül ~1936 günü eksiltmesine istekli çıkma yan aşağıda mevki, mikdar, muhammen bedeli ve 
teslim müddeti ile muvakkat teminatı yaz.ılı iki mahalde balast ihzar ve tesilimi kapalı zarf usulile 
ayrı ayrı eksitlmeye korunu?tur. Eksiltme 16-10-396 Cuma günü saat 11 de Adanada i§letme müdürlü~ 
ğünde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projeleri parasız olarak Ankara. Haydarpa ·a ve Adanada işletme 
müdürlükleri yol başmüfettişliklerinden ve Konyada şube şefliğinden alınabilir . 

,.İsteklilerin 2490 No. lu A. Eksiltme kanunu mucibince ve sartnamede yazılı vesaik ve nafia eh· 
liyet vesikası ve idaremiz veznelerine yatırılmış muvakkat temi-;,_at makbuzu veya şartnamede örneği 
ilişik formülde banka teminat mektubu ve fiat tek liflerini havi zarflarını Üzerleri hangi balast için 
olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Ada~a 
işletme müdürlüğüne vermeleri ve mektup sahiplerinin de eksiltme saatinde hazır bulunmaları la• 
zımdır, 2--4765 

Beher ,M.3 
Mevkh K. M. Muhammen Müddeti ' Mikdarı Muvakkat teminat 

bedeli 
Sarayönü 359 B . 85 K . 4 Ay 5000 318.75 
Ceyhan 412 120 .. 6 Ay 8000 720.00 

Marmara Üssühahri Satınalmu 
Komisyonu Reisliğinden : 

Tahmini M. Teminatı 
Cinsi Kilosu Lira Ku. Lira Ku. Eksiltme şekli Gün Saat 
Pirinç 20.000 5000 00 375 00 Kapalı zarf 8/10/ 936 10 
Sade yağr 13.000 11050 00 828 7 5 ., .. ,. ,, ,. 11 
Zeytin yağı 5.000 3000 00 225 00. Açık eksiltme ,. ,, ,, 14 
Zeytin 6.000 1800 oo 135 oo ,. ,. ,. ,, .. ıs 
Sabun s 8.000 3040 00 228 00 Açık · eksiltme 9/ 10/936 11 
Kuru üzüm 10.000 2200 00 165 00 ., ,, ,, ,, ,, 11 , 

Üssü Bahrt K. emrindeki kara eratı için yukarda cins ve miktarı yazılr altı kalem erzak şartnamcle• 
rine göre eksiltmeleri hizalarında gösterilen günlerde İzmit Tersane kapısındaki komisyonumuzda ya
pılacaktır. Şartnameleri komisyondan bedelsiz alma bilir. İsteklilerin teklif mektuplarını ve kanuni bel· 
ızelerini aynı gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri. (1056) 2-:454! 

A nk8ra el işlef i 
komitesinden: 

• • 
ser~ısı 

Gelil>oluda J. Üçüncü Tabur Satınalm.a 
l{omisyonu BaşlGınlıiından : 

Teminatı Teminatı · 

Sergiye iştiral{ etmel{ istiyeıılcr tesljm edecel{· 
leri eşyayı lıer ~JÜD saat il{iden dörde ){adar ser!!İ 
evine müracaat edebilirler. 

tin si 
Ekmek lik için 
~. ci nevi has un 

Mikdarr 
Kilo · Gr. 

130997 000 

muvakk ate kat'iye 
Tutarı mik<ln rı mikdarı 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr, 

17524 72 1314 35 2628 71 

İhale gilnü ve saan 

16.10.936 cuma günü 
saat on dörtte 

Sığır eti 27800 000 6950 00 521 25 1042 so 
1 - ~aburun .erat iaşeleri için kapalı zarf usu liyle eksiltmeye konulan iki liale~ erz~km ci~ı 

cniktarlarıyle temınat muvakkate ve katiye miktar lan ihalenin şekli .ve günil, saati yukarıya y:ı~ 
oııştır. • 

2 - Eksıltmeler Geliboluda Jandarma Tabur Karagahmda J. Satmalma Komisyonu tarafından 
yapılacaktır. . 

3 - Satın~lma. Komı~y~.nundan şa_rtnameler parasız verilir. Hükümetçe muayyen banl(a mektubla
rı Devlet tahvılle~ı. ve hulr:umetçe tayın olunan mim esham ve tahvilleri "Borsa fiyatınaan %15 nok-
1&niyle'' kabul edıtı:. . ... 

4 _ Teminatlar ıhale gunu saat 12 ye kadar ma !sandığına yatmlnuı ve makbuzlar komisyona :Htat 
14 de teslim edilmiş olacaktır. (1790) 2-4775 

Yeni SİNEMALAR H alk 
BU GÜN BU GECE 

Ne.fiı - Eğlenceli - Ne!'eli 
Bir Film 

KİRAL I K GÖ N ÜL 

.1 

BU GUN BU GECE 
Aşki - Hissi - Nefis 

Bir Film 

SAADET 
Klark Gable - Joan Cravford Charles Boeyer - Gaby Morlay 

Ayrıca : Fokı Dünya Haberleri Ayrıca - Canlı Resimler 

PAZARDAN MAADA: HER GÜN HALK SİNEMASINDA UCUZ SA-
BAH M ATlNEt.ERt SAAT 10 DA Balkon 20, Salon 10 kuruş. 


