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TURKIYE VE ONU 
EKO OMYASI 

Falih Rıfkı ATAY 

~fansa fl'angı dütürdükten, kon-
Jaıı ve kliring usulleri hakkmc:la 

~teklifler ortaya atıldıktan son-
1" fÜphesiz, bizde de herkes kendi
.._IU ıuali sonla: - Acaba biz ne 
...... catız? 

Hatta gazetelerimizden biri bir 
~ açmaia karar verdi: "-Türk 
~. için ne clilsünüyonunm ?" 

Fransa, kendi politika Te eko
~ aartlan içinde, kendi par&11 
~ ı.;, hangi bir karar ....... ; .. 
·~ hU karata, gerek diler dütün
~tedbirlere ~ dnletleri de 
,.,_ ettirmek İltemi,tir. Bu karar 
L ~ler Fransa icin doğru, ya· 
""'d Yanlıt olabilir: Fakat Fransa'· 
~~endi menfaatini istediği gibi 
... etmek hususundaki hakbh-

rnt;nakap edilemez. 
1.._ N~tekim para ve diğer ekonomya 
~· Fransa'ya uymağı ka· 
""" etmiyen büyük devletler ele, ken· 
"-i İçin daha doiru zannettikleri 
-.t brarlar almqlardtr. Türkyie Cu
~eti hükümeti dahi, .... ilk 
~. resmi bir teblii ile karan ne 
~~u halka bildirmiftir. 
ta!~rkiyenin cumuriyet devri ha
; -aaa esaah bir tecrübemiz olmut-
~ onu kendimize babrlatmak 
ııı...: olur: Lis fimdiye kadar fi
L:"'!._ ve ekonomya tecl>irlerimizi 
~ ilıtiyaçlanmm, menfaatleri • 
-~ buıuai prtlanmm clüfiinerek 
~•dır. Hatti bu huauata, hilhu-

... zamanlar, peygamberce ko-
~iu zannolunan bam yabancı 
::'ehuıalarla mutablk kahnaımtız· 
~~~ ıu olmuttur ki Türkiye 
~ -...ıyetinin para, ekonomya ve 
~ politikumm muTaffak oldu
q .-. tarafta tudik ecliJmittir. 

Para ve ekonomya davuı, de
~ji ve hayallere en az el'Verİf)İ 
~bir zemindir. Umumi ekonomya 
~1erinin altüat olduiu, enternu
~- nıünuehetlerin tamamivle de
~e milletler için, kendi men· 
~ kendileri clütünnıek ve 
L..,,. ZUnanmda en uygun tedbirleri 
~ hatta icad etmek zaruri ol'h müstesna buhran seneleri İçin· .. (Sonu 2. inci sayfada) 
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Son haberler üçüncü 
stıyf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Büyük Onder Ankara' da 
Şehrimiz, dün Atatürkü büyük bir heyecanla 

karşılamak sevincini duydu 
Büyük Ônclerimiz Atatürk, clün ıaat on üçü bef geçe Ankara iıtaıy onuna ııl(Jfan lauBusi trenleriyle 

şehrimizi şereflendirdiler. O ıaatte durağa giren tren, Büyük Şelimiz.i Sincan Köyiinde karıılayan 
BQfbakan lımet lnönü ile Adliye Bakanı Şükrü Saraçoğlu'yu, Çiftlik iıtaayonunda kar§ılayan Milli 
Müdafaa Bakanı General Kazım Ôz.alp'c ve vilôyet sınırlarında karı ılayan Vali ve Belediye Reisi 
Nevzad T andoğanla Ankara mec1ki kumandanı General Gökçeyi IJe Cu mur Reisimizin maiyetindeki 
:zatları da beraber getiriyordu. 

Atatürk'ü lıtcuyonda Kamutay Reisi B. Abtülhalik Randa ııe bcJıanlarla ıaylavlM, generaller, ar 
baylar, yüksek memurlar ve kalaba/ek bir halk kitleai karıJ,,Jı. lstcuyona güler bir yüz.le inen Büyük 
Ôrider, rıri bir elbise giymİf bulana yordu. lsta.yontlan geçerken ortıtla ilerlemekte olan infaada alalı•· 
dar olarak bir takım ıualler sordular "" kendilerine Kamutay Btl§kan ı Abtullaolik Randa tarahndan 
cerJablar veı·ilJi. 

Cumar Reisimiz istasyondan otomobile birvnifier, Kamutay öıtünJen eeçerek doğruca Çanka)l:CI 
)'1 ferellendirmiılerdir. Cumur Reisimiz dün Ankara istasyo

nunda vagoalaundaa inerlerken 

Üniversite açıldı 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Bugü• 

üniversite, rektörün bir nutku ile ve 
merasimle açıldı. Rektör açı§ nutkun• 
da bilhassa tahsil müddetinin dört sc• 
neye 'ıkarılmasmdaki zaruretleri izah 
etmiştir. 

Rektörden sonra profesör Sıddr~ 
Sami üniversitenin çahpıaları hakkın.. 
da ibaai malQmat vermiştir. Bu rakam• 

lara göre bu sene tıbtan (154) hukuk• 
tan (186), edebiyattan (41), fenden 
(60), dişçiden (39), olmak üzere (472),. 
kişidir. 

Univeraite kliniklerinde (5086) ki· 
tlye -.Siyat yap.ıJmıı. hutahaneleriıı• 
de (14607) hasta yatını§ (5122) kiti tı=
davi edilmiştir. 

İlk açılı§ dersini profesör Şemıed· 
din Küntay tarih dersi olarak vermit
tir. 

Meşhud cürümler kanunu 
tatbikatı 

Dün....şehrimlzi terellendiren ulu ônder1 m1z Anları istasyonunda solda (yuJCarda) Kamutay Reisi saygılarım .anarken. 
Salda (yukarda) AtatDrk generallerim/ H iltifat ederlerkea. Solda (apğıda) ista syoadaki baJt. kalabılığı büyük pi/erini 

allrıflaılıe~ Sağda (apğıda) istısyoadıa çıkmak üze reler iken. "" 

f stanbul, 27 (Telefonla) - Meşhud • 
cürümler müddeiumumisi diln 250 IUÇ• 

lu dinlemittir. 

Dış Bakanımız mandalar komisyonunun ra
porunda ekseriyetin tolerans derecesi hakkın
daki endişelerini haklı bulduğuna işaret ederek 
dedi ki: 

« ... Fakat bu mesele üzerinde şimdilik ısrar 
etmek istemem. Çünkü bu hususta Fransa ile 
Türkiye arasında dostça görüşmeler olacaktır.» 

~-----------------------------------------------------
Cenevre, 6 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor : 
Dün siyasi komisyonda mandalar meselesi konuşulurken Hariciye Vekilimiz 

B. Rüttü Araa mandalar komisyonuna teşekkür eden murahhaslara iltihak et· 

miş, Milletler Cemiyeti azaları tarafından manda altında bulunan memleketlerin 
tekimülüne gösterilen ve göaterilmeııi lazım gelen alakadan memnuniyet be
yan etmittir. 

Mandalar komisyonunun büyütülmesi meselesini ortaya çıkaran Polonya cle
legesiniu beyanatına temas eden Rüştü Aras komtuluk veya anlaşmalar muci· 

bince doğrudan doğruya veya vaııtalı menfaati olan devletlerin bu komisy<ma 
mümenıl yollamaları lüzumunu izah et mittir. 

Filistin meaclesine gelince, hali baz ırda cereyan eden \·ablardan dolayı be

yanı teesstW etmekle beraber İngiltere hükümctinin dirayetine emniyetini be
yan etmiş ve bu dirayetin Irak istiklali ile bir kerre daha sabit oldugunu söyle· 
mittir. 

B. Rüştü Aras bu hususta Nuri papnın vazif~ıinin muvaffakiyetinden nik· 
bin olduğunu ve arabların meşru haklannın ve oradaıoi müıevilerin emniyetinin 

ve ahalinin nüfu~ça nisbeti dikkate alınarak Balfur beyannamesinin tam ve 
munıifçt tatitiki sayeaınde memnuniyete de,er hallekH bulunnaca1'ından emin 
olduiunu söylemiş ve demittir ki: 

Fransız murahhası şu cevabı vermektedir : 

« ••• Bu noktada İskenderun havalisinde yaşı
yan türk akalliyetlerinin mukadderatı hakkın
da Türkiye baş murahhasmın düşüncelerini 
haklı bulurum. Fransa 1921 muahedesi çerçe
vesi dahilinde kalmak şartiyle müzakerelere 
girişmekten kaçmmıyacaktır.> 

"- Memleketimin bu komşu memlekete karşı gösterdigi derin alaka üzerin4 
de tekrar uzun uzadıya durmak istemem. 

Bu hususu konseydeki beyanatımct.a ifade ettim. Fikrimce mandalar komls· 
yonunun raporunda ekseriyctteki tolerans derecesi hakkında tezahür eden endi
şeler haklıdır. Fakat bu mesele üzerinde şimdilik iırar etmek istemem. Çünkü, 
bu hususta Fransa ile Türkiye arasında doatça görüşmeler olacaktır. Yalnız bu 
komisyon uaaı sıfat~yle mandalar komi ıyonunun dikkatini bir muele hakkın-

• 
da celbctmek isterim. Mevzuubahis memlekette ayırmalar kadar birlt:ştirmel~rin 
de büyük bir ehemiyeti vardır. Bu memlekette husule gelecek siyasi tebeddül 
neticesi kabul olunacak hal şekilleri dik katle tahlil edilmek gerektir. Bu nok· 
tada istiktaline aabib bulunacak milletlerin erkinliği, siyasi Rüştü haklndda 
söylenen bazı fikirlere ittirak edemem. Fikrimce bir milletin ııyasi terbiyetd 

için en iyi çare kendi idaresini kendi eline bırakmaktır. Bundan dolayı Sı.ri• 
yenin istiklale liyik olduğuna tam emniyetimiz vardır. Bilhassa Suriyede ya,a· 
yan kesif türk kütlesiniu ıiyaai rüttb tam olduğu zerre kadar fÜphıe götürmiyeıı 
bir keyfiyettir ... 

Fran81Z delegesinin eevabı 
Bilahare söz alan franaız murahham Filistin m~selesine dair fikrini sôyle· 

dikten sonra Rüttü Aru'a ccvab vererek deml9tir ki : (Sona S. inci sayfada) 



SAYFA 2 

HlER 
1 ŞEYlQEN • 1 
-----BölRA~ 
''RT · · ' ı ınnııyen ınsan' mulıarriri Alexis Carrcl kimdir? 

Vlus'un t•lrika ettili "Bilinmeyen insan" I okuyor musunuz? 
Bu eMr hakkında ıMfbur filozof Will Durant şu sözleri söylüyor: 
"Bu kitab, a.sr111JI:ıda amerikan edebiyatının verdiği en derin ve en ba

kiıdne eserdir.,. 
Stepben S. Wi.se de diyor ki: 

.,Bu b"tab, bıından «>ara gelecek nesillerin mütefekkirlerini de tesiri 
altında bırakacaktır . ., 

Kitabın mııburiri Dr. Aleııis Carrel, doğuşu itibariyle fransız, tabii
yetçe a~rikalıdır . .,Bilinmiyen insan,, ın birkaç faslr fransızca yazılıp 
ingiliı:c•ye, birb' faslı da ingilizce yazılıp fransızcaya çevrilmiş, lransız
ca ve ingili:ıce metinleri ayaz umanda Nevyork ve Pariste neşredilmi§tir. 

Liyoa 1Jaiver6ite&inde tıb tabsili gören Carrel, daha talebeliği zamanın
da opuıtörlilk sahasında blJylJk bir istidad göstermişti. Jlektebten çıktık
tan sonra iki nı» lnmıı: hastahanelerinde, birer sene Montrealda Jlu. 
gil hutabaı,.&inde, Şibgo IJniversitesinde bulunmuştur. 1906 .senesinde 
Nevyorktıki Rokleller enstitlJsüne girerd oradaki biyoloji tetkik/erile 
bOyDk bir föbret lruanmııtır. 

Biiyük bırbdı Compiegne, bir askeri hastahanenin batında kendisi 
ıibi doktor olıa hmu ile beraber çalıimıştır. Orada, hususi bir cihazla 
yaranın her tarafına Darkin mablülü sıkmak suretiyle deria yara tedavi
sinde inhlib yapan bir usul kullanmıştır. Sonradan bütün müttefik hasta
ba1»leriM yaydan bu U6UI için, harb umanlarının operatörlükte ıöster
diği en büyült muvallakiyet Ye keşiftir, diyebiliriz. 

1911 de Dr. Aleıcis Carrel, bundan yirmi beş sene eve/ ancak pek büyük 
doktorlar tarafından yapılabilen ''kan nakli,, ameliyatım teknik. bakımın
dan tekemmül ettirmiş ve köy doktorlarının bile yapabileceği derecede 
basitleştirmiştir. 1911 de yaptığı kanser araştrrmalariyle Nordhol Yung 
madalyasım kuaamı.ştır. Ondan sonra Carrel, Albay Lindberg'Je beraber 
suni kalp yapmak ve herhangi canlı bir asvu vücud dışzada terkibi bir kan. 
l~ Y&şatmak ve i~letmek yolunda ç.Jqmıştır. 

Bu sahada yaptığı tecrübelerin en mübimmi, bir piliç kalbini_suııl vası
talarla besliyerelc ,. fulalrklarını atarak 23 sene müddeti• yaşatmuı ol
muftur. Dr. Carrel, nihayet, bütün ,all§llll ve tetkiklerini muayyea basta· 
lıkların tedavisine hasretmekten ayrılarak bllyil muammayı balle, bmat 
bayatın sırrım Jceşie girişmiştir. 

Onun insan kudretlerine olan iaamp bütün len adamlarıadaa ileriye 
geçmiş bulunuyor. Mesela, o hastalıkların muciulule tedavisi miimiüa 
olduğuna da inanmaktadır. Bu maksadla birkaç balta Lourdes'de tetkikler 
yapmıştır. 

Dr. Carrel, henüz kanseri anlayamadığım söylüyor. Fakat insan kala
sının bu meseleyi aydınlatacak şekilde dü§ünebileceğine b.nidı"r. 

Madam Carrel de bu S(lhada Fransada ,aıqır. Fakat ıe"'n ~M yu ta
tillerinde uzun müddet beraber bulunmuşlardır. Dr. Carrel, Nevyorkta 
Rolrleller enstitülerine yakın bir yerde ilıi odalık bir apartmanda oturur. 
Burada otuz scııedir, kendisini tetkik ve tetebbua vermiştir. Kimse ile ko
nuşup görüşmez. Ya.Jnn dünyanın lıer tarafından gelen biiyüJc j]imlerin 
ziyaretini kabul ederek onunla bulU§ları ve tetlcik/eri üzerinde görüşür. 

ince sözJcr: 

* Mukaddes kitap, komşularımızı ve düpnanlarımıu sevnHmizi emre-
diyor. Galiba, bu ikisi aynı ki:nselerdir. • 

G. K. Cbestertoa * Çoculrlarda taklid hassası çok kuvvetlidir. Onun için bir çok çocuk
lar, kendilerine istediğiniz kadar muapret adabı öğretiniz, gene babaları 
gibi harelıet ederler. * Bazı uzak akrabalar, uzaklık/arım daima muhafaz!f etmesini bilseler, 
fena adam olmıyacaklardı. • 

*Para saadeti satın alamaz,· fakat onunla temin ettiğiniz fazla konfor 
içinde, bazı defa betbaht olabilirsiniz. 

* lflOtemlHliy~n değişmesini bilmek, lıadmrn faziletlerinden birisidir. 
Bu sayede erkekler birden fazla adınla evlenmek ihtiyacından uzak ka
" ;ıİJirler. Onua içi~ iyi bir karınız olduğu müddetçe kendinizi manevi bir 
· ı.u•m,. e mali.t ayabilirsiniz. - G. K. Cbuterton. * Ne olursa olsun, evleniniz. Eğer iyi bir kadına düşerseniz bahtiyar; 
fena bir kadına düserseniz filozof olursunuz. - Sokrat 

* Bir amerika,; mecmuur yazıyor: Küba ehalisi, kendi bükümetl~ri:1~ 
ne mektup yazar, ne telgraf çekerler. Ne çekerler? diye merak mı ettımz. 
Sillh çelrerl•r. 

1 
* Kadınlar için iki türlü sır vardır: Saklamağa değeri olmıyanlar, sak-

•namıyacak lıadar geveae olanlar. · 
, * Daz kafalıların taranacak saçları daha azdır ama yılcanacalc yüzleri 
daha roktur. 

.-.-... TAKViM 
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20 RP.Ceb 

25 EylUI 

Hıdırellez 

1355 

1352 

1se 
Güneıin doimaaı 6,04 

,, hatman 17,42 

- Çatalcanın kurtuluşu (923) 

- Bursada ilk defa olarak türkçe hutbe okunmağa : 
başlandı (932) 

- B. M. M. Zirai kredi kooperatifi kanunu kabul * 
Wi~-0 1 

- Altıncı tıp kurultayı Ankara Halkevinde Başba-

k4lnın bir nutku ile açıldı (935) .... ---·· ............ . 

Prolut;r Nimbus' ün mıcerıları: Prolelör ve kumar 

ULUS 

Vergilerde yapılan 
yanlışlıklar nasıl 

düzeltilecel{? 
Maliye vekaleti, muhtelif vergilerin 

tahakkuk muamelelerinde vukua getiri
len hata ve yanlışlıkların hazinenin ve 
mükelleflerin zararına meydan veril
meksizin dil%eltilmesi için esaslı karar. 
lar almıı ve bu tashihlerin ne auretle 
yapılacağını teşkilatına bildirmiştir. 
Çünkü bazı vergi kanunlarında mal me
murlarına ve mükelleflere muayyen mer 
cilerde itiraz hakkı verilmiş ve tarhiyat
ta vukua getirilen hata ve yanhşlrklar 
için tashih şekilleri gösterilmiştir. Bazı 
vergi kanunlarında ise, tarhiyat muame
lelerine karşı itiraz olunabileceğine da
ir bir hüküm bulunmamaktadır. Hal
buki tcşkil!t esasiye kanunumuz, kanu
nun mükellef tutmadığı bir vatandaşa 
vergi tarhetmek veya kanunun teklif et· 
tiğinden futa tarbeylemck neticesini hu
sule getiren yanlışhklann idareten dü. 
zeltilmcsini emreder. Şu kadar ki tarh 
ve tebliğ olunan vergiye itiraz olunarak 
müracaat, salahiyetli kaza mercilerinin 
kararına iktiran etmiş ise artık idarenin 

bu kabil tahakkukları değiıtirmek için 
yeni bir takdir bakla mevzuu bahia değil
dir. Ve böyle bir tarhiyatta kanunsuz 
vergi almım! olduğu da iddia edilemi
yeceğinden idari kaza mercilerinin b
ra.nn.a iktiran etmelt auretiyle btiyct 
iktisab etıniı olan tarhiyatta hiç bir eu
retle tadilit yapılamıyaeaJctrr. 

Maliye vekileti bu esaslar dahilinde 
yapılması tamn gelen iaWı ve tashih 
muamelerinin §ekillerini ve bnunlann
da yaı:tlı hükümlere göre icra auretlerini 
tesbi~ etmiı ve alikah mcmurlann bun· 
lan ehemiyetle göa önünde tutmalarım 
bildinnittir. 

Tekirdağmda panayır 
Telciı-dağ, 7 (A.A.) - Dün açılan 

Tekirdaf ~yınnda kalabalık bir halk 
kütlesi bulun.maktadır. Hububat, hay· • 
vanat ve tüccar e1yası üzerinde muame
le yapılan panayır üç gün sürecektir. 

DiL KÖŞESİ: 

Ayaı yazının tahliline devam edi
yoruz: 

.. Divfn edebiyatı arasmda yine türk
çeyi sevenler ebik değildir." 

Bir edebiyat insan eserlerinden te. 
şekkül eder fakat insanlardan değil, 

Bu itibarla edebiyatın içinde ,.türkçe
yi sevenlerin" nasıl bulunacağını anla
mak mümkün değildir. 

"İşte bu uz kipler 1839 dan 1908 
devrimine kadar süren ulusal akmtınm 
doğuşunda etkin olanlardır. Ulkede 
ilk gueteciliğin kurulmaaını da inanç
lıyan yine bunlardır." 

"Uz kişiler", .,ulusal akrntl', "do
ğuşunda etkin olmak'', "inançlamak" ... 
bunlar nasıl tabirlerdir ve muharrir, 
kullandıiı ifadenin z.evksizliiiai, Ju
balığrnı ve yanlışlığını nasıl hissetmi
yor. Ôz türkçe yazmaya çalıtırken çok 
dikkatli davranrruılryız, çünkü yeni ke
limelerin böyle yanlıı ve zevksiı: lculla
nrlrıı birçoklarımızı dili özleştirmek 
cereyanından soğutmaktadır. Dilde in.. 
kılab yapmaJc salahiyeti usta yazıcıla
rındır, ötekiler onların açtıkları ~ığrr
da yüıüyebildilıleri ııi~b•tte faydalı o
lurlar. 

"Ve ondan bir yıl sonra da bütün 
dil bilenlerin de karı~asiyle Dolma
bahçe sarayında ilk kurultay yapıldr. 

"! . ştıralc etmek" karşılığında .. karış-
mak" kelimesi lcullanrlır mı! Sonra 
kurultay Yapılmaz, toplanır. 

(Le fournal)' deu 
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. 
EDiRNEDE Ayle sanayii ve el işterı 

Stenograf ya müzesi 
Edirne, 7 (A.A.) - Stenografya mü

zesi oJacak mimar Sinanm eserinin altı 
aydanberi devam eden tamiri bitmiş ve 
lstanbuldan eski devir tarzında müte
hassıslara yaptınlan ocak ve renkli pen
~ereler ceviz ağacı kapılar takılmıştır. 

Kültür bakanlığının emriyle İstanbul 

müzelerinde mükerrer olan ban parçalar 
Edimeye nakledilecek ve bu yüksek kül
tür eseri törenle açılacaktır. General Di
rile külütr i§lerini çok sıkı tutmaktadır. 

Boluda bayındırlık ve 
kalkınma işleri 

Bolu, 7 (A.A.) - Vilayetimizde Cu
lllUriyet bayramı hazırlıklarına başlan

IDJftJr. Bayramda bir çok bina ve yol ve 
köprülerin açılma ve temel atma tören
leri yapılacaktır. Bu arada vilayet mer
kezinde viliyet konağının açılış töreniy
le Gazi bulvarının açılı§ı Gerede - An
kara arasında 50 metrelik betonarme 
köprünün ve Düzce - Bolu ve Hendek -
Düzce yolundaki 10 kilometrelik yolun 
açılma törenleri ve Mudurnu • Gerede 
parti binalarının temel atma ve Göynük 
spor alanının açılış törenleri yapılcak
tır. Bunlann o güne yetittirilmeleri için 
ceceli gündilzlü çaJıplmaktadır. Az. 
müddet içinde vilayet dahilinde yol ve 
imar faaliyetleri gün g~tikçe artan bir 
hula ilerlemektedir. Yolsuzluktan buna
lan halk yol faaliyetinden çok memnun
dur. Vilayet köylerin blkmmalan için 
yeni devamlı bir proğramJa qe baıJa
IDJftlr. 

Yanan bir nahiye evinde 
Malatya., 7 (A.A.) - Malatyaya 10 

lcilometre mesafede · bulunaa İametpap 
nahiyesi merkezinde büyük bir evden 
çık.an yangın neticesinde aahiblerinin 
kötcde bucakta sakladıklan mühim bir 
para da yanmqtır. Söylenildiğine göre 
bu para 40 ili 80 bin lira araamdadır. 

Hukuk Fakültesinde 
kayıdlar devam ediyor 

Ankara hukuk fakültesinde birinci 

tcpinin birindenberi baJlıyap byıdlar 

hararetle devam etmektedir. 
Bu sene bilhassa leyli byde arzu 

pek fazladır. Leyli kadro 50 kip olarak 
tesbit edildiği halde 'imdiye kadar kay
dedilenler 200 ü geçmiıtir. Nehari kayıd
lar b~ aym son gününe kadar devam e
decektir. Ayın 12 sinde başhyacak olan 
ikmal irmihanlan da kaydın nihayete 
erdiği günde bitmiş olacaktır. 

Düşüniişler 

sergısı 

Ayle sanayii ve küçük sanatJari tıi• 
maye ve teşvik etmek ve inkişafı için i• 
eab eden tedbirleri almak üzere 29 bİ" 
rinci teşrinde Ankarada açılacağını il'" 
bcr verdiğiınU sergi hazırbklanna ,... 
liyetle devam edilmektedir. Viliyetltı 
§İmdiden bir çok değerli eşyalar göıt" 
dermiperdir. Sergi komitesinin mcnıur· 
lan aergievinde geceli gündii.zlü çaıı· 
ıarak el itlerini ve sanat eserlerini yer 
lettirmeğe çalıııqfktadırlar. 

İlrtisad vekileti, sergiye iştirak r 
denlerin mallarını, satıldığı takdirde, eli 
aşağı on beş gün içinde geldikleri yere, 
paraaı:ı olarak, iadesini teahhüd etınelf• 
tcdir. Sergi içindeki iatand tesisatı ff 
dekorasyon maırahru da gene vckJJeC 
üstüne almı~tır. 

Malatyada soğuklar 
Malatya, 7 (A.A.) - Bir kaç gibi• 

denbcri güz yağmuru yağmakta ve er 
ğuklar dnam etmekte idi. Dün etttf 
bulutlardan aıynhnea cenubumusd' 
§ehre yakın Bey dağına kar düttüiü gö
rüldü. Yakın yıllarda Malatyaya bu kJ• 
dar erken kar düştüğünü bilen yoktur. 

Başbetke 

TÜRKiYE VE ONUN 
EKONOMYASI 

(Ba!fı 1. inci sayfada) 

deyiz. Buhran ve ona kartı tedbirler, 
her memleket, veya bünyeleri biribİ• 
rine benzeyen memleket puplat1 
için ayn ayn hususiyetler arzeclet• 
Almanya için doğnı olan Rusya ~ 
Yanbt olabilir; Belçika'yı mesud 
edecek bir tecl>ir, Y qoelavya'ya pe
rişanlık verebilir. 

Bir taraftan bu kargaşalık, diğer 
taraftan, aym kargqahğm daha ağıt, 
ve bizim daha az pİfkin olduğu11nd 
zamanlarda dahi karar ve tedbirleri• 
mizin ancak isabetle neticelendiği 
göz önünde tutulacak oluna, bu-
gün yapacağmuz ,ey, tam bir itimad 
ve hareket disiplini içinde hükümetİ 
serbest bırakmak, onun kılı lmk ya· 
rarcasma ve anc:ak bizim menfaati• 
mizi ve hususi \artlarmmı clüıüne
rek, Yerdiği vereceği kararlan ayni 
itimad ve disiplin hissi ile kabul et· 

k . ' me tır. 

Bugün tecrübelerimiz daha sağ· 
lam, görütümüz daha kuvvetli, n· 
ziyetimiz, tedbirlerimizi istediğim~ 
gibi almaklığmnza, ,üphetiz, her za· 
mandan daha müsaiddir. 

Falih RJkı ATAY 

H A. K K 1 N S E S l 
Dünkü Ulua'ta bir 

Fransız gazetecisinin 
dotru ıörtiflü ve mcmle· 
ketine türk dostluğunun 
ehemmiyetini anlatan gü 
zel yazısını hiç şüphe. 
ıiz ki okumuşsunuzdur. 
Türlü diplomasi kombi
ne.zonlan ,türlü parti ih
tirasları içinde hakiki 
menfaatlerin çok defa 
gözden kaybedildiği bir 
zamanda, böyle hakkın 

ve hakikatin diliyle ko
nu'8Jl1arın sesi bütün si
yasetini realite ve akh 
selim çerçevesi içinde 
tutmayı itiyat edinmiş o
lan türk'ün kulağına ne 

sağlmı ve aclabetli bün· 
yesinin hakiki kuvvetini 
nasıl bir kaç misline çı~ 
kardığını anlamak için. 
yalnr.r nüfua ve büdce 
rakamları Uzerinde dur
makla kalmayarak sosyal 
ve psikolojik imkanları 
da hesaba katmak kafi
dir. 

tibarla "ekalliyet" tabi· 
rinin burada hatıra &el· 
mesi doğru olmryacağı 
ortadadır. 1

' 

Birbirlerine tarihi ra
bıtalarla bağlı ve kardet 
geçinmeye namzet iki 
memleket arasındaki bu 
tek muhtemel ihtilaf 
noktasının, bir ihtilafa 
bile meydan vermeden 
kardeşçe, yani hak n a
daletin gösterdiği tekil
de hal edileceğinden 
şüpheye yer yoktur. 
Şarkta sulhçu kuvvetle
rin müttehit bir cep-

kadar munis ve a~ina ge
liyor. 

Hala ileri sürdükleri 
siyasi tahminlerde veya 
müdafaasını yaptıkları 
diplomatik kombinezon-
larda türkiyeyi zikret
meyi unutan veya kasten 
ihmal eden garblı siyasi 
muharrirlerin, realitele
ri ne kadar az yakından 
tanıdıklarını ve takip et. 
tiklerini müşahede etme
mek mümkünmüdür? 

lç ihtilal tehlikesi
nin, büyük avrupa dev
letlerinin daimi kabusu· 
nu teşkil ettiği bir de
virde, türk milletinin 

Fransız muharriri 
aulhçu ittifaklara daya
nan kuvvetli Türkiyenin 
dostluğu Fransa için ne 
kadar temenni edilir bir 
şey olduğunu tebarüz et
tiriyor ve türkün aarih 
bir hakkı olan Sancak 
meselesinin Türkiyeyi 
memnun edecek bir ne 
ticeye bağlanması lüzu
munu vatandaşlarına ha
tırlatıyor. 

Ancak türklüklerini, 
ve Türkiyeye bağlılıkla
rını açıkca itiraf ettiğ i 
Sancak halkının "'ekalli
yet haklarını" korumak 
dileğinde bulunmakla. 
Tiirkiyeyi memnun ede
cek bir tedbir tavsiye 
etmiş olmadığım bu <lost 
muharrir her halde tak
dir eder sanıyoruz. 

Mevzuubahs olan, zik
rettiğimiz yazının da iti
raf ettiği veçhile türk 
vatanının türklerle mes.
kfm bir parçasıdır. Bu i-

he ~östermcıinde ancak 
meııfaati olan dost Fran
aanm, mandaaı altındaki 
Suriye ile olan münase
betlerini yeniden gözden 
geçirirken bu noktayı 
gerektiği chemivetle iti· 
bara alaeağ'ma da itima-

' dımız kuvvetlidir. 
Bu davada en büyük 

kuvvet olan aklıselim bi
zim tarafımızdadır. sul
ha bizim kadar bağlı dost 
devletten aklıselime m u
halif bir hareket ge· 
leceğini hatırımıza getir 
mcdiğimiz içindir ki, ne· 
ticenin bizi tatmin ede· 
cek tekilde olacağına 
inanıyoruz. 

YAŞAR NABİ 
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~ı .. Sıyasal 

Rejimler 
.. Bundan b1r yıl kadar önce, bu

~,11~kü dünya bugünkü hastalıkla
·/1e gene vardı. 1 stese kendi ken .. 
u:si?fo teşhisini. ogün de koyabi
s dı. Fakat bunu, yapmıyordu. 
debebi basittir: demokrasiler, öte
ll~lJ~eri ihtibaslı olmayı severler. 
a~r ışe, bir şeye ve bir hadiseye, 
k 1tır ve tam vaslını vermekten 
r 0rkorlar ve yaft çömleğinin et
calmdaki tilki gibi, bunların sade-
e etrafında dönerler. 
• Bundan bir yıl önce ·ae, •A vru

ro~.!1 ve dünya'yı başlıca üç ideo
trı/l Payla.~makta idi: liberal de
. • 0krasi. fasizm, sosvalizm. Ger
çı bu üc likir • kuvvet'in bilhassa 
rİlletl~rarası politikaya ve dio
tnasiye karışmaları, bugünkü 
'P'adar tesirli ve tehlikeli değildi. 
~kat bu, her üciinün de ne mev

cud olmasına ne de müessir olma
~na mani idi. Bilakis, Sovyet 
ıısya'da beş yıllık olanlar bas.lı

l'a]ı ve Almanva'da bunun reaksi
~:n•ı olarak nasvonal sosyalizm 
;. tidar mevkiini ala1rberi, sosya
'~rnin de lasizmin de bütün Av-

;11Pa'ya şamil olmağa çalışacak
arı h,.<:ıbelli idi. 

Fakat brıt»Ün 6u rejimlerin 
ltıeırcud oldrıklarrnı. artık hem 
"1i1Jetler CP.miyeti'nde verilen 
~Utuklarda (ispanya ve Portekiz 
b elegeleri)', hem Le Temrıs'rn 
<ı.~mrıkalelerinde, hem W. Chur

ChilJ'in nutuklarında açıkça görii.
l'oruz. 
, S:tde brı aeği1 . bu üc re/im, bi
rıbirlerine karsı olan hücumları
~1 ve miinaf aalarrnı artık kendi 

e11Jet adamlarının ağzından da 
l'apıvorlar: 
t Almanya başvekili, Nürem
ertf de. hem sosyalfame, hem de 

lllokrasive hücum etti. Fransa f a.ı:ıveki1i Blum ile f ngiltere dış 
<liranı Eden. demokrasivi müda

faa ett11er. Litvinol Yoldas ise, 
Niirember~ hiir.mrılarına Cenev· 
~n c1>vab verdi. 

arasında 
Dikkat edilirse, her üç rejim, 

yalnız iç politikalarını değil, dış 
politikalarım da, büyük bir nisbet 
dahilinde, ideolojik gayelerine 
göre ayar1am1şlardır: 

Almanya, Sovyet Rusya'nın 
katılacağı bir mecliste oturmıya
cağ1nı ifade etmiştir. 

lngiltere böyle bir kaideyi ka-
6ul etmemekle beraber, yalnız 
garbtaki Locarno'ya razı olar~k 
A vrupa,nın diğer kısımlarına ka· 
rışmak istememesiyle, fa.~izm ile 
sosyalizmi beraber olarak biribiri
nin can düşmanı fak at ayrı ayrı 
olarak kendisinin yardımcı kuv .. 
vetleri telakki eylediğini göster-
miştir. 

Sovyet Rusya'ya gelince, o, 
faşizm ile aynı mecliste buluş
makta bir mahzur olmadıifını ile
ri sürmekte fakat faşizm ile mü
zakerenin tamamiyle faydasız ola
cağını da ilave etmektedir. 

Üç rejimin üç ayrı politikasını 
bu tarzda hulasa etmek, hadisele
ri diplomasi adesesi~den takib et
meğe alışık olanları tatmin etme
ye.bilir. Fakat vaziyet, şimdilik 
bundan ibarettir. 

Faşizm'in olsun sosyalfam'in 
olsun, demokrasi'ye söyledikle:i: 

- !kimizi birle.<>tiremezsın. 
Birimizden birini seç!" Demokra
si ise su cevabı vermektedir: , . 

- Ne seni ne ötekini. Benım 
yegane müttefikim, ötedenberi 
"zaman,, dır. " 

Hakikat te bu merkezaeair. 
Hakikatın bir diğer ifadesi şu ol
sa gerektir ki, bugün demokrasi 
ile elbirliği yapmak isteyen diğer 

0

iki rejim, sözde demokrasiyi (ya· 
ni liberal kapitalizmi) tas/iye et
mek üzere yola çıkmışlardı. Gaye
lerini mi değiştirmi~lerdir yoksa, 
mutadları üzere, taktik mi yapı
yorlar? Her iki şıkta da, büyük 
kozlar, şimdilik demokrasi'nin 
elinde olsa gerektir. 

BURHAN BELGE 

lSP ANYOL IHTILAI"'I 
llıtilalciler 

rinden 
Madride üç cephe 
taarruz edecekler 

üze-

Şehre teslim olması için beyannameler atıldı 
Talevera. 7 (A.A.) - Royter Ajan· 

81 ınuhabirinden : 
Toledo'yu zabtetmiş olan nasyona· 

ı. 
ıııt kuvvetlerin kumandanı General Va· 
~ela, Madrid'e karşı bugiln yapılması 
eklenilen büyük ileri hareketine biz• 

~at kumanda edecektir. General paytah· 
ta üç istikametten taarruz etmek düşün• 
"-esindedir. Naval-Karhero, Aranjuez 
"<! İlbescas son iki şehrin büyük bir 
ltı.ukavemet göstermiyecekleri zanalun· 
llıaktadır. 

Madrid hükümetine bir illtimatom 
f:onderilerek teslim olmadığı takdirde 
havadan ve karadan müthiş bir taarru· 
~a ve mukabele bilmisillerc maruz ka· 
lacağı tehdidinde bulunulmuştur. 

Bu ültimatomu ihtiva eden binlerce 
kağıd, nasyonalistlerin tayyareleri ta· 
taf1ndan Madrid'e atılmıştır. Bu tayya· 

teter, Madrid yakınındaki demiryolla· 
tını, köprüleri, bombardıman etmişler· 
liir. Paytahtta panik hüküm sürmekte· 
dir. 

16 bin ihtilalci asker geldi 
Sevil, 7 (A.A.) - İhtilale.ilerin tay· 

h.reieri, Madrid'in kışlalarını ve demir· 

~ollarını bombardıman etmişler ve ştb· 
tın Üzerine beyannameler atmışlardır. 
. Son günlerde nasyonalistlerin elle· 
t~nde bulunan harb gemilerinin himaye
-l altında Fas'tan İspanya'ya on altı bin 
<lslter geçmiştir. Halihazırda Akdeniz. 
deh··· ü . b' uı. metın ır tek gemisi vardır. Bu 
da lVI 1 .,aya sığınmış olan bir denizal· 
tıdır. 

* Havas ajansı 

biri bildiriy or : 
ı .. met teşkilatı askeri "J unte,,. 

ınf! · aim olmuştur. Bu teşkitatm 

başına devlet reisi olarak Franko geç· 
miştir. Hükümet teşkilatı doğrudan <loğ· 
ruya devlet reisinin emri altındadır, 

Fransız tayyarelerinin hükümete 
yardımı 

• • 
Paris, 7 (A.A.)"- Er Frans kum· 

panyasmm Faris • Madrid hava müna .. 
kalatı yeniden başladığına dair lspan• 
ya büyük elçiliği tarafından neşredilen 
tebliğ, Paris mahfillerini hayrete düşür

müştür. 

Lö Jur gazetesinin yazdığına göre, 

hava bakanı B. Pier ~ot tayyarelerini 

marksistlerin iaşesine tahsis etmek is· 

temiyen bu kumpanyanın üzerinde taz .. 

yikte bulunmuştur. Herkesce malümdur

ki, Tuluz şehri tamir atelyelerinde fran

sız tayyareleri olduğu kadar İspanyol tay

yareleri de bulunmaktadır. Ve bu tay· 

yareler mühim miktarda malzeme taşı· 

maktadırlar. Son zamanlarda İspanyaya 

müteveccihen hareket eden tayyarelere 

bomba ve küçük çapta sökülmüş toplar· 

la dolu 14 kasa yüklenmiştir. 

Hükümetçiler Oviedoyu 
bombardıman ettiler 

Paris, 7 (A.A.) - Jerez dö la Fran• 

tora'da nasyonalistlerln radyo istasyo· 

nu, dün şöyle bir tebliğ neşretmiştir.: 

Kızıllar, dün Oviedo üzerine dört 

yüzden fazla bomba atmışlardır. Kızıl· 

lar, bu taarruzları ile 1934 ihtilalilin 

hatırasını tesid etmek istemişlerdir. Ak
şam üzeri nasyonalistler, bir çıkış hare· 
keti yapımşlar ve marksistleri yan bir 
mağlubiyete uğratmışlardır. Asturiden 
t akviye kıtalaıı gelince marksistler ta
mamiyle bozğuna uğratılacaklardır. 

ULUS SAYFA 3 

1 HABERLE 
Milletlerarası ticaret birliği 

lngilizr • Fansız projesi birçok 
itirazlarla karsılandı 

' 
Cenevre, 7 (A.A.) - Havas Ajan• 

srndan: Dün, fransızlarla ingilizler 
. milletlerarası ticaret sahasındaki ma
niaları eksiltmek için vücuda getirmiş 
oldukları müşterek bir karar suretini, 
sonra reye koymak üzere iktısad ko. 
misyonuna vermişlerdir. 

Bu proje, iki gün müzakereden son· 
ra vücuda getirilmiştir. 

Almanyanm işbirliğine üstil kapalı 
bir surette telmih eden ilk proje, Sov· 
yet Rusyanm hiç beklenilmiyen bir ta
kım itirazlarım davet etmiş ve -Sovyet 
Rusya, yeni bir metin vücuda getiril· 
mesini ısrarla istemiştir. 

Diğer taraftan büyük Britanya, 

EDİMBURG KONGRESiNDE . \ 

İspanyollar yardım 
istediler 

Edimburg, 7 (A.A.) _ tşçi parti· 

si konferansı müzakerelerinin başlr.ca 

mevzuu şunlardır: Komünist partisi

nin amele partisine iltihakını istemek, 

faşizme karşı müşterek bir cephe vücu· 

da getirilmesi lehinde bir karar sure. 

ti tanzim ve kabul etmek. 

Müzakere, şu karar sureti ile açıl

mıştır: 

"'Bilhassa amele sınıflarının hare· 

lietlerinde vahdet bulunması zarure

tine inanan konferans, icra komitesine 

komünist partisinin iltihakını kabul et· 

meyi tavsiye eder. 

Reis, İsJlanya murahhaslarını din· 

lemeğe konferansın vakit bulabilmesi 

için rnfö:akerelerin hemen kaptılmasınt 

teklif etmiştir. 
Komünistlerin iltihakı talebi, bü

yük bir ekseriyetle reddedilmiştir. 

Bundan sonra şiddetle alkışlanan 

ispanyol murahhasları söz almışlardır. 

Kortezlerin reis vekili B. Asuam 

konferansa hitab ederek müdahale et

memek misakınt "adli bir redaet" ola

rak t .. vsif etmiş ve şöyle demiştir: 

''Biz, şimdi ecnebi memleketlerden 

yardım görmekte olan asilere karşı çe

tin 9ir mücadelede bulunuyoruz. Bize 

de yardnn edilecek olursa bu milcade· 

leyi iki ayda kazanabiliriz. Fakat böy~ 

le bir yardım yapılmıyacak olursa mü· 

cadele daha uzun slirecektir, Sizden 

silah tedarik etmemize mani olan en .. 

gelleri kaldınnak hususunda bize yar· 

dımda bulunmanızı istiyoruz." 

SON DAKiKA: 

gümrük manialarının kaldırılması le
hinde olem fransız metnine muhalefet 
etmiştir. 

Bazı delegasyonlar, projede ticaret 
sahasındaki maniaların azaltılması için 
sadece memleketler arasında anlaşma 

temennisi ile iktifa edilmiş olmasına 

teessüf etmektedir. 

Bir diplomasi kongresi 
Cenevre, 7 (A.A.) - Asamblenin 

birinci komisyonu, hazırlamış olduğu 
projeleri tetkik etmek üzere konseyin 
1937 senesinde ve mümkün olduğu tak· 
dirde asamblenin adi toplantısından e
vel bir diplomasi kongresini toplamağa 
çağırması temennisini ızhar etmiştir. 

Royter, Radek in 
tevltlf edildiğini 

bildiriyor 

B. Radek 

Londra, 7 (A.A.) - Royter, Mos.. 

kova'dan haber almıştır: Kari Radek· 

in tevkifi haberi bugün resmen teey .. 

yüd etmiştir. Resmi tahkikatın kendi .. 

sinin Zinoviyef'in tertiıb etmiş oldu· 
ğu fesad hareketine iştirak etmiş oldu .. 
ğunu meydana çıkardığı söylenmekte
dir. 

ısvtçRE'DE: 

İsviçre - Fransa ticaret 
münasebetleri 

Bern, 7 (A.A.) - İsviçre ve Franaa 
hükümetleri, 25 haziranda f esedilmiı 
olan Fı·ansız • İsviçre ticaret muahede
sinin tekrar meriyete girmesine karar 
vermişlerdir. 

Ticaret mübadelesini fazlalaştırmak 
için kısa bil" zamanda müzakerelere baf• 
!anacaktır, 

Yugoslavyanın parası değişmiyor 
. ~~lgrad, ? (A.A.) - ~vala ajansı 1 narın kıymetini muhafazaya karar ver. 

bıldırıyor: Fınans bakanlıgı, Yugoslav- miıtir. 
ya milli bankasiyle mutabık olarak, di-

üç devlet beyannamesini kabul edenler 
Cenevre, 7 (A.A.) - Ekonomi ko

misyonu, Iransız - ingllz amerikan be
yannamesine dayanan İngiltere • Fransa 
karar sureti projesinin müzakeresine de· 
vam etmektedir. 

B. Van Langenhaue, Belçikanın 18 
aydanberi tatbik edilen para siyasasını 
deği~tirmiyeceğini tecim mübadelesine 

zarar vermekten sakmacağııu ve millet· 

lerarıısı liberalizm temayülünü haiz her 

türlü icraata müzaharet edeceğini bildir· 

miştir. 

B. Stıki, İsviçre adına, fransız • in· 

giliz • amerikan beyanamesinin · kayıd

sız şartsız kabul ettiğini söylemiştir. 

M adrid yakınlarındaki harb 
Madrid, 7 (A.A.) - Asiler merkez 

cephesinin bir çok noktalarında tazyik· 
lerine devam ediyorlar. Fakat hükümet 
kuvvetleri şiddetli bir mukavemet gös
tc>rnıektedirler. Santagruz mmtakasında 
asiler kuvvetli bir taarruzda bulunmuş

larsa da hükümet tarafından neşrolunan 

tebliğlerde mukabil taarruzlar yapıldığı 

ve eski mevzilerin tekrar ele geçirildiği 

bild;~ ilmektedir. Gerek bu hususta ge- j 
rek Torrijoun şimaline kadar uzanan 

cephedeki ~arekat hakkında tafsilat yok

tur. 

PARA MESELESİ 
R. Rn:ıı;vrt .'·..,. ilk beyanatı 

......,,.,._.,,.,.~.- J Vaşington, 1 

• (A.A.) - Frank 
~metten düşeli

denberidir m:ıli 

meseleler üzerine 
matbuata olan ilk 
beyanatı sırasında 

B. Ruzvelt demi~· 
tir ki: 

"- Amerika 
oirleşik devletleri· 

nin elinde o derece ehemiyetli bir altrn 
stoku vardır ki, bununla dünya altın pi• 
yasası üzerinde her zaman büyük tesir. 
ler icra edebiliriz." B. Ruzvelt aynı za .. 
manda, hükürnetin doları daha 10 çent 
kadar kıymetten düşürmek salahiyetin .. 
den vaz geçmiyeceğini, zira amerikan 
para siyasetinin esas gayesi dahili kıy· 
metleri muhafaza etmek olduğuna göre 
her hangi bir yabancı devletin bu yolda 
birdenbire yapacağı bir hareketin önüne 
geçmeğe hazır bulunmak tazım geldiği
ni söylemiştir. 

Diğer taraftan, Amerika cumur reisi, 
bükümetin, parayı düşürme kanunu mll .. 

cibince kendisine verilmiş olan salfilıi· 
yetlerin yenilenmesini kongreden iste .. 
yip istemiyeceğine dair olan suale cevab' 
vermemiştir. 

fransada fiatların 
yükselmeınesl için 

Paris, 7 (A.A.) - Milli iktisad na. 
zrn Prefelcre bir takım afişler gönde~ 
miştir. Bu afişler, tacirlere mahsus olup 
Uzerlerinde şöyle bir ibare vardır: ''Bu 
müessese, para kanunundan evvelki fi• 
atlarına zam yapmamağa teahhüd etm~ 
tir." Bu afişler sayesinde halk Hatların. 
istikrarını kontrol edebilecektir,. 

ALMANYA' DA: 

Danzig hakkındaki liarar Alman.. 
yada iyi karşılanmadı 

Bertin, 7 (A.A.) - Alman matbua. 
tı, Milletler Cemiyetinin Danzig hak .. 
kındaki kararını esefle karşılamıştıır.. 

Volkişer Beobahter gazetesi diyor kil 

''Milletler Cemiyeti, icabında ken... 
di ehemiyetini ispata medar olaca.1' 
şarkta bir fesad mihrakı bulundurma1ıC 
maksadiyle, mütemadiyen Danı:ig m&o 

selesini ta.zeleınektedir. Milletler Ce
miyeti yavııJ yavaş bir imha mahkeme. 
si haline geliyor." -----
MAÇARISTAN'DA: 

Kahine nasd kurulacak? 

Peşte, 7 (A.A.) - Havas AjanK 
muhabirinden: 

Siyasi müşahidler, hükürnet naibf 
amiral Horti'nin general Gömböşe kar• 
karşı vaziyeti ve onunla olan münase-
betleri dolayısiyle generalin ölümü. 
yüzünden Macaristan siyasetinde bir 
gilna değişiklik olmıyacağmı beyan et• 
tnektedirler. 

Bazı mahfillerde bir Doranyl - d& 
Kanya kabinesinin teşekkülü ihtima .. 
tinden bahsedilmekte ve bu kabinenitı 
Gömböş kabinesinin siyasetinin aynı; 

bir siyaset takib edeceği söylenmekte" 

dir. 
Siyasi müşahidler, general Gönıc 

böş'ün sarfetmiş olduğu faaliyetin Ma· 
earistanın dış siyasetinde mühim bir 
staj teşkil etmiş olduğunu ehemiyetle 
kaydetmektedirler. Gömböş Berlin 
ile olan münasebetleri inkişaf ettirmiş, 
Roma protokolları sayesinde Roma il~ 
sıkı bir temas tesis etmiş ve bu suretle 
muahedelerin tadiline taraftar olan iki 
devlet arasında bir anlaşma hattı kur .. 
muştur. 

HABEŞISTAN'DA: 

Ras lmru Goredeıı gi(liyor 
Londra, 7 (A.A.) - Resmen bildi· 

rildiğine göre, Gore'deki Hükümetiıı 

reisi Ras İmru, şehirdeki ingiliz konso 
!osunun ayrılması üzerine oradan ayrıl• 
mıştır. Ras İmrunun Avagandada otur
masına müsaade edilmiştir. Bununla• 
beraber kendisinden bir gCına siyast 
faaliyette bulunmayacağına dair te'mi 
nat alınmasına lüzvın görülmemiştir. 



SAYFA4 

BALKAN 
Tıb haftası· 
dün açıldı 

İstanbul, 7 (A.A.) - Balkan hekim
ler birilği reisi Dr. Akil Muhtar tara
:fmdan dördiincil Balkan tıb haftası bu
~Un saa.t 15.30 da Yıldızda kongreler 
Clariesinde açılmıştır. 

Büyük salonda üç yüz kadar doktor 
ifoplanmış bulunuyordu. Bunların ara
ııında profesör Dr. Bensis'in başkanlı
ğı altında altı doktordan müteşekkil 
yunan delegasyonu, profesör doktor 
Gheorghiu'nun başkanlığı altmcfa 34 
kişilik Romen delegasyonu, profesör 
Dr. Markoviç'in başkanlığı altrnda 24 
~oktordan mürekkeb yugoslav delegas
yonu salonunda yer almış bulunuyorlardı 
-. ~ulgar doktorları, bir mektupla teş
ıtılatlarmı hazırlamadıklarını bildire
rek itizar etmişlerdi. 

Sıhiye vekili Refili Saydam adma 
evvela söz alan vekalet müsteşarı B. 
Hüsameddin Kural nutkunda ezcümle 
~unları söylemiştir: 

''- Görülüyor ki Balkan hekimlen
:nin senelik toplantıları tıbbi ve içtimai 
sahada müşterek derdlerimizi teşhiz et
ftlek ve tedavilerini aramakla ~imdiye 
!tadar memleketlerimiz ic_;in çok fayda
lr hizmetler etmiştir. Aynı mesud neti· 
celer için toplanan bu entellektüel kor
porasvonun cok kıymetti ve insant olan 
nıesaileri iç1n muvaffaldyetler diler ve 
huzurlarlyle bide~ sevinç ve şeref ve
ren muhterem misafirlerimizi Türkiye 
cumuriyeti Sıhat ve İçtimai Muavenet 
'Vekili namına selamlarım.,, 

Bunu müteakib söz alan Baliian he
llmler birliği başkanı Dr. Akil Mahtar 
da, lfallran doktorlannın müpreketiy
Je elde edilen neticeleri işaret ede~k 
~emiştir ki: 

.,_ Ferdi çalrşmalanmrz sayesinde 
15ulha, diinyanm çok muhtaç olduğu 
a~lhu.takviyeye çalıştrğmuzı düşünmek 
l>ıle bıze hoş geliyor." 

. Sıra yunan delegesi Dr. Bensis'e ge
lınce, uzun ve beliğ bir nutukla şimdi
ye kadar toplanan Balkan haftalarının 
tarihçesini yapmış ve sonra demiştir 
~i: 

"Biz B ıJl(an varım adasının anları 
olmak ve toprakl~ımızın her köşesinin 
en güzel çiçeklerinden topladığımız 
lıalı sizin kovanınıza koymak istiyo
ıuz.'' 

Onu mUtea'·ib söz a an romen mu
tahhası Gheroghi u A tatürkün direktifi 
~le terakki sah:1sınd<ı ile-rleyen Türkiye 
cumuriyetinin sulha hizmetlerinden 
~"'hsetmiş ve en son söz alan yugoslav 
ôelegesi Dr. Markovic de BaJkan mem
leketler· .. 

ı muşterek parolasının Balkan 
tnemleketlerinin menfaat birliği ve Bal-
kanların tam h" • · ld w • urrıyetı o ugunu söylı-
"'erek b"' .. 
.J utun Balkan milletlerine saadet 
itemenni etmiştir. , 

" Henüz teşekküllerini tamamlama
öıkları için dördüncü Balkan tıb hafta
liına iştirak edemiyen bulgarlardan alı
ilan mektup okunmus. Atatürke. diğer 
~allian. devlet ve hükümet reislerine. 
l>aşve~ıl İsmet İnönüne saygı telgrafla. 
l'ı çekılmi tir. 

uı;us 

Uzak Şark ufuklarında biriken bulutlar 
A.vrupa'da •iyali. vaziyet bütiin na::.ikliğini mulia]am ettiği bir •ınida Çinle japon müntUeb·eı
lerirıde husule gelen ani gerginli/,, tehlikelerin bolluğu arasında hangi tarafa bakacağını ,a
§ırnıış gözleri yeniden Uzak Sark' a revirdi. 
Uzun zamandanberi Avrupa gazetelerincle Japonya'nın ,·eni bir Çin ıeJeri i(1n Jiazırlmımakıa 
olduğu etrajında ~'a.Pılmı§ olan ne§riyat dolayısiyle, son hô.diaeler daha büyük bir endiıeyle 
takib edilmektedir. -
Sulh gibi harbın da böliinrru!zliği hakkındaki hak&ı:s obnıyan illdialar, 'A.,rupaya mesafesi çok 
ıızak olan bu tehlike ıahaıına daha büyük bir ehemiyet tJerilmesine sebeb olmakıddır. Her 
lıalde Uzak Sark ufuklraının 'Avrupa'ya na.ııaran daha karnalık göründüğünü ileri mrnıek 
mii.balaga etmek olmma gerektir. 
'Aşağıda bir framız ve bir alman s.azetesinln 6u mevzu eırci.fıntlaki mütalaa ve talıminlerini 
okuyacaksım~: 

ıe Temps gazetesinin başyazısrndan: _ 
Çin - japon münasebetlerinin aldığı gelCil dikkati telirar 

Uzak ŞarJcltaki vaziyetin vahimliği üzerine çekmiştir. Toky~ 
ve Nankin'in bütün gayretleri şimdiye kadar bu vaziyeti kati· 
yctle aydınlatmaya muvaffak olamamıştır. Ne zaman japon • 
tarla ~inin diktatörü Çang - Kay - Şek arasmdz. bir uzlaşma 
tahakkuk etmiş gibi görünce, Çinin nazik noktalarında vuktla 
gelen bir takım hadiseler derhal vuiyete eaki gerginliğini 
iade etmektedir. Çin • japon müzakereleri her .zamankinden 

muıaır:ereıeraır. wıamuata verıngt beyanatta Japon oış oau.nı 
B. Arita, son hadiselerin Çin kütlelerine japon aleyhtarı bir 
terbiye verilmesinin neticesi olduğunu söylemiş ve yalnız bu 
hadiselerden doğan ihtilafların değil, fakat asıl sebebin orta
dan kaldmlmsaı lüzumuna işaret ebniştir. Japon hükümetinin 
takib ettiği gaye de budur. 

Görüşmemi yoksa anlaşmazlık mı ? 
fazla hararetle yeniden başlamakta, Çinin milliyetçi merk~z - 'Berliner Tagblat guetesinitJ başmuharriri Favl Şefer çin
lerinde japon aleyhtarı propaganda bütün kuvvetini iktıs~p /apon münasebetlerindeki buhran etrafında ya:tdığı bir yazıda 
etmekte, ve Japonya bunları vesile ederek siyasi tazyiki temın diyor ki: 
edecek tedbirlere başvunnaktad1r. Bu, tehlikeli bir oyundu~. 18 eylQ.lde Şanghaym yaDah.cılar mahalles'inde japonlann 
Fakat bugünkü hal ve şartlar içinde Çin - japon ihtitafının hır kesif bulundukları Hankev'de bir japon askeriyle bir bahriye· 
silahlı kavga haline gelmesi ihtimali uzaktır. Uzak Şarkı garb li öldürüldü. Bu cinayc:ti bir Cf}tiya çetesinin yapmı, olmaSI 
devletlerinin nüfuzundan kurtarmak için elbirliğiyle çalışmak ihtimali vardır; çünkü politik bir gaye ije işlenmiş bir cinayet 
bu her iki memleektin müşterek men~aatleri icabıdır. Japo~ya olduğu, kolayca iddia ve isbat edilir bir mahiyette değildir. 
ve Çang - Kay • Şek bu politikayı takip ediyorlar. Fakat Çın· Fakat bu cinayet işlnediği gün, iki gün evvel buna benzer 
de diktatör generalin bu siyasetine :karfı gelmiye çalışanlar iki bidiae hakkında Nankin'de alabildiğine görU~ler yapı
yo kdeğildir. Ancak Kanton üzerindeki werinden beri Ç~~ • lıyordu; bu son hadise, bu görüşmelerin cereyanına sert bir 
Kay - Şek memleketinde vaziyetini çok kuvvetlendirmıştır; istikamet verdi. Tokyo, fimdi haber alındığına göre, hemen 
Bugün filen bütün Çine hikimdir; aenelerdenberi kargaşalık Nankin'e gayet şiddetli talimat verdi. Japonya, bundan böyle 
içinde yüzen bu geniş ülkede, o, tek reel kuvvettir. Ve on;ın görü~elerin bizzat Mareşal Çankayşek ile yapılmasını istedi. 
sayesinde Çinin milli bir devlet olarak kudreti japonların dik· Bundan bir ay evvel Japonyanm tasavvurları hakkında ge-
katini çekecek derecede artmıştır. len ilk haberler, korkunç idi. Ancak bu eda gitgide hafifledi, 

23 eylfilde Şanghayda bir çinli grupu miltetleraarsı mmta- fakat salı günündenberi vaziyet, gene tehlikeli bir şekil almışa 
kada japon bahriyeliJeri üzerine tabanca ile ateş açDllşlardı~. benizyor. Şarktaki yollar, garbisin dallna keşfedilemez dene
Bu bahriyeliler Şanghay'da demirlemif olan deniz kuvvetlen- cek bir mahiyet taşımaktadır. Orada politikada karşılıklı ham
ne mcnsupdular. Bir bahriyeli yarala.Dmlf, ikisi ölmüştür. Der- le ve hareketler hemen hemen hiç bir zaman örtülU ve kapalı 
hal japon amiral gemisi bir tabur asker ihraç ederek ~ang~- l>ir şekle sokulmadan yapılmıyor. 
yırı japon mahallerine takviyeye yoJladt. Bundan başka da, lı- Hankev hadisesinden sonra Japonyanm ileri .Urdüğü ta
m.ana dokuz torpido muhribi gelmif ve Şanghaydaki japon lehleri Şanghay'da çıkan küçük bir gazeteden.:ıiınarak Roy~~r 
kuvvetlerine yeniden 1500 kişi ilave edilmiştir. Japon nüftU Ajansı tarafından her tarafa yayıJdz. Aynı gunde Nankın ın 
mıntakasınm takviyesi için çıkarıldığı bildirilmiş olan bu as- oldugu söylenen cevab neşredildi. Bu seferki ceva.b, Ma:eş~l 
kerler hakikatte Çin mmtakasmda mevzi almı§lardır. Bu ha- Çankayşek hükümetinin münasib gördüğünden daha ilen gı· 
zırlıklarm 1932 de kanlı neticeler vermiş olan japon!arın Şang- diyordu, 
haya taarruzları arifesinde yaptıkları hazırlıklara benzetilınek- Tokyo bu haberleri alışılmamış bir ısrarla yalanlıyor ve 
tedir. Gerçi Çin makamlan, japon lntalarının milletlerarası lngiltcreJi mesul tutuyordu. 
nüfuz mmtakasmın dışına çıkmış olmalarını protesto etmiş· Öyle sanılıyor ki, İngiltere, Çinin mesnedini kuvvctlendir
lerse de bundan bir netice çıkmamıştır. Bundan ba;ka Japon- mek maksadiyle, japon talebleri hakkındaki haberleri gazete
yamn Nankin elçisini de Çin hükümetiyle girişmiş oldugu mü· iere venniş bulunuyor. Maatteessüf bu yalanlamada oldukça 
zakereleri kesmek emrini almıştır. tuhaf bir ifade şekli var takpler "direktif" şekline giriyor. 

Mesele vahim neticeler doğurabilir. Hususiyledir ki, Kuan Buna karşı metin. "talebler'' le hemen hemen denk geliyor. 
- Tun ordusu ile şimali Çindeki japon garnizonu kumandan- Çin cevabı henüz tasdik edilmemiştir. Belki bu cevabta da 

ları Şimali Çinde Japonyamn vaziyetini sağlamla~tınnak içiı: isabet vardır. 
alınacak tedbirleri konuşmak üzere toplanmışlardır. Bu vazi- Japonya, direktifleriyle herkesi şaşırttı. Fakat, Çinde kont· 
yet sağlamlaştırmasının mahiyeti nedir? Asya kıtası üzerinde- rol kurmak ve japon aleyhtarlığı hareketlere bir nihayet ve
ki japon ordusu kumanda heyetinin, ekseriya, Tokyo'dan bile rilmesi hususundaki arzuları zaten yeni bir şey değildi. Zaten 
müstakil hareket eden, enerjik metodları malumdur. Bu şid _ bu isteklerinden bazılarını elde etmiş, ve hususiyle japon kon
det hareketleri, japon hükümetinin Çine karşı gösterdiği daha soloslukları vasıtasiyle kontrol yapılması işinde gayesine var
yumuşak ve uysal siyasetle bir tezad teşkil etmektedir. Şimali ınıştır. 
Çinde vaziyete hfikim olan japon kumandanları yeni bir aske· Bu sefer baş1arında kim bulunursa bulunsun, ne ka:lar ja
ri harekete girişirlerse Nankin hükümetiyle Şanghay hadise- pon aleyhtarı "gizli'' birlikler varsa hepsinin dağıtılması iste
lerinin halli hiç şüphesiz ki çok daha güçleşecektir. Fakat şu- niyor. MalUındur ki, bu gibi birliklerle Kumjntag arasında 
nu da kaydetmeliyiz ki bu defa Tokyo da azimli davranacağa çok sıkı bir surette münasebet mevcuddur. Ondan sonra, mek
benziyor. Şanghay tecavüzünden birkaç gün önce japon ami- tep ve ders kitablannın zehirleri alınması ve hatta Japonyaya 
rallığı Çine japon menfaatlerini korumak için bahriye kıtala- karşı dostça bir tavrı ifade eden bir şekle sokulması ileri sü
n göndermeye karar verdiği zaman, Çin hüküme!iyle iyi g~ rülüyor ve asıl esrarlı fasıl geliyor; bu işlere üçüncü birinin' 
çinmek istediğini, ancak Çinde japon ~ey~ta~lı_gının aldığı karışmaması isteniyor ki bununla, İngiltereden ziyade Sovyet
şümul karşısında, Çin hükümetinin otorıtes~ne ıtımadı azaldı- ler birliği murad ediliyor. 
ğmı ve Japonyanın haklarını kendi kuvvetıyle ko';Wile.sından Hiç de sarih olmayan üçüncil bir nokta daha var: 
baska c::are göremediğini söyledi. On seneden az bır müddet Sallantıda kalan bütün meselelerin anlaşma yoluyla hal· 
za~fmda bir seri suikastlar yapılmıştır. Şanghayda bir japon li. Tokyoda, yalanlanan Royter haberine uyan bir tefsir neş
yarsubayınm katli, Svatov'da.ki japon konsolosıu.ğu!1a mensup redildi. Bu tefsirde bir de ekonomik meseleler var. 
bir polis memurunun öldürülmesi; Şanghay'~a hı~. Japon teba- Ekonomik anlaşmanın Japonya için ifade ettiği mana, Çin-

1) asının katli; bir japon grupuna karşı bomba ıle hucum Şen?; • le sıkı bir surette mesai teşri kiyle şimali Çinde Japonya'ya 
iizeltme Tu'da iki gazetecinin öldürülmesi, Pakboy'da ve Hanken'de hususi haklar verilmeı;idir. 

r: Fransızca 1.a Republique gazetesin- birer japon tebaasının katli japon amirallığmın i~d.iasınu ı;öre Japonya bu hususta İcab eden sermayenin bir knsmını ver-
'de çıkan ve Türkiyenin ilerleyisi ile Çin makamları suçluların meydana ~1karılması ıcın gereken mektedir. Bu böyle olmakla beraber, işlerin finans tarafını da 
~ancak .türklcriııin vaziyetinden. bah- sürat ve itinayı göstermek lüzumunu hissetmemiştir. ele almasına İngilterenin muvafakat edeceğini unıud ediyor_. 
, .. d b Bununla beraber bu neviden hadiselerin ve bu mün~sebet- Bu suretle şimali Çin Sovyetlere karşı bir sed haline geti-~e en ır yazımn tercümesi dM k'· 

un u sa- le ileri sürülen müdahale tehdidleri, Uzak Şark'ta, Avrupada- rilmiş olacaktır. 
yımız~a ~ılc.tr. Bu makaleyi yazan ga- ki vehameti arzetmez, Çin v ... japon diplomatları zevahiri kur- Japonya çok daha önceleri bu "ittifaka" giden işareti Çine 
rzetenın ıntışar tarihi 2 ilkteşrin ıg36 tannak suretiyl" bu ihtilafları halletmenin yollarını pek iri vermişti ki, ;;imdilik imkansız olmakla beraber, buna bir de 
olacakken yanlışltkla 2 eyJriJ 1936 çık- bilirler. Fakat şimdi mühim olan nokta Cang - Kay • Şek Nan- Mançuko katılacaktı. 
'nır~tu. Düzeltir ve özür dileriz. kin'e dönünce yeniden başlıyacak olan ve bilhassa Çincle ja- Eğer bu gerçekleşecek olursa, şimali Çin iyiden iyiye ja
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manki gibi dolgun yazılarla çıkmıştır• 
Bu aayıda şu yazılar vardır: Henrİ 
Marty "kütle ve elit", H. Refik Ertui: 
'°kredi ve para ticaretinin kontrolu''• 
Osman Ergin ''Türkiyede şehirciliği..d 
tarihi inkişafı'', Nail Kadri "alman ına"' 
it sistemi". Esad Adil Müstec:abJıoğlıJ 
"emperyalizmin iktıaadi mcsnedleri''• 
Ömer Rıza Doğrul: .. F.ransa • Suriye 
muahedesi", Muharrem Feyzi Togaf, 
.. Milletler Cemiyetinin ıslahı meselesi, 
babe§ meselesi, Akdeniz ve İtalya, İ114 

gilu • amerikan • fransız para uzlaj" 
maın". yeni kitablar ve mecmualar. 

YED1 GVN 
Bu giizel resimli magazinin 7 birin• 

ci teırin 1936 tarihli sayısında bol rC4 
simler yanında şu yazılan görüyonıı f 
Halide Edib "Şeksper'in doğduğu ev"ı 
Hüseyin Cahid Yalçın "seyahat notla
rı'', Reşad Nuri "Niğde • Kayseri oto• 
ray yolculuğu", İbrahim Alaeddin Gö\f• 

ya "çocuksuz kadınlar", Hüseyin Cahid 
Yalçın •'Talat paşa", "Engizisyonlar 
diyarı İspanya", Ahmed Refik "Ergiri 
Kasrı'', Dr. Ali Rızvan "meçhul ço
cuk", 0İzmir saylavı Hamdi Aksoyla 

mfilikat", Hüseyin Cahid Yalçın "on 
yıluı hikayesi" Yaşar Nabi "sevilmeli 
ihtirası", "dün ve bugünkü İstanbul", 
Halide Edib ''Yolpalas cinayeti"• 

i\.rlütekt (Mimar) 

Her ay neşredilen bu kıymetli mea• 
lek mecmuasının 67 inci sayısı bir çok 
sengin yazılar ve resimlerle çıkmıştır. 
İçinde mimar Seyfi Arkanın, Dr. Wag• 
ner'in, mimar profesör Egli, mimar Ke· 
mal Altan, Naci Cemal, Emin Necibin 
eser ve ya7.ıları ile Avrupa mimarisine 
aid haberler vardır. Alakalılara tavsiye 
ederiz, 

Fikir hareketleri 

3 ilk teşrin 1936 tarihli sayısı çık· 
mıştır: "Henri de Man: .. Sosyalizmin 
kuvveti neretle ?", WiJJiam Martin "Bir 
Avrupa şuuru nasıl tesis edilir?'', Hü
seyin Cahid Yalçın: "Meşrutiyet hatıra· 
ları'', Antoine Zischka "Japonya komü• 
nistelikten nasıl kurtuldu:", Alaim: "E
konomiye dair konuşmalar'', Henrly de 
Zogleb de "Bugünün sahibleri" general 
Weygand", Hüseyin Cahid Yalçın "Dün· 
ya nimetleri'', Vill Durannt "Feylezof
lar - Hayat ve mezhebleri "Kitablar ara
sında. 

El işleri sergisinde : 
Beğenilecek el işlerine ve 
küçük sanatlara 10.000 li
ra mükafat dağıtılacaktır. 

Operatör 
Dr. Sadi l(onuk 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Ankara postane caddesi N . 53 
telefon 1436 

poı. nleyhtan propagandaya bir son vermek gayesini güdecek pon hükümrnalığı altına girmiş olacaktır. 

-===~·==========~~~~~==~~~~~~~~========~~~~~~ 
Tefri!<a: No: 74 

~ENGE~~ KiT ABI 
Yazan: · Çeviren: 

'.Rudyard KJ.PLİ~ G Nurettin ART AM 

• · - Bir da haki sefere, dedi katır topçu 
ICatırlarının arasında "yangın var·' hırs~z 
ıvar !" diye bağırarak koşmasını öğre~ ! Şim
ili otur da ahmak boynunu avutmağa bak! 

Deve, kendi usulünce iki büklüm olarak 
ıyere çöktü ve homurdandı. Karanlık içinde 
bir takım çarpışma sesleri geliyordu. Bu sı
rada topçu kadanalarmdan birisi de katırın 
(Yanına geldi ve burun deliklerinden poflaya 
poflaya dedi ki: 

- Bu develer, bu defa üçüncü defadır ki 
bizim saflarımızın arasına girip rahatımızı 
i!,:aC'ınyorlar. Çok fena bu! Bir at, güzelce 

uyuyamazsa, sıhatini nasıl korur? Orada
ki kim? 

Katır cevab verdi: 
- Ben dağ bataryasının iki numnr~lı to

puntm katınyrm: ötekiler bibi sizin ar•-::adas
larmızdanım. O, beni de uyandırdı. Siz ki~-
siniz? -

- Numara on beş. E kıtasr • dokuzuncu 
mızraklı, Dicle Kanlif'in atıyım. Biraz iler
dedir. 

-0, af•:uzı rica edeı:im, dedi katır, ka
ranlıktan ortalık iyi görünmüyor. Bu deve
ler her şeyi rahatsız etmiyorlar mı? Ben de 
biraz kafamı dinliyebilmek için kendi safla
rımdan ayrılıp buraya geldim. 

- Deve, aşağıdan alarak dedi ki: 
- Bu gece fena rüyalar gördük efendi-

lerim ve fena halde korktuk. Ben, dokuzun
cu y~rli piyade alaymm mek1~re devesiyim 
ve sızlcr gibi cesur da değilim. 

Bunun üzerine katır: 

- O halde böyle kampın içinde koşaca
ğına yerinde kalıp da dokuzuncu piyade ala
ymm yüklerini taşımıyorsun? dedi. 

- Fakat pek fena rüyalar gördük. Afe
dersiniz. Kulak verin! nedir bu? hala koş
rnaaa devam edecek miyiz? diye cevab ver-

i:'> 

di deve. 
- Cök buraya, dedi katır, yoksa top te

kerlekl~rinin arasında uzun bacakların sıkı
şır kalır. 

Katır, kulaklarını dikerek söylencnl~ri 
dinledi ve: 

- Boğalar, top boğaları, diye bağırdı, bu 
gece kampta herkesi sen ve arkadaşların u
yandırdınız. 

Bu sırada bir zincir şangırtısı duydum. 
Ateş açıldığı zaman fillerin çekemediği ağır 
topları çeken boğalar, omuz omuza o tarafa 
doğru gelmişlerdi. O arada Billi isimli bir 
katrr da zincirlerin üzerine doğru gelmişti. 

Katır, topçu beygirine: 

- Bu, bizim acemilerden birisidir, dedi, 
beni çağırıyor. Buradayım, delikanlı sesini 
kes. Karanlık henüz hiç kimseye zarar ver
medi. 

Boğalar oraya yaslanıp geviş getinneğe 
başladılar. Bu sırada katır, Billi'ye sokuldu: 

- Bunlar korkunç ve müthiş şeylerdir 
Billi, dedi, biz uyurken bizim saflara girdi
ler. Bizi öldürecekler mi, ne dersin? 

Billi: 
- Sana bir numaralı bir tekme indinneyi 

aklımdan geçiriyorum, dedi. 
At: 
- Yavaş olun, yavaş olun, dedi, onlar 

daima işe böyle ~aşlarlar .. Ben - üç yaşında 
ve A vusturalyada idim - ilk defa bir adam 
gördüğüm zaman yarım gün kaçmıştım. Bir 
deve görsem, gene yapacağım buydu. 

Bizim Hindistandaki süvai atlarım1zın, 
aşağı yukarı, hepsi Avusturalyadan askerler 
tarafından getirilmiştir. (Sonu var) 



~ lLKTESRlN 1936 PERŞEMBE 
-Ge: -

Tarih deki garib vakala.r 
l'azan: Maı 'KEMMERICH Çeviren: S. 'ALI 

XLll 
R Enerjinin daimi olduğunu keşfeden mı palavra idi, faliat liendi evinin bah-

obcrt Mayer ilim dünyası tarafından çesinde yaptığı uçma tecrübelerinde 
0 

kadar şiddetli bir alayla karşılaşmış- ~u adam 24 metre kadar yükselmeğe 
.:r ki. hiddetinden kendini pençereden muvaffak olml.1'tu· Bu da o zamana gö-

•tarı fırlatıp atmıştır. re bir muvaffakiyet idi. O zamanın bil-* yük &timlerinden me~hur Astronom S. 
1a İngiltere hükümeti geçen asır aon- S. L. de Lallande 18. 5. 1782 de Paris 

rtnda Darvin namına bir heykel dikil- gazetelerine yazdığı bir mektupta bu' 
~esini kabul etmemiş ve bunun yeri!le gibi tecrübelerden şöyle bir lisanla 
ır nıaymun besleme evi açmıştır. bahsetmektedir: ••Müsaade ediniz de * kariterinize alimlerin bu gibi meseleler 

F k karşısında susmalarının bir istihfaf ran lin Londra'daki kıra11ık ilim 
~adcnıisine demir çubukların hava.!a susması olduğunu aöyliyeyim. Çünkü 

~ elektriği çekmesi hassasını izah etti- bir insanın havaya yükselip orada du-

l~ &anlan aldığı cevab umumi ve yüksek rabilmesi her cihetten imkansız bir iş· 
~ kahkaha oldu. Akademi Franklin'in tir. İlim akademisi azasından Coulomb 
onferansının basılmasına bile lüzum 

törınedi ve bu teklifi reddetti. 

* l> 1_781 senesinde François Blanchard 
arıs gazetelerinden birinde bir yazı 

ll~şrederek bulunduğunu iddia ettiği 
hır nevi uçmak aletini tarif ve izah et
eti. Bunu bulmak için 10 sene sarf etti
:!ni söylüyordu. Alet mucidinin tari
I ıne göre şöyle idi: "'Haç şeklinde bir 
~keletin üzerine 120 sanfim uzunlu
gunda, 60 santim genişliğinde bir san
dal oturtulı•yor. Bu sandal ince çubuk
lardan fakat çok mukaveemtli olarak 
~Jhln11ştır. Sandalın iki tarafında 
.180 - 200 santim uzunluğunda yüksek 
destekler bulunuyor ve üçer metre U• 

~Unluğunda dört kanad taşıyor. Bunlar 
ep beraber 6 metre kadar kutur ve 18 

ltıetre kadar çevreye malik bir şemsiye 
~tuda getiriyorlar. Kanadlar hayret 
;~~~ek kadar çabuk hareket ediyorl~. 

utun makine, genişliğine rağmen, iki 
itişi tarafından havaya kaldmlabiliyor 
~erkes beni gök yüzünde kargalardan· 
~aha çabuk uçarken görecek. Bu hızlı 
1ıçu, nefesimi de kesmiyecek, çünkü \ 
buna karşı da tedbirler aldım." 

Gerçi hu yazıdaki iddiaların bir kıs-

bir sene kadar evvel içtimalarımızdan 

birinde bugünkü vücud teşekkülü ile 

bir insanın uçması için 4 • 5 bin metre 

uzunluğunda kanadlart olması ve bun-

· ları saniyede bir metre süratle hareket 

ettirme9i İcab edeceğini hesab ettiğini 

söylemiştir. Böyle hayali şeylerin ha -

kikat olacağına ancak bir mecnun ina-

nabilir. Ve izafi sıkleti havadan aşağı 

cisimlerin yardunı ile havaya yüksel -

mek düşünceleri de tatbikine asla im-

kan olmıyacak şeylerdendir." 

Ne garibtir ki daha aynı senenin ilk 

teşrininde Abinyon'da Stcphan Mon

golfier szcak hava ile doldurulan balo-

nu icad etmittir. 

* 
1910 senesinde At.manyadaki liato-

lik ilahiyat fakültesi profesörlerinden 

biri maden kömürünün teıekkülünü şöy

le izah ediyordu Allah zulmeti yerin 

dibine nefyetti. Onun tekrar yer yü· 

ı:üne çıkması şeytani heveslerin tatmi-

ni, sefahat ve küfür içindir.-

(Sonu var) 

Sancak Meselesi 
!.:illetler Cemiyeti Siysi Konseyinde 

(Başı 1. inci sayfada) 
"- Fransa Suriye muahedesi lngil

.tere İrak muahedesinden mülhem ol
lllakla beraber muahedeye siyasi hüküm
ler ilave edilmıştir. Bu hükümler Suri
Ycnin bazı havalisinde toplu kesif e
kalliyetler kadar diğer dağnık ekalli
Yetleri de himayeye matuf tur. Bu te
minat harblen sonraki ekalliyetlerin lıi
tnayesini hedef tutan muahedeler kad
rosundan daha geniştir. Bu noktada İs
kenderun ha valisinde yaşayan 
türk ekalliyetinin mukadderatı hak· 
kında Türkiye baş murabba • 
ırnın düşüncelerini haklı bulurum. 'Fran
sa hükümeti Suriye ile müzakerelerin
de bu türk ekaUiyetine geıek umumi 
ıurette bir ekal!iyet olduğu için gerek 
ınandater hükümet olarak Fransamn ü
zerine aldığı mcsuliyet do1ayısiyle hu
Busi bir ehemiyct vermiştir. Bu ehemi
Yette başka bir scbeb daha vardır. Bu da 

Fransayı Türkiyeye bağlıyan hususi 
anlaşmaların mevcudiyetidir. Bu anlaş
malar mucibince Fransa mazide bu türk 
ckalliyctine verecegi teminatı tasrih et
miştir. Bu da 19Zl muahedesi mucibin
ce türklcrin lisan ve kültür itibariyle 
türklüklerini muhafaza etmek vadidir. 
Fransa mandasının devamı müddetince 
bu vadini daima tutmuştur. Yakında 

resmen imza edilecek muahede ele bu 
vadi tutacaktır. Konseyde de söyledi· 
ğim gibi mandater hükümet tarafından 
alınan teahhüdler mandater hükümetin 
varisi olan Suriyeye devir edilecektir. 
Hiç gizlemcğc lüzum görmem ki bu me
sele hakkında Rüştü Arasla muh,telif 
defalar görüştük ve gerek itilafın hu
dudu ve gerek türk ekalliyetinin mukad. 
deratı üzerine icra edeceği tesir itiba
riyle kendisine teminat verdim. Ve bil
dirdim ki, eğer tiirk hükümeti Suriye 
istiklali fırsatı ile İskenderun da lıugün 

uı:us 

tngilterenin siyaseti 
Almanyanm üzerinde 
durduğu noktalar 

Berlin, 7 (A.A.). - Atman bastnı fn

gilterenin aon .zamanJarda tatbik ettiği 

siyasayı büyük bir dikkatle takib etmek

tedir. Munşner Nahrihten gazet~ı. 

Londranın, franaız politikasının sola doğ

ru tehlikeli bir inhiraf ma mani olmak i

çin son zamanlarda büyük bir gayret 

göstermiş olduğunu yazmaktadır. Fran

ğın kıymetten düşürülm~i bu gibi te

şebbüsleri yeniden muvaffakiyetsizliğe 

uğratacaktır. İngilizler, demirlerini at

mak itiyadında bulundukları liman kum· 

la dolduğu zaman vaziyetin tehlikesini 

anlıyacaklardır. Bu itibarla bir çok in.. 

gilizler Fransa karı§ıklıklarına sahne ol

duğu müddetçe kararsız bir vaziyette 

kalacaktır. 

Frankfurter Zaytung gazetesi diyor 
ki 

''İngiltere bir zamanlar tek taraflı 

ailahsızlaumaya tarafdardz. Fakat ingi· 

1iz siyaseti ı1ni bir şekilde değişerek tek 

taraflı silahsızlanmanın muvazeneyi bo

zacak bir keyfiyet olduğu kanaatini bes

lemeğe ba§larnıştzr. 

İngiliz devlet adamlarının bugün ile· 

ri sürdükleri deliller, harbten sonraki 

Almanyanın ileri sürmü,Ş olduğu delil

lerin aynidir. Biz her zaman iddia ·etmi

şizdir ki her an bir tecavüze maruz ol

duğunu görmek bir millet için tahammül 

edilemiyecek bir haldir. Çililkü böyle bir 

korku milli hissi azaltmaktan başka, ha

kimiyet hakkındaki inançları da sarsa

cak mahiyettedir. 

Kendi söylediğine göre, Sir Samuel 

Hor, Almanyamn gitgide büyüyen as

keri kuvvetini bir tenkid için değil, fa

kat bir vakıayı tesbit etmek için 'kay

detmiştir. Dünya kamoyu önünde bir 
tek hadise tebarüz etmektedir: Almanya, 

15 sene müddetle tek taraflı olarak si

lahsız kalmıştır. Ve B. Horun da itiraf 

ettiği gibi ancak son senelerdeki acı tec

rübeler bir taraflı silihsu: kalmilnın ten
kid eüilcbiiır kıymetini meydana çıkar-

mıştır.,, 

cari olan muhtariyet rejimini yeniden 
tasrih zaruretini hissediyorsa 1921 iti-
15.fı çerçevesi dahilinde kalmak, y:ıni 

aynı mevzua ve bu ahalinin türklük 
karekterim muhafaza etmek mev.zuuna 
temas etmek şartiyle Fransa bu şekil
de mitzakcrcye girişmekten kaçmmıya

caktır. 

Fransa hükiimeti bu müzakerelere 
Suriyeyi de iştirak ettirmek niyetinde 
~e. mantıki olmak için. mandater devle· 
tin ü~ senelik istihale devrini bir dere
ceye kadar Suriye devletinin siyasi ter· 
biyesini ikmal için kullanmak arzusun
dadır. Bunun içindir ki daha mandater 
kaldığı bu devrede Suriyeyi beynelmi· 
lel mahiyette müzakerelere iştirak et
tirmek niyetindedir.,, 

SOVYETLER BIRLlôl'NDE: 

Lokarno devletleri konferansı 
için bir görüş 

.Moskova, 7 (A.A.) - Lokamocu 
Clevletlerin toplanmaya daveti için ya
pılan hazırlıktan mevzuu bahseden 
Jurnal dö Mosko gazetesi diyor ki: 

"Yeni konferans Hitlerci Almanya 
tarafından parça parça edilen eski Lo
karno muahedesinin yerine yeni bir 
emniyet garantisinin tesisi ile netice
lendiği takdirde bu konferansın Avru• 
pada sulhun organize edilmesine doğ
ru atılmış bir adım teşkil edeceği mu
hakkaktır. Fakat Lokarno muahedesi. 
nin bu ikinci sureti, ilk suretinin ha
zin sonunu değil, fakat hazin tecrübe
sini dikkate alması şartiyle sulh dava
sına hizmet edebilecektir. Eski Lokar
no muahedesinin ondan daha kötü ve 
mütecaviz memleketleri memnun ede
rek müstakbel Avrupa harbının hazır
lanması yolunda ileri atılmış yeni bir 
adnn teşkil edecek başka bir muahede 
ile değiştirilmesi emniyet davasına 

karşı bir cinayet teşkil edecektir. Fil. 
hakika Hitlerci hükümet büyük bir 
küstahlıkla, bu konferansa iştirakine 

mükafat olarak hususi avantajlar iste
mektedir. Halbuki, bu konferansın ilk 
işi Almanyanm milletlerarası teahhüt
lerini çiğnemekle kabahatli olduğunu 

tesbit etmek olmalıdır. Hitlerci diplo
masi, şu tezi ileri sürmektedir: ''Bizim 
le beraber olmıyan, bize karşıdır." Bir 
uzlaşma şekli bulunabileceğine elan i· 
nanan fransız ve ingiliz sıyasa adam
larının ümitlerini nereye dayandırdık
larını anlamak imkansızdır. 

Fölkişer Beobahter adlı yan resmi 
alman gazetesinin neırettiği makaleler 
İngiltereden cezri bir karar almasmı 
istemektedir. Fransaya gelince, bu 
memleket çoktanberi Hitlerci prensip· 
leri tanımaktadır." 

POLiSTE: 

iki şoföriin lia"·gası 
J .. ozan palas sokağı taksisinde duran 

şoför Ömer ve Ziya sıra meselesinden 
dolayı kavga etmişler ve Öemr tekme 
ile Ziyayı yaralanuştrr. Polis suçluyu 
yakalayarak cumuriyet müddeiumumili
ğine vermiştir. 

iki liralık kuması çalarken 
Salı günü adliye sarayı caddesinde 

tuhafiyeci Mehmedin dükkanına gelen 
garson K~ zım, nıa ttaza sahibinin me§
guliyetinden istifade ederek iki lira kıy
metinde bir kumaş parcasını çalarken 
ycıkalanınt"tır. Polis Kazımı adliyeye 
teslim etmiştir. 

Suçunun cezasını 24 saat 
i~inde gördü 

Atıf bey mahallesinde Hasan adın. 
daki adam ruhsatsız yaptırdığı evi yıkan 
memurlara vazife halinde hakaret etmiş 
ve tecavüzde bulunmuştur. Ruhsatsız 

ev yaptırdığı yetişmiyormuı gibi üste
lik memurlara da ~ıkışan suçlu derhal 
müddeiumumiliğe gönderilmiş ve biraz 
sonra hakim huzuruuna çıkarılarak mu
hakeme edilmiıtir. Hasanm suçu aabit 
olduğundan 63 gün hapse mahkOm ol
mu§tur. 

SAYFAS 
:s 

Ordu atı müsabaka an 
15 birinci teşrinde at terbiyesi1 
manialı n,ıukavemet koşusu 

yapılacak 
Suvari müfettişliği tarafından, harb 

atlannm talim ve terbiyesini teşvik et. 
mek ma.ksadiyle, bir müsabaka tcrtib e .. 
dilmiştir. "'Ankara ordu atı mü abaka• 
lan., adını alan bu müsabaka 15 birind 
teşrin perşembe günü başhyacak ve üç 
gün devam ederek 17 birinci tC§rin ca
martesi günü bitecektir. 

Sağlam, idaresi kolay, itaath ve heı 
istenilen hareketi doğru yapar atl se~ 

mek üzere, birinci gün, Ankara atlı spo11 
kulübünün menaj sahasında "at terb~ 
yesi,. müsabakası yapılacaktır. 

İkinci gün, manialı arazide atılgal\ 
ve canlı yürüyüşlere alışkın, uzun b~ 
yürüyü§ten sonra lıasa ve fakat kuvvetli 
bir gayret göstermek kabiliyetinde olan 
atlar arasında "manialı mukavemet" :ıeıaıı 
ıuau vardır. Bu manialı mukavemet kOio 
ıusu (Ankara Orman çiftliği şimal~ Çiıı 
mento fabrikaaı, Harman yeri Kara k0o 
sunlar köyü, Harbiye okulu garbı ve i&. 
tasyon tepe hududu) içindeki arazide o.. 
lacalıctır. Mevcud arazi anzalarmdall 
başka çok mikdarda ilave edilmiş ~ 
manilerle de arazi prtıan mükülle§ı' 

tin1ecelrtir. 
Uçilncü güntı, gene atlı spor ktt1i11* 

manej saliasında biribirine yakın manittlj 
ri suvarisinin isteği dahilinde gcicbilbJ 
atlan seçecek olan "manleri aşnak,. 

müsabakası vardır. 

Birinci ve nçüncn gUnkU mUısabaka 
lar saat dokuzda başlıyacaktzr. hdnc:I 
günkü mukavemet müsabakasına gene 
saat dokuzda Muhafız alayı cenubıındao 
ki istasyon tepeden başlanılacaktrr. 

Bu müsabakaları seyredeceklftrdeo 
hiç bir duhuliye alınmıyacaktır. At ~ 
gisinin kıymetini layikiyle takdir eden 
Ankaralaılarm bu müsabakaları .zeTk16 
ccyredeceklerine eminiz. 

Boks kulübü kongresi 
Ankara bob kulübü başkanlığmdaıu 
Kulübümüzün senelik umumi kong.c 

resi (24 birinci teşrin 1936) cumartesi 
günü saat 13 de belediye salonunda top• 
lanacktır. Ankarada bulunan aza ar.k.i. 
daşlann içtimaa gelmeleri rica olunur. 

Kamutay Bah~inde açı
hava konserleri 

Şef İhsan Künçer'in idaresinde Rl-
yaseticumur bando heyetinin hava mü
said olduğu takdirde bugün saat 16.SO 
de vereceği açık hava kaw;e!l probamı 

JUdur: 
Proğram 

8-10-936 Perşembe 
ı - Fucik Marche Ftorannneıı 

2 - Chopin Valse Lentl 
3 - S. Saenı I. Symphonie 
4 - Vagner Le Crequcule DC9 

DieUM 

5 - Macgani Selection Amica 

Tefrika: No. 62 

CtLtNl\fiYEN tNS~N 
Yazan: Dr. ALEX!S CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHl BAYDAR 

deki zaman, arzın kendi mihveri ve güneş etra- zara ile görünür; diğer üç buudü biz hareketsiz 
fmda devretmesi gibi bazı muttand hadisder ve kısa sandığımız halde bu dördüncüsü hare· 
vasıtasiyle tanzim olunur. Şu halde devamımız ketli ve uzundur. Bizler, ilk iki ufki buud icin
giineş zamanının vahidleriyle ifade olunur ve de, kendi vasıtalanmızla kolayca kımıldanabili
takriben yirmi beş bin günü ihtiva ecler. Bir ço· riz. Yerimizi şakulen değiştirmek isteyince arzın 
cuğun günü, onu ölçen saata göre ana ve balla- cazibeaiyle mücadele etmemiz litZJm gelir ve o 
smm güniine müsavidir. Hakikatte bu bir gün, zaman ya bir balon veya tayyareye binmemiz 

BEŞİNCi BAHls onun ilerdeki ömriinün pekaz bir kısmını ve ana gerekir. Nihayet, zamanın uzunluğunca seyahat 
iç zaman ve babasının ömiirlerinin de miihim bir parça- etmemiz ise imkanm:drr. Wells bize, romanla-

1 sıru temsil eder. Ancak o, bir ihtiyann gecmit rrndan birinin kahramanına odasından dördün-
D G günlerinin ehemiyetsiz bir kısmı ve memedeki cü buud' ü kullanarak -"-- geleceğe kaçmak . evam. - üneş zamanı ile bunun ö!çülme- h D fı ~ 
1 Z çocuğun ayatınm uzun bir devresidir de.. e- rsatını venni!ll olan makinenin in~ srrlanm öğ-

1· - aman ve mesafe içinde e5yamn i.li , ı. - '$ ·-:r-
Riyui zaman. _ Fizik zamanın mek ki fizik zamanın kıymeti, gelecek veya geç· retmemiştir. Hakiki insan için zaman, müddetin 

şeylerin dört buudü vardır. Ye insan da, hem 
zaman ve hem de mesafe içinde mevki alır. Biz
lerden daha yava! yaşayan bir müp.hide insan, 
ince ve uzun, bir şehabm kuyruğu gibi ziyadar 
göriinmek icab ederdi. Bu böyle ise de insanın 
tarifi güç olan bir manzarası daha vardn ve bu 
manzara fizik müddette muhtevi değildir. Fikir 
zaman ve mesafeden kurtulmakta; ahlak, est~ 
tik ve din duyguları da onun içinde mevcud 
bulunmamaktadır. Bundan başka, öngörülüle• 
Tin gizli şeyleri uzun mesafelerden sezdiklerini 
de bihnekteyiz. Bunlardan bir takımı çoktan olup 

ameliyevi mefhumu mişi düıündüğümüze göre değişir. ~iğer buudlerinden pek ziyade farklıdır. Fakat 
lnaanm devamı, boyu gibi, kendisini ölç- Devamımızı saate izafe etmeğe mecburuz, insan, mesafeden ayn olmakla beraber, hiyolo-

tn k k il ) } h d çünkü bizler fizik müddeti·n ı"çı"nde bulunmak - jici ve fizikçi için, gerek yeryüzünde ve gerek 
k

e te u anı an ö çü va i ine göre değiıir. ·h d 
d' · · f J l k ed k ) tayız. Saat ise bu mu"..ı..ı_Lın· an--L L!_ budu"'nü cı anın geri kalan kısımlan üz.erinde, on an ay-en ımızı are ere ıyas ece o ursak bu öl- U0C1: c:c1A. uu- nlmaz sayılmaktadır. 

ç\i vahidi çok büyük, bir meıe ağacı ile kıyas ölçmektedir. Üzerinde yaşamakta bulunduğu
edecek olursak çok küçük, yeryüzü tarihinin muz yıldızda ~yanın buudleri hususi karakter- fjlvaki tabiatta zaman, daima mesafe ile 
terçevesi içinde ise yok denecek kadar mana- lerle biribirinden ayud edilir. Şakuli buud arz birleşmİ§ gibi müphedc edilmektedir ve bu, 
~dır. insanın devamını biz minesinin aathm- cazibesiyle hüviyetini ahr, ufki buudler bizce maddi mahluklarm zanın bir görünüşüdür. Hiç t dö~en ~ir saat yelkovanı ve akrebinin hare- biribirine kanpnq gibidir. Fakat asabi cümle- bir konkre §Cyin yalnız üç buudü olaınaz; bir 

bitmif veya felecekte vuku bulacak hadiseleri 
görmektedirler. Şurası dikkate layıkbr ki bun· 
lar geleceği de geçmiJ gibi hissetmektedirler. 
Bazan da birini diğerinden tefrika muktedir de
ğillerdir. Mesela iki ayn devirde, ilk göriişlcri

nin geleceğ.ı: ve ikinci görüşlerinin geçmiae ta• 

alluk etmekte olduğundan iştibah etm(' tsızın 
aynı haberi vermektedirler. Denilebilir ki mu• 
ayyen bir faaliyet tarzı şuura hem mes~' · ve 
hem de zaman içinde seyahat etme'k irr :tnı'QI etlerıyle olçer ve bunlann saniye, dakika ve mizin ucu miknatisli iğneninkine benzer bir kayanın, bir ağacın, bir insanın ani olmaları ka· 

laat denilen biribirine müsavi merhaleler ara- hassasiyeti olsaydı bunlar arasındaki farkı seze· bil değildir. Evet; zihnimizde üç buudlü mah-
~-n_d_a_k_a_t_et_t_ik_Je_r_i_m __ es_a~f_e_il_e_i_z_ah...:...:ed:..::.::.e~ri=z~. =S=aa=t=le=r~----~b:il:ir~d:ik:·~D:o:"r~d:u:'n:c:ü~b:u:u:d::_:ise::_:b~iz;:e~h:us:::u:sl~b:rr:·~m:::a:n_-....:.;lu:k:lar:.:.~yara:::!:bn~:am~ız~~m~u~··m:,::k~ü~n:s:e~d:e:...,::b:ü~tu:'"n::...;ta:::b:ii:.._ ________________________ __:<Sonu var)__,. 

vermektedir. 

Orman Çiftliği : Merkez sahş mağazasında çok 
ihtiyaçlarınızı temin edebilirsiniz, 

~şitli zengin çiçek mağaza"ını açmı~tır. Ilüttin 

• 



SAYFA 6 

Cenup Deınirvolları Diretörlüiün· 
den: 

Cenup demiryollarında bu 'JCerre aşağıdaki yent tarifenin yürür
lllğe konulduğu sayın ahaliye bildirilir: 

13 SAYILI ÖZEL ÇABUK GİDiŞ TARİFESİ 
Tatbik tarihi: 1 Temmuz 1936 
PANAYIR, SERGİ V;E KON'GRELERLE tLMt. TICARI, 

TURiSTİK VE ARTİSTİK BAŞKA TÖRENLER MÜ.NASEBE
TİYLE YAPILACAK TENZİLAT 

Gerek Türkiye ve gerekse yabancr memleketlerde tertib e?ile!1 
ve istisnai bir önemı" olan Panayır, sergi ve kongrelerle i1'?1i: tıcarı, 
turistik ve artistik başka törenler münasebetiyle gerek gıdışte ge· 
tek dönüşte aşağıda yazılı tenzilat yapılacaktır. 

a) Ziyaretçi, sergici ve kongreci/ere • . _ .. 
l.• Numaralı genel tarifeye (yolcu tarıfesıne) gore yuzde ~~· 

b) serilmesi kabul olunan hayvan, alet, eşya ve mtıhsullere yu· 
rUyen yavaş gidiş tarifelerine göre yüzde 50. 

İşbu tarifenin tatbik edileceği her bir tören için yolcularla eşya 
sahiplerinin ne gibi kaideler gözetmeleri gerek olduğu ve yapılan 
tenzilfitrn ne müddet içinde geçkil olacağı demiryol tarafından tes
bit edilecektir. Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Karkamişte Cenup 
Demiryolları Direktörlüğüne başvurmaları rica olunur. (1876) 

2-4835 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Akarın nevi Mevkii Akar numarası 

Ardiye Sanayi caJdcsi 306 
Yukarda evsafı yazılı vakıf mahallin ardiye olarak liullanılmak 

Uzere tarihi teslimden itibaren 31.5.1937 güniVıe kadar icar müdde· 
ti aç·Jc artırmaya konulmuş olduğundan ihalesi 15.10.1936 perşem
be günü saat on beştedir. Müzayede evkaf apartmanında varidat ve 
tahsilat müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden yllzde 7,5 temi· 
natı muvakkate alınacaktır. Tutmak ve şartlarını öğrenmek istiycn
lerin hergün mezkur müdürlüğe müracaatları itan olunur. (1272) 

2-4834 

Karacabey Harası Direlctörülğün
den: 

25. Eylfll. 93ı; cuma g\inU ICapalr zarf usuli ite eksittmesinin ya. 
Pılacağı ilan edilen Hara merkezinde yer.iden inşa edilecek Elit 
kısrak tavlasına talip çıkmadığından yeniden kapah zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

.. ı - İhale 22 10 936 perşembe günli saat on dörtte Bursa Baytar 
MudUrlüğU dairesinde yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen keşif bedeli 60082 lira 15 kuru§ olup 
hluvakkat teminatı 4255 liradır. 

~ 3 - Bayındırlık genel şartnamesi, mali ve fenni şartnameler 
plan v~ mukavele projesinden mürekkep bir takım münakasa evra
b 10 hra mukabilinde hara muhasebesinden verilmektedir. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numarah eksiltme 
~anunu nıu~ibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 

• S •• 9~6 tarıh ve 3297 No. lu reami ceridede ilan edilen talimatname 
~ucıbınce ~afra V ekaletinden almış oldukları müteahhitlik vesika· 
• nı ve teklıf zarflarını 2490 numaralı kanunun tarifatı.na uygun ola 
:kBhazırlıya~a~. 2~ .. ~~.936 perşembe günü saat on dörde kadar Bur-

.. aytar 'Mudurlugil Dairesindeki komisyona tevdi etmeleri ve 
;un:ka~.~v~a~.ını ~örmek istiyenlerin Bursa, Ankara, İstanbul 

ay a(r udürluklerıyle Hara müdürlüğüne müracaatları ilan olu· 
nur. 1726) 

2
-4

814 

İzmir Bayındırlık 
Direktörlüğünden : 

D + ·~0~4~ lıra 12 k~ruş keşif . bedelli ~demi§: Çatal yolunun 
28 9 9 + 5?~ kılometrelerı arasındakı şose ıle iki menfez ya

pısı • · 36 dan ıtıbaren 20 giln müddetle kapalı eksiltmeye konul
Olu,Ştur. 

.. 
2 
-; Bu 6'~~un1kapah eksiltmesi 19 - ilkteşrin • 936 pazartesi gii

nu saa tn ır. e zmir ili Daimi Encümeninde yapılacaktır 
• 3 -. steklıle~i~ hazırlıyacakları ı 100 liralık muvakkat ;eminat 
ale teklıfnamelerını ve ehliyet vesikalari 1 b" rk d .. 
!emeçte ihale saatJndan bir saat evvelı"ne Ykaed ırdı .te. a ı ~eçen. gı..~~-

ğ ar aımı encumenı .,...,-
kandı~ dına.vk~re~ebk. m_akbuz almaları. İhale gününde büdçe gelmediği 
tak ır e ı ıncı ır ılanla zarfların kabulı'ı· ne d ı kt 

F ı b'l · d" evam o unaca ır. 
.. ~- :-:: az a 1 gı e ınmek istiycnlerin İzmir Bayındırlık Direk-

torlugune baş vurmaları. (614) 2-4?S4 

Ankara Cezaevi 

Direlctörlüğünden : 
/. nkara .~e~~ .~vinin ~36 ~ali senes~. i~~ir.acı için (30) bin kilo 

yeı ı< ko"".•ıru (25) ~ın kılo meşe komuru, (45) bin kilo kırılmış 
meşe ouunu he (500) kılo kırılmı · çıra 16 gün müddetle açık ek. 
siltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin % 7,S teminatı muvakkate akçesi olan (220) lira (88) 
kuruşluk banka mektub,_u veya ? mikdar paranın Ankara Defterdar. 
hğı veznesine yatmldıgına daır. makbuzlariyle birlikte yevmi iha
le olan 1 3-10-93~ tarihin~ .~~sadıf ~alı gü~ü saat 15 te Ankara Cu
muriyet Müddeı .Umumıhgınd~ ~uteşe~kıl kom~syona şartnameyi 
görmek ve fazla ızahat a]mak ıstıyenlerın Cclıecıde Cezaevi direk· 
törlü2'üne müracaatları Han olunur. (1101) 2-460fı 

ULUS 

1 ~~~,~~.sı~
1:!ir~ M!~=~~e~L 

mühendisi olarak Fen Heyetinde istihdam edilmek üzere iki diplo· 
malı mühendis alınacaktır. 

Fen Müdürüne 350 ve makine mühendisine 300 lira aylık ücret 
verilecektir. . • . • 

Yabancı dil (Fransızca, Almanca, İngılızce) bılenler tercıh e· 
dilecektir. 

İsteklilerin bu şartları haiz olduklarını gösterir vesikalar ile 
müracaatları. (1153) 2-4690 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 

Anl{aı·a l\lerl{.eZ Hıfzıssıhha mües
sesesi Sabnalma l{omisyonu Riva· 
setinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Müe~ese Farmııf~rırlina~i ile Se
rum şubelerine satın alınacak ve bedeh muhammenı 5805 lıra 25 ku· 
ruşluk kimyevi maddeler. . . . . .. • 

2 - f stiyenler şartname ıle lıstelerını muessese muhasıp mute-
metliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 24.10.936 gün cumartesi saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 435 lira 40 kurus mu

vakkat teminat vermesi bundan ba.<>ka en az bir parcada bu gibi kim· 
yevi madde satışından 10000 liralık iş yaptığına dair vesika göster
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 2490 sayıh kanunun 33 üncü m::ı clclesine 
tevfikan vaktinde tevdii lazımdır. (1265) 2-4829 

Anlcara Valiliğinden : 
Etlik öküz ahırı tavanının betonarmeye cevrilıııesi işi .23.10.936 

cuma günü saat ıs de vilayet .Nafıa müdiirlü~ü orlnsm'la toplC? n:ın 
eksiltme komisyonunda ihalesı yapılmak üzere açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Keşif bedeli 3989 lira 42 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 299 lira 25 kurı ıştur. 
İsteklilerin teminat mektuplariyle birlikte yukarda yadı gün 

ve saatte komisyona" gelmeleri. 
Buna aid keşif evrakı ve şartnamelerini ~örmek istyien1 erin her 

gün Nafıa müdÜrlüğiine müracaatları. (1273) 2-4835 

Anf{ara Valiliğinden : 
Maliye vekaleti Zat işleri sicil odasında yanılacak olan s;ıbit ma

sa 23 teşrinievvel cuma günü saat on !>eşte vilayet nafıa m'" diirliiğü 
odasında toplanan eksiltme komisyonunda ihalesi yap;lmak üzere 
pazarlığa konmuştur. 

Keşif bedeli 325 liradır. 
Muvakkat teminatı 24 lira 38 kurustur. 
İsteklilerin teminat mektuplariyle~ birlikte yuk"arda yazılı ihale 

gün ve saatinde komisyona gelmeleri. 
Buna ait keşif evrakı ve şartnameyi görmek istiyenlerin hergün 

Nafıa müdürlüğüne müracaatları. (1274) 2-4837 

Nafıa Bal{an~ın dan: 
Nafıa vekaletinden müteahhitlik vesikası alanların 937 senesi 

başında vesikaları usulen yenisiyle değiştirilmek üzere vesika alın· 
dığı tarihten itibaren ne gibi işleri teahhüt edip bitirdiğini veya te
ahhüdünü ifada devam etciğini iş şahibinin sarih adresi de zikte· 
dilmek şartiyle 1. Teşrinisaniden itibaren bir istida ile Vekalet ma-
kamına müracaatları. (1251) 2-4827 

Anl{.ar a üçüncü ınıntal{a tapu sicil 
muhafızlığından: 
Aşağı Eğlence mevkiinde (tarafları Nafi. Sofya ve Çil Emin oğ

l u ve Sürpik yerleri ile çevrili bulunan) dört döniim mikdarındaki 
bağın (Kayserili Çömez oğlu Kımıstan) metruk olduğundan bahsile 
hazinece tescili istenilmektedir. 

Tasarruf kaydına bağlı olmayan bu bağın tesbit ve tahdidi ile 
ölçüsü için 13.10.936 salı günü saat 11 de yerine gidilecektir. Tasar
ruf ile ilgili olanların muhafızlığımıza veya berkiştirilen günde ye
rinde bulunacak memurumuza baş vurmaları bildirilir. (1253) 

2-4828 ' 

Ankara üçüncü ınıntal{a tapu sicil 
muhafızlığ1ndan: 

Mevkii: Balkehrb: 
Hududu: Şarkan Tevfik Hoca ve Maden oğlu vereseleri, garben 

Ağa Bekir Hoca vereseleri, ı:ıimalen Hayriye, cenuben Ali oğlu İb· 
rahim ve Mustafa ile çevrili 

Balkehriz mevkiinde hududu yukarda yazılı tarlanın Kum oğlu 
Kasımın olduğundan bahsile veresesi tarafından intikalen tescili 
istenilmektedir. 

Bu gayrimenkul tapuda kayıtlı olmadığından 23.10.936 cuma gü
nü mahallinde ciheti hukukiye ve fenniyesi tesbit edileceğinden bu 
tarla üzerinde bir hak iddia edenlerin berkeştirilen günde mahal
linde bulunacak memurumuza, yahud muhafızlığrmıza miiracaatları 
lüzumu itan olunur. (1249) 2-4826 

Karacabey llarası Direk.törülğüıı
den: 

25-9-1936 cuma günü kan<ılı zarf usulivle eksiltrnesinin yapılaca· 
ğı .itan edilen~ Çörekli m:vkiinde inşa edilecek ikinci i?ek ahırına 
talip çıkmadıgından yenıdcn kapalı zarf usuliyle eksıltmeye ko
nulmuştur. 

1 - İhale 22.10.936 perşernhe günü saat on altıda Bursa Baytar 
Müdürlüğü dairesinde yaprlacak'tır • . 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 21689 lira 14kuruş olup muvakkat 
teminatı 1627 liradır. 

3 - Bayındırlık genel şartnamesi, mali ve fenni şartnamelerle 
plan ve mukavele projesinden mürekkep bir takım münakasa evra· 
kı 3 lira mukabilinde Hara muhasebesinden verilmektedir. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı eksiltme ka
nunu mucibin~ ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 
7. S. 936 tarih ve 3297 numaralı resmi' ceridede ilan edilen tali
matname mucibince Nafıa Vekaletinden almış oldukları mi.iteahhit
lik vesikasını ve teklif zarflarınc mezkur kanunun tarifatına uygun 
olarak 22. 10. 936 tarihinde perşembe günü saat on altıya kadar Bur
sa Baytar Müdürlüğü Dairesindeki Komisyona tevdi etmeleri ve 
münakasa evrakım görmek istiyenlerin Bursa. Ankara, İstanbul 
Baytar Müdürlükleriyle Hara Müdürlüğüne müracaatları itan olu-
nur. (1727) 2- 4815 

8 ILKTEŞRIN 1936 PERŞEMBE 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1 - Zaradaki alay ihtiyacı için 225000 kilo ekmeklik un kapalı 

olarak e~<siltmeye konulmuştur. • 
2 - İhalesi 12 - I. teşrin - 936 pazartesi günü saat on beştedir. 
3 - Hepsinin ederi 30375 lira olup ilk teminatı 2278 lira 12,S 

kuruştur. 
4 - Şartnamesi Sivas tüm arttırma eksiltme komisyonundadır. 
S - İstekliler teklif mektuplarını 2490 sayılı kanuna uygun 

olarak yazarak ihale saatinden bir saat evveline kadar Sivas tüın 
arttırma eksiltme komisyonuna makbuz karşılığı vermeleri. (1021) 

2-4519 
İLAN 

Merzifon garnizonunda bulunan kıtaat eratrnın ihtiyacı için alı· 
nacak olan 220000 kilo ekmeklik un 18-9-936 günlemecinden itiba• 
ren 34. gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur •. 

1 - Tahmin bedeli 30800 lira muvakkat teminatı 2310 lıradır. 
Şartnamedeki evsaf ve şeraitini görmek istiyenler her gün komis • 
yona müracaatla görebilirler. . • . • 

2 - Münakasa Merzifon garnızon arttırma eksıltme komısyonu 
tarafından 20-10-936 tarihine müsadif çarşamba günü saat on be! 
buçukta komisyon dairesinde yapılacağından isteklilerin muvakkat 
teminat makbuzları ile birlikte teklif mektuplarını saat on beşo 
kadar vermeleri ilan olunur. (1066) 2-4607 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevkii kıtaatımn selCsen altı bin dört ylls 

kilo yerli pirinç ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul• 
muştur. t · 

2 - İhalesi 20 birine iteşrin 936 salı günü saat 16 da zmırdo 
kışlada müstahkem mevkii satın alma komisyonunda yapılacaktır, 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 16416 lıradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 1231 lira 20 kuruştur~ 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. • . 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesika 

gös.ermek mecburiyetindedirler. . .. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ıkl ve U• 

çüncü maddesinde yazılı ve~ikaları ile temin~t ve teklif ?1ektupla• 
rını ihale saatinden en az bır saat evvel komısyona vermış buluna· 
caklardır. (1201) 2-4752 

İLAN 
Gaziantepteki hudud birliklerinin bir senelik ekmekli.~ .ihtiy~cı 

olan 138000 kilo un 23·9-936 dan itibaren kapalı zarf usulu ıle mu " 
nakasaya konmuştur. İhale günü 15.10.936 perşe~be günü ~at 10 
dadır. Tahmin bedeli 15180 liradır. Muvakkat temmatı ıı:8 lıra 50 
kuruştur. Taliplerin mezkur gün v~ saatte ;Aymtap asker~ satın al· 
ma komisyonuna müracaatları, harıçten talıb olacakla~ın ihale !!3a• 
tından laakal bir saat evvel teklif mektuplarım komısyona gon • 
dermeleri. {1145) 2-4664 

1 
MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 

3ATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARJ 
BİLİT 

1 - Beher metresine biçilen ederi 575 kuruş olan on bin beşyüs 
metre haki Gabardin kumaş kapalı zarfla eksiltmeye ko.nulmuştur. 

2 - thalC1ii 20 • ilkteşrin - 936 sah günü saat 15 dedır. 
3 - İlk teminat 4268 lira 7 S kuruştur. 
4 - Şartnamesini 302 kuruşa ~1?18k ve örneğini görmek istiyen• 

ter her gün Ko. na müracaat edebılırl~r. . .. 
s - Eksiltmeye girecekler kanunı temınat ve. 2~90 sayıl! kanu 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte teklıf mek· 
tuplarını ihale saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (1191) 2-4748 

İLAN 
1 - 20 metre mikabı dişbudak kalası açık eksiltme ile münaka· 

saya konmuştur.. . • 
2 - Tahmin edilen bedeli 3800 lira olup ilk temınatı 285 lıradır. 
3 -İhalesi 16-10-936 cuma günü saat 15 dedir. .. . 
4 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 uncü mad

delerindeki belgeleriyle ihale gün ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1090) 2-4603 

1LA N 
1 - İzmirde yaptırılacak inşaata talip çıkmadığından yeniden 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. . . • 
2 - Tahmin edilen bedeli 41.479 lıra olup ılk temınat parası 

3131 lira 18 kuruştur. . . 
3 _ Şartnamesini almak istiye~~er 210 kuruş mukabılınde M. M. 

V. satın alma komisyonunda alabıhrler. . •. . . 
4 _ 1halesi 17 - birin.:i teşrin - 936 cumartesı gunli saa~ 11 .de dır. 
s _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun:ın 2, 3 uncli mad

delerinde yazılı bilgeleriyle Bayındı.rlık Bakanhgından alaca~ları 
fenni s.artname ile idari şartnamede ıstenen ve behemehal .verılme• 
si mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ıhale ~
atinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın alma komıt-
yonuna vermeleri. (1075) 2-4605 

İLAN 
1 _ 40 metre mikabı gürgen kalas kapalı zarfla eksiltmeye kon-

mutşru. . . 5'70 r d r 
2 - Tahmin edilen bedeli 7600 lira olup ılk tem.ınat . ıra ı • 
3 - İhalesi 15-10-936 perşembe günü saat 15 dedır. .. .. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı kanun~n 2, 3 uncu mad• 

delerindeki belgeleriyle ihale gün ve saatmdan hır saat e~vel te· 
minat ve teklif mektuplarını M. M. V. satın alma komısyonuna 
vermeleri. (1092) 2-4598 

İL AN 

1 _ 26.500 metre çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye kon-

muo;tur. . • 477 i _ Tahmin edilen bedeli 6360 lira olup ılk temınat parası 
liradır. d" 

3 - İhalesi 2.11.936 pazartesi günü saat 15 de ır. . . 
4 _ Nümunesini görmek ve şa"rtnamesini almak ı~tıvenler h:r· 

gün M.M.V. satın alma komisyonundan alabilirler. Muhabere ıle 
şartname gönderilemez. 

s - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunuı:ı 2, 3. marfrt--le
rinde istenilen bilJ?elerile birlikte teminat ve teklıf mel»11nhrınr 
ihale gün ve saatinden en geç bir saat evetine kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. ( 1216) 2-4824 

BİLİT 
35 kalem ecnebi kitabı panrhkla alınacaktır. Pazarlığı 12.10.936 

pazartesi günü saat ondadır. İstekliler listeyi !_!i)rme_'{ üze~e ~ .~.'f .V: 
satın alma komisyonuna müracaat ve pa:ı:a rlıga gırecek erın bellı 
gün ve saatinde komisyona gelmeleri. (1269) 2-4831 

BİLİT 
Benzin : açık eksiltme ile on ton benzin alınacaktır. Hepsini~ 

tutarı (3550) liradır. Evsafı komisyonumuzdan. para~ız olarak ~en· 
lecektir. İhalesi : 23.10.936 cuma günü saat on bırde_dı~ .. tık temınatı 
266 lira 25 kuruştur. Eksiltmeye girecekl~rden. ılgılı bulunanlar 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerınde ıstenen b.elgelerle 
birlikte ihale gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komısyonuna 
gelsinler. (268) 2-4830 -"'"'---- -- -

Muhasib Aranıyor 
El yazısı güzel ve okunaklı usulü defteri ye vakıf bir memur .alı· 

nacaktır. Taliplerin bonservis ve me!:tep şeh.-d,,·n::-me sı• retlenyle 
iki adet vesikalık resimlerini b"r zarfa koyarak (Ankara Posta Ku· 
tusu 405) e göndermeleri. (1247) 2-4796 



1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 11 
SATIN ALMA KOMISYONU iLANLARI 

7 500 KİLO MUKAVVA 
Tahmin edilen bedeli (9500) lira olan yukarda miktar ıve cinsi 

Yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
trıisyonunca 27-11-936 tarihinde cuma günü saat 15 .de kapalı ~3f'f 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan v~rılır. 
'l'aliplerin muvakkat teminat olan (712) lira (50) ~uruşu havı tek: 
lif mektuplarım mezkQr günde saat 14 e kadar komısyona ver~eler~ 
~e kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerındekı 
Vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1243) 

2-4793 

DESTERE, FREZE, ERKEK VESAİRE 

Tahmin edilen bedeli (34400) lira olan yukarda cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyo
nunca 19-11-936 tarihinde perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. 

Şartname (bir) lira (72) kuruş mukabilinde komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2580) lirayı havi teklif !11ek
tublarını mezkQr günde saat 14 e kadar komisyona ver~elen. ve 
lcenailerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerındekı ve
taikle mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları. (1086) 1-4703 

16000 KİLO ARPA. 
11000 KİLO KURU OT, 

7000 KİLO SAMAN. 

• .. 

Tahmin edilen bedeli (1147) lira (50} kuruş olan yukarda mikta• 
rı ve cinsi yazılı yemler Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 23-10-936 tarihinde cuma günü saat 14. te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan 
Verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (86) lira (10) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 rnaddelernideki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1187) 2-4750 

MUHTELİF ATEŞ TUÖLALARI 

Tahmin edilen bedeli (8000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
komisyonunca 25-Il-936 tarihinde çarşamba günü saa~ 15 te kapalı 
2arf)a ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan ve • 
tilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (600) l.irayı havi teklif !llek
tuplarmı mezkilr günde saat 14 e kadar komısyona v~rmel~rı ve 
ikendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerındekı vesa
&le mezkCır gün ve saatte komisyona müracaatları. (1186) 

ı-4787 

784 ADET BİLYALI YATAK 
Tahmin edilen bedeli (3610) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

}'azılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 26-11-936 tarihinde perşembe günü saat 14 ~e açık 
eksiltme ile ihale edilecektir Şartname parasız olarak komısyandan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (270) lira (75) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde.ki vesaikle mezkur gün 
:ve saatte komisyona müracaatları. (1242) 2-4792 

5 TON KAULİN KUMU 

Tahmin edilen bedeli (900) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
rnisyonunca 22·10-936 tarihinde perşembe ~iinü saat 14 de. açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. §artname parasız olarak komısyondan 
:Verilir. 

TalipJerin muvakkat teminat olan (67) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 m=tddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
ııaatte komisyona müracatları. (1244) 2-4794 

4 ADET ASİT KAZANI 

Tahmin edilen bedeli ( 4400) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko-, 
mjsyonunca 26-11-936 tarihinde perşembe günü saat 14,30 da açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (330) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracatları. (1245) 2-4795 

250 TON KİREÇ TAŞI 
110 TON YANMIŞ KİREÇ 

Tahmin edilen bedeli (3800) lira olan yukarda mikdan ,;e cins1 
:yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 27.10.936 tarihinde salı günü saat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasrz olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (285) lira ve 2490 numaralı kanu· 
tıun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. ( 1277) 2-4843 

tLA. 
22.24.26.28.Eylül.936 günü gazetelerde 9.10.936 gününde satın ala

tağımrzı ilan ettiğimiz dört kalem vernik ve iki kalem takların 
şartnamesinde değişiklik yapılacağından bunlara aid ilanların bük· 
Jnü yoktur. (1276) 2-4842 

YEVMİYE 15-25 KİLO SIGIR ETİ 

Tahmin edilen bedeli (1087) lira (50) kuruş olan yulCarda mik'
Üarr ve cinsi yazllı etin askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 26.10.936 tarihinde pazartesi günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parası.z olarak komis
~ondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (81) lira (57) liuruş ve 2490 
'nurnaralc kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (1278) 2-4844 

4000 TON LAVAMARİN KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (56000) lira olan yukarda mikdarı ve cin~ 
t.i yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
Gtomisyonunca 26.10.1936 tarihinde pazartesi günü saat 15 öe kapalıt 
2arf ile ihale edilecektir. Şartname (iki) lira (80) kuruş mukabilin· 
Üc komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4050) 
lirayı havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezk\ir glin ve saatte komisyona müıa-
Qatları. (1234) . 2-4825 

"' P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1 - Satın alınması lazım gelen 15860 kilo ıxıoooxzooo m/m 

saf çinko açık eksiltmeye konulmuştur. 
. 2 - Bu çinkonun muhammen bedeli 3807 muvakkat teminatı da 
286 liradır. 

3 - Eksiltme 16-11-935 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P. T. 
'1'. Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım ve satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 -:- Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edeceti ve 
alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat mektubu 
\re şartar.mede yazdı belgelerle beraber mezkur tarihe müsadif pa
zartesi günü sözü geçen saate kadar bahsolunan komisyona müra• 
caat edeceklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden ve İstanbulda 
Levazım Ayniyat Muavinliainden parasız olarak verilecektir. 

11023) 2--4549 

.. ,, 

Ankara Bölge Sanat Ol{u]u 
Direlitörlüğünden : 

Oliulumuz atölyeleri ihtiyacı için aşağıda cins ve rnikdarı yazılı 
olan muhtelif el takımları ve gereççler açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. İstekli olanların şartnameyi görmek ve fazla malilmat almak 
için her gün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de 
19.10.1936 pazartesi günü saat 14 te Kültür Bakanlığında okullar 
sağışmanhgındaki okullar alım satım komisyonuna kanunun tarif 
ettiği belgelerle birlikte gelmeleri. 

Cinsi 
% 7,5 muvakkat 

.Muhammen tutarı Teminatı 

Muhtelif el talCımları 
ve gereçler 

Miktarı 

46 kalem 1251.65 lira 94 lira 

(1114) 2-4642 

P. T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

I - Satın alınmasına lüzum hasıl olan üç nevide (50000) metre 
lastikli bakır tel açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu miktar telin muhammen bedeli (ZOOO) lira ve muvak
kat teminatı da (150) liradır. 

3 - Eksiltme 19-10-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P. T. 
T. Umum Müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve 
alacakları makbuz ve kanunen muteber teminat mektubu ve şart
namede yazılı belgelerle beraber mezkur tarihe müsadif pazartesi 
günü saat on beşe kadar mezkOr komisyona müracaat edeceklerdir. 

S - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden İstanbul· 
da Levazım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(713) 2-4091 

P. T. T. BiııalarveLevazımMüdür
lüğünd·en: 

1 - Satın alınmasına Itizum hasıl olan on bin kilo Nışadır açık 
eksiltmye konulmuştur. 

2 - Nışadmn muhammen bedeli 2500 ve muvakkat teminatı da 
188 liradır. 

3 - Eksiltme 20-10-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P. T. 
T. Umum Müdürlüğünde toplanacak Ahm ve Satını Komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve alacak
ları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu veya şartna
mede yazılı belgelerle beraber mezkur komisyona müracaat ede· 
ceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden ve İstan
bulda Levazım Ayniyat Müdürlüğünden parasız olarak verilecek-
tir. (744) 2-4143 

FOTO 
l\I ER AI{ L 1LAR1 NA 

1 - Bir büyük Agrandisman makinesi (Lantern) objef
tif Erneman dublanastiğmat. 

II - Bir 9x 1 2 el makinesi, Refleks, objektif Zeiss-T essar 
1 : 2,7 f. 165. Obtüratör rido, 3 Şasi ve çanta 

SATILil{Tfil 
Fırsattan istifade ediniz 

l\dres: ULUS Basırnevinde G. M. rumzuna müracaat. 
Telefon: t Ofı4 Taşradan soranlara mektupla izahat verilir. 

2-4649 

Anl{ara Valiliğinden : 

KREM BALSAMİN 

Kumral, Sarışın. Esmer .her tene tevafuk eden yegane sıhhi ~ 
kremlerdir. Cildi besler, Çıt, Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kuUan
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAM!N 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece i~in penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZA'.NES1. 
Be oe:lu • İstanbul i 
~ *~·~,. ~ ~ ~ .... ~.,,,,~ .. 

A )rvalık Belediye Reisliğinden : 
Belediyemizin kuli lira asli maaşlı fen memurluğu münhaldir. 

Bu işin ehli ve evsafı fenniye ve resmiyeyi haiz taliplerin Baym. 
dırlık Bakanlığınca kabule şayan vesaiki ile belediyemize müraca
atları, (1237) 2--4771 

Ankara Valiliğinden: 
.. ~~~17si idare ve şubeleri içirt alınması muktazi 50 ton yerli ltolC 

komuru ıle 30 ton kuru meşe odunu ve 500 kilo çıra eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Muhammen bedeli 2120 liradır. 
İhale 12-10-936 pazartesi günü saat IS ere vmıyet aannr enenme• 

ni:ıde yapılacaktır, 

Eksiltmeye girmek için 159 liralık muvakkat teminat itası mec~ 
burldir. 

Taliplerin ihale günü daimi encümene gelmeleri şartnameyi 
görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatlan 
ilan olunur. (1103) 2-4612 -

Türk Hava ((urumu 

BtJYüK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6 mcı ke§ide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 

Büyüli ikramiye 

200,000 liradır 

Nafıa Vekaletinden: 
12 Teşrinievel 936 pazartesi günü saat 15 de Anliarada Nafıa 

Vekaleti Malzeme eksiltmesi odasında aşağıda yazılı iki parti ka• 
yın travers eksiltmesi kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

1 - Birinci parti Adapazarı kazasının Dikmen Devlet ormanın• 
dan kesilmek şartiyle 23697 lira 50 kuruş muhammen bedelli 13150 
adet normal ve 500 adet köprülük kayın travers. 

2 - İkinci parti İnegöl Boğazova Devfo~ ormanından IiesilmeK 
~rtiyle 19019 lira 10 kuruş muhammen bedelli 11054 adet normal ve 
195 adet makaslık kayın travers. 

3 - Birinci parti için muvakkat teminat 1777 lira 31 kuruş ve 
ikinci parti için de 1426 lira 43 kurv,ştur. 

4 - Eksiltme şartname ve teferruatı parasız olarak Nafıa Veki· 
leti Malzeme müdürlüğünden verilir. 

5 - Isteklilerin teklif mektuplarını 7.5.936 T. ve 3297 sayılı res• 
mi gazetede çıkmış talimatnameye göre Vekaletten alınmış vesika 
ile birlikte 12 Teşrinievel 936 pazartesi günü saat 14 de kadar Ve
kalet Malzeme eksiltme komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır. 

6 - Hususi mukavleli orman sahipleri de kendi ormanlarından 
kesilmek üzere eksiltmeye girebilirler. (1033) 2-4573 

Ankara P. T. T. 
' 

Başmüdürl~«üden : 
Ankara Telefon santralı binasında bulunan ambar ikiye bölüne· 

rek bir oda yaptmlacaktır. Keşif bedeli 313 lira 65 muvakkat temi
nat 23 lira 52 kuruşutr. Buna aid şartname yazı işleri büroınuzda 
hergün görülebilir. İsteklilerin a1ım satım kanununda sözü edilen 
vesaik ve teminatlariyle birlikte 8 ilkteşrin 936 perşembe günü saat 
15 de komisyonumuza müracaatları. (1074) 2-4583 

Asli.eri F ahrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Kimyager Alınacaktır 
Ankara civarında istihdam edilmek üzere diploınalı bir kimya .. 

ger almacaktır. İsteklilerin istida ve vesikalariyle Umtlm Müdür· 
lüğe müracaatları. (1054 2-4576 

Nafia Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattının Baladiz • Burdur arası ihtiyacı için 

mezkur kısmın kilometre 4 yarmasının solundaki ocaktan (5500) 
metre mikap ocak balastı ve kilometre 7-13 arasından (3500) metre 
mikap toplama balastın ihzar nakli ve hat kenarına depo edilmes-i 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksil..me 20-10-936 t::ırihinde saat on beste vekalet binasında 
demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme ko~isyonunda yapıl~cali· 
tır. · -----. ....... 

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

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

4 - Bu münakasaya girmek istiyenlerin 2490 N.lı kanun mu· 
cibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve ves~kalarla 7-5-936 T. ve 
3297 N.h resmi ceridede ilan edilen talimatname muciıbince vekalet. 
ten almış oldukları müteahhitlik vesikası ile teklif zarfla_~ın~ mez
kilr kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyatak 20-10-936 gunü saat 
on dörde kadar makbuz mukabilinde demiryollar inşaat dairesine 
tevdi eylemeleri lazımdır. (1173) 2-4759 

Nafia Vekaletinden: 
17. Teştinievel. 936 cumartesi günü saat i0'...30 da Anka;a. Nafı~ 

Vekaleti malzeme eksiltme komisyonunda aşagıda yazılı ıki parti 
kayın travers eksiltmesi kapalı zarf usu~ü. ile yapılacaktır. , • 

ı - Birind paı. ti Zonguldak vil~yetının n,evrek kaza~ının yenı 
dağ Akçasu Devl'et ormanından kesılmek şartıle 105776 lıra 40 ku· 
ruş muhammen bedelli 68970 adet normal ve 1170 adet makashk ka· 
yın travers, 

2 - İkinci parti B"lunun Düzce kazasının Kırık Devlet. onna· 
nından kesilmek şartile 77476 lira 50 kuruş muhammen bedeli 35640 
adet normal ve 585 adet makaslık kayın travers, 

3 - Birinci parti için muvakkat teminat 6538 lira 82 kuruş ve 
ikinci parti için de 5123 lira 83 kuruştur. 

4 - Birinci parti eksiltme şartname ve teferruatı 529 kuruş ve 
iklnci parti de 387 kuruş mukabilnide Nafıa Vekaleti Malzeme Mü
dürlüğünden verilir. 

5 _ İstekliJer teklif mektuplarım 7 .5.936 tarih ve 3297 sayılı res
mi gazetede çıkmış talimatnameye göre Vekaletten alınını' vesika 
ile birlikte 17. Teşrinievel. 936 cumartesi günü saat 9,30 a kadar 

1 

Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonu ReiSliğine vermeleri li· 
znndrr. 

6 - Husust mukaveleli orman sahibleri de kendi ormanlarından 
kesilmek üzere eksiltmeye girebilirler. (1132) 2-4684 
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Küıtürd~:~::~:~:afmBütün mektep kitablan geldi. Halil Na~iden alınız. 
' 

Anafartalar caddesi 
No. 111 Ankara 

İzmir lli Daimi Encümeninden : 
Boyu Genişliği Eni .Muhammeaı :Alınacai 1'sfan 

Küçük boy 
Fiyat, Adet; Lira J .SS -60 ,24-26 24-26 l3 38Z IJ966 

Orta boy 75-80 24-26 24-26 17 14 1 238 
Büyük boy 80-85 50-55 30-5S 26 54 '1404 

450 6608 
SobaJrm üst ve alt kısımları dökme demir, etrafı kalın saç, Jçlerl ateş tuğlası ile tuğlalanmı§ o

lacak. ~o~ •. maden ve simlkok gibi kömürleri yakm ağa elverişli bulunacak ve yerli malt olacaktır • 
. l~mır ıl~ .okulları için yukarıda cins, miktar ve evsafı yazılı 450 ıoba kapalt zarf usuliyle 1-10.936 

tarıhınden ıtıbaren 20 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedele göre 496 lira teminat 
Y~tı.~ılması lazımdır. Teklif mektublarınm ihale günü olan 22-10-936 tarihine tesadüf eden perşembe 
gunu saat 10 an kadar İzmir ili Daimi Encümenine verilmiş olması şarttır1 Aynı günde saat 11 de ilıa
le yapılacaktır. 

Sobalardan 237 İzmir, 33 Tire, 16 Ödemiş 6 Kar aburun, 16 Çeşme, 21 Kemalpaşa, 17 Menemen, 8 
Torbalı, 14 Bayındır, 12 Kuşadası, 6 Foça, 11 Seferihisar, 26 Bergama, 6 Dikili, 21 Urlada teslim alı· 
nacakatır. 

Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almk isteyenlerin her gün çalışma saatleri içinde İzmir 
Kültür DirektörJiiğiine bas vurmaları ilan olunur. (617) 2--4755 

l\farmara Üssübalıri 1(. 
Sabnalma l{omisyonu Reisliğinden : 

Tahmin tutarı Teminat Eksiltmenin 
Cinsi Kilosu Lila Kr. Lira Krş. şekli gün saat 
Patates 45 000 2700 oo 202 50 açık 23/I. Teş/936 11 
Beyaz peynir 6 000 2700 00 202 50 ,, ,, 14 
Kuru fasulye 35 000 4900 00 367 50 ,, .. 16 

Yukarda cins ve mikdarları yazılı üç kalem erzakın liomisyonda mevcud şartnamelerine göre 
eksiltmeleri hizalarında gösterilen günlemecinde 1zmitte tersane kapısında üssübahri satrnahna ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnameleri komisyondan parasız alınabilir. İsteklilerin ilan olunan gün ve 
saatte 2490 sayılı kanunun emrettiği kağıdlarla birlikte komisyonda bulunmaları. (1214) 2-4804 

Harta Geııel Direktörl~Oiinden: 
1 - Harta eGnel Direktörlüğü matbaası için aşağıda yazılı matbaa hurufatiyle pirinç çizgi açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - 1stekli!er şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de 105 lira 82 kuru~ temi

nat makbuzlarıyle 23-10-936 cuma günü saat (10) da Cebecide Harta Genel Direktörlüğü Satın Alma 
komisyonuna gelmeleri. (1261) 2-4818 

Muhammen bedel Mikdarr 
Lfra Kuruc: Cinsi K'l y ı o. g. 
1327 00 Matbaa hurufatı 379,15 

84 00 Pirinç çizgi 21 00 

ihale tarihi Günü Saatr 

23/ 10/ 936 Cuma 10 

Anlcaı·a böJ<,.e sanat okulu direk.törlüğünden . o 
Okulumuz talebesi için aşağıda cins ve mikdarı ve muhammen fiyatları yazılı 13 kalemden iba~et gi

~ecek eşyası açık kesiltmcye konulmuştur. İste ki ilerin şartnameyi görmek ve fazla malCımat edınm~k 
~.zere her gün okul direktörlüğüne, eksiltmeye gireceklerin de 26.10.936 pazartesi günü saat 14 de Kul
tur Baaknlığmdaki Okullar sağışmanlığı dairesinde alım satım komisyonuna teminatlarile birlikte ve ka-
~un.un tarif ettiği belgelerle müracaat etmeleri (1276) 2-4832 

Cınsı Mikdan Tutan o/c 7 ,5 teminatc 
Gömlek boyunbağiyle 150 adet ) 
Boyundan geçme yün fanila 180 ., ) 
Yarım kollu atlet fanilası 230 ) 
Kısa don 150 ,. ) 
Tire çorap 450 ~ift ) 
Mendil 600 adet ) 
Yüz havlusu 150 ,, ) 910.00 

Harici elbise 
Kısa palto 
Harici kasket 

T.ı.:, 

Dahili elbise 
11 elbisesi 

Harici İskarpin 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAHKEMSlNDEN: 

Ankara Yenişehir Cumuriyet 
mahalleıinde Uçar S. 4 sayılı ev
de müteveffa B. Ahmed Rasim 
o~lu Sırrı karınız ayni evde E
mıne tarafından aleyhinize açı
lan boşanma davasının arzuhal 
sureti ikametgahımzın meçhuli
r!tinc binaen Ulus gazetesiyle 
ılineo teblig edilmiş ve mahke. 
mcde duruşma günü olarak ta 
26-10-936 saat 14 c tayin eJilmiş
tir. Bu tarihte mahkemede 'hazır 
b~lunm.anız veya tarafınızdan 
hır vekil musaddak gönder:men(z 
ilinen tebliğ olunur. -----

ZAYt 
• 11 No. lu hususi araba pi-
lak~s~ . kazaen kaybolduğunean 
y~nısı~.ıı alacağımdan eskisinin 
hukmu olmadığı ilan olunur. 

Ahmed yağcı 

KİRALIK 
Temiz möbleli bir oda aranı

yor. 
Cevab: Ankara P. K. 365 

Kiralık 

apartıman 
Yenişehir İsmet paşa cadde. 

si No: 78 evin orta katı kirahk
tır. 

Geniş salon, odalariyle ban
yo, kalorifer ve sıcak suyu var. · 
dır. İçerdeki bekçiye müracaat 
edilmesi 2-4709 

KiRALIK ODA 
Ayle yanında, möble ve kon~ 

' 

l Yc .. icehir Tuna caddesı or u. •>J:s ' •. k ) 
Yiğitkoşun sokağı, 15 (on apı 

2--4767 

80 takım ) 
20 adet ) 

160 .. ) 1780.00 

50 takım ) 
50 ,, ) 475.00 

165 çift ) 825.00 

Kiralık daire 
İtfaiye meydanında Hukuk 

mektebi arkasında Sosyal apar
tımanının 6 odah bir dairesi kira
lıktır. 

fstiyenlerin içindeki sahibine 
müracaatları. 2-4833 

Kiralık Kat 
Yenişehir Kocatepede su de· 

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

. 

2- 4708 

Çocuk Doktoru 

l)r. Sami Ulns 
Ankara Joğum ve çocuk 

bakımevi 
çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartımanı No: 3 

Telefon: 3951 

Hergün üçten aonra haa
talarını kabul eder. 

Kiralık Daire 
Yenişehirde emniyet abidesi 

parka nazır müdafaa caddesi üs
tünde döa yatak odası, salon, 
yemek odası çamasırlık, ilç hiz
metçi odası, bütün konforiyle 
bir daire kiralıktır. 

Telefon: 3618. 2-3740 

,, 

" 
.. 

68.00 
T.L. 

133.00 
,, 

36.00 .. 
62.00 

" , 
ANKA"RA BİRİNCİ SULH HU
KUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankara Bankalar caddesinde 
sahibinin sesi radyo mağazasında 
elektrikçi 1smaile. 

Devlet demiryolları ve liman. 
ları işletme müdürlüğü vekili a
vukat İbrahim Rauf tarafından 
aleyhinize ikame olunan alacak 
davasının cereyanı sırasında: Ge
lip bir defide bulunmanıza dair 
çıkarılan davetiyedeki mübaşirin 
meşruhatrndan adresinizin meç
hul olduğu anlaşılmış 20 gün 
müddetle yeni yapılacak tebliğa
tın usulün 141 inci maddesine 
tevfikan ilanen icrasına karar ve
rilmiş ve mahkeme 27-10-936 gü
nü saat 9,5 ğa muallak bulun:Iu
ğundan yevmi muayyende mahke
mede bıılunmanız veya bir vekil 
göndermeniz aksi takdirde hakkı
nızda gıyab karan verileceği ita. 
nen tebli1! olıınur. 

Aşçr, hizmetçi 
aranıyor 

Almanca bilen bir aşçı veya 
hizmetçi aranıyor. Ulusta Ş . B. 
rumuzuna vazılmasr. 2--4799 

ZAYİ 
14 T. Sani 935 tarihinde Trab

zon ziraat bankasından aldığım 
para cüzdanımı zayi ettim. Bu
lunursa hiç bir hükmü olmadığı
nı bildiririm. 

İstavri köyünden İbrahim oğlu 
Ali Ha dar 

İmtiyaz sahibi ve B1.şmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı işleri MildUrU 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
U!us Basrmevinde basılmıştır. 

• 
L 

Günlük kasa mevcudunuz kıymetli ef ya ve evrakınız için 

1 1\INi Y ET 
Her lioyda kiralık kasalar - senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Malirem daireler. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayrı, ayrı yapılmış Harta kıtacrleri için aşağıda eksiltme gün ve saatleriyle mu .. 

hammen bedelleri yazılı (3) kalem yiyecek açık eksilme ile satın alınacaktır. • 
2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat .temınat mak .. 

buzlariyle vaktında Cebecide Harta Genel direktör! üğü satın alma komisyonuna gelmelerı .(1212) 
Muhaır. •~n Mikdarı 

bedeli. 
Lira Kuruş Cinsi 
195 00 Ze;.t in yağı 
190 00 Zeytin tanesi 
240 00 Sabun 

Kilo 
300 
500 
600 

teminatr M. 
Lira Kuruş. 

14 63 
14 25 
18 00 

İhale tarihi 

23/ 10/ 936 
23/ 10/ 936 
23/ 10/936 

Gün il 

Cuma 

" .. 
2-4817 

Saatt 

13 
14 
15 

1. nkara el işleri 
komitesinden: 

• • 
serg~sı 

Şergiye iştirak: etmel{ istiyeııler teslim edecek· 
)eri eşyayı her gün saat il<lden dörde kadar serW. 
evine müracaat edebilir ler. 

Yeni SİNEMALAR Halil 
BU GÜN BU GECE 

Clark Gable ve Joan Cravford'un 

Kiralık Gönül 
isimli nefis ve eilenceli filmi mu

vaffakiyetle devam ediyor 
Ayrw;a F okı Dünya Haberleri 

BU GECE 
Sevimli Macar yıldızı ve altm ses

li Martha Eııerth ve Georgeı 
Alexender'in temsil ettikleri nefis 
eğlenceli ve neteli büyük film · 

Gönül Dedikoduları 
Ayrıca: Paramunt Dünya Haberleri 

Bir sinemanın dünya haberleri di ğer sinemada gösterilmez. 
Halk sinemasında her gün sabah ucuz halk matineleri. 


