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lSPANYOL iHTiLALtNDE SON SAFHA 

I t ·ıa.lci er Madridi •• 
llC koldan sardılar 

...» 

İspaııı1a basselırinde bulıınan kız ve erkek cocuklardan _,, ..> • 

altı bin tanesi Barselona gönderildi 
:-·························································································· !·············i~~·~~;~··c~~~~····R~.i~i~···ili·~i1i1~-~ i . . . Ademi müdahale komitesinde . . 
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Sovyet Rusya delegesi, ispanyol ihti
lalci1erine yapılan askeri yardım, 

derhal durdurulmadığı takdirde, hü
kümetinin hareketlerinde kendisini 
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. . 
~ dahili bir harb şeklinden çıktığını ~ 
~ söylüyor. General Franko, milli hü- k 
~ kümetin milli toprakların taksimine f 
~hiç bir zaman r~zı olmayacağını bil-İ 

serbest sayacağını bildirdi. 
. . . . l 
~ dirdi. : . . 

...................................... : ... : ............ :. .. : ................................ . ! ı . ............................................. , •............................................. 
Burgos, 8 (A.A.) - Havas ajansı 

lıiluiriyor : 

Madrid şimalde Avila'dan, merkezde 
San l'edro"dan ve cenupta Maquedadan 
İlerliyen nasyonalist kuvvetlerin müte
llladiycrı daraltmakta oldukian yaı ım 

hir çcnllcr icine girmiş bulunmaktadır. 
Santcıkruz'un i~galı ToJedo, Sierradeg· 
redos ve Gucıdarrama mıntakalan ara
sında hayati ehemiycti hcıiz seri l>iı ir· 
tibat haltı tesisini mümkıin kıl.ıcaktır. 
Nasyonalisth:r mezkur uç mıntakndan 
birincisinde Madı ıdden 55, ikincisinde 
58 ve üçüncüsünde 42 kilometr; mesa
fede lıulU'unaktadrr!ar. 

Paris, 8 (A.A.) Madriclden gelen ha
berleı· cocukların şehirden çıkarılmaya 
haşladığını teyid etmektedir. Şimdıyc 
kadar kız ve erkek ahı bin çocuk Barse· 
kına göncierilmiştır. 

ltiikiinwt ku"ctlt•ri Sunta Kru
:r n lt·rkt·llilt•r 

Madrid, 8 ( A.A.) - Havas aj<msı 

tnuhabiı inden : 
Elleriuac top, tayyarı: ve tank bu· 

1unmayan milis 'kuvvetleri, Santakruz". 
u terketmck mecburiyetinde kalmışlar· 
dır. M ilislerı, şehri terke mecbur eden 
kuvvet, iki fas taburu ile bir motörliı 
lejyon ctranjc;r tabuı u ve tayyarelerdir. 

Hükümet kuvvetleri. az kalsm tank· 
!ardan rardım goren ve ~C\'irme hare· 
keti yapan kuvvetli bir kol taıafmdan 
tamaıniyle ihata edileceklt:rdi. Bu sebe· 
he binaeu ak~ama kadar mücadele ettik· 
ten sonra Madrid • Talavera yoluna 
doğru ricat etmislerdir. Orada asiier ta· 
rafından ricat hatlarının kesilmesine ra
mak kalm.ş irti. Bununla beraber kuı • 
tulmağa ve: Saııtakrizun cenubundaki 
Yüksek mevzilere yedc:şıneğe muvaffak 
olmuşlardır. 

Naval Peral bölgesinde muharebe, 
devam etmektedir. Asiler. fas süvarile· 
ri ile birlikte hücumlarda buluı:makta· 
dırlar. Siperlere saglam bir surette yer· 
leşmiş olan hükümet kuvveden, son üç 
giin zarfında iki binden f.lzl,\ boml1a at· 
rnış olan asi tayyarelerin müteaddid ta
arruzlarına rağmen mukavemet göster· 
tnektedirler. 

Toledo ınıntakasında ve Araujuez 
istikametinde yeni taarruzlar yapılma
sı beklenilmektedir. Asiler, Aruajueze 
ancak on kilometre mesafede tulun· 
ınaktadırlar. 

Burgos. 8 (A.A.) Nasyonalist 
kuvvetler. Toledo bölgesino ki ileri ha
ı eketlerine devam ederek Alworoks ve 
n1ühim bir müstahkem mevki olan Eı.· 
calanayı zabtetmişlerdir. Nasyonalist

ler, bu son mevkide bir çok esir almış· 
1ardır. Esirlerin arasında Santakruz mev . 
kii kumadanı \"ardır. Nasyonalistler, biı· 
çok mühimmat da elde etmişlerdir. 

Bir tebliğ, Santakruz'un işgali es
nasında hükümet kuvvetlerinden JOO 

kişinin telef olmus olduğunu bildirmek
tedir. 

Malaga'ya karsı büyük bir taarruz 
hazırlanmaktadır. 

Lizbon, S (A.A.) = 1'ctuan radyo 

Madridi kuşatan ihtilal kuvvetlerile ih
tilalcilerin vaziyetini gösteren harita 

(Siyah oklar ihtilfılciler, beyazlar 
hiikümetçiler) 

istasyonunun verdiği bir habere göre, 
nasyonalist kuvvetler Biscaya Biı iatua 
mahallini zabtetmişlerdir. Malagayı ku
şatan a~keri kemeri kırmaya teşebLü:; 

etmelerini! rağmen marksist kuvvetler 
mağlub olarak çekilıncğe mecbur eJil. 
mişJerdfr. Nasyonalistler Aranjuez 5eh
rinin 16 kilometre yakınma yaklaşmış· 
tardır. 

Cnnıur ba~kamnm beyanatı 

Paris, 8 (A.A.) - Pöti Parizien ga
zetesinin hususi muhabiri Madam And
re Viollis'e beyanatta bulunan İspanya 
reisi cumuru B. Azana, ezcümle şöyle 
demiştir: 

- Mesele, yalnız ispanyollan alaka
dar ve müteessir eden dahili bir nifak 
değildir. Eğer münhasiren böyle bir ni· 
fak mevzuubahs olmuş olsaydı mesele, 
şimdiye kadar meşru hükümetin lehine 
olarak halledilmiş olurdu. Asilere her 
suretle muavenet edilmesi, meşru hükü
mete ise muavenet etmek şöyle dursun 

(Sonu S. inci sayfada) 

İspanyol ihtilalinin bir dahili harb ol
madığını söyliyen B. Azana ile toprak
laru~ı kimseye vermiyeceğini söyliyen 

General Franko 

İtalya dış bal~anı 
Almanya ya 

aidiyor 
Roma, 8 (A.A.) 

- Havas ajansı 
muhabirinden: 

Siyasi mahfil· 
ler Hariciye Na
zırı B. Ciano'nun, 
önümüzdeki haf. 
ta başında Berli· 
ne gideceğini te
yid etmektedir. 
Bu seyahate, ge· 
çenlerde B. Mu
solini ile alman 

B. Ciano sefiri Fon Hassel 
arasında yapılan görüşme esnasında ka
rar verilmiştir. 

B. Ciano'nun yapacağı bu seyahatin 
( Sonu 5 inci sayfada ) 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

MEŞHUD CÜRÜM KANUNU 

Suçluyu derh.al cezalandıran 
nun ıslqh edici lıüviyeti bir 

kendin.i gösterdi 

kunu
lıaftada 

Ankara Adliye sarayı 

· B. Balia Arıkan'ın 
gazetemize söyledikleri 

Getirdiği yeni ve şümullü hüküm· 
ler dolayısiyle yalnız adliye hayatımız· 
da değil; bütün cemiyet hayatında ha· 
yırlı ve müspet bir eser olarak hazırla· 
nan meşhud cürümler kanununun bir 
haftalık tatbikinden alınan neticeler 
hakkında malUmat rica ettiğimiz cumu
riye.t müddei umumisi B. Baha Arıkan 
§U izahatı vermiştir: 

''-Bu ayın birinci gUnünden itiba
ren meriyet mevkiine giren rneşhud cÜ· 
rüm kanununun bir haftalık müessir 
neticesini gazetenize bildirirken 'kendi· 
mi bahtiyar hissediyorum. Size geçen 
defa söylediğim gibi, kanunun gayesi, 
cemiyetin selameti için bu Q;\kikada iş
lenen herhanig bir suçun azamı iki üç 
saat içinde hükme bağlanması suretiy~ 
le çok iyi neticeler vereceği zannı idi. 
Bir haftalık tatbikat, bunun bir .zan de
ğil. mutlak bir hakikat §eklinde te.:eı:i 
ettiğini göstermiştir. 

N«•ticelere lıir balaş: 
Neticeleri şu şekiJde gösterebiliriz: 

ayın birinci gününden sekizinci günü 
akşamına kadar 45 iş gelmiştir. Bunlar
dan 28 iş derhal karara raptedilmiş, di
ğerlerinden 10 iş suç mahiyetinde gö· 
rülmiyerek takibata mahal olmac!ığına 
karar verilmiş, geri kalanlar da doktoı 
raporunun kati olmaması dolayısiyle u
mumi hükümler dairesinde muameleye 
konulmuştur. 

Rir miICal: 
Meşhud cürüm kanun~nun teınin et· 

tiği sürat hakkında küçük bir misal 
vermek için şu vakayı zikretmek iste
rim: 

B. Nusret namında bir zatın yanın
da hizmetçi bulunan Cemile aym Uçün
cü giinü saat 15 de evden eşya çalarak 
firar etmişti:-. Saat 17 de çaldığı eşya ile 
beraber yakalanarak müddei umumiliğe 
teslim edilen Cemilenin saat 19 da mu · 
lı; i emesi intaç edilmiş ve iki ay beş 
gün hapse :rıahkOm olarak hapishaneye 
gönderilmiştir. Meşhud cürüm kanunu· 
nun karakteristik noktalarını gösteren 
bu misale benzer daha birçok vakalar 
vardır. 

Asıl 'de~erli netice: 
Asıl söylemek istediğim nokta meş

hud ciirüm kanununun cemiyet hayatı 
üzerindeki müessir ve tevbihkSr neti· 
cesidir. Bunu da şu rakamlarla göste· 
rebiliriz: Ayın üçüncü günü 10; dör
düncü günü 10; beşinci günü 14 iş gel· 
miş iken altıncı gününden itibaren ;., 6 
ya düşmüş ve yedinci günü dört iş; bu
gün ;se şimdiye kadar (saat 18) ancak 
iki iş gelmiştir. 

Suç vakaJar nın bu kadar sürat ve 
~iddet kaqısında daha azalacağı şüp

hesizdir. Sözlerimi bitirirken, k~nunun 
tatbikinde adliye makinesi ile za8ri'l 

mekanizmasının göstermiş olduğu sil· 
rat ve ciddiyeti kemali gururla bir da
ha tekrar etmek isterim., ,. 

CUl\IURIYET HA YRAi\11 

VE MEKTEPLERiMiZ 

iki bin izci ve iki 
bin taleb·e ge\id 
resmine istirak , 

edecek 
Maarif Vekaletinde SeferberlilC ıu .. 

besi müdürü B. Kadri Yamanın reisli
ğinde kurulan ' 1Cumuriyet bayramı ha· 
zırlık komisyonu., bayrama iştirak ede• 
cek mektebleri ve talebe adedlerini tes-
bit ederek alakadarlara tebliğ etmiştir~ 

Haber aldığımıza göre, 29 te§riniev
elde muhtelif vilayetlerden 1000 izci 
gelecektir. Bu yıl gelecek izciler bir• 
kaç vilayete inhisar ettirilmiyerek 
mümkün olduğu kadar çok yerlerden 
izci getirtiJecektir. Ankara mektepte .. 
~inden 1000 izci çıkarılacaktır. Bunla
rın yüz ellisi kız olacaktır. Diğer vila
yetlerden kız izci gelmiyecektir. 

İzcilerin aynı biçim ve renkte elbi· 
se ve şapka giymelerine ve aynı şekil
d~ malzeme ta,ımalarına çok dikkat e
dilecektir. İzciler geçid resmi sırasında 
vilayet ve mektep isimleriyle değil, 
grup grup geçeceklerdir. 

Ankarada tiulunan fakülte, · yükselC 
mekteb, lise, orta ve meslek mekteble
rinden de 2100 talebe sivil elbiseleriJ'°' 
le geçid resmine iştirak edeceklerdir. 

B. l\ıletaksa·s 

Trakya da 
Atina, 8 (A.A.) - Atina ajansı bil

dir•yor: 
Başbakan B. l14ttaksas, Trakyada ya..

pılacak oyunlarda hazır bulunmak üze .. 
re dün trenle Gümülcineye hareket et· 
miştir. Trenin durduğu her istasyonda 
halk başbakan şerefine coşkun tezahü
ratta bulunmuştur. Bilhassa Selanik'de 
başbakan şerefine büyük şenlikler yapıl
mış ve nutuklar söylenmiştir. Hallan hı& 
sevgi tezahürlerinden dolayı duyduğu 

heyecanı gizlcmiyen başbakan, nutukla· 
ra cevab vererek halk tarafmdan kendi
sine gösterilen teveccühün, halkın, ba~
lanılan büyük esere karşı alakasını is
bat ettiğini söylemiştir. Bu eserin vü. 
cud bulması için uzun çalışmalar ve bil· 
yük fedakarlıklar yapmak lazım geJec ... 
ğini söyliyen B . .Metaksas ezcümle < 

miştir ki: 
"- Ben sizden ço:~ disiplin istiv 

nım. Çünkü ü:r.erimize alüı~ımız va. · 
feyi ancak disinlin savcsinde haşarabi' · 
~ğir,. 
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-----~DRAZ 
Bir takım kelimelerin yeni tarifleri 

Komite: Dakikaları :>aklamak için saatleri israf eden bir heyet. 
Ekonomi: Parayı, biç tadını çıkarmadan sarf etmek yolu. 
Çocuk: Etrafı tecessüsle çevrilmiş bir mide. 
Muaşeret adabı: Her şeyi yapabilmenin çıkar yolu - Emerson 
Aşk: Cennetle cehennem ırasında geçen bir mevsim - Don Dickerman 

~"""' kitahmm muharriri Rud vard Kip1ing 
.. Ulusun tefrika ettiği "Cengel 

kit1'1Jı,, nın muharriri Rudyard Kip
ling, geçen sene İngiliz kıralından 
biraz sonra ölen §öhretli bir ingi· 
Jiz muharriri idi. O öldüğü zaman 
büyük bir edibimiz: 

- Kipling'in son yıllardaki bi· 
ricik bahtsızlığı, memleketi kıralı
na matem tutarken ölmesidir, de

mişti ,· eğer öyle olmasaydı, bu ö
lüm lngiltereyi yerinden oynata-

caktı. Rudyard Kipling 1856 yılın
da Hindistanda doğdu. Babası 

Bombaydaki güzel sanatlar mekte
binde ders veren bir ressamdı; an
nesi de güzel bir kadındı. Annesiy· 
le babası, ilk defa lngilterede Rud-
yard gölü kenarlarında tanı§ıp se

Rudyard Kipling'in bir karikatürü vişmişler ve Hindsitana hareket et
meden evlenmişlerdi. Hindistanda bir 'çocukları doğunca ona o gölün 
hatırasını anarak Rudyard ismini verdiler. Bu çocuk mekteb çağma 
gelince babası onu lngiltereye götürdü ve bir mektebe koydu. Küçük. 
Kipling mektebin daha ilk günlerinde edebi istidadını göstermeğe başla· 
mış, şiirler, hikayeler yazmış, mektebde çıkan gazetenin ba!jmuharriri ol
mu~tur. 

R. Kipling, on sekı'z yaşında Hlndistana döndü ve Lahorda çıkan bı'r 
gazetede iş aldı. Büyük muharrir, buradaki bayatını anlatır: entari ile ça
lışan mürettipler içinde gece sabaha kadar bir çalışma. Memleketin fazla 
sıcak olması gündüz çalr§maya imkan vermiyordu. Daha sonra Kipling, 
Hindistandaki İngiliz ordusunda bulunmuş, buradaki hayat hakkında hi
kayeler ve şiirler yazmı§trr. Bu hikayeler önce Lahorda bir gazetede çık
mış, sonra kitab halinde basılmış, fakat muvaffakiyct gösterememiş, tutul-
mamıştı. . 

Ondan sonra Kı'pling hikayelerine bir tabi bulabilmek için Amerikaya 
gitmiş,· kimse bu işi üzerine almamış; oradan lngiltereye dönmüş, fakat o
rada hiç bir kitabçı bu hikayeleri satın almamıştı. 

Nihayet ki1çük bir cildini basmayı kabul eden bir kitapçı bulabildi. 
lngilizler bu küçük cildi okuyunca o kadar hoşlandılar ki muharrirden bir 
lcitab, bir kitab daha, bir kitab daha istediler. Bu muvalf aldyet, daha ken
disi farkrnda değilken muharrire büyük bir şöhret sağlamıştı. 

Bu sıralarda Kipling tekrar Amerikaya gitmiş ve orada genç bir ame
rikan kadını ile evlenerek Konnektikut ırmağına bakan bir yamaçta ken
disine bir ev yaptırmıştır. Bu ev damı, tavanı ve ileri çıkan saçakl:ıriyle 
bir Hindistan evine benziyordu. Kipling "Cengel kitapları,, nr, "Cesur 
kaptan" ı, "Sönen ışığı., ve daha başka bir kaç cild eserini bu evcle yazmış· 
trr. Muharrir dört sene Amerikada kaldıktan sonra /ngiltereyc dönmüş ve 
edebi çalı§malarrna kendi memleketinde devam etmistir. Kiplingr Cenub 
Afrikasında harb muhabiri olarak bulunmuş, hemen hemen bütün Avrupa 
memleketlerini gezmiştir. 

Yukarıda saydıklarımızdan ba§ka Kipling'in meşhur eserleri arasında 
şunlar vardır: "Üç asker., , ''Tepelerden ova hikayeleri "Deodar idare-

• il ' 

sınde", "Rikşavzn hayali ve başka hikayeler,, , ''Vil villi vinki ve başka 
çocuk hikayeleri,. , çocuklar için yazdığı "Tam böyle hikayeler,, , ''Kışla 
odası manileri , , "Günün işi,, ve "Kim,, dir. 

Kipling. öldüğü zaman 70 yaşında idi. Yazdığı eserler o kadar çok se· 
v~lmiş ve satılmı§tır ki muharrir bunlardan kazandığı parayı hatırı sayılır. 
bır servet halinde varislerine bırakmıştır. 

Divan e(lehiyatın(lan istifade! .. 

lnbisar idaresi, misket şaraplarını, şair Nedinı'ı°n: 
"Bir elinde gül, bir elde cam geldin sakiya 
Hangisin alsam, gülü, yahud ki camı, ya seni." 

beytfoden ilham alarak reklam ediyor. Fena fikir değil. idarenin tuttur
d~ğu bu yol, ona çok zengin malzeme de verebilir. Çünkü, malıimya, eski 
dıvanlarımızın çoğu bir şarap fabrikası kadar, ekşimiş üzüm kokar! 

...... GVNLtJK TAKViM 
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21 Receb 
26 Eylul 

Hıdırellez 

1355 

1352 

157 

Güne~in doğması 6,05 

" 
batması 1 7.40 

- Fa:r:ilet mükafat; Necib Asım'a verildi (925) i 
- İstanbulda tramvay amelesinin grevi (928) 
- Kültür Bakanlığında söz derleme heyeti kurul-

du (928) 
- Ankara'da büyük bir fırtına oldu. İstanbulda * 

fiddet1i yafmur yağdı (931) * 
- Üçüncü Balkan Olimpiyadı Atinada açıldı (932) t 

: ...... " ............ ~-.... -.... ~ ......... ~ .... .. ------....-.-........ .. 

ULUS 

Üzümlerimiz çok iyi 
fiatlarla satılıyor 

Bu mevsim ne kadar üzüm 
ihraç ettik ? 

lktisad vekaletine gelen haberlere 
göre, Ege mıntakasında üzüm piyasası 
çok sağlam ve müı;takar gitmektedir. 
Muameleler normal olarak geçmektedir. 
Son günlerde Almanyanın fiat tahdida
tını ileri sürerek fiatları düşürmek ga
yesiyle işaa edilen haberlerin türkofis 
tarafından yapılan tahkikat üzerine doğ
ru olmadığı anlaşılmış ve bu hareketin 
piyasaya hiç bir tesiri olmamıştır. 

Bu yıl üzüm piyasasının ilk açılşın
dan 24 eylüle kadar İzmir borsasında 
21 milyon 551 bin 198 kilo üzüm satıl
mıştır. Ta.riş üzüm kurumu son hafta 
içinde kilosu I0.50 kuruştan 1482 çuval, 
inhisar idaresi ise 6 • 8.625 kuruştan 
3144 çuval üzüm satın almıştır. 

Yeni mahsul üzümün ihraç başlan
gıcı olan 20 ağustostan 20 eylül akşa

mına kadar İzmir limanından yapılan 
inhisar idaresi ise 6-8.25 kuruştan 
kilodur. Bundan 4 milyon 444 bin kilo
su Almanyaya, 3 milyon 657 bin kilo
su İngiltereye gönderilmiştir. 

Londra piyasasında geçen hafta so
nunda, İzmirde yağmurlardan doğan ha
sar haberlerinden dolayı Sultaniye ü
zümleri fiatlarr artmıştır. 

Hamburg kuru üzüm piyasası son 
hafta umumiyetle sağlamlığını muhafa· 
za etmiştir. İzmir ihracatçılarının ekse. 
risi tarafından 100 kilo başına sif 
Hamburg istenilen fiatlar geçen hafta· 
nın aynidir. 

B. Ali Çetinkaya Af yon da 
Afyon, 8 (A.A.) - Bayındırlık baka.. 

nı B. AH Çetinkaya dün gece saat biri 
on geçe fzmirden şehrimize geldi. Vak
tin geç olmasına rağmen istasyonda se
lamlandı. 

Çankırı panayırı 
Çankırı, 8 (A.A.) - Yirmi binden 

çok kişinin iştirakiyle dün Çankırı pana
yırı açıldı. Alış veriş iyidir. 

Halkevi gösterit şubesin
de toplantı 

Halkevi başkanlığından: 
Gösterit ıubesi umumi toplantısı 10-

10-936 cumartesi günü saat 16 da yapı
lacaktır. Şubeye yazılı üyelerin bu top-

lantıda bulunmaları rica olunur. 

DİL KÖŞESi: 

Beş altı gündür hatalarını tahlil et· 
tiğimiz makalede, muharrir, son dil ku· 
rultayından bahsederken diyor ki: 

f'ÖnUmüzdeki kurultaya kadar fÜP· 
hesiz ki bu bilginler de ç.alı~alarını 

derinleştirecek, türle diline yeni bir ıe· 
kil verilecektir ... 

işte, dilden bahseden bir yazıda an
cak en bariz/erini işaret etmiş olduğu
muz bir siirü dil hatası yapmış olan mu
harririn en büyük gafı da budur. Çün
kü tilrk dili kurultayının müzakereleri
ni takib etmiş olan biri çok iyi anla
mıştır ki türk diline "yeni bir şekil'' 
vermek düşünülmemistir. 

Şimdi bir tek me~mua makalesine 
bu kadar çok dil hatası sığdığını gör
dükten sonra. memleketimizde dil bil
gisinin hakikaten acınacak derecede 
zayıf olduğunu mii§ahede etmemeye 
imkan var mıdır? 

1 Yazı yazan ve yazısını neşreden bir 
insan için ilk şart, kullandığı dile hak
kiyle sabib olmaktır. Yarmasını bilmi· 
yorsak, okuyanlara kötü örnekler ver· 
mekten çekinmeliyiz. 

Profesör Nimbus'ün maceraları:Profesör dalgınlığı (Le /ournal'den) 

Teahhüd bedelleri ve 
bey'iye aidatı ne suretle 

gösterilecektir ? 
Pul bayiliği yapanların verecekleri 

bey'iye aidatı He bazı büyük müessese
lere karşı her hangi bir teahhüd işine 
girişenler~n verecekleri beyannameler• 
de vergi tediyesi sırasında kesilmiş olan 
teahhüd bedellerinin ne suretle göste
rilmesi lazım geleceği hakkında tered
düdler üzerine maliye vekaleti fU tami. 
mi yapmıştır: 

''Beyaname usulünde vergiye tabi 
olan ve ayni zamanda kanunun sekizin
ci maddesinin birinci fıkrasında yazılı 

müesseselere karşı teahhüd işlerine 

girişenlerle pul bayiliği yapan mükellef
lerin verecekleri beyannamelerde vergiyi 
tediye sırasında kesilmiş olan bu teah
hild bedelleriyle bey'iye aidatı ve bun
lara müteallik masrafları ne suretle gös
terecekleri bazı yerlerde sorulmakta ol
duğundan keyfiyet aşağıda izah edil
miştir. Kazanç vergisi kanununun seki
zinci maddesinin birinci fıkrasında ya. 
zılı müesseselere karşı teahhüdde bulu
nanların ve keza pul ve kıymetli evrak 
bey'iye aidatının mükellefiyet şekli ve 
vergi nisbetleri kanunda hususi ve istis
nai bir suretle tayin edilmiş olması iti
bariyle bunların, beyanname vermeyi ia.
til'zam ed~n diğer teşebbüslerden müte
hassıl karlara karıştırılarak 32 inci mad
dede yazılı nisbetlere göre vergiye tabi· 
iyeti caiz görülmemiştir. 

Diğer taraftan taahhlid bedelleri ve 

bey'iye aidatı, hiç bir masraf tenzil et

tirilmeksizin tediye sırasında vergiye ta. 

bi tutulmakta olmasına göre bu işlerin 

beyannameye tabi diğer işlerle memzu· 

cen yapılması halimle umumi masraftan 

bunlara isabet eden mikdann diğer kar

lardan indirilmesi de vekaletçe kabul e

dilmemiştir. 

Bu gibi müesseselerin bilumum hası
lat ve masrafları memzuc bulunacaksa 

da tediye sırasında vergisi kesilmiş olan 

taahhüd bedeli ve bey'iye aidatının u

mumi muamele yekGnundan indirildik

ten sonra ve bu tcahhüd bedeli veya 

bey'iye aidatı ile umumi yekunu arasın

daki nisbet dairesinde masariften de ten

zilat yapılarak geri kalanın 32 inci mad

de mucibince vergiye tabiiyeti ve bu gi· 

bi teahhüd bedelleri ve bey'iye aidatı· 

run kontrolünü kolaylaştırmak maksadile 

beyannamede ayrıca gösterilmesi lazım 

gelmektedir. Taahhüd veya bayilik işle

ri birbirinden ayrı olarak idare edildiği 

takdirde bunların hesabları da zaten ay

rılmış olacağından bu husustaki hesab

ların tefrikinde de hiç bir güçlük kal

mıyacaktır .• , 

Dii§Üniişler 

TiYATROMUZ 
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Lüzumsuz yere telgraf 
çeken memurlar parasını 

ödiyecekler 
1936 yılı muvazenei umumiye kanunu 

mucibince hazirandan itibaren umumi 
muvazeneye dahil daireler açık ve ~if. 
reli bütün telgraflar için rnevcud tarife
nin sekizde biri nisbetinde ücrete tabi 
tutulmaktadır. 

Bunun için telgraf muhaberatınrn en 
mübrem ve müstacel işlere hasrı vekl· 
letlerce bütün vilayetlere bildirilmiş ve 
tahriratla halledilecek işler için telgraf 
çekilmemesi bilhassa emredilmişti. 

Maliye vek~leti, bazı mal memurları
nın veUletten sorulan hususlara vaktin
de cevab vermemeleri yüzünden telgraf
la tekid yapılmasına sebebiyet verdilde
rinden bu gibi memurlardan birinci de
fasında o muhaberenin istilzam ettiği 
telgraf ücretinin alınacağını ve +eker
rüründe haklarında inzibatı ceza tatbik 
olunacağım kararlaştırmıı! ve teşkilatı· 

na tamim etmiştir. 

El işi sergisine Çankırıdaı 

gönderilen eşyalar 
Çan1on, 8 (A.A.) - Cumuriyet bay

ramında Ankarada açılacak olan elişi 

sergisine Çankın Bayanlarından bir çok 

lan iştirak edecektir. Köy kadınlan da 

köylü eli~lerini sergide gösterecekler· 

dir. Eşyalar üç sandık içinde bugün 

gönderildi. 

Müzik okulunda ikind 
halk konseri 

Şef: Ernst Praetorius 

JOHANNES BRAHMS 

(183,3 - 1897) 

1 - Dördüncü senfoni mi minör op, 
98 

a) Allegro non troppo 

b) Andante moderato 

c) Allegro giocoso 

ç) Allegro energico e passionato 
/. - Orkestra için Josef Haydn The

ma sı hakkında variyasyonlar. op. 56a 
3 - Akademik tören uvertürü op. St 

Dikkat~ Konser 10-10-936 cumartesi 
günü tam saat 15,30 dadır. 

KAMUTAY BAHÇESİNDE MÜZİK 
KONSERLERİ - Bu akşamki proğram 

1 - P. Suza Marche Cadetten 

2 - H. Maguet Dans Annamite 

3 - J. Strauss Ouverture La Cliauve 
Souris 

4-: G. Bizet Suite L 'Arlesienne 

KURULUYOR 
1 ıtanbul'da şehir ti· 

yatrosunun "Mac
bet.h'' i temsil etmesi do
layısiyle yapılan neşri· 
yatı, Ankara'da, her za• 
manki sanat susuzluğiy
le, uzaktan imrenerek ta• 
kib ediyoruz. Ancak bu 
sene, mahrumiyetimiz i
çinde' bizi teselli eden 
ehemiyetli bir hadise ol
muştur : Modem bir şe· 
kilde reorganize edilen 

memlekette çok mahdud 
olan tiyatroseverlerimi
zin en büyük dava ve di· 
lekleri gerçekleşmiştir. 
Şimdi, bu modern kül
tür ve sanat yuvasına ilk 
üıtisa.b c.tmck §erefine 
erişenlere, umduğumuz 
istikhal uğrunda var 
kuvvetleriyle çalı§lllak 
düşüyor. 

hayırlı çalışmaların müs
pet aahadaki semerele
rini çok geçmeden göre· 
ceğimize de emin bulu
nuyorum. 

Ancak, bu milspet ne
ticenin tahakkukunu 
beklerken, şimdilik Azı.
karanın tiyatro ihtiyacı
nı tatmin ~in pratik bir 
imkt.\ dan neden i.::.tifadt 
edilmediğini de sorma~ 
istiyorum. 

Ankara konservatuva-
rında tiyatro şubesi 
derslerine ba§lamak ü
zeredir. 

Tiyatro gibi güç ve 
çetin bir sanat şubesini, 
meddahlığın ve tuluat
_çılığın elinden kurtar• 
manın tek çaresi kura
cağımız yeni türk tiyat
rosunu en sağlam bir 
kültür temeli üzerinde 
inşa etmek olduğunu 
takdir ettiğimizdendir 
ki, istikbal için en sağ• 
lam bir vaid teşkil eden 
yeni tiyatro mektebinin 
kuruluşunu ıevinç ve 
sükranla karşılıyoruz. 
' Sayıları ne yazık ki 

Tiyatronun, medeni 
bir memleket için haya
ti ehemiyeti gibi bir 
De la Palisse hakikati ü
zerinde ısrar etmek iste· 
miyorum. Modern Tür
kiyenin kültürel kalkın-
masının en güzel sem
bolünü, hususiyle ya• 
bancı gözlere karşı, mil
li musiki ve tiyatrosu· 
nun tekamülü teşkil ede· 
cektir. 

Yıllardanberi koy-
nunda canlı bir sahne 
varlığının vücud bulma
sını özliyen ankaralılara 
Ankara konservatuva
rında opera ve tiyatro 
şubelerinin on gün son
ra derslere başlıyacağı 
müjdesini verirken, bu 

İstanbul şehir tiyatro
sunun faaliyeti yalnız 
lstanbula inhisar ediyor 
Ankara geçen sene, mu
tad senelik turneden bi
le mahrum edilmiştir. 

Bunu icab ettıren sebeb
lerin neler olduğunu bil· 
miyorum. Fakat hiç san· 
mıyorum ki senede bir 
iki ay olsun Ankarada 
tiyatro temsilleri ver· 
mek İstanbul tiyatrosu 
için büyük bir imkan· 
sızlık teşk ..t etsin. 

Ankaraya modern ti 
yatro mektebini kazan
dıranlardan bu imkanın 
da teminini dileyorum. 

YAŞAR NABl 
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General 
, Birkaç aydanberi yorgunluğım
ian, dinlenme ihtiyacından, Ma
caristan ılıcalarından birinde te
-dav; olunacafından bahsedilen 
Baıbakan Gömbö~n fazla rahat
~anarak bir alman sanatoryo
llJlllıa nakledildiğini, ve birkaç 
dn sonra da, New - Wittelsbacb
W,. öldBğünB teessürle öğrendik. 

Başbakan Gömböşün ölümünü, 
Iİakild bir dost kaybetmi§ olduğu
»»ıız için, yüreklerimizde derin bir 
~r duyarak karşılarız. Gömböş, 
Biiyflk Şelimize ve memleketimi
~ hayrandı: Geçen mayısta, Bri
'da~ede, dünya gazetecllednln 
6ir toolantısında, tam dlnlenine
J'e çekileceği günün arifesinde, 
Ba~balranlık sarayında yapılan bir 
i«bııl resminde, di~er meslekdaş
!•r arasında kendtslne takdim e
'dildiğimiz sırada "Türk gazete
~si ve Ankara,, sözlerini duyar 
davmaz birkaç adım ilerlevip ell
ftıizi hararetle sıkarken tilrkçe o
Parak ''kardeş,, kelimesini ne derin 
f>ir s"ri ile telallaz ettiğini ve 
'-ö21Hhıln bkilenblre nasıl parla
dığmı hatırlamamamızın lmlıam 
"•r mıdır? 

Eskilerin 'dedij!l gibi. g"Szle,, 
lıislerin aynasıdır: Gömböşün ma
"İ /!Özlerinde yalnız dostluk, mu
'lıabbet ve iyilik vardı. 

O glln Baıbakan bize yorgun 
bir sesle ve kesik cümlelerle ma
car davasını ve macar politikasını 
anlattı. Bir milletin ıstırabım ifa-
de eden bu söelerde ne kin, ne de 
'istirham §İvesi sezilebilirdi, ve do-
~ıız milyon kiıinin mümessili blJ.. 
tiin dünya basınına ancak bu dtJ-

lNCILTERE'DEı 

lngOtere V •tlngton maahedesl
Qİn 19 uncu maddesinin değlfll· 

rllmeelnl latlyor 
Londra, a (A.A.) - lngiltere Hll

kilmeti, V8finıton ve Tokyodaki sefir· 
lerine Amerika ve Japonya hilkümetle· 
ti nezdinde V a,ıngton muahedesinin 
on dokuzuncu maddeainin yenileftirll
IDeai hakkında tetebbOalerde bulunma
lanm bildlrmiftir. Bu madde Bilyilk 
OkyanoedaJd UsıUbahrilerin tahkim e
diJmemeaine mütealliktir. 

tngiltere hUkilmeti, Amerika ve Ja
ponya hilldlmetlerine tahkimat yapıl• 

Dıame•mı dair olan ve bu 1ene aonunda 
bitecek olan maddenin yenil~ 
takdirinde uzak prktald Uç bUyUk de
iliz devleti aruında Bilytik Okyan09 
liuübahri1erinin tahkimi hususunda blr 
liWı yanpna pkdenılma n bu yanpn 
sok büyük neticeler tevlid ve her üç d"· 
lete alır muraf lar tahmil edeceiini bil· 
dirmektedir. 

Nqinpn. 8 (A.A.) - Pasifik de· 
lıizindeld bahri Uslerde tahkimat yapıl· 
lbamaa haklandald Vqinpa mütarekesi 
ahklmmm tahdld edilmesi huauaunda 
lngUtere tarafmdan yapılan teklifi te
'id eden deniz bakanı B. Swanson, Ame
rikanm paaifikte t.ahlcimat )-apılmuma 
ihıayak olmıyacağıaı pscteciltrt ıöyle
lbiftlr. Bakan, Amerikanın, bu haausta 
bir an1af1N1nın ademi mevcudiyeti 
lraqıamda her hangi bqka bir devletin 
bu mmtakada yapacaiı infaatın dunwı· 
• kalmamaya çabftığmı ilAve etmit
tir. 

Nakil vuıtalan grevi 
Londra, 8 (A.A.) - Umumi mllna· 

biat gte.ine otoMia, toför ve biletçi
lerindell 1800 kit i iştirak etmittir, 

IRLANDA'DA 

Bir ayin meclisi kurulacak 
lrlanda, 8 (A.A.) - Bir4yln mecll· 

li ihduı meeeleaini tetkike memur tr -
landa parlamento komiteai, ihdaa lehine 
brar ventilinden hWdimet ayin mecli
ainin tetJıd1 olunacap ve bu mecliain 
t.uı ıw-ıarla veto baklana malik ola. 

tatma blWirmit*ir· ----
ISvEç'DEı 

----Bir tayyare denize düştü 
Stokbolm, 8 (A.A.) - Bahrimuhitl 

ıeçmete tetebblls eden İsveç tayyareci· 
ıi Djoerkvall'ın makineıi bozulduğun· 
dan denize inmeğe mecbur kalmış, Fakat 
bir franıu cemili tarafından kurtarıl· 
ln•• t • ""ıııvvareci saldır. 

Gömböş 

1 
rece vekar ve temkin ile bir dava
yı ve bir politikayı izah edebilir
di. Bu ses ve bu dürüst tavır, Göm
böş adı anıldıkça gözlerimizin ö
nünde teressüm edecektir. 

Böyle ölümler karşısında ille
rin değil hissin kendine mahsus 
sebeblerini izah etmesi lazım gel
diği halde vakitsiz ölüveren de
ğerli adamın eserini hatırlayarak 
diyebiliriz ki kardeş milletin kay
bı çok biJyiJktür. Filvaki, sıkıntılı 
ve güçlillclerle dolu bir yolda gidi
lecek noktayı bilerek azim vece
saretle ona doğru yürüyen bir §ef
ten mahrum kalmanın ne demek 
olduiunu hangi düşilnen insan 
takdir etmez? 

"Yurdda sulh, cihanda sulh,, 
bizim siyası prensipimizdir. Göm
böş, memleketinin refahını ve yurd
daşlarının siJklın içinde çalışabil
melerini temin ic;in ekonomik. po
litik ve sosyitl bütiln mümkiJn o
lan tedbirleri almakla Macarista
nın iç barışını sajflam teme'ler a
zerine istinad ettirmesini bilmif 
olan; vatanım maceralara siirilkle
mekten çekinen. lalcat biJyflk da
valarını da gözden kaybetmiverei 
onları zek§ ve meharetle halle uğ
raşan bir hükilmet reisi olarak bu 
prensiDimJzin hiç yabancısı de
lildi. Gömbösün zamanında Jla
caristan, içerde ve tfıp.rda, sulh 
Ye süldln l.mili olmuştur. 

Milletler, §ellerin çiidikleil 
yolda yürüyerek saadet bulurlar. 
Bizim kaybettiğimiz dost ve ma
carların kaybettikleri billdimet 
reisi, böyle ıeflerdendi. 

N. Baytlar 

ÇEKOSLOVAKYA'DAı 

Flnanı bakanmm izahatı 
Prq. ı (A.A.) - Pinans bakanı, ha· 

IUll surette toplaİumf olan mediste, 
devallluyon hakkında izahat vermi9tir. 
Bakan, Puraantajl 6-10 ve 15-96 arasın· 

da sonradan tesbit edilecek olan kuro
mua yeni dnaUluyoaunun beynelmilel 
bir para bareketinin neticeli oldutunu 
blldirmif ve kuronun milbayaa kuffeti• 
nin muhafazası bUdcede ekonomi ve 
milvazene premipinin muhafazasına 

bağlı oldulunu kaydetttikten sonra: 
"- Htikllmet. bu prensiplere, geçmlt

te oldutu gibl btl ıurette riayet ede-
cektir.,, Demiıtir. ' 

PARA.GUAY'DAı 

Hükümet komünistlerle 
mücadeleye INl§Wb 

Aıunclou, 8 (A.A.) - NeırolunaD 
blr kanun ile Paraguay hükiimed ko-
mllnlanl pyri bnwıl ilin etmiftir. 
Kominiat mefhumlar dahilinde her 
bangi blr harekette bulunacak olan her 
plııa dört aeneye kadar hapis ceauma 
çarpılacaktır. Cumur bafbm komllnlat
lifinden tllphe edileıı llıer hangi blr fer-
di hudud haricine çıkartmak veya ıtır· 

mek a.Jibbretinl lıJiadir. 

ALMANYA'DAı 

-Polonya muhariplerinin 
Berlini ziyareti 

Berlin. 8 (A.A.) - Polanyalı etki 
muharibluden mürekkeb bir heyet Ber· 
lin'e ıelmİftir. Harb malQlleri milU te
tekkWU baflaın• B. Oberlindoer, Polon
ya heyeti terefine yapılan bir kabul ret

mmde IÖS alarak Polonya eski muharib
lerinin kendi memleketlerinin ıereft ve 

ıulhun muhafazuı uğrunda çalqmaktan 
ula geri kalmıyacaJdanıu aöylemİf ve 
Polonya ile Almanyanm bolteviJdiie 
karp yWııaek bir kale olduklannı ehemi· 
retle kaydetmittir• 

ITALYA'DAı 

Harbiye müstepnnm istifll8I 

Roma. 8 (A.A.) - MusoJini, taJıal 
ıebeblerden dolayı istifa eden harbiye 
müatepn general Bmtroccinin istifası
nı kabul etmit ve kendisine el yu11iy• 
le g<Snderdili bir mektupta yapbiı i .. 
lerden dolayı tetekkilr etmittir. Yeri• 
no geııual Parianikld tayin eclilmittil', 

1 

ULUS SAYFA 3 

UZAK ŞARK'DAı 

'6nkayıek ile göriifmelere 
baflanm 

Nankin, 8 (A. 
A.) - Japon bli
yUk elçisi Kava
goe ile Mareşal 

Çankay9ek 
araımdaki i 1 k 
mülakat elçinin 
Marepla yaptığı 
nezaket ziyareti 

ADEMi MÜDAHALE KOMİTESİND& 

Sovyet deleges~ i htilôlcilere yapılan 
yar~m karşısında kendi hükümetinin de 

kendisini serbest s ayaca~ım bildirdi 

ile bqlaını9tır. "'· ~.w-;"" ---
MACARIST AN'DAt • 

B. Gömbötün ni§ı 
Viyana, 8 (A.A.) - :Macar bqbab· 

m general Gömböt'ün nafini ıetirmekte 
olan tren Viıanadan b11 sabah altıda ge
çerek Budapqte istilcamctinde yoluna 
devam etmi§tir. Trenin muvualltmda 
Avusturya batbakam Şupıig ve hllldl· 
met azbı iıtaayonda beklemekte idiler. 
Bir asker müfrezesi IC1im resmini üa 
etmiıtir. 

FRANSA'DAı 

Muhalif partilerin toplantın 
Parla, 8 (A.A.) - Mebusan meclisi

nin muhalefet partileri aratarmcla yap
tıktan milıterek bir toplantıda hllld1me
tl, komilniatleri himaye etmekle itham 
eden ve bu yüzden diler Avrupa mem
leketlerinde bq gösteren endi,eleri bil
diren bir karar sureti kabul etmlflerdir. 

KıraJ Alebandr ibidesl 
Parla, 8 (A.A.) - Yııco.tavya ıa. 

ra1lık muhafızlarından bir piyade alayı, 
Sırbistan kıralı birbıd Piyel' ile Yuıoe
lavya kıralı Alebandr namlarm& yapd
IDlf olan Abidenin ktlpd reamine iftirak 
etmek ilsen bunya ıelınlfth'• 

LITVA.NYA'DAı 

Mabkôm elan köylüler 
Kovno, 8 { A.A.) - Divanı harb, 

pçeıı sonbaharda cenubi Litvanyadald 
kan91kbldara aebebi1et vermlf olan 24 
k6ylilyU 8 aydan 1 .eneye kadar bapla 
cuuına mahkam etmiftir. 

SOVYET RUSYA'DAı 

Karadeniz filosunun 
manevraları 

:Moskova. a (A.A.) - Karadenil fi
losu dün maııevralarma batlamqtır. Ay
ni ·~·ıanda tayyarelere karp müdafaa 
manevralan da yapılmaktadır. 

Yeniel~er 
Je109kova, 8 (A.A.) - Yeni ltalyan 

blyük elçiıl B. Oglllto ROllO buraya 

plmiıtir. 
Moüova. 1 (A.A.) - ltpanyanm 

M09kon bityllk elçlai B. Pukaua dün 

Moskova. 8 ( A. A.) - Londra'da 
toplanan iapanyol itlerine ademi mü· 
dahale komitesinde Sovyetler &.idili 
mümeuili olan B. Kagan aıağıdaki be
yanatta bulunınuttu.r: 

"- tıpanya hükUmeti 15 eylatde 
Portekiz, Almanya ve İtalya hükümet· 
lerine verdiği bir notada, bu memleket
lerin, iapanyol nuyonaliıtlerine yap
tıkları mütemadi askeri yardımı pro
testo etmipir. Bu notayı iapanyol itle· 
rine ademi müdahale anlapaıma işti· 
dk eden diğer bütün devletlere bildi
ren iıpanyol bükümeti, kendisinin bir 
blok kartıımda kalmaıına mukabil i· 
ıiJerin muhtelif kaynaklardan rahatça 
barb tayyareleri ve difer ıiWılar aldı
lmı bildirmiı ve bu vaziyetin bir laJl 

evvel defifllleıi için lizım gelen ted
birlerin alınmasını iıtemiş' ir. Milletler 
Cemiyeti asamblesinde söylediği bir 
nutukta, İspanyol dıı itleri bakanı B. 
Alvuer de~ Vayo. cemiyete aza olan 
bütün devletlere hitaben ayni notayı 
mevzuu bahsetmiıtir. lspanyol bükü.. 
meti, gerek ne9rettill bir beyaz kitap
ta, gerek 3 llktepinde Cenevre'ye bil· 
dirdiği mütemmim izahatta, ademi mil· 
dabale anla§mumm çiğnenmesini tet
kil eden ve aon zamanlarda cereyan • 
den bidiaeleri ayn ayrı saymıı bulun
maktadır. Bu hldiaeler araaında qaiı· 
daJd vakalar bithaua pyam dikkattir: 
7 eyUUde birçok kasalar ,Uldll bulunan 

bi.r tren Portelds'den Sevil'e aelmit
tir. Bu Jaıular Hamburl'tan c&ıderL 
len 14 tayyarenin ı6külmilt parçalannı 
ihtiva etmekte idi. 20 eyUUde 12 bilyilk 

alman barb tayyaresi Tetuan'a gelmit
tir. Lejyon Btrajer alayına meıuıub l
aller Tetuan"dm s..n•e ba tana
relerle nakledilmiflerdir. zt eylOlde 1-
talya'dan sehirll maddelerle harb mal
zemeli gönderilmiştir. İngiliz parla
mentoıu azasından Mis Rathbome'iıı 
batkanlığı altında Londra'da toplaDJIUf 
bulunan halk komitesi tarafmdan 90f

IUY8 çekilen birçok phidlerin ve phal 
mllphedelerini neıretmiı olan bazı p• 
sete muhabirlerinin aöyledilderine '6-
re, Asilerin Porteku yoluyla teçhis .. 
dilmeai elin blltlln fiddetiyle devam 
etmektedir. Aailer fimdi a1maa ve ital
yan ammaJAtından blr çok bombarch-

man ta1JIRllbl• malik l>ulumnaktaclır
ıar. Halbuki lhtiW hareketinden enel 
iapanyol ordusunda bu tipte tayyareler 
ınenud delildi. Htlktlmet kunetleri Moüova,a pımlttir • 

==9::====-d=:====;:;:;;;;=-=;:;:;;;;:===:=====~ 

SON DAKiKA: 
Filistlııde ingiliz kuvvetleri arahlar1a 

muharebeye 
Hayfa, 8 (A.A.) - Rüyterin bildir· 

elifine söre obil toplan ve tayyareler 
kıdlanan incWs kunetlerl ltermel da
lmda iki yOs arab bili Ue muharebeye 
tuhlfmUftm'· Diler taraftan 8yle an
nefliliyor ki arab peYl yalmıda bitecek
tir. Çtlnki yllbek anb komiteaiyle fb. 
niauudun muralibuı ~ ıaıtiİ Ka· 

tututtu1ar 
aab arumda inibakerelere tekrar bat-
1aDmıftır. 

ltudlil. 8 (A.A.) - Kaid Surl,. g. 
,.sıcılanndan Said Beyin Beydllla
banda lncills kuvvetleriyle Pillatia 1-
allcri aruıııda yapılan bir mllaademe
de alcliiiU teyit olunmaktadm. 

Mandalar komisyonu 
Suriye ve Lübnan is tildali dolayısiyle 

Fransayı takdir etti 

.. 

Cenevre, 8 (A.A.) - llilletler cemi. 
yetinin ai,aal llomilyona mandalar mae. 
lesini tetkik ettikten IODra aumbleyt 
teklif edilecek karar auretini kabul et
miftir. 

Bu karar turetlnc1e, lurl1e •e LUb
nanm istikWe doiru gitmeli için ll'ran· 
sanın aarfettili gayretler ~ olun
makta ,,. iltildl1 meaeleluine ald itle· 
rin &diline bir tarzda h8nedileceil 
hususunda itimad beyan olunmaktadır. 
Gene bll karar turetinde, Fillatinde ni
•ndaaberi devam eden kan11klıkl•ra te-

e111lf edilmekte, buralarda ıGkhun d
ratle teeMll edebl1eceil llmidi izhar o
lunmaktadır. Ve mandater devletin ,..,. 
tılı tahkikatın bitaraflığma kup itimad 
ıU.terilmektedir. 

A..aınblenln 1caran 
Cenevre, 1 (A.A.) - Aaamble, mD· 

letler cemiyeti paktı prensiplerinin tat. 
bUd itini 1:etkik etmek kere büronun 
teklif ettill umumt bir komllyon ihda
um kabul etmittir. Bu komisyon ilk 
toplantısını cuma günü yapacaktir. 

/ 

tarafından dUşürüJen tayyarelerin ara
ıında alman Hsuenkel fabrikası tara
f mdan imal edilmiş tayyareler mevcucl. 
dur. Asi kuvvetler Fas'dan lıpanya'ya 
ve Cebelüttarık yolu ile alman ve ital• 
yan tayyareleri iJe nakledilmektedir. 
J[omitemizin tepkkülündenberi Sov. 
yetler birliği hükilmeti, ademi mUda· 
hale anlqmuını açıkça çiğniyen Por
tettlz'in hareketlerinin bir in evvel dur
durulmaımı benim vnıtamla ve müt .. 
addid defalar iıtemittir. Sovyetler bir
lill hilkümeti, ademi mlldahale anlaı
mumm mUtenli bir 9ekilde ayak al
tına aJmmapnın bu anllflDayı hUJrilm. 

lib n pyri mevcud kılmumdan kor~ 
maktadll'. Sovyetler birlip hükümetl 
ba anlapnıya lttir&k edea but devlet
lerin bu veelkaya kanqnl lapanyol dev
leti aleyhine olarak llilere yaptıktan 
askeri yardnnı gizliyen bir paravan 
teklinde kullanmalarına asli razı ol• 
mıyacaktır. Bu itibarla Sovyetler bir
liği hüldlmeti ıunu bildirmek mecbu
riyetindedir ki, ademi müdahale anı ... 
muma muhalif hareketler derhal dUJla 
durulmadığı takdirde, kendisini bu ... 
lqmadan mütcveUid teahhüdlerle balh 
ıarmiyecektir." 

••• 
Londra, 8 (A. A.) - Sovyet dt-le. 

gelinin ispanya itlerine ademi m6da
hale komitesinde yaptıiı beyanat hall
lmıda ı6ylendilin• gtire, ademi mUcla
hale anJapn•mm çipendiline dair 
haber ve tebliiler komiteye verlldill 

takdLrde tatbik edilecek olan mut, ..,. 
rid pklyetlerin bunlara mevzu olan 1aa. 
kümete bildirilmesidir. -

Framada uyanan endlteler 
Parll, 8 (A. A.) - Sovyetlerin ı .. 

panya lflerine ademi müdahale anlat-
maarndan doğan teahhlldlen kendlalal 

bailr görmiyeceii hakkındaki tehdidi .. 
ri burada bazı enditeler uyandırmııtır. 
Sabah paeteleri halkçı cepbeainin bu 
7erd tuyik kartnmda hiç de memnun 
o1ımyacaimı kaydetmektedirler. 

lnllllz amele partWnia karan 
Edinburg, 8 (A. A.) - Amele par. 

till konpeai, ltpuıya hllkUmeti tara

fmclan kongreye ve amele milli kome
yine yapılan filtiyetler hakkında Nnil 
Çed>erlayn ile giriltmek ilHre reia 
Atli ile Grenvud'un Londra'ya gitme
lerine karar nrmiftlr. Her ikiıl de cu
ma atınll Bdinburl'a d6necekler ve ma
Wratlan haldunda koqrey• lsahatta. 
balunacakJardır. Tarih edildiiine 1'
n amele partisi bu mlllikatm netic:e
ıihi aıilamadan ispanya itlerine ademi 
müdahale ubumda hiç bir arar ver• 

miyecektir. 

MiLLETLER CEMlYETl'NDEi 

Cemiyet bideeel•ln kati teldi 
Cenevre, 8 (A.A.} - laviçre ve ~ 

lanc1a paraJannm dipDeal tlzerine mil-
letler cemiyeti .....,_ milra1aıbe komil. 

yonu cemiyetin bldceaini kati olarak tel 

bit edememıttir· Çi1nktl bundan doP:al. 
.u(yetl kestirememektedir. KomllJOll 
uımn altın olarak teahhtldleri 81eria
c1en ,O.de 20 tenzillt yapılmama " 
her ihtimale brf1 da yüzde ıo bir .,., 
1*ra...,..mna karar vermifti:r. 

PreDliplerln tatbiki bakkmda 
bir rapor 

Cenevre. 8 (A.A.) - AtaftC!ralm89• 
llD bapan111m4ald lll&Dble bUl'OIG ..... 
premiplerinln ft bana ballı m•lelrla 
filiyat mevldine konu1mul için bitin .. 
zl devletler m6meDillerinden mQrekkllıj 
bir ıenel komisyon ihduuu uambleJe 
teklif etmeye karar vennittir• 

Bu komisyon, asambleye btr n,.. 
•ermeie memur edilecektir. 
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Amerikaı 

kil vermek niyetinde olduğu mall'ıın" 

dur. Bu suretle de fransız deniz yolun" 
dan ve Musul petrollarından temin e• 
dilen faydalar daha ziyade büyümüş o• 
lacak fakat hiç bir zaman azalmryacali~ 
trr. 

Mali muhitlerde New-york \'C Lond. 
ıa arasındaki altın hareketleri meselesi
ne karşı gösterilen merak ve alaka aa
il olmuıtur. İngiltere 'le Amerika lrl• 

smdaki altın sevkiyatrnrn bir plln dahi. 
linde tatbiki huauau yeni malt anl&§ml· 
nın esasını teşkil etmektedir. 

Beşler konferansı silahsızlanma ve Akdeniz meseleleri 
Fransa, Akdenizin l!oğuıundaki me,. 

f'aatlcrinin müdafaasında, İngilterenid 
geni! omuzlarr arakasında saklanrnala 
suretiyle ikinci derecede bir rol oyna
malda iktifa ettiği halde • ki bu vaziyet 
Montrö konferansının ortaya çıkard,. 

ğı vakıa ile de hiç bir ıuretle değipne-o 
mi!}tir • Akdenizin batısında ağrı: bir. 
yük ta§mıak zorundadır, 

Aıence ec. et f in, 30/9 

Bugünün en mülıim siyasi hôdiseler1, blr taraJtan yeniden toplanmaaı üm'Ulleri lielirm'iı olan 
beşler konferansı projesi ile, Milletler Cemi yeti içirı'cle bir silahsızlanma kon/eranaımn toplan· 
ması teklifi ve Akdenisdeki ihtilaflı "aziyet etrafında toplanmaktadır. 

AJmanya: 
Alman7a gıda maddelerinin % 80·85 

ini iç pazarlardan temin edebilmektedir. 
Ekmek, un, patates, §eker ve sUt ihti· 
yaçlarrnı kar§ılamaktadır. Et ve sebze 
ihtiyacının % 90-94 ünU karşılamakta
dır. Yumurta ve süt mamntatının % 80. 
85 ini, yağ ihtiyacının ise % 50 ıini te
min edebilmektedir. 

Bugün, sütunlarımızda bu üç ayrı meıele e(rafında iki /ransı• ve bir alman g~ıeiimn mütalea· 
larını okuyacaklınıs. 

Befler konferansı ve ltcılya )lacar.ist.an (la liu.,vet mü1t1Mtı isti.yor:· '.Akdeniz meaelelerinin reıinli~ 

F. Times 30/9 

Avusturalya: 
Avuıturalyarun bazı yerlerinde mey

veler dondan pek çok zarar görmüştür. 
Uzüınlerin kurutulmasına imkan var iae 
de, diğer meyvelerde 200 000 ıterling· 
lik bir ziyan tahmin edilmektedir. 

F. Times 29/9 

HcJ~ika: 
Belçikanrn bu seneki çinko istihsali 

200 000 ton olarak tesbit edilmiştir. 
The Metal Bul. 29/9 

~eko~lovakya: 
İç pazarlarda et ve yağ fiatlan git

gide yükselmekte olduğundan hükümet 
gelecek 2 ay için et ithaline müsaade 
vermiştir. Memleketin döviz vaziyeti 
nazarı itibare alınarak Avusturya ve İs
viçre ile takas muameleleri yapılacak-
tır. Frank!. Ztı. 30/9 

Fran~: 

Fransa ve İngiltere bu hafta zarfll\· 
da milletler cemiyetine müracaat ederek 
devalüasyon anlaşmasına dahil olan 
memleketler arasındaki kontenjanların 
ve kliringlc"rin kaldırılması hususunu 
görüşmek üzere bir toplantı yapılmasını 
taleb etmişlerdir. Bu toplantının arsıu
lusal bankanın reisliği altında yapılaca
ğı tahmin edilmektedir. Fakat Cenevre
deki İngiliz mahfilleri Fransa ve İngil· 
tere arasındaki ticari kontenjanların 
kaldırılması hakkında halen bir anlaşma 
yapılmadığını ve bu husustaki şayiala
rın esassız olduğunu bildirmektedir. 

Prager Presse 30/9 

Hollanda: 
Halen Florinin kıymeti tesbit edil

mediğinden yabancı ülkelerle posta mu· 
ameleleri tatil edilmiştir. 

Frank[. Ztg. 30/9 
Hükümet ehali tarafından toplanan 

altın akçelerinin borsada tesbit edilen 
en yüksek altın fiatı üzerinden satın al
mağı ve bunları hazine bonoları ile öde
meğe karar vermi§tir. 

Agence ec. et f in. 30/9 

. Operatör 
Dr. Sadi Konuk 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Ankara !'Ostane caddesi N. 53 
telefon 1436 

Tefrika: Noı 63 

Le Temps gazetesinin ba~yazısından: 
Beşler konferansı projesi tekrar dikkati çelimefe ba•lamıt

trr. Birkaç gün önce, Millelter Cemiyeti asamblesi NegUs ta• 
rafından tayin edilen habeş murahhaslarının temsil aalihiyet• 
lerinl kabul ettiği saman İtalyanın Cenevreyle münasebetleri .. 
ni keseceğinden ve beşler konferansına iştirake yanaşmıyaca• 
ğmdan ve bu suretle projenin suya düşecefinden endişe edil~ 
mişti. Fakat İngiltere ve Fransa hükUmetlerinin diplomatik 
faaliyetleri sayesinde İtalyanm Cenevreyi terketmemiş ve Al
manyanın da muvafakat etmesi şartiyle beşler konferansına 
iştirak edeceğini bildirmiş olduğu söyleniyor. Böylece, uıU· 
ı:akerelerin yakın bir tarihte müspet bir neticeye varması ih· 
timati mevcuddur. 

Bu haber resmen teyid edildiği takdirde, bundan anca.JC 
büyük bir memnuniyet duyulacaktır, çünkü Almanya tarafın
dan feshedilmit olan Lokarno paktmın yerine garbta emniyc· 
ti tesis edecek yeni bir muahede aktetmek gayesini güden 
böyle bir konferanstan vaz a:ecilmesi büyük bir siyasi felaket 
olurdu,. 

Silahlanma yarı~ı 

Bundan sonra. başlıca devletlerin faydalı bir surette elbir
liği yapabilmeleri, silah yarışına bir son verilmesi için biç bir 
bnkan kalmazdı. Silahlanma yarı~r. hiç bir Avrupa devletinin 
dışmda kalamryacağı korkunç bir barba meydan vermek isti· 
dadındadır. Böyle bir faciayı önlemek için her çareye baş vu
rulmalıdır, ve büyük devletlerin gereken mcsuliyeti Uzerleri• 
ne almaları zamanı gelmiştir. Fransa ve İngiltere bu hususta 
azami gayretle çalrşryorlar; Almanya hususi menfaatleri he
aabrna hSdiselerden istifade etmek yollarını arryor, takat, bu· 
gün ortaya konduğu !ekliyle meseleyi müzakere etmeyi de 
reddetmiyor; nihayet İtalya, Cenevrede kendisine hazırlan
mış olan müşkül vaziyete rağmen, hüsnüniyet ve uzlaşma .zih• 
niyeti göstermek niyetindedir. Esasen kendi menfaatlerinin 
selameti onu bu istikamete sevketmektedir; çUnkU, Avrupada 
yalnız kalmak tehlikesi onu Almanvaya meylettirmiş olsa da, 
mali vaziyetinin icabları bilsbütün Fransa ile lngiltereden u
zakla'8rak Almanyanıtı yanında mevki almasına mUsaade et• 
miyeceğini pek iyi takdir eder. İngiliz • frans.ız - amerikan pa
ra uzlaşması Roma'da büyük bir tesir yapmıştır, İtalya kendi· 
ni bu prensip tc:sanUdünden dışarda bırakmak istiyemez. 

Beşler konferansını müşkül mevkie koymamak arzusu iza· 
hı müşkiil ola"l .bazı hidiseleri aydınlatmaya yarar. İngiltere 
hükümeti, Negüs'ün kontrolu altında olduğu iddia edilen gar
bi Habeşist?m kendi himayesi altına alması hususunda habeş 
makamların<.a yapılmış olan teklifi kabul etmemiştir. Millet• 
ler Cemiyeti de, h<ıbeş meselesinin halli için, Cenevre kadro
su içinde bir uzlıışnıava bas vurmak teklifine yanaş_mamakta• 
dır. 

Negiis"iirı "davası kaybedilmiştir 

Cenevre kulislerinde rol oynıyan bazı devletler ltalyanr11 
şarki Afrikadaki yoluna maniler yığmaya ve kabilse ona kar
şı bi-: l>aşka devleti (mesela İngiltere) ileri sürmeye çalışıyor
lar. Fakat ingilizler böyle bir manevraya katılmak ve İtalya 
ile Almanyayı Lokarno devletleri arasına tekrar almak husu
sundaki son ihtimalleri de böylece ortadan kaldırmak isteme· 
rrektedirler. 

Negüs'ün oyunu artık kati olarak kaybedilmiştir. Cenevre
ıle şurası da kaydediliyor ki beşler konferansına iştiraki da. 
ha az lüzumlu olmıyan Almanyayı kızdıracak hareketlerden 
içtinab ~dilmektedir. Bunun içindir ki Danzig'le Milletler Ce
miyetinin yüksek komiseri arasındaki i~ti~~~· B. ~s~er'in 
Cenevre müessesesi genel sekreter muavınlıgın.e getırılm~
aiyle hemen halledilmiştir. Bundan başka da Mılletler Cemı
yeti genel sekreteri, İspanya Hariciye Nazırı B. Del Vayo ta
rafından, Portekiz, italyan ye alman hükümetlerinin, ademi 
müdahale uzlaşmasına aykırı hareketleri hakkında verdiği 
dosyanın neşri mesuliyetini üzerine almamı~tır. 

B. Del Vayo'nun dosyası hakkında beslenen kanaat ne o
lursa olsun. Avrupanın umumi vaziyeti bakımından, bu nevi
den münakaşalara yol açmamakta büyük menfaat vard~r. Esa
sen Cenevrenin ispanyanın iç işlerine müdahale etme~ıne .. yer 
yoktur, ve ancak Milletler Cemiyetinin dışında ademı muda
hale muahedesini Fransanın teşebbüsü üzeri:ıe aktetmiş olan 
devletler bunun tatbikine nezaretle mükelleftırler. 

BtUNMtYEN tNSAN 
retle muamele görür hale getirmekle Galile ikin
ci derecedeki vasıflarından ve devamlılıkların
dan mahrum etmi§tir. Bu keyfi sadeleştirme ise 
fiziğin ilerleyişini mümkün kılmış, fakat aynı 
zamanda alem ve hususiyle biyolojik alem hak
kında bizi fazla şematik bir telakkiye sevket
miştir. Cansız ve canlı mahlukların devamlılı
ğını da, ikinci derecedeki vasıflarını da hakikat 
sahasına nakletmeliyiz. 

Yazan: Dr. ALEXlS CARREL 
Türkçeye çevire~: NASUHl BAYDAR 

Zamanın mah:yeti, zihnimizin tasavvur et
tiği eşyaya göre değişir. Tabiatte müşahede et
tiğimiz zamanın kendine mahsus bir mevcudi

yeti olmayıp ancak Cfyanın oluş ıeklinden iba
rettir. Riyazi zamana gelince, onu da tepeden 
tırnağa kadar yaratan bizleriz. Ve bu, ilmin in
psı için zaruri bir abstraksiyondur. Onu, biri

birini takib eden her noktası bir saniyeyi ifade 
~en müstakim bir hat halinde düşünmek elve
rişlidir .... Galile d~vr~nd~.nberi bu .telakki, doğru
dan dogruya tabıatı muşahede ıle elde edilen 
telakkinin yerini tutmaktadır. Ortaçağ filozof
ları zamana, mücerredeleri müspetleştiren unsur 
nazariyle bakarlardı. Bu telakki Calileninkinden 

ziyade Minkows~i'ni~k~ne hE:~zerdi. Bun~~r~, 
Minhowski'ye, Eınsteın a ve dıger modem .ız:ık
çilere göre zaman. tabiatte, mesafeden hiç bir 
suretle ayrilnmaz. Eşyayı birinci vasıfl~rına: ya
ni ölçülebilir şekle irca etmekle, rıyazı su· 

Zaman mefhumu, kendi alemimize mahsus 
eşya içinde onu ölçüş tarzımıza muadildir. Ve o 
takdirde bize bir hüviyetin üstüste gelmit man
zaraları, eşyanın adeta kendinde meknuz hare
keti halinde görünmektedir. Arz kendi mihve· 
ri üzerinde dönmekte ve bazen aydınlık, bazen 
karanlık bir satıh arzetmekte ve bu sırada da 

hiç bir değişikliğe uğramamaktadır. Dağlar ol
dukları gibi kalmakla beraber, karın, yağmu
run, indifalann tesiriyle yavaş yavaş çökmekte 
dir. Bir ağaç hüviyetini değiştirmeksizin büyü
mektedir. insan, hayatını teşkil eden uzvi ve 
zihni oluşların aeyelanı arasında şahsiyetini 
muhafaza etmektedir. Her ferdin kendine mah
sus bir iç hareketi, biribirini takib eden halleri, 
gidişinin ıttıradı vardır. Bu hareket o ferdin ken
dine has harekettir ki başka bir mahlukun ha-

Le ]ournal gazetesinden: 
Silahsızlanma meseleai ne zaman tturcalansa 1Cuvvet mUsa· 

vah davası da derhal ortaya çıkar. Almanya, kendi besbına 
cezri hareket ederek meseleyi halletmi,tir. ve onun kuvvet sa
yesinde temin ettiği faydalar, henüz bu haktan mahrum olan 
devletlerin eline kuvvetli bir delil vermittir. Bu prtlar içinde 
macarlarla bulgarların, her fırsatta dileklerini tekrarlamama· 
larına imkln var mıdır? 

Onun içindir ki ancali nazari saha<Ia JtalacalC olan bir mese
leyi yen.iden alevlemeye biç lilzum yoktu. Her tarafta ıilah 
yarışı bütün hıziyle devam ederbn ailah11zlanmadan bahset
mek boş bir fCY değil midir? Hatti, mef}ıur silahsızlanma 
konferansı tecrübesinin kuvvet muvazeneaini ortalığı bulan· 
dıranlar lehine tadil etmit olması büyük bir teza.d değil mi
dir? B. Eden'le B. Delbos daha dün sulhçu devletler gru
puna gecikmelerini telafi etmek hnk1nının verilmesi lüzumu
nu söylemiyorlar mıydı? 

İskandinavyalrlar derhal Milletler Cemiyetinde bir ıilali· 
sızlanma komi~yonunun toplanmasını teklif ettiler. Macaris
tan hemen fırsattan iıtifade ederek tunu ileri sürdü: 

"Bazı devletlerin hukuk müsavatı hususunda aldıkları du
rum dolayıaiyle Macaristanm bir silahsızlanma konferansına 
lttirakine imkan yoktur." 

Burada, Macaristan silahlanmaya lialkıstığı takdirde ıila• 
ha müracaata karar vermiş olan küçük itil!f devletlerinin ha
reketi kastedilmektedir. Küçük anlaşma devletlerinin bu kara
n çok yerindedir, ihtiyatkar hareketleri haklıdır. Fakat bu 
tartlar içinde aulhçuluktan ve milletlerarası elbirlifinden 
bahsetmeye mahal yoktur. 

AKDENIZDE KUVVET MESELESİ 

Frankluıter Saytung gazetesine Parl~ten yazılıyor: 
Akdenizin aon yıllarda dünya sulhu bakımından kazanmış 

olduğu büyük ehemiyet, Fransanın karşısına bir sürpriz gibi 
dikildi. Harbaonrasr karnoyu, kati rolün Lehistan koridorunda 
Avusturyanrn istiklalinde, yahut da buna benzer meselelerde 
oynandığını gönneğe alıştırılıp yetiştirilmişti. 

Eğer bundan be' yıl önce biri kalkıpta Akdenizde bir in
giliz • itaJyan gerginliği meydana geleceği ve bunun hatta 
tehdid edici bir vüsate varacağı, yahut da bu saha içinde bu
lunan İspanyanın bir tehlike kaynağı teşkil edeceğini söyle
miş olsaydı, gülünç olurdu. 

Bu böyle olmakla beraber, Akdeniz meselelerinin bu ka
dar trajik bir surette ileri plmda yer aldığı bugünkü günde 
bile, Fransa, milletlerarası buhranın bu mesele etrafında top· 
}andığına hal§ kanaat getirmiş değildir. Bilakis asıl chemi
yetli mesele olarak sonbaharda toplanması düşUnUlen beşler 
konferansını ve dolayısiyle, Almanyanrn alacağı vaziyete bağ
lı bulunan emniyet meselelerini daha ehemiyetli telakki et
mektedir. 

Suriye saJıiUcri 

Fransa birinci derecede bir Akdeniz devletidir; fakat o bu 
rolünü, eskidenberi büyük bir mahremiyet içinde oynamasını 
bilmi§tir. Onun bu rolü ise, iki vaziyet dolayısiyle kolaylaş
tırılmış oldu. Bunlardan biri, İspanyanın bir rol oynıyamıya
cak derecede kudretsiz olması, fakat kendisinden dnha kuv
vetli olanların oyuncağı olacak kadar da kudretsiz bulunma
ması diğeri de, İngilterenin, Akdenizden geçen Hindistan yolu
nu kendi kuvvetleriyle güven altına almış bulunmasıdır. Fran
sanın bu deniz yolundaki iştiraki ise, Çin Hindistanındaki 
ehemiyetli sömürgeleriyle irtibatına değer vermesindedir. 

Fransa pek iyi biliyor ki, bu yolu, o, keneli kuvvetleriyle 
koruyamıyacaktır. Bu itibarla, bu sahada İngiltere ile elbirli
ğinde bulunmasının kendi hükümranlığını korumak bakımın
dan, bir temel teşkil etmesine ıebeb olmaktadır. 

Fransanın, eskidenberi Akdneiz doğusunda politik olmak
tan ziyade kültürel mahiyette bir ehemiyeti vardı. Kendisinin 
yakın şark politikası, bugün hata telkin kuvvetine ve katolik 
misyonerlerinin faaliyetine dayanmaktadır. 

Buna rağmen Suriye kıyıları ihmal edilecek bir vaziyette 
değildir. Netekim, fransız deniz bakanhğının Beyrut'un Şima· 
linde bir deniz üssü kurmağa karar vermiş olması da bunu 
göstermektedir. 

Fransanın Suriyedeki mandasından vaz geçmek ve bu yer
ler üzerindeki hükümranlığına, Irak örneğinde başka bir ~e-

Bu aahada Fransanın eakiden mücaıt 
dele etmek sorunda olduğu güçlükle~ 
İtalya ile donanma müsavatınm t~ 
nine inhisar edebiliyordu. Fakat bur,üa 
bu husus katmerli bir şekil alm19 b\111 
lunuyor. İtalyanların Milletler Cemi .. 
yeti ile anlaımazlrğa düşmeleri Uzedo 
ne, Akdeniz meaclelerinin ne kadar çe
tin bir safhaya girdiği hala hatırlarda 
olsa gerek. 1 

935 ilkteşrin ı 1 ile 19 tarihleri ara
sındaki hafta, ingiliz • italyan gergin• 
liğine, büyük harbtan s.onra dünyanrıı 
ya,.dığı en büyük bir buhran haline 
&0kacak kadar korkunç bir şekil verd1-

İfte o tarihtenberi artık fransızların 
lialletmek zorunda oldukları donanma 
müsavatından bahsetmek kafi gelme
mektedir. ! 

Briyan bu imkanı önceden kestire• 
memiş yahut da buna chemiyet verme• 
mitti. Bu inkişafın tümutü üzerine 
fransız politikasının gözünü çevirtell 
Laval'dir. Gerginliği azaltmak: için, 
Fransa, elinden gelen her ıeyi yapmıştır• 

Bunun üzerine, balkan pakt·nm bi&l 
devamı olarak düşünülen Akdeniz paJı:: .. 
tı projesi ortaya çıktı. Fransanın, İn• 
giltere ile İtalya arasında garan rolü'.. 
nü oynaması düşünülen bir Akdeniz 
Lokarnosu da miinakaşa sahası içine a• 
lınarak, ona da belli başlı bir yer ay• 
rıldı. 

Fransanın da AkdenizaeM 
vaziyeti naziktir. 

Bir tek kelime ile denebiHr ki, Fran· 
sanın Akdeniz politikası, Britanya de .. 
niz bakanlığının İtalyayı artık eski bir 
dost ve mutemed olarak de e il, hemen 
hemen 'bir rakib diye telakki ebnekte 
olduğu vaziyete bağlıdır. 
Fransız genel kurmayının altTuın • 

fransız srnırı üzerine ileri yuruyu§ 
planlarmda bu asker nakliyeleri büyüli 
bir rol oynamaktadır. Bu nakliyeler ne 
geciktirilir ve ne de tahdid edilebılır
ler. 

Bugüne kadar İspanyanın Akder.iz. 
de oynadığı rol, muhtelif fransız kabi· 
nelerinin, batta Heryo kabinesinin. İs· 
panyanın Balear adalarını mukavele He 
satın almak derecesine kadar varan bir 
ıümulde genişletilmesini göz önün"e 
tuttukları bu irtibat için, ehemiyetli 
bir garanti teşkil ediyordu. 

Fakat bu işler, aynca işaret edit•net 
sine lüzum kalmıyan hadiseler yüziln• 
den, birdenbire değişti. Fransa, A ki~· 
nizin batısında kuvvet nisbetinin İtal• 
ya lehinde inkişaf etmekte olduğunu 

görmekte ve bu arada, Almanyanın ye
niden kazandığı büyük devlet rolünü, 
Akdenizde kuvvetli bir nüfuz siyaseti· 
ne girişmek suretiyle tamamlamak ga· 
yesini güdmekte olduğu korkusu sezil
mektedir. 

rcketine izafetle ölçülebilir. Kendi devamımızı 
da işte bu suretle güneş zamanı ile ölçüyoruz. 
Bizler arzın sathında sabit olduğumuzdan ora
da bulunan her şeyin mesafeye müteallik hu· 
udleriyle devamını arza izafe etmek itimize 
uygun geliyor. Boyumuzun ne kadar olduğunu 
metreye vurarak tayin ediyoruzı metre ise arz 
tul dairesinin takriben kırk milyonda biridir. 
Bunun gibi vakte müteallik buudiimüzü de arzın 
hareketi ile mukayese ediyoruz. insanlar için, 
güneşin doğuşu ile batışını hiribirinden ayıran 
miadlara bakarak devamlannı ölçmek ve hayatla
nnı tanzim etmek pek tabiidir. Fakat ay da ay· 
nı rolü oynıyabilirdi. Filvaki, meddücezirlerin 
pek yüksek olduğu deniz kıyılarında oturan 

fe bakımından arz ve giineşten nasıl ayrı ve 
müstakil ise zamanımız da asıl zamandan böyle 
ayn ve müstakildir. 

balıkçılar için ay zamanı güneş zamanından da 
çok ehemiyetlidir. Oralarda yaşayış tarzı, uyku 
ve yemek zamanı meddücezirlere uydurulmak 
lazımdır. Oralarda insanların tabi oldukları za
man, deniz seviyesinin her günkü değişikleri-

nin çerçevesi içine girmektedir. Hulasa zaman, 
eşyanın kendine has bir karakteridir ve bunların 
her birinin bünyesine göre tahavvi.il etmektedir. 
insanlar kendi iç zamanlarını ve bütün diğer 
mahluklarınkini saat~ıı gösterdiği zamana izafe 
etmek itiyadındadırlar. Fakat vücudumuz mesa-

il 
Jç zamanın tarifi. - Fiziyolojik zaman ve psiko

lojik zaman. - Fiziyolojik zamanın ölçüsü. 

iç zaman, hayatın mi.iddetince vi.icuddn ve 
vücud faaliyetlerinde vukua gelen dP-ği~ikli de· 
rin ifadesidir ve ~hsiyetimizi teşkil eden bün .. 
yevi, fiziolojik, dimaği hallcrimi7.İn inkıtasız 
teakubuna muadildir. O kendi kendimizin bir bu· 
udümüzdür. Bu zaman mihverine göre zihniye· 
timizin yaptığı maktalar. mesafe mihv~.rine RÖ

re anatomicilerin yaptıklan kadar ins'camlıdrr. 
Wells'in zamanı ölçme makinası'nda dediği gi· 
bi, bir insanın sekiz yaşında, on yedi yaşında, 
yirmi üç yaşmda ve ilaahır, alınmııı resimleri, 
sabit ve bozulmaz bir ~ey olan dört buudlü bir 
kimsenin maktaları. daha doğrusu i.iç buud üz~
rine temsilleridir. Bu maktalar arasmd2ki for1

{• 

lar, ferdin bünyesinde durmaksızın vukua g~len 
değişiklikleri ifade eder. Bu değişiklikler uzvi 
ve zihnidi:-. Demek ki biz iç wmanı fiziolojik 
ve psikolojik olarak ayımuığa meC'l)uruz. 

(SrP1" ·) 
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l\ırını sahillerinde M ualli.ınlerinıiz 
lO eylul gece yarm Moıkova'dan ay

"1an rnuallimlerimiz 11 eylfılu tren yol
'ılıtite ie~lrmlşler, 12 c>•lCıl sabahı Si
~P<>la gelmişlerdir. Burada şehir 
....... ılnuf, kültü:: parkında Knm har
bbıt g&tteren (panorama) binası gezil· 
~r. Burası büyük bir kule şeklinde· 
dJ~· Münihli bir ressamın hazırla
bı 'l.ı harb tablosu 30 metreye yakm ku· 

tdaki bu kulenin iç sathına eyice ya
)ııtırıl;nıştır. Ziyaretçiler kulenin or· 
~lltdaki merdivenden geni,çe bir plat• 
0tıne çıkıyorlar. Bunun üzerinde dai
tellınadar dolaşarak Sivastopol lima-
4lnda ve şehirde geçen büyiık harb sah
Gteini görebiliyorlar. Resimlerin alt ta· 
l'lfrnda da yukarısına uygun bazı harb 
t§Yası, ve siperler vardır. Binada zıya 
ltrtibatı öyle tanzim edilmiştir ki dışa
~ hava yarı kap.slı ise panoramanın 
~ltıde de Sivastopol aynı tonda görU -

'or. 
lı( t.luallimlerimiz öğleden sonra otomo
ltllerle Yaltaya hareket etmi9lerdir. 

lastopol'dan Yaltaya karadan giden
~· otuz kilometre kadar dağlar ve ova· 
~arasından geçtikten sonra Foros ya· 

•nda denize kavuturlar. 
~Oros merkez İcra komitesi azasına 

'-beis edilmit uyfiye mıntakaaı olub 
loacnin &ağında kalmaktadır. 

\'altaya giden şose ile Foros yolunun 
'hıldı~ı aarp dağ parçasının üslünde 
bir kilise vardır. Bütün rua kiliselerin
~lti ilallıbü burada da görürsünüz. 
i~di burası turistlerin zevkle yemek 
:•dikleri bir gazinodur. Demir pencere
tr, kapılar hatta dıvarlardaki boyalar 
\arnarnen eski halindedir. Yalnız aziz 
teairnierinin yerine ihtilale aid 

0

birkaç 
~~lo konmuf, büyük ibadet yeri de 
"Ufe olmuştur. 

Asfalt yol, Foros'dan sonra şarka 
~ğru denize kah yaklatırı kah uzak • 
""tirse de ondan hiç ayrılmaz. 

Denizle şose arasındaki mesafe, Yal· 
~Ya kadar ağaçlıktır. Krım'ın çok me· 
dıhedilen bağları da bu kesif ağaç man· 
ltrasrna arasıra tatlı bir değişiklik ver
llıcktedir. Şosenin üst tarafında ise, bu 
li.hilleri, şimalin soğuk rüzgarlarından 
~or~yarak mutedil bir cenup mıntakası 
'ıahne getiren dik kayalıklar vardır. 

Çar a;: lesi ve rus aristokrasisi Krım
~ işgalini müteakib sahili, buradaki 
0Ylüleri içerilere sürmek suretiyle 

:~Ylaşmışlardır. Foros'dan itibaren sa-
1.11 •• Yaltaya ve daha ilerilere kadar ma
•lc:anelcre ayrılmış ve çok güzel bina • 
~r _Yapılmıştır. Bunların herbiri ayrı 
Slubde ve oldukça büyük hacimdedir. 

1 
~üikiyeti kaldıran ih.tilal bu köşk • 

. trı, her şeysiyle muhafaza etmiş ve 
•tra komiserliklerile büyük sindikalara 
\ttrrniştir. Her komiserlik, kadrosun· 
daki tedaviye veya istirahata muhtaç 
Olanları ayırıbı buradaki müessesesine 
töndermektedir. Veremlilerin tedavisi· 
l'ıc ayrılanlar da dahil olduğu halde bu
tadaki sıhat müesseselerinin hepsine 
Sa.natoryum adı verilmektedir. Filha -
~ika bunların hepsi de doktorların sıkı 
'

1hat tedbirleri içinde idare edilmekte
dir. 

, lialkının kesif kısmı, az güneşli şimal 
1ltlinıinde yaşayan bir memlekette; ıı· 
taic deniz ihtiyacını, hacimleri ne ka
dar büyük olursa olsun, Krıın sahille
l'indeki ıs. 20 kaşane ile birkaç plajın 
~tınin etıniyeceği aşikardır. Bu sebeb
e Sovyetlcr Karadenizin şarkında da 
l'tniden bazı sıhat ve istirahat mücae
&eleri kurmağa mecbur olmuşlardrr. 
l. Muallimlcı imiz, 13 eyl\ıl öğleden evvel 

1vadyay1 gezmişlerdir. Yalta'dan gar
~ doğru Sivastopol istikametine giden 
b~tranh şose; Çukurlar mevkiindeki 
llyük baJlardan sonra, Livadya sara • 

).'ıııa aid büyük parkın ortasından geçer. 
Şose ile deniz arasındaki büyük bi

~a Livadya sarayıdır. 1911 de son Çar 
tici • N"k 1 ncı ı o a tarafından süray arak 
hptrrılmıştır. 
b Sarayın bahçesinde Bizans üsIU-
llnda küçük bir çan kulesi ve bunun 
~anında da bir mermer sütun vardır. 
JcC~berler bunun arabca olduğunu söy
d dıler. Halbuki yazı Hattat Yesari Za
~ Mustafa İzzet'indir. Me~in padiphrn 
l)ı:ısçt~k şeh~nid~n geçişi üzerine yazıl
li ş. bır kasıdedır. Biraz ilerde de arab 
llııbunda bir çeşme görü'ür. 

> Livadyanın büyük salonları yakın 
anı:ınlara kııdar bir müze iı li. Son yıl-

larda bütün bina Kolhoz'larda (mecbu· 
ri köy kooperatiflerinde) ccalı~an zira
atç.iterin istirahatine tahsis edilmi§tir. 

Sovyet ülkesinin birer kö -
yünden gelmiş 200 kadar kadın ve erkek 
çiftçi, sarayın geni' parkında ve öniin· 
deki plSjda tatlı günler geçirirlerken 
şüphesiz ihtilalin en büyük- nimetini 
tadıyorlar. 

Livadya sarayında da, çarları tezyif 
eden bazı hikiyeleri dinlemek müm
kündür. Çariçenin odasındaki şu küçük 
kapıdan meşum Papas Rasputin'in girip 
çıktığını söylerler. Burada merdivenle
rin bu kadar basık yapılışı her gece 
yemekten aarho§ kalkan saray halkının 
yıkılıp kalmaması içindi derler. 

Livadyada yeni sarayın hemen r· 
Jiınında. büyük çamlar altına gizlen
mıe, bir katlı ıbir saray daha 
vardır. Yarı daire şeklindeki bu bina 
yandan görünü'ü ve üzerindeki bacala· 
riyle bir medreseye benzemektedir. 

İçeriye girilip de önlerinde ufak bi
rer gezinti yeri olan odaların sıra ile 
avluya açıldığını görünca, medrese teş
bihi bir hakikat halini alrr. Dairenin 
bir ucunda bina iki katlıdır. Çar üçün
cü Aleksandr beş altı odadan ibaret o
lan bu kısımda her yaz birkaç ay kalır
mı,. Bu çar sonraları o kadar §İ'1Jlan

lamrı ki nihayet üst katta mahpus va• 
ziyetinde kalmı~. ölümlinde de cesedi 
bir balkon sökülerek aşağıya indirile· 
bilmiştir. Bu çok kasvetli binada nasıl 
oturulur? ... O devirde zindanlarda ya· 
pyan binlerce rus ihtilalcisinin ruhu, 
muhakkak çarlarınınkinden daha çok 
aydınlıkta idi. 

Muallimlerimiz öğleden sonra Yal· 
tanın on kilometre kadar şarkında Mas
sandr mevkiine kadar gitmişlerdir. 

Yolda da bu adı taşıyan sanatoryo
ma uğramışlardır. Burası üçüncü Alek
sandr için yapılıyordu. Daha yarıda 

iken çar öldüğündne yapıya şeamet atf
edilmiş ve ihtilale kadar bomboş bıra
kılmıştı. iŞmdi teraslarında ve bahçe
lerinde yüzü aşan hasta, ciğerlerini Kı
rim'in sıcak güneşiyle tedaviye çalışı • 
yorlar. 

Massandr'da asıl görüleceli yer bü
yük şarap deposudur. 

Burası uzaktan, yeşil bir sa
ha içinde beyaz iki üç binadan 
ibaret gibi görünüyor. Halbuki asıl de
po dağın içine doğru 150 metre uzun • 

tuğunda kazılmış yedi galeri ile, bun
ları önden biribirine bağlayan gene yer 
altında geniş ve derin bir koridordan 
ibarettir. Deponun idare merkezi ile 
şişe doldurma boşaltma kısımları dı • 
'ardadır. 

Massandr'da beş milyon kilo sarap 
muhafaza edilmektedir. Depo şimdiye 
kadar Ziraat komiserliğine bağlı bulu
nuyordu. Son yıllarda iaşe komiserli -
ğine devredilmiştir. Yeni komiser B. 
İstepan depo ile yakından meşguldür. 
İstiap kabiliyetinin üç misline çıkarıl
ması için tahsisat vermiştir. 

Massandr deposu; şarabı Kırim sa
hillerinde ki köylerin Kolhoz'larından 

para ile almakta ve cinslerine, seneleri
ne göre ayrı ayrı kablarda muhafaza et

mektedir. Maamafih depoya bağlı bir 
şarap Sovhoz'unda doğrudan doğruya 
devletin istihsal ettiği şaraplar da var
dır. Sovyetler yakında şampanya yapa· 
caklarını söylüyorlar. PHinına göre bu 
işin başarılmasına çok zaman kalma
mıştır. 

Depoda muallimlerimize iki yüz se
ne evvel yapılmış şaraplar gösterilmiş

tir. Muallimlerimiz depodan ayrılma • 
dan önce, türk • sovyet dostluğunun ta
rihine yakın şarap cinslerini tatmışlar 
ve iki memleketi biribirine bağlıyan 

dostluğu anmışlardır. ~*~ 

Alaka kesilmesi 
Anafartalar caddesinde (86) numara

lı şekerci dükkanını oğlum B. Ali Uzu
na verdim. 

Kendim Bankalar caddesinde Şehir 
bahçesi yanında (Şehzadebaşı şekercisi) 
namiyle maruf dükkanımda icrayı tica
ret edeceğimden oğlum B. Ali Uzunla 8.9-

936 tarihinden itibaren aramızdaki ili· 
şiğin kalktığını ve vekili umumiliğimi 

de Noterde mezkur tarihte üzerinden al
dığımı sayın mü~terilerime ilan ederim. 
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Çanakkale kupası 
F'h al maçı tekrar ediliyor 

Ankara bölgesi futbol ajanlığmd.ın: 
Gençler birliği - Kırıkkale gücü, 11 

birinci teşrin pazar günü saat 15.30 da, 
Ankara günü alanında Çanakkale kupa. 
sı final maçı için karıılapcaklardır. 

Hakem : Nuri. 

Çankaya Eskişehire gitti 
Çankaya kulübümüz dün akşamki 

trenle iki maç yapmak üzere Eskişehire 
hareket etmiştir. Çankaya Eskişehirde 
Demir spor ve İdman yurdu kulübleriy· 
le karşılaşacaktır. Takım kadrosu tam 
ve futbolcuları tam formunda oldukla
rından orada iyi neticeler alacaklarını Ü· 

mid ederek muvaffakiyetler dileriz. 

ltalya dış bakan.ı 
Almanya ya 

gidiyor. 
(Başı 1. inci sayfada) 

.gayeleri, henüz esrarengiz bir mahi
yettedir. 

Bununla beraber öğrenildiğine göre 
ı<endisinin Berlinde yapacağı görüşme• 
ler, siyasi mahiyette olacak ve Roma· 
nın kendi arzusu ile yapmış olduğu li· 
ret kıymetinin indirilmesi meselesi, 
Almanyanın bundan memnun olmamış 
olmasına rağmen müzakere edilmiye
cektir. Aşağıdaki meselelerin müzakere 
edilmesi muhtemeldir: 

ı. - Avusturyadaki nazi propagan
dası binbaşı Feyn'in hattı hareketi, 

z. - Almanyanın Roma protokolla
rına iştiraki ihtimali, 

3. - Viyanada aktedileceı< italyan • 
Avusturya - Macaristan konferansı ari
fesinde İtalya ile Almanya arasında 
mütekaddim müzakereler icrasr, 

Ortada dolaşan bir şayiaya göre, B. 
Ciano, Romaya dönerken Peşteye uğrı
yacaktır. 

iSP ANYA tHTiLALt 
(Başı J. inci sayfada) 

dost memleketlerle ticaret muameleleri 

yapmasına engel olacak bir abloka altı

na alınması beynelmilel nizam hukuku 

noktai nazarından doğrusu çok feci bir 
şeydir. Umumi siyasa bakımından da bu 

abloka'nın feci neticeleri olabilir. Filha. 
kika, zahirde lspanya'ya münhasir bir 
dahili harb gibi görünen bu işte İspan
yanın hüriyet ve istikialinden başka Ak
denizdeki kuvvetlerin müvazenesi, Ce
belüttarik boğazının hakimiyeti, Atlan· 
tik de~izindeki üssübahrilerden istifade 
meseleleri ile lspanya'nın bakır, civa, 
kurşun ve potas gibi mebzul surette ma
lik olduğu iptidai maddeler meselesi de 

mevzuubahstır. 

General }~rauko ne diyor? 
Paris, 8 (A.A.) - General Franko 

İspanya milli hükümetinin gfıya toprak· 
tarından bazı parçaları başka devletlere 
vereceğine dair ecnebi memleketlerde 
çıkan yalan haberleri tekzib etmiş ve 
milli hükümetin milli toprakların taksi
mini asla düşünmediğini kati olarak 

söylemiştir. 

Nasyonalistlerin yeni za.feri 
Sevill, 8 (A.A.) - Toledo cephe· 

sinde nasyonalist kuvvetler birbiri ar
dınca Dorrijos, Portillo, Guismondo, 
Fueusladana ve Satakruz'ü işgal etmiş

lerdir. 
Hükümet kuvvetlerinin elinde tiu

lunan modern harp malzemesine rağ
men nasyonalist kuvvetler Naval Car
neironun 16 kilometre yakınına kadar 
aokulmağa muvaffak olınuşlardır. 

Burgos, 8 (A.A.)" - Toledo'nun 
zaptından sonra, kendisini, kumandayı 
terketmek mecburiyetinde bırakan Ş:id· 
detli bir rahatsızlığı geçirmek için Cen
taya giden Albay Yagne Toledoya mü
teveccihen buradan geçmiştir. Albay, 
general Varela.nın kumandası altında 

bulunan kuvvetlere iltihak edecektir. 
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1 garib vaka aıt 
Yazan: Max 'KEM111ER1CH Çeviren: S. ALI 

XLill 
Graf Zeppelin, kabili sevk t>aıonu 

icad ederken bütün dünyanın alayına 

maruz kaldı. 1901 de Kiel'de mühen -
disler toplantısında projelerini izah 
edince, bir deli muamelesi gördü. Fa· 
kat ne garibtir ki 1908 senesinde mu
vaffakiyetli ve muazzam tecrübelerle 
ilk Zeppelin balonunu dünyaya tanıttı• 
rinca düne kadar kendisini inkar eden 
medeni dünyanın ilk düşündüğü şey 

harb tekniğinde bu yeni siıabtan isti -
fade etmek sekilleri oldu. 

* 
MÜBAREK EŞYA 

Hıristiyanlığın ilk devirlerindenbe· 
ri havvariyuna veya azizlere aid mu
kaddes ve mübarek eşya ve emanetlere 
fevkalade rağbet edilmektedir. Bu me
rak bazen o kadar artmıştır ki, yabancı 
pe&koposun tavsiyesi ile mezarlıklar 
altüst edilerek din şehidlerinin müba· 
rek kemikleri çalınmış ve götürülmüş· 
tür. Romalılar günün birinde St. Pauls 
kilisesinin yanında toprağı kazarak ke· 
mik çıkaran yunanlılara rastgelmişler
dir. Halbuki şifalı tesiri olduğu için 
dünyanın dört tarafından hacı celbe
den bu kemikleri romalılar gözleri gi
bi muhafaza ederlerdi. Papa büyük 'Gre· 

gor kendisinden Paulus resulün kemik

lerinden bir parça is.tiyen imparatori

çe Conatantia'ya verdiği cevabta böyle 

bir tekliften dolayı duçar olduğu hid· 

deti ızhar etmiştir. İdareli bir lisan 

kullanmağa mecbur olduğunu da unut

mıyan papaya göre mukaddes vücudla· 

ra el sürmek bile günahı kebairdendir. 

Fakat havvariyundan birinin aanduli· 

çasının ilzerinde bir müddet bulunmu§ 

bir puşidenin bir parçası, bir çekmece 

içinde saklandığı takdirde, mucizeler ya· 

ratır, hastalara şifa verir. Petrus resu· 

lün mahpus olduğu zaman bağlandığr 
zencirin törpü ile elde edilen tozları da 
6 ıncı asırdanberi papalar tarafından 

iymanı bütün kullara hediye edilmek· 
te ve bu hediye papanın verdiği altın 

gül derecesinde yüksek ve şerefli ad
dedilmektedir. 

Langobard'lar kıralı Astolf 755 de 

Roma'yı muhasara etmişti. Askerler 
şehrin drpndaki bütün kilise ve manas
tırları yağma ettiler, keşişlere ve rahi-

belere türlü hakarette bulundular; mu• 

kaddes eşyalarla ve mukaddes resim

lerle alay ettiler, fakat buna rağmen 

mezarlıkları deşip oradan din ~ehidle• 

rinin kemiklerini çıkararak bunları u .. 

ğur getirsin diye yanlarına almaktan 

da geri kalmadılar. O zamanlar ilk de· 

fa olarak Roma Katakomb'ları da taar .. 

ruza uğramı' ve ilk bıristiyanların ke· 

mikleri arabalara doldurularak Lom. 
bardi'ye götürülmüştür. 

1672 senesinde de 3 Katakomb'daıı 
428 iskelet alınmış ve bunlar hediye O• 

larak veya para mukabilinde katolikleı, 
arasına dağılmıştır. 

Bundan bir asır sonra Romada mü~ 

hare~ eşya ticareti birdenbire inkişaf 

etmiştir. Romayı ziyarete giden huis• 

tiyan hacılar, bugünkü aeyyahlann fo

toğraf veya diğer hatıralar satın aldıli• 
lan gibi Katakomb'lardan kemik satın 

alırlardı. Bu yüzden taleb arzdan fazla 

olmuş ve ''tüheda kemiği sahtekirlığı .. 

batlamıştır. Yani ilk bıriatiyanların, 

Neron'un kurbanlarının iskeletleridir 

diyerek daha aonraki devirlerin alcli• 
de fanilerinin kemikleri piyasaya ıü•. 

rülmüştür. 

* Azizlerden Romwald günün birin .. , 

de kızarak İtalyayı bırakıp gitmek is• 

teyince müridleti telaşe düşmüşler V$ 

başka yere gidip ölürse türbesi de ora• 
da olur ve İtalya mühim bir ziyaret,. 
gah kaybeder korkusiyle sevgili evli
yayı yolda öldürtmeğe karar vermişler .. İ 
dir. Bu şekilde hiç olmazsa cesedini t .. 
talyaya kazandırmak istiyorlardı. Bert.l 
ket versin aziz evliya seyahatten vaa 
geçmiştir-

* Aachen meşherinde zamanımızda 
dahi her yedi senede bir mukaddes ha· 
kire ve rabb 1sa'nın annesi Meryemin 
gömleği ile rabb1 !sanın kundakları 
teşhir edilir. 

Belediye hisseleri 
Toptan mahsub usulile kesilecek 

2781 sayııı kanunla kazanç vergisin
de, belediye hissesinden başka hisse tef
rik edilmemesi kabul edilmişti. Ve bu 
suretle diğer hisseler hazineye bırakıl
mıı olduğuntlan belediye hissesinin ay· 
rılmasında şimdiye kadar tatbik edil
mekte olan usulün sadeleştirilmesi için 
maliye vekaleti, divanı muhasebatla la
tıım gelen temasları yaptıktan sonra me
mur maaşlarından kesilen kazanç vergi
sinin hazineye kalan kısmı hakkında bu
güne kadar tatbik olunan toptan mah
sub usulünün belediye hisselerine de 
tatbikine karar vermijtir. 

Bu karara göre muamele yapılması 
için vilayetlerdeki defterdarlıklara aşa
ğıdaki tamim yolanmıştır: 

Memurlarla daimi müstahdemlerin ma
aş ve ücretlerinden merkezce tl)ptan 
tahakkuk. ettirilecek kazanç veı gisi 
belediye hissesi için gönderilecek te• 
diye emirleri muhteviyatı umumi tebli· 
gat mucibince mahsuben nazmı varidat 
heaabına irad ve maliye büdcesindc a
çılacak nazım masraf faslına tahsisat 
kaydolunduktan sunra tanzim edih:"ek 
ita emirlerine müsteniden ve defater. 
bir kalemde belediyelere tediye oluna· 
cak ve bu hisseler için bundan böyle 
her aya aid fili tahakkuk ile alakadar o• 
lunmıyacaktır. 

Naınzed memurlar vaziyetini evvel· 
den bilmek kabil olmiyat:.Rğc cihetle bu 
memurların kazanç vergisi tevkifatının 
gerek merkezce mahsubunda gerek ver· 
gi üzerinden belediye hisscsidn ayrıl· 
masında memur maaşlarından farklı 
bir muamele yapılmıyacak ve ancak is· 
tihkakı miktarı yüz lirayı geçmiyen nam· 
zed memurlar asıl memurlardan farklı 
nisbette vergiye tabi bulundukları ci- ı 
betle bu kabil namzed memur maaşları
na aid ita emirleri, kanuni vergi tevki-

fatr, çılıtıktan sonra kendilerine filen te. 
diye edilecek miktar üzerinden tanzim 
edilecek ve bu memurlardan merkezce 
asıl memurlar gibi yapılan tevkifata muı 
kabil mahallince fazla veya noksan tev
kil edilen vergiler için muhasebe ka
yıdları üzerinde bir muamele yapılmı .. 
yacaktır. 

Büdceye merbut (E) cetveline dahil 

masraf tertiblerinden icra Vekilleri 

Heyeti karariyle tasdik olunan kadro

lara müsteniden kullanılacak ücretll 

müstahdemlerni aylık istihkakları ü

zerinden kesilmesi lazım gelen kazanç; 

buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine 
yardım vergileri mezkur müstahdemin 
kadrolarının Vekiller heyetince tasdi• 
kini müteakib ve maaşatta olduğu gibi 
merkezce toptan mahsub olunacağı gi• 
bi bu müstahdemlerin kazanç vergisi 
üzerinden kesilecek belediye hisseleri 
de maaşlara aid belediye hisseleriyle biıa 
likte defaten belediyelere verilmek üze .. 
re gönderilecek tediye emirlerine idha1 
edilmesi tazım ıelir. 

Muvakkat müstahdemlerin, lstih

Clamlarına lilzum kalmadığı zaman. 
derhal vazifelerine nihayet verileceği• 

ne göre bunların Ucretlerilc ne zamarı 

tekrar tavzif edileekleri evelce malfun 

lomayan açıktaki memurlann açık maat 
larına aid kazanç vergisi, bu kabil Ucret 
ve maaşların ita emrine raptında tanzim 
olunacak tevküat ita emri üzerine ai<I 
olduğu varidat hesaplarına intikal etti
rileceği gibi bu ıuretle alınan kazan§ 
vergisi üzerinden tediyesi lizun gelen 
belediye hissesi için de tahakkuku ~ 
halline aid kazanç vergileri belediye 
hissesi için tatbik olunan muamele ay• 
nen tatbik edilecektir. 

Ornıaıı Çiftliği : Merkez satış mağazasında çok 
ilıtivaclarınızı tenıin edebilirsiniz . 

çeşitli zengin çiçek mağazasını aç~ştır. Bütün 

.J ~ 
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1 P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
1 - ~ksiltmcye konulan iş: Keçiörendc karakol binasınrv 

metre açıgında P. T . T. binası inşaatı. 
Keşif bedeli 9659 lira 81 kuruştur. ' 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme ve fenni şartnameler. 
B - Mukavele projesi 

!Erzurum üçüncü Umumi 
1ç Müf ett~liğinden 1 

Kapalı zarf usulile eksitme ilanı : 

C - Keşif Cetveli silsilei fiat cetveli 
D- Proje, 

. ~stiyenlcr bu evrakı Başmüdürtük yazı işleri kaleminde görc
bılırler. 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Erzurum vilayeti dahilinde c~ıt 
huriyet meydanı ile İstanbul caddesi ve Hakkı paşa köşkü arasın 
arsada yapılacak üçüncü umumi müfettişlik kolordu halkevi rnıntil
ka jandarma müfettişliği posta telgraf otel gazino ilk mekteb rıı 
fettişi umumi evi kolordu kumandanı evi mevkii müstahkem k~ 
mandanı ile on bir memur ve zabitan evleri inşaatı muhammen kaf 
bedeli 720 bin yediyüz yirmi bin liradır. 

3 :- ~k~iltme 1~ birinci teşrin 936 salı günü saat ıs te P. T. T . 
Başmudurlu~ komısy~nun.da açı~ .ek:iltme usulilc yapılacaktır. 

~ - Eksıltmeye gırebılmek ıçın ısteklilerin 725 lira muvakkat 
t~mınat vermesi ve bundan başka ~ağıdaki vesikaları haiz olup ge
tırmesl lazımdır. 

Z - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır ı 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası 
B :- Mi~ar ve~a. mühe?,dislik diploması veya diplom~lı Mimar 

ve muhcndısten bırıylc muş_tereken münakasaya girilmesi. 
(1172) 2-4697 

C - ~aymdırhk işleri genel şartnamesi t 
D - Üçüncü umumi müfettişlik grup inşaatı umumi fenfl 

şartnamesi 
E - Sils ilei fiat cedveli 
F - P Hin ve proje listesi 
G - Plan ve projeler 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlü 
ğünden: 

Tavukçuluk EnstitüsUnaen liergün çılCacali olan yumurtalar a(.." 
brmaya konulmuştur • .Pazarlık ve artırmaya ait şartnameler Çan· 
~!~ı caddesi üzerinde bulunan Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlü
gunden parasız olarak verilir. Pazarlık ve artırma 12 Birincitesrin 
936 pazartesi günü saat 10 da Tavukçuluk Enstitüsü binasında top
lanac.ak komisyonda açık olarak yapılacaktır. Muvakkat teminat 
137 lı~a .~1 kuruştur. Verilecek olan teminatların pazarlık ve artır
ma günunden en az bir gün evvel usulü dairesinde malsandığına 
>:atı~ılması ve makbuzunun komisyona verilmesi lazımdır. İstek
hlerın şartname almak üzere her gün Enstitü Direktörlüğüne ve 
a.r~ır~aya gireceklerin de yukarıda yazılı günde Tavukçuluk Ens. 
tıtüsUnde toplanacak komisyona baş vurmaları ( 1292) 2-4866 

İnhisarlar Ankara 

MÜTEAHHİT FAHRİ DURAT. 

6 Taksitle 
ODUN, ME§E KÖMÜRÜ ve LİNYİT KÖMÜRÜ 

Satış:ına başladı. 

~dunlarımrz kuru meşe, kön;ıürlerimiz en eyi cinstendir. 400 
kılodan fazla satışlarda naklıye bize aittir. Sayın müşterileri· 

mizin icra dairesi karş~sında Genci İş Bürosuna müracaatları. 

Tel: 1475 

SA rILIK ARSA, EV ve APARTIMANLAR 
••••- Genel İş Bürosu. Tel: 1475 •••• 

Şurayı Devlet Reisliğinden : 
Şurayı Devlette açık bulunan 2 inci sınıf miilazimlik için müsa

baka yapılacaktır. Yabancı dil bilenlere 3SOO bilmeyenlere 3000 Ü· 
zerinden maaş verilecektir. 

Ali mektep mezunu olmak askerlikle alakası bulunmamak ve mc· 
murin kanunundaki evsafı haiz bulunmak lazımdır. 

. İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 36 otuz altı lira bedel 111~ 
kabilinde lstanbulda nafia müdürlüğünde Ankarada Bayındırlı 
Bakanlığı yapı işleri umum müdürlüğünde Erzurumda üçüncü 11"' 
mumi müfettişlik nafia müşavirliğinden alabilirler. il• 

3 - Eksiltme 30-10.936 cuma günü saat 15 de Erzururnda 
çüncü umumi müfettişlik dairesinde yapılacaktır. 1 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. .
11 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 325SO otuz iki b~ 

beşyüz elli lira muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıJa 
vesikaları haiz olup getirmesi lazımdır. • C 

A - Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehlıYe 
' k ..._./ vesı ası 

B - Üç yüz bin liralık iş yaptığına dair Nafia Vekaletine tat' 
dikli vesika. 

C - 1936 yılına ait ticaret odası vesikası ı 
D - İsteklinin mühendis veya mimar olduğuna dair diploma9, 

veya sureti, mühendis veya mimar olmadığı takdirde inşaatın de"~. 
mı müddetince mesuliyeti deruhte etmek üzere bulunduracağı ııııı 
hendis veya mimarın noterden musadda.k teahhütnamesi. el 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saa~t. 
bir saat evveline kadar üçüncü umumi müfettişJik dairesine get~rı• 
tiler.ek eksiltme komisy?nu reisliğine ma~?~~ ~ukabilinde verılı~ 
cektır. Posta ile gönderılcek mektupların uçuncu maddede yaz 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması şarttır. Postada olacak geçikmeler kabul edilmez 8' 

(1777) - 2-47 

Baş l\lüdüı·Iüğünden : Müsabaka İmtihanı 26-teşrin evvel-936 pazartesi günü saat 2,5 da 
yapılacaktır. İsteklilerin mevcud vesaiki bir arzuhale iliştirerek u-
mumi katipliğe müracaatları ilan olunur. (1235) 2-4778 

Anliara l\lelitepler Alım 
AnlCara Banlialar caddesinde İnhisarlar BaşmUdürlüğü binası • 

nın al~ katında mevcut şampanya kavına 681 liralık keşif bedeli o
lan sogutma tcsis.~tı-aç.~k eksiltmeye konul?1uştur. 9.10.936 günü sa
~t on beşte Başmudurlukte toplanacak eksıltme komisyonu tarafın. 

an >:apılacaktır. Muvakkat teminat 51 Ii:adır. Keşif ve resmi gör-
mek ıçın muhasebeye mUracaat edilmelidir. (96S) 2-4445 

Çorum Vilayeti Nafıa Direktörlü
ğünden: 

1 - Eksiltmeye tionulan I§: Sungurlu _ Çerikli yolunda yeni. 
eten yapılacak 2xl0 açıklığındaki betonarme Kemaır k'. ·· .. d .. 

Bu iııin ke§if bedeli 11500 liradır. ı oprusu ur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır 
A - Eksiltme şartnamesi ' 
B - Mukavele projesi 
C - Bayınrırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni ve hususi şartnameler 
E - Keşif ve silsileli fiat metraj cetvelleri 
F- Proje 

İsteyenler b~ evrakı Çorum Nafia dairesinde görebilirler. 
. 3 - Eksı.lt;ne 936 yılı ilk teşrininin 23 üncü cuma günü saat 15 
de Çorum Vılayet makamında toplanacak komisyon tarafından ya: 
pılacaktır. • 

4 - Eksiltme kapalı zarf usliyle yapılacaktır. 
5 - ~ksiltmeye girebilmek için isteklilerin (862.50) lira muvak

k~t temın~t vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
gostennesı lazımdır. 

Ti~aret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika ve bu işleri 
yapabılcceğine dair Nafia V ckaletinin ehliyetnamesi. 

1 6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
.,saat evveline kadar Vilayet Makamında toplanacak eksiltme ko

~ısyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
erıl~cek mcktubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 

gelmıı olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice lcapatılmı§ bu
lunması lazımdır, Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, 

(1293) 2-4867 

Kurul ut 
1891 U Y A N J Ş yerine çıkar 

zet:4. se~edir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga-
neli~ı~ nkara'~a satıı yeri A K B A Kitabevidir. Se. 

1 "" "" ,., one 10 lıra. Sayısı 20 kuru 
~ ""' ., 

Pazarlık suretiyle eksiltme ilanı : 
İçel İlbaylığı Nafıa Direktörlüfü. 
den: ~ 

1 - 30/ 9/ 1936 • . - _ ...... _.,.,,. 
rer ve (20220) r t:rıhınde l<apah zar{ usulü ile eksiltmesi mukar· 
ikmal inşaatına 1~1 . 4 kuruş bedeli keşifli Mersinde ilk okul yapısı 
ay zarfında pazarı ~p kzuhur etmediğinden bu tarihten itibaren bir 

2 . ıga onulmuştur 
- Eksıltme 31-ıo.93 ' . .. .. 

encümeninde yapılacaktır~ cumartesı gunu saat 10 da İçel Vilayet 
3 - Bu işe aid şa t 
A - Eksiltme = rt name _ve evraklar şunlardır, 

:r-r namesı 
B - Mukavele projesi 

D
C - BFayı~dırhk işleri genel şartnamesi 

- ennı şartname 

E - Hususi şartname 

F -:- Keşıif, silsilei fiat ve mcteraj cetvelle . 
İstıyenler bu şartnameleri v rı , 

d .. 1 .. - .. d ·· b'ı· 1 c evrakı bedelsiz olarak Nafıa Mii. ur ugun e gore ı ır er. .-

4 - akEkksiltmey~ girebilme~ için isteklinin (1516) lira (54) ku-
ruş muv at temınat vennesı, bundan ha ka - · · 
haiz olup göstermesi lazımdır. ş aşagıdakı vesıkalan 

!icaret od?sı, ~a~ıa Bakanlığından aldığı müteahhitlik hl" 
vesıkasını gctırmesı lazımdır. e ıyet 

5 - . 1.stek.1.ilcri~. yapılaca~ işin mesuliyeti fenniy~sini deruhte 
edecek t.ıır rnuhenaıs veya mımar bulundurmayı teahhüt etmiş ol
ması lazımdır. 

6 - İsteklinin fazla malümat almak, istiycnlcrin tçcl Nafıa Mü-
dürlüğüne miiracaat etmeleri ilan olunur. (1902) 2-4873 

11- . . - ... . ,, .. . .,,. . ~ . . . ... . . . . 

Türk flava Kurumu 
BUYtJI( PiY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6 mcı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 

Büyük il~raıniye 

200,000 liradır 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (50.000) liralık iki mükafat vardır .. 

~- • r • • · . , . • 1 . 

SONBAHAR 
AT YARISLARI 

~ 

Ank'ara yanş alanında 11 • Birinci teşrin pazar günü saat 2,30 da 

Birinci mevki ..... 
Bir günlük Bay Bileti 50 Kurut 
Bir günlük Bayan ,. 25 • Bir günlük memur, subay ve talebe .. 25 

" Bir günlük memur subay aile .. 12,5 
"' 13 haftalık Bay ,, 400 .. 

13 haftalık Bayan 
" 200 

" 
Bahsi müşterek kişeleri 28 e 

iblağ edilmiştir. Biletler 100 ve 500 kuruş olmak üzere j.ki nevidir. 

İkinci mevki j kuruştur 

50 kuruşluk bahsi müşterek 
kişeleri ve büfe 

açılmıştır, 

Biletler ve programlar Karpiç ve Halkpasta salonunda ve Özen· 
de satılmaktadır. 

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

Otobüs!e~ Taşhan lle yarış alanı arasına muntazam servislerini 
yapacak gıdıp gelmede tenzilat yapılarak 15 kuruş alacaklardır. 

(1257) 2--4812 

.Hozatta Jandarma SeyYar Piya· 
de Alayı Satmalma Komisyonun
dan: 

1 - Tutarı yirmi beş bin iki yüz lira tahmin edilen yüz seksen 
bin kilo un 17.10.936 cumartesi günü saat on dörtte Hozatta kapalı 
zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. ilk teminat 1890 liradır. 

2 - Şeırtnamder yüz yirmi altı kuruş karşılığında komisyondan 
alınabilir. -

3 - Eksiltmeye girmeli istiyenlerin ilk teminat makbuzu ve 
şartnamede yazılı belgeler içinde bulundurulacak teklif mektubunu 
eksiltme vaktından bir saat evvel Hozatta komisyona vermiş olma-
ları. {1126) 2--4644 

Satım Komisyonundan : 
1 - Gazi Terbiye Enstitüsünde açılan kurs için 150 • 200 battr 

niye açık eksiltme ile satın alınacaktır. ) 
2 - Tahmin edilen bedeli (2800) lira muvakkat teminat (210 

liradır, c 
3 - Nümune ve şartnameyi görmek istiyenler okula milracaı 

etmelidir. 
4 - Eksiltme 20-10-936 salı günü saat ıs de Ankara melttebter 

muhac;ebeciliğinde satın alma komisyontm.da yapılacaktır •. 
5 - İsteklilerin ihale günü saat on dörte kadar temınattarın' 

mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunacaktır. (1180) 
2-4746 

Muhasib Aranıyor 
Et yazısı güzel ve okuna kir usulü defteri ye vakıf bir memur .ati" 

nacaktır. Taliplerin bonservis ve mektep şehadetname suretlerıyle 
iki adet vesikalık resimlerini bir zarfa koyarak (Ankara Poota K~ 
tusu 405) e göndermeleri. (1247) 2-4796 ~ 

Anliara birinci mıntaka tapu sicil 
mulıafızlığından: 

Ankarada Dikmen de San oğlu Yorgiden metrtllC olup mallstı.s 
kanuna tevfikan hazineye kalan bir kıt'a tarlanın 41 liraya eski Sı• 
verek say lavı kadri uhdesine ihale edildiğinden tıahsilc Def tcrdat• 
lık tarafından tescili istenilen sözü geçen yerin tapu secilinde kayıO 
h bulunmaması hasebile mülkiyetinin tahkiki için 22·10-936 perşen• 
be günü yerine memur gönderilecektir. . 

Bu yerde benim hakkım var diyenlerin ellerindeki belg,e ile bıf 
likte Ankara Birinci Mıntaka Tapu sicil muhafızlığına veyahut ta
yin ~dilen günde yerine varacak memura baş vurmaları Oijdirilir, 

(1285) 2-4857 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara sanat okulunda yapılacak tamirat 20-10·936 ııalı günU sa 

at 15 de vilayet nafia müdürlüğü odasında toplanan eksiltme komiS" 
yonunda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli (2841) lira (06) kuruştur. Muvakkat teminat (21~) 
lira (83) kuruştur. İsteklilerin teminat mektubu ticaret odası nafıa 
müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet ves.ikal~ril.~ birli~te. ihale 
günü komisyonda bulunmaları. Evrakı keşfıyeyı .gorm:~ ıstıyenle-
rin her gün nafia müdürlüğüne ve mekteb idaresıne muracaatları. 

(1229) 2-478!-

AnJ,ara vilayeti satın alın~ 
komisyonunda: . 

ı - Kapalı zarf usuliyle 500 kilo sulfat nikotin satın alınacak'" 
trr. . 

2 -Muhammen bedel 2250 teminat 168,75 lıradır. 
3 - Eksiltme 4 ikinci teşrin 936 saat 15 de Nec~ti bey n:ı.ahalle.o 

sinde Saylavlar sokağında Ferah apartmanında zıraat mucadele 
müfettişliği dairesinde yapılacaktır • 

4 - Şartname Ankarada adı ~:çen m\lfettişlikten, İstanbulda 
ziraat müdürlüğünden parasız verılır • • • . 

5 - İsteklilerin teklif mektublarınr temınatlarıyle birlıktc mu
ayyen gUnde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar k<>" 
misyona vermeleri (874) 2-4416 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankaranın Kızılcahamam ilçı~sinde hududlarr ~artnamcde 

ya;:ılı Taşlı tepe, Kanlı punar ve Kaıanlık dere Kiriş, Tefen Dev: 
let ormanı kıtalarından 162-292 gayri mamfil metre mikaba muadıl 
237 adet devrik çam ağacı 15 gün müddetle açık arttırmaya konul· 
muştur. 

2 - Arttırma 14-10-936 çarşamba günü saat ıs de Ankara orman 
müdürıü~ünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamlıl metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 36 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projesini görmek istiycnlerin bu 

müddet içinde her gün Ankara orman müdürlü~iine ve Kızılc h'.'l· 
mam ormım idaresine müracaat edebilirler. (1135) 4:- GSl 



MlLLI MUDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

StLtT 

......._ t.boratuvar allt •• edavatı: 14 kalem laboratuvar .Ut ve ede. 

.... -Sık ebiltme ile almacaktır. 
"~ tutarı (4898) liradır. Evsaf ve prtnamellnl ıöremk 
~ lateyeııler komisyonumuza geltlnler. 

ftın baaleaı 10.11-936 talı &ünil •aat 11 dedir. ilk teminatı (167) liri 
,..., kuruttm. Ebiltmeye prec:eklerden allkau olanlar 2490 ... 
~ bnunun 2, 3 tlncil maddelerinde istenen belceierle ebiltme 
.-. ~ ftktinde M. lıl. V. aatm alma komisyonuna ıeWnler, 

(1059) z-4559 

!LAN 
1 ~ 8000 metre amerikm bezi açık eksiltmeye komnuıtur. 
2 -. Tahmin edilen bedeli 2880 lira olup ilk teminatı 216 liradır. 
1- ihaleli 26-lo-936 paurtesl cilnll IUt 11 dedir. 

t.ir 4 - lutmme•lnl ıarmek ve almak lstiyenlerin ya blssat veya 
"-~~kil ile lıl. M. V. atm alma komisyonunda alabilirler. lluh~ 
~ ile tartname ı&ıderilemu. 
4eı S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 
.... ~ndeki belgeleriyle istenilen vesikalarla birlikte ihal~ gün ve 
~da teminatları ile birlikte M. M. V. satın alma komııyonuna 
•-acleri. (1095) 2-4745 

BtLlT 

1e as blem ecA ve malzemei bakteriyoloji açık ekailtme suretil· 
latın alınacaktır. Tahmin bedeli (1400) tiradı{. Muvakkat temi

laatı (105) liradır. 
lhaıeli 12-10-936 puartesi günü saat 10 dadır. istekliler evsaf ve 

~sini giSrmek isteyen bedelsiz olarak M. M. V. Satın alma 
ıyonum müracaat ve münakasaya girmek istiyen 2490 sayılı 

lıılunda giSaterilen veaaikle ve teminat mektubiyle birlikte belli 
llıı •e 1Utında komityona ıelmeleri. (1036) 2-4531 

iLAN 

1 - 'Mher metresine 295 kurut kıymet biçilen 9100 metre mavi 
leııkte kaputluk kumaf kapalı zarfla ekalltmeye konmuotur. 
llr 2 - Tahmin edilen bedeli 26845 lira olup ilk teminat akçası 2013 

ı 38 kuruftur. 
3 - İhaleli 26-Birinci tetrin - 936 puartesi saat 15 dedir. 

ı...~ - Şartnamesini almalı: ve nümuneaini görmek istiyenlerin 135 
İ('IC\lf mukabilinde M.M.V. Satın alına komisyonundan atabilitler. 
Ulıabere ile prtname gönderilemez. 

._ 5 - Ekailtmeye preceklerin kanunun istediii vesaik ile birlikte 
ı:=~ıtf ve teminat mektuplarını en geç ihale aaatından bir N&t ovve· 
'"ille kadar M. M. V. aatuı alma komiıyonuna vermeleri. (1129' 

2--4744 

BtLtT 
kaldırım yol: Harp okulu mıntakasmda pazarlıkla kaMırım 

)ol yaptınlacaktır. Ketif tutarı: 1338 lira 68 kuruıtur. K.f ve 
~si bedeline karp inpat ıubelinden alınacaktır. lbaleai: 
~10.936 pazartesi günü saat onbirdedir. İlk teminatı! 100 lira 40 
"llUf~r. Puatlıia gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı ka
ll~nun 2,3 Uacü maddelerinde istenen belgelerle blriltrte paz&'l'lık 
l'1aı ve vaktmda il. M. V. aatuı alma komisyonuna gelalnlu 

(1278) 2-4858 

!LAN 
. Kiremit aktarması: Etlikte serum ve aşı evinde pazarlıkla kire· 

:Ut aktarılacaktır. ~§if tutarı: 199 lira ıiS4turuştur. İhalesi 14-10-
36 çarpmba güftii aat onbirdedir. İli temihati: f5"1l'hklır. Ketif 

,.e ta.rtları p~~iyle inpat komisyonundan .alınacaktır. Eksiltmeye 
lireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2,3 üncU mad
~lerinde iıtenen belgelerle birlikte pararlık gUn ve vaktınde M. 
-ı. V. satm alma komisyonuna gelsinler. (1289) 2-4860 

BlLIT 
Eyer sabunu: 5000 kilo eyer sabunu açılı: eksiltme ile alınacak

tır. Hepsinin tutarı 3000 liradır. Evsaf ve ıartnamesi komisyonu. 
ibuzdan parasız verilecektir. ihalesi: 24.10.936 cumarteai giin.ü aaat 
oıı birdedir. ilk teminatı: 225 liradır. Eksiltmeye gireceklerden il
f.1.i bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde istenen 
uqgelerle birlikte ihale gün ve vaktmda M. 'M. V satın alma komia-
)onuna gelsinler. ( ( 1288) 2-4859 

BILtT 
Yapı tamiri: Zir poligonundaki binalarda pazarlıkla tamirat yap 

~ılacaktır. Ketif tutarı: 502 lira 96 kuruştur. Ketif ve ,artnamesi 
ucdeline karfı İD§Ut ıubesinden alınacaktır. İhalesi 13-10-936 salı 
tiinil saat ontnrdedir. lk teminatı 37 lira 73 kun11tur • .Pazarhia ıgi
~~eklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddele. 
:~~e istenen belgelerle puarlık gün ve vaktında M. M. V. aatın 
~ komisyonuna gelsinler. (1290) 2-4861 

iLAN 
ao.! - 18750 metre yulık elbiselik lı:umaı ltapalı zarfla eksiltmeye 

uJmattur. 
il 2 - Tahmin edilen bedeli 11.250 lira olup ilk teminat paralı 843 

ra l5 hr\ıftur. 
a - tbalni 4-11-93& çarpmba gUnll uat ıs d'e c11r. 
4 - Şutnameıini almak ve görmek iıteyenlerle ebiltmeye gt. 

~ceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki belgele
~1!e birlikte teminat ve teklif mektublarını en geç saat 14 de kadar 
.... e giinU il. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1267) 2--4852 

Ankara birinci mıntaka tapu sicil 
lbuhafızlığlndan: 

Aakarum Seyran mnldlııde klin olup hutm 4 umum 27CMI sa· 
~~.!. YJHCİce U7 ~ihinde Hacı MeD>iı oğlu Kemal ve .seve.eli ve 
~..,wrelderi adına ve 929 tarihinden Hacı Memiı oiUllarıftclaD Be. 
Itır hemfi.,.si Naile kıı;ı Şefika ve yeğeni Necib adlarına yuıh bulu
~ bir kıt'a bafm tapu ıicili.,te kayıtlı bulunmum•• Janabiyle .,._ 

talep "Sbil• eeaetaia tuarrufattan tapuya raptı bak· 
~i muameleli evrakı mucibince mülkiyetinin tahkiki için 2· 
ıı. 936 puarteal ,unu saat 10 da yerine memur ıönderilecektir. s&. 
: ıeçen yerde benim hakkım var deyenlerin ellerindeki belıeie-

Jle birlikte idaremize veyahut yerine yaracak olan memura l>q 
~l'IDalan bildirilir. (1294) z-4868 

Ankara Defterdarlığındgn: 
d 1.2.934 elen 20.2.934 tarihine kadar Ankaranın İtfaiye meydannl• 
ı,!.~öftecilik yapan Mehmet oğlu Mehmet ~ma Yeğenbey ili• 
1._ _ _ıııce 1050 tarh, 1743 heab numarasında 84 liradan bu müddete 
z-oet eden 4 lira 67 kuruo matrah Bzerlııden. 755 numaralı kanunun 
t!•28 maddeleri mucibince 933 senesi hesabına tarh edilen 210 ku· 
te ~ kazanç vergiei: araıtırmalara rağmen mükellef ve muhatabı ad· 

11 
•uıin tesbit edilmemesi ~tibarlyfe Hukuk uatılil muhakemeleri ka-

unu hU.kümlerine ıöre teblii yerine ıeçmek üzere ilio olunur.. 
(1295) 2--4869 

u ı. us 

ANKARA LEVAZIM AMlRLl01 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
Kolordu nakliye taburunun levazım ayniyatından eşya kJ:&mma 

ait 346267 umumi ve cilt ı. varak 17 huıud sayılı bir tek bot ayniyat 
tesellüm makbuzu ile yine nakliye taburunun 8804 umumi ve cilt 
1. varak 3. sayılı harbiye ayniyatına ait yalnız birinci kmm bot ola· 
ralı: zayi olduğundan zuhurunda hükmü olmadığı ilin olunur. 

(1199) 2--4733 

iLAN 
1 - Bergamadaki kıtaat için SOO ton yulaf kapalı urf usultl ile 

satın alınacaktır • 
2 - Malın tahmin bedeli 31 lira CM) kurÜıtur 
3 - Birinci teminatı 2250 lira 00 kuruftur. • 
4 - 22-10-936 perıemJ>e günü asat 10 da Bergama askeri atın 

alma binasında alınacaktır. 
5 - btekl~ ola.nlaı:ın birinci teminatlarını ve banka mektupla

rmı veya tahvıllerıne ıhale saatından evvel Bergama maliye cusıe
aıne tesum eaeceım:ıaır. 

6 - Evsaf ve şeraitini bilmek iatiyenler için her 2iln komisyon 
açık olduiu ilin olunur. (1213) 2--4758 

İLAN 
. ı. - ~orum . gartnzonunda bulunan kıtaatm bir senelik ihtiya

cı ıçın 150000 kılo un kap~ı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeh 15000 lira ve ilk teminatı 1125 liradır. 
3 - İhalesi 14·1 teırin 936 çarpmba günü saat ıs de Çorumda 

ordu evinde yapılacaktır. 
4 - lstekli~er teminat makbualarını havi teklif mektuplarını 

belli saatten bır ııa:tt ~vvel ~omisyona vermiı veya göndermiı ol
malıdır. Şartnameyı gormek ııteyenler her giln öileden sonra ko. 
miıyona milracaatla parasız görebilirler. (1039) 2-4538 

İLAN 
Mania merkezindeki kıtaat ve müessesat ıJıtıyacı fçin kapalı .ıarf. 

la müııakuaya konulan 392 ton una verilen Bat pahalı cörüldüğiln
den 2490 aayıb kanunun 40. ıncı madde~mucibince bir ay zarfında 
puarblda almacaktır. 

2 - Şartnam~si 255 kuruı mukabilinde Maniada askeri satın 
alına komisyonundan alınabilir. 

3 - İhalesi 14 1. tef. 936 çar§amba günü saat 11 de Maniaada 
ukeri aatın alma komi.syonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat temınatı 3798 liradır. Beher kilosunun muh•mmen 
bedeli 13 kuruıtur. 

5 - istekliler ticaret odasmda mukayyet oldutdanna dair vesika 
ve muvakkat teminatlan ile birlikte belli gUıı ve 1Utte Manisada u
keri satın alma komisyonuna müracaat etmeleri. (1117) 2-4636 

ILA~ 
ı -'Kor. ve tayyare itayı eratırun 2 .inci tetrln 936 dan temmuz 

937 aenesine kadar ihtiyacı olan 500000 kilo fabrika ununun kapalı 
sarf usul\\ il eihalesi 21-10-936 çarpmba gUDU ... t 11 de yapılacak
tır. Muh•mmen bedeli 50000 lira muvakkat teminat 3750 liradır. 

lstelı:lilerin teminat mektuplan ile saati ihaleden bir saat evvel 
ve teraiti öğrenmek i•tiyenlerin tatil &ünleri hariç mesai saatinde 
komi17ona müracaatları. (1212) 2--4757 

1 LAN } 
Çorum pmizonunda bulunan kıtaatın ihtiyacı için 60000 kilo 

11iır eti kapalı zarfla ekailtmeye konulmuıtur. Muhammen bedeli 
1500 liradır. İlk teminatı 562 lira 50 Jı:uruttur. İbaleal 26-10-936 p&• 
nrtesi saat 15 de Çorumda orduevinde yapılacaktır. latekliler için· 
de ilk teminat makbuzları da olduiu halck teklif mektuplarmm 
yukarda yazılı gündeki saatten bir saat evvel komisyona vermit ol
maları ve hariçten iştirak edeceklerin zarfları da aynı zamanda ko
misyona gelmiş bulunmak şartı ile postaya vermeleri lazımdır. 

(1200). 2--4753 

iL Atı 
1 - Amasya garnizonunun ıenellk ihtiyacı için alınacak olan 

221000 kilo ekmeklik un kapalı arfla eksiltmeye konulmuştur. Tah 
min bedeli 30940 liradır. 

2 - Şartnamesi alay satın alma komisyonundadır. 
3 - Eksiltme 23..10-936 cuma gUnii saat 15 de Amuyada alay 

idman yurdunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı 2320 Ura 50 kuruıtur. 
5 - 1ateklilerin maliye vezne arakbuzu veya banka bektubu ile 

komisyona müracaatları. (1275) 2-4851 

1LAN 
1 - Ankara garnizonu dahilindeki erler için 450 ton bufdaym 

öiüdülmesi kapalı zarfla münakasaya konulmuttur. 
Z - İhalesi 24 birinci tepin N6 cumarteal gUnil aat 11 dedlt. 
3 - Tutarı 7875 lira olup muvakkat teminatıı 590 lira 62 kurut

tur. 
4 - Şartnamesi her gün Lv. amirliği satın alma komityonunda 

görülebhir. 
5 - İ•teklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar ka· 

nunun 2.3 üncü Tddeieri mucibince velikaıarı ile birlikte teklif 
mektublarını komısyona vermeleri (1298) z..-4872 

ANKARA UÇUNCO iCRA MEMURLUCUNDAN: 
Ankara emniyet tirketine 448 lira 47 kurut borçlu Ankara ı .. 

~tpqa mahalleeinde bayır ııkmu aokağuıda 5 No. lu banede mu
kim Oaman kalfa namına çıkaıdan İcra emri borçlunun ibmetal· 
hının meçhul bulunma11ndan dolaJI tebliiu tıoaıa. ediJememltdr. 

Kendiline 20 gün mehil verilmlftir. Bu müddet sarfmda borca 
kup bir diyeceğiniz vana ueulea ~ilcllrilmea n mat be)'llnında 
bulunmak üzere tebliğ makamına kaim olarak ve keyfiyet nan olu-
nur. 2-4870 

Ziraat Vekileti sabnalma komis· 
yon undan: 

Cinli 
Neft 
Xaul 
Vim 
Tüğ tozü 
Tuz ruhu 
iplik fırça s. 
Haaır ıüpürıe 
Çalı aOpürce s. 
Cam bezi 
Cila 
Benzin 
Kalın kaput bed 
ince ,, • 
Kıl fırça S, 
Tel talat 
Sabun 
Yalnız on altı kalemdir. 

1. 

Miktarı 
180 Litre 

50 KUo 
eoo Kutu 
200 •det 
50 Utte 
50 Adet 
50 Adet 
25 Adet 

100 Adet 
150 Kilo 
15 TeBeliıe 

Uoo Mette 
ıUOO Metre 

50 Aclet 
50 Paket 

50 Kilo 

1 - Tutulan ııümuneleri mucibi~ 15.7& ljra .SO kurut muham
men bedelli ve ciaı ve sayılan yukarda yazdı 16 b1em temblik le
vazımı açık ebiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Ekalltme 16-10-936 cuma gilııil uat 15 de Ziraat Velr&letin• 

1 
de yapılacaktır..Muvakkat teminat 118 liradır. 

3 - tlteklUerln ebfttme için tayla olwıan cUn ve aaatte temi
nat mektubu yeya makbuzlariyle adı ıeçen komll~ müracaatla· 
rı. .(1280). 2-4855 

1 1 

SAYFA 7 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

3500 Kilo ı<anarya earıaı boya 
1000 " Sutyen 
1so .. Kemik llyahı 
200 " Zencifre 
100 .- Çividi mavi 
300 " Meaina sarısı 
ıs .. Metanil gelp 

Tahmin edilen bedeli (2335) lira otan JUWıda mlkdan ft cini{ 
yazılı malseme Alkeri Fabrikalar umum Jl!~rl6ğil latmalma ko.ı 
milyonunca 21-10-936 tarihiııde çarpmba .... aat 14 ele ~ılr ek .. 
liltme ile ihale eclllecektir. lartname paruu olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (175) lira (13) lluruı -.e 2~ 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ftlaiklc mczkOr g6n .,.. 
aatte komltyona müracutları. (1233) 2-4771 

Bta BAi KOIUll HAYVANI SATIŞI 

Tahmin edilen bedeli on seıds lira olan yubrda yanlı bir bat 
hayvanın 20-10.936 tarihinde talı ıtınG aat 7 de Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü satın alma komlıyoınmcl Akk6prlldeld pazaı: 
mahallinde açık arttırma ile atılacaktır. Bu ba~ her Kin aııe
den sonra Umum Müdürlük tavlaunda g8rlllebilir. isteklilerin mu• 
nkkat teminat olan 135 kurut ile yukarda s8ri geçen a\lnde pazar 
yerinde bulunacak komisyona müracaatları. (1204) 2--4734 

BİR SENE ZARFINDA KAYAŞ İSTASYONUNA GELErttK 
VB GİDECEK 2000 - 2500 TON ESYAMIN NAKLIYESl 

iLE TAHMİL VE TAHLİYESi 

Tahttıin bedeli 2375 lira olan yukarda yazılı nakliye iti Z0..10-936 
tarihinde salı Jiinil saat 14 te Askeri Fabrikalar Umum Kildürlüii 
Satm Alma Komisyonunca açık ekalltme ile lhale edilecektir. lart .. 
name parasız olarak Komisyondan verilir. isteklilerin muvakkat te
minat olan 178 lira 13 kun:t ve 2490 sayılı bnunun 2 ve OçtlncU' 
maddelerinde yuıh veaalkle IÖZÜ ıeçeıı pıııı ııre IUtte komis•·ona 
milracutlan. (1188) .. 2-4725 

100-200 TON MUTAHHAR PAMUK 
Tahmin edilen bedeli (98000) lira olan yukarda miktarı w dnd 

yazılı malzeme Aakerl fabrikalar umum mildürlülü satın alma ko
misyonunca 23·11-936 tarihinde puarteai gilhil aat 15 de kapalı 
arf ile ihale edilecektir. Şartname (Dört) Ura (50) kurut mubbi
linde komlsyoııdan verilir. Taliplerin muvakkat temnat olan (5750} 
lirayı havi teklif mektuplarını mezk(\r günde saat 14 e kadar ko
mlıyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nıanaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve aatee komisyona mütacut• 
ları. (1163) z 4805 , 

t4 ADET ERAT KAPUTU 

Tahmin edilen bedeli (1034) lira olan ~da miıkdarı ve cimi 
yuılı malzeme ukert fabrikalar umum mndtırtntu atuı alma ko
ll)isyonunca 13-10-936 tarihinde Ah aUzıil l&tt 14 ele pazarlık ile 
ihale edilecektir. Şartname J>'r&llZ olarak kOinlıyoııdaıı verilir. Ta
liplerin muvakkat tembmt olan ft') İira (55l kurut n 2490 ...... 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vHaikle mezkilr cUn ve -ttc 
komiıyona milraaatıan. (1296) ~71 

1 O. D. YOLLAR! VE LIMANIAıU UMUM 1 
MODORLOGO S. A. KOMiSYONU iLANLARia 

BİLİT 

Muhamnien bedeli (11594,90) lira olan 25 aabit ve 22 aeyyu tel• 
graf makinesi ile bunlara ait 10 kalemden ibaret yedekler 16-11-193' 
pazartesi günü .. , 15,30 da bpa1ı- sarf u.unt ile Aııkarada ı~ 
binaaında eatuı alınacaktır. 

Bu iıe girmek iıtiyenlerin (869,62) lfral~k tnuvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, reaml gueffnln 7-5-1935 gUn ve 
3297 numaralı nüshasında intitar etmif olan talimatname daire.U.. 
de alın~ı~ ':esika ve tekliflerini aynı &ün saat 14,30 a kadar komi~ 
yon Reıslığıne vermeleri llıımdır. 

Şartnameler parasız olarak Aııkarada Malzeme Daireainden. 
Haydarpapda Teıellüm ve Sevk Şefliğindeıı daiıtılmaktadır. 

(1136) 2--4685 

iLAN 
Bir 1e11e sarfmc1a 156519,196 ton tahmfa edilen Haydarpap U. 

~ve deposu kok ve maden kömüril tahmil ve tüli,. ifi 1541'91' 
lira bedelle ve ataiıda gÖltel'ilen etkal dahDinCleld ameliyeler bir se
ne için kapalı zarf uaulylc eksltmeye konmupiir. Ebiltme 16-10-936 
cuma günü uat 15 de Haydarpapda pr biDaa dabilincleld 1 inci ~ 
~e komisyonunda yapılacaktır. Bu ite gitmek etiyenlerin 1156.37. 
liralık ~~valdlat ~t, ehHyet ft kamlnan tayin ettfil dlfer veea .. 
ile. teWı .m11htevı muruflan ebiltmeden bir uat evel komiavoa 
reillijine tel1im etmeleri lhımdır. ı · 

Teklif mektublannda qatıdald milfredatm her birine ton ve Cİllll 
itibariyle ayn ayn fiat dercedllecek ve bu f"aatlar eau ittihu ediJo. 
cek ve pıtnameniıı tamamen okunup kabul ...,..iiııe dair mqnı1ld 
verilecektir. l'f.tların badas ve alllntim =ve yası ili pul'"'I 
oıma. llmndır. fartnameler ve mukavele jeleri komllyoDdUa ,.. 
ram olarak dalrtdmaktadır. 

Ameliye A - Vapar anbannduı IU~ :Apmü, Jant çir n
IOll tlserine veya vapurun ıfjvene.ine "7S ~ 
ma cetirmek. 

• B - Vagon &zerinden ınıpalandan açık vagona boplt• 
mak. 

• C - Supalandan arka De vagona ft)'ll ymlen ft)'ll an• 
bardan çuvallı olaiü dpd.cma bofaltmak. 

1t D ._ Oeadl.rfn IGfndea ..,a J arka ile depoya ""' 
ya ngona tapmak. 

,. E - Her nevi vagondan u~ De elli metre meafe c1a-e 
bilinde depoya tahlfrct vcp idare vinci ile gemiler• 
den alıp açık ..qonJan b- ıelr. 

,, 'it - Depo •tokundan maklnel ... ftYA ftlOll1ara JllD.. 
Jemelr. (1670) 2-4071 

iLAN 
lmıl muhammen bedelleri apfıda yuıb malzeme 24-10-1938 cu

marteli günü bisalannda ~en HatJft'Ckl Ankarad~ idare bina
lttllda ayrı ayrı ve kapalı zarf uınılü ile atm ilmacaktır. 

Bu ite sirmek lstiyenler, hizalannda göatetflen mUvakkat temi· 
nat1ar ile kanunun tayin ettlli fteikaları, ftiml gazetenin 7-5-1936 
tarih ve 3297 No. lu niillbumda intipr etmif otan talimatname .._ 
reainde alinmıo vealka ve teklif mektuplarmı 4ym &iln IUt 10 ve 
10,15 e kadar komltyon reisliiine vermeleri )bundu. 

Bu ite ait prtnameler Ankara ve Haydarpqa voaelerlacle ıae 
kurut mukabillnde satılmaktadır. (1283) 

l1111i, Mlkdan Beher ton lltlftkbt Eblltme 
Muhammen ~nat ... t1 
bedeli Lira Lira 

9835 ton krible Linyit 
k&nürü eoma ocakları 
mahsulünden 
8165 ton 1aib1e Unylt 
k&nilril Deikmllu veya 
TllvfUlh ocakları mahınıltlnden 

4,!0 3319,31 u 

4,SC> 2755,69 

• 



SAYF 8 ULUS 9 ILKTEŞRİN 1936 CUMA 
e::: 

odellerimizin. Fennin Bir Harikası olduiuna 

Bütiin Dünya lnanmıstır. 

Sesteki tabiilik, süzme tertibatındaki yenilik, 
alıştaki kuvvet ve kudret,PHILIPS Radyolarının 

şaheser olduğuna sizi küçük bir tecrübe ile inan .. 
drrrr. 

Bir R adyo Makinesinde aranılan tekeır.mülü PHILIPS Rad• 
yolan nda bulabilirsiniz. 

Tüı·k Phili s Ltd. Sirl{e i: Banl{alar Caddesi Tel: 
' 

3722 
Kültür Bakanlığı tarafırıB.. •• k k• bl }d. H 1.1 N . 

dan bastırılan utun me tep ıta ar! ge ı. a ı a.cı en alınız. 
. 

Anafartalar caddesı 
No. 111 Ankara 

' 

Ayvalık Belediye ReisliITT.nden: 
. B 1 d. • • b B .. e e 1}'.emızın kırk lira asli maaşlı fen memurluğu milnhaldir. 

d u ışın ehlı v: evsafı fenniye ve resmiyeyi haiz taliplerin Bayrn
ırlık Bakanlrgınca kabule şayan vesaiki ile belediyemize müraca· 

atları. {1237) 2-477. 

Ankara Valiliğinden : 
Emra .. h · ha zı zu revıye stanesine 20 adet hasta karyolası pazarlıkla 

ahruıcaktır. 

.. Talip olanların 12.10.936 pazartesi günU saat 14 de hastaneye 
tnuracaatları. (1220) 2-4803 

OSMANLI BANIUSINDAN: 
i t~~33~/19l8. senesi % ~ ~aizli ist~krazı dahili tahvillerine ait olup 

ıncı Teşrın 1931 tarıhınde tedıyesine başlanan aynı vadeli (28) 
n~maralı kuponun 1 İkinci Teırin 1936 tarihine kadar tahsil edil
tnıyen bcdelleri~in J:lazine . lehine kaydedileceğini OSMANLI 
BANKASI tahvıllerın ihamıllerine ilan eder." 2-4864 

Hariciye Vekaletinden: 
Hariciye ~Vckaletin~e münhal bir daktiloluğa imtihanla bir ba

y~ ~hnacagından talıp olanların vesikalariyle birlikte 15-10.936 
tarıhıne kadar zat Heri dairesine müracaatları (1291) 2-4865 

Anl~ara Valiliğinden : 
i . Eksiltmeye konulan i ş on bir kaza hususi dispanserleri 
çın 208 kalem muhtelif ecza 48 kalem ııbbJ ve ispençiyari aletler sa 
tın alın.acaktır. Muhammen bedeli 1970 lira 2 kuruştur. 
.. Ek~ıltme 26-10-936 pazartesi günü saat 15 de Vilayet daimi en

~u~e~ınde yapılacaktır~ Şartname Vilayet Sıhhat müdürlüğü dai. 
~esın e ?levcuttur. Eksiltmeye girecçk isteklinin 150 lira muvak

at te1!11ınatınrn hususi idare mildürlüğü veznesine yatırılmış ol· 
ması azımdır. (1266) 2-4853 

l\farmara Üssühahri satınalma 
komisyonnudan: 
Cinsi Miktarı Tahmin tutarı Teminat Eksiltmenin 
Pirine Lira krş Lira krş. şekli gün aaati 
Zeytı.-n SO 000 9300 00 697 50 Pazarlık 12 /1. teş/36 ıı 

25 000 6250 00 498 7 5 H 1' 14 
Sabu!l 25 000 8750 00 656 25 ,, ,, 15 
Zeytın yağ 8. 000 4400 oo 300 oo ,, ,, 16 
k yukarda cıns ve mikdarları yazılı erzak evvelce kapalı zarf ile 

e sıltnae neticesinde zeytin: sabun ve zeytin yağına istekli çıkma
rnasr~a: pirincin 18 kuruş 60 santime haddi layık görülmemesine bina
~n hÜal~.rınd~ gösterilen gün ve saatlarda İzmitte tersane kapısın-

a ssu~hrı satınalma komisyonunda yeniden icra edilecek pa-
j:;1lık ~k~ıltmcsine isteklilerin aynı giln ve saatlerde kanuni kağıt

a .bırlıkte müracaatları. Şartnameler komisyonda parasızdır. 
{1215) 2-4854 

Piyango Sa manpazarı 
Subesi 

~S birinci teşrinde Sam~npazarı otobüs durağı tstihlas kah
vesı yanında açılıyor. 

Ankara Piyango 
•~TJ:r~~~m - - - - - - :&: :&: :l..T.LT.LT.LT.LT.LT.1.T.LT.1.T.LT.l.T.&:ı: SJ 

P. T. T. Binalar ve Levazım 
l\ılüdürl~Oiinden : 

1 -: İ~are i?tiyacı için 140 ton 4 m/m ve 10 ton 2 m/m kutrunda 
galvanızlı d~mır tel kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 7 ~~s.~lt~~ .. 18-11-936 tarihinde saat 15 de Ankarada P. T. T. 
umumı mudurlugunde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (18000) liradır. 
4 - Talihler 1350 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare

miz veznesine teslim ederek alacaklan makbuz veya kanunen mute
ber teminat mektublarmı ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mek· 
tubtannı ihtiva edecek kapalı ve mühilrlU zarfları mczkflr tarihe rast
layan çarsamba günü saat 14 de kadar sözü geçen komisyon reisliği
ne vereceklerdir. 

5 _ TaJibler müteahhidlik ehliyet varakası ibraz edeceklerdir. 
6 _ Şartnameler Ankarnda P.T.T. binalar ve levazım müdürlü

'ğUnden ve fstanbulda Beyoğlunda ayniyat muavinliğinden parasız o-
farak ,_.,.rilir (l 125) 2--4658 

Satılıl{ Çif tlllc 
Çankayanın arkasında evi. 

ahırı, samanlığı akar suları, 
meyvalı meyvasız agnçları, ine_k 
teri, Ligorn tavukları ve fennı 
kuvanları ile işler bir halde kü· 
çük bir çiftlik satılıktır. Anadu
lu oteli bitişiğinde Yapıboya 
evine müracaat. Tel. 1431 

Z AY t 
Temmuz 1936 da Siyasal Bil· 

giler Okulundan almış olduğum 
1436 numaralı diplomamı kay· 
bettim. Yenisini çıkaracağım
dan cskisınin hükmU yoktut . 
36 mezuniarından Fikri Tansuk 

Siyasal Bilgiler Okulu 1935. 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara doğum ve çocuk 

bakım evi 
çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartımanı No: 3 

Telefon: 3951 

Hergün üçten sonra has
talarını kabul eder. 

lr 
KİRALIK ODA 
Ayle yanında, möble ve kon

forlu. Yenişehir, Tuna caddesi 
Yiğitkoşun sokağı, 15 (ön kapı) _______________ ı-4 ___ 16_1 ____ _ 

Mevva tuzu 

En hoş meyva tuzudur. lnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız. 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Kiralık Ev 
Yenişehir Demirtepe Akbay 

sokak No: 3. A. 2-4849 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Ne,riyatı İdare 
eden Yazı İşleri MUdürti 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

İzmir ili Daiıni Encümenindeıı : 
Boyu Genişliği Eni Muhammen Alınacak Tutarı 

Fiyatı Adet Lira 
Küçük boy 55-60 24-26 24-26 13 382 4966 
Orta boy 75-80 24-26 24-26 17 14 238 
Büyük boy 80-85 50-55 30-55 26 54 1404 

450 6508 
::iobalruı ust ve cuc ıcrıumıarı aoKme cıemır, etrafı kalın saç, içleri ateş tuğlası ile tuğlalanmı§ o• 

lacak. Kok, maden ve simikok gibi kömürleri yakm ağa elverişli bulunacak ve yerli malı olacaktır. 
İzmir ili okulları için yukarıda cins, miktar ve evsafı yazılı 450 soba kapalı zarf usuliyle 1-10-936 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedele göre 496 lira temin'I"' 
yatırılması lazımdır. Teklif mektublarınrn ihale gü nil olan 22-10-936 tarihine tesadüf eden perşeınbe 
günü saat 10 an kadar İzmir ili Daimi Encümenine verilmiş olması şarttır. Aynı günde saat 11 de iha• 
le ·yapılacaktır. 

Sobalardan 237 İzmir, 33 Tire, 16 Ödemi2 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 fazta izahat almk isteyenlerin her gün çalışma saatleri içinde tznıir 
Kültür Direktörlüğüne baş vurmaları ilan olun~ır. (617) 2-4755 

Devlet Demiryolları Afyon Yedinci 
işletme Müdürlüğünden : 

I - 7 inci işletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncü madde· 
leri mucibince kapal ızarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

. 2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alrnack balas~ 
nukdrlariyle muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat mikdarları ve teslimat müddetleri aşağıdakı 
cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cetvelde gösterildiği veçhil e dört guruba ayrılmış olup her gurup ayrıca ihale 
olunacağından bu her gurup için .ıyrı ayn ~eklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme Devlet Demiryolları mukavelename si, kapalı zarf uı:;uliyle balast ed:siltme şartnamesi ve 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları Afyon' da 7. inci İşleUJlC 
müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. Ve izahat isteyebilirler. 

5 - Eksiltme 21-10-936 tarihine tesadüf eden ça rş_.amba günü Afyon şehir istasyonunda 7. inci işlet· 
me binasındaki komisyonda saat 16 da yapılacağmd an istekliler, 2490 sayılı kanuna ve 4 üncü maddede· 
ki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte 
:.aat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi etmi · bulunacaklardır. (1189) 

Ocak ve 
Gurup Bulunduğu toplama Balast Muhammen Muvakkat Teslim 

müddeti 
Ay 

Ralastın 
ciJlSİ No. sı hat terleri Mikdarı Bedel teminat 

I 

II 

III 

iV 

Eskişehir 
Afyon 
Afyon 
Akşehir 

İzmir 
Afyon 
İzmir 

Afyon 

Kim. M3 ~ ira Lira 
94 + 800 2000 2 400 180 

227 + 900 3000 HOO 292,5 

185-186 2000 2400 180 

223-282 8000 8000 600 

6 

6 

6 

8 

Ocak kırma 
Balastı .. ,, 

.. ., 

Toplama ve 
kırma balastr 
2-4749 

P~ nkara el işleri sergisi 
omitesinden: 

I 

Sergiye iştiral{ etmelc istiyeııler tes1im edeeek-
leri eşyayı her gün saat ikiden döı .. de lcadar serf!i 
evine ınüracaat edebilirler. 

Yeni SİNEMALAR Hallı 
BU GECE 

Aşk Hüzünleri • Kadın Asla Unut
maz filmlerini gölğede bırakacak 
derecede emsalsiz bir şaheser olan 

Kırık Rüya 
Ann Harding - Gary Cooper 

Ayrıca - Canlı Resimler 

Mevsimin en kuvvetli 
Almanca sözlü 

Gönül Dedikoduları 
Canlandıranlar : 

Martha Eggerth 
George sAlexendr 

Ayrıca: Paraınunl Dünya Haberleri 

Halk sinemasında her gün ucuz sabah matineleri saat tam 10 da. 
Bir sinemanın dünya haberleri diğer sinemada gösterilmez. 


