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Btıfbeıke - -
URlYE'DE ••• 

Falih Rıfkı ATAY 

Dün Suriye'den plen haberler, 
tahminlerimizi doiru çıkanmflD'· 
Antakya'da bir türk bayraiı parça-
lanm,.tır. Şam'cla bir ~ tt: 
.... ,.. kartı eokak eclebiJabY 
cUnı e'-:•tir. 

.... --T cak türklüiünün 
Bu, gazete, San , L!l-

iiıtünden atlayarak Kilikya nm DUC 

arablığmdan bahsetmektedir. Bilmi: 
Yona ketkin hın• ve ev ..hibi 
f~m arabc:uı var ımdır? Fakat 
ahlak ve kafa~ masur 
8önnek, bidieeleri ~ 
takib etmek lbllD plir. Sanak, mu-
n..ka.- edilmes eberiyetiyle türk 
müdür delil midir? (iki ,üs elli hin 
tüdce b... elli bin bdu binhir kan
dan bir ekalliyetler maaiki !) San-
caim .... ~ ... Anadolu 
benü. ~ ........... -
ınandater d•.tel tarafmdua tatdlk 
edibniı midir. delil ... ? . 

(921 tarihli Ankara itil&~? 
bu itilifname ile Sancakclaki elaeri
yetin milli •• içtimai ihti~ 
uyan hmusf bir idare teahhüd ediJ. 
mİf midir delil midir? 

Bütün bu davalar anamda Suri-
ye'nin bir tek itiruı olabilir: 

Sancak elaeriyetinin tüılr olma· 
dıimı iddia etmelcl Bia ~ nüfu. 
au savmakla delil. atifalun rqleri
ne clAhi ..ur.c-t edllmı ıln hemen 
muvafakatimW Wlııld~ MalGm
clur ki bir topnılm herhanci Wr mil,_& iıbeli. ...._ __ .. Oıltimde otUllo 
IC'l8 ... Q -. etlal ,.. ttl-1!. 

...... oludann • " UICu-

..... S.ncalm. tarihin .......... 
widerln .. nheri türle olduiu mUna-
1ra,.mnı tarihçilere hlraka1nn: buSlÜn 
orada 250 bin türk kf!ndi diliyle ko
nutuyor ! Sancak türklü~, Anadolu 
türl<kiıoı.e Mdtftc*. Y• .,. .... 
hakkı verilm~kle Surivenin fanolu
nan vahdf'ti hic bir "-'knnclan anıl
maz ve müteessir olmaz. 

Suriye gazetesinin, Tevfik Rü,tü 
Anam miizakerelerine neden 1<12· 
makta olduiunu anlamak imkinr 
var rn•dır? Biz bir mesele çıkamuyo
ruz. Biz muahedeleıe w kendi tea~ 
hüdlerine riayet eden bantçdık politi
kamızın icablarmı tatbik ediyoruz. 
Sancak tUrklüJU ..,,.,.,.ld itil&f. 
name Frana ile T~ anamda 
bnza edilmiftir Bu itdlfm Mitün 
nıesnedleriai takih etmek TirldJe 
hiilcümetinin ulihivetli cle.ıet ...... 
lannm Adete Tuifeıinden ilmefflr. 
Biz milletleria hüri)'etlerim sahih 
olmalarmı davamıs olarak •lnuan
CLr: aarivelilerin hUniyetlne ........, 
Clol .. vı bürnMt ediyoruL Acaha on
lar Fransaduı hüniyetlerinl iltemek· 
te en ap1ı lcendileft kadar t.•h o-
lan J,a. mmtüa ~ lral'f!t 
Lir teahhüd icahlannm yerine ~ 
~ni y.ım. bot atirmelr -
hilniye1aiz1iiin ac:ıP-deın henGs kur-
tulduldan için, ..... ... ...... 
•e kolavl...... mecburiJetinde 
~midirler? 

Bu miDiyetp.-v.W, Surive .... 
.... ti -~ ~ olan .. 
lcencfilerme aym tlli konUfUI lüb
nanldı" haldanda FransaYI teahhüd
lerinden y~ midir? 
~ btp buma•• tamn • 
heW huncla otarant.nn tilrk olma
~ baca w lcilltürce keodi
lerivle .... ~leri olmm-
~ mı ileri geliyor? 

ille yummda decQimls ....... 
CleJDld bir S...calc m11ıl11i ve onun 
ld.,. tekli üserinde bir ............ 
...... ... clemld hu ~ altmclm 
rf'Gıldye fmppnm mH"""8W bile 
~ lcurumumtta'· Hiir auriTeli
ler~ Wz;nJe ,.. " mOavi hir doet· 
lulc ................. pdilderinin 
ille ""'-inde, ..,.. Mr ~ 
1a,ıı ellerini mutetmdiyen sehirli
Yec:ek olan llu davanın ha11-dlme
tlnde ane.lr .. yaffta ..-... .. 
...... effttelidirler. Sohk o-tele
tini Ye lralclırm qÜID&~ ~ 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

IO E LOL 1936 ÇARŞAMB 

Son haberler üçüncü 
1J1Jyfamızdadır 

HER YERDE 1 KURU 

Fransız 

Sancak Türkleri 

Mebuslar Meclisi Para 
Kanununu Kabul etti 

Antakyadaki soydaşlarıınız, milli bayram· 
larıımzı büyük bir bağlılıkla kutlamaktan 

geri kalmıyorlar 

:···· .... ·······························ı . . i Sancak tiirklerinin va· l 
! ziyeti ve 1921 anlapnau f 
: 'le hakkında Dr. Aru ı 1 

franaıs delegeli Vleno-
nun llilletıer cemiyeti 
lronleylnde aöyledilde
rinl dtinldl aynamla 
yumıttık. 

BugUn de bir ekalli· 
yet halinde Suriye ida· 
resine verihne1ine im- ı· 
kin bulunmayın tıkcn• 
derun ve Antakya tiirk· 1 

terinden bır k amının li 
Reyhaniyede 30 atuıtoe 
safer bayramrmr r kut· 

1 
tamak için yaptıkları : 
toplantıyı ıö teren bir• j 
iki reaml koyuyonu. l 
...................................... 

Filistinde 
iJr/i idare ilôn etlUirıe on arab 

prenıl ne/,edilecek 

yenl uhrl ttdb I r ılın 
ıeaeral Dıl Hayfad• 

Londra. 29 (AA) - ıtudtilten De U 

HeraJd paetnin• bildiraldilane ı e, 
Pilltthld• 6rft ıdarenln utaından •onra 

10 ani> prensi Malta, Sent·H len ve Je· 
rin ıda1anna nefredllcceklerdir. 

Londra 29 (AA.) - Kah.ireden 1· 

dirUiyor : 
Bazı F istin un urlarmın ni.ramaıs 

olarak Mrtıra mubac retler ne mani.ol· 
mü için Filistin • M •ır h d ndakl 
aaubafiaa te killtı eb miye • takviye 

tdilmektedir. 1 

Başbakanımız 
Adanada 

Elaziz, 29 (A.A.) - Ba bakan ta. 
met lnönil bucUn .. at 19 ela Elui den 
hareket eunlflerdlr. Yarın .. hah uat g 
da Adanaya varacaklar ve o &Unll Ada
nada ceçirecelderdir. 

inhisarlar kili 
ta 

Kara. 29 (A.A ) - lnhfaarlar Vekl· 
Ji Ah R..- Tarltan maiyetlerindeki sat· 
Jar ile beraber buıUn lcuabamıza ıel
m · ter ye incelemelerde bulunarak Sam· 
ıuna dönmUtlerdir. 

ltalyanın da liret fiatını düşürme 
bekleniyor - Hadisenin dünya fina 
alemindeki tesirleri devam etmekted· 
İşçi ücretlerinde müteharrik mikyas yerine Fransa 

hükümetinin bulduğu f onnül de kabul edildi 
Parıa, 29 (A.A.). - Mebualar mecli· 

Iİ, para kanuauııun lkrctlorc aid miltc• 
battık nukya• faknu 1erino hWdbnet 
tarafı~ konulmUf olan yeni maddeyi 
199 reye kartı 355 rey ile kabul etmif-
tar. 

!jimcbye kadar kabul edilmit olan 
maddelerde mUndenç hükümlerin baf
bc:alan ıunlardırı 

1. - 1!1128 tarihli para kanunu fea· 
.bedilmiftir. 

2. - Jo"raM&a francının ihtiva ettiii 
altm milcdan, 49 milicraım ceçmiyece• 
ii ııbi 43 miliıramdan da •tal• dütml• 
yecektir. 

Me ualar mecliu, franıın ne milrdu: 
altın ihtava edeceğını tesbit etmelt iJl• 
n&n mcchae bırakılmasına dair uğ cenah 
tarafından yapılan tadil teklülcrini red• 
dctnUftir • 

3. - Bar ııtikrar 1ermayesa ibdaı o· 
lunacaktır 

4. - Devlet ile Bank d.ö Frans arı· 
aında aktcdilmit olan eytQl 1936 tarihli 
mukavelename taıvib olunmu9tur. 

5. - Bank dl:S Franı'ın altın ve cc· 
nebi dövizleri ıtoklarına yeniden kıy· 

met takdar mıacaktar 
a. - Yem ..._._ .. 0-,.,,.. 

maaı me rut. mWetleraruı tedi1elett 
1UmuUl yoktur. 

7. - SömUrceler banbları ıtoklan· 
na y nıden kıymet takdar olunacaktır. 

8. - Her tUrlU altın alım satımı, an· 
cak Bank do Franıın hususa •urette ve• 
reccğa mUsaade alc yap'ılabilecektir. 

9. - Altın veya ecnebi davizl olarak 
mcvcud olan bUtUn ticaret borçlan lçia 
moratoryom ilin ediJmlttlr. 

ıo. - Nakit veya kWçe halindeki 
bUtUn altınlar, bWdbbet tarafından 1&4 

tm atınac:aktar. 
ı 1. - 12. - Yukardald karara muha

W barek&tta bulunanları karp ceıalaa 

tertib odilmlftir. 
13. - 20 eyUU ile 26 eylOl anıımda 

yapılmlf olan ıpekUlaayon euama ....._ 
tenld muameleler, maliye numnm tn
kildne araedilecektir. 

14. - ıs. - Uuetlerla mUteblfrili 
ml.kyatlyle aWcalı olan bu Ud madde 
yerine memlnl yukarda ruaut oldup 
mur yeni madde kalın olacaktır. 

16. - 17. - Eeld muhariblerin teka
icliyelerl arttınlmıttır. 

ISP NYOL 

B Ltop Bluın 

18. - 19 - 20. - ihtiyatlık 
yıaayle tekalide aevkedilmiı bulunanıu 
Jehındeki lhklm. 

21. - idari ahklm. 
22. - Son hazine iıtikruına ittir 

etmiı olanları bahıedilen imtiyazlar. 
2S - l1ıtiyartdc ..atdi7dtıinc 

......... llMl .. tdlm11t 
24 - HWdlmet, lpddaf maddeler 

melrilllt rUtumunu ıcabmda tadil etmeli 
aalihıyetane malak olacaktır. 

( Sonu S inci ayf ıdı ) 

ihtilalciler bir sUih labrikası ıehri 
olan Ebar ı aWılar 

btlild ,.,..... ft Miaıp L~ 1 ........... ,......... ..... .....,......_...Nrler. 
Aliuaml tomtml,..acfu uıuül ull N 

T•lf4ob11 • r ..-i•t (l"••ı• J. a11ea uylada) 



Sayfa 2 

1 
HIEIR 
1 ŞIEViD~N il 

----------~ö~AZ 
Kahkaha ile teda,·i 

Her pazar sabahı Paris'teki psikoloji engtitüsünde birçok kadınlar ve 
erkekler, Dr. Pierre Vachet'nin ''gülüşle tedavi'' kursuna giderler. Bunlar, 
salona dolduktan sonra bütün perdeler indirilir ve ortalık kapkaranlık olur. 

Doktor o zam~n şu kumandayı verir: 
- Şimdi gözlerinizi kapayınız. Zihninizi uyutunuz ve size söyliyece

ğim sözlere dikkat ediniz. Ben sakinim ... ben kuvvetliyim ..• ben iyiyim. 
Yetmiş, seksen ağız ıısu/ usul bu formiilü tekrar eder. Doktor biraz 

sonra bağırır: 
- Şimdi gülünüz! 
Bu esnada bir gramofon çalmağa ba~lar. Plaklarda söz ve şarkı yok

tur. Ardı, arkası kesilmiyen kahkahala.r vardır. Salonun bir köşesinde bir 
a<lam asabi asabi güler. Bunun yankısı her tarafa yayılır. Artık plakla be
raber herkes gülmektedir. Kahkahalar bir dakika kesilse bir dakika sonra 
yeniden başlar. 

Nihayet vakti gelince doktor kumanda verir: 
- Işık! 

Perdelerle beraber gözler de açılır. Herkes güler yiizlüdür. Gülmek
ten gözünden yaş gelenler bile görülür. Bütün hastalar kederlerini ıınııt
muşJardır. Hazımsızlıkları, ağrı ve sızıları kalmamıştir. 

Paris tıb fakültesinde profesör olan Dr. Vachet diyor ki~ 
- Gülmek, insanın fiziyolojik reaksiyonlarım deği~iren kuvvetli bü-

Jer doğurur. -

Bu da rnanbk ! 

(,_, --

- Vay haberi tekzib ediyorlar. De
mek doğru imi~! 

'.Açık l1ava kiitiit>hane8i 

.Avcı lıikayc!"i: 

-Afrika'da kaplan avladmı. 
- Fakat Afrika' da kaplan yoktur. 
- Tabii, ben hepsini öldü;düm. 

l~~a11y:ınrn 23 milyon nüfusundan 10 milyonu okuyup yazma bilınez. 
Eskı ıspanyol diktatörü Primo de Rivera cehalete karşı esaslı bir mücade
leye girİ§mİ~ti. Alınan tedbirlerden birisi olmak üzere Madrid'in büyük ve 
guzel .. p~rklarından birisinde bir açık hava kütüphanesi tesis olunmuştur. 
Bu kucuphane her sabah saat dokuzda açılır; akşam olunca kapanır. Daima 
bu kütüphane sıraları etrafında kalabalık bir çocuk yığını görülür, 

Bu fikir, bütün ispanyada beğenilmiş ve her tarafta park lcütüphane-
~ a~~~ . 

Bu satırları, ispanya kana boyanmadan evvel çıkan bir Avrupa mecmu
as~nda o~uduk. Tabii, şimdi tozdan, dumandan kitab okumağa kimsenin 
elı yetmıyordur .. 

Dilenci J>arasiyle yoksullara yarcl ım ! 

. ~udapeşte'nin Varuşlarrndan birisi olan • clurun bakalım bu r tref'J 
ısmı kekelemeden s·· r b'J k .. ;> • ;ıe l 

• . . • oy ıye ' ~e _mıyız. • PP.stsz.enteusebetem'de beledi-
ye meclısı, dılencılerden vergı almağa karar verm · t · B 
cak ·1 ış u, u suretle top/ana-

para ı e yoksullara yardım edilecekmiş! 

• · ·i~ Rusyada çay çok içilir? 

:us~a~da ~çin çok ça~ içilirmi~. biliyor musunu~? Bir çok amerikan mu
ıırrırıne ıore bu sualın cevabı şudur· Rus 'd 

k.oynatrllJJlldan ir.ilme . d • ya a sular ~ok fena imiş ve 
• z mış e ondan. 

Bu muharrir diyor ki· ''Ru 'd 
yonda duru ' sya a seyahat ediyordum. Tren, bir istas-

nca rus yolculardan b · - · - . . 
koşmag-a ba.,lad 1 H' • ırçogu, aşagı ındıler ve alabildiklerine 

'11 1 ar. ıç bır sebeb olm d v b ld 
ga bat/adım. Ko k . ~ ıgı a t, ben de indim ve ko~ma· 
kaynıyordu. Her~es 0~ bır yere ~eldık. Burada büyük bir kab içinde su 
la ra • . ' k bının aldıgı kadar su alıp döndü ve vagonda onun-

~ Y yaptı: ıçtı. 

Bu çay sohbeti, ruslarm seyahatlerini de keyifli geçiriyor," 

·---· GVNLt~K TAKViM .. _ ..... , 
12 Recel> 

17 Eylul 

Hıdırellez 

30 EYLOL 1936 ÇARŞAMBA 
1355 

1352 
- Ankara musevileri kendi 

birliği kurarak türkçeyi 
.karar verdiler (933) 

! 
araların'da bir kültür i 
ana dilleri saymağa 

148 

1 
• Firdevsi'nin bininci yı1dönümü Ankara IIalke- * 

Güneşin doğrnuı 5,561 vinde Kültür Bakanının lıir nutku ile başlayan • 
törende kutlandı. (935) t 

batması 17.55 ... .. ----------------·· .. .. -----........ .. 

ULUS 

IST ANBUL TELEFONLARI: 

Meshud cürümler 
' kanunu için 

İstanbul, 29 (A.A.) - Öbür sabah 
meriyete girecek olan meşhud cürümler 
kanununun tatbiki için İstanbul adliye
&İ tertibatını tamamladı. Yarın meşhud 
cürüm hakimlikleri ilin edilecektir. 
Kadroya yeniden 5 müddeiumumi mua
vini ile 2 sulh hakimi daha ilave edile

cektir. 

İstanbul adliyesinin 
bir günü 

İstanbul, 29 - İstanbul adliyesinin 
bir günlük iş bilançosu şudur: 11 mah
kemede 346 davaya bakılmıştır. 

İnhisarlara memur 
alınıyor 

İstanbul, 29 - İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü mülhakattaki münhal memur
luklar için 5 birinci teşrinde bir müsa
baka imtihanı yapacaktır. İmtihana gir
mek için asgari orta mekteb mezunu ol
mak ve yaşı 21 den aşağı 35 den yukarı 
olmamak lazımdır. 

İki motor çarpıştı 
İstanbul, 29 - Bu gece sabaha karşı 

Büyükada önünde Nimet ve Bozcaada 
motörleri çarpışmrılardır. Nimet motö
rü batmıf ve denize dökülen tayfalar 
kurtanbnı§tır. 

Tahsildeki talcl)e 
Gönderilecek para nisbet

leri tesbit edildi. 
Yabancı memleketlerde kendi hesa

bına veya hükümet hesalıına okumakta 
olan talebeye 31 mayıs 937 tarihine ka

dar aşağıdaki nisbetlerde para gönde
rilecektir: 

Almanyada ve Belçikada okuyanla
ra ayda 94,50 türk lirası, Avusturya, 
Çekoslovakya, Macaristan ve Fransa
da okuyanlara ayda 105 türk lirasu A
rnerika ve Parisin içinde okuyanlara 
ayda 115,50 lira, İngiltere ve lsviçrede 
okuyanlara ayda 126 lira, ltalyada oku
yanlara 147 lira, Rusyada okuyanlara 
ayda 199,5 lira. 

DİL KÖŞESi: 

"İşte Cumuriyet hülcümetimiz 29 

ilk teşrinde açacağı bu sergi ile, mem
leketteki eli~lerini himaye ve teşvik et
mek ve böylece de bu sanatların inki
şaf yol ve çarelerini aramış olacaktır . ., 

Bu cümlenin doğru olabilmesi için 
''himaye ve teşvik etmek" yerine "hi
maye ve teşvik etmiş" denilmesi icab 
ederdi. Hiç şüphesiz ki bu satırlann 
muharriri en basit dil kaide-;inin bunu 
icabettirdiğini bilmez değildir. Ancak 
cümleyi zihninde başka bir ·'iekilde in
şa ettikten sonra, yazmaya başlayınca 

bu şekli değişivermiş ve o, birinci kıs
mrnda cümleye nasıl başlamış olduğu
nu unutarak sonunu başka türlii getir
miştir. iş~ bilgisizlikten değil, fakat 
ihmalden, kayıdsrzlrktan do ifan bir ha · 
ta. Yazrcı arkadaşlar, yaularrnru bitir
dikten sonra bir defa bıştan sonuna k.:ı · 

dar okumayı :'im1I ~tmeyinfa! Bu suret· 
le birçok hatalarınrzr önlemiş olursu
nuz. Unutmayrnız ki halkın hu7.uruna 
laubali bir tavır ve kıyafetle çıkmak 

muaşeret usulüne aykırıdır . 

Pıofesör Nimbus'un maceraları: Kavga<lan sonra t"bancayı " ~angi işte kullanmıştır? (Le f.'!urnal'den) 

Orduevindeki 
Dünkü konferans 

Dün saat beş buçukta Orduevi sa
lonunda dil inkılabı üzerine Maltepe 
askeri lisesi felsefe muallimi Faik 
Türkmen tarafından bir konferans ve
rilmiştir. İki senedenberi Milli Müda
faa Bakanlığı tarafından Pariste tahsil 
ettirilen B. Türkmenin Sorbonda dok
tora tezi olarak verdiği türk dilinin saf. 
haları hakkındaki konferans alaka ile 
dinlenmiştir. 

Konferans başlarken askeri liseler 
müfettiş vekili Tümgeneral Avni Genç 
öğretmenini dinleyicilere takdim etmş 
ve konferansın nihayetinde yine mü
fettiş vekili general, Faik Türkmene te
şekkür etmiştir. 

Faik Türkmen konferansında Gü
neş • Dil teorisinin ehemiyetinden bahs 
etmiş ve büyük bir alaka ile dinlenmiş
tir. Konferans esnasında İbrahim Nec. 
mi Dilmenin dil hakkındaki fikirlerine 
de temas edilmiş ve bu fikirler konfe
ransçı tarafından övülmüştür. 

Bu konferansta blhassa bu günkü dil 
inkılabımızm nasd bir takını içtimai 
zaruretlerle ortaya atıldığı büyük Ata
türkün inkılablan arasında dil inkıla
bının nasıl mühim bir mevki tuttuğu 

çok güzel bir şekilde anlatılmıştır. 

Kahvenin bir elden geti
rilmesinde devam 

edilecek 
lkti:iad vekaletine 2054 numaralı 

kanunla verilen salahiyete istinaden kah
venin memlekete ithaline bir elden de
vam edilecektir. Vekalet bu hususu ka
rarlaşt·• mak üzere bir komisyon teıtdl 
etmek üzeredir. Bu komisyon yapılacak 
tekliflerı tetkik ederek vekiller heyetine 
arzedecektir. V okalet memleket dahilin
de her hangi bir kahve buhranına ve bin
netke iıatların fırlamasına mani olmak 
için en az 10.000 uval kahvenin stok o

larak memlekette bulundurulmasını şart 
. koşmak ta?ır. 

Diğer konulan mühim bir kayıd da 
gümrüklerden geçirilecek kahve muka· 

bilinde memleket mahsul ve mamUlatın
dan muadil kıymette eşyanın kahvenin 
menşei olan memlekete veya Türkiye 

eşyasına henüz açık pazar olmıyan di
yarlara ihracı mecburi olmasıdır. 

Hükümet prensipine sıkı surette bağ

lı bulunduğundan kahveyi bir elden ge

tirmeyi üzerine 2Jacak tüccara veya gru
pa kahve mukabilinde hiç bir suretle dö

viz vermiyec~ktir. Diğer alınan bir ma
li tedbire göre cie Türkiyeye ithal oluna
cak kahvelerin be<lelleri alakahlann nam 

Diişiiniişler 

Ankara· J{a 
şehirler 

telefoıııl 
B . 'k' ün evvel uıo"'! 

ır ı ı g ere'/1 
Kayseri ile ilk ınuııav ff"'.,. 
dan sonra umumi konu 

k ra • --::...; kıyetle açılan An a .. 11~ 
tik telefon hattı 0• gu ]JIJ il" 
olarak işlemektedır •. iticli' 

.. de en ıY-, devrelerin ıçın c• 
scein tonu tamaınen "e 
tarak işitilmektedir. 1' 

Ankara • Kırıkkale • ~ 
·· rinde11 

şehir _ Ürgüp uze ııığd 
Kayseri ye kadar uzun eki~ 
kilometredir. Hattın ç ıneC 

d .. eınelc . ton bakır tel OŞ üben 
sd olmuştur. Türk ın I•~ . • o ti 
zareti altında daıını 1_,ıt 
28.7 .36 da çalışınıya bat rfOl 

'h yet ve da faaliyete nı a aı 

58 gün içinde taınaın~n ·r 9' 
. ·ıınıjtl .... 

rar bir hale getırı oOO ı...-
. . nda 66· 

devrenın ınşası 

yapılmıştır ki ko~Ş:gibl"' 
hatları demiryol giiZ' ınaJ ed 
tiği halde daha ucoza d• ~ 

boyun dirler. Bu devre ası t 
on merkezde ıebirler ar 
nuşması açılmıştır. tc,>Jt 

1 .. kçe 
Umum müdür u ··re J. 

·ne go 
muhavere ücretlerı UÇ 
rıkkale konuşmasının 

• 1c.ad•f 
nuşma Kayserıye g, 
kuruştur. lstanbuldafl "'re W' 
lacak üç dakikalık nıub• ııtit· 
100 kuruş ücret iıte.rıtct ~ 

Önilrnüzdeki yıııardağl~ 
yapılan yurdu tel~.f:" ~t 
ma programına go~; j c 
sonra biri şarka, dıg~ol" 
üzere ikiye ayrılacak. bil~ 
sı takib ederek etrafta 1' 

birlerine kollar uzatar~Je bit 
rinden Rusya ve tr~se /.~ 
Cenuba kıvrılan kol 

1 
•• ııur 

h'l ola .... 
den Suriyeye da 1 fon • tc ~ 

k · · telt ı:.t,.-; le memle etımız ·ıe -
nında da kontinantal 

1 ~eti 
• ıtıer 

mükemmel bir transıt 
tır. 

ve hesabına olarak 

nacaktır. . te 
• bütiıl1 

Bu hususta~ı • k'cıar 
teşrin 1936 tarihıne 
kaletine yapılacaktır. 

Medeni dünyada huk 
1 lmin politikaya alet 

edilmesi, medeni 
dünyada, yava, yavaş, 
arızi bir hal olmaktan çı
karak bir itiyad halini al
mak yolundadır. Her şe
yin üstünde hakka ve ha
kikata inanmış olan in
sanlar, medeni kalemler· 
den çıkmış yazıları okur· 
kcn. her gün, ilmin ve 
hakikatlerin ne derece
ye kadar tahrif edilebi -
leccğini esefle görmek 
mecburiyetnide kalmak
tadırlar. 

Bakınız, size bir iki 
misal: Milletler Cemiye
tinin habec; delegeleri
nin salahiyeti hususun • 
da vermis oldu~u karan 
doğru bulmayan bir fran
sı z gazetesi, bunu tenkid 
ederken şu satırları ya
zacak kadar tarafgirlik 
heyecanına kapılıyor: 
"Hak lıusıısi şahıslar 

arasrnda nizamı ve dev
letler arasında sulhu ya· 
ratmrya yarayan bir be· 
'fer icadıdır." Ve, habeş 
meselesinde vaki olduğu 
gibi, he_r pangi bir h~k • 

kın, sulhu ı.tehlikeye dii
şürdüğü iddiası varid 
olduğu zaman, hak ol
maktan çıkacağını anlat
mak istiyor. Fakat böy· 
le bir tarifle hangi hak 
istikrar ve devamlılığa 
sahih olabilir? Faraza 
Almanya, Fransa' dan 
Alsace'ı istese, ve ver • 
mcdiği takdirde harb çı
kacağı muhakkak olsa, 
Fransa'nın Alsace üze
rinde ki hakkı, bu harbı 
önleme pahasına, sukut 
mu edecektir? Hayır, 

muharrir tabiidir ki bu· 
mı kastetmiyor. Çünkü 
ancak kuvvete istinad e· 
den hakkın varid ve 
meşru olacağı gizli dü
şi.incesine sahihtir. 

Bir başka fransız mu
harriri bu birinci fikre 
biraz daha vuzuh veri· 
yor: ''Fransa bilir ki, 
Negüs, tekrar mevkiine 
oturmuş olsa bile, ken
disine ondan bir fayda 
gelecek değildir. Hal
buki bir harb halinde 
ltalya'nrn rolü çok ehe· 
miyetli olacaktır'' bu iti· 
barla onun hakkı ınüda· 



30 EYLUL 1936 ÇARŞAMBA -
Hak mı, kuvvet mi? 

dafii olursa bir manası "Jca1aoilece'1i: 
olan bir müessesey e tavsiye et
mek ne dereceye kadar doğrudur? 

. Yaşadığımız devir, şüphe yok 
kı biribirini nakzeden hadiselerle 
doludur. Son günlerdeki Cenevre 
toplantısmda, Etyopya murahhas 
heyetinin celseye katılması ya
lıud katılmaması etrafında kopan 
ve koparılan gürültürler, bu hu
susta, bir yeni ve orijinal misaldir. 

Çok tulıal değil midir ki: 
lngilterc ve Fransa gibi iki 

büyük devlet, bu toplantıda, hak'
kın ve prensip'in müdafaası yeri
ne politika'nm tarafım tutmuş
lardır? 

Halbuki, Etyopya işi henüz 
başlarken, gene bir taraf ta l~a~ 
ve prensip ve diğer taraf ta polıtı-
ka vardı. 

Eğer politika'mn tercihi icab 
ediyor idi ise, nc<lcn bu, o zaman 
Yapılmadı? Neden l .. aval - Hoare 
anlaşması suya düşürüldü? 

Madamki o zaman hak ve pren
sip müdtlaa edildi ve 50 küsur 
devlet snksiyon işine iştirak et
tirildi, şu halde lazım olan, doğru 
olan bu idi. 

Bundan başka, rıeden Ren böl
gesi işgal edilirken yahud A vus
turya silahlanma kararı verirken, 
bu, hak'kın ve prensip'in çiğnen
mesi oluyor da Etyopya işinde 
Etyopyayı tutan Cenevre mües -
sescsinin bu dclasmda da Etyop
ya tarafım iltizam etmesi bir kötü 
yanlış ve "impolitique" hareket 
oluyor? 

Güpe gündüz, svrupalılar ara
smds başka bir lıak ölçü ünü ve 
Avrupa haricindeki milletler için 
keza bir başka hak ölçü ünü kul -
l:mmak doğru mudur? Bu klili 
gPlmiyormuş gibi, ''hak" gibi mu-
1'eddes bir mefhum hakkında iki 
türlü ölçü kullanmayı Milletler 
Cemiyeti gibi, ancak hak'kın mü-

Deniyor ki (ve bu 'diyenlerin 
ba~ırJs Le Ternps gibi bir ağır· 
başlı gazete mevouddur): uA vru
pamn barış imkanla11, bir nazari
yeye, bir usule ve bir f iksyona 
feda edilmektedir. Avrupa ba
rışı için, ltalya'nrn arkadaşlığı ve 
dostluğu ve yardımı lazımdır, N~ 
güs efendinin hakları değili" Ve 
Le Temps, utanmadan bu hatayı, 
kendisine göre "ikinci derecede 
devlet" adı verilen devletlere yük 
lüyor. Fransız hariciye nezareti
nin talimatına, mezkur nezaret 
"Comite des lorges" un emrinde 
bulunduğu müddetçe tercüman 
olup bu sefer kendi hükümctini ve 
kendi devletini her gün bir baska 
vesile ile yabancılara kar~ı küçük 
düşüren ve artık hiç bir resmi ma
hiyeti kalmamış olan bu gazeteye 
hatırlatmak lazımdır Jri, bugünkü 
Almanya ile bu1rünkü ltalya'yı ya
ratanlar ve darıltanlar, ''ikinci de
recede devlet" Ter de "'il, ''birinci 
derecede devlet" Terdir. 

Bar1(1 gerçekten seven ve ba
rış'a gerçekten inanan insanlar, 
memnun olsunlar ki, A vrupamn 
hiç olmazsa ''ikinci derecede dev
let" leri, hak ve prensip derken, 
buna yalnız bir se!cilde inanıp, bıı
nıı yalnız bir şekilde tatbik etmek 
·~ tivorlar. 

Le Temps, ne "ikinci acrecc-
de devlet" /erin ne de toprakları 
ellerinden alınmış mi11etlerin da
va ım anlıya.bilir. Nasıl anlasın 
ki, bizzat frnasız halkının hakla
rım ve davalarını ne görmek ne 
de anlamak i.stidad ve kararında
dır. 

BURHAN BELGE 

ISP YOL IHTILAI-'I 
sil alı fabrikası 

Ebar ı aldılar 
ilıtilalciler bir 

olan, 
şelıri 

Sen - Jan • do - Lutz, 29 (A.A.) -
Palma de Mallorca radyo ıst. yonu· 

nun haber vcrdıginc gore, nasyonali t 

kuvvetler, kızıllar tarafından müdafaa 
edilen ve sifah fabrikalarının bulundu· 
gu Elbar ıchrini zaptetmi lerdır. Nas· 
yonalist kuvvetler bundan sonra Sen 
Sebastiyen ile Bilbao sahıli arasında 
mtihim bir scvkulceY§ noktası olan Mot

rikoyu i gal ctmi§lerdir. 
Toledo, 29 (A.A.) - Havas Ajan ı 

muhabiri ihtilalcilerin ilk mufrezeleri· 
nin şehr: pa ar günU saat IS de girmiş 
olduklarım tasrih etmektedir. Bu mUf· 
rczeler, hemen ıehrin merkezine dogru 
ilerlemişler ve Toledo mudafıleri ile 
~iddetli bir tbfck ate i teatisinden on
ra oraya varmışlardır. Alkazar mahsur· 
tarı, ihtilakilcrin ş hrc hucuma ba la· 
dıklarını görür görmez bir çıkış hareke· 
ti yapmışlar v Toledoya hilcum eden 
kuvvetleı te birle melcrini temin eyle· 

rnişlcrdir. 
Alkazar m h urları ıle kurtarıcılar 

arasında te irli arkadaşlık ahnclerine 
ahid olunmu ve mahsurlarla kurtarı· 

cılar "yap ın İspanya" dıyerek birıbir· 
lcrıni kucakl mı tardır. 

Alkazar ılc Katedral'e civar olan 
tnahnlleler mu tt' na olın k bzere ş hir 
harnb olmamı tır. Asıl Katcdr l'e de 

hır ey olmamı tır. 
Hükümetiçıler. ,ır zayı t duç r ol

tnuşlar ve va)a olarak veya knm)ontar· 
la Cindad • Renl'e do ru kaçmış 
lardır. Çlinklı Madrid'e do •ru giden 
Yol, ihtilalci! r tarafrndiln abloka rd 

rniş bulunuyordu. 
Alkazar'dnn kurtarılan mahsurların 

h psi de müca )eleye devam etmek u e· 
tc ıhntilcilerc katılmak ar u u u gös· 

tc nıişlcrdır. 
İhtllAlcilerin Al y Var la"nrn ku

manda altında ulunan bir kuvveti 
Yuz kad r mark isti öldurerek Torrijos 
<:ivannda k in Rıelve 'i i gal etmı ler· 
dir. 

Moııkova, 29 (A A ) - lsp nya i te
rine karışmamak mesel inı mcv LJU 

bahseden l.zve ti)a guetcsi clıyor ki: 
''Fa ist Portckh:, si generallerin bir 

an evel cczclıındınlma ve yok edılmesi· 
ne mani olmak için elinden gcldiğ kadar 
~lışmaktadır. lngiltercnin bir )arım 
koloni i olan Portekiz, bu devlete bağlı 
bulunmaktadır. lngiltercnin alaca •ı a· 
çrk ve kati bir vazıyetle Portekiz, giri· 
ılen teahhutlerin &}"ak altına alınma· 
ması lazım geldiğini anlıyabilir. E er 
Portekiz mılletlerarası teahhütler bakı· 
mından ra~ist devletlerin hareket tarzı
na ayalı: uydunnayı mUmkUn buluyorsa, 
bu, yalnız arkuında bir kuvvet hi etti· 
ginden de ıl. fakat aynı zamanda muda· 
hale etmemek ıttifakırua - kar# aldı ı 
mlıstehzi vaziyetın inKıliz resmi aıya· 
sası tarafından hiç bir müdahale ve ma· 
neva tatyiklc karıılanmadığının biı ne-

ticesidır 
Gerek fa ist devletlerin ispan) ol me• 

selesinde takib ettikleri hareket tarzı, 
son z manda baş gösteren meseleler, 
fran ız ve ingıhz polıtıkalarının goster
mekte olduktan geniı musamaha nisbc

ti de artmaktadrr. 
Mudahale etmemek ittıfak1, ancak 

in ıh hukUmet nin teklif rtt ı elrildc 

tatbık dıl ı takdırde ır a t ı· 

) abılır. M hale etm mek komıtcsi bır 
ay yakın bir aman içınde Lo drada 

bı çok topl nular yapmıştır. Fakat O• 

mit meı i ının ne gıbi m pet netle le· 

re vardr ı henuz b ili d ıldır. Lond a 

kom tesınin, b tun dunya ın gozil Ö· 

nunde ve fa ist Porteku: t prakları in

de mudahale etmemek lttı .ıkına in ıri
len clarb 1 r m lesıyle cıddı bir kil· 
de m ut olması 1 zımdrr Bu me ele· 
nın milletlerarası chemıyct çok \ıyuk

tfu •• 

J~i bon. 29 (A.A) - "Dlario de Lis· 

ULUS 

filletler Cemiyeti 
B. T~itt•inof, ba:ı cleı•letlcrin 

taarruz iıtteklerine kcır ı 
l!ıe/lentliğini sö) ledi 

Cenevre, 29 (A.A.) - Asamble, dUn 
Mılletlcr Cemiyetinin umumi faalı} eti 
hakkında miız ke 
relerde bulunmu • 
tur,. Milletler Ce
mıyeti mukavele. 
namesinin ıslahın. 
dan bahseden B 
Lıtvinof ''devlet
lerden bir ço u
nun tccavuzkarane 
emelleri ma}(tm 0 • 

lan b:ızı devletle. 
rin taarruzları t h 
likesınl takdir et· 

memektc olmalarına,. eseflenmlıtır. 

Mum ılcyh, demiştir ki: 
·•- Bazı m mleketler, mü terek bir 

mud r z ıuretınden bahsetmı lcr ve 
kollektıf cmnıyete bağlıhklannr teyid 
eyleını 1 rdır. Fakat bu m mleketl r, 
sırf cklı bır t kım beyanatta bulun
maki ıktıfa ctmışl rdir, halbuki tarruz 
fıkn beılıycn devletlerin &iyasetı, hzık 
bakrmından U tünlü e ve kuvvete da· 
y nmaktadır. 

Sovyet Rusya, Fransanın bir ilahları 
bırakma konfer nsmın içtimaa çağırıl· 
ma ı teklifine taraftardır. Fakat millet· 
ler cemlyetıne cıhanşümul bir mahiyet 
verılmedıkçe hiç bir ıey yapmamak ar
zusunda liulunan bir takım devletlerin 
bu ekildeki iddialarını kabul edemez. 
Başka mılletlcrin arazisini fethetme :ri 
gaye edinmiı kimseler tarafından idare 
cdılmektc olan bir memleket, cemiyet 
az aından olan devletlerin arazi tama
mi yetlcrini zaman altına alan onuncu 
maddeyi kabul edemez!' 

Litvinof. bundan sonra milletler ce· 
miyeti mukavelenamesi ıırensiplcrinin 

tatbiki meselesinin birinci komiteye ha
vale cdılm ini istemi tir. 

B afw delt•ga onun un 
lngillcrt')C Cf'\ alu 

Cenevre, 29 (A.A ) - Habeı delege 
hey ctı, genel ıekretcrlık v tıaaıyle mıl· 

Jetler ccnuycti arasına, lngılizlerin batr 
Habe • tanındald vaziyet hakkınd cu
marteaı akpnu verdıkleri notaya bır ne· 
vı cevab ttfkıl eden bır teblı de bulun
muştur. 

Bu teblı de, Cal kabıle1erinin ve di-
cr , bet halkının habeı hükümetinc 

karşı daima hatlsanc bir durum almı 
oldukları kaydcdıldıkten sonra, son fe-
1 ket esnasında bazı habeı reislerinin 
ingıliz himaywnı ıstemek suretiyle an
calc gelecek içın bır kurtulu ve istikb ı 
imk ını elde tutmayı istıhd f ettıklerf 
ve bununla bernber ılk haberlerin doğ
ru olmadı ı bıldırılmekt dir. 

boa" gazctcsının Tolcdo muhabırı bil

dırıy or: 
Nasyonalıstlerin askeri mahfılleri 

Tolcdo'nun i gahnin Mndrıd'ın z pte: 
dilmes ne ) ol açtı ına kani bulunrrn kta
dırlar KasteJU grupu tarafından alınan 
haberlere göre, Maddd i tikametınde 30 
kılometrelık hır mıntak.a cıddı hıç bir 
mukavemet g rülmek ı in ı gal edıle
bılecektır. 11k çarpı m ların Madrıd ka· 
pılannda "uku bulma muhtemel dır. 

Madnd deki ma ksııt kert kuman· 
d nhgr, b r paru e m yd n vermemek 
ıçin Tolcdo'dan n m ltecılerı ehre 
sokmamaktad r. 

luha .. nru ıoıra .. 11ula lkazartln 
u c,:o<'uk dog<lu 

P rıs, 29 (A.A ) - Tolcdo'dan ge-
n b r habcı re, Alka ar müdahlerı· 

nın vt'rdıkle 1 za) ı t niıbcten mahdud
dur İki ay ı ıren nıuh r esı asında 

bu müda!ılenn O ı 61m ı ve beş yUzU 
)aralanınrıtır. HükUmct kuvvetleri Al· 
ka ar 11aray1 ü erme 7 .s aantımlık 1 

bin ve ıs,s santimetr lık dort bın obUs 
atmııl rdır. H r hın U bın kıloluk üç 
lafım patlatm tardır. 

Muhasara aırasında Alkazar sarayın· 
da Uç çocu'lı: dünyaya celmiıtir. 

Sayfa : 3 

HABERLER 
Dr. arko ve arkada larınnı 

ce edleri }.,ransayu 
Raykijayik, 29 

(A.A.) - Purku· 
va P8? gemili 
k u r b anlarının 
ce edlerıni getir
mek üzere t zlan· 
daya göndcritmiı 
olan Od Jııninde
ki fransız vapuru, 
dün ak am bura
ya g e l m i ş • 
t i r. Fı ansadan 
getirilmiş olan 
boş tabutlar, he· 
men k raya çıka. 
rılmıgtır. 22 cesed, 
bugün hiç bir me. 
raslm yapılmaksı 

zın Ödasiyö tor· 
pido muhribi dok- Dr. Şarka 
tor ve zabltled ile Od vapuru tayfa. 
larının huzuru ile tabutlara konulacak· 
trr. Od vapuru iki gün aonra hareket e· 
deccktir. 

UZAK ŞARK'DA: 

".\ anglıa) önlt·riıul t-. 
japon gemileri 

§ani:hay, 29 (A.A.) - Söylendıfi· 

ne gore, aon 36 aaat i~inde Şanghay'a 

dokuz japon destroyeri ile 600 aaker 
yUklil bir nakliye gemisi gelmiştir. 

Uç japon ~hrlyellsinln Honkevde 

katli hadiscsindenbtrl japon denir gar· ı 
nizonuna 1500 kiıilik taze bir kuvvet 
ıl ve edildi~i söylenmektedir. 

SON DAKiKA: 

ALMANYA'DA: 

)manya)• koloni İ!!lt .. nwkıe 
lıakh bu lan hir ) azı 

Londra, 29 (A.A.) _ Taymiı Gaz .. 
tcsinde bir makale neşreden muhafa a. 
kir &a) lav Sir Arnola Vit.on, Alman .. 
yanın KolonılC'r hakkındakı dılcklcrır'4' 
haklı bulmakta ve dcmcktcdır kı: 

:·- llıç bır Avrupa devleti, biı ke>
lom devlctı rolunu ereflc tutm.ık hu-o 
ıusunda Almanyamn iktıdarını haiz de.. 
•ıldir. Almanyanın harbten evvel kolo. 

nilennde ba rdı •ı ı ter 6tekı devle~ 
lcrınkındcn hıç de aşağı de ıldir. Blt-1 

tlin dcnız aşırı toprak!Jrını A !manya.. 
nın elinden alan Ver ay muahedename. 
ai. h?kumlcrinin değıotırilmesi lazım gek 
dı ını teslım ctmektcy iz. Afrika meso-e
lcsi ç?k yakın bir zamanda o kadar mu41 
kUI bır kıl alacaktır ki, bunun h ııt 

lı;in bUtUn bu} lık devletlerin berab .. 
cc hareket etmeıı Jbım gelecektır ,, 

General Krejcinin 
ziyaretleri 

Paris, 29 (A.A.) - Paristc bıılunmalle 
ta olan Çeko lov.ıkya Kurmay reıai goo 
neral Krejci, dun ıJ. Daladıcr tarafın.o 
dan kabuJ cdılmi tir. General, bundan 
sonra Mareıal Peten ile birçok fransıı 
cenerallcrini ziyaret etmi tir, 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE-: 

nıf'rika, 1ıarb gemi i )apbny 
Nevyork, 29 (A.A.) _Bahriye te.; 

gl~ları ikt denizaltı gcmial inpaı içla 
cmır alm19lardır. Dı~cr Uç denizaltı ~ 
mlal de Connectient devletindeki Kroe 
ton tcıglhlarında inp edılecektir. 

Roıııaııya ile ticari ıııiiııa I> ~tl rlıuiz 
BUkreı. 29 (A.A.) - Anadolu ajan· 

sının huıuıt muhabiri bildirmektedir: 
Bugün Batvckil Tatueıko ve ttca· 

ret nazırı BUkre9 elçlmiz Suphl Tanrı-
6veri kabul etmişlerdir. 

Ö leden sonra elçimiz ile Romanya 
ticaret nazırı ve mtm b nkıı genel di
rektörU, ticaret nezaretinde toplanarak 
iki memleket arasındaki ticarei mUba-

dele vaziyetini mUtalea etmitler ,... b~ 
nun neticesi olarak TUrklyeden mal lctıı 
hal eden tüccarlar lehine genlf miJ..., 
adelerde bulunmayı karaılqtı~l 
dır. 

Turkiycden mal ctirten tUccarl 
da bu s bah ikinci dcf a elçilikte b1-
toplantı yap. rak dılcklerlni bil~ 
lerdır. 

Milletler Cemiyeti irin 1 t -:.- zves tanın bir yazısı 
M.o kova, 29 (A.A.) - lzv tia ga

zeteaı Mılletler Cemiyeti amblcsinin 
bu toplantı devresinin Nurn~rg tcza
hUrlerine bir ccvab mahiyetinde olarak 
devam ettiiinl kaydcyledıktcn sonra di· 
yor ki: 

''Eden ve Delbot kendi mem1ekctle
r~ndeki demokratik prensiplere karıı hiç 
bir ıuıkaıte mUaaade etmİ} eceklerirU 
söylemiıcrdlr. Difer taraftan Litvinof 
da milletlcraraaı kuvvetlerin nasıl lnkı
aama uğradı ı hakkmda parlak bir talı
hl yapmıı ve sulhu mUtecavize kartı hi
maye için yapılacak fılı mucadeknin 
yolunu göstermi tir. J.itvinofun çizdi , 
programın tahakkuku bittabi heqeydcn 

evci Mnletler Cemiyetinin ba ında -
lunan bUyUk devletlerin ve keza Cencl!I 
rede toplanmıı bulunan di er devleU 
. h k . .. nn arc ebnc ba~lıdır. Litvinof ~ 

devletleri tccavUzc ltal"fl korumak içı. 
bitarafhk ilan etmek tcıebbUslcrin 

t~ ir ctnuı ve alman empcry lizmin• 
çu:mclcri altında çl nenmi olan Belçi
kanın eJim bitaraflık misalini zikrcttnlı 
tır, bütün mılletlcri sulhun fa 1 ve fill 
mUcadelCJıine davet cylemiştır. I .. it" ınoi
un .bu nutkunu, tauvvur edılclıllccek Ml 

fccı ırumn kasablılığının gözlen önunde 
lıazrı lanmnktıı oldu •unu coren hlltbn 

men\1 kctlrnn hnlk kUtlcsı anlıyacak· 
tır. • 

Filist inde örfi idare hakkındakı emın1ame 
Londra, 29• (~ A.) - Fılistinde ör- lrri alabılceektır. 

fı ıdarc re1ımının tesisi hakkındakı e- Lon r mım me bugun resmi ~uctede ıkmı • d a, 29 (AA.) - l ılıstın lcıto 
tır. Bliyuk Britanya kuvvetlen ~um ~- m ıl1d nbı eneral Dılle verılen •alahi· 

} et er, aşkumandanh n k 1 danı general I>ıll asayı ın ve F ıl stınln k hk ı arar arına 
mUdafaa ı için İcab eden bUtUn tedbır· karşı F"':· cm ye mur ca t etmek •ıalc• 

ını ı ıstın h !kından neutmektedir. 

ı ]>311 ol uların<l·,ı d · ) 1 enız ınu ıare ) ~teri 
Tnaca, 29 (AA) - Royter ajan ı 

muhabirinden: 

Bu sab h İspanyol hUktımc donan· 

ma ı ıle silerin ellerindeki harb gcmi

ler:i araaında İspanyol l'ası'nın A tlaa 

olcyanosu açıklarında ve Tancaya ellı 

kılometrc mesafede k in Azila ismin
deki ufak lımanın şimalinde bir deniz 

muharebcsınin "uku bulmuı oldu2tı 
haber verilmektedir. 

HUkumet gemilerinden birinin ve 

\J 

z nnolundu una core Gravina torpido 
muhrıbinın 5silerln Alıni111nte Server• 
kruv örU tar fından CcbclUttarık bo· 
g zının n ınd. ki Tarif anın garbında 

bntırılmı oldu u } lenmektedir. 

Komtobia adınd ki fran ız vaı uru 
'Ciravin nm bo ulmaktan kurtulmuf ;. 
lan ta) f larını toplamı trr. 

HilkUmetin dı er bıı muhrlbinın dt 
h lıh ırda Almırantc Servcı a kruva· 
.ıorU tarafınd n talcıb edılmekte oldu u 

• rıv yet edılm ktedır. 

Orman Çif tli<!i : erk ez ab mağaza ında çok ç itli . zenguı çiçek magaza ını a~mıştır. Bütiin 

ilıtiyaçlarıııızı temin ~~ı l>ilir ·iııiz. 
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TÜRK iNGİLİZ 
ticart anlaşması ve 

KurdoğlWlun dedikleri 
lngilterenin en büyük mali gazete

si olan, Financia/ Times (Faynan§il 
Taymis) 15 ey/Cıl tarihli nüshasında 
lktısad Müsteşarımız Kurdoğluna at
fen, esasları aşağıya naklolunan mü/a
lratı neşretmektedir: 

Gazete Türkiyenin ticari mukavele 
politikası hakkında sorduğu suale al
dığı cevabı hulasa ve bilhassa Türkiye 
sanayileşme planı ve ingiliz sanayii 
i~in mcvcud kollaborasyon fırsatları hak
kında müsteşar tarafından söylenmi' 
sözlere celbi dikkat ettikten sonra, 
}Öyle diyor: 

"Kunloğlu süze bilhassa, İngiliz mat
buatından bazılarının yeni anlaşmadan 
bahsederken bundan evvelki anlaşma 
!devresinden kalma bir milyon liralık 
bakiye hakkındaki izahat tarzına iti
razla başladı : 

- Eski anlaşmanın imzası sırasın
.ela İngiliz heyetinin talebiyle gümrük
te mevcud stokların mukabilinde anlaş
ma esasları dahilinde türk malı mübaya· 
ası teahhüdiyle ihracına müsaade edil
'Dıişti. Bu mallar, ve ayrıca verilmiş 15 
gün zarfında yalan limanlardan getir· 
tilmiş ve aynı haktan istifade ettirilmiş 
lngiliz mallan, ve fngilterenin teahhüdü 
Yeçhile Türkiyeden fDÜbayaatını o nis
bette arttırmamıı olması ve nihayet 
bundan evvelki kliringin tam değil to
!:ıl bir kliring olması bu neticeyi do· 
gurmuştur. Bundan haklı olarak şikll • 
yet edecek vaziyette ingilizler değil 
türklerdir. Çünkü teahhüdleri wçhile 
tnübayaalarınr arttırmamış olanlar on
lardır. Halbuki yeni ldiring, teknilnnan 
tam bir haldedir. Bu bakayayı aüratle 
tasfiye etmek için huausi takas liste· 
sine dahil mallardan mübayaa im.kanını 
'da ihtiva ediyor. 

.. Türkiye fasılasız ilerleme ve iktı· 
sadi cihazlarını tamamlama savaşında 
bir memlekettir. Birçok hükümetlerin 
başlıca mesaisi bugün umumi buhran 
veya içtimai buhranla mücadele etra • 
fında toplanmasına mukabil, birçok 
memleketlere mucibi gıbta olacak istik
'rar, emniyet ve ıükOn içinde olan Tür· 
kiyc'de Atatürk idaresinin mesaisi 
memleketin refahı ve istikbali için ya
pıcılık ve iktısadi ve içtimai yükseliş 
fasılasız gayreti etrafında toplanıyor. 
Türkiye birinci 5 senelik sanayileşme 
planını muvaffakiyetle ve vaktinden 
evvel tatbik etmiş gibidir. İkinci plan 
neşredilmek üzeredir. Bu plfin İngiliz 
sermaye ve sanayi filemi için vasi teş
ri ki mesai imkanı veren büyük bir fır
sattır.,, 

, Kurdoğlu bundan sonra ikinci ptan
dan hahsile yeni anlaşmanın iki 
: .. rrıleket ticari münasebetlerini en a
§a.ğı. iki misline ve yakın bir atide be§ 
mıslıne çıkarabileceğini izah etmekte
dir. 

M s anı anı o o .._, o -.:aıc -..ı o SaJt 

El işleri sergisinde : 

Beğenilecek el işlerine ve 

küçük sanatlara 10.000 li
ra mükafat dağıtılacaktrr. 
....._vassrsorassa aa - ... v « 

Tefrika: No: 68 

uı;us 

Cenevrenin kararı ve fransız gazeteleri 
CenetJrecle laabef delegelerinin tem•il .alahiyetini haiz oldukları hakkrn"Cla oerilmif olan karar, t:ran-

sa'da beklenmedik bir laôdiae tairi bırakmt§lır. Komüniat ve •oayalm gazeteleri hakkın galebesı oe 
Milletler Cemiyetinin YCZfamcık aTzusunu isbat etmesi diye tavsil ettikleri bu hôtli•eJen ... memmı_niyet 
gö•termelerine mukabil halk cephuine Jahil olan radikaller arcmnda hoınrıJmzluk alametlen se
zilmektedir. Daha ıağ organlaTda ise ıiddetlibir reaksiyon müşahede ediliyor. Sağcı gazeteler Ce-

nevre kararma, Franaanın ve mlh politikcmnınbir mağlubiyeti diye göstermeye kadar varıyorlar, oe 
Milletler Cemiyetinin kendi menfaatlerine ay kın bir yola &apmıf olduğunu iddia ediyorlar. 

Milleıler Cemiyeti ya~amak ar2u sundadır. zimetl aşikirdrr. Doktor Şaht'la General Rydz-Smigly'nin P~
ris seyahati esnasında kenarda bırakılmıı olmasına tahammul 
edemiyen B. Litvinof, İtalyanın Cenevreye dönüıünü güçleş

Le Populaire gazetesinde Brack~ıa bagazısından: tirmek için fırsatı ganimet bildi. Maksadr beşler konferansı -
Milletler Cemiyeti muhakkak ki yaşamak arzusundadır. Ne nın başlamasına mani olmaktır. tabiidir ki üç aydanberi uzak· 

ala. Nihayet ba§langıcında yapmak gereğini sonunda yapm~ ta duran İtalya timdi biraz daha uzaklaşacaktıı;. 
mecburiyetinde kaldı. Habeşistan asamble'de mevkiine sahıb 
olacaktır. Gerçi salahiyetleri tetkik komisyonunun kararında Mıuolini'den umutl. 
ihtiyatlı bir dil kullanılmıştır. fakat i§in esaslı tarafı başarıl· ----------
mıştır. Mil!etler Cemiyeti, Musolininin emrivakii karpsın~a 
eğilmiyor. Alınan karardan çıkan netice şudur ki bir milletın 
elinden haklarını almak için onun iatildaline tecavüz etmek 
kafi değildir; teahhüdlere riayet müsavi Milletler cemiyetinde 
kaide olarak kalmaktadır. 

Oradan gelen intiba herkesi ferahlatmıştır. Serbestçe ka
bul edilmiş bir paktla azalardan herhangi birinin kuvvete mü· 
racaat suretiyle yeni bir vaziyet ihdas edebilmesi ·keyfiyeti a
raıundaki tezad çok ağır hiaaediliyordu. 

Gerçi müsavi haklar içinde Cemiyete evelce kabul edilmi§ 
olan bir milletin orada ken<lini temsil etmesine müsaade etmek 
pek fazla övmeye değer ve pek ehemiyetli bir hadise değil
dir. Bununla beraber sulhu korumak için kurulmuş olan teşek• 
külün bütün dostları bu neticeden sevinmişlerdir. Çünkü bu 
karar şuna delildir ki, Milletler Cemiyeti, kendini ne kadar 
zayıf. göstermiş, sulhçu vazifesinde hatalar yapmaya ne kadar 
maruz bulunursa bulunsun, içinde, teabhüd edilmiş haklara 
riayette sonuna kadar sebat edecek unsurlara ınaliktir, 

Milletler Cemiyeti ve hale 

L'lniormatioa gazetesinde Fernaıid d~ Br1non aiyor 'fi: 
Cenevrede iki ihtilaf mevcud olduğu anlaşılıyor. Bu, Mil • 

Jetler Cemiyetinin bugünkü kuvvetini zafa uğratır, fakat ay~ 
zamanda taksime uğramış ve endişeli bir dünyanın da aleyhı• 
nedir. 

Le Petit Parisieılde B. Elle ]. Bo1s yauyor. 
Birçok defalar Musolininin aiyasi zekasına mUracaat et • 

tik. Bugün de aynr feyi yapıyoruz. Bugün çevrilmekte olan 
manevrayı, idare edenler ne kadar mahir olurlaraa olsunlar, 
bozmak fırsatı önündedir. Bu manevra İtalyayı mutlak auret
te uzlaşmalardan uzak tutmak gayesini güdüyor. 

Bu manevra ihtiU.flar ve netice itibariyle harb ihtimalini 
arttırmkatan ba,ka bir netice veremez. B. Litvinof'un bu ma
nevra ile alakası olduğu öne aUrülüyor. tcraatiyle bunun aksi
ni iabat etmelidir. İtalyanm yeri Ccnevrcdediıı Biran ön<:e bu• 
raya dönmesi için her.kel çalıfm&hdır .. 

lntransigtant'da Galluı diyot ld: 
Negüs, kendisine sadık kalan eon birliaç klıiyle birli1Cte 

Habeşistanda kalarak emrivakü kabul etmemekte ısrar etmiı ol
saydı Milletler Cemiyetinin ona manevi bir yardımda bulun
masını anlıyabilirdik. Fa!cat o, kasalarını unutmadan kaçmıf • 
tır. Bizzat kendi kendisini, ancak Avrupanm anlqmazlıkla • 
rından bir şeyler bekleyen bir namzed mevlriine koymuştur. 

Vaziyet böyle olunca yapılacak İf baaittL Fransa da bunu 
yapmıştır. Fransa medeniyete karfl barbarlığı müdafaa etmek 
niyetinde değildir. Zecri tedbirlere de ancak dostu İngiltere
yi memnun etmek iç.in i§tirak etmiıtir. O bilir ki tekrar mev-
kiiııe oturmuı olsa bile, Negüs'Un kendisine bir yardımı do • 
kunacak değildir. halbuki bir barb halinde ttaıyaıwı rolü çok 
ehcmiyetli olacaktır • 

Dünün dersleri ve yarının ihtimalleri göz önünde tutulun
ca vaziyet sarihtir. Cemiyet azalarına iki baıtıca sual sorul· Cenevrenin li.atıuı. 
muştu: İtalyanın konseyde ve asamblede mevcudiyeti sulhun 
organizasyonu için Habeşistan delegelerinden daha müreccah 
değil midir? Avrupanm bugün içinde bulunduğu vaziyette Temps gazetesi Milletler Cemiyeti 1fomT!lvonunun vemıiı 
tehlikeli infilaklara mani olmak üzere, hatti idt:0loşiden feda- olduğu karara tahsis ettifi ve yukardaki başlığı taşıyan başya
karlıklar pahasına da olsa, en inadcr gayretlerde bulunmak zısında şöyle diyor: 
icab eder mi, etmez mi? Bu iki nokta üzerinde fransız ve in- Çarşamba günü Cenevrede bilhassa fena ge~iştir. Millet
giliz hükümetleri aynı fikirdeydiler. Mütereddidleri de peş • ler Cemiyeti otoritesinin bundan zarar görmesinden korku
lerinde sürüklemek için muvazi bir gayrette bulunmaya karar Jur. Habeş delegelerinin kabul edilmesi veya edilmemesi me
vermişlerdi. Muvaffakiyetin önceden temin edilmiş olduğuna selesinin halli nazik bir iş olduğu düşünülüyordu ama politi
da belki inanmışlardı. Fakat şu var ki, ihtilal 2evki seri bir ka zihniyetinin usul meşgalelerine galib geleceği ve salahiyet· 
h~l ş.e~li bulm~~ me~galesi~e galebe çaldı. Cemiyetin en b~- Ieri tetkik komitesinin fili bir vaziyeti gözeteceği umuluyor· 
yuk ıkı devletı.nın bır komısyonda ~h~!a kaldıkla~ına ş~hıd du. Politikanın imkanlar sanatı olduğun un bilhassa da Cenev
o~du~. Bu be.~kı bazı taraftarları sevındmr. Fakat ~yle ~ır va- rede hatırlanacağını sanıyorduk. Fakat Milletler Cemiyetini 
zıyetın ne muesseseye, ne de sulha faydası olmadıgını soyle • · b. k .. ··kl k t" ı b kta h t d meliyiz. renıld lf Çı maza SUrU eme sure ıy e U no a Ir an Çı • 

M
• . .,.arı r. 

. . ılletler Ce.mıyeti habeş delegelerini koynuna kabul ede- B'' .. b l . • l d W'ld" . .. h. h"d 
bılır. Fakat Haıle Selasiye'ye imoaratorluaunu kim iade ede • •.. utun un ar ıyı şey er egı ır, ve günun va ım a i· 

k · , B' " seleri karşısında esasen çok asabi bulunan millctlerarası ka-
~=~!ırkim:~ ~~~~~~~ ~~~ear~~e e~~r~~~f.c~~~~: :::~~e~~·d~~rfe~ moyda çok fena bir tesir bırakacak mahiyettedir. Cenevrede 

ff k unutuluyor ki Milletler Cemiyetinin vazifesi bir üstün devlet 
muva a ?lmadığı takdirde ne yapılacağım düşünmedi. Ha- rolü oynıyarak her hadisede sarsılmaz kaideler tatbik etmek 
reke~e geçılmeden vakit ka?.anılıyor, ve kazanıldığı sanıllan 
vaktın çok geçmeden kaybedilmiş olduğu meydana çıkıyor. değildir. Onun rolü güçlükler çıkarmak değil. geniş bir uzlaş-

E ma zihniyetiyle, mevcud olanları izale etmektir. Hiç bir dev -
• ntrikalar ve ihtiraslar arasnda Cenevrede geçen hadisele- Iet, hatta pakttan ladığı bütüıı kuvvete rağmen, Milletler Ce-

r~ d?~.ru göstermek için, hak sevgisinin bu hükümleri İcab et- miyeti bile hadiselere karşı gelemez. Halbu ki hadiseler bu • 
tırdıgıne herkesi inand1rmak istiyorlar. Hakikatte mevzuu rada hukuki ve hissi scbeblerden daha yüksek konuşmakta
bahsolan hak değildir. Hak, hususi şahıslar arasında nizamı ve 
devle~ler arasında sulhu yaratmaya yarayan bir beşer icadıdır. dır. 
Hak, ıhtilafları ağırlaştırmaz, icra vasıtaları temin edilmiş bir Habcşistanın italyan silahları tarafından fethi tamamlan
kanunun tatbikiyle onları halleder. Cenevre hakimlerinin zlifı mıştır; Milletler Cemiyeti hüsnüniyetle buna kartı alını~ ol-
ne kctnuna ve ne de müeyyideye sahih olmayışlarındandır. duğu bütün tedbirlerde muvaffakiyetsizliğe uğram~ftır. Faşist 
On!arı_n hak dedikleri şey, fena temin edilmiş ~tiyncl'?r•\;>n ve İtalyanın bu husustaki kararını değiştirmesine hiç ihtimal 
ç~lımsız kombinezonlardan ibarettir. Bu usul bıze az mı çek- yoktur. İtalyaya karşı harb etmedikçe emri vakii kabul etmek 
tırmiştir ki onda hala ısrar etmek istiyoruz, bir zarurettir. Bu şartlar içinde Negüs'ün delegelerini Cenev

reye kabul etmek, İtalyayı buradan çıkarmaya muadildir. 

Frrın~tmın hezimeti. 

_ Echo de Pa.ris'de Pertinax, sağrrlarrn mııf;ıtl nl;ı n Sovyet 
duşmanltğmı izhar i,.·in hadiseyi vesile itıilıaz edıyor: 

Fransa manevranın başına geçmiş olduğu için onun he-

Emniyetleri bütün garbı kaplıyacak yeni bir uzlaşmaya 
ba~lı olan milletler, Cenevredeki hataları ne kadar pahalı öde
diklerini ve belki prensiplere uygun fakat uzun zamandan • 
beri hadiseler tarafından geride bırakılmış bir politikada sonu
na kadar ısrar için Avrupadan ne büyük fedakarlıklar istendi
ğini öğreneceklerdir. 
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• 
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.CE~.~El~ KiTABI 
Çeviren: 

dan bir yana sallanıyor ve tepelerden kopup 
gelen rüzgarı duyabilmek için kulaklarını 
açıp dinliyordu. Hava, gecenin türlü gürül
tüleriyle dolu idi ki bunların hepsi bir araya 
gelince büyük bir sükut yayıyordu. Bir 
bambu sakının ötekine çarpması. iki canlı 
nesnenin biribiriyle savaşması, yarı uyanık 
bir kuşun kaşınması ve ses çıkarması (kuş
lar geceleri, bizim tasavvur ettiğimizden 
çok fazla u.yamk kalırlar), ta uzaklarda akan 
bir suyun şırıltısı biribirine karışıyordu. 

ın zencirini alıp bu huysuz hayvanın ön aya
ğını, arka ayağına bağlarnağa mecbur oldu. 
Kala N ag'ın ayağını da bayağı bir iple bağ
ladı; lakin kendisine çok sağlam bağlı oldu
ğunu hatırlamasnıı tenbih etti. Büyük Tu
mai babasının ve büyük babasının bundan ev
vel yüzlerce defa bu çeşid tedbirler almış 
olduklarını biliyordu. Kala Nag bu emre, her 
.zaman yaptığı gibi, cevab vermedi. Sikin sa
kin ay ışığına bakıyor, kulaktan büyük bir 
yelpaze gibi Garo tepelerinin kıvrımlarına 
doğru açılmış duruyordu. 

- Kala Nag, K~la Nag, •""' 
olur Kala Nag'cığım ! .zıtl ,r1'~~ 

Fil hiç sesini çıkarrnaks~f\1 aç ~..ti 
dü. Mehtapta çocuğa dog uğıJ IJOMS 
Hortumunu indirdi ve çocaııa d05.- Al. 
zerine kaldınnasiyle orrn ,. 9"!'11 
ya !ıaıırlanması bir oldU: garUl"' ~ '.Rudyard KlPLtt.10 Nurettin ARTAM 

Hasadı bo~ltmış ve rüzrxaTI estı" . 1 • 
• • _ <> rmış o aı1 Şıv 

Eslcıden bır gun Jcapının 0-n .. d ' un e otururken 
Herkese azık ve tali payını verdi ' 
Guddi üzerindeki krraldan kapıd' k d"J , a ı ı encılere 

Her şeyi yapan odur: koruyucu Şiva 
Mahadeo! Mahadeo! Her c:eyi 0 ya · 

• • 't tattı: 

kadar. 

Develer ıçın diken, davarlar için yem, 
Ve yavrusunu uyutan anneye yürek, benim kü

çük çocuğum. 

Ninni, sona geldiği sırada küçük Tumai 
tie içeri girdi ve uykusu geldiği için orada 
Kala Nag'ın yemleri üzerine uzanıverdi. 

Nihayet; filler, adetleri olduğu gibi, bi
rer birer çöküp yattılar. Yalnız sürtinün ba
şındaki Kala Nag ayakta kaldı. O, bir yan-

Küçük Tumai, uykusundan uyandığı za
man parlak bir mehtab çıkmıştı ve kulakla
rını diken Kala Nag, hal3. ayakta dikiliyor
du. Küçük Tumai bir yanına döndü ve filin 
iri sırtından doğru gök yüzüne ve yıldızlara 
baktı. Gecenin sessizliği içinde yabani bir 
filin patırdısı duyuluyordu. • 

Bütün filler, sanki Üzerlerine ates edil
miş gibi yerlerinden sıçrıyor ve o kad~r gü
rültü ediyorlardı ki nihayet seyisleri uyan
dılar. İpleri kazıklara daha sıkı bir surette 
bağlayıp hayvanları sükunete soktular. Bu 
fillerden bir tantsi, az kalsın, kazığını kopa
rıvorrlıı. Onun için büyük Tumai, Kala Nag· 

Büyük Tumai oğluna: 
- Gece bir rahatsızlık edecek olursa göz 

kulak olursun diyerek kulübesine girdi ve 
tekrar uykuşuna daldı. 

Küçük Tumai de uyumak üzere idi ki 
birden bir ipin koptuğunu duydu. Başını o 
tarafa çevirdiği zaman büyük filin, bir vadi
nin ağzından çıkan bulutların yuvarlanışı 
gibi ağır ve sessiz, çitlerden dışarıya doğru 
hareket ettiğini gördü. 

Küçük Tumai, yalın ayak, filin arkasın
dan üzerine ay ışığı vuran aşağıki yola ka
dar koştu ve seslendi: 

• 

Fil saflan arasında bıt . a;tta· ~I 
ondan sonra, sükut her şer~~2 
yola çıkmıştı. Etraf ındak if11itll n~ 
yanım, bir geminin su ~esdikeJl ~ ~ 
lar gibi yalıyor, bazen ~1\ek ıcır_ı_., 
mahyor, omuzlanna dege t bı.Jfld ~ 
bu sapı çatırdıyordu. F_~a karrı'-."' 
bir ses, hiç bir gürül~u J~f11at' gı 
ormanlarına doğru, bır "'f\1 
ıridiyordu. Fil, tepeye do~ bet fl~f 
Ü zerindeki küçük Tunıaıgidİf ı 
dızlan gözetliyorsa da 
kestiremiyordu. . bO~fl 

Kala N ag nihayet bı~ 1'oçii1' ~ " 
vararak orada mola verdı. 

11 
a'/ 1jJlef 

dan aşağıya baktığı za~~irı ~ 
parıldayan ağaç tep~ı ... ~r\ gordii
lerce devam edip gitugın (St' 
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Yeni kitablar : 

Balkanlar ve Türkleı· 
- Yaıar Nabi'nin bir ülkü Te bilgi eseri -

Fı~ansız Me us aı· 
Kanunıınu 1( 

• . bları bo •nu bükuk ve içe çekik kal • 
Her tUrk aydınının üzerınde bır .. de· ra V; ancak son yıllarda butün 

fa durmaya, düşünmeye ve yazıp ıoy • m'.ştır. h na ve baunlanna imreni· 
ı b. uu ele dunyaca ızı r-
emeye borçlu olduğu ır mevz • 'klı:Ji dunyada hakiki ve tam 
1 • • . 1 • • d derin • len ve ııtı a • a ıp, hıılera kadar ctUd erını e . l örnek d'yc gôsterılc· 

1 . · • · i istiklile en guze • 
Cftırmesini ve yerinde getışurmcsın b" tü k devleti. Türkiye Cumuri-

biterck, türk okuyucularına mükemmel bil~n ;~ d'~· i ,arer~k seslerini }Uk· 
bir kitab kazandıran Yaşar Nabi'yc her yctı ~l rdı' ın Tarihin ••toplan I" d:yen 

d t ekkür et. scltmış er ır. 
11yanık vat3ndaşın can an eş •. d bütun garib türk1er ana· 
nı i k aesını uyan . . • 

es gere . zamanı gcldığını bi • 
Türk medeniyet murebbiliğinin ya· yurda ko~anın 

lı::ın delili olan balkanları tetkik etmek. lirler. d h • fyan olanlar is-
h · · 't ekte olan Türkler en ırıs 1 

• 
er dağın etcginde crıyıp gı m 1 L dar ve hatta din kabı U· 

b. •· k k" u olduğunu lam olan ar ,.a ır tur kasabası veya oy 1 b. kültüre mensup ol • 
tcbarilz ettirmek mileltini seven, ta • nu parça amış ır daha mana· 
rihini h k ı:.t :.an türkün boynuna dukları için daha şuurlu ve d 

bo 
e~ a~ı:.- ı 1ı olarak bu hasreti ve bu arzuyu uy-

rç değıl mı? 
Yaşar Nabi, aramızda bu borcu .hak· maktadırlar. 

1 o--anlı arazisinin ortasında olma-
iriyle ödeyenlerin başında . gc ıyor. _.. • B 
l'dillct ve memleket meselclcrı uğrun· dıkları için Fener patrikha~esının a· 

. • çarpık bıSli himayesindeki o mcnfı ve ısr~rlı 
da yazmak ve uğraşmak ıçın. kal d tU k ııiiktelerdcn ve pespaye dedikodulardan propagandasına maruz ma an. r • 

(Başı "i. inci saylıd•) 
25 - Devlet, Kredit Fon ier'nin 

borçlularından almakta olduğu Caiz nır.
betiru indirebilmesi için bu mUer.seseye 
uç rnılyarlık bir kredi açacaktır. 

Para kanunu kabul ediltli 
Parla, 29 (A.A.) - Mebuslar mccli

r.i, para kanununu 221 reye kal"§ı 350 
reyle kabul ctmi tir. 

Fc•lcmrnkte rf•form 
La Hey, 29 (A.A.) - ö •renıldiğine 

gbrc Felemenk hükUmeti, tngilteredc 
yapılan para reformuna benzer bir re
form yapacaktır. 

Dun toplanmıı olan nazırlar meclisi, 
bugun parlamentoya verilecek olan pa· 
ra kanunu aon defa olarak gö:r.dcn ge
çirilmiştir. Bu kanunun büylik bir ço
funlukla kabul edileceği tahmin olun· 
maktadır. 

ı an l"ğ"nU aaf ve temiz muhafaza eden ve 
Yakit bulamı}•an bazı kimseler n yav • u u f'l ruz bunun irin hir bir hain veya ga 1 ecre. B. PJıınııııı b"{;aııatı -.e kötü tclmihlcrinc aldırmıyo ' :ı :ı > •· 
~u k d ğı yurd ve yan tarafından zahire chemiyct ve· Pariı, 29 (A.A.) - cretlere aid 
.neyccnnımızın her avra ı ' b'l k 

d d ğ l • ·ık vehlede kandıra ı ece Ü h 'k 'ky · .._ ulus geleceğinin her Uzerine aya~ ı ı ren erı ı m tc arrı mı as fıkrasının yenne aııı· 
~e aklımızın her yettiği sahada, chmiz· tekilde dahi tUrk olmadıkla~ id.di.a ~- im olacak olan fıkra hakkında dUn ge· 
den geldiği kadar çalışıyor ~e yazı~~ • dilemiyen bu hırisdyan tUr terını er: cc mebu lar meclisinde müzakereler ya-

- nız: yazıcılık ve düşiıniicUlük kabılı • mekten ve dağılmaktan kurt~rmalk bil• pılnuştır. Sağ cenah menıublan bu fık-
yetini böyle coşkun ve §Uurlu harca· tiın bir idealist tilrk omrünil a maya nya tiddetlc muhalefet etmi§lerdır. 
maktan geri durmıyan Yatar N~bi'~e, değer bir muhtetem davadır. Bundan evet meclir., para kanununun 
hamiyeti değerinden. değeri hamıyetın· Buna benzer davalar, muhtelif m~ ilk on iki maddesini takriben yilze ya-
dcn üstün bir genç yazıcı diye ancak leketlerde yürümektedir. Aaılla~ı tU~k kın bir ekseriyet fazlası ile kabul ctmif· 
eaygı duyulabilir. • .. olmayıp da islim olanlar~ k~ndı mıl· tir. 

Türklerin Balkanlarda, butun ifti· letlerinin hUkümetleri hıç bır :zam.an Siyasi mahfiller, bahis mevzuu fıkra-
:ralara ve menfi tezahürlere rağmen, yabancı uymamaktadırlar: Bulgar, ıs· nın kabul cdilmer.inin hUkUmete Ueret· 
medeniyet miırebbisi ~ ~Ultür, hoc~sı lim pomağr kendisinden aay~yor ve hı· lerln tahdidi ve erzak fiatlan meseleain-
olduğunu bir daha ve bütun dclıllcrıy· ristiyan Gagauza yaptığı ezıyetl dl' ll de diktatörlük salihiyetlerl bahtedcce· 
le meydana koyan bu kitabı t~kr.ar tek· herhangi bir vatandaşına ra~tığı hi.z· fini chemiyetle kaydetmektedirler. 
rar okumalıyız, ki: memJcketımıze c~ meti yapıyor. Suriye'de hın tıyan ar~b, Bu geceki mllzakerelcr .. rasında söz 
atan go··,.,mcn kardetlerimize, uzun bır islim arabla elcle arab davasının pep~· • :ı- 'S d dl A d alan B. Blum, bu fıkrayı müdafaa etmıı 
savac·n sonunda kayboldu aanılıp a dedir. Hıristiyan amavu ar rn vu • • ' 1 ""Ü n ve meclisi bunu kabule tqvik eylcrnıt· 
limdı' haberi gelen bir oğulu kar.tı.a... Juk iıtiklilinde iı15m h'""" metın e 

1 1 tir. Baıvekil, haz.inenin maruz bulundu· 
yan bir aile yuvuı gibi köy erımızın kuvvetli müdafii oldu ar. 
ve tchirlerimizin kucafını açmaıını bi· Boına • Hersek'te lalim bo nnlı: ço- fu mütlcUlittan bahıeylemit ve yeni pa· 
lc1im. cufu, ortodokl ıırb çocu iylc birlikte ra kanununun hükUmete tAkriben yirmi 

Yaıar Nabi'ııin bu e&erl, ne sadece yugoılav vatand-.ı olarak yetiştin!- bet milyar taze para temin cdcceCini 
Jiupkuru ilmi etiıdler. ne sadece edebi mcktedlr. tasrih eylemiştir. 
tahaa uıler mecmuasıdır. ne. yal~ız ki- Bu kitabı bir daha okumalıyız, tli B. Blum, son ıçtimat kanunların Fran-
tııbların arasına, ne yalnız hıslcrın ma· ki: Turk adının romen adı bul ar adı aada ekonomik vaziyeti mUhim surette 
verasına gömulcrek yazılmı tır duyu· d ~ lalı etmiş olduğunu bıldınni ve ancak 

lan. bl'lı'ncn, '-'erlerinde ve tarihlerinde gibi sadece bir millet adı ol Ut;' ııu, ı lUm b ı ol ı'ıi pek az z m n onra lsp n> v kal nnı 
tahk

ik edilen dusbnce ve duyguların pomagın mus an u ar u u d Gagauz'un da hrristiyan türk oldu unu do mu , ve dıfer taraftan Almanyada 
mah ulii olnn bu kitab, bu biıyuk av; aklımıza koyabilelim Evet tilrkun ı11• a kerlık hızmetı müddetinin uzat lma-
~tr fındn yazılmış ilk derli toplu k • ristiyanı, muscvisi ve b dısti de v.ı:· r.ının ve Avrupad ki vazıyetin kan ık 
tnptır; mchnzlnrın mebzul ve muteber dır. Ve Karaman'da mubadeleden ev • bir hale gelme inin hükümeti on de e· 
oluşu kitabın ayrı ve guzel bir hususi- vel bir mıJyon hıristi}an t rk vardı. ce pahalı}& malolac k bir millı müd • 
yetidir. Evvelki yaz. Romnayada yak~n- Rom3 ny 'dtı, Mangalya c mıınin i mı raa programı kabul ve t tbıkinc icbar 
dan temasa geldiğim G:t auzlıırın tarıh- ı mail, G gauzlar için, .,bunlar bl i~ eylemi oldu unu ıoylemı tir. n v kd, 
!;C ini, hayntlarını ve husu iyctJc~ni ko} Ju amuc tardır. V ktıylc din rını netice olarak, hilkumctın bund n b ylc 
de etrafİ) 1c tcsbit eden bu eserde ed~n: vcrmi ter, dill rini vermemi ler" de- fabnkaların grevcıkr tar fından i al 
'diğim intibaJarımın en i)•i fnidclcrını mi ti. Bilmiyordu ]ti: kendisi de dini· dılmesinc mu maha etmlycce ini Ö} • 

buldum. ni verenlerdendir; onların ceddi put • lcmı tir. 
Bu davanın ilk rröniıllii il ve en ha· d h 

b perestliktcn makul bir din s ) 1 1 1
• k 

raretli müdafii, en iyi dokumıınlara d Koıniini tleı mnntı ristiyanlığa, kendi inin ceddı e l Jt • 
hlalik olanı Suphi Tanrıö' cr'in heyeca- d kalrnl cd •ct·klt•ı 

na gorc tanzim etmeğc karar vcnncsi
nin L~ton} 'nın mesltnkut mikyasında 

bır de ı ıkhk mannsını ta tımmun et· 
mckte oldu •unu soyll'miştir. I .. etonya 
lıUkUmeti, İngiliz - fr, nsız • amerikan 

B. Duklos 

itilafını hesaba katmı tır. Lctonya'nın 
yapmıı oldu~u ıslfüı t, ingiliz lirası ile 
diger birçok duvizJcr:in kıymetlerinin 
dü§mcsi yUzUnden Letonya ihracatının 
u •r makta olduğu zorlui;.-a nihayet ve· 
recektir. 

Amslt>rchtm eo.ıham horsıılan 
oçılclr 

Amsterdam, 29 (A.A.) - HUkümet, 
bugün Am tcrdam uham borularını 

yeniden açmağa karar vcrmiıtir. 

hal}anm cin, parn i tc•mini 
cl<·ği~Lirnw i nınhtcnwl 

Roma, 29 (A.A.) - Havas A1an11 
mulı bırmdcn: 

B. Musolıni, dun maliye nazırı ile U· 

zun uzadıya gorU.iınuıtUr. Sanıldı~ına 

göre bu gôrU menin mevzuunu, fransız 
frangı ile altın blokuna dahil diğer rnem· 
lckcller dövizlerinin kıymetlerının in
dirılmesi yUzUnden baıul olacak aki.aler 
teıkil etmiştir. Paraya aid aallhat ka
nununun fransrz parlamentosu tarafın

dan kabulllndcn cvcl lt lyada hiç bir 
kanır alınmıyaca ı ıı:annolunm ktadır. 

lt lyada lirct'in tamamiyle dahılde 
kullanıl n döviz olduf u hatırlatılmakta 
ve ıtalyan hUkUmetinin şimdiki parn 

i tcmıni de · tirmcmcsi muhtcmtl ol
du u ıuylcnmektcdır. 

Konıcnj. n kontrolunun 
kulfhrılmnsı u·m ... • 

Paris, 29 (AA.) - Eko do J> n, Ö~r 
ve dı r ga etclcrin Ccnevrcden haber 
nlJıkl rına core, gumrUk lcontenJanlan 
ile P• rn kontrolunun k ldırılm sı hak
kında bir in ıtiz - fransız tcklıfı h, ır
lanmaktadır. 

Övr c zetesinc göre, franaız ba baka· 
nı Lcon Blum, bu hahnın ıonıında Bal
de bir konferans toplanmasını teklif e· 
deccktır. 

1 pere tlikten makul bir dın say ı ı ıs-
nı kadar a il ve özlü bir he) ecan a ya· Parıs, 29 (AA ) - Mebu tar mech-

h k' 1Gınlığa geç.mitti.. • l Zılmııı olan hu kitabı onun bu • ususta. ~ f l sının gece celıeıındc koınunistlcrdcn )J. lorgentaV m .)f') 81Ullı 
v d 1 b Buyük, milli bir davayı, s ) ı a arı 

co kun ve ı'sabetli izahlarını ın er gı 1 D ki k uıu-lcrin frank kıyın t' • Vatington, 29 (A.A.) - DUn " zetc· 'lk ve gônullUleri ile, goıonune koyma) a u os, om •• e ının ,. " 
!t vkle okuyor ve kapar kapamaz '. muvaffa kolan ve ele aldıGı mevzu i ın indirilmesi Jchınde karar vereceklerini, cilcrc beyanatta bulunan finans bakanı 
l'<lstgclen göçmene hayatınızın en bil· ik d k çunkU Blum kabıncsının latıfaya mcc- B. Morgcntav, ingıliz • franaıı • ameri-
YUk dkat ve alakasını duymaya kcn· heyecan ve al amızı uyan ırma u • bur kalma•ı takdinnde ıktidar mcvlciine kan para anlaşmaaının dolar ıle sterlıno 

runda her güzel vasıtaya bas vuran 'c .. ., 
dinizi hazır hi sediyorsunuz. b hepıinde muvaffak olan bu•kitabı oku· bir sağ cenah hlikUmetinin gelmesinden arar.ınd ki mUnaıebet hakkında benli' 

Balkanlard" tUrkJer vardır ve u b k d ·ı ld ki r n ı: l i • katt bir ittifak tetckil etmedı'r.ı· ... : •öyle " k yup geçmeyi ve ti~up ıra mayı e •ı , korkmakta o u a ı ı uy cm Jtır. :ı li •• .. • 

ti.irkler ananelerinin ve kanlarının en· dil u • ._ mittir. ele alıp u un uzun "' nmeyı ,;c ,.a- 1 
Clilcrine daı'ma h!kim ve hiır olmayı cm· b b. 1 k f 1 eton) a•la a nıan tedbirin Bu ür metrilekct ir.tıkrar akrcai rınca kararınca müs et ır fCY ere a- :ı :ı 
ıtcden telkinlerini duymaktadırlar. fa • rar verme i t vsi t edl'riz. Riga, 29 (AA.) - Malıyc naz.ın B. sayesinde mUtcbariz temevvUçlerin 3-

-

ıorgur.una ccvab veren b::ıkan,. mn• .. 'ce-o 
rede harb borçla 11 mevzuu biuııo..Jil.. 
medıginı r.öylcrniıtır. 

J<'lorinin dü üriilme ı kanunu 
ç 1 k l ı 

La Hey, 29 (A.A.) - l"lorin'in kıy· 
metten duıürülmesi hakmdaki kanun 
projeleri ncşredılmiıtir. Bu kanunlar
dan biri nltın çıkarılmasını yasak etmek;. 
tc ve oteki ise bir taka sandığı ihdas 
etmektedir. llollanda bankası altın ılc 

ödeme hakkındaki mecburiyete tabi oı. 
mıyacaktır. 

Söylendi •tne gorc, i.içuncü bir ka~ 

nun, riatlann a ın derecede yükselmesi• 
nin önUnc geçmek için tedbirleri U§t• 

maktadrr. 

) nn mnlınlc·frt mi t•dccck?' 
Pariı, 29 (A. A.) - Ayan aol cen h 

cumuriyctçileri para kanunu layihası~ 
muhalif durum alınaya ittifakla •araa 
venniıtir. 

Tahlisiye motorlan 
makin eleştirilecek 

Tahliaiye idaresi 1,S tonluk buyuk 
bir tahliaiyc motoru yaptınnııtır. Mo· 
tör lngıltercden getinlmıı, tekne bura
da imal edılmi1tir. Bu motor, tahllılye• 
mizdc ilk motörlU vcaaıttir. Bugune ka· 
dar bUtUn tahli&iyc var.ıtaları kUrckle 
idare edilmiştir. lyı netice alındığı tak· 
diı de bUtUn tahlir.iyc vasıtalan motbr· 
lcıtirnecckdr. 

Yeni motör, en bu) uk denizlerde bile 
ıiıratle hareket edcbılecek knbilıycttc· 

dır. Kaza ycı lcrine bôylelıklc çabuk ye
titmck mUmkUn olacaktır. 

NİŞAN 
Er.ki Burdur Saylavı Bay il m 

S yıt'ın km B )in Selma ılc S cır 

Bank Eregli Bez F brıknsı Pamulr 
Eksperi Bay Burhan Arsl n'ın m, n 

merasimi dun k m B y Suat S ım 
Önat'ın evinde )ôlJıılım tır. 

~Vlllt7u?~ 

SA 'ATK R: 
El işlerini. eı· mwtlnrmı toıı

lu bir luıltlc gijsıt•rcct•I• :t•c < 11İ 

lıimnyc f•dici ff•dbfrlc•ri ufmcı)n 

')mdmı f'cl< ccl. olem bu". mi ı•ı
gid<•: 

f; ' tJf; E. DRtE:nl I 'J'I "i-
111 R f;1'! 

M sar s s s s s sı.nı:-.nc s s saw 

Kaloriferli - konforlu 
iralık l)aire 

Yenitehir, Yugoslavya Kfaret\ 
yanında ıeniı 7 odalı banyo mutbah, 
oflı ve çamaşırhaneden ibaret kon
forlu 1ralorUerli, manzaralı bir da
ire kiralıktır. 

Ayrıca K•rajı da vardır. 
Telefon: 2250 Hayri 

:ltat etrafta tam mana i; le bir mü taki! B K. Ça tar Elciı, hUkumeun lat fiauru ıngıliz hra11· nUne geçebileceklerdir. Bır gazetecinin 
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tıklr-r ek eri •a ıgniycler ağniyesi'nin if deleri· enerjilerin özü görünmektedir. Fıkir, iç if razh 

TdrikA: No: 55 

Bil.Jt 1tYE 1 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

• NASUHi BAYDAR Turkçcyc rcvırcn. 

B .. I d l k L- .. ı·ın h~ynin şuur 
tı musa le e er, le oı"' • F l 

lız, ıınu teşkil ettigıni isbatn kafi degıldır. ı • 
•\'akı .beyin miinhnsıran a bi maddelerde~ .te· 
tekkub et~t>mektedir. O, aynı znmnndn, ıçın"' 
1 ·· l l '- l · kan ero· ıocrcler batmlınış bu unan ve C1K

1 
• 

hlunun terkibiyle tnnzim edilmış olan bır l~u· 
hitten de mutesekklldir. Kon serornuna ge ~d -
(:c: bu do bulun vücuda dağılmış olan gu e 
if:rnzl.ırma t.,bıdir Şu halde biıtun uzuvl r kndn 
Ve lenfa vB!lıtnsiy1e dimağın kısrında ~e' ~u • 
d b · · yılenıun 

urlar. Şuur hnll rim - cynın ıç nl 

§İrnik terkibine l~ 1ı olduğu kodnr hocrelcrı~ie 
bünyt' in bağlıdır. iç muhit, kilye ustu cu d • 
1 rinin ifrnzlnrından mahrum knlınro h~ t e· 
rin bir bitkinlı e duşer ve soğukk. ıılı bır hay· 

dd · f ksi"' oncl le· 'Ynn doner Dereki u nın on ~ 
ten ll Itri y ı a bi ve dıın ıµİ ht>} C( nı ve I > ·~· 
hud dur tınlı•vu t did eder. Bu gudde "ıf t rı· 
,... • • I 1 •v• 1 1 da J 1",k bakımın· ••in ır n ınlı ıtı ı aı r ~ 

dan .ıhm, ki ır z.ı ıf kıllıl ır v l.• nıl 1 ' ır 

nı kull nırlnr. Conin\ıs bakılırsa tatmin edile~ dd ) ld gu c erin o uğu kadar dimağ kı rının da ço• 
miye.n ıchcvi i tihalnrı onları nefislerini terke· 
k dar evkctmektedır. Biri inin krnm kocn m· cuğudur. Uzviyetin tamamiyeti ıuur tczılhiırle· 
d n her giin vazife ini )npm 111nr isteyebilir. Fa- ri iç.in elzemdir. insan hem ~yni ve hem de b\i. 
kat bir natklırm vey. fılozofun kansı bu hiz· ti.in uzuvlariyle düıünür, .ever, ıalırab ~eker • 
m h ondftn bu derece SJk lx-kliycme.z. Cinai mü· h yran olur ve dua eder. 
nucbctleordc mubnlaganın diJTingi fnnliycti boz
duğu pek malumdur. Zeknnrn btihin kudretiy-
le tez hur edebilm i için hem iyi gcli§mİ§ cin· 

ııı)ct guddelerinin mcvcud olması ve hf'm de 
cin11i ı~tihnnın muv kknt n tatmin cdilmf"mİf 
k lmn ı 1 ı:ırım olJuğu ılrri uriılebilir. F rcud 
dnsi ındıfoh-ırm uur f ınl yeti rindekı esaslı e· 
h :n ~etind n h klı ol. rnk lx hsetmi tir. Bu· 

nunl ~rabcr bu mü h deler ha tnlnr. t lluk 
f'lmektcdir. Bu hukumlf"rı normol insnnl rn ve 
hde muk (metli n hi cumle i nlanlarn nefi • 
l rin lıi\kım bulun. nl r. ı ınıl etıncmlıdır. 
Z.) ıfl r, smırlılcr, ımıvnzenc i7lt r dn i istıhn· 
f nı ı 7. ht ttıkl rı 211mnn t bıılıktt"n bu bütun 
çıktıklan h ld kudrr-tlı ın nlnr pcrhı ın bu ek· 
lı • ) indf" d h kudretli olurlar 

Şuur r li) eti ri il fiziyolojık fo. liyctlerin 
birıbırm ıkı sur tt tabi olma ı, ruhu dım 8 

r. den kl.ı ık tel kki ile p k u1l rn makt 
dır h kı tt butun \u ud 1ılmi \c m. n \l 

YW 

Zihnt f aaliyctlerin uzuvlar üzerindeki tesiri. -
Modem hayat ve ıahat. - Miatik haller •• 
•Mbi faaliyetler. - Dua. - Mucizeli tifalar. 

Butün fUUr hallerinin, ihtimal ki, uzvi bir 

ifadesi v rdır. Bılindiği üzere heyecanlar kan 
dcvcrnmnda dcğiıiklik vukuiyle m\itcrafıktar. 
Bunlar, vnzomator sinirler d ]Aılctiylc küçük: 

kan d. mnrlnrınm inbisnt Vl'yn toka\:ıl uzunn se-4 

bcb olurlar. Zevk yüzün dcriıini kızartır, kor• 

ku, hiddet onu amrtır. Bazı kim eler için fen 

h her, k lbe gıdcn buyuk tirynnların taz ıkini, 
knll in knnsız k ima mı ve lini olumu ıntaç <'• 

dcbılır. 

(Sonu\ ı) 
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SONBAHAR 

AT YARIŞLARI 
Ankara yarış alanında 4 Birinci teşrin 
pazar günü saat 2,30 da başlıyor. 

:Bicincl mevki 
Bir günllik Bay Bileti 
rı u Bayan .n 

50 Kurut 
25 .. 

•• " Memur, ııuoay ve talebe ,, 
,, u .. u ailesi ,. 

l3 Haftalık Bay n 

25 .. 
12 1/a e 

11 u Bayan " 
400 
200 

İkinci mevki 

10 Kuruş 

.. 
• 

13 har talık biletler şimdiden Karpiç lokantasında, halt< pasta sal<r 
nunda ve kutluda satılmaktadır. 

Memur, subay ve talebe bileti almak istiyenler daire ve mekteble 
rinden musaddak ve resiınJi vesikalamu ki!e memuruna göstermek 
mecburiyetindedirler. (1123) 2= 4638 

Ankara Tohum Islah İstasyonu 
Direl~törlüğünden : 

Müessesemizin Keçiören şosası ile birleştiği yere yaptırılacak 165 
lira keşü bedelli bahc:e kapısı Ankara tohum ıslah istasyonunda top
lanacak eksiltme komisyonu tarafından 2-10-936 cuma günü saat 
10 da ihale edilecektir, 

Resim, keşif ve şartnameleri görmek istiyenlerin her gün mües
sese direktörlüğüne ve pazarlığa girmek istiyenlerin de yukarıda ya. 
zılı gUn ve saatte komisyona baş vurmaları. (1122) 2-4637 

Auliara Valiliğinden : 
.. ~~s~si idare ve §Ubeleri için alınması muktazi 50 ton yerli lfok 

komuril ıle 30 ton kuru meşe odunu ve 500 kjlo çıra eksiltmeye ko· 
nulmuştur. _ 

Muhammen liedeli 2120 liradır. 
. İhale 12-10.936 pazartesi günU saat 15 de vilayet daTmi encUme· 

nınde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 159 liralık muval<kat teminat itaıı meç. 

l>uridir. 
.. Tali~le~in ihal~ gUnü daimi encümene gelmeleri şartnameyi 

gormek ıstıyenlerın hususi muhasebe mUdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (1103) 2-4612 

Anl{ara Vali1iğinden: 
l - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde hududları şarlnatne<ıe 

yazılı Ta,lı tepe, Kanlı punar ve Karanlık dere Kiriş, Tefen Dev • 
let ormanı kıtalarından 162-292 gayri mamUl metre mikliba muadil 
237 adet devrik çam ağacı 20 gün müddetle açık arttırmaya konul· 
muştur. 

.. 2 .:--.~~.ttınna 14-10-936 çarşamba gün il saat 15 de Ankara onnan 
ft'ıudurlugunde yapılacaktır. · 

3 - Beher gayri ~amQl metre mikabı 300 Kuruştur, 
4 - Muvakkat temınat 36 lira 50 kuruştur. 

.. 5 - ~~rtname ve mukavele projesini görmeli lstiyenlerin llu 
ınuddet ıçın~e her gUn Ankara orman müdürlüğüne ve Kızılcaha
nıam orman ıdareaine müracaat edebilirler. (1135) 2-4651 

Nafıa Vekaletinden: 
12 Teşrinievel 936 paza t • ·· .. 

~ekaleti Malzeme eksiltm;sfs~da~n; saat}5 de Anl<ara'Cla Nafıa 
yın travers eksiltmesi kapalı zarf ~~u~· ~şlagıda lyazılt iki parti ka-

l B' · · u 1 e yapı acaktır 
d - . ırıncı parti Adapazarı kazasının Dikme D l 

an kesılmek şartiyle 23697 lira 50 kuru muh n ev et or?1anın-
adet normal ve 500 adet k" "l"k k ş ammen bede1h 13150 2 tk· . opru u ayın travers 

- ıncı parti İnegöl Boğaz n 1 ' 
tartiyle 19019 lira ıo kuruş muham::O ~~~~·ormanından kesilmeli 
195 adet makaslık kayın travers. e ı 11054 adet normal vo 

. 3 :- Birinci parti için muvakkat temina . 
ikıncı parti için de 1426 lira 43 kuruşt t l777 lıra 31 kuruş ve 

4 Ek ·ı ur. - sı tme şartname ve teferruat 
leti Malzeme müdürlügwünden .1. 

1 parauz olarak Nafıa Veki· 
S t t kl.1 . verı ır. 

- s e ı erın teklif mektu 1 
!lli gazetede çıkmış talimat P arı~ı 7.5.93~ T. ve 3297 sayılı rcs-
ıle birlikte 12 Teşrinievel g~~meye gor~ ~e~.aletten alınmış vesika 
ikalet Malzeme eksiltme komis pazarte~ı ~~nu saat 14 de kadar Ve. 

~ - Hususi mukavleli orm~~nu r~ıslı~ıne vermeleri lazımdır. 
lcesılmek üzere eksiltmeye gi b.~hl ıple(rı de kendi ormanlarından 

re ı ır er. 1033) 2 4573 

P. T. T, Binalar ve 
Levanın l\'lüdürlü ~.. d . 

13·0 r gun en. 
• " ıra muhammen kıymetli 25000 . 

l<ablosile 3000 metre gene çift b"k" l" IAmetre çıft bükümlü sahra 
1150 .~ira muhammen kıymetli b~r ~~e~ astik~.i bakır tel bir arada ve 
100 lu konple paratöner d b. 100 lu santral ile bir adet 
ır:onul~u~lardır. . e ayrı ır şartname ile açık eksiltmeye 

Her ıkı eksiltme 12 b' . . . u M ırıncı teşrın 936 f 'h' • · lüğünde toplanacak k • arı ınde Ankarada P. T. T. 
mezkur tarihe rastlıyan pazar~~ı~yC:n~.a yapılacaktır. İsteklilerin 
kablosu ve tel için 102 san gunu .~u"}'.Y~n saata kadar sahra 
ret muvakkat teminatları atr:l ve p~ratoner ıçın de 87 liradan iba
ları muvakkat makbuz ve I ~a~rı ıda~e veznesine yatırıp alacak .. 
lerde yazılı kanuni vesaiJ b ba ternınat mektubu ve şartname· 
etmeleir lazımdır. Şartnam:ı er~ ~ mezkur komisyona müracaat 
lüğünden 1stanbulda Ayniy:: M n a~ad.a .P. T. T. Levazrm rnüdür-
rilir. (629) uavınlığınden parasız olarak ve· 
• 2 3974 

A.ııkara P. T. T. 

Başmüdürlüıninden : 
Ankara telefon şebekesi için yUz ta b ~ 

trrılacaktır. Beherinin muhammen be;~. ~t~~ mcnhol kapağı yap
vakkat teminatı 41 25 kuruştu B e. 1 ıra 50 kuruştur. Mu-

• r. una aıt ~artname ve plr:. h ·· 
yazı i~leri .Büros~~da .görülebilir. :ı ... n ergun 

.. T~!~~.le~~n 5(Bırıncıteşr.in/936 ~azartesi günü saat 15 de Ba mü
durlugumuz bınasmda mutcşekkıl komisyona mUracaatları. ş 

(1017) 4--4508 

P. T. T. Binalar ve 
levazını 1nüdürlüğüııden: 

Tel(erlek Muhammen bedel Teminatı 
7500 Telsb . perforatör ve Ondülatör bandı 1375 lira 104 Lira 

50000 Zamklı ve zamksız H ük bandı, 4100 " 308 ,. 
2500 Simeıu ı>erfore l)&ndı 1975 ;. 149 u 

1 - Yukarda yazw Uç nevi Band ayrı ayrı açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 24-10-936 tarihinde Ankarada P. T. T. Umum Mü
dürlüğUnde toplan:ıcak komisyonda yapılacaktır. • 

3 - Talipler teminatlarau idaremiz veznesine teslim edecek 
ve alacakları makbu·ı ve şartnamede yazılı belgelerle mezk(lr tari· 
he müsadif cumartesi günU saat 10 da sözU geçen komisyona mil· 
racaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Anliarada Levazım MüdürlUğilnden ve İatan· 
1:İul Levazım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir~ 

(190) 2-4198 

Nafia Vekaletinden: 
8 • 9 • 936 tarihinde kapalı zarf usuliyle müna'!Casasının yapıla

cağı ilan edilen Irmak - Filyos hattı üzerinde Germece, Balıksık, 
Kayadibi yolcu binalariyle umumi hela inşaatina talip zuhur etme
diğinden mezkur binaların inşaatı kapalı zarf usuliyle yeniden mil· 
nakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 2. 10 • 936 tarihinde saat on beşte Vekalet De· 
miryollar inşaat dairer.indeki arttırma, eksiltme ve ihale komisyo• 
nunda yapılacaktır, 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli 60 bin ve mu~akliat teminatı 
4250 liradır. 

3 -· Bayındırlık Genel şartnamesi, çbıento şartnamesi, vahidi 
kıyasi! fiat cetveli. proje ve planlarlı: münakas:ı şartnamesi ve mu
kavele projesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı 300 kuru~ 
mukabilinde c?emiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler. 2490 numaralı eksiltme 
kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 
7.S.. 936 tarih ve 3297 numaralı resmi ceridede iHin edilen talimatna
me mucibince Vekaletten almış oldukları müteahhitlik vesikasını 
ve teklif zarflarını mezkur kanununun tarifatına uygun olarak ha· 
zırlayarak 2. ıo. 936 tarihinde saat on dörte kadar demiryollar inşa· 
at dairesine tevdi etmeleri luımdır. (875) 2-4365 

Anl{ara Valiliğinden : 
Vilayet jandarma santral ve telefonlarına mulitazi cins ve evsafı 

şartnamesinde yazılı santral ve levazımı saire açık eksiltmeye ko -
nulmuştur, 

İhale 8/10/Perşembc günU saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeU (1715) lira (50) Jiuruştur. 
Eksiltmeye girmek için 128 lira 63 kuru9luk muvakKat teminat 

itasına mecburdur. 
Taliplerin ihale günil daimt encümene şartnameyi görmeJC ve taf· 

allat almak isteyenlerin vilayet jandarma kumandanlığına mUracat
ları ilan olunur. (985) 2-4492 

Anl~ara Bölge Sanat Ol~ulu 
Oirektörlüğüııden : 

Ok'ulumuz atölyeleri ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı yazıtı 
o1an muhtelif el takımları ve gereççler açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. İstekli olanların şartnameyi görmek ve fazla malfunat almak 
için her gün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de 
19.10.1936 pazartesi günU saat 14 te Kültür Bakanlığında okullar 
sağışmanlıgındaki okullar alım satım komisyonuna kanunun tarif 
ettiği belgelerle birlikte gelmeleri, 

% 7,5 muvakkat 
Miktarı Munammen tutarı Teminatı Cinsi 

Muhtelif el taliımlatr 46 kalem 1251.65 lira 94 lira 
v• gereçler 

(1114)' 2-4642 

Anl~ara üçüncü Mıntal'"a Taı>u 
Sicil l\f uhaf ızlığıııdan : 

Köyü Karacaviran: 
Hududu: Şarkan Şahaoettin oğlu Ali, garban Dağlıli şimalen 

b'ekçi Sadullah, cenuben Deli Mustafa oğlu Ahmet: 
Hududu: Şarkan Gecikti Sarı Hasan ve kısmen Karakaya, gar· 

b'en mutaf oğlu Veysi ve Kalabalı Koca Osman, şimalen kalabalc 
Osman cenuben muhacir Hasan-: 

Yukarda vasıfları yazılı olan iki parça tarlanın Ahmet oğlu Ab· 
aülhalim ve Şaninin malı olduğundan bahisle mirasçıları tarafından 
intikalen tescili istenilmektedir. Tapu sici1linde Abdülhalim ve Na
şi namlarnda bu yerlerin tasarruf kaydı bulunamadığından senetsiz 
tasarruf muamelesi tatbik edilerek fenni vaziyetleriyle tasarruf ve 
iktisap suretleri hakkında 9-10-936 cuma gUnü saat 11 de mahallin
de tetkikat ve tahkikat yapılacaktır. Bu yerlerin tasarrufiyle ilgili 
olanların muhafızlığımıza veyahut berkiştirilen günde yerinde 
bulunacak memurumuza baş vurmaları bildirilir. (1113) 2-4641 

Tapu ve Kadastro Tatl)il~at 
Okulu Müdürl~Oünden : 

Ankara ve civarında mektebe kayıt ve kabulünü isteyen talebe
nin 8 - teşrinievvel • 936 perşembe günü saat 9 da müsabaka imtiha· 
nı yapılacağından isteklikrin 0 gün mektepte bulunmaları ilan olu-
nur. (1133) 2-4 50 

Zonguldak Vila-veti Nafıa 
. Müdürlüğünden : 

Zonguldak vilayeti içinde Zongulda1t • Çaycuma • Bartın yolu· 
nun 26 + 000 ıncı kilometresinde (27000) lira keşif bedelli ahşap 
Çaycuma köprüsünün tamiri ve sahilin tahkimi ile ahşap geçit köp
rüsü yapısı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek· 
siltmesi 16-10-936 cuma günü saat 15 de Zonguldak Nafıa Müdür· 
lüğünde eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartname.si ve buna milteferri diğer evrak (135) kuruş 
mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 2025 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi -
kan müteahhitlik ehliyet vesikası ile ticaret odasından 936 yılında 

ı 
alınmış vesıka ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektup· 
larınr yukardaki günde ihale saatından bir saat evveline kadar Na
fıa Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon reisliğine vermeleri 
il§n olunur. (1124) 2-4643 

• 1 · hiyete 1 - 2054 numaralı kanunla verılen s~ a ~ıda 
kur kanunda yazılı maddelerden kahvenın aşar. ;ıu; 
iresinde bir elden memlekete idhaline devaJll 
kararlaştırılmıştır. . 

6 
ıaritıiO' 

2 - Bu husustaki tklifler 7 ilk teşrın 193 

dan doğruya tktısat Vekaletine yapılmalıdır. k bit 
3 - Bu teklifler V ckaletçe teşkil ol u~aca ar•ol 

fından tetkik edilerek icra vekilleri hey~t~ne n rııİltl" 
nin icra edilebilmesi içn teklif sahiplerın1? eıııııi~ 
mış olmakla beraber deruhde edecekleri işı e ttUf· Jf 
cek ehliyet ve iktidarda bulunmaları da meşru blit°C ff 
dirine ve yaptıkları teklife ve haiz olduk~arı ~U~ 
re talipler arasında işin dilediğine ihalesıne.bti~ 

4 - Teklifler, Türkiyenn ibütün kaJ:ve .1 wtıfl ..it 
mahiyette olacak ve piyasa için herhangı bır u•al i...,.. 
cak surette memleket dahilinde en az 10,000 ç ıı,d 
lacaktır. • _ •

0 
ı,ede 

5 - Türkiyeye idhal olunacak J<ahvele~ ke 
nam ve hesabına olarak milli bir Bankada b ~e ..... ,, .... _.. 
ra, ancak 5 ıncı maddede yazılı olduğu_ veçh~lıniY 
kahve mukabilinde hiç bir suretle dövız verı kabiliİıd' 

6 - Memlekete idhal edilecek kahve ınu yandl :.ııııı 
mahsula t ve mamulatından muadil kıymette ~~nUI r-· · 
şei olan memlekete veya Türkiye eşyasına 
memleketlere ihracı mecburidir. ıeııet 

7 - Memlekete idhal edileceli k'ahveler, ~e;ıarı ~ 
nelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tUc~it ol~ 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre t~s n göt 
nisbette zam yapılmak istenildiği dahil vaz~hasene -. .a,.,. . ..--

8 - Hükümet, bu esaslar dahilinde v~ ~ç. diJedit• 
dilecek mukavelename hükümlerinin tatbıkını 
ettirmek hakkını haizdir. •. bate~~ 

9 - Beynelmilel piyasa teamUllerine gore yaP~ 
veya bu piyasa fiatlarmdan fazla fiatla satılrnırıJ ~!i• 
herhangi bir sebep ve suretle mukavele ahk k (bW' 
si hallerinde tarafeyn arasında tehaddüs ede1c~icaret tasile halledilecek ve 3 üncü hakem lstanbu 
rafından intihap olunacaktır. ,. tfnce 

10 - Taliplerin tekliflerine 11ttısat Veka!er :sıı 
teber bir Banka teminatı rapteylemeleri şart 1 ·lcJ~lt 
darı teklif yapılırken asgari elli bin lira ve .~~al~ 
askart iki yilz bin liardır. Bu son teminat :u de irad 
mukavele hükümlerine riayet etmediği tak 7

1~ 
tir. (1646) 2-29 

Ankara P. T. T. . .. 1" 
Başmiıdilf 

Ank'ara Telefon santralı binasında l)uluna~ ~ rl 
rek bir oda yaptırılacaktır. Keşif bedeli 313 tıraıı itld, 
nat 23 lira 52 kuruşutr. Buna aid §artnaıne Ynuııuıı..:..111 
hergün görülebilir. İsteklilerin alım satf!11 ka6 e~ ı vesaik ve teminatlariyle birlikte 8 ilkteşrın 93 p 
15 de komisyonumuza müracaatları. (1074), , 

Divanı ~1luhasehat Riya~-
rnecb"·cı~ Muhammen bedeli 5100 lira olan 120 t~~u tf~~~;,/I. 

ti yari olmak üzere ı 70 ton kalorifer için tur~ r ~~ 
çarşamba gilnü saat 11 de kapah zaı::f us~~ıy • satıJI ıJI> 
Muhasebat idare ve hesab işleri müdUrlUgUnde kal'ıııs 
işe talip olanların 383 lira muvakkat teminatle ]<adi' -
ği vesikaları ve ' tekliflerini aynı gün saat ona .·.d 
isliğine vermeleri lazımdır. · sab lf!:d 

Şartnameler Divanı MuhaseOa.t idare ve he ı--""~ 
tinden parasız olarak alınır. ( 1097) 

1 

özel Bizim Okul .. . ..... ..M 
Direlitorl~j 

başlıt•' d;Jıl 
l - Okul 28 eylUl pzartesi günil dersler; ııılllıar "~ ~ 
\2 - İlk kısmın birinci sınıfına 930 dogu ~~ 

tır. drıı• tıa oY.lf 
3 - Orta liısmın birinci sınıfına talebe kaAtt>a:t'r~ Y.df 
4 - Kayıt muamelesi, Samanpazarın~a ıcad•~ 

daki okul binasnda hergün saat 9 dan ıs e ı 
fon : 2459 (1081) 

. inhisarlar Umum 
1 
.. A 

~Iüdiiı· ilt'~ 
uıete ~ 

1 - 16-IX-1936 tarihinde ihalesi yapı~rna~7 'Jll1ı1'~ 
sulile eksiltmeye lconulmuş olan 35022 ıı~a ıkııı'd' """ 
Bitlis atelye inşaatı, eksiltme günü istekh ç ~ 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. perşe~ 

2 - Eksiltme 8-X-936 tarihine rastlıY8? deıd • 
de Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesın it!t 
da yapılacaktır. _ tııt· ı,r 6' 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kurı°Jnbi~~1j91 
4 - İstekliler ihaleden en az 3 gün eve aptık 1,r. 

sine gelerek bu gibi İ§leri muvaffakıyetle ı~atıdrr ııtP; 
vesaik getirdikten sonra ehliyet vesik~~ı ~e jsta~~1,ri 

5 - İhale evrakı 175 kuruş mukabıhn udürlil 1 inşaat şubesinden ve Ankara, Bitlis Başıtl ,pı,,,. 
bilir. unii t~ 

6 - Teklif kapalı zarfları en geç ihal~ ~gine z/~ 
dar yukarda adı geçen alım komisyon reıs 
tinde verilmiş olmalıdır. (1488) 

Ankara Şehri tınar .. ;$}Jel: 
1\1üdür1 ut' 90ı tJ 

9oO· ~·~ 
Mukaddem - Cebeci caddesi üzerinde 89~· 0tdıl~.:..ı 

ların müstakbel vaziyeti katiyet kesbeyıeınıŞıat<i bil 
nun 246, 247 ve 252 numaralr adalarında eııı 1' uıere 
t kb 1 . . . .. ~ k 1 • atınıı a e vazıyetını ogrenme ve çap arın-

ğüne müracaatları ilan olunur. (993) 

• 



bı ıd. AKBA'da satılıyor Kitablarmızı, mektep levazımınızı şimdiden AKBA'dan alınız. Tel·. 3377 
İlk, Orta, Lise kita art ge 1• 

' 

ALETİ 1 ' I ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
MlLLI MODA1FA~~~KlLANLARl SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

.JATIN ALMA KOM SY !LAN 
B1L1T '1 - Müıtahkem mevki kıtaat ıhtıyacı için 637000 kilo un satın 

· 1 325 000 metre beyaı ve 
1 - Hepsine biçilen ederi 5715 )ıra .o an konulmuttur. 

175,000 metre sivah io kaoalı zarfla ekıı~tmey~ saat 12 dedir. 
2 - İhalesi 3 T. Evvel 936 cumarte•.~ g~~rerini görmek iıtiyen· 
3 - Şartnamesini parasız almak ve orn 

Aler her eiin Ko. na ui!rıvabilirler. 
4 - tik teminat 428 lira 65 kuruıt~r. • t ve 2490 sayılı kanu· 
5 - Eksiltmeve eirec;kler kanun~~e";~~e birlilcte teklif mek· 

nun 2 ve 3 UncU mııırM!'lerınde yazılı ge 1 M M V f:!.-.. alına 
:ıı. b" saat eve · • • -nınlarını ihale s;ıııt; .. ~en en az ır 2--442B 
1Co na vermeleri. (953' 

BfLtT 
• k lan 4500 çHt mahmuz 

f - Beher ciftine blcllen eden 75 urut 
0 

açık ek iltme ile satın alınacaktır. • .. u uat ıı dedir. 
2 - Eksiltmesi 5.10.1936 pazarktesı Ş!.un klerini görmek iıtiyen· 
3 - Şartnamesini parasız alma ve orne 

ler hergün Ko. na uğravabiJirler. 
4 - İlk teminat 253 lira 15 kuru~tur • • at ve 2490 aavılı kanu· 
5 - Eksiltmeve l!lrccelcler kanun temı~e ekıiltme gUn ve saa· 

nun 2 ve 3 cü mııddelerindc yazılı belgele[ rı 19S4l 2--4429 
1ında M. M. V. Satın alma Ko. da bulunma • 

BtLİT 
olan 18.000 23.000 tanC' 

l - Her birine biçilen ederi 750 kuru9 
battaniye kapalı zarfla alınacaktır.l k örneklerini gormek isti· 

2 - Şartnamesini 865 kuruşa a n:'a ve 
1 1 • 

1enlerin her gün öğleden ıonra komısyona J!2e me3ercıU. maddelC'rinde 
. • • klerin kanunun ve 3 - Ekııltmeııne gırece . 1 Ue teklif mektuplarını 

yazılı belgeleri 9775 liralık ilk temın~ arı az bir saat evci M. M. 
ihale günü olan 6.10 936 günU saat il en en 2-4440 
Y. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (956) 

BfLtT 

J - Hepsine biçilen ~deri ıt.3S0000Jir• ola~~y·:·~:~~~ ~~ iüğme ı 000 000 tane kuçuk ve 200. tane 
Jane kÜçlik t~ka kapalı zarfla ekıil~e>:~ konulllmdufdt~r. 

36 rtesl ..tınu saat e ır. 
2 - İhalesi 3.10.19 cuma 5 .. 1 v örnekleri her· 
3 - Şartnamesi paraaıır: olarak Ko. dan a ınır. e 

&Un Ko. da görülebilir. 
4 _ fJk teminat ıooı lira 25 kuruıtur. • j ve ! cU 
s _ fstekliler kanuni teminat ve 2490 uyı1ı J[anunun 'bale 11• 

lnaddelerinde yuıb belgelerle birlikte teklif mektuplarını 1 

1 1 
atinden en az bir ıaat evet M. M. V. Satın alma Ko. na v2erın:4;~ • (tS5) ~ 

BILİT , • -;-··
1
• ..... 

, .., .......... y U f b lkalar mamulitından ve beher metresıne bıçı en 
Rde~ ~ ke;ruı ~~n on dokua bin bet yUa metre baki elbilehk ,.. 

ak kapalı zarfla ekıiltmeye lronulmuıtur. 
y 

2 
_ fbaJesi u birinci tetrin 936 puartesl ıUnU uat 11 dedir. 

3 ilk teminatı 4175 hradır. 

4
:. fartnamesi 293 kuruta almak ve arnelinl ıoremk iıteyen· 

Jer her gün Ko. na utrayabilirler. 
s _ Ekıiltmeye girecekler kanunt teminat ve 2490 sayılı kanu-

nun 2 ve 3 UncU meddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
t u larını ihale s atinden en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermelen (1035) 2-4'i5" 

BİLİT 
f H ·ne biçilen ederi 10 700 lira olan bin sekiz yUır: elli kılo 

muhtclif ~~:arada keten ipliği kapalı zarfla ekııltmeye konulmUf· 

tur. • • lmak ve örneklerini eönnek iıtiyen-
2 _ Şartnnmesını parasız a .. 

ler her gUn k?miıyona .uğrıyabıh~~~~ni 802 lira 50 kuru lulc temi· 
3 - Eksıltmeye gırecekler . . addclcrinde yazılı belgeler· 

nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve ~h Ufcu ~U olan 2 ikinci teırin 1936 
le birlikte teklif mektuplarını 1 a ~ gu 1 M M v Satın alma 
pazartesi gUnU saat 1 ı den en az bır saat eve • • 2~427 
Xo. na vermeleri. (952) 

• tLAN 
benzin ıahrın~h otomobiller için aatın alınacak 

~ - Pazarlıkla . J' 1 ·n 3 10 1936 ıunU ıaat 11 de M.M.V, 
Uç yedek akımlatör içın ta ıp er1ı . '<1'128) 2-4648 
Satın alma komisyonuna ızelme erı. 

tLAN °":"" 
........ d da pazarlıkla JUsumlu olan tamırat 

ı - Hava malze.me cde:.f~~~ lira 58 kuruttur. Taliplerin pasar• 
taptırılacaktır. Ketı~ b 

1 5_10•936 pazartcsı günü saat 11 de M. 
lık gunü olarak teabıt. edı en 1 1 ri (1127) 2-4647 
M, V, satın alma komııyonuna geme e • 

lLAN rfla eksiltmeye Jronmuıtur. 
l - 2500 adet portatif ça~ır kap;ı;. za olup ilk teminat paraaı 
2 - Tahmin edilen bcdeh 16.87 ara 

hss lira 63 kuruş.tur. 1 •. u uat ıs dedir • 
3 - ihalesi 19-.10-9~6 pa~~~e~1r::: lıtiyenler ya biıı:zat ~eya bir 
4 - Şartnameıınl görme ima komiıyonundan alabahrler, 

\relcil vasıtasiyle M. M. V. ~tın ;iJcmes. 
Muhabere ile prtnaıne gö~d 90 11 

ıh kanunun 2, 3 UacU mad· 
S - Eksiltmeye girecekl.erın 24 ·natve teklif mektuplarını iha· 

Clclerinde iatenilen bel(Clerıy:.: t~~tın alma tromiıyonuna vrcme· 
le g\lnU uat 14 de kadar il.. · · Z-4646 
kri, (1093) 

LIT •. ' 
........ • 8 t bo olan Jralorıfer ve ıu ifleri 

Milli MUdafaa Vekiletının yerı Jı•t e htıhu ol nan SSl nu· 
'bıtaba§.llılına ücretliler hak!.ında ~: daire~inde imtıhanla bir mil • 
bıaratı kararda yazılı evsaf ve ~eraı k ü t mıkdarı (98) liradır. 
11aıibi alınacaktır Kadroda ven.lece ua:':4 de Vekllet Deni• mUs
İmtihan 5 • birindte,rin - 936 g:nu İ t kli olanların mcıkGr tarıhe 
!ttarlığı fen heyetinde yapılacabatll[• I uC...caattarL (1148) Z. 4653 
•adar daire mUdUrlillUne anu • 111 

-

alınacaktır. 
2 - Unun beher kiloıuna 14,50 kuruttan 92365 lira fiat biçilmit· 

tir. 
3 - İhalesi 6-10-936 tarih aalı gUnU aaat ıs de Çanakkale mUı • 

tahkem mevlu satın alma komıayonunda yapılacaktır. 
4 - htkelıler ihaleden bir saat evvel teminat akçalın olan S865 

lirayı ve ıhale kanununun 2. S. üncu madde!c.rındclu vuaık ile bır 
saat evvel komııyona murae&at etmeleıı (988). 2--4466 

İLAN 
ı - Muıtahkem mevki kıtaatı ıhtiyacı için ka;>alı zarf ile 136000 

kılo un satın alınacaktır. 
2 - Unun beher kıloıuna 14 kuru' 50 santim fiattan 19720 lira 

biçılmıttır. 
3 - lhaluı 7.10 936 tanh çartamba günil saat 16 30 da Çanakka· 

le mustahkem mevkı alım komııyonunda yapılacaktır. 
4 - lıtcklılcr ıhalcden bır ıaat evvel tcmınıt akçaları olan 1497 

lirayı ve ıhale kanununun 2. 3. üncü maddelerirdeki vesaik ıle bır 
saat evvel komısyona ınuracaat ctmelcrı. (991) 2-4469 

lLAN 
ı - MustahkC'm mevkı kıtaatı ı !i ın Kapalı zarf uıuliyle be' ) lı 

ellı hın kılo un muna saya kon ılmu tur. lhaleııi 13 1. ınc ıtc ııı 
936 sah gunu aaat on bette yapılac ktır. Teklıf mektuplarının ıha
le aaatınden bır ııat evvelıne kadar Erzurum utm alma komıs-
yonu reısılı e nd rmelerı. 

2 - u 1 tut rı 60 00 lı a olup mmakkat teminatı '42i5 Jı dır. 
(1047) 2-4Si8 

lLAN 
ı - Gamı on crlerının ıhu;,acı tçın 120000 kılo bul ur 12 10 936 

tarıhıne m ı dıf pazratcıı &ünu qat onbe~tc kapalı zarfla mun ka 
taya konulmu,tur. 

2 - Tuatrı 10 00 lıra olup teminatı muvakkateıi 810 lıradır. 
Şartnameıı ıhalcnın yapılaca ı Ankara levazım amırlığı satın al
ma komısyonı nda her J?Un ıorülur. 

3 - hteklılerın teminatı muvakkate makbuz ve teklıf mektup
larını havı ı:arfaluını ve 2490 numaralı kanunun 2,3 uncu had ele 
rlndeki ~eaıkal rını ıhalenın yapılac.ı ı saatten en az bır saat evvc-
lıne kadar mezkur komııyona vermeler&. (1069) 2--4580 

tJ..AN 
1 - Nı de garnizonunda bulunan kıt'a hayvanları için 480000 

lulo arpa kapalı zarf usulıylc •kaıltmeye konmu tur. Tahmın edıJcn 
bedelı 19200 lıra olup ılk tcmınatı 1440 lıradır. 

2 - Ebiltmeıı 12·1. tClrin 936 puarteıi ,UnU saat on bqte 
Nığde artırma clraıltme komııyonunda yapılaaktır. 

3 - bteklıler teklıf mektuplarını 2490 numaralı kanunun hil· 
kümlcnne uygun olarak ihaleden oir saat evvelıne kadar komlıyo
na vcrmıı bulunmalıdırlar. 

4 - Şartnamesı her gün Niğde, fıtanbu1, Kayseri ve Ankara ko-
misyonlarında parasız alınabılır. ( 1071) 2--4579 

iLAN 
TumC'n birlıkleri için 25250 kılo ıade yafı 5-10-936 ıaat J6 da 

kapalı zarfla alınacaktır. Tcklıf mektublın aaat onbeıe kadar ka· 
bul edılır. 

Muhammen bedeli 22725 lıradır. ilk teminatı 1705 liradır. İl· 
tekhler ıartnamcyl gormck Uzere her un ve eksıltmcye ı tunk ı. 
çın belli gUn ve ı tte k nunlın 2,3 uncu maddelerindeki vesıkaları 
ve teldıf mcktubları ıle bırlıkte LuJcbur&u tuınen Htın alma ko· 

ınııyonunda lunmaları (9 4) 2--4 94 
!LAN 

Kıtaat ıhtiya ı ol n 330 ton un kapalı zarf uıuhyle 13-J.teırin· 
936 pa rtc ı n aaat onbeıte ekaıhıneya konulmuıtur. Muham· 
men bcdelı 42 00 lıradır. Muvakkat temınatı 3217 hra 50 kuruttur. 
lstekhlerın t•rtnamcsınl 1törmek u ere her gun ve adı geçen ı:: nde 
efe ek ıltmc ı açma uatı ol n saat ıs den bir saat evelinc kadar tek
it( mektupları ıle Bılıkeıırde kolordu sat n alma kom&•) onu b ... 
kanlığına müracaatları (1040) 2--4SS3 

İLAN 
ı _ Garnizon hayvanatının Kn hk ihtiyaçlarına aarf edilmek 

üzere 814000 kılo aaman 7-10 936 11rıhıne mUsadıf çarıamba &ilnU 
saat onbirde kapalı zarfla alınacaktır. 

2 _ Şartnar.ıeaı ekıılmenın yapılaca ı Ankara Ltvazım Amlrli
li satın alma komiıyonunda her &Un parasız g8rUJUr. 

3 _Tut rı 162 O lıra olup temınatı muvakk teıi 1221 liradır. 
4 _ f ıteklılerın 2490 sapla kanunun 2. 3. Uncü maddelerindeki 

veııkalarla teminatı muvakkate makbuz ve teklif mektuplarını ha· 
vi zarflarını kanuni tckılde tanıım ederek elcailtmenın yapıhıcalı 
saatın bir saat evehne kadar mcıkQr komiıyona vremeleri. (962) 

2--4456 
tı.AN 

ı - Garnizon hayvanatının stnchk ihtiyacına urfcdılmelt Uıı:e
re bır mılyon lnlo ot ~10-936 tarıhınc muaadıf aalı cUnU sut 15 de 
kapalı ıı:arfla alınacaktır. 

2 - Şartname11 eklilunenın yapılacafı Ankara üvunn Amir· 
uıı satın alma Jromısyonundan iıteklılere 212 kurut mukablhnde 
nnlir. • 

'3 - Tutarı 42500 Jirı olup temuıatı muvaklratcsi 3178 Ura 50 ku-
ruttur. 

4 - hteklllerin 2490 sayılı kanunun 2 3. ilncil mdadelcrlndeki 
vesikalarla teminatı muvakkate makbuz ve teklif mektuplarını ha· 
vl ıı:arflarını kanuni tekilde tan ım ederek ihalenin yapılacafı bclll 
&Un ve saatten bır uat evveline kadar mukQr komiıyona .crmele· 
ri. (961) İ 2--44SS 

LAN 

1 - TumC'nin Erzincan ea.rnizonunda bulunan kıtaat ve mUeı. 
ınat eratının ıenelık ıhtıyacı olan 22200 kılo sade yatına ıh le gU· 
nunda kapalı sarf ile ekaıltmcsıne talip çılunadıfından 2'4 O sayılı 

nun 40 ıncı madde ı m cıbınce pazrlıfa çevrılmi,tır. 
- Muhammen bed lı 1 540 ıradır, 

- Yu de ycdı b k k temınatı bın altmıı bet lira cllı 
kur ıtur. 

4 - Ş tnames'nı- nnelr teyenler her gun Erzıncan tUmen sa 
tın a ko ı n n a ı 1 P r rebı ırler. 

5 - Paıı:arhkla ihalesa 2.1 teırln 936 cuma gunil saat ı 1 de Er· 
zincanda t k mııy n nda yapılacaktır. 

( 25) 2--4393 
! AN 

Türk Hava Kurum11 

BOYVK PlYA GOSU 
~imdiye kadar binlerce kiıiyf zengin ebniıtlr. 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

200,000 liradır 
Ayrıca: 30.000t 20.ooot ıs.ooo, 12.000t 10.000 lirahk 

ikramiyelerle (50.000) liralık iki mükafat vardır .. 

Maliye Vekil tind n : 
l - Ek~i!tmeye konulan lı (Adliye vekileti binası çıtı tınn· 

]arının tamırı) 
Keşif bedeli 4.669 lira 9 kuruıtur. 
2 - Bu ite ait prtname ve evrak ıunlartJır• 
a) Eksiltme ıartnamC'Sı, ' 
b) Fenni prtname 
c) Tamırat proJeıl 
d) Ke,ıf cetveli 
e) Mukavele proJeıi 

f ıtiyenler bu evrakı eurmek ve i.ahat almak için Mahye Veki
leti Mılli Emllk MUdUrlU&Une müracaat edeballrler. 

3 - Ekııltme 12 Te,rinlevel pazartesi eUnil saat 15 de Maliye 
Vek leti Milh Emlak mudilrliljilnde yapılacalctır. 

4 - Ekııltme açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
5 - Ekılltmeye e1rebilmek içın lıtcklinın 350 lira 22 kun&f mu· 

vakkat teminat vermesi llzımdır. 
6 - Eksiltmeye ıtrccelderln bu rtbt tı1erl yaptıklarına dair Na· 

fıa MUdUrlUfUnden verilmit ehliyet vesikasını hai:ır olup ıötterme· 
al lazımdır. (1073) 2--4582 

Hozat ta 

d a ı 
dan: 

Jandarma 
tınalma ... 

yYar Piya· 
• 

. ı :- Tutarı ylrmt bet bin iki yUı lira tahmin edilen ylı tebe~
bın k1lo un 17:10.936 cumartesi aUnU ... ton dörtte Hoıatta kapalı 
zarf ekııltmcııyle 1atın alınacaktır. tık teminat 1890 liradır. 

2 - Şartnameler ylla yirmi altı kurut lral'fıhlında kom11JODdan 
alınabılır. 

3 - Eksiltmeye glnntll lıtiyenlerin Uk teminat makbuau-;:
tartnamede yaıılı belgeler içlnde bulundurulacak teklıf mektubunu 
ckaıltme vaktandan bar ıaat evvel Ho:ıratta komityona vennlf olma• 
ları. (1126) 2--4644 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATINALMAKOMISYONU iLANLARI 

250 TON HAM MAONEZIT 
Tahmin edilen bedeli (3000) Ura olan yukarda miktarı w clnıl 

) azılı mal eme Aıkerl Fabrıkalar Umum MUdUrlilfU Satın ahna 
komisyonunca 16-10-936 tarıhlnde cuma gUnU saat 14 de açık kesalt· 
me de ihale cdılec:cktır. Şartname para11s olarak komiıyondan". 
rılır. Talıplcrın muvakkat teminat olan (225) hra ve 24g() numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddclerindeka vuaıkle mczkQr aun ve saatte lao .. 
maıyona müracaatları. (1084) 2-4600 3 

. 35 KALEM LASTiK BORU VE SAiRE 
Thmın cdılen bedeli (3325) lira olan yukarda mıktan ve dr* 

yazılı malzeme Aıkeri Fabrıkalar Umum MUdürJUiU Satın alına 
komııyonunca lS-10-936 tarıhlnde peracmbe tilnU •aat 14 de açık 
ckıiltme ile ıhale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komiıyondan verilir. Taliplerin mu • 
vakkat temınat olan (249) Jlra (38) Jruruı ve 2190 numaralı bnu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki veuıkle mezkQr aOn ve saatte koml•yo-
na müracaatları. (1083) 2--4601 

P.T.T.B. • • Üdürlügünd D : 
Ambar ihtiyacı 80.000 tane ı No. lu dem.lnb porttlen fincan 

kapalı zarfla eksiltmeye lronulmuttur. 
Ekaıltme 14-10-936 tarihinde " IUt 15 de Anlrarada P. T. T, 

Umumi MUdUrlUfUnde toplanacalr komlıyonda yapılacaktır. 
Pincanlann muhammen deleri 7200 liradır. Talipler 540 lirı· 

dan ibaret munkkat temlnatlarmı ldaremla Temnlne tnllm ecle
cek ve alacakları makbuır: veya kanunen muteber Banka teminat 
mektubu ve ıartnamede yaııh bcl&elerle telcllf mektubunu lbtt•a 
edecek olan kapalı Ye mUhUrlU zarfları meıı:krır tarihe teudilf eden 
çarpmba &Unu saat 14 de kadar sozU ıeçeo ~omiıyon reilliline 
vereceklerdir. 

Şartnameler An1Carada Levazım MUdUrlUIU lle !ıtanbulda Le
vurm Ayniyat muavinlilanden parasııı: olarak verilecektir. (864) 

2--4019 

Kuru-A 



Sayfa : 8 

Kültür Bakanlığı tarafırıB.•t•• kt k•t hl rı eldi. Halil Naciden alınız. 
dan bastırılan u un me ep ı a a g 

ANA 
TÜRK MAARİF CEMİYETİ 

Yenişehirdeki ilk mektebinde 

A N A SINIF 1 
açılmış ve talebe kaydına başlanmıştır. Telefon (2877) 

Anlcara Valiliğinden : 
Etlik merkez laboratuvarları tadil ve itavei inşaatının ihalesi 

24-9-936 da yapılmak için kapalı zarf usuliyle cksil tm~ye konulmuş 
ise de talip zuhur etmemiş olmasından dolayı ~ezkur ınşaat ar~tı.r -
illa eksilme ve ihale kanununun 40 mcı maddesı son fıkrası mucıbın_ 
ce Z4-9-936 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuş
tur. 

Keşif bedeli 19611 lİl\a 32 kuruştan ibaret olan bu in~aat için is • 
teklilerin 1470 lira 85 kurusluk teminat mektubu ve tıcaret odası 
vesikasiyle birlikte her sal; ve cuma günleri sa.at 15 de viHiyet.bina
ırnda nafıa müdürlüğü odasında toplanan komı~yona gelme.len. 

Eksiltme şartnamesi, fenni şartname ve keşıf ':arakaları 125 ku· 
ruş mukabilinde vilayet nafıa müdürlüğünden temın olunacaktır. 

(1099) 2---4610 

Paris Üniversitesinden Mezun 

Diş Helcimi El{rem Avni 
Avdet etmiştir. 

Himayei Et fal Apartımanı: Telef: 3910 

Çanakkale Vilayeti 
Daimi Eııcümeninden : 

Yapılacak İş 
Gelibolu Eceabat yolunun 0,000 
12,440 kilometreleri arasındaki şose 
tamiratı esasiyesi 

Keşif bedeli Muvakkat T. 
18210 L. 60 K. 1365 L. 80 K. 

ı - 15 gün müddetle yeniden eksiltmeye konulan bu işin kq'iif 
ve şartnamesi Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale f Nafıa Müdür
lüklerinde görülebiJir. 

2 - Eksiltme 5-10-936 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf U· 
ıuliyle Daimi Encümende yapılacaktır, 

3 - İsteklilerin müracaatları 2490 sayılı kanuna uygun olmak
la beraber şose inşaatı yapmrs olduklarına dair Nafıa Veka letinden 
verilmiş ehliyeti fenniye vesılrnsım teklif mektuplarına koymaları 
lazımdır. (1352) 2-4503 

~~~1i11ii1ıiiılillii.iiı;l .. ~iiililii.ııiiıliiililillll • 
~ 

~ 

KREM BALSAMİN: 

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

KREM BALSAM1N 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsami!1 yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsam~n acı badem gündiiz için heyaz renkli ~ 
4 - Krem Balsamın acı badem gece için penbe renkl~ 

İNG1L1Z KANZUK ECZANESİ, 
M "'ı.ı B~ıo .. lu • İstanbul 

"' 11': 

Ankara Valiliğinden : 
lJe~eli Iieşfi 733 lira 96 kuruştan ibaret bulunan Bal" 

Eulu bınasrnın tamir işi bir ay müddetle paza 1 ~ k la merkezıo· 
t kl'l • . r ıga onu muştur. 8· 
e. ı er~n ~artnamesınde, arttırma ve eksiltme kanununda 
~ıkle bırl~.kte her pazartesi ve perşembe günleri saat 

16 
d ~~ıl~ ve_ 

cumene muracaatları {llOO) a aınıı en-
. 2--4611 

Kültür Bak~anlığından : 
Batianlık bahçesindeki pavyonların sıva, badana ve tamiri ıs gün 

ınüddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 8110/936 Pertembe günü saat 10 da G D' k .. . 

... .. . ereç ırc torlü .. 
gunde a~trr?1a ve eksıltmc komisyonunca yapılacaktrr. 

İsteklılerın şartnamesini görmek üzere her g ·· k ·1 ı 
kı · d k 'ltm .. .. · un ve e sı tmeye g • 

rece. cnn e e 61 e gu.nu saat 10 dan evvel tahmin bedeli (166 ) 
75 lıranın muvakkat temınatı 125.25 liralık makb 

1 
.• 9 

tan. (1013) 
2
-4

506 
uza muracaat-

Merlcez Laboratuvarları 

Direktörlüğünden : 
Müessese hayvanatı için 30000 kilo saman pazarlığa kon 

1 ı · 6 1 ·· .. umuş. tur. halesı 6-10-93 sa ı gunu saat 15 dedir. 
§artnamesi müdürüyetten bedelsiz verilir. Muvakkat teminatı 

45 lira olup banka mekt~b~ veya vezne ma)s;buzu ve kanunun ta
yin ettiği vesikalar.iyle .~ır.!ıv~~c mu.ayyen gün ve saatte Ziraat ve. 
ki.leti Muhasebe Dırektorlugundekı satın alma komisyanuna ınUra· 
caatları. (975) 2-4457 

Aktif 
l:ümhuriyet l\ılerkez Bank.asıııın 

26 Eylul 1936 Vaziyeti 
p 

Kasa: 
Altın safi kilogram 17 .083,068 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Haricteki muhabirler: 
Altın safi kifogram 4.398,244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılrğı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde-
lerine tevfikan h3zine tara

LiRA 
2 ·~ ô.702,91 
10.205.578,-

948.701,91 

336.261.82 

6.186.482.30 

620.798,58 

10.257.219,0ô 

158.748.563,-

12.064.611,-fından vaki tediyat -=---
Senedat cüzdanı: 

Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Eıhaın ve tahvilat cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı 

A. 

2.178.500.-
17.593.616,68 

naktiye karşılığı esham 
ve tahvilat (itibari 

34.256.140,23 kıymetle) 

B S b h tahvilat 4.172.491,88 - er est es am ve •----
Avanslar: 

Altın ve döviz fizerine 
Tahvilat üzerine 

His!eclarlar: 
Muhtelif: 

92.301,68 
16.708.250,08 

URA 

35.182.982,82 

336.261,82 

17.064.499,95 

146.683.952,-

19.772.116,68 

38.428.632,11 

16.800.551,76 
4.500.000,--

6.224.137 ,86 

Sermaye: 
İhtiyat ak!jesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiyc 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
"Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

M"htelif: 

158.748.563·-

12.064.61 ı.-

146.683.952,-

3,916.107.22 

26.537-~ ·--- -

Yekun Yekun 284.?93.135,0l '-

- .. d d' ('1 ı7- it üzerine a 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İslConto ha ı ıo 5 2 a ın 

Anl{ara \ 7 afiliğinden : 
Hususi idareye ait Neactibey caddesinde 15-16 numaralı maga· 

zanın mayıs 937 sonuna kadar icarına ilin edilen müddet zarfında 
talip çıkmadığından pazarlıkla çıkacak talibine ihale edilmek üzere 
ihale müddeti 3.9.935 tarihinden itibaren bir ay miiddetle uzatılmıştır 

Senelik icarı 1800 liradır. 
Pazarlığa girmek i!jin 135 liralık muvakkat teminat itası mec

buridir. 
İstekliler her pazartest ve perşebe glinleri saat onaltıda vilayet 

daimi encümenine şeraiti anlamak isteyenlerin hususi muhasebe 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (797) 2-4218 

Merl{ez L~horatuvarları 
Direktörlüğünden: 

Müessesenin t ecrübe hayvanları için 20000 il~ ~~O~O kilo p:n. 
car pazarlığa konmustur. İhalesi 5-10-936 p~z.artesı gunu saat 1~ de· 
dir Şartnamesi müdüriyetten bedelsiz verılır. Muvakkat temınatr 
93 lira 75 kuruş olup banka mektubu veya vezne ~akbuzu ve 24~0 
sayılı kanunda yazılı vesaikle beraber muayyen gun ve sa~tte Zı. 
raat Veka.Icti Muhasebe Direktörlüğündeki satın alma komısyonu-
na müracaatları. (973) 2---4449 

Kiralık daireler 
Yenişehride Lozan meydanın

da Hilaliahmer apartmanı karşı
sındaki iki katlı apartmanın bi
rinci katı 70 ikinci katı 80 liraya 
kiralıktır. 

Her kat dört geniş oda, bir hol 
ve bir de vestibülden mada bir ki
ler, bir hizmetçi odası ile ala
franga ve alaturka heladan iba
rettir. Havadar ve manzaralıdır. 
İçindekilere müracaat. 

KİRALIK ODA 
Havuzbaşında Akarsulu elek

trikli bir oda bavanlara kiralık· 
tır. Tercihan öğleye kadar 1841 
No. ya telefon. 2-4619 

İş Arıyor 
Beş altı yaşlarındaki çocukla· 

ra almanca ders vermek üzere bir 
alman Bayan iş arıyor. Ulusta 
S. S. rumuzuna yazmaları. 

2-4630 

SATILIK EV 
Yalçınkaya mahallesinde ha· 

vadar bir ev ehven fiatla satılık
tır. Görmek ve almak istiyenlerin 
Ulucanlarda No: 60 kasap Meb. 
med Fevzi'ye müracaatları~ 

2-4625 

Kiralık 
Dükkanlar büyük 

depolarile 
Yenişehir; Meşrutiyet cadde· 

si eski pazar mahallinde bek!ji 
Hasan'a müracaat 2-4631 

Çocuk: Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara doğum ve çocuk 

bakım evi 
çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartımanı No: 3 

Telefon: 3951 

H ergün üçten •onra haı
talannı kabul eder. 

Yeni 

1 

- -

FOTO 
MERAK L 1 L A·Ri~~. 

1 - Bir büyük Agrandisman makıneB 
tif Ememan dublanastiğ~at.. objektif ı 

il - Bir 9x 1 2 el makınesı, Refl.eks, ta 
.t: 2,7 f, 165. Obtiiratör rido, 3 Şası ve çan 

SATILIKTIR 
Fırsattan istifade ediniz zoWl . 

'Adres : ULUS Basımevinde G. M. ru~tupla 
Telefon: 1 06!-J Taşradan soranlara me 2 

..-·· 
P. T. T. Levazım ~-ü~!1:!:..,. 

ı - Satın alınması lazım gelen ı ı n 
1 1~tur:_-t 

yon Manşon kapalı zarfla eksiltmeye ~onu:~u\'aP-
2 - Manşonların muhammen bedelı 60 

450 liradır. . . t ıs de ~ 
3 - Eksiltme 13-11-936 tarıhınde ve saa ıaıı a1Jt11 

T. Umumi Müdürlüğü binasında toplanacak 0 ~ 
yonunda yapılacaktır. sine te 
' 4 - Talipler teminatlarını idaremiz ve::irıat. 
alacakları makbuz veya kanunen muteber u ibtJd; 
şartnamede yazılı belgelerle tekl!f me~tub~if ' 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarıhe le ıııi•Y°" 
sil~e saatından bir saat evvel sözü geçen ° dili 
lerdır. . kterinc 

5 - Taliplerin müteahhitlik yapabıtece ,,. ıff 
termelcri meşruttur. .. urıujil~ri 

6 - Şartnameler Ankarada levazım ınud tar-"~ 
da levazım ayniyat muavinliğinden parasız 0 t 

(994) 

..-·· 
P. T. T. Levazım Müdiirl", 

1 kablo 1 
ı - 24 kilometre uzunluğunda kurşun u ;JI 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur • t ıeJOİ~r 
2 - Muhammen bedeli 13200, muv~k.ka JUusad• 

3 _ Eksiltme 9 ikinci teşrin 936 t~rıh~·'durıuıundc 
saat 15 de Ankarada P. T. T, Umumı Mu 

·sıc misyonda yapılacaktır: . . vezrıesı. c 
4 - Talipler temınatlarını ıdaremı~eber ıeııt;:'tif': 

ve alacakları makbuz veya kanunen mu bunu 
ve şartnamede yazılı belgelerle t:klif _ınckt~sadif 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarıhe rrı. 
at 15 e kadar komisyona teslim edeceklerd~~· 0tacJ~ 

5 - Talipler müteahhitlik vesikasını ~~durıUI. 
6 -Şartnameler Ankarada Levazım l rak "~ 

Levazım ayniyat muavinliğinde parasız 0 a ı 
(987) 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MUdürU 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Tamirat dolayıslyle bir 
müddet kapalıdır 

arbiY' Ayrıca - Şanlı H ·L•l-"' • • tl11""' 
Ankaraya gelit• 111 


