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iKi NIZAl\ILAŞ:\-IA 

Falih Rıfkı ATAY 

Son bir iki aydanberi, Berlin ve 
Roma, Viyana ve Roma, Budapeşte 
ve Roma, ve ayn ayn hepsinin ken
di aralar mdaki temaslar bütün dik
katleri Ortaavrupa üstüne toplanuş
tır. Bu, faşist bir nizamlaşma teşeb
büsüdiir ve Milletler Cemiyeti Avru
pasmm demokrasilerini, korkunç bir 
silah dağı ile, biribirinden ayırmak
tadır. 

Milletler Cemiyetinin A vnıpası 
kararsrzlrk ve teşebbüssüzlük içinde 
bocalavn> dumrk-.n, 80 küsur mil
yonluk almanla 44 milyonluk ltal
ya'nm yui!urmakta olduğu blok, bir 
cephe birliğinin esaslarını tesbit et
miştir. Bu esaslardan biri Milletler 
Cemiyeti sulhunun aleyhinde olmak, 
diğeri, demo'<rasilerin sola doğ -
ru akışını durdurmaktır. Blokun 
başlıca rükünlP.ri kendi münase
betlerinde belki tarihin mukad • 
der kıldığı menfaat tezadlannı, şim
dilik, velev muvakkat bir zaman i
çin, kendilerini birleştiren menfaat 
ahenkJPrl arkasında UDUtmUŞ görün
mektedirler. 

Blok politi'·ası fülci ve realisttir. 
Hal?uki eski, Milletler Cemiyetinin 
zayıflığı anfa~ı'tlığmdan beri başlayıp 
devam eden ikinci nizamlaşma te
şebbüsü, A vruoa kudretinin en bü
yük kısmını te~kil eden şark ve garb 
devletlerini yamcı bir hareket birliği
ne doğru sevkeder görünmüyor: bun
lar arasında yalnız küçük antant ile 
Balkan antanb bloktan fiilci ve rea
list olmak karakterini muhafaza et
mektedirler. Cünkü bu anlaşmalar
da Milletler Cemiveti bam~çılığı ile 
pek yakın ve hakiki müdafaa zaru
retl0ri biribirini tamamlıyor. 

Vaziyet :et kik edilecek olursa, 
her pahaya harb ve taarruz tehlikesi
nPı önüne geçmek ve Avrupa'yı bu 

· balmndan daha iyi teşkilatlamak is
teyen miJletler, sayıca en büyük ek
seriyeti ve kuvvetçe ölçülmez bir 
üstünlüi!ü temsil ettiklerine şüphe 
yoktur. Fakat kollektif barış ve em
niyet nizamı gercekten, yaşamak ka
bilive•; n1-.rvan bir havalden mi iba
rettir? Yoksa, bu davanın ba
zı liderlerinin hala iddia ettikleri 
gibi, eğer ikinci cenheyi zaafa diişü
ren egoist temayüller ortadan kal
karsa, bir toparlanma imkanı kolay
lıkla elde edilebilecek midir? Ne olur
sa olsun, zaman, sulhun zararına 
kayboluyor. 

Bu arada Milletler Cemiyeti ni
zamlaşmasmm taraftar ve aleyhdar
lan arasında bir de bitaraflar tebel
lür ediyor: bunlar eğer telanil A vru
pa devletleri, istisnasız, kendiliklerin· 
den yardru. edecek olurlarsa, Cenev
reye karsı vazifelerine sadık kala
caklarını~ söylüyorlar. Bunlar karşı 
safa katılmıyorlar: lakin Cenevre 
cephesini açık ve müsbet bir müca
deleye girişmek teşebbüsünden de 
mahrum ediyorlar. Fransa gibi de
mokrasilerde sağlarla sollar arasında
ki uzlaşmaz ihtilaf, bu hükümetleri 
de atalete mahkfun kılıyor. 

Biz büyük bir felaketin yalan teh
likesini gören telaşçılara kulak ver
ıciyoruz. Henüz hiç kimsenin, umu
mi tarihin en ağır meJuliyttlennden 
hiri olacak olan, harb mesuliyetini 
üstüne alacak halde olmadığı iddia 
olunuyor. Fakat 1913 de de böyle 
söyleniyordu. 

-ROtJ!IOiO·-~ 
Bugün 

IKINCl SAYFADA: 
Her şeyden biraz - Dil köşesi 

- Düşünüşler: Uyanan şark 
İç haberler. 

OÇONCO SAYFADA: 
Yan siyasal: İnkilab ve Sanat -
Dış haberler - Son dakika. 
yen insan. 

BEŞiNCi SAYFADA: 
Kamutay encümenlerindeki ka
nun projeleri - At yarışları. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Bos say lav lıklara oooc~ı 
C. H. P. namzedi erini göşterdi 

Boş olan Çankırı saylavlığına Dil, Tarih, Coğrafya Fakülte
si profesörlerinden Fazıl Nazmi ôrkün ve MarQ§ saylavlığına LJ. 
şak eski belediye reisi ve Kırklareli C.H.P. eski başkanı Ankara ve 
Paris hukukundan mezun Alaattin Tiritoğlu ve Kütahya saylav
ltğına muharrir ve milli romancı Hüseyin Rahmi Gürpinar ve Yoz- • 
gat saylavlığına Hicaz hükümeti nezdinde maslahatgüzarımız • 
Celal Arat Parti Genbaşkurunca parti namzedi olarak onaylan
mıştır. Sayın seçicilere bildirir ve ilan ederim. .., 

Seçim 

C.H.P. Genel Ba§kan Vekili 
/, lnönü 

yarı İı yapılacak 
Öğrendiğimize göre seçim, yarınki pazar günü ilğili vilayetlerde yapıla· 

caktır. 

Yeni saylav namzedlerimiz - Soldan sağa doğru: BB. Fazıl Nazmi Örkün, 
Alaeddin Tiridoğlu, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cel§J Arat 
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Son haberlerimiz 
üçüncü sayfada 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Kamutayın dünkü tonlantı~ı 

Asl{eri ve müllô tekaüt lranununa tel{aüde 
istihkak müddetini ta'in eden .. 

bir fıl{ra ilave edildi 
Kamutay dün Refet Camtezin reis

liğinde toplanmıştır. Çankırı mebusu 
B. Rifat Ünür ve Maraş mei>u:;u Mit· 
hat Alamın öldüklerine ve Kütahya 

mebusu Dr. Lütfi Kırdar ve Yozgad 
mebusu Avni Doğanın mebusluktan is
tifa ettiklerine dair hükümet tezkeresi 
okunmuştur. 

932 yılı hazine umumi hesabına aid 
son hesab kanunu layihası, ispirto ve 
ispirtolu içkiler inhisarının 932 yılma 
ait son hesab kanunu layihaları kabul 
edildikten sonra Emin Draman (Yoz, 

· gad) ın bir takriri okunmuştur. B. Dra
man bu takririnde Arzuhal encümeninin 
13.ıv.9J6 tarihli haftalık karar cedve
lindeki, Ziraat bankasında ücretle kul
lanılmakta olan iki vatandaşın; banka· 
da ücretle çalışan ve bir taraftan da ha· 
zineden yetim maaşı alanların bu ma
aşları yan olarak verildiği halde kendi
lerinin tekaüd aylıklarının f.:v!lal~de 

tahsisatları ~esildiğinden dolayı Ka
mutaya yaptıkları müracaata dair Ar
zuhal encümeninin vermiş olduğu kara· 

nn umumi heyette müzakeresini istiyor 
ve bu hususta gelmesi beklenen bir tef· 
sirin gelmesine kadar kararın gecikti• 
rilmesini istiyordu. 

Arzuhal encümeni mazbata muhar' 
riri B. Ziya Karamursal vaziyet hak
kında izahat verdi ve arzuhal encümeni 
kararının eldeki mevzuata uygun oldu
ğunu söyledi. Neticede B. Emin Dra
manın "kararın tefsir mazbatasının vÜ• 
ruduna kadar taliki,. yolundaki takriri 
kabul edildi. 

Gene B. Emin Dramanın; ebe Bn. 
(Sonu 4. üncü sayfada) 

Balıl(çılık l{ongresi 
toplanıyor 

Deniz mahsulleri ve sa
nayii kanunu pr9jesi 

hazırlandı 

Üç tayyaremiz Küçük sanatlar k«;>ngresi 
Bir balıkçılık bankası kuruluyor 

İktisad vekaleti, epeydenberi üzerin· 
de durduğu balıkçılık için bir kongre 
toplamağa karar vermiştir. 

Kongre, bir zamanlar deniz kıyısı k• 
saba ve şehirlerimiz halkının geniş mik· 
yasta geçinme vasıtası olan ve her yıl 
dı~ piyasalardan memleketimize milyon· 
tar getiren türk balıkçılığını bugünkü 
ölü vaziyetinden kurtarmak için veka· 
lct tarafından düşilnülen tedbirler üzo
rinde müzakerelerde bulunacak ~e ka· 
rarlar verecektir. 

Ankara şehrinin satın 
aldığı tayyarelere yarrn 

törenle ad konacak 
Devlet demiryolları, bankalar ve An

kara şehri tarafından satın alınarak or· 

duya armağan edlien üç tayyaremiz bu

gün Saat 9 da şehrimize gelecekler ve 

yarınki pazar günü bunlara törenle ad 

konacaktır. 

Bu iş için hazırlanan programa gö· 

re, tayyarelerimiz bugün saat 9 da An

karaya geleceklerdir. 

Pazar sabahr saat 10 dan önce 

Türkkuşu sahasından havalanacak olan 

planörler meydanın üzerine gelecekler, 

alçaktan uçuşlar yaptıktan sonra yük

selecekler ve yukarda tayyareden ayn· 

larak akrobasi hareketleri yapacaklar • 

dır. Bundan sonra paraşütçüler atlaya

caklar, müteakiben de ad konma töre

ni yapılacaktır. 

. l(ongre • pazartesı 
•• •• gunu toplanacak 

· Encümenler çalışmalarına devam ediyorlar; kongre 
azaları Atatürk Anıtına çelenk koydular 

Bugün memleketimizde balıkçılık iş· 
lerini tanzim eden .18 safer 1299 tarihli 
(zabrtai saydiye nizamnamesi''dir. Bir 
de 19 nisan 1288 tarihli "Dersaadet ve 
tevabii balıkhane nizamnamesi" vardır. 

Maddeleri arasında, çok zaman evvel 
hududlarımrzın dışında kalan Trablus 
Şam ve Adenin adı geçen 50 küsür sene. 
lik bu nizamnameler bugün için tatbik e
dilmez bir hale gelmiştir. Her ne kadar 
bazı kanunlarla göze çarpan bazı hüküm· 
terin tadiline çalışılmış ise de artık bu
günün her gün artan ihtiyaçları karşı· 
smda türk halıkçdığmı yeni hükümlere 
tabi kılmak bir zaruret halini almıştı. 

İktisad ve~aleti diğer milli mahsulle
rimiz ve mamwlerimizin istihsal ve sa
tış işlerinin tanziminde kullandığı usule 

Ad konma töreni bittikten sonra 

(Ankara), (Bankalar) ve (Demiryolla

rı) tayyareleri şehir üzerinde uçuşlar 

yapacaklar ve beyannameler atacaklar

dır. 

1• uyarak, bir tetkik devresinden öonra, 
Küçük sanatlar ve e ışleri kongresi azMarr Atatürk anrtrna çelenk koyarlarken 

deniz mahsulleri ve deniz sanayü üze-
Elişleri ve küçüJc sanatlar kongresi Kongre, azaları dün saat 12 de Ulus rinde de fili ve müsbet adımı atmaktadır, 

encümenleri, dün de çalışmalarına de- meydanına gelerek Atatürk anıtına çe· Bunun için bir kanun projesi hazır. 
vam etmişlerdir. Encümenlerin çalış- lenk koymuşlardır. (Sonu 2. inci sayfada) 
malarını bitirememiş olmaları dolayı· ==================~=:=============~ 

Halkımızın da törende bulunmasına 

imkan vermek üzere sahaya otobüs se

ferleri temin edilmiştir. 

siyle, ikinci toplantısını bugün yapa· 
cağı kararlaşmış olduğunu evvelce yaz 
mış olduğumuz kongre, pazartesi günü 
toplanacaktır. 

Viyana konferansından sonra 
l(ont Ciano Budape~teye gidiyor 

Konferansta revizyon meselesinden bahsolunma
ması Macaristan mahfillerini hayal 

inkisarın a uğrattı. 
Peşte, 13 (A.A.) - B . Ciano ile zev

cesinin bugün saat 13 te buraya gelme
leri beklenilmektedir. Başvekil B. Da
ranyi, kendilerini istasyonda karşılaya

caktır. Caddeler bayraklarla donatılmış· 
tır. Devlet adamları arasındaki konuş. 

malar öğleden sonra başlayacaktır. B. 
Ciano, saat 17 de parlomentoya gide

cektir. Başvekalet dairesinde şerefine 

bir akşam ziyafeti verilecektir. İtalya 
elçiliği de yarın akşam bir ziyafet ve-

recektir. Pazar günü B. Ciano, bir av 
partisi için Godollo şatosunda amiral 
Horthy'nin misafiri olacaktır, İtalyan 

hariciye na;ı:ırı, pazartesi akşamı Roma-
ya dönecektir. ' 

Peşte malı/illeri hayal inkisarıTUl 
uğradılar 

Peşte, 13 (A.A.) - Havas ajansı mu. 
babirinden: 

(Sonu S. inci sayfada) 

iSPANYA iHTiLALi 

Hilkümetçiler mukabil taarruza geçti 
Hükümet topçu l{ıtaları, ihtilalcilerin 
re-- tanklarına açbrmıyor __ ~,__, 

. 
~t.VaırL~; ~~::.;f~~~!!l!!~~~~:t'.:..._ .... _.. 

Hülciimetçi kuvvetlerin geri aldıkları bildirilen Getafe'de, bombar• 
dımanlardan soma bir binanıa hali (Yazısı 6. ıncı sayfada) 



SAYFA2 

HlER 
1 ŞlEV[Q)~fN 1 
-----~öRA~ 
Tulıaf ha~lıklar. 

Bir takım lstanbul gazeteleri havadis, makale ve mektup b8§1Ikl'lrmrJa 
eksantrikliği pek ileriye götürdüler. 

Galiba, bu himmet, yazılara merakı ~ekmek, sansasyon yaratmak içindir. 
Bir lzmir röportajının - bu kelime de son günlerde pek itibarda! - üs
tündeki başlrğa bakınız: 

'' /zmir ilerliyor, diyenler kadar ilerlemiyor, diyenler de haklıdır r, 
!kisi de haklı ise, bundan çıkanlacak netice :'judur: lzmir y>!rİnde 

sayıyor. 

Acaba gazetenin niyeti bunu tebarüz ettirmek mi idil 

Sakallı~ nişanlı, göbekli resimler. 

Eski yalılara aid hatırala.r .. Sarsylarrn iç yüzü .. ve buna bcnzt>r 'Mr ta
kım resimli tefrikaları sakallı, fesli, göbekli, göğsü mecidi, osmani, sada
kat, ~efkat, imtiyaz ve ne idiğini bilemediğimiz birçok nişanlarla dolu re
simlerle süsleyen gazeteler görüyoruz. 

Bu yüzden, darılmazlarsa söyliyelim, bir takım arkadaşlar sütunlarını 
"selamlık resmi alisi .. J!..Ünlerinde Hamidiye camisinin önündeki meydana 
döndürdüler. · 

Tarihdel{i garih 
vali al ar 

Bir iskoçyalmm yaptıı:rı istatisti 

Yazan: Max Kemmerich 
Çevirci: S. Ali 

Gazetemizde tefrika edilen ve 
çok beğenilen bu eser kitab halin
de satışa çıkmışttt. 

Tarihin gizli kalmış birçok nok· 
talarım aydınlatan bu kitab her o
kuyan ve düşünenin kütüphanesin
de yer almak lazımdır. 

Bütün okurlarımıza tavsiye ede· 

............................ 

Eliş1eri sergisi 
Pazar gününe kadar 

açıktır 
............................. 1. 
Tımarhaneye clair: 

ğe AÖre •• 

Bir iskoçyalı psikoloji miitchassı
sr yaptığı bir anket neticesinde, zo 
ile 40 yaşları arasrndaki kadın ve er
keklerin tercih srrasiyle hoşlandıkla
rı şeylerin bir tablosunu yapmz~ır. 
KADINLARA GÖRE: 
Erkekler ve evlenme: 
Sıhat ve hususiyle güze!lik; , 
Çocuklar; 
Hayata lüzumlu para: 

Giyinmek sanatı: 
Mutbak ve ev b:ık1m1. 

ERKEKLERE GÔRE: 
Çalzşma, para; 
Kadrnlar; 
Spor; 
Politika; 
Çocuklar; 
Yiyip içmek: 

Fakat birçok iManlara g?Jre bu 
sıralar ne kadar değişebilir t 

''Timarhane ~aitlerin, lilozollarrn mabedidir.,) 
Bu cümle aylık lstanbul mecmualarından birinde !ıkan bir hikayenin 

b~lığıdır. · 
Bernard Shaw da der ki "Eğer Amerikada akıllılar için bir timar1ıane 

açılsa ebediyete lıadar boş kalırdı .• 
Eğer yukardaki hikayenin başlığı doğru ise bizim timarhane de bombo~ 

kalacağa benziyor, 

Alı~ap evler: 

lstanbuldaki ahşap evlerin yıkılmasına "karar verildiği, yalıud ver11ec~ 
ği hakkında bit haber okuduk. 

Eğer böyle bir şey yapılacak olursa, o zaman, Ye~ilköyde oturup Ana• 
dolu kavağını seyretmek mümkün olmaz mıl 

80 kilo vesika: 

Troçldnin evinden 80 lcilolui s1yıs1 vesika ,ı1ınmıı: bunu bit Par1s ga
zetesi haber vermiı, bir tür.i: gazetesi de tercüme etmiştir. 

Siyasi vesikaları da la.suJya. pirin9, peynir veyağ gibi kiloya vurmak 
fena ıey deiil. Ama, e.slcide1J siyasi yesita saklayanlar diba toptancı idı'ler: 
meseU KO&midiaia Hlıdlan bir umıır çuval çuval hesaplanırdı. 

. .. .. . GVNLi~K TAKViM t •••••• 
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28 Şal:ian 1355 
- Ankaraıun Cumuriyet Merkeziilfuı edilme!ji (923) 

1 Son teırln 1352 

Kasma 7 - Temyiz mahkemesi te§killt kanununu Kamutay 

t kabul etti (923). 

Gi\ncşln do~ması 6,45 

l Gilneşin batması 18,SZ 
- Sıhat Vekileti binilının temel atma töreni (926) 

• 

J. u s 

IST ANBUL TELEFONLAlll: .... . ... .. ............. .. 

Dr. Şaht 
.. Bu akşam şehrimize 

hareket ediyor 
İstanbul, 13 - Cumhuriyet Merkez 

Bankası Müdiirü B. SaHihaddin Çam'
ın BerJine yaptığı ziyareti iade etm~k 
üzere memleketimize hareket etmiş o
lan Alman Ekonomi Bakanı Rai§bank 
direktörü Dr. Şabt'ın yarın tayyare ile 
!stanbula gelmesi bekleniyor. Dr. Şaht 
akşam Ankaraya hareket edecektir. 

C. H. P. kaza kongreleri 
lsLanbul, 13 - İstanbul vilayeti C. 

H.P. kaza kongreleri yarın toplantıla
rına başlıyacaklardrr. Nahiye kongre
lerinden kaza kongrelerine gelen ihti-

• yaç raporları bilhassa muhtelif semt
lerin yol, temizlik, ışık, mekteb vr- ka
nalizasyon ihtiyaçlarını tesbit etmek

tedir'ler. 

Yeşil köyde tren kazası 
İstanbul, 13 - Dün akşam Ye,ilköy

de iki banliyö treni çarpışını§, lokomo
tifler hasara uğrarnıslardır. Nüfusca 
zayiat olmamıştır. 

Limanlanmız hakkında 

tetkikler 
İstanbul, 13 - Hollandalı mütehas

sısların Eregli, Mersin, Trabzon ve 

İstanbul limanlarını tetkik ettikhri ve 

bunlara dair tekliflerini hazırladıkla

rı haber verilmektedir. 

Mekteblileri himaye 
f stanbulı 13 - İstanbul ilk mekteb

Jerindeki himaye heyetleri bu yıl on 

bin ilk mekteb talebesini himaye ede 
ceklerdir. 

DİL KÖŞESi: 

"Kendisinden iki buçuk miıli bü
yüklüğündeki ... " 

"Kendisinden iki ba,u1: misli" yan
lı~ır. "Kendisinin" denilme!: icab 
ederdi. 

••• 
"BugUn mütareke günü olması dola

yısiyle İngilizler her eeneki Adetleri 

vcçhile malullerine giyinmek üzere kır· 

mızı gelincik satın atıp takınacaklardır. 

l§te bir 'orba • cümle nümunesi da
lıa. 1. - "bugün" nasrl "mütareke gü
aii" olabilir. Bu sadece miitare1:enin 

yıld6nümü günüdür. 2. - .,Her seneki 

fdetleri Yeçhi/t!' denilemez. Çünkü ldet 
seneyle muJcayyed değildir. "Her seneki 
gibi'' veya "adetleri veçhile'' §ıklarıa • 
dan birini se~mek Jazrmdı. J. - "'Para-
7arı harb malüllerine giyinmek üzere,, 
ne demektir? Acaba "hasılatı ile harb 
nuıllillerini giyindirmek üzere .. mi de
nilmek istenmiş? 

••• 
"Kırmızı gelincikler kağıttan yapı

lıdır." 

"Demir yaprll', "çelik yapılı" gibi 
tabirler kullanırız. Burada ''yapı'' "bi
na, bünye" manasrnadır. Muharririn bu 
tabir hatırında kalmı~ olacak ki yanlı~ 
o~arak "kağrddan yapılı" diyor. 

Yumurcağın muz.iplikleri (Deyli Meyi) den. 

Bal\:anlar meclisinde 
İcra vekilleri heyeti dün başbakan 

İsmet İnönü'nün riyasetinde toplanarak 
muhtelif işler üzerinde görüşmüş ve bu 
işlere dair kararlar vermiştir. 

Türk -Yugoslav 
Ticaret ve Seyrisefain 

mukavelenamesi 
Ankarada 28.10.936 tarihin.de eko

nomik münasebetlerimizi kuvvetlendir
mek ve pek yakında daha ziyade inkişaf 
vermek gayesiyle Yugoslavya hükümeti 
ile aramızda bir ticaret ve seyrisefain 
mukavelenamesi akdedilmi§ti. Beş ikin
ci teşrin 1937 ye kadar meriyette kala
cok olan bu mukavele vekiller heyetince 
incelenerek tasdik edilmiştir. 

Bu ticari anla§manın metnine göre: 
Her iki memleketten biri menşeli olan ta
bü veya mamfıl mallar diğer her hangi 
bir memleketin mümasil mallarına karşı 
tatbik edilen veya edilecek olan her çe
şid resim, harçlar veya bunların mun
zamlarından başkasına veya hiç olmazsa 
daha yükseğine tibi tutulmıyacaktır. 

Her iki hükümet en ziyade müsaade
ye mazhar millet muamelesini biribirle
rine tatbik edeceklerdir, ve bu teminat 
ihracat ve ithalata, malların antrepola
ra, gümrüklere konulmasına veya doğ. 
rodan doğruya veya aktarma veya tek
rar ambalaj yapılarak transit halinde 
geçen emtianın gümrüklere sevkinde 
geçireceği muamelelere, eşyanın muvak
kat kabul ve tekrar ihracı gibi husus. 
lara da şamildir. Ayni .zamanda mukave. 
le ahkamı mucibince her iki hükümet 

Türkiye veya Yugoslavya menşeli malların 
her iki memleket sınırlarından s~rb~stçe 
ve hiç bir kayıd ve tah·Hde uğramadan 
geçmesini temin edecektir. 

Fakat bütün bu tedbirlere rağmen 
mukavele hükümleri taraflardan birine 
zarar vermeğe batlarsa bir ay içinde ih
tilafın tesviyesini akidler istiyebilecek
lerdir. Bu müzakereye 'rağmen bir hal 
tarzına vanlmıyacak oluna bir ay evvel 
haber verilmek şartiyle ilci taraf tan bi
risi mukaveleyi feshedebilecektir. 

Erzincanda köy kalkın
ması kursları 

Erzincan, 13 (A.A.) - Kuraklıktan 

korunma ve köy kalkınma prensiplerine 
eleman yetiştirmek üzere Erzincan zira
at mektebi köy kalkınma kursuna tahsis 
edilmiştir. Şimdiden mektebin tamir ve 
noksanlarının ikmali için ziraat vekale
tinden icabeden tahsisat gönderilmiştir. 

Diifüniifler. 
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Balık:çılıl~ kongres 
toplanıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

lanmıtşır. Öğrendiğimize göre bu proj 
şu kısımlan ihtiva etmektedir: 

I - Balıkçılık. 

il - Süngercilik. 
Balıkçılık da şu fasıllara ayrılmıştır: 
1 - Balıkçılık ve avlama hakkı, 
2 - Sabit av yerleri, 
3 - Himaye hükümleri, 
4 - Muafiyetler, 
5 - İdari ve iktisadi teşkilat, 
6 - Balık sanayii, 

7 - Balıkçı tayfaları. (İ§ kanunu d 
niz ve ziraat işçilerini hüküm harici bı· 
raknuştır. Ziraat vekaleti ziraat işçileri 
için bir kanun projesi hazırlamaktadır. 
lktisad vekaleti deniz müsteşarlığı da 
deniz işçileri için bir kanun projesi ha
zırlamakla meşguldür. Balıkçılık hakkın. 

daki kanun projesinde de balıkçı tayfa .. 
lan için müstakil hükümler bulunacak. 
tır.) 

Kanunun teşkilat bahsinde, balıkçı
lık için kurulacak iktisadi teşkilatın mer· 
kezi ve mali uzvu olmak üzere bir balık
çılık bankası teşkil edileceği yazılmakta

dır. 

Bu banka ile alakadar olmak üzere 
balıkhaneler, balıkçı satış kooperatifleri, 
balıkçı kredi kooperatifleri, balıkçı istih. 
aa1 kooperatifleri teşkili mevzuu bahis
tir. Deniz mahsulleri sanayii ve şirketle. 
ri de balıkçılık bankasına bağlı olacak
tır. 

l tık kanun 1936 salı günü için içti
maa davet edilen balıkçılık kongresi bu 
kanun projcai üzerinde konuşacak ve a
Iakalıların d~üncelcrini dinleyecektir. 

Bu kongreye belli başlı balık mınta
kalanrruzdan balıkçılar, balıkçı cemiyetleri 
mümessilleri, mütehassislar, balık işle

riyle alakadar mebuslar ve iktısad veka
letinin bu mevu üzerinde çalışan daire. 
lecin müdür ve şefleri iştirak edecekler::• 
dir • 

Kars halkevipin kış 
programı 

Kars, 13 (A.A.) - Halkevi komite .. 
lcri loş çalışmaları hazırlığmr bitirmiş .. 
tir. Bu kış halk ve köylüye haftanın üç 
gecesinde muhtelif mevzular üzerin.de 
yüze yakın konferanslarla birlikte tem
sil verilecek ve ayrıca merkeze bağlı 
köylere gidilecek köylü ile yalandan a .. 
lakadar olunacaktır. Halkevi musiki ko
lu heyeti, halk şairleriyle birlikte bölge
mize mahsuı şarkıları notaya aldıktan 
sonra bunları bütün halkevlerine gönde .. 
rccektir. 

Uyanan Şark 
Bu defa n9dettiğim 

geniş manasiyle şarktır. 
Ali Canib'in yirmi beş 

yıl önce haykırtnı!f ol
duğu "uyan ey şark, 
uyan I" temennisi bügün 
hakikat olmuştur, 

Şark uyandL.. ve bu 
öyle bir uyanıştır ki, a· 
sırlarca sürmüş olan ka
buslu rüyaların korkunç 
uçurumuna yeniden düş
memek için uykuyu ona 
haram etmiştir. 

Şark uyandı .. ve göz
lerini açtığı zaman, gar
bm bu ölüm uykusu es • 
nasında almı' olduğu me
safeyi görerek bir ok ıü
ratiyle onun peşine atıl
mak lüzumunu hissetti. 

Şimdi yoldadrr. 
BuJ!:Ün, dördüncü say

famızda bir franau mu • 
harririnin, şark bükü • 
met darbesi dolayısiyle 
ileri sürdüğü düşüncele-
ri okuyunuz: artık pr • 
kın ve hususiyle yakın 
şarkın Avrupanın emper· 
yalist emellerine karşı 

büsbütün kapandığı ka • 
naatinin batı aydınlan 
arasında gitgide yayıl· 
makta olduğu mubakka.ic
tır. 

''Tembel padişahlar
la mdıaretleri şüpheli sa
dırazan:ılar devrinden" 

arttlC çok uzakta bulunul
duğunu ve yukardan ap. 
h hitab etmek umanı • 
nrn R;eçmiş olduğunu kay
deden fransız meslek -
daş yakın şarkla ~rb a
rasında iki eşit aıfatiyle 
bir uzlaşma ve itifak im
kanının bulunmasını te
menni ediyor. 

Yakın şarkla garb 
arasında bir anlaşma 
ve elbirliği zemini a· 
ramrken her ,eyden 
önce garbın, açık ve
ya kapalı bütün cm • 
peryalist emelleri bir ya· 
na bırakarak, bir eşit 
karşısında bulunduğunu 

prensip olarak kabul et· 
mesi ana şarttır. Bu ha· 
kikati görüp göstermit 
olmaımı muharririn uya· 
nık 2örüşü hesabına bir 
muvafık not olarak kayd 
ettikten sonra ehemiyet· · 
1i bir hatasına işaret et
mekten kendimizi alamı
yoruz. 

Yakm şarkla «arbm 
anlQ1DU1nda aracı rolü· 
nü Fransanın görmesi 
icab ettiği hususunda ıs
rar eden B. Savigny bu
na scbeb olarak, fransu: 
dilinin ve kül türünün 
Asyanın bu kısmında ha
la ehemiyetli bir mevki 
sahibi olmasını 2österi
yor. 

Bunu ileri sOrmelt, 
yakm tark devletlerini 
h a k i k t menfaatlerini 
müdrik olmamakla itham 
etmek demektir. Hiç 
şüphesiz ki, yakm şark 
devletleri, menfaatleri 
kabı olan böyle bir an• 
!aşmaya hizmet husu
sunda emperyalist usul· 
terden olan her hangi bir 
tavaHUt ve nüfuzun rol 
görmesine ihtiyaç göa
tenniyccelıc bir idrake 
sahibtirler. Türkiye • 
nin dış politikası bunun 
en güzel mis<alini teşkil 
eder . 

Bir ikinci noktaya 
işaret edelim: şarka kar· 
fi anlayış zihniyetiyle 
hareket etmek lüzumu
na işaret eden ve bilhas
sa fransızların bu husus
ta kabiliyetti oldukları .. 
ni söyliyen muharrir "İ• 
kenderunla Antakyada -
ki türk azlıklariyle ala • 
kadar olmak pr~tentio-

n'unda bulu.nan Türki
ye" demekle bu anlayış
tan kendi hesabına pek'. 
mahrum olduğunu filen 
göstermi, oluyor. Hiç 
.Uphesiz ki, biz, Fransa• 
dan işiteceğimiz dost 
seslerin başka bir ton ü
zerinrle konu&nasını is
temekte haklıyız. 

YASAR NABl 
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Yan - Sıyual 

INKILAB VE SANAT 
Bu selerlıi iniılü sergisini gn

'dilrten sonra bir yandan ,.iniılM .. 
ve bir yandazı .. sana(' ın bu kadar 
bazin ve seviyesiz tefsirlere uğra
masına 8zilldiik. Bu yolda, en çok 
yaztuılar arasında biz de varız. 
"Neden tfirk artisti türk inkılabı· 
nın manasına nlJlıız etmezl Ne -
İltm, sergilerimizde hep nature 
morte denemeleri ile Kurbağalı
dere ve Boğaziçi resimleri göril· 
rllz' Tlirk inkılabının geriye ve 
ileriye dofnı olan sa/haları bir 
ressamın fırçasına heyecan aııla
yacak gibi değil midir?' diye ba
ğıranlar arasında biz de vardık. 

Bu s8zlerimizden birçok res -
samlarımız çok acayib şeyler an
ladılar. Kimisi iptidai bir teknik 
ile y11pılmıf bir tablonun bir kena
rına ya "altı oV ya "ay yıldız# 
sembollerini iliştirmelde davayı 
hallettiğini zannetti ve, tablosuna 
satmağa mrrvallak oldu. Kimisi 
~tadiri'lin herhangi bir lotoğra
lından çok az glzel bir portresinl 
yaparak bunu oklar yahut şimşek
ler arasına yerleıtirmek ilhamın
dan öteye gidemedi ve, lceta böy
le bir tabloyu satmağa mrrvallak 
oldu. 

Bıı blrçolı ilham ve sanat lııb
rası i§ler arasında •• çok iyi bir 
netice alan ressamlarımız da yok 
ileğildl. Fakat hiç bir sergi, şimdi
ye kadar bize, lnlalAbımm ne an
latmıf ne de sevdirmiı oldu. Ve 
bis, sadece fflD" tesbit ettik ki, 
,.inlu/MI igia .. r parolaı, rea
aamlarımızı pMiyetslzleıtirmeJı
tea basb bir ip yaramamıftır. ... 

Es1J cellilyetN, blr kere ressam 
göd tlenilea pyia terbiye görme
aine imtia yoktu. Buna içbıtlir 
li resim uaatı bizde yenltlir, tra
dlsyonsmtlur ve ae seviyeli bir 
hidfe ne tle hevesli ve cömenl 
'bir pablic'e maliktir. 

Balıl cemiyette, bir re.uam, 
mmulanaı bllylJt bir varyasyona 
götllremeztli. Sayısı• teokratllı 

pe§ia blJHmlerin y..,Uılı bir ce
miyette, .nJ&t llbamılJllJ lıııcdla
>nala çalıpcağı mwzalar, tabia
tiyle mahdad itli. 

Bııglln, bu menli prtlartlan blg 
Wrisi blmamııtır. Artist, ister 
boya, ister taf, ister söz malseme
,; ile PfPlll, ~tmütaıı meae
dilec~I bir mevaı .,aktar. Şu var 
ti, b& lıeadlsintlea daba ilk ağıs
da, "sanat" 11J11J lçtlma1 olmaı111, 
'llJil1I olmamı e ba lld lalrtarilıı 
Craba buıı.d ., ,,,.,,.,,. iallaaıl-
....,,,, lıastt!ders tlrWya yaal 
'lüılWa tôs1a edllmlı olması111 
ltNclilı. Ba •ııretle, •lllflnrl', blf 
olmasa artistik vaıllar btlar e
~taun.,, oltlrı. Ve 6'rll· 
Cla il, _.,, telmate ayıl oltl• 
la 6lbl •,.,su- da da aalayıpm 
- 11.,.....m. v. btı itte. 6• 
'illayefsls tebli dabl, cNJııi, 
•mtnır a Jetla «lllmeitetllr. Ba 
lıa.Yie °'"'*• ~ m "lııiıllb" • 
ile de .,..,.,.. • blmıet edllblce, 
~tlıı blı inM'1> aerwllerl, (bir ae
'ri lodla tevzil Jlbl) •1ıı1ıııa bd
bıtidl aerl«lmJ,d 6•tlnlllt!' 41-
~e 6.lea bilbg artiate, camııılyet 
lıeyramı phl _,. ldlrmetlm bir 
.,dl, ldniai' ~ ımlılyftlal -.ı. 
... Ali, ...... "hıkıllb. 
«• ~r ,,_,,,,,,,,,.,, bir 
'leiı1(kedlr. ... 

Balbııld, bıiılll ..,.tı ll•kea, 
__ .,,,.,, ı•Y ııe bdar geaİftir/ 

lıu tiri mllletl, bir yeai bayat p-

~· baflama•ıı mıtlul ••mi• 
letiıl, •JJC>DN .. aeqal, polhlJı 
'-ıMltlttl teluelll lıer glJıı bira 
flüa lala tle,...,,elıte mltlirl 
2-ld btlı111 ve tiri imanı, ba.Yfla, 
61UJdu yirmi yıl lat:Si eibi mi 
~.,ot, •. .,ecam.n. lbtirasla-
1'1. ıatırabları dt11lf111t1lllİ§ Ye 

biisbütlin bqlıa tiJrliJ olmallllf 
mıdırl TIJrlıiye'ye buginlcli dam
gasını vuran yel değirmeni midir 
yoksa her tarafta gördiJğilml• 
umran mı? Sahnedelci tart lıatlım, 
eskiden var mı idi. "Jleyhane 
peykesinde sızmıı posbıyıli' ile 
''lcötO. bir barın bir masasına genç
liğini gömen farlara delikanlı
aynı hatayı işlemekle beraber ay
n tipler değil midirl 

Sokak baıındalıi simitçi ile be
ton lıöpriiniln demirlerini bağla
yan adamlar hep bu toprağın lize
rinde bitmiş olmakla beraber ay
nı insan fasilesinin nebatı mıdır· 
larl 

Artist göztJ için derler ki, bia, 
görmediğimizi bile 16sterir. Ne
den o halde işlerinin herine ge
rek ''mevz~ gerek "sanat" bakı
mından iptidailik ve lıilayetsizlik 
damıasını vurdurur! ... 

Biz kendi hesabımıza, bir hata
lı yoldan geri dönmeyi borç bili
yoruz. ''Sanat" zaten "içtim.r ve 
"millr' kalmağa mablıOmdur. Jle
ğer ld abstraksyotla kaça. Yani in
tihar ede •• "Saaa(' eserindea yal
an artistik olmasını prt lıO§DJak, 
"sanat" ımızın lehine bir barelıet 
olacaktır. Daha bly#Jlı ve daha 
feyizli sentez yani, eserin "inh
libçı'' olması pıtı, kentliliğintlea 
tlaba kolay hasıl olacaktır. Bana 
göre, •sanat" ı serbest ilja etınelı, 
muayyea bir dwu igln Rlzrımla 
ıörlin#Jyor. yok.sa .,sanat" ile "in
lııllb", blriblrlerlnl ialr.b etmekte 
tlwam edecelılertllr. 

Burhan BELGB 

Kısa dıf haberler 
• Stokbo1m - Nobel kimya mlkl· 

fatı Berllndeld Kayser Vllblem fblk 
lllmled emtlttlalhaden B. Peter J>eby .. 
ye nrUmiitk'. 

• Londra, - Blrmlnchlm'da blylli 
bir otomobil fabrlkaunm 5000 lfflal 
ırev yapmıftır. 

• lterlla - -- ...... tiul ....... 
.atanc1qlarmm tevkifi Oserln,, alman 
elçisi SoyYet hOldimed nezdinde pro
teıtoda bulunacaktır. 

• VUJOft - Vilna Unlvenltealnde, 
ld karpplıklar berine rekdr derale
rl tatil etmiıtlr. 

• Kllano - Ywn .,.ıpMı pnu 
Pol'le premea tren n llarl Floramaya 
ftnlUflarcbr. Keadilerilll imal kabul .. 
decektlr. 

• Buenot Ayret - Bmac1ald Para
ıaa1 eıpllli. Parapayda lhtilll s*
tıp Mberlal planJamaktadlr .. 

• ~ - tnplls ..... cDrei
terlerl, 17 .........,.. mildir olm B. 
Kontap Nonama'm yeniden mldlrll
.. lltl'=nlnt tıekllf etmlflei'&• 

HINDISTAN-OAt 

........ ,. ,.. fU114D7 2 hP 

Loadra, 11 (AA) - ...... ,,. 

,.W.. SUJI r ,,, YUka bu'•.ıtar. 

D6rt - 12 ,arak ftl'dlr. SllAlı ..... 
• Jmnetltri ... tekrar ...... 
!erdir. 

B. ·---Gln.I .,...... etnlmda 
Atim, IS (A. A.) - Kadlaat tll

rllm mlllttpn B. lfllndiAI AIEropo1ia 
......... Dlpettllf Wr müalede B. 
lletaba'111 Olrid'cle ı&'dlll bararet
H lltlmtl bbalclen fihHderek bltUa a-

1118UD mtltekWf ldtleler mıüade elen 

tecedcllldfha- bayralma .... 1r itfa .._..ldlha etrafma toplmulıklanm lalJ· 
detmek1ı1, blltla J1IDlll entellekttlel " 
Wm llernlafn 4 alu8toe delltftdllderi
Dla llsammıa anı.chfmı bltQn emma
s.lerln elde edlldllbd anlatarak. hlldl

met nleiain derulatıe ettllf bB7lk ..n. 
feniD ID1lftıffalayetle MtieeleMcelfn. 
deıı f8plae olmadılmz ;yumaktachr. 

u ı: u s 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DEı 

17 kilometre uzunluğunda 
bir köprü açıldı 

Nevyorlr, 13 
(A.A.) - Cum
hur bafkanı Raz
velt san Franala-

ko ile Okland a
rumdald y e n l 
bir ldSprllytl. bir 

elektrik dilimeal

ne buarak mo-
dem tenvirat te- B. Rusvelt 
ıiaatmı faaUyetıe lroymaJıc suretiyle, bu
radald dairesinden açmı9tır. 
k6prilnlin uaunlup 17 kilometre ve Ar
fedilen para 77 milyon dolardır. 

INCILTERE'DEa 

Slr Moele7'in umumi nl•m 
hakkındaki beyanab 

Londra, 13 (A. 

A.) - lrininc S
tandud cazeteat. 
Sir GoVlld lllos

leyin umumi nı. 

AID baıkkmdaJd 

be7anname
• l Dl Dep'et

mektedir. JI o•. 
l e 1 escOmle 

demlttlr 
ki: SlrO.llNlq 

"UnUormaJan yuak etmekle, elyeaa 

muvaffak oldulu teablt edilmlf ola 
bJr propapnda naıtumdan bW maJa. 
rum etmek lateJodar. Buna karfı, ya
Dked JmrumJarm feaediJmnl b1d ... , 
.... ,.11:11. mOtee..ır etmemektedir. 
Bls. metnıtl ... gtelarla iktidar mevldl· 
ne lesmek lidyorus.u 

SON DAKlKA· 

1 

POLONY A'DAı 

B. Bek'ln Londra yolculuğu 
Ye leh gazeteleri 

Vaqoya. 13 (A.A.) - Matbuat, B. 
Bek'in Londra 1eyabatine cenit makale-
ler tahaia etmek ye bu ziypetin ehemi
Jetinİ haaatan belirtmektedir. 

Gueta Polaka diyor ki: 
.. Dijnya efkln umumi1eai B. Be1ı:'ln 

Londra ziyaretiai büyük aiyual ehemi· 
yeti haiz bir hidiae aaymqtır. Bu ziya
ret, Lehistan ile lngilterenin teWddle
rlndeki abeqi c8stermiıtir. lki memle
ketin banp milletler çerçeveai içinde 
tqkilltlandırmak pyeleri De Lokarno 
meselesi baklandaki hattı hareietlerinin 
mutabalratuu blJla.wM' kayctetmek lcü. 
der." 

Guete, iki hWdlmetin Avrupada 
muhtelif bloklal" tıqkill aleyhindeki hat. 
tı hareketleriyle ideolojik anlqmuhk
lu h•kJnndalri battı hareketlerindeki lt
tlrüi memnuniyetle kaydetmektedir. 

lngnı. hükiimeli, konuımalar-
dan memnun 

Londra, 13 (A.A.) - Resmen haber 
verltdiiine eöre. lngllis htlkUmetl, B. 
Bek ile kabmeala bazı adlan aramda 
yapılan mlbakerelerden de memnundur. 
B. Bek'in de wmı oldup tahmin o. 
lunmaktaclır. 

FRANSA'DAı 

Tayyare brarRihlan lnpsı 
Parl,13(A.A.)--lçbakanıB.Sa

lenpo ile hava bakam B. Kot hasİr ol· 
dulu halde, Lll, Turban, Rube ve Ar
-tier fllürlerl lfUP• için Lllde Wr 
tek tayyare brarglhı lnapma karar 
verilmiftlr, ı..,..ta hemaı bql•ateak• 
tir. 

B. Kot, bu konUf11181armdan IOftra 

B. Salangroya J'nın•am flmalhule ha
ft tumularma 1ı:arp tatbik eclllen il• 
tem hıklrmda lahat vermiftir. 

' 

Cenevre pakbnın tadili işi ve Belçika 
Cenevre, ıs (AA) -- Belçika dit 

1f1eri behm, miDet1er cemiyeti ıeael 
•kreterliiine bir nota c&adererek BeL 
slkanm nlnanwne amddelerinin.a,n ay
n tadWnl kabul edemlyeceii'nl, ve mil· 
let1er cemiyeti ,....... yeat bir teWrl 
............ illlbatta balanuJrnuı.. 

-na taraftar oldufunu bildirmJttlr. Klllet 
1er cemiyeti. db..,.UmW16pnil muhafua 

etmelidir. Belçika, ainnmemnla H m

cı maddeline ballı ola~ b
d bir te1dlc1e telbit eMJrr.led .... et-

mektedir. 

Romanyanın silahlanma programı 
Btkret. 1$ (AA.) - Kıral tarafm. 

• hnıqıJ•nan '* emirname ile, bava 
hJreahlr .Uıtııın B. Karaa8ı ba ridf.._ ua...-1Mhd19 nuırhtma ta,m 
eh11mecııtur. lld ~k saMt de ba ı.. 

lıanldda reael ... - Olank sahla
caldaNsr. BtltBD iMi ta:rlnlw, elJAJe"'I 

lllDin Tataftil1ııo llaNaeainde aldılz elae

ail,ed ~· Bundan b1J1e 
.......... mlDI mlddaa bakam. bimt 
Tataneko oJaa Wr .U.hluml ...... 
bit hava ft denk ballanr., ft iMi ....... 

• 

Jııkta .. Ud .... olllcaktlt. 

. 

Kont ~Macaristan parlamentosunda 
Budapefte. lS (A.A.) - ltaıya 4ıt 

itleri balamı KoDt Ctano buıaa atı.. 
den 10Dra maur parlamentosuna pt
mlftlr. Soayalldler baris bltlba mebut
lar pulamentonan bu celaeaine lftlrak 
etmlflerdlr. ao.,&Jiader kuden ba top. 
latıda~. 

kont Ciaao, diptomatlara inahaae lo. 
._. sfıdlll ...... meclil .......... Stran
JIWOlld. mbakerefi keterek B. Cluo-
111 •1mnlnnt " badlalnclen, llaca
rhtenm tefelddlrlerinl B. lluaolialye 
llildirme.ıni rica ..... 

B. ele Kan,. da PefleYe döndü 
Badapefte, ıs (A.A.) Hariciye naa

n B. de irap, Viyanıdın buraya ıeJ· 
mittir. 

Iefd c,_.._ ,.,.,.. 
~dnln,.,,.,,, 

Bad.,..eıe. 11 (A.A.) - Koot ela. 
nonua Budapefteye ..atCJltloin bir ne.ıa
llet si,aıetl ..W,.tinde oldup ve aa-

. 

. car devlet adamlarmm Roma ziyareti 

ne bir mukabele tetkil ettlli llylen 
mektedir. . 

. 
Koat Cino'naa ba slyaretl .__ 

da llacarlatan .. ttalyaJI allkalan .. 
na meseleler behlı meysaa oJaaıkta: 

yı,._ ...... •.u "/Udrlerl 

k.. 
ne 

t• 

Viyana. 13 (A.A.) - Roma proto

kola dwletletl lııonfennamm teblllln
den bahseden pseteler, hemen hemen 

mlttefilran. llacarittaam hulmk ...... 
fttl auik metel..W aWdttla seçme 
te, Avuaturyallll\ milletler cemly~ 
olan udalratini ile bilhua tebaris e 

tirmektedlrler. 

Yan rellDI ltaybfpoat diyor 1ı:i: 

. 

. 

"Bizim içli oçk tehlikeli olan ım 

tenesillde milletler cemiyetinin bize 

MJIDlf oldqa yanlan lalklandakl ~ 
raa borcumuzu bi~ bir samm unutmı 

,acaıız." 

Fransız kabinesi itimad reyi aldı 

S YFA 3 

AVAM KAMARASINDA 

Milli Müdafaa ve hava 
silahlanması işi hakkında 

B. Baldvinin izahatı 

• 

Kıralm nutkuna Yerilecek cevall 
metni kabul edildi 

A 

n 

Londra, ı3 ( A. 
.)-Avam Ka· 

marur liberalle· 
rln takriri· 

l ısı reye &r. 
fi 
d 
y 

337 reyle red• 
ederek k ır a 1 a 
erilecek cevabın 

metnini reye mil· 
racaat edilmebi
in kabul etmif-z 

tir. B. Baldviıı 

B. Baldrin mlldafaa proenmmıa 
muhtlif noktalarım ve bava kuvvetle- • 
rinin artmaı Unrine bu programın ta
umun etti-il muhalif vazifeleri lala 
etmlf ft demittir ki : 

.. _ Bu vazifeler m6dafaa pıta• .. 
1 aJd .. fma zarar veren ve onu pçikti
rea bul mühim enıeUere ra&mm taku. 
edilmittir. En&e11er fU!llKdır: Akde
nizdeld mGfk11 Yldyet, Renin tekrar 
ltpli. Filladacleki zorluklar ve lapanıo 
ya lranfıkhldar. 
UHrinde çalıplan en mfthlm aa•et.ı. 

anamda yiyecek içecek w ı.... a.ddt 
ihtiyacmm temini. aabillerha n limaa
lana korunma11 w denls teciml lçia .. 
macak tedbirler vardır. l 

KOclafa prosr-mı *-tle tuWlıl 
ft bunu lh~ aen tadil edeıee
lls- Jl'abt malaflllenle dltliıllldtıp P. 
bl bat clWilrlcl Wr nilbet dalrealnde 
hareket ederek endliatrl ve tecim ,_. 
llyetlnl 1ektıefe qratn•nm 1erbule ol 
mıyacalma kanHm._ 

Bununla beraber ben n arbdqla
ra tatbikine bqlacblmm prolfllM 
....... k..p 7tai tMbirJeN llidla 
~ ..... .....,........._ 
tereddllt elmlyecells • 

Ktıdafaa procnmnnıs lyl tetblt .. 

clllmif ve tatbiki heyeti umumiyell ba
lmmndan iyi bir pldlcle Uerlemektıl

cllr • 
•• Baldvla. pal ta"8ftlerbl plla 

da derpif edilea adette hııllllda ..... 
bullll ldlçllk bir pcikmeye lpnt ... 
relr, bunun ,9ial tananlerln her clhet

se mlke11••l " a.tln bir turette ol
mamdan ileri pldlllal bildiraalf " 
d,..altdr kiı 

.._ HWdlmet mldafu plO&IWFUa• 

twwmlenme•aı amaetm1f ollıilakla '9-
nber, batla ........ 1Demlôetlerlala ... 
111111.,..11 n IHU.ı.- .._ allthı• 
,. r ns tlaplf ettllderlal prmelf 1rı11 

··-""'· .,. ımantle ........ e.dit ... 
B. Ba14m e&slerlnl ta auretle W. 

tlnnİftlr.: 
·-aıttnpy

retıerimk. bltGn 
devletlerle -.... .., ........ 
tıfl latilldaf ede
ctk w fakat aynı 
mmndakend i 
uluıumusan 

mildafaa ve k o -
ranmaııa• 

d • • ibaret olu •. Ç&sJI 
bu bOytlk YUlfqı matevwıccib oıacaı; 
tır. GayretlerimlH Wr dMUsa bile ara 
vermiyecelb. Zira biliyoru ki, blltla
IDJIDlebtler blU tmb içkı hull' ol• 
duıa-- bal obmdıkça. barıtm 
tahakkuk etmesine imkh yoblr..s 

Bunun laeriae B. ÇksiJ IBs alarak 
aJman bava kuvvetlerinia en u ısoo 

harb tayyaresini bu2mat oldujuau .,. 
n1 inpliz baft kunednin Almanyama 

kine iste ild nla&etinde .. --
dulunu bildlrmit ve B. BaldviD de P 

..__ Jtlimlsdekl iyi iaaltımMa .... 

1 

cevabı vermlftir : 

Paril, U (A.A.) - Parllmento, 201 1 be:J'Ul etmif tt aym Z4 ilnde top.ı_ı-naw-k B. Çlrçllin afmaa bava kunetlert bü-
reye brp 374 reyle hUJdlmete itimacl &sere dalıJaulm. kmdakl lddiw tc>k milbalatahdır·ı. 



Hukuk köşesi: 

Kasa kiı~alama mu lmvelesi ve hukuki 
mahiyeti 

I. - Tarihçe: 
Banka muameleleri arasında kasa 

kiralama anlaşmasını da görmekteyiz. 
Schatz Serin tetkikinin mahsulü ola

rak bankalara, haylrca eski ı:amanlarda 
dahi tevdiat yapıldığrnr isbat etmiştir. 
Lakin kasa kiralama muamelesi 1861 se
nesinden sonradır ki hakiki mahiyetin
de Amerikada teessüs ve inkişaf etti. 
1875 senesinde İngiltere ve bir müddet 
sonra da Fransada aynı kiralama akti 
bankacılık işleri arasında yerini tut • 
muştur. 

Kasa kiralama muamelesi arz ettiği 
emniyet, kolaylık ve kasa kiralayanın 

ka!>asının anahtarına bizzat sahih olma· 
srndan ötürU çabuk ve büyük bir rağ

betle karşılaş.tr. Bu emniyet mefhumu 
içerisinde h•rsızlığa ve yangına karşı 

koyan emniyet vaziyetlerini bilhassa te
barüz ettirmek gerektir. 

Fakat kasa kiralama muamelesinin 
asıl tevessüü sebebi şudur: Bu muame
le sayesinde, vedia akdine berakis ola
rak, Mudi, Banka kasasına emanet ede
ceği kıymetli varlıklarını bankacıya 

göstermek ve onun gözü önünde tek • 
rar saymak zorunda değildir. Mühür 
kimdeyse Süleyman odur fehvasınca o 
kasasının anahtarına bizzat sahih ve do· 
layısiyle de onun hakimidir. İşte bu bi
zatihi hakimiyet vaziyetidir ki kasa ki
ralama akdini müreccah bir muamele 
mahiyetinde olarak belirtmiştir. 

il. - Hukuki mahiyeti: 
Kasa kiralama muamelesinin huku

Jô mahiyeti bir çok münakaşaları doğur· 
muştur. 

Schatz, Torquebiau ve Valcry kasa 
kiralama muamelesinin esasını vedia ak· 

dine istinat ettirmişlerdir. Milano hu
kuk mahkemesi de 22 temmuz 1905 tari
hinde ittihaz ettiği bir kararda aynı 
noktai nazarı tesbit etmektedir. 

Biraz yukardaki izahatrmrz arasın -
da da ifade etmiş olduğumuz gibi vedia, 
akdinde mudi, tevdi ettiği 'eyleri gös • 
tcrmek, saymak mecburiyetindedir. 
Halbuki onun maksadı bu değildir. O 
kasaları yalnızca bilmek arzusundadır. 
Şu halde onun bu isteğiyle vedia akdi
nin mahiyetinin uyuşması mümkün de
ğildir. Bu imkansızlık fransız nazari • 
yecileri ve mahkemeleri tarafından ka
bul edildiği gibi bilahare başta vaktile 
aksi noktai nazarı izhar etmiş olan Mi· 
lano mahkemesi de - 1909 da - bu tela'<· 
kiye iltihak eylemiştir. Fransız hukuk
çularının kanaatine ve mahkemeleri iç
tihadına göre kasa kiralama muamele
si icar aktinin bir nevi mahsusudur. 
Hatta fransız hukukçuları bu icar· ak
ti esasını Roma hukukunun "locatio 
conductio" müessesesine irca ederek o
na benzer olarak mütalea etmektedirler. 

Binaenaleyh kasa kiralama vaziyeti
ni borçlar kanunumuzun 248 inci mad
desi zaviyesinden telakki edebiliriz. 

''Adi :car bir akittir ki mucir, onun· 
la ücret mukabilinde bir şeyin istimali
ni terketmeği iltizam eder." 

Fakat kasa kiralama muamelesi tica
ret maksadiyle teşekkül etmiş bulunan 
bankalar tarafından ifa deilmekte bu
lunduğundan onun bünyesindeki "kasti 
ticaret'' mefhumunu göz önünde tut -
mak ve dolayısiyle ticari bir muamele 
addetmek gerektir. (Bitmedi.) 

Avukat 
Dr. Münib Hayri ÜRGÜBLÜ 

Kamautayın dünkü toplantısı 
(Başr 1. inci say! ada) 

Suad ve arkadaşları tarafından kendi
lerinin serbest meslek erbabiyle aynı 

vaziyette tutularak iradı gayri safi ü

zerinden kazanç vergisi istenilmekte 
olması hakkkındaki Kamutaya yaptık

ları müracaat Arzuhal encümenince ve
rilen kararın doğru olmadığı yolunda
ki takririnin görüşülmesine başlandı. 

Ve bu meselede Süleyman Sırrı İçöz 

(Yozgad) ın takriri kabul edilerek me
selenin bir tefsir mevzuu olması dola
yısiyle maliye, sıhiye ve büdce encü
menlerine gönderileli. 

Gene B. Emin Dramanın, Rumeliden 
mübadil suretiyle gelerek Menemenin 
Aliağa nahiyesine iskan edilmif olan 
Z8 muhacirin kendilerine tahııis edilen 
evlerle samanlık ve ahırlardan bir kı• 
mmın borçlanma suretiyle bedelleri ha
zinece istenilmekte olduğundan bahis· 
le Kamutaya yaptıkları müracaata Ar
zuhal encümenince verilen kararın umu
mi heyette görüşülmesini istiyen takri
rinin müzakeresine geçildi ve birçok ha
tiblerin mütaleaları dinlenildikten son
ra meselenin yeniden tetkik edilmek ü
zere Arzuhal encümenine iadesine ka
rar verildi. 

Kamutayın mayıs. haziran, temmuz, 
ağustos, eylul ve birinci teşrin ayları 
hesablarına aid milrakib raporu okun
duktan sonra askeri ve mülki tekaüd ka
nununun ikinci maddesinin birinci fık· 
rasınm değiştirilmesi hakkındaki ka
nun projesi görüşülerek kabul edildi. 

Mühendislik ve mimarlık hakkın

daki kanun projesine ek proje ile su
bay ve askeri memurların tekaüdü için 
rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan 
yaşları bildiren 2272 sayılı kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun projesi, encü
menlerinin talebleri üzerine geri veril
di. 

Türkiye cumhuriyeti ile Yunanistan 
arasında 20 haziran 934 tarihinde yapı

lan Meriç • Evros ırmağının her iki kı· 
yısında yapılacak idrolik tesisatın tan
zimine müteallik olan kanuna ek kanun 
layihası; Giresun mebusu Hakkı Tarık 
Us ve iki arkada,ının, hafta tatili ka
nununun 4 üncü ve S inci maddelerin
de değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi; harbm önünü almaya mahsus 

Cenubi Amerika muahedesine cumhuri
yet hükümetince vuku bulan iltihalan 
tasdikine dair kanun projeıi, hükümet
çe idare olunan inhisarlann 1660 sayılı 

kanunun meriyetniden evelki seneler 
muamelatına aid son hesablan kanun 
projesi de Kamutayca dün kabul edil· 
miştir. 

Kamutay pazartesi günü saat on beş· 
te toplanacaktır. 

RA1\11AZAN 
Diyanet f.,.Jeri Reisliğinden: 
İkinci teşrinin 16 mcı pazartesi gü

nii Ramazanı şerifin iptidası olduğu i. 
lan olunur. (1711) 2-5441 

U L U S 14 SONTEŞRIN 1936 CUMARTE 
~----------------"""""'------------------------~~o"!!!!!!!!!!!"'~~"""""'"'!!!!!!~~---=~ 

IRAK HÜKUMET DARBESi 
La Tribune des Nations gazetesinde Bernard Savigny 

yazıyor: 

General Sıdkı'nın diktatörlüğü eline almasiyle neticelenen 
Bağdad bükümet darbesi, bugünün dünyasında örnekleri bol 
olan bir hadisedir. Bundan böyle Irak da, İran ve Türkiye gi
bi, İtalya, Almanya, Portekiz ve milliyetçi İspanya gibi bir 
şefe sahih olacaktır. Ve bu şef Irak milliyetçiliği yani arab 
milliyetçiliği lehine çalışacaktır. 

İngiltere buna karşı bir şey yapamamıştır, tıpkı son za
manlarda Türkiye, İran, Afganistan ve Irak'ı birleştiren uz. 
!aşmaya karşı da bir şey yapamadığı gibi. 

Neced Sultanı İbnissüudun Hicazı eline geçirişinden beri 
Arabistanın hakimi olmaktan çıkan İngiltere, artık Iraka ha
kim değildir, ve Filistinle Maverai Şeria'da da hakimiyetinin 
günden güne zayıfladığım görmektedir. 'Gerçi başlıca üsler 
elinde kalmaktadır: Süveyş ve Portsaid, Akabe, Kıbrıs, Aden, 
Maskat, Bahreyn adası ve Basra körfezinde El Koneyt. Fakat 
hepsi bundan ibarettir. Meşhur Musul Petrolları General Sıd· 
kının elindedir. Ve tabii ingilizlerin yüzde yetmiş beş hissele· 
ri gibi Fransızların yüzde yirmi beş hissesi de birlikte olarak. 
Buna Suriyeden ayrılııımız ve şimdiden 1skenderunla Antak
yadaki türk azltklariyle alakadar olmak iddiasında bulunan 
Türkiyenin talebleri de ilave edilirse, iki büyük garb devleti
nin g-erileyiş dereceleri ölçülebilir. 

Gerçekten hatırlamalıyız ki 1919 da, İngiltere Bakfı'ya bir 
kolordu gönderiyor ve Hazer denizinin öte yanında Türkista· 
na bile asker çıkarıyordu. !rakın sahibi, Musula yerleşmiş ola
rak, !rana hakim bulunuyordu. Afganistanı işgal ediyor, müt
tefiki yunanlıları Anadolunun kalbine saldırtıyor, Istanbulu 
işgal ediyor, Kırımda gemiler bulunduruyordu. Diğer taraftan 
Fransa da Suriyedeydi, hatta bir an Adanayı elinde tutuyor
du. O da bir beyaz rus ve bir Gürcistan siyaseti takib ediyor
du. Bütün bunlar yıkıldı. Rusya eski sınırlarını yeniden bul
du, ve, bu_gün, Hindistan, Hindi Çini, Uzak Şark Asyası ile 
bizim aramızda, Avrupaya taşan, Akdenizde bir kapı açmış o
lan ve kendini saydırmaya azmetmiş olan bir şark vardır. 

Tenbel padişahlarla meharetleri şüpheli sadrazamlar dev
rinden çok uzaktayız; türk, İran, arab şefleri ayaktadırlar; 
bugüne kadar Kemal ve lbnissuud başlıcalarıydı; işte şimdi de 
General Sıdkı çıkmıştır. Bu adamların bir yarnn hal şekliyle 
iktifa edeceklerini sanmıyalım: onlar, sonuna kadar azimle 
yürüyen bir zihniyet soyuna mensubturlar. Yakın Şark garb 
devletleri için kaybedilmiştir: şimdi bütün mesele, garbla ya
kın şark arasında, iki eşit sıfatiyle bir anlaşma, bir ittifak akd 
etmek mümkün olup olmadığın bilmektir. Burada üç garb dev
leti menfaatlidirler, çünkü Almanya biraz uzaktadır. Bu üç 
devlet şunlardır: İngiltere, İtalya ve Fransa. 

İngiltere §arkta birinci safta bir mevkie sahihtir, fakat ar· 
ttk Akdeniz yolunun hakimiyetine filen sahih bulunmaması 
daloyısiyle bu mevki ı:aafa uğramıştır. Sonra İngiltere yakın 
şark milletlerine daima yukarJan aşağı muamele etmiştir. Hal
buki, artık yarrn, onlara tebaa muamelesi etmek mevzuu bahs 
olamryacaktır. İnğiliz karakterinin, İngiliz ananelerinin her 
halde lngiltereye zararı dokunacaktır. 

İtalyanın lehine olan noktalar Habeşistana yerleşmesi, on 
iki ada üsleri ve muhaceretinin ehemiyetidir; fakat aleyhine 
olan noktalar da dilinin az yaygın olması, son yüz otuz sene 
zarfında şarkta pek zayıf bir rol oynamı~ bulunması ve bilhas
sa Türkiyenin kendisine karsı göstereceği husumettir. Çünkü 
Türkiye 1911 harbını, Trablusun ilhakını unutmamıştır ve on 
iki adanın mevcudiyetiyle kendisini tehdidde hissc-tmektedir. 

Fransa büyük bir rol oyruyabilir. O anlar. Ve tehdid etmez. 
Fransız dili şarkta çok yaygın olmakta devam ediyor Bu mem
leketlerin uzun zaman elimizde tuttuğumuz birinci plandaki 
mevkie artık sahib olmamıza rağmen, gene de, İngiltere ve İ· 
talyadan çok daha kolaylıkla yalcın ~rkla garb arasında hattr 
fasl teşkil edebiliriz. Bu hususta kendi kabiliyetimize itimad 
etmemiz kafi 1?;elecektir. Çünkü şimdiden yakm şark milletle
ri bilirler ki, diğer milletlerin aksine olarak, bu işte gayemiz 
kendi maddi menfaatlerimizden ziyade Avrupanın ucunda, 
aynı zamanda Avrupanm, Asyanm ve Afrikanın olan bir deni
%in nihayetinde sulhu teminden ibarettir. 

İtalya ·askeri devlet 
Berliner Tagblat'ın Roma muhablri gazetesine yazdığı bir 

yazıda diyor Jı:i: 
İtalya, Afrikadaki imparatorluk mücadelesini, diğer dev

letlerin zayıf oldukları bir anda yaptı, yalnız "Habeşitsan ha· 
disesi" nin tesiriyle değil, Avrupanın her tarafında silahlan
ma yarışı başlayınca, İtalya için çok dikkat etmesi gereken bir 
durum meydana geldi. 

İtalya, diğer memleketlerin silahlanma yarışında kendini 
aynı tempoya uydurmalı mıdır? Memleketin, finans kudreti 
bakımından daha büyük mütalebelere dayanabilecek dermanı 
var mıdır? 

Musolini m::.nevralar münasebetiyle Avelino'da söylediği 
kısa nutkunda bütün bu meselelerin cevabını verdi. 

Bütün ''ihtimallere" karsı koyabilmek için, kafi derecede 
kuvvetli olmak ıazımdır. Musolini, fikrini işte bu şekilde ifade 
etti. 

Kabine 12 eyliilde, doğu Afrikasmda bir sömürge ordusu 
kurma~a ve memleket içinde de yeni kıtalar teşkiline karar 
vermişti. Bunun hangi sebeblerle yapıldığını 10 ilkteşrinde
ki kabine toplantısı bütün vuzuhiyle ortaya koydu. Musolini 
aynı zamanda Harbiye Bakanlığını bugüne kadar Genel Kur• 
may asbaşkanı olan Pariani'ye verdi. 

Şimdi, bu son değişikliklerden sonra, İtalyanın harb kud
reti ne hal almıştır? 

Kara ordusu: 

Habeş harbından sonra bu sahada esaslı bir değic;iklik ya • 
pılmış değildir. Musolini, bir buçuk yıllık mecburi askerlik 
hizmetini yükseltmedi. 

İtalyanın her yıl aldığı kur'a efradı 350,000 kişiyi bulduğu 
göz önünde tutulunca, italyan ordusunun silah altında olan 
mikdarı, biri Sicilyada bir diğeri de Sardinyada olmak üzere 
13 kolordudan mürekkeb takriben yarım milyon kişi olarak 
hesab edilebilir. 

Enteresan olan cihet, f talyanrn bildiğimiz piyade tümen
lerinin dışında, ''hususi" tümenler teşkil etmi olmasıdır ki, 
bunlar, bilhassa dağlık arazide hareket yapmak üzere talim 
edilmiş dört Alplı tümenden başka, bir motorlu tümen ve üç 
de "süratli tümen" den ibarettir; sonuncuların bepı;i de şimal?. 
ltalyada bulunmaktadırlar. Bu yıl İrpinia'da yapılmış olan 
manevralarda ilk defa olarak büyük ölçüde tecrübede de gö
rüldüğü gibi, İtalya, kara ordusunun muharebe kudretini de• 
vamlı bir motorlaştmna ile yükseltmektedir. 

Deniz kuvvetleri: 

Deniz aşrrr yolları, bilhassa, tehlikeye girmiş o1an İtalya, 
bahriyesini yeniden genişleterek kurmak için büyiik gayretler 
sarfetmektedir. Bahriye askerlerinin sayısı 60,000 kişiye yani 
iki misline çıkarılacaktır. 

400,000 ni bulan umum tonajı içinde, italyan bahriyesinin 
yakın zamana kadar, 4 dretnotu, 1 ağır kruvazörü, 22 hafif 
kruvazörü, l tayyare ana gemisi, 20 keşşafı, 40 destroyeri, 38 
torpioto botu, ve bir mikdar da denizaltı gemisi vardı. F ,;kat 
•imdi yalnız iki tane 35,000 tonluk zırhlıyı tezkaha vermekle 
kalmamış olan İtalya, daha birçok küçük parçalar yaptırmakla 
meşğuldur. Önümüzdeki günler içinde denize indirilecek olan 
10 deniz altı gemisine, Habeşistandaki şehirlerin isimleri ko· 
nacaktır. 

Si;mürge orClıısu: 

Musolini, bu yıl, Habeşistandaki eseri tamamladıktan son• 
ra, mümkün mertebe ve zaruret halinde yalnız kendine daya• 
nan bir sömürge ordusu kurdu. Bu orduyu üç büyük kısım 
teşkil etmektedir: Biri sömürge kıtaları (yalnız renkliler!) 
Biri Afrika kıtalan (yalnızbeyazlar 1) bir diğeri de "işçi mi
lisi''dir. 

40,000 kişiyi bulan renkli sömürge askerleri, beyaı: subay• 
Iarın kumandası altında bulunan 17 livaden terekküb etmek
tedir. Beyaz Afrika askerlerini ise, Musolininin bu günlerde 
söylediği gibi, hizmet etmek üzere müracaat etmiş olan 26,000 
gönüllüden ibaret Savoya livaları teşkil etmiştir. Fakat nor· 
mal zamanlarda doğu Afrikasmdaki beyaz ordu 25,000 kişiyi 
ge~yecektir. Hepsi birden 60,000 ile 65,000 arasında olan 
İtalyanın bu doğu Afrika ordusu faşist işçi milisleri ile ikmal 
edilmiş olacaktır. Bu milis ordusu 150,000 kişidir. 

Ha~istanrn neresinde çalışırlarsa çalışsınlar, zaruret 
halinde bütün işçiler askert hizmete geçmek mükellefiyetin· 
dedirler 

Sömürge ordusu için, ayrı bir genel kurmaylık ihdas edil· 
miştir. İtalya, günün birinde Afrikadaki İmparatorluğu ile 
ana vatan arasındaki irtibatın bozulması ihtimalini de gö% 
önünde tutarak icab eden tedbirleri almak mecburiyetindedir, 

Haro ıilahı: 

İtalyanın bu sahadaki ileriliği çoktanberi malfıındur. ltal• 
ya gene bu sahadaki üstünlüğünü de muhafaza etmek gaycsile 
hareket etmekte ve bu maksat uğrunda muazzam vasıtalar ha· 
zırlamaktadır. Bolonayada yeni bir tayyareci tümeni kurulma· 
sından tayyare kadrosunun da büyütülmekte olduğu anla,ıl· 
maktadır. 

Şimdi ayrıca yeni tayyare meydanları kurmak için 140 
milyon liret tahsisat verilmiştir: Bu paranın 7,4 milyonu ile 
Torinoda bir tayyare meydanr, 15,2 milyonu ile, Sardinya ad-. 
aında Algheroda bir tayyare meydanı, 10,6 milyonu ile Komi
soda, 6,3 milyonu ile Napolide, 1,5 milyonu ile Salernoda, 1,4 
milyonu ile Riyetide birer tayyare meydanı ve her birine 13 
milyon liret harcanmak suretiyle Viterbo ve Tarkiniada, 17 
milyonu ile Perugiada, 13 milyonu ile Sienada, 10 milyonu 
ile de Trevisoda bir tayyare meydanı tesis edilecektir. 

Bunlar, 'Gaydanın Voce 1taliada da saydığı gibi, 11 tane 
yeni tayyare meydanıdır. Dünyanın en büyük askeri t:ıyyare 
meydanı olan Foreli bundan bir kaç hafta eve! ikmal edildi. 

Velhasıl İtalya, Akdeniz havzasındaki hava üstünlüğünü 
korumak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. 

Tefrika: No: 87 

BiUNMiYEN iNSAJ~ 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçey~ çeviren: NASUH! BAYDAR 

larm kendi cemaatleri için çalıştıkları gibi, kül
lün faydasına olarak çalışır görünürler. Bugün 
gibi yannı da bilirler. ileride tahakkuk edecek 
vaziyetlere şekillerinin ve fonksiyonlarının ta
havvülleriyle intibak ederler. 

rinden muztarib olmıyacaklardrr. Evlerde kon
for. modem ısıtma ve soğutma cihazlan, elbise
lerin mükemmelliği, kapalı ve sıcak otomobiller 
bizleri havanın bozukluklanndan iyice korumal
tadırlar. Kışın, cecllerimizin maruz bulundukları 
şömine ve mangal hararetinin birden bire inip 
yükselmesini bizler artık bilmiyoruz. Uzviyeti
miz, mübadelelerin faaliyetini çoğaltıp bütün vü
cudun deveranını değiştiren fiziyolojik olu~lar 
silsilesini artık tahrik zaruretinde değildir. Ki
fayetsiz elbiselerle iyi korunmamakta olan insan 
bunun tersine olarak, soğuğu kürklerle ve hava 
geçmez elbiselerle, yahud sıkı sıkıya kapanmış 
bir otomobilin ısıtma cihazı ile ve yahud müsa
vi hararetli bir odadan hiç bir tarafa kımıldan
mamak suretiyle mağlub eden insan aynı cüm
leleri faaliyetsizlik halinde tutmaktadır. Birçok 
kimselerin derisini rüzgar hemen hiç döğme
mektedir. Böylelerinin cildi, kendini, uzun yor· 
gunluk saatlerinde, ne yağmura, ne ıslak elbise
lerin nemine ve ne de güneşin hararetine karşı 
miidafaa vaziyetinde hiç bulunmamaktadır. Bu 
gibi insanların kan ve iç mayilerinin hararetini 
tanzim eden mekanizmaları daima istirahat 
halindedir. Bu çeşid insanlar, kendilerinin ve 

ferdin tam inkişafı için belki elzem olan hareket
lerden mahrwndurlar. Şunu kaydetmeliyiz ki 
intibak fonksiyon1annın özü, keyfimiz istediği 
zaman vazgeçebileceğimiz hususi bir sisteme 
istinad etmemektedir. Bunlar bizim bütün vücu
dumuzun ifadesidirler. 

Velhasıl, biz intibakı, nesiclerin başlıca has
salarmm ifadesi, tegaddinin bir manzarası ha· 
linde dikkate alırız. Fiziyolojik oluşlar, ne ka
dar yeni ve önceden tahmin edilmez vaziyetler
le karşılaşırlarsa o kadar çeşidli değişikliklere 
?'a.ruz kahrlar. Bunlar, erişecekleri maksadlara 
ıntıbak edeler. Bunlar, zekamızın yaptığı gibi 
zaman ve mesafeyi takdir etmezler. Zaman on
lara bizden büsbüt\in başka bir şekilde görünür. 
Nesicler, elan mevcud olan mesafe şekillerine 
nisbetle olduğu kadar henüz mevcud olmıyan· 
lara nisbetle de kolayca kendine nizam verir. 
Rüşeymin geli!l:mesinde, beyinden gelen rüyet 
keseciği ile cildden gelen göziin zücaci kısmı he
nüz kuvvede olan gözii husule gelırmek üzere 
faaliyete geçerler. lntibaK hem nesic unsurlan
nm, hem nesiclerin kendilerinin ve hem de bü
tiin uzviyetin bir hassasıdır. Her bir unsur, arı-

xn 
lnh'bak foknsiyonlarmdan çoğunun modem 
medeniyet yüzünden ortadan kaldırılııı 

Bizler, intibak foknsiyonlamnızı cedlerimiz
den daha az kullanmaktayız. Hele çeyrek asır
dan beri muhitle fiziyolojik mekanizmalarımız 
vasıtasiyle değil, kendi zekamızın yaratmış ol
duğu mekanizmalar vasıtasiyle uzlaşmaktayız. 
Fenni medeniyet bize, uzviyet içi muvazencmi
zi muhafaza için tabii usullerden daha zevkli ve 
daha az zahmetli olan vasıtalar vermiştir. Gün
lük hayatrmızm şartlarını hemen hemen değiş4 
inez bir hale getirmiştir. Adali say, beslenmeyi, 
uykuyu standardize etmiştir. Cehdi ve ahlaki 
mesuliyeti ortadan kaldırmıştır. Bundan dolayı 
da adali, asabi, deverani ve guddcvi cümleleri
mizin faaliyet tarzmı değiştirmi~tir. 

Yeni Beldenin sakinleri hava değişiklikle-

Adali cehd büsbütün ortadan kaldmlmamı~ 
ise de çok azalmış ve hayatın alelade şartlan 
içinde yerini makinelere vermiştir. Adali cehd 
atletizmde ve standardize edilmiş şekillerle key• 
fi nizamlara tabi tutularak yapılmaktadır. Bu 
suni egzersislerin, eski hayat şartlannm tabii 
egzersisleri yerini tamamiyle tutup tutmadığını 
kendi kendimize ıormalıyız. Haf tada bir kaç sa· 
at dans edip tenis oynamak, kadınlar için. vak .. 
tiyle evlerinin merdivenlerini inip çıkmak, maki .. 
ne yardnnı olmaksızın evlerinin hizmetlerini 
görmek ve sokaklarda yaya yürüıiıek suretiyle 
sarfettikleri cehde tekabül etmemektedir. Şim
di kadınlar asansörlü apartımanlarda yaşamak .. 
ta, uzun topuklar üzerinde güçlükle yürümek .. 
te ve daima otomobil, tramvay veya otobüsle 
gezmektedirler. Vaziyet, erkekler için de aynı• 
dır. 

(SoP•t var), 
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Yannki At koşulan 

Aty11rrşTarında, tribünleu ve sahaya bir bakrş 

Bütün ankaralılarda derin bir alika 
uyandırarak altı haftadanberi devam 
etmekte olm sonbahar at yar.şlannın 
yedinciai yarın öğleden sonra tam saat 
14.30 da hipodromda başlıyacaktır. 

BİRİNCi KOŞU - Oört ve daha 
yukarı yaştaki yerli ve yarını kan ingi· 
liz at ve kısı.klara mahsus aatıı koşu
audur. Mesafesi 2,000 metredir. Bu ko
ıuya iştirak edecek hayvanlar ve kilo
ları ıunlardır: Ceylan 64,5, Alemdar 
64, Semiramis 62,5, Bozkurt 56, Bora 
54, Mavzika 52,5, Setten 52,S. Bunların 
içinde şimd:ye kadar koştuğu koşuları 
kazanan Alemdar Favori olmakla be
raber Seminmıs ve 52,5 kilo ile koşan 
Mavzikanın Ga bu koşuda şansları ola
bilir. 

İKİNCİ KOŞU - Handikap k.:>şu
ıu: Bu koşuda üç haliskan İngiliz er• 
kek ve dişi tay koşmaktadır. Mesafe 
1,800 metr~d,:-. Önaar 63 kilo, Andran 
61 Başkan 57. Bu koşuda hayvanların 
taııdığı kilolaı Handikapör tarafından 
kuvvetleri müsavi kılacak şekilde ve
rildiğinden şanslar birdir. 

UÇUNCU KOŞU - Dört ve daha 
yukarı yaıtak: haliskan arap at ve kıs· 
raklara mahsustur. Mesafe 1,400 met-

redir. Bu koı~ya iıtirak eden hayvan
lar ıunlardır: Ceylan Yekta, Al Cey
lan Ünlü, Necip, Köse, Benli Boz. Bu 
koşuda en kuvvetli hayvan Necibdir. 
Fakat mesafe kısa olduğu için Ünlünün 
de iyi bir kotu yapmak prtiyle rakip 
olabileceğini tahmin eyliyoruz. 

DÖRDO'NCU KOŞU - Uç yatın· 
daki yerli yarım kan ingiliz erkek ve 
dişi taylara mahsustur. Mesafe 1.600 
metredir. Bu koşu da handikap olup 
kilolar hayvanların kuvvetlerine göre 
verilmiıtir. Ko,uya İ§tirak eden Güli
zar 63 kilo Andranbidin 62, Kontes 51. , 
Bu üç tay ıçinde Kontesin daha ıamlı 
olduğunu tahmin ediyoruz. 
BEŞİNCİ KOŞU - Uç ve dah3 yu· 

karı yaıta ha!iskan ingiliz at ve kıs
raklara mahsustur. Meafe 2,200 metl'e
dir. Bu koıuya iıtirik eden hayvanlar 
ıunlardır: Markiz 64 ki1P, Barca 61, 
Sunandair 56.5, Sülün 49.5. Bunların 

içinde Favri Sunandairdir. Fakat ikin
ci gelecek hayvanın hangisi olduğunu 
tahmin etmek güç olduğu için ikinci 
plaseyi bunların nisbctcn çok kazana
caklarmı tahmin ediyoruz. 

Çifte bahis. Birinci ve üçüncü, Ü• 

çüncü ve dördüncü koşular arasındadır. 

Viyana konferansından ~onra 
Kont Ciano Budapeşteye gidiyor 

}{ nn f ~ranrta revizyon meselesinden bahsolunma
ması Macaristan mahfillerini hayal 

inkisarır a uğrattı. 

(Başı J. iaci sayfada) 

SiJBsl mahfiller, hayal inkiunna uğ
:ramııtır. Çünkü Viyana konferanaı: er~
si statülerinin değiıtirilcceğine dair bir 
ı6na telmihte bulunmamııtrr. Bu mah
filler, Avuaturya ile ltalya'nm Mdaaca~ 
riatanın tekrar silihlanma hususun ki 
fıatelderine yardım etmekte olmalanndan 
dolayı memnuniyetlerini izhar etmekte• 
dider. Ancak onlar, daha eaaalı netice
ler bekliyorlardı. Burada İtalyan impa
ratorluğunun tanınması bekleniyordu. 

Siyasi mahfiller, tebliğde Almanya'ya 
milteallik olan ihtirazi kaydm bilhasaa 
İtalya'nın Avusturya istiklali meselesin
de hiuetmekte olduğu huzursuzluktan 
dola11 konulmu' olduğu düşüncesi ileri 
aUrülmektedir. Bu mahfiller, İtalya ile 
Macaristan arasındaki ticaret münue
betlerirain İtalyan lireti kıymetinin dilfii. 
rillme-ai yüzünden haleldar o1mut oldu
lunu beyan etmektedir. 

Resmi mahfiller, Viyana konferanu 
neticelerinin memnuniyete değer oldu
iunu ~ üç memleket arasındaki 
dostluğun kuvvetlenmif bulunduğunu 
beyan etmektedir. 

Tebliid. baluolunan proıolcol 
metni w&li tutuluyor 

Viyana, 13 (A.A.) - Uçler 1ronfe. 
nnsınm reeml tebliğinde ipret edilen 
protolmlun metni &izli tutulmaktadır. 

Teblilde zikrcdilmiyen noktalann genel 
siyasete taallt'.'tk eden meseleler ve bu a
rada da, iyi haber alan mahfillere göre, 
miJletler meclisinin B .Gido Şmit'in gö
riişüne uygun olarak ıslahı meselesi ol
duğu &anılmaktadır. Bu görü' şudur: 

Milletler cemiyetinin evrensel hale 
lconulmur, doğnıdan dofruya diploma-

U,e aid olan iglerin Cenevre'dcn alınma· 
ıı, paktın barıı muahcdelerinden aynl
masL 

Umumiyet itibariyle iyi malt'.'tmat a
lan mahifllere göre, müzakere zabtında 
komünist propagandasına da işaret edil
mekte ise de bunda, bir bolıevik aleyh
dan cephe kurulması haklandaki alman 
teklifi dikkate alınmaksızm, komilnizm. 
Je mücadele tavsiyesiyle iktifa edilmek
tedir. 

İspanyol milliyetperver rejimin ile
ride muayyen olmıyan tarilıte tanmması 
prensipi de zabıtnamede münderiçtir. 

Nihayet, Habsburg hanedanının ia. 
desi meselesinden biç bahsedilmemek. 
tedir. 

Şönbrun' deki siyafeııe 
B. SUfnigİn nutku 

Viyana, 13 (A.A.) - Viyana konfe

ransı dolaJUdyle Şönbrun'da verilen zi

yafette aöz alan B. Şuınig bu konferan

am, ona iftiralı: eden devletlere kendi 

toprakları içinde en elveritli hayat şart
lan temin etmeye matuf olduğunu söy. 

liyerek demiftir ki: .. _Biz hiç bir zaman 

bir blok kurmak maksadını ıüdmedik." 

B. Şuınia:, konferanam hinnctkir te

mennilerini İtalya kıralı ye Habeşistan 
imparatoruna bilclirmeaini B. Cianodan 
rica etmiştir. B. Kanya yalanda Roma
ya gidecek olan naib Horti'nin, Habeıia
tan imparatorunun Macaristan tarafın. 
dan resmen tanındığım bmat kırata bil
direceğini söylcmiıtir. 

Temin olunduğuna göre, bu konfe
nnam timdiye kadar vardığı yegine si. 
yasal netice Macariat:aıım bu tannnaıı· 
dır. 

U L U S SAYFA 5 

j Kamutay encümenlerindeki kanun projeleri 
' Encümenlerde tetkik edilmekte olan layiha, teklif, tez-

kere, ve muhtelif evrak oltırak 138 madde var 
Kamutay encümenlerine, bctinci 

devrenin ilk toplantı yılındaki (1 ma
yıs 936 dan 31 temmuz 936 ya kadar) o
lan müddet içinde, yekt'.'tn olarak, 278 
kanun projesi, 19 teklif, 68 tezkere, 8 
takrir ve 4 muhtelif olmak üzere 377 

madde gelmi§; bunlardan 239 u netice
lendirilmi§tir. Kalan 138 madde üzerin
de ~ncilınenler tetkiklerine devam et· 
mektedirler. 

Uzerinde tetkikler yapılmakta olan 
bu maddeler arasında ehemiyetli kanun 
projeleri ıunlardır: 

.4.dliye encümeninde: 
Köy ~ununun 13 üncü maddesine 

ek kanun proJeai; deniz ticaret kanu. 
nunun 1472 inci maddeainin değiıtiriJ. 
meıi hakkında: nalbant mektebleri ve 
nalbantlık lllnatı hakkmda; radyoloji ve 
radyum ve elektrikle tedavi ve diğer 
fiziyoterapi nıücueselerl bakkmda; ka
çakçlbktan bqka inhi..r suçlarından 
doğan para cezalarından vazgeçilmesi· 
ne izin verilmesine dair; adliye mUn
tesiblerinin izinleriyle vazifeden ayrıl
ma ve devamları hakkında; icra ve if
lh kanununun 6 ıncı maddesinin kas
dettiği husualara münhaıır olmak üze
re huauat bir kefalet undığı tesisi hak· 
kında; devlet hazinesi aleyhinde veri
lip kattlcıcn illmlarm icraına ve hu
kuk usulü m~cmelerlnin 569 uncu 
maddesinin değiıtirilmesine dair olan 
kanun projelerile B. İsmail Hakkı Uzmay 
(Bolu) nun •vcılık hakkmda bir kanun 
teklifi ve hakimler ve askeri ve mülki 
tekaüt kanwıu; ceza muhakemeleri u
sulü kanunu, hilafetin ilgası hakkında
ki kanunun sekizinci maddesi, yaylakı· 
ye resminin ilgaaına dair olan kanunun 
tefsirleri vard·r. 

Büdce encümeninde: 
Devlet memurları aylıklannm tev. 

hid ve teadülüne dair kanunun bazı 

maddelerinin değiıtirilmesine ve bazı 
maddeler eklenmesine dair; sübay ve 
askeri memurların ayhkları hakkında· 
ki 1453 ve 2702 tyılı kanunların bazı 

maddelerinde &fiıiklik yapdmuına 
dair; 1935 yılı milvuenei umumiye ka· 
nununa bir fıkra eklenmesine dair; de
nizyolfarı ve Akay iıletmeleriyle fab
rika ve havuzlar ve kılavuzluk müdür
lükleri ve devlet reisine ait deniz vaaı· 
taları, memurları ve gemi adanılan hak· 
kında tekaüt kanunu liyihası; birinci, 
üçüncü ve dördüncü umumi müfettif-
1i klerle müpvirliklerinin tcıkilit bd· 
rotan hakkındaki kanunun ikinci mad
desinin değiıtirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair; t\1% kama
nu liyihaaı; Yalova arazisinin istisma
rı ve parasız arazi dağıtılınaaı hakkın· 
da; kambiyo eabam ve tahvilat kaçakçı· 
lığın:n takibi h.aklunda; Sümer bank 
sermayesine 42 milyon lira ilbesine 
dair olan 2580 sayılı kanuna ek kanun 
liyihaıı; askeri ve mülkf tekaüt kanu
nunun 60 ıncı maddesinin birinci {ık· 
raımm deği§tirilmesi bakında ve bu 
kanuna ek kanun liyibaaı; hazarda yar· 
•übaydan yilıbapya ve seferde bütün 
subaylarla aakert memurlara elbise, kaput 
ve çizme verilmesine dair olan kanunun 
jandarma ve gümrük nıuhafaza kıtala
rına da tatbiki hakkında; Ankara bele· 
diycsinin muhtelif kanunlarla hazine
den istikru eylediii 5 milyon 650 bin 
liranın tahakkuk etmiı ve edecek faiz
leriyle Yeni9ehirdeki evlere ait tediye 
mflddetinin uzatılmuı hakkında; re .. 
mi devair ye mlleısesat ile devlete ait 
idare ve ~ketlerde ve menafii umumi
yeye hldim müeHetelerde bulunduru
lacak ftAiti nakilye halrktndaki kanu
na ek kanun projeıi: potta, telgraf ve 
telefon idaresi tef kilit Ye vazifelerine 
ait olan kanuna ek kanun projeleri 
.. rcıır. 

Bunlardan bqka büdce encümenin· 
de Hakkı Tarık Uı (Giresun) un 1492 
aayılı deniz ve hava gedikli küçük &a• 

bit llWlf kanununun muvakkat madde
sinin C fıkrasınm tefsiri hakkındaki 

takriri, Berç Türker (Afyon Karabi· 
aar) m Kuılay cemiyetinin varidatınm 
arttmlması lıakkmdald takriri, bUkil

metin, açıkta veya bakanlık emrinde 1 
lken Gcretll bir vazifeye tayin ediJen 
mcmurlana kesf]aq olan açık mMfla• 

nnın ücretli vazifelerinin liğvi halin
de iadeten tahsisi icab edip etmiyece
ği hakkında; kazanç vergisi kanununun 
üçüncü maddesinin beşinci ve 21 inci 
fıkralarının tefsiri hakkında; posta ka· 
nununun 53 üncü maddelerinin tehiri 
hakkmdaki teskereleri vardır. 

DahUiye encümeninde: 
Miliye encümeninde tetkik edil

mekte olan kanun projeleriyle diğer 

maddeler Junlardır: 
Bazı müesseselerin idaresi hakkın

da; cemiyetler kanunu layihası; eyer, 
semer ve hayvan ko§uınlarının tevhidi 
hakkında; Dahiliye Vekaleti viliyet 
teşkilatı vazifeleri hakkında ;Şiirayıdcv
let kanunu layisahı ; umumi mahkeme
ler ve karar hikimleri ve müstantikleri 
umumi ve huausi kaza salihiyetiııi ha· 
iz makamlar arasındaki ibtilifm halli 
baklandaki kanunu değiıtiren kanun 
liyihaaı; nüfus kanunu layihası; 

Encümendeki teklifler arasında Mec
di Boysan (Edime) nin köylerin ve 
hükmt phaiyetlerin ihtiyaçları için dı· 
prıdan getirilecek radyolarla yedek 
parçalarınm vergi ve resimlerden mu
afiyeti hakkında ve Fuad Umay (Kırk· 
lareli) nin köylerde gençlik ıeviyesi
nin yübelmeıi ve yardım tarlalarının 
vücuda getirilmesi hakkındaki kanun 
teklifleri vardır. 

Divanı Muhaaebaı encümeninde: 
Divanı muhasebat encümeninde, 

muhtelif 19 dairenin muhtelif senelere 
ait son hesab kanunlariyle üç tezkere 

vardır. 

Hariciye encümeninde: 
Hariciye encümeninde, tilrk tebaa

siyle iran tebaasının evlenmeleri hak
kmdaki memnuiyetin muhafazasına da· 
ir olan 24 eyltU 1290 tarihli nizm>name
yi değiıtiren kanunun ikinci ve üçün
cil maddelerinin tcf siri hakkınclaki hU· 
kümet tezkeresi vardır. 

lhıuad encümeninde: 
tktiud encilmenincleld kanun pro)e

leri tuıılardır: Öğretici ve teknik filim· 
ler hakkında; buğdayı koruma karfllığı 
hakkındaki kanunun 13 üncü maddeaine 
ek kanun liyihası; Türkiye. - Yunania
tan ticaret, ikamet seyriaefain muahede
name.ine bağlı B liatesinde. ,apıJıcak 
taahih hak:kmda; muamele vergiainin ba
sı maddelerinin deiiftirilmeli hakJnnda; 
b&anç •ercili kanunundaki 2395, 2729, 
ve 2751 aayıh Jraııunlarla 1890, 1980, 
2882 •yılı iktiaadi buhran, munsene ve 
hava kuvvetlerine yardım verperi ka
nunlarının ban hül:ümlerlnin deti§tiril. 
mcsine dair; Sanayi tefvik kanununun 
30 ve 36 mc:ı maddelerinin değiıtirilme
li baklanda; Çekoslovakya İtalya ve Al
manya ile aramudaki ticaret anlapnall 
rmm tudikine dair olan kanun projclc. 
ri vardır. 

Encümende Necib Ali Kilçilka (De
nizli)nin gümrük tarife kanununa ballı 
tarifenin 351 inci pozisJODunun değifti
rilmeai baklanda ve Nazmi Topçuoğlu 

(Aydm)m kazanç vergisi kanununun ba
zı maddelerinin değiıtirilmeline dair tek
lifleri vardır. 

Maari/ encümeninde: 
Maarif encümeninde; Dr. Fuad U

may (Kırklareli)nin çoculdarm umumi 
sinema ve tiyatrolara ıinnelerinin yasak 
edilmeei haldandald teklifiyle; Sabri 
Toprak (ManiM)nm maarif balrJm•cleld 
teklifi vardır. 

Maliye encümeninde: 
Maliye encümeninde; asker! ve mül

Jd tekaüd kanununun 18 inci maddesinin 
deği§tirilmeai hakkında; devlete aid mat
baalann birleıtirilmai baklanda; 22 tem
muz 931 tarih ve 1871 sayılı kanımun i
kinci maddesinin tadili haldmıdaki 2442 
sayılı kanunun birinci maddcainin deiif. 
tirilmeaine dair; bazı mUCMCSat muafi
yetleri hakkındaki abklmm ilguma dair 
olan kanunun betinci maddesine ek olan 
kanun projeleriyle ecnebi memleketaler
de hizmet etmekte olan memur ve mtls. 
tahdemlerin ma&f, tlcret ve tahaiaatlan. 
ıım tediye aurcti baklandaki kanunda de
ğiıiklik yapılmaama da\ra olan projeler 
vardır. 

Encümende Edib Seıvet Tör (Gtl-

1 
mUpne)nba 2442 •yılı bnunun blrin
d maddeMin ( c) fıkrumm tc&irinc da
ir bir de takrir vardır. 

MUli müJafaa encü.nw.llinde: 
MilU m.lldafaa encümeninde aakeıt 

memurlar h•ldrmdald kanunun befind 
maddesinia tcfairine dair hükiiıNt tez

keresi vardır. 

Nafıa eıu:ümenirlde: 
Nafıa encümeninde; ziraat banlruı

nm gönderdiii hazine paralarından pos. 
ta ücreti a1mıp almmıyacağınm tefairl 
hakkmda hikilmet tezkeresi vardır. 

Tqldlat& ElllUiye encümeninde: 
Tefkilitı ..-ıe encümeninde Sabri 

Toprak (Maniu)nm vekilet mU.tqar. 
1armm Büyük Millet Meclisi ulundan 
intihablan bakJrmdaki teklifiyle, Berç 
Türker (Aboa Karalüsar)m lauıunlann 
nqir tarihine dair teklifleri nrdır. ' 

Ziraaı enciiıneninde: 
Ziraat encilmeninde tiitUn ve tütün 

inhiMn baklanda; memleketten çıbc:11k 
yqa D""'Mkete girecek i9tihul ...... 
lannm yau.k edilmesi ve yualdarm ,.. 
bancı memleketlerin yuak maddeleriyle 
deliftirilmeaine dair; ipek böcekçilili il' 
leri, ipek böceği tohumu yctiftirilmal, 
muayene ve satllmul baldgnd.wF kuum 
projeleri wnbr. -

Memurlar au""1ckat-
encü.meıilnde: 

lılemmlar muvakkat encümeninde 
a6mr6k .. ialüsarlar vekaleti memurla
n lauıuııu ı&JiMaı ile memurlar lauıunu
mm 7 inci maddesine bir fıkra ekleftDMl-
81 MMr ""'91d lauımı JlJihw ftl'dır. • 

Orman lrtmunu layUıan 
11111mhkat enciimenindeı 

Orman lauıunu liyihaaı muvakkat 
encilmcninıde orman kanunu liyihaaiylo 
devlet ormaalarmdaıı köylülerin intifa 
hakkı kamaııuaa ek kanun projesi ~ 

dır. 

Dahiliye. 1ktisad. Maarif, Mali" 
Nafıa, Sıhat ve içtimai muavenet encU. 
menlerinden MÇilen Uçer azidaıı miirek· 
keb muhtelit .... ciimeııde huausl idarelerlt 
belccllyelettle phpn beytarlarm ta,tn. 
tebdil ve IUr- muamelelerine dair olan 
kanun projesi ile; viliyetlerin hususl i
dareleri kaııua liyihası vardır. 

Tekirdağında 
Şehrin kurtuluşunun 

14. üncü yıldönümü 
kutlandı 

TekircJat,. 13 (A.A.) - BugUn Te
ldrdağm 14ı lncil kurtulut yıldönUmıl 
binlerce J'11rttaım COflnm aevincl ft 
manalı bir btltiinlilğil ile kutlaııdL Sa· 
at 9.30 da bUtlln tcldrdağlılar Muratlı 
yolu iizerindı bulunan tak yanında to~ 
lanmqlar we tchre circn latayı kartda
mıtlardır. Saat 10 da tümen komutam 
yolu kapayall kordelayı keamlf ft takın 

altında farbay kendilerine bir buket awt 
muftur. Bu emada tchirdeki fabrikalar 
düdüklerini çalmıtiar bütün yurddaı1ar 
""Ya,a tilrlıc orduıu, varol Atatilrlıd" di· 
ye bağmnqlanbr. Soma talebe tarafın
dan askere çiçek dağrtılmq ve Tekir
dağ namma Mahmut Sümer tarafmdan 
kıtaya hit.t>ea özlü bir nutuk söyleo
mi,tir. 

Nutuk bitince kıta çiçekli si1ablariy.. 
te binlerce bıllkın candan tıeVinçleriyte 
cumhuriyet lknma cotkun bir sel gibi 
almnflar, Mldlrk heykeli 8nünde yea: 
almıtlardır. ~a ulusal marımuzla 
bUkümet lııom,ğma bayrak çekilmit ve 
orduya kaqı tok atefli siSylevler verll
miftir. Baaı.n mlteüib muntazam bir 
geçit 1'Hllll yapıbmf, 80nra memur ft 
tetckkillledR mUme..Uleri belediyede 
toplanarall bt1ama yaPJDlfludır. Gece 
belediye bir balo vermit. febrln muhte
lif yerlerinde çalgı çaldmkmf, ukea
ler fener alayları yarm11~r. 

tkinci tıetrin bir çok uvaflarm ka,. 
nqtıiı yqil Tralqamızm &C9inç &ünle. 
rlni yaşachp bir aydır. Trakyanm hu 
kiSfesi bu ay içinde esaret gilnlerini çif· 
neyerek erldnliğine bvutmuttur. Bunun 
içindir ki, kara günlerimizin ak kardet
leri ve bütün trakyalı yurddaşlar baki. 
ki bir mutluluğun sevinciyle Atatilrke 
aaygılannı aunarlar. 



SAYFA 6 U L U S 

işsiz münevverler iSPANY_4. iHTiL.ALi 

Hükü_metçi kuvvetler mukabil taarruza geçti 
Hükümet topçuları, ihtilalci tanklarına göz açtırmıyor İstanbul Radyosu 

OOLE NEŞRiYATI: 

ihtilalril~r Madridcle büyük yangınların devam ettiğini, hülcü 12.30 Plakla türk musikisi. 
12.50 Havadis. 

met~ilerin taarruzlarının IJÖSl{ürtülrlüğünü ve kendi l{ıta

bildiriyorlar 

13.05 Plakla hafif müzik. 
13.25-14.00 Muhtelif plak nesrıvatr. 

maneviyatınııı miikenınıel o1duğunu larınııı AKŞAM NEŞRiYATI: 

18.30 Plakla dans musikisi. 

')1\1 .ın ır~ nınMJ.t:tr• ... ı un" u p 
Fransa P.T.T. idaresi 16 sonteşrinden 
itibaren satışa çıkarılmak ve hasI!atı iş
siz münevverlere yapılacak yardım için 
Jcu/lanrlmak üzere yeni pullar çıkarmış
tır. Resimlerimiz yukardan aşağıya 

doğru Callot'nun, Berlioz'nun, Viktor 
Hügo'nun ve Pasteur'ün resimlerini ih
tiva eden pulları gösteriyor. 

'UlıOIO o ---'Clı!JU.Tıı:BO!OJ.JiS o :oıc . 
Prof. K. KÖMÜRCANIN 

Modem ve herke'e elzem kitaplan 

Kr,. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,50 
Ticarl maliımat ve bankacılık 105 
İktisad ilmi 87 ,5~ 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, zı:aat, banka) 175 
Ticari ve mali hesap 1.ci kısım 70 
Zihni hesap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri 
(yeni rakam) 56 
Yeni hesabı ticari (mufassal 
eser) 200 
Mali cebir (istikraz ve 
aigorta hesapları.) 100 

Başlıca satıt yeri: İkbal Kitapevi 
İstanbul. 

EVLENME 
Milli Müdafaa Vekaleti Hususi Ka

)t;m Direktörü B. Selaminin kız karde

'i Bayan Siyma ile Hay.van Hastanesi 

Baytarı Biabaşı Remzi Say'ın evlen

me merasimi dün gece Halkevinde kut
lanmıştır. 

HUKÜMETC.fl_,ERE GÖRE 

Hiikümetçilerni yeni 
m rtt'<ı/ f al•b·etleri 

Madrid, 13 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Resmi olmayan bir kaynaktan bildi
rildiğine göre hüküı~ct kuvvetleri, dün 
Getafe ile civarındaki bazr kasabaları 

zaptetmişlerdir. Hükümet tayyareler• 
asilerin üç bombardıman • .ıyyaresin i 

düşürmüşlerdir. Hükümet kuvvetleri, 
Siguenza civarında bir kaç kilometre i
lerlemislerdir. 

Hariciye nazırı B. Delvayo ve adliye 
nazın B. Gracia Oliver dün Valansiya
dan buraya gelmişlerdir. 

İki nazrr, vaziyet hakkında B. Largo 
Kabalerroya bir rapor vermek Ü7ere · 
Madrid müdafaa komitf'Sİ erkanı ile 
görüşmüşlerrlir. 

Hiikiimetçilerin biiyiik 
mukabil taarru:m 

Londra, 13 (A.A.) - Röyter ajansı
nın öğrendiğine göre, İspanya dıs isle 

• ll • 

ri bakanr B. de Vayo akşam üzeri Lon-
draya telefon etmiş ve Madrid cebhe
sinde hükümetçilerin büyük mukabil 
taarruzunu teyid ile hadiselerin · aldığı 
v<'ziyetten memnuniyetini izhar eyle
miştir. 

~ladridi müdafaa meclisinin 
tebliği 

Madrid, 13 (A.A.) - Müdafaa mec
lisi, aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Hükümet kuvvetleri, dün Madrie 
cephesinin muhtt'lif mıntakaların la 
muhtelif taarruzları püskürtmüş ve 
nasyonalistleri ağır zayiata uğratmış. 
lar, hatta Villaverde istikametinde bir
az ilerlemişlerdir, 

Akşam üzeri ortalık kararırken hil
kümet kuvvetleri, Karabanşel mıntaka
sında iki Fas taburu ile Leiyon Etran
jerin bir taburunun taarruzunu püs. 
kütmüşlerdir. Asilerin bir tankı tahrib 
edilmiştir. 

Bu sabah saat 9 da hükümet avcı 
tayyareleri, asilerin bombardıman tay· 
yarelerinin payitahtı bombardıman et
melerine engel olmuşlardır. Asilerin i
ki tayyaresi yere düşürülmüştür. 

I hıilalcilerin tankları hiç bir 
İf RÖremiyorlar 

Toledo, 13 (A.A.) - Asilerin yanın. 
daki Royter muhabiri, tanklara karşı 
kullanılan topların endahtındaki isabet 
ve sürat sayesnide nasyonalistlerin mu· 
vaffakiyetsizlikten muvaffakiyetsizli
ğe uğramakta olduklarını bildirmekte

dir. İlerlemek istiyen bütün tanklar ta
mamiyle parça parça edilmiştir. 

. Muhabir, diyor ki: 
''Dün cephede idim .. aodern •ank. 

lardan mürekkeb uzun bir şeridin hiç 
bir faaliyet gösteremeıiiğini gözlerim· 
le gördüm. Bu da gösteriyor ki ileri ha-

l reketleri şimdiye kadar tanklarla idare 
edilen nasyonalistler, bu sefer tankların 
hükümet bataryaları için mükemmel bir 

Anl{ara Ticaret ve Sanayi Odası 
Riyasetincl~n: 

Sicilli ticaretin 348 numarasında müsec:eı olan ve Abdülaziz 
o~lu Sabri unvanı ticarisini haiz bulunan Sabrinin bu kerre Uzel 
S?"'.a?ını alarak badema Sabri Uzel unvanile icrayı ticaret edeceği 
g!bı ımzas~~ı dahi klişe halinde bu şekilde kullanacağı cihetle tas· 
hıhen tescıh talep edilmiş olmakla hususu mezkurun d .:' irede malı • 
fuz vesaikine müsteniden 13-11-936 tarihinde tescil edildiği ilan 
olunur. 2-5494 

Etlikde ~aytari Merkez I~abora
tuvarları Direktörl~Oiinden : 

Müessese hayvanatı için alınacak 40000 kilo arpa açık eksiltme• 
ye konulmuş.tur. İhalesi 30-11-936 pazartesi günü saat 15 dedir. Şart• 
namesi müdüriyetten bedelsiz verilir. Muvakkat teminatı 120 lira o
lup banka mektubu veya vezne mektubu ve 2490 sayılı kanunda yazı• 
h vesaikle beraher muayyen gün ve saatte Ziraat Vekaleti muhase• 
be direktörlüğünde toplanacak komiayona müracaatları. (1755) 

. ı-5479 

lhtilS/ci kollardan birinin kumandam 
olan General Varela, Madrid önlerinde 

harekatı takib ediyor 

hedef teşkil etmekte olduğunu anlamış
lardır . ., 

ihtilalcilerin yarım lwlan bir 
ileri hareket teşehbüsii 

Toledo, 13 (A.A.) - Royter muha
birinden: 

Akşam sular kararırken Kasa del 
Kampo ormanında bulunan nasyonalist. 
ler, şiddetli bir muharebeden sonra Man
zanares nehrine dnğru ve takribe:-ı ya
rım mit ilerlemişle,di. Fakat hiç bir 
noktadan bunları geçememişlerdir. 

lhtiliilciler Rio Tinto'da 1500 
kişiyi kurşuna dizdiler 

Cebelüttarık, 13 (A.A.) - Buraya 
gelen maden idaresi yüksek İngiliz me 
murlarından birin;n Röyter muh.:t.li:ine 
bildirdiğine göre. Riyo Tinto madenle· 
rinin asiler tarafından isganndenberi 
yüzü kadın olmak iizere 1500 maden iş. 
çisi kurş.una dizilmiştir. 

Haber alındığına göre, Estepona • 
Malaga cephesinde beş gündenberi kan
lı muharebeler vuku bulmaktııdır. Na~· 

yonalistler çekilmeye mecbur olmuş
lardır. Her iki taraf ağır zayiata uğra. 
mıştır. Almiranta Servera kruvazörü 
Fasdan asker ve Elcezire ve Ceutadan 
yiyecek ve cephane nakline devam et· 
mektedir. Fas kuvvetleri Madrid cep
hesine sevkolunmaktadır. 

Bir sovyet vapurunrın getirdiği 
yiyecekler 

Valansiya 13 (A.A.) - Konsoinol 
adlı sovyet gemisi Vatansiya limanına 

22 bin çocuk elbisesi, 2487 ton buğday, 
100 ton un, 43 ton morina balığı '!e 50 
ton hamur ve reçel getrimiştir. 

iHTİLALCiLERE GÖRE: 

Madriclde biiyiik yangınlar 
Madrid cephesi, 13 (A.A.) - Cumu

riyetçilerin sığınmış oldukları şimal 

istasyonu, dün bütün gün bombardı. 
man edilmiştir. İstasyon, kısmen harab 
olmuştur. Paytahtta büyük yangınlar 

çıkmıştır. Gazhanede çıkan yangın üç 
gündür deva mediyor. Dünkü muhare
belerin en şiddetlileri Madrid Toledo 
köprüsü denilen mahallesinde vukua 
gelmiştir. Orada cumuriyetçiler. bir çok 
mitralyöz yuvaları vücuda getirmişler
dir. Karabençel kasabası içindeki mu
harebe de çok şiddetli olmuştur. Ora· 
da her ev, bir kale haline getirilmiş. 
tir. Nasyonalistler, bunları birer birer 
işgal etmek mecburiyetinde kalmışlar
dır. Bu kasabanın hastanesinde 300 mi
lis neferinin cesedi bulunmuştur. Gene 
bir siper içinde mitralyözlerine sarıl
mış 30 cesed daha bulunmuştur. 

H ii kiimetçilerin püskürtülen 
bazı uıarruzları 

Avila, 13 A.A.) - Havas ajansı mu· 
habirinden: 

Hükümet kuvvetleri, dün Madrid 
cephesinin birçok noktalarında nasyo. 
nalistlerin kuvvetltrine taarruz etmişler. 
se de, her tarafta pürkürtülmüşlerdir. 

Hükümet kuvvetleri, evvela Segovia 
mıntakasında Avencio koluna karşı bir 
taarruz yapmışlardır • Sonra birdenbire 
cenubta taarruza geçmişlerdir. Ancak 
nasyonalistlerin ateşi altında siperlerine 
kadar gerilemek mecburiyetinde kalmış. 
!ardır. Hükümetin bataryaları, geç vakıt 
Pozuleo mevziini bombardıman etmiş i
se de faik olan nasyonalist topçu kuvve
ti, düşman toplarını iskat etmiştir. 

Dün telef olanların mikdarı iki bin
dir. 

I htila.lci kuvvetlerin 
maneviyatları yiiksek 

Salamank, 13 (A.A.) - Nasyonalist

ler tarafından neşredilen bir tebliğde ha

ber verildiğine göre, Madrid cephesinde 

hükümet kuvvetleri tankların yardımı i

le kuvvetli taarruzlarda bulunmuşlardır. 

Nasyonalistler bu taarruzları püskürte

rek bir tank zabtetmişlerdir. Nasyona

list kuvvetlerin maneviyatı çok yüksek
tir. . 
I htilalciler harekatın yavaıladı

dığını bildiriyorlar 
Sevil, 13 (A.A.) - Radyo ile neşre. 

dilen bir tebliğde askeri harekatın dün 

bir az yavaşlaşmış olduğu bildirilmek

tedir. Hükümct kuvvetlerinin Madrid 

cenubundaki bütün taaruzlacı püskür
tülmüştÜ!' • 

General Molanın kumandası altın

daki kuvvet, Eskurial mntakasmda i
lerlemiştir. 

Diğer cephelerde de tali derecede e

hemiyetli çarpışmalar olmuş ve oralar
da da hükümet kuvvetleri püskürtül
müştür. 

General de Lano' nun bir nutku 
Paris, 13 (A.A.) - General Kueipo 

dö Lano, Sevil radyosu tarafından neş
redilen bir nutkunda, marksitslerin kı
zılhaç hakkındaki hükümleri ihlal et· 
melerini ve rehine olarak insan tevkif 
etmelerini takbih etmiştir. 

General, nasyonalistlorin işgali al· 
tında bulunan bütün bölgelerde de aü
kfuı ve asayiş hüküm sürdüğünü ve 
bundan dolayı da yabancı , bükümetle
rin Burgos hükümetini tanımakta ge
cikmiyeceklerini bildirmiştir. 

Pezeıanın düımemesi için Bur
gos hükümetinin tedbirleri 
5alamank, 13 (A.A.) - Burgos rad-

19.30 Konferans: Çoculc ...,; ..... p..,,. ıcu. 
rumu namına. 

20.00 Saz heyeti. 
20.30 Müzeyyen ve arkadaşları tara

fından türk musikisi ve halk sar
kılan. 

21.00 Orkestra. 
22.00 Plakla sololar. 
22.30 Ajans ve borsa haberleri. 
23.00 SON 

5. inci halk konseri 

Cumurbaşkanlığı filarmonik . 
ortkcsrtası tarafından 
Müzik Ögrebnen Okulu 
. konser salonunda 

14/il/ 936 cumartesi günü saat 15.30 
da: 

şef: Ernst Praetorivs. 

·J - Georges Bizet (1838 - 187 5.) 
L' Arlesienne süiti Nr .. 2 
a) Pastorale 
b) İntermezzo. 
c) Menuett 
ç) Farandolo 

? - Claude Debussy (1862 • 1918) 
J ' 
·({üçük süit (Petite suite) 

a) Vapurda (En Bateau) 
b) Maiyet (Cortege) 
c) Menuett 
ç) Ballet 

10 dakika dinlenme 

3 - Robert Schumann. (1810 • 1856) 
Birinci senfoni, si Bemol majör op. 

38 
a) Andante un p~co maestoso 
b) Larghetto 
c) Scherzc 
ç) Allegro animato e grazioso 

Son 

Çankayalıların balosu 
Ankararun ileri spor teşekküllerinden 

Çankaya kulübü, bugün akşam halke
vind~ bir balo vermektedir. Balo hasıla
tının, ı. ulübün yaptırmak kararını verdi
ği binaya sarfedileceğini memnuniyetle 
haber aldık. 

yosu, general Frankonunı madeni pa· 
rayı toplayarak ihraç edenler aleyhin· 
de 5000 peçeta'dan 50.000 peçetaya ka· 
dar para cezası ile ayrıca hapis ceza
sı derpiş eden bir kararname neşeretti· 
ğini bildirmektedir. 

A.lmanyadaki iki komolosluğa 
milli bayrak çekildi 

Frankfoct, 13 (A.A.) - Frankfort
daki İspanyol konsolosluğuna dün me
rasimle milli İspanyol bayrağı eçki1-

miş ve evvelce vazifesini ~rketmiş o
lan konsolos tekrar ifine bıaflamışttr. 

Manyas'da da Vis konsolosun id&o 
resinde ayni merasim yapılmıştır. 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

·131/ 5/ 937 gününe kadar yevmiye asgari beş azami 10 kilo sığır eti. 
31 / 5/ 937 gününe kadar yevmiye asgari 40 azami 50 kilo ekmek 
Azami miktar üzerinden sığır etinin muhammen bedeli 372 lira 
Azami mikdar üzerinden ekmeğin muhammen bedeli 837 lira. 
Muhammen bedelleri ile miktar ve cinsleri yukarda yazılı erzak 

Askeri Fabrikalar Umurr. Müdürlüğü Satın alma komisyonunca 
26-11-936 tarihinde perşembe günü saat 14 de ayrı ayrı açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin sığır eti 

için 27 lira 90 kuruş -.,e ekmek için 62 lira 78kurus muvakkat temi • 
nat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saattt: komisyona müracaatları. (1682) 2-5408 

1 ANKARA BELEDiYE REfSUCI iLANLARI 1 
BİLİT 

1 - Temizl;k ıdarsine alınacak 8000 adet çalı süpürgesi 15 gün 
mücldetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 920 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 69 liradır. 
4 - Şartnamesini göremk isteyenler yazı işleri kalemine ve is

teklilerinde 1 kanunvvel 936 salı günü saat on buçukta Belediye 
enciımenine müracaatlar. ( 1766) 2-5495 



14 SONTEŞRIN 1936 CUMARTESİ U L U S 

il Vakıflar Umum Müdürl~Oünden: \ 
PEK YAKINDA 

MODA ÇILG- INLIK~ARI Senelik kirası Daire Kapı Sokağı ve 
_ Lira Kr. No. No Caddesi Mahal esi 

1 
ca1m••--------------- 1920 - 2 3 Gökçe oğlu Kızılbey 

Yukarda yazılı ikinci vakıf apartımandaki dairenin teslim gü-
İstanhu} Liman nünden 31-teşrinievvel-937 gününe kadar icarı kiraya verilmek üze

re 8-11-1936 gününden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya ko-
İs}etme idaresinden: nulmuştur. İhalesi 23-11-936 pazartesi günü saat on altıdadır. Tut -

, mak ve şartlarını görmek istiyen1er her gün vakıf apartunanda Va-
İstanbulda Galata Rıhtım üzerinde yapı- ridat Müdürlüğüne gelmeleri. (1677) 2-5399 

lacak Yolcu Salonu projesine aid açılan 
müsabaka 

Galata Rıhtımında Merkez ve Çinili rıhtım hanları arasındaki 
idaremize aid yıkılacak olan panaroma, orta, maritim hanlaQnın 
mebni bulunduğu arsa üzerine yeniden inşa ettiri!~cek role~ sa
lonu projesi için Türk ve ecnebi mimar ve in~t muhendıslerı ara
ıında bir müsabaka açTJmıştır. 

Müsabaka 6. Şubat. 937 tarihinde hitam bulacaktrr.. • • 
Projeler bir jüri hey'eti tarafından incelenerek tıı~ıncıy~ 2500 

ikinciye 1000 ve beğenilen diğer iki projeye 500 zer hra mukifat 
verilecektir. 

Taliplerin proje ı&üaabakasına aid izahnameyi Galata Feıme
necilerde Haydar hanında fen servisi şefliğimize müracaatla al-
maları lüzumu itan olunur. (1668) 2-5375 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Ankarada Tülice mahallesinde hükümet caddesinde kiin Sitko

zade apartımaru namiyle maruf ve evvelce .altında m_erkez kıraatha
nesi bulunan apartmıanm Ankara icra dairesi gayn menkul satı§ 
ınemurluğunca 17.11.936 salı günü 1aat 14 de kati arttırması yapıla-

caktır. • kd. d b 
· Bu gayri menkulü alacak olanlara, arzu ettikten ta ır e, an-
Jiamızca takdir edilecek kıymetin % 50 sine kadar ikrazatta bulu • 
nulabilecektir. (1638) 2-5326 

ANKARA LEVAZIM AMtRLtGt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

_ t LAN 
1 - Konydaki kıtaat ve müesaesatın senelik ihtiyacı olan 19300 

kilo sade yağı kapalı zarf usulli ile ekailtmeye konulmuıtur. • . 
2 - Şartnamsei Konyada kolordu İıtanbu, Ankara Lv. Amirlık

Jerinde satın alına komiıyonundadır. 
3 - İatekliler bu prtnamleri bukomiıyonlarda görebilirl~r. 
4 - tıbu 19300 kilo ude yağın muhımmen tutarı 15324 lıra 20 

:liunıt olup ilk temnatı 1149 lira 32 kuruttur. 
5 - Eksiltme 16-11-936 pazartesi günü saat 14. de K~my.ada ko.1-

ı>rdu aatm a.Iuıa Ko. nunda yapılacak olduğundan ısteklılerın teklıf 
a:nektuplannı en aon 16-11-936 pazartesi günU saat 10 na kadar Kon
ya kolordu satın alına Ko. nuna vermeleri veya göndermis olmala-
rı lazımdır. (1554) ~5248 

tLAn 
i - Garnizon ~taatt ihtiyacı için 80000 kilo odun 8250 kilo bul-

pr 16-11-936 pazartesi günü saat 16 da ihalesi ~pıla~tır. • • 
a - Taliplerin odun için 90 liralık bul~r ıçm S6 lıralık ~emı

natı muvakkateleri ile garni%on komutanlıgı arttırma ve eksıltme 
komiayonuna müracaatları. • 

3 _Şartnameyi görmek istiyenler ilk teıırin nihayetıne kadar 
'Ankara s.ma.ıa arkasındaki ordugihda bulunan kı!Ut aa~ alma 
ikomiayonuna müracaat ve ikinci teşrin günleri Poltlıda garnızon kı· 
batı satın alına komisyonuna müracaatları. (1585) 2-5259 

lLAN 
Birecik budud 1'ıtaatnurt 120 ton ununa ebiltme ellnU ftrilen 

fiat pahalı görüldüğünden kanunu~ 40 ıncı madd~i. mucibince 
'ıtekrar eksiltmeye konmuıtur. Ekaıltme 17.11.936 tarihınde yapıla-

caktır. 1 ı·ı . kfi Şartneme evsaf ve teminat eskisi gibidir. stek ı enn mez r 
IÜJlde komisyona müracaatları. (1596) ı-5275 

lLAN 
' 'I - Ankara harbiye okurlarının ihtiyacı için 48000 kilo pirinç 
23 ikinci Tef. 936 tarihine mlisadif pazartesi günü saat on birde ka· 
palı zarfla almacaktır. • • 

2 - Şartnamenin her gUn elisiltmenln yapılacağı Lv. amirlığı 
11tın alma komisyonunda parasız görülür. 

3 - Pirincin tutan 9600 lira olup muvakkat teminatı 720 liradır. 
4 - İltekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat 

makbuzlarmı havi zarflarmı belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar komisyona vermiı olacak1ardu. (1627) 2-5338 

'tt !LAN 
ı - f zmlr mtıatahliem mevki kıtaatı ihtiyacı için beher kilosuna 

tahmin edilen fiat on bir kuruş aekıen ıantim olan 161000 kilo un 
Jmpalı zarfla alınacaktır. 

2 - lbaleıi 30.11.1936 panrtesi günil saat 16 da lemir'de ~lada 
.u.tahkem mevki Atm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Hepliniıa tutan 18998 lira olub muftk.kat teminatı 1424 U
n 85 kmU§tur. 

Anliara Valiliğinden : 
C t N S İ Muhammen bedeli 

Lira Kr. 
931 modeli Buik markalı otomobil 500 00 

Yukarda yazılı otomobil 20-11-936 cuma r,ünü saat 14 de ihale 
edilmek üzere açık arttırmaya konmuc-tur. Bedeli nakten ve pe.,.inen 
alınacaktır. isteklilerin sözü geçen gün ve saatte 37 lira 50 kuruş· 
luk depozito makbuzu ile birlikte defterdarlıkta kurulan satış ko • 
misy'.>nuna müracaatları. (1576) 2-5298 -----

Hukuk Fakültesinden: 
Bu yıl fakültede takrir edilen derslerin kitap halinde tabı eksilt· 

meye konmuştur. Beher forma iki bin tane olmak üzere 80 - 150 for· 
ma bastırılacaktır. Bir formanın muhammen bedeli 20 liradır. Mu
vakkat teminat 225 liradır. İsteklilerin 25·11-936 çarşamba günü sa· 
at 11 de Fakülteye gelmeleri. (1678) 2-5400 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara vilayeti Hipodromunun birinci mevki yeni tribün Jokan· 

ta salonu tadilatı 16 - Teşrinisani - 936 tarihine raltlıyan pazartesi 
günü u.at 15 de vilayet binasında toplanan daimi necümence ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Bedeli keşfi 3862, te
minatı muvakkatesi 290 liradır. İsteklilerin banka mektubu ve ya -
but busuıi muhasebe veznesinden alacakları makbuzlarla ve bu işe 
ait olarak vilayet nafıa müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet veai
kasiyle yukarda yazıh gün ve saatte daimi encümene gelmeleri. 

Bu baptaki keşif evrakiyle şartnameleri görmek istiyenlerin her 
gün nafıa müdürlüğüne müracaattan. (1589) 2-5250 

Dahiliye Vekaletin den : 
Eskişehir içme suyu tesisat ve inşaat 
eksiltmesi 

Eakifehir dahilindeki şebeke için icab eden malEemelerin tedari
ki ve boru ferşiyatının icrası ile sair buna müteferri imalatın yapıl· 
ması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1. - İşin muhammen bedeli 71670 liradır. 
2. - latekliier bu işe ait şartname, proje ve sair evrafı 360 kr. 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler lmar Heyeti Fen Şefli
ğinden alabilirler. 

3. - Eksiltme 23. :ım. 1936 tarihine rastlıyan çaşamrba günli sa
at on birde Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Belediyeler İmar 
Heyetince yapılacaktır. 

4. - Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı ~ün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmi' olmaları lhmıdır. 

A.,- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4833 
lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, 

B. - Kıınunun tayin ettiği vesikalar. 
C. - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye g1rmeye 

bir mani bulunmadı~ına dair imzalı bir mektup. 
D. - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikaST, 
5. - Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz mulia

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek· 
lif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar 
komisyona gelmiş bulunması lazımdır • 

Bu iı hakkında fazla ma1Umat almak istiycnlerin Belediyeler lmar 
Heyet i Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (1646) 2-5389 

Açık Eksiltme İlanı : 

Nafia Bakanlığından: 
ı - 25 • 11 - 936 çarşamba günü ihalesi yapılmak üzere a~ılt eli

ıiltmeye konulan Ankarada Sıyasal Bilgiler okulu yemek asansörü 
inşaat ve tesisatıdır. 

Ketif bedeli 1265 liradır. 
2 - Bu işe aid evrak ,unlardır: 
A - Ekailtme tartnamesi, 
B - Mukavele projeli 
C-Kqifname 
D - Huauat tartname, 
latiyenler bu evrakı yapı işleri umum mU.dürlüğilnden alabilir• 

ter. 

S~YFA 7 

Malive VekalctinJen: 
Pariste Düyunu Umumiye Komiser'fi~i refakatinde (40) Hra 

asli maaşlı (gayri safi tutarı 412 liradır.) mütercim katipliğe ta• 
lib olanların : 

ı - Yüksek mekteb mezunu olmak, ~ ~ Askerliğini yapmış bu· 
lunmak. 3 - Fransızca ye Türkçe lisanlarında bihal·k n terce e 
yapacak kadar mükemmelen vakıf olmak (ayrıca İngilizce veya Al
manca lisanlarından birine bihakkın vakıf olanlarla en az iki sene 
dev et memuriyetinde hizmet etmiş bulun;mlar tercih edilir.) 

4 - Memurin kanunundaki memur ~sıflarmı haiz bulunmak, 
sartlariyle, 20 Teşrinisani 1936 cuma sabahı yap lacak müsab.,'·a 
imtihanından bir gün evveline kadar tan vesaiki ile birlikte ve ar
zuhali ile Ankara'da Maliye Teftiş Heyeti Riyasetine veya ls. 
tanbul'da Defterdarlığa müracaatları. (1700) 2-5440 

Maliye Velialetinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksilitme ııanı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş (İzmit'te yapılacak kırtasiye deposu) 
inşaatıdır.• 

İnşaatın keşif bedeli (30450) lira (73) kuruştur. 
ı - Bu işe ait tartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Nafia işleri şeraiti umumiyeıii 
D) İnşaata dair fenni şartname, 
F) Keşif cetveli, 
G) Proje 
İstiyenler bu şartname ve evrakı "153" kuruş bedel mukabilinde 

Ankarada Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdürlüğünden. İstanbulda 
Dolmabahçe Kırtasiye deposundan, lı~t defterdarlığından alabi 
lirler. 
Eksiltme 20.11.936 tarhinde cuma gllnU saat 15 de Ankarada. Ma 
!iye Vekaleti Kırtasiye Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 2283,80 lira muvakkat teminat 

vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi a. 
zımdır. 

A) Nafıa Vekaletinden almmıı yapı müteahhltliği ehliyet vesi• 
kası, 

B) En aşağı 8 gün evvel müracaatla 30,000 lirahk bir inpatı ya• 
pabileceğine dair Nafıa Vekiletince tasdikli vesika. t 

C) Ticaret Odası vesikası. 
6 - Teklif mektuplan yukarda ilçünd! maddede yazılı saattaıı 

bir saat evveline kadar Kırtasiye Müdürlüiüne getirilecek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilin" Terilecektir. Posta ile 
gönderlecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür muın1J IJe iyice kapatılmı' olma• 
sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler~ edilmez. (1606) 

2-2-52,1 

P .. T. T. Levazım 
Müdütlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için (10) kalemde muhtelif tip ve mikdarda 
kahlo tevzi kutusu kapalı zarf usulile ınU_nakasaya konmuştur. 

2 - Bu malzemenin muhammen bedeli on beı bin ilç yii% alt-ı 
mıs bir (15361) ve muvakkat teminatı bin yüz elli Uç (1153) liradır. 

3 - Eksiltme 9-12-936 tarihinde saat (l"S) de Ankarada P. T. Ti! 
umumi müdürliliünde toplanacak alım ta\1m komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

4 - İatekliter teminatlarını idaremiz .yemesine teslim edereJi 
makbuz veya kanunen muteber temina\ ~ktup1armı 2490 aayılı 
kanunda yazılı belgelerle beraber 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı rcsmt 
gazetede ilin olunan talimatnameye tevfikan malik olmaları icap 
eden müteahhitlik vesikaaile teklif me~ını mezkt\r kanunun 
'tarifatt dairesinde huırhyarak .Udl ıeCif;R tarihe mUadlf çarpmba 
günü eksiltme saatından bir saat evveline kadar o komisyona vere• 
ceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levamn mlldilrlüğilnden 
1stanbu1da Beyoğlunda Levazım Ayniyat 'ubesinden paraaıa ola-
rak verilir. (1462) _..,. Z--5125 

Acele Daktilograf Aranıyor 
Büyük bir miiesaesei maliyede iatiJıdAap edilmek üzere TilrEçe

ye bihakkın vakıf ve çok aeri daktilografi yazan bir bayana ihti~ 
vardır. Lisan bilenler tercih edilir. İıteklilerin "Daktilograf" renı. 
zile fotograf ve hal tercümelerini 505 nuttJİlralı posta kutuıuna gön· 
dermeleri. 2-5472 

Dahiliye Vekiletinden: 
Muğla şehri içme suyu tesisatı ve 
inşaat eksiltmesi 

' !&! 
Evvelce eksiltmeye çıkarılıp ta talibi zuhur etmeyen Muğla ,eS. 

ri içme auyu tesisat ve inşaatı aşağıda yazılı evvelki tcraite giSre ye-
niden eksilmeye c;ıkarılmıttır: \at 4 - Şartıımnesl her gUn satın alma iomlayonunda göıi11ebilir. 

f 5 ..,.. Ebiltmeye iftirtlt edceklerin ticaret odasmda kayıtlı olma
ları prt olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil madde
lerinde ve prtnamede yazılı nsikalan ve teminat makbuzunu havi 
•kllf mektuplarmı ihale saatinden en az bit aaat evvel komisyona 

3 - Ekliltme çarşamba günü saat 16 da Nafıa Vekaletinde yapı 
itleri ekailtme komisyonu odasında aç•k eksiltme usulü ile yapı!a· 
caktrr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taHplerin 94 lira 88 kuruş mu • 
nkkat teminat vermesi ve yapı işlerinden alınmış ehliyet vesikası 
göıtermeai iıteklilerin bu vesaiki havi zarftan 3 üncü maddede ya
sılı aaatten bir saat e.veline kadar ebilbne komisyonu reisliğine 

. Muğla şehrine (783) metre meaafeden.f!JJsaleü ve ~lr dahilin• 
deki ıebeke için icab eden malzemeleri~Uhriki 'Ye boru fa11iyat .. 
nın icrasr ile buna müteferri imalitm yapf!mau- ve tehir dahilinde 
iki depo in,ası, su saatleri ve diğer alit ve edevatın tedariki kapalı 

.ırermiı bulunmaları. (1730) 2-5485 

!LAN 
1 - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için l[apah zarfla 412500 

kilo yulaf aatm almacaktır. 
2 - Yulafın belıer kiloıuna 5,5 kurqtan 22687 lira 50 Jiuruı bi· 

ıı;tlmlıtir. 
3 - lbale.i 1. 12. 1936 u.lı günii uat 15 de Çanakkale mllstah

iem mevki utm alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - lateldiler ihaleden bir saat evvel teminat akçalan olan 1702 

lira ve ihale kanununun 2 ve 3 \bıcil maddelerindeki vesaik ile ko
llliayona müracaat etmeleri. 
. (1739) 2-5487 

• İLAN •....... 
1 - Çanakble miistahkem mevki ihtiyacı için kapalı zarfla 

163000 kilo yulaf aatm alınacaktır. 

makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. (1681) 2-5407 -- ~at~~·~·~·~ 

KREM BALSAMIN 

2 - Yulafm behr kilosuna 5 kurut 50 untimden 19965 llra biçll-

..ı.;~ tbalesi 2.11.1936 çarpmba günU aaat ıs de Çanakkale mU• Kumral, Sanım. Esmer her tene tevafuk eden yegSne sıhhi 
bhkem mevki atın alma komisyonunda yapılacaktır. kremlerdir. Cildi beller, Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale 

4 - lıtekliler ihaleden bir aaaat evvel teminat atrçaları olan eder. Yarım uırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
1498 lirayı ve ihlle kanununun Z Ye 3 Uncii maddelerindeki .eaaik diktan sıhhi cüzellik kremleridir. 
ile koaıiıyona milracat etmeleri. (1738) 2-5488 KREM BALSAM1N 4 ŞEKİLDE TAKDiM EDİLİR 

iLAN 1 - Krem Balaamln yağlı gece için penbe renkli 
16000 lira mu.bameıı bedelli ve 1,40 : 1.43 beden yübeklili 1,56: 1-Krem balumin yafsız gUndUz için beyaz renkli 

1,60 eöğila çevresi ve 4 :8 yafmda 100 tane binek hayvanı 1.12.936 S - Krem Balumin acı badem gtindilz için beyaz renkli 
aalt gtin6nden itı"baren birinci klnunun sonuna kadar bir ay içinde 4 - Krem Balumin acı badem gece için penbe renkli. 
pazarlıkla satın alınacaktır. • İNGlLtz KANZUK ECZANESi. 

Hayvan Atacak olanlarm. Jıayvanlannı pazarlık günlerinde Es- Beyoğlu • tsta!"bul ki§Ohk'de Aüerl Mtm alma Jromjl)'onuna getirmeleri, l••••••••••••••••rıa:.:İ91İ•n1~~-rit.i...,••-12 I 
(1737). 2-5489 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. .,.; 
1. - İşin muhammen bedeli (59977) lirw.12 lrunıttur. 
2. - İsteklilerin bu ite ait .-rtname ... lfOie Ye air nraa tlç lira 

mukabilinde Dahiliye Vekileti Belediyeler. imar Heyeti Pen Sefli. 
2;jnden alabilirler. u .ı. 

3. - Eksiltme 23-xn.1936 tarihine rutlıyan Ç8rflmba ıünO aat 
on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti biôumda toplanacak Beledi
yeler imar heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için lıteklilerin aa,ğıda yazdı temi• 
nat ve vesaiki aynı gün aat ona kadar komisyon reialiğine teallm 
etmiş olmaları lazımdır. 

A. - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 ind maddcleriAe ~«Wl (4248)" 
lira 89 kuruşluk muvakkat teminat, 

B. - Kanunun .tayin ettiii veaikalu, 
C. - Kanunun 4 üncü maddesi mucib~ eblltmeye ıirmeye 1111 

mani bulunmadıtına dair imalı bir mekttlp. 
D. - Nafıa Vekaletinden tudikli fmal ehliyet velikaır, 
5. - Teklif mektuplan ihale ıünü .. t oııa kadar makbuz muka

bilinde Komisyon Reisliğine verilecektir-J>oata ile ıanderilecelt 
teklif mektuplarının iadeli teahhlitlli o}ffıı ve nihayet bu uate ka
dar komisyona gelmit bulunmau lhanctii 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar 
Heyeti Fen Şeflifine müracaat etmelert; {1658) a-5391 

iktisat Vekiletinden: 
"İŞ KANUNU" nun dokuzuncu -r.ı·kltlt" faslmda1d htlkftm. 

tere göre kurulan ••İş DAİRESİ" nin eşrinsani 1936 başından 
itibaren faaliyete başladıiı 145 inci mad$iı; mucibince ilin olunur. 

(1661) 2-5370 
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i~ultür Bakanlığı Bütün mektep kitabları rr_eldi. Halil Naciden alınız. 
tar::lfrn dan bastırılan ~ 

Anafartalar caddesi 
No. 111 Ankara 

'*' 
ANIURA PALAS 

PAVİYON 

TGECE 
BUYül~ DiNEI{ rJANSANT 

7 SİNGİNG BABİES 
İŞTİR KİYLE 

YEMEK Ff AT1 

2 -LİRA 

MASALARIEVEJ.DEN 

TUTUNUZ 

1 
CCEU 3:1!::: M !il! i sa 

O. U. Y'ULLARJ VE LiMANLARI UMUM 
M\JOURLUGU S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 

1 inci işletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara battı üzerinde 
aşağıda mevkii mikdarı muhamen bedeli ve teslim müddeti, mu
vakkat teminatı yazılı 3 mahalde balast ihzar ve vagonda veya o
cakta teslimi kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 23. 11. 1936 P.azartesi günü saat 15 de Haydarpaşa gar 
binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işlere aid şartnameler ve muamele projeleri parasız olark 
komisyondan verilcektir. 

İsteklilerin 2~90 No. lu artırma eksiltme ve ihale kanunu muci
bince ve şartnamede yazılı elıliyet ve diğer vesaikle ve her iş için 
hizalarında yazılı muvakkat teminat makbuzlariyle her iki teslim 
§ekline göre fiat teklifini havi zarfın üzerine hangi mahaldeki ba
last için olduğu yazılmak suretiyle eksiltme saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Haydarpaşa komisyon reisliğine vermiş ol
maları ve teklif sahihlerinin de eksiltme günü saatinde hazır bu
lunmaları ve ayrıca izahat almak isteyenlerin de Haydarpaşa Yol 
Baş müfettişliğine müracaaatları lazımdır. 

BEHER METRE MUHAMMEN BEDELİ -111 "' .. ... "O 

"' .)>( -·- g e e .... ..!ıl:"' .)>( ::e ~e :::: ,,; Ü <ti ı:: > tıı:·- t'd :=: ~ "C > '-u ~ ·- :: ::l =' e ::e m"' u"' ·- u 

~ >~ o~ ~::e 8 ıxı e~ 

Vezirhan 217 t 000 138 134 6 5520 4000 414 
Bozüyük 258 t-ooo 147 143 9 22050 15000 1654 
Poltah 479 + 000 138 134 6 6900 5000 517,5 

(1633) 2-5382 

l LAN 

Muhammen bedeli 15.093.60 lira olan 397.200 metre mikabı çam 
tahta 30.11.1936 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuli ile 
Ankara' da idare binasında satın al:nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1132,02 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 G. 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdrr. · 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 
Haydarpa§a'da Tesellüm -. Sevk Şefliğinden Eskişehir ve tzmirde 
idare mağazalarından dağıtılmaktadır. (1712) 2-5481 

t LAN 
Muhilmmen bedeli (2000) !lira olan dinamo ve otomat kömürleri 

29.12.1936 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin -(150) liralık muvakkat teminat ile 
ununun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alırunış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

{1726) 2-5484 

İLAN 

Ankara İcra dairesi gayrı menkul satış memur· 
)uC'Fundan: I"' 

1 - İzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 33 
ada, 12 parsel numarasında kayıtlı ve Ankaranın Akşemsettin Ma
hallesinde Atikler sokağ nda kain bir ahşııp iki ev aşağıdaki şartlar 
dairesinde açık artırmaya çıkar.lacaktır. 

2 - Evin iki sokak kapusu vardır. Biı tahta perde ile ikiye ay
rılmıştır. Bir tarafta bir bodrum, üstte t:ılan ve tavanı tahta oda, 
üstünde tavansız bir oda, küçük bir sofa, bir mutbah, avluda bir hela 
vardır. D: ğer tarafta tahta bir oda, tavansız tabanı tuğla bir oda, 
bir mutbah, vardır. 90.119 metre mura'J.baı sahadadır heyeti umumi
yesine (3283) lira değer konmuştur. 

3 -Sat:s peşin para ile olmak üzere 23/ 12/ 936 tarihine müsa
dif çarşamba Jgünüsaat 14 • 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda yapılııcaktır. 

4 - Talibler takılir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7 5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankan:n te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah-
villeri getireceklerdir. . 

5 -Satış günü arttırma bedelı takdir edilen kıymetin yüzde 
75 sini bulduktan ve üç defa nida ettırildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çak artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yiizde 75 şini bulmadığı takdirde 8/ 1/ 937 tarihine müsadif 
cunia günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada 
talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise en çok 
artırana ihale olunacaktır. 

7 -Birinci ve ikinci artırmada ihale bedeli ihaleyi müteakıb 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta_ 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel 
en yi.iksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talihten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklif veçhile almağa razı olmazsa gayrı menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8- Her iki artırmada da gayrı menkiıl talibine ihale ediltikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 

müterakim vergi ve resim ise borçluya aiddir. 
9 - Borçlu ve alacaklılılrla diğer alakadarların bu gayrı menkfil 

Üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 5/ 12/ 936 tarihinde No. 936 • 64 
ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemizi 
okuya bilirler. 2-5490 

Harita Genel Direktörlüğünden: 
1 - Muhammn bedeli 360 lira Harita Genel Direktörlüğü kıta 

erleri için 18 ton odunun eksiltmesinde talip çıkmadığından işbu 
odunun eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. • 

2 - İstekliler şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin de 27 lira teminatı muvakkate makbuz1ariyle 20.11.1936 
cuma günü saat 14 de Cebeci'de Harita Genel Direktörlüğü Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. {1724) 2-li482 

Kiralık Daire 
Yenişehir Demirtepe Afgan 

sefareti karşısı Orunç sokak No. 
4. Fevkalade manzara. Büyük 
bahçe içinde "6" oda ayrıca hiz
metçi odası. Büyük bal1'on ve 
taraça ve dolaplar her türlü kon-
forlu. Telefon: 2013 2-5345 

lüralıkoda 
I 

Yenişehir İnkılap Sok. '!Jo. 4 
("Kutlu'' arkasında) 2-5492 

' 

ZAYi 
25 sayılı araba numarasını 

kaybettim. Yenisini çıkartaca • 
ğımdan eskisinin hükmü yok • 
tur. 

Ankara Altındağ mahal
lesinde 447 sayılı evde 

arabacı Dursun 
2-5491 

Kiralık Daire 
Yenişehirde Demirtepede beş 

oda; banyo V. S. 2286 No. ya te-
lefon edilmesi 2-5462 

Muhammen be lelleri ile mikdarları aşağıda yazılı elbise, palto, serpuş, denizci elbiseleri 1 kanunu
evvel 936 tarihinde salı günü saat 15,30 da kapa.lı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. 

SATILIK 

Bağ ve bağhane 
Keçiören: Cevizli kır bağla

rında yüzbaşı Şakirin üç kıta 
bağı ile bağhanesi satılıktır. M. 
M. V. Umı•m Evrak kaleminde 

Bu işe girmek istiyenlerin 9574,38 liralık muvak kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, res
mi gazetenin 7-5-936 G. 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri Iazımdır. 

Şartnameler 832 kuruşa Ant.ara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (1728) 

Elbisenin ismi 
Lacivert serj elbise açık veya kapalı vakalr 

,, ,, caket 
,, ,, pantalon 
,. •• yele~ 

Lacivert şayak elbise açık veya kapalı yakalı 
,. ., caket 
., .. pantalon 
,, ,. yelek 

Gri şayak elbise açık veya kapalı yakalı 
,, .. caket 
,. .. pantalon 
,. ,, yelek 

Denizciler icin siyah serj elbise 
Siyah serj caket 

,, .. pantalon 
., ,, yelek 

Denizciler için koyu laciYert şayali g-ömleJC 

" .. " • .. .. ,. ,. .. pantalon 

Senede 
takriben 
2600 takmt 

260 adet 
350 " 
200 .. 

1000 takım 
200 adet 
200 
100 

1200 
ıo 
10 
10 

9 
5 
5 
3 
7 
5 
5 

" 
" takım 

adet 
adet 

" 
takım 
adet .. .. 
takım 
adet 

2-5474 
Yekun 
Lira 
53300.-

2i66.40 
2408.-
596.-

13000.-
1386.-
820.-
107.-

179~ 0.-

76.-
51.70 
21.80 

184.50 
53.20 
34.40 
8.94 

91.-
34.65 
20.50 

kendisine müracaat, 2-5328 

KİRALIK 

iki Dükan 
Müdafai Hukuk Caddesi Tan 

Oteli bitişiğinde. Talihlerin Tel., 
2547 veya Tan oteline müraca-
atları 2-5439 

İmtiyaz sahfoi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civar1nda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

• 
Sıhhat ve içtimai.M11avenet Vekaleti 

tsl{an Umum Müdürlü~ııden: 
~ 

10.11.936 tarihinde pazarlık ve ihalesi yapılacağı itan edilen beı 
bin adet pulluğun ihalesi görülen lüzum üzerine tehir edilmiştir. 
Keyfiyet ayrıca matbuatla ilan edilecektir. (1727) 2-5486 

Nafia Vekaletinden: 
2 İkincikanun 937 cumartesi günü saat onda Ankarada Nafıa bakan• 

lrğı Malzeme eksiltme komisyonu odasında (3500) lira muhammen 
bedelli bir adet mazotlu motorla çalışır tulumbanın mübayaası açık 
eksiltme suretiyle eksiltmeye konmuştur, 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak mal::eme 
dairesinden verilcektir. 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştur. 
1936 senesi için Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair ve

sika ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2 İkincikanun 1937 Cumartesi gi.inil 

saat 10 da Malzeme Eksiltme Komisyonunda bulunmaları lazımdır~ 
(1717) 2~5480 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
".'\TIN ALMA KOMlSYONU 1LANLAR1 

.... 1 - 63 bin 64 metre yatak kıhflığı boz müteahhit nam ve hesa
bına açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Hepsine biçilen ederi (20029) lira 13 kurustur. 
3 - İhalesi 17-11-936 salı günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
5 - llk teminat 1502 lira 18 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 'ranu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale gün 
ve saatında M. M. V. satın alma Ko. da b:ılunmaları. (1572) 2-5244 

l LAN 
1 - Hava ihtiyacı için 7920 kilo muhtelif eb'adda ve mikdar· 

larda 7920 kilo çelik boru ve çelik saç levha kapalı zarfla eksilt· 
meye korunuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 5924 lira olup ilk teminat parası 445 
liradır. 

3 - İhalesi 31 Birinci kanun 1936 perşenı'be günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini bizzat M. M. V. Satın Alma Komisyonundan 

alabilirler muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cil mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mktup
larını ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V, 
Satın Alma Komisyonuna vermeleri. (1747) 2-5476 

BİLİT 
Yapı : Sıhhiye depolarında yapılacak bir depo pazarlığa kon· 

muştur. Keşif tutarı (2688) lira (54) kuruştur. Keşif, proje ve şart• 
namesi parasına karşılık olarak inşaat şubesinden alınacaktır. 

İhalesi : 30. 11. 1936 pazartesi günü saat on birdedir. 
İlk teminatı :201 lira 64 kuruştur. eksiltmeye gireceklerden Uğili 
bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü meddelrinde istenen belge• 
lerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. V. Satın Alma Ko-
misyonuna gelsinler. (17 52) 1-5477 

lLAN 
1 - 8000 metre kılıflık bez açık eksiltme ile münakasaya kon• 

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3200 lira olup ilk teminat parası 230 
liradır. 

3 - İhalesi 1. 12. 1936 salı günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ilncU mad 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde 
M. M. V. Satın Alma Komisyonunda hazır bulunmaları 

(1753) 2-5478 

Anl{ara Emniyet 

Cinsi 
Resm' ":tpka 

,. elbise 

Müdürlüğünden: 

Mikdarı 
438 Adet 
438 Tkrm 

Beher takım resmi 
elbise ile bir adet 
şapkanın dikimine 
tahmin edilen fiat 

(5) 00 
( ) 

İhale g-unu 

Teminatı 
Lira Kr. 
(164) (25) 
{ ) ( ) 

30-11-936 tarihine müsadif 
pazartesi saat 15 

Yukrada cins ve mikdarı yazılı elbise ve şapka 14-11-936 tarihin· 
den 30-11-936 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuş· 
tur. İsteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte kanuni belgeleriyle 
birlikte Emniyet Müdürlüğünde toplanan Komisyona müracaat-
ları. (1719) 2-5483 

. Muğla Valiliğinden : 
Gökova nahiyesinin merkezi olan Ulada yaptırılacak 13348lira 

33 kuruş keşif bedelli yatılı ilk okul binası inşaatı pazarlıkla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Pazarlık 20 ikinci teşrin 936 cuma günü saat on beşte ilbaylık 
makamında toplanacak vilayet daimi encümeni tarafından yapıla
caktır. Muvakkat teminatlOOl lira 12 kuruştur. 

İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık işleri genel şartname
lerini ve tıuna müteferri diğer evrakı Muğla nafia müdürlüğünden. 
görebilirler. 

Pazarlığa girmek istiyenler bu gibi işleri evvelce yaptıklarına 
dair ehliyet vesikası göstereceklerdir. 

İsteklilerin nafi:ı vekaletinden alınmış ehliyet vesikası göster
meleri Iaz ımdır. 

Teklif mektubları 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazır• 
lanacak ve 20 iknici teşrin 936 cuma günü saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde Muğla ilbayhğına verilecektir. 

Daha fazla mulfımat almak isteyenler Muğla nafia müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. (3898) 2-5496 · 

Yazlık bej keten elbise 
,, ,. .. .. caket 
,, ,, ,, pantaion 
.. ., ,, yelek. 

Denizciler için yazlık beyaz :keten elbise 

90 
30 
30 
15 
16 
10 
10 

takım 
adet 

•• 
" takım 

622.80 
83.70 
78.-
22.95 

110.72 
27.90 
26.-

48150.-
18550.-

92.75 

Yeni SİNEMALAR Halk " .. ,, ,, ,, caket 
.. ,, ., • ,. pantalon 

Siyah kastor palto 
Gri şayak palto 

Tayfalar için koyu lacivert pyak kısa palto 
Lacivert çuha şapka 
Gri şayak şapka 
Lacivert şayak şapka 
Kırmızı çuha şapka 
Denizciler için siyah seri '3Pka 
Koyu lacivert şavak tayfa ta,pkası (Bere) 
Beyaz keten şapka 
Bej keten şapka 

1800 
1400 

7 
1500 
1000 
800 
100 
10 

7 
16 
90 

adet .. .. .. 
n 

• 
" .. ,. 
"' 
" 
" 

2925.-
1600.-
960.-
185.-

19.50 
11.20 
18.40 

'103.50 

166487.51 

BUGÜN BU GECE 

AVE M ARİA 
Benjamino Gigli - Kate Fon Nagy 

Çok kuvvet li bir mevzu çerçevesi 
dahilinde nefis müziklerle bezen-

mit emsalsiz bir aşk ve ihtiraa 
fi 1 m i 

Proirama ilaveten : 
PARAMUNT JU~ 

BU GE CE 

Pompeinin Son Günleri 
Harikalar harikası muazzam tarihi eser 

G Ü ND Ü Z 
ÇILGIN GENÇLİK 

Halk Matinesinde. Düşkün Kadm 
( Greta Garbo ) # 

Halk sinemasında programa iliveten 
Dinarlı Mehmcd ile Cim Londosun 

heyecanlı çarpıflllalan 


