
ON YEDİNCi YIL. NO: 5502 
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KÖY TERBiYECİLERi 
Falih Rıfkı ATAY 

Geçen gün Kültür Bakanımız" 
Saffet Arıkan, bizi, Eskişehir kurg. 
lanndan gelen ilk köy öğrebnenle .. 
rinin tatbikahnı görmeğe davet etti. 
Türk ordusunun. aynı zamanda, A
nadolunun yetişimi bakımından ne 
kıymetli bir mekteb olduğunu bili .. 
yonız. Şimdi Kültür Bakanlığı, as • 
ker1ik hizmeti sırasında yüksek ka -
biliyet gösteren köylülerimiz arasın
dan bir kısmını seçiyor. Bunlar 8 ay
hl< b1r !mrs devrinden sonra, köyleri
ne, terbiyeci olarak, dönüyorlar. 

Terbiyecilere yalnız okutup yaz· 
dırma usulleri değil, türk köyünün 
umumi kalkınmasına ve köyü hü • 
kumete daha sıkı bağlamağa yar -
dım edecek her şey öğretilmektedir. 
Birinin ders verişini gördüm: sizi te
min ederim ki ben ve benim neslim, 
en büvük osmanlı şehirlerinin İpti
dai mekteblerinde asla böyle bir mu
allim bulmak saadetini duymadık. 
Sonra, diğerlerinin bu ders veren ar
kadaslarmı tenkid edişlerine baktım. 
Bütiin kövliil~rimizin ZP-ka ve kabi
liyetleri huTlf l'rm yarısr kadar acıldı
ğt zaman, türk köyü davasına hallo
lunrnus gözü ile bakabiliriz. 

Kaldı ki Ankl\ra merkez köyleri
ne dj\aıtr1acak olan bu tPr~iveciler, 
8 avlık kur~lannm yalnız dö"t bucuk 
aylık müddetini bitinnisferdir. Kül
tür Ba~anhnı. usullerirnizin umumi 
kıymeti hakkında bir fikir edinmek 
ve kurs sistemini ona göre tamamla
mak üzere bu kıs 80 öğretmenin köy
lerde alacai; neticeleri tetkik ede
cektir. Ondan sonra şarkta ve garbta 
merkezler artmlacak ve kısa bir za
manda bütün köylerimizi cihazla • 
m:-k icin geniş mikyasta tertib alına
caktır. 

M'-'sud teşebbüsünden dolavı Kül
lürk Baknaımızı tebrili"'etmek bor
cumuzd•ır. Baramz: Türkiye'de nü
fusu 150 den aşağı binlerce, 
400 den az onbin1erce köy var
dır. MuaHim mektebleri mezun. 
lan ile bu köyleri nasıl terbiye 
edeceğin,zi lütfen düşününüz. Son
ra, muamm mektebi mezununun 
köy çocuklanna okuma vazma dersi 
vermesinden ne çıkar? Yalnız oku • 
ma yazma, hatta yalmz köy çocuğu 
davası üstünde o!saydık, birçok köy
ler için merkezi bir noktada yatı mek
tehleri vik11de getirmek de, çok pa • 
halı olsa bile, gene mümkün idi. 
Garblı tüı-k kövlüsü, köyünde, köyü
nün icinde, terbivecileri tarafından 
yetiştirilecektir. Cumuriyetin bu reh· 
beri eski köy imammm yerini tuta • 
cak. köyde partinin ve hükümetin 
halkası olacak, toprak halkmm kal
lonmasma hizmet edecek, her şey 
onlar vasıtası ile, kolavlıkla Tiirkiye 

. ölçfüünde tatbik olunabilecektir. 
Köyde tarlası ve isi olan terbiye

ci için, bu~n verece<?imiz 10 liranın 
kıymeti hüyüktiir. 40 bin köyü böv
le donattı~ımızı farzetseniz, masrafı
mız senede be, milvondan daha a~ağı 
olacaktır. Senede beş milyonla köy 
çocuklarını okutmak, köve onu ilgi • 
lendiren her hususta rehberlik imka
nını elde etmek, Türkive için icadı 
18.znn gelen bir tP.dbir idi. Cumuriyet 
hükümetinin seçim usulü, Savyet 
Rusyada tatbik olunan delegeler sis
temine de tercih olunabilir. Cünkü 
delegeler ı:;İstemi ile köyden gelişi gü-

(Sonıı 4. üncü sayfada) 

Çatalağzı l{ömürü 
bugün geliyor 

Kömürü getiren tren 
törenle kalktı 

Filyos, 18 (A.A.) - Filyos • Çatal
ağzı hattı nafıa vekili namına Zonguldak 
valisi Halfd Aksoy tarafından büyük tö
renle işletmeye açrldı. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Atatürk dün Dr. Sahtı kabul •• 

buyurdtılar 
Reisi Cumhurumuz Atatürk dün ı Vekili Celal Bayar bulunduğu halde 

saat 18 de ne.zdlerinde Hariciye Vekili alman iktisad nazırı ve Rayşbank rei-
Doktor Tevfik Rüştü Aras ve İktisad si Dr. Şaht'ı kabul buyurmuşlardır. 

Dr. Şaht gazetecilere memleketimiz 
h.akkındaki in.tibalarını ve 

seyahatinin sebeblerini anlattılar 
Rayşbank başkanı Dr. Şaht saat 20 

de Ankara Palasın yeşil salonunda 
matbuat mümessillerini kabul etmiştir. 

Doktor Şaht biraz evvel Atatürk ta
rafından kabul edilmiş bulunuyordu. 
Beyanatına "şu dakikada o büyük ve ha
rukulade şahsiyetin tesiri altında bu-

Junmaktayım,, sözleri ile başlıyan ba· 
kan, Atatürk için : 

'' -0, yalnız Çanakkale zaferini ka· 
zanan adam değil, Aynı zamanda bu· 
günkü TüTkiyeyi, maddi ve manevi bu· 
günkü varlrklariyle iktısad ve kültür 

(Sonu S. inci sayfada) 

Dr. Şaht, lsmetpaşa Krz E nstitüsünde talebeler arasında 

Ziraat Ba.nkası umumi 
heyeti dün toplandı 

. 
Bilanço ve hesahlar ta5dill edilili 

Umumi heyet büyüklerim ize saygılarını bildirdi 
·-~~ · .. 

Ziraat banlcası umumi heyetl toplantı halinde. (Köşedeki resim 
toplantıya reislik eden B. Sabit Sağrroğlu 

(Yazrsı 4. üncü sayfada) 
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Son haberlerimiz 
üçüncü sayfada "' 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Yabancı Memleketler Matbuatında 

Türk Dil ve Tarih 
Tezlerinin Akisleri 

Viyanada «Telgraf» Gazetesinde 
~Güneş . Dil» Hakkında Çıllan Mallale 

Türk ilminin tarih ve dil üzerindeki yeni buluşları, artık memleket hu
dutları dışında da yayrlmağa başlamıştır. Hele bu yaz sonlarındaki üçüncü 
Türk Dil Kurultayrndan sonra, Türk tarih ve dil tezleri yabancı memeleket- . 
!erdeki bilginlerin daha. fazla ve da ha yakından dikkatlerini celbctmiş ve 
başka yerlerin gazetelerine de yazı konusu olmuştur. 

Bu cümleden olarak Viyana'da çıkan "Telegraphen" gazetesinde görü· 
len bir makalede Türk "Güneş • Dil" teorisi, yalnız dil sahasında değil, tarih 
üzerindeki anlayışiyle de birlikte ileriye sürülmüştür. Bu makalenin başlrğı
nı ve en önemli parçalarznr aşağıya alıyoruz: 

Dünya medeniyetinin 
. 

menseı 
.;o 

~'GVNES. DiL'' VE ''TEL ASMAR'' DA ÇIKAN 
• YILANLI VAZOLAR 

İnsan neslinin menşei nedir? Bu
günkü kültürümüzün kökleri nerede· 
dir? 

·Bu eski mesele henüz halledilebil • 
miş değildir. Lakin hafriyat esnasında 

meydana çıkan eserlerin manasını ince
den inceye "tabir" suretiyle ona yaklaş· 
mak mümkün olmuştur. Ön Asyanın 

Prehistorik kültür merkezlerine, bil· 
hassa Sumerlere ait taş ve kil üzerine 
yazılmış eski vesikaların deşifre edil
mesine muvaffakiyet elverdiğ~ tarihten 

beri, ilk insanlık etrafında yapılan araı
tırmaların veçhesi değişmiştir. Tür·. 
Dil arayıcıları tarafından kurplan ''na. 
neş • Dil'' teorisi bu araştırmalsı·da el
de edilen neticeleri topla.maktadır. 

"Güneş • Dil" teorisi yalnız Sumer 
metinlerinin deşifre edilmesi Uzerine 
değil ,aynı zamanda kısmen ıspat edil· 
miş olan şu nazari yeye dayanmaktadır: 

Anadolunun özel kültür sahibi en es
ki sakinleri, Türk aslından olan ve bin. 

lerce senedenberi Orta Asya'daki yurt· 
tarından Avruparun garp kıyısına ka· 
dar akınla~ yapmış b1;1lunan milletlerin 
öncüsüdür. 

Garpte son asırlarda Anadoluya telC 
başına hakim olmuş bulunmak rol~nü 

Selçuk Türklerine atfetmek adet ol· 
muştur. Halbuki Selçuklardan başka ve 

onlardan çok eski Türk kabilelerine, 
Anadolu'ya bundan binlerce yıl evvel 

· hakim olmuş nazariyle bakmağa alı~ 
mak lazımdır. 

'ÇGüneş • Dil" teorisinin esasların • 
dan birini teşkil eden bu iôdia bir çok 
hafriyat ile ıspat edilmektedir. · 

"Güneş • Dir' teorisi, eski tüt"k as • 
lrndan olan milletlerin Anadoludan bü· 
tün dünya kültürlerinin ve bilhassa dün

ya dillerinin tekamülü üzerine hakima

ne bir surette nafiz olduklarını ve bü· 
tün dillerin eski Sumer dilinden doğ • 
muş ve eski Sumer diline bağlı diller 
olduğunun filolojik ve lengüistik usul· 
lerle tespiti kabil olduğunu göstermek-

dedir. [1]. Bu, yalnız Semitler ile Elen
ler gibi komşu milletlerin dilleri hak
kında değil, aynı zamanda Arnavutlar
la Baskların şimdiye kadar hiç bir dil 
manzumesine sokulamıyan dilleriyle 
eski Gotça ve eski lslavca hakkında da 
varittir. Güneş • Dil'in tesirlerini Hin· 
distanla Japonyaya ve hatt~ Amerika -
daki Yukatan yarımadasına kadar takip 
etmek mümkündür. Yukatanda yaşıyan 
Mayaların Sumer diline doğrudan doğ
ruya karabeti olan bir dil konuştukları 
ortaya çıkarılmaktadır. 

"Güneş· Dil'' teorisi, dünya medeni• 
yetine şamil ve Sumer diline doğrudan 
doğruya varis oİarak tanıdığı Türkçeye, 
güneşin etrafında dönen seyyareler İ• 

çin haiz bulunduğu ehemmiyetin aynı
nı atfetmek istiyen totaliter bir muha
keme tarzıdır. (2]. 

Bu cesurane teorinin tarize uğrıya• . 

bilecek ne kadar noktası varsa ihtimal 
dahilinde olduğuna delalet eden o ka· 
dar emare de mevcuttur. İlim alemi çok· 
tan beri Elen kültürünü en eski kültür 
olarak tanımaz olmuştur. 'Girit adası • 
nm batmış kültürleri bile, • en eski kül· 
tü.r olmamakla beraber • Elen kültürün· 
den haylı eskidirler. 

Eski Elen ve dolayısiyle Avrupa 
kültürünün hakiki köklerinin İbrahi· 
m'in efsanevi öz yurdu olan Mezopo
tamya'da, Ur şehrinin etrafındaki saha· 
da olduğu keşfedilmiştir. 

Bir müddettenberi Bağdad'ın Cenu· 
bu Şarkisindcki Tel Asmar'da, Şikago 

Şark Enstitüsü öğretmenlerinden Pro

fesör Hanri Frankfort tarafından bü· 

yük bir faaliyetle hafriyat yapılmak -
tadır. Bu hafriyat pek değerli ve dik· 
kat uyandrrıcı neticeler vermiştir. Haf· 
riyatta çıkan eşyadan bir kısmının yal
nız mahdut ilim adamlarını alakadar et• 
mesine mukabil, diğer kısmı her tarafa 
alaka uyandıracak mahiyettedir. Tel 
Asmar'da Elen ve Mikeen kültürlerine 
tekaddüm eden bir kültür merkezi mev-

• Sayfayı çeviriniz -

Frank~o hül{iimetini 
İtalya tanıdı~ Alman
yanın tanıyacağı tla 

resmen bildirili vor 

H.tt\TAY TURKLERI 
[1] "Telgraf" gazetesine bu yazı~ 

yazan zat, bu Sumer meselesinde Türk 
dil tezini bir az yanlış anlamış görünü
yor: "Güneş • Dif' teorisi, bütün dille· 
rin Sumer dilinden doğmU§ olduğu id· 
diasında değildir. Bilakis Sumer dili ... 
nin Orta Asyadan dünyaya kültür götü• 
ren Türk göçmenlerinden bir zümrenin 
lehçesi olduğunu ileriye sürmektedir. •' 

(Yazısı 4. üncü sayfada) 

~~9Wll.JS aJal'iPa1 

Bugün 
iKiNCi SAYFADA: 

Eli§leri sergisinde mükafat ka
zananlar. 

0Ç0NC0 SAYFADA: 
Dış haberler. - Son dakika 

DORDÜNCO SJ'.YFADA: 
İspanya iç harbı. - Cengel kitabı 1 

ALTIN~I SAYFADA: 
Kömür madenlerizin zenginliği. 

Seçim yolsuzluklarını protesto ettiler 
Seçimde yapılan yolsuzlukların bir

çok telgraflarla ali komiser nezdinde pro. 

testo edildiği haber almmrştır. Protesto 
edenler halkı bihakkın temsil eden be
lediye ve meclisi idare reisi ve azalan 

ve halk mümessilleridir. 

Suphi Berekat aylesinden Suphi Be
rekattan maada olan rükünleri seçime iş. 
tirak etmemiştir. 

Seciınlerde wr ve hile .:. 

Sancak intihabatında Hacılar nahi
yesi merkezi kısmen, Küreci köyünün 
yarısı, Narlı Höyük tamamen, Araplı u
şağı köylerinin hepsinin nüfus kayıdla
n alınarak intihaba iştirak etmiş gibi 
gösterilmi§lerdir. Hakikatte bu köyler 

halkı intihaba iştirak etmemiştir. Kızıl
lar köyünün üçte biri, Kırıkhan erme· 
nileri mahalli hükümetin Selim Memduh 
isminde birisi vastıasiyle yaptırdığı taz. 
yik neticesinde intihabata istemiyerek 
iştirak ebnişlerdir. 

[2] Burada da muharrir, aynr hata
ya düşüyor. Türkçeyi seyyare/erin or .. 
tasında bir merkez olan güneşe benzet• 
tiği halde ona ''Sumer diline varis'' de
mekte mana yoktur. Türk dil teorisi, 

Sumerceyi tam bir Türk diyalektn ola· 
rak tanır. Türk dili de, hakikaten öyle 
bir merkezdir ki büyük Türk muhace· 
ertleriyle yeryüzünün her tarafına kül
tür götürmüş ve götürüp aşıladığı ye • 
nİ kültürü ifade eden kelimeleri de ora• 
ların dillerine yadigar bırakmıştır. 

• 



SAYFA 2 

EL İŞLERİ SERG. SiNDE 1 

Jüri mükafat kazananları seçti 
Dün el işleri sergisinin kapanması 

dolayısiyle 19 dan 21 e kadar jüri 

heyeti sergide tetkiklr yapmış ve mü
kafat almaya layik 40 muhtelif eseri 
seçmiştir. Jüri heyetinde Saylav Sabi
ha, Bayan Kıhç Ali, Bayan General 
Naci, Bayan Rahmi, Bayan İsmail Müş
tak, B. Fazıl Ahmed, B. Ali Tunalı, 

B. Osman Ferid, Devlet Şürası Reisi 
B. Reşad, Belediyeler Bankası Müdü
rü B. Süleyman Sami, Binbaşı Yaşar 

ve B. Sabri üye olarak bulunmakta idi
ler. 

Kuraya girecek eserler sah.ibleriyle 
beraber tesbit edildikten sonra jüri he
yeti ve noter huzurunda bir sepetten 
isimler diğer sepetten mükafatlar çe
kildi. Aşağıdaki sanatkarlar büyük 
mükafatları kazandılar.: 

2000 liralık Atatürk mükafatım ls
tanbuldan kunduracı İsmail Kemal, 
1500 liralık hükümet mükUatını İstan
buldan kuyumcu yaptığı bir altın taba
ka ile Saran, 1000 liralık Ankara mü
kafatını Ankradan Kraşe el işi sahibi 
Zehra Kum kazanmrşlardrr. Diğer mü
kafatları kazanan sanatkarlarrmız da 
~.unlardır.: 

Trikotaj (İstanbuldan Müzeyyen 
Örer) 250, Üfleme cam (Aııkaradan İh
san) 250, Oyuncak (Ankaradan Cevad 
Örnek) 250, Kehribar (Erzurumdan lh-

Yabancı mekteblerin 
kütüphaneleri 

Maarif vekaleti, yabancı ve azınlık 
mekteblerinin kütüphanelerinde mevcud 

kitabları tesbit ettirmiş ve bu müesse -
selerden bazılarının hiç kütüphanesi bu

lunmadığını, bazılarının da kütüphanele

rindeki kitabların şaşılacak kadar az ol
duğunu görmüştür. 

Bunun üzerine maarif müdürlüklerL 
ne bir tamiın gönderilmiş ve kütüphane. 
lerin talebe ve muallimlerin istifadesinı; 
yarar bir hale getirilmesinin temini em
redilmiştir. 

Arkeolog Mr. Gastong 
Adanaya gitti 

Bir kaç gündür şehrimizde bulunan 

Ziverpoof üniversitesi profesörlerinden 

arkeoloğ Mr, J. Gastang cenub havali

sinde yapacağı hafriyat için alakalı ma.. 

kamlarla temasa geçerek gereken izni al
mış ve zevcesiyle birlikte İslahiye Sek
çargözü mıntakasındaki hafriyata bir baş
langıç olmak üzere havaların müsaade. 
sinden istüade ederek bir sondaj yap
mak üzere Adanaya doğru hareket et
miştir. 

cut bulunmuş olduğu ve bu kültürün, 
bir dar yerinden Ege denizini aşarak, 

Elen ülkesine ve oradan da Avrupaya 
geçmiş olduğu böylece ıspat edilmiş ol
nıaktadır. 

Teı' Asmar hafriyatında çıkan eş
yadan yalnız bu neticeye bile varılmış 
olsa idi, "Güneş - Dil" teorisi yarı ya • 
rıya ıspat edilmiş, yani Anadolunun es
ki sakinlerinin, Avrupada yeni kültür· 
for yarattıkları, yahut orada eskiden 
nıevcut iptidai kültürleri esaslı bir su
rette değiştirdikleri sübut bulmuş olur
du. 

Fakat Tel Asmar civarrndaki şehir 
!harabesinin yamaçlarından birinde bu· 
lunan iki vazo ilim adamlarını daha U• 

zak neticelere vardıracak bir mahiyet 
arzetmektedi r. 

Vazolarıl\. üzerlerindeki tezyinat, 
Ön Asya kültürlerinin en mergup mo
tiflerini teşkil eden yılan, aslan_ koç ve 
boğa gibi hayvanlan tasvir ediyor. Va· 
zoların birinin üzerindeki yılanlar san
ki bir şey içmek istiyorlarmış gibi, ke • 
nara varmağa çalıştıklarını gösterir bir 
vaziyet arzediyorlar. İkinci vazo da ü
zerindeki resimlerin tertibi bakımından, 
hayreti celbedecek bir surette, Laokoon 
Grupuna benziyor ki, bu cihet Homer. 
in hikayelerinin men~ei Anadolu oldu
ğunu bir kere daha teyit etmektedir. 
İkinci vazonun içinde bir kap ile bazı 
ıküçük kuşlara ve memeli hayvanlara ait 
kemikler bulunmuştur. Bundan da aza
mi emniyetle ve katiyetle vazolarm için
~ yılan1ana yaşaDlIJ olduğu neticesi 

san Özbaylar) 250, Keten sırma işleme
li on iki peçeteli bir masa örtüsü (Bey
oğlu kız ertik okulunda amiline) 250, 
Tornacı (İstanbulda Halil usta) 250, 
kazanmışlardır. Bunlardan başka kırk 

kişinin eserleri takdir edildiğinden yü
zer lira alaca~lardır. Kazananlar şun

lardır : 

Enis Ali, Gümüşcü Ziya, Gümüşcü 
Halid, Şahan, Hayreddin, Ali Osman, 
Cevad Ornek, Mustafa usta, Halil usta, 

Kadri Aytaç, Biçakcı za<le Salih, Nuri 
Orancı, Hatice Sivas, Sadi, Raıhmi, M. 
Ne'jet, Vedat Tunca, ihsan Uzba.} lar, 
Ahmed Kemal, Esirgeme derneği, İh
san, İsmail, M. Sabri, Krzıh.y. 
kız sanat meinebindeki sanatkar, Şahi
ka, Müzeyyen Örer, Madelet Orhan. 

Zehra Müfit, Nimet, Bursa, Nazire Ga· 
lib, Martakuş, Ticaret odası, Zehra Yes-

mi, Zehri Kum, İsmail Kemal, Sann. 
İsmail Hakkı, Necme<ldin, Vasıf. 

Bu mükafatlardan başka 50 fakir sa
natkara 20 şer lira verilecektir. Ayrıca 

dört yüz eser sahibine sergi hatırası 

olarak birer madalye verilmesi kararlaş· 

mı~tır. 

Sergi bu günden itibaren tasfiye
ye tabi tutulacak, satılmış eserler sa
hiblerine .teslim edildikten sonra, sergı 
tamamen bozulmuş olacaktır. 

Trakya için gönderilecek 
çavuş öğretn1enler 

Edirne, 18 (A.A.) - Eskişehir Çif
teler çiftliğinde prdtik ziraat kursları 
görmekte olan maarif vekaletinin çavuş 
öğretmenlerini teftiş ve ziyaret eden 

Trakya umum müfettişi Kazım Dirik, 
çok iyi intibalarla ayrılarak Edirne'ye 
dönmüştür. 

Umumi müfetti§:in beraberlerinde ilk 
tedrisat umum müdürü ile kültür ve 
tarfm uzmanları bulunmuş, bütün işler 
~ratik' aersler ve bihassa yeni yapılmak
ta olan okulların tutuş ve yaşayış tarz
ları ve her ~eşit makineler hakkm1a ten. 
vir etm·şlerdir. Bir köyün hususi haya. 

tı ile selektörlerin faaliyeti ayrıca görül
müştür. 93 7 baharında kültür bakanlrğı 
Trakya için Türk geldi çiftliğine 150 
veya 200 çavuş öğretmen verecektir. 

Kimsesiz çocukların 
himayesi 

Başvekalet, hükümetimizin şefkatli 

kucağından başka sığınacak bir yerleri 
ve hiç kimseleri bulunrruyan çocukların 
himaye ve tahsillerinin temini için lazım 
gelen tedbirlerin alınması hususunda ve. 
kaJetlere ne düşündüklerini sormuştur. 

çıkarılabilir. Burada hafriyatcıların 

karşısrna çıkan bakaya her halde emsa
line Ön Asyanrn hiç bir yerinde tesa· 
düf edilmiyen bir yılan kültiine ait ol
sa gerektir. Orada böyle bir kült mev -
cut bulunmuş olsa bile henüz onun hiç 
bir izine tesadüf edilmemiştir. 

En eski devirlerde yılan kültüne 
sahne olan İndus vadisinde de aynı tez
yinatı ihtiva eden vazolar bulunmuştur. 

Binaenaleyh mesele şimdi şu noktaya 
dayanmaktadır: Yılan kültü iki mm ta
kanın hangisinde daha eskidir: Hin
distanda mr, yoksa Anadoluda mı? 

Şayet Anadolu hafriyatında çıkan 
eşyanın (burada Milattan 2.000 sene ev
veline (3) ait eşya bulunmaktadır) Hin~ 

distanda yapılan hafriyat neticesinde 
elde edilen eşyadan daha eski olduğu 
anla§Ilırsa Hint kültürünün Batıdan ne-

ma bulduğu sabit olacaktır; Avrupa kül
türünün Doğudan feyzalmış olması gibi, 
Böylece ''Güneş - Dil'' teorisinin, ken

disine daha ziyade "Güneş - Kültür" te
orisi denmek icabeden sahalara da şa • 
mil olmak üzere, haklı olduğu parlak 
bir surette sübut bulacaktır. 

[J] Buradaki rakamda da mulıarri· 
rin imsak gösterdiğini kaydetmek iste· 
riz: Türk Tarilı Kurumunun Alacahö
yükte yaptığı hafriyatta elde edilen 
Türk Eti eserleri günümüzden 5500 -
6000 yıl öncelerine kadar pkmaktadır. 
Bu ela Mi/tattan JSOO - 4000 scJJe evvelini 
gösterir. 

ULU~ 

IST AN BUL TEf:EFONLARı.: 

Deniz mektebinin 161 
inci yılı 

İstanbul, 18 - Heybeli deniz mek
tebinin bugün 161 inci kuruluş yıldö
nümü kutlandı. Merasimde donanma 
kumandanı amiral Şükrünün bir mek
tubu okundu. Kumandan, mektebin en 
kıdemli mezunu Hamid Naci birer nu
tuk söylediler. Talebe geçid yaptr. A
tatürk anıtına çelenk koydu. Şehidliğe 
de bir çelenk koyduktan sonra davet
lilere bir piyes temsil edildi. Merasim 
çok parlak oldu. Ve türk denizcıleri bu 
tarihi günlerini neşe ve sevinç ıçinde 
tesid ettiler. 

Bir kaza 
İstanbul, 18 - General İzzetin ktzı 

Dr. Afife bu sabah Nişantaşındaki evi
nin, penceresinden bir kaza neticesi, 
düşerek ölmüştür. 

Kiiçük sanatlar kongresi
ne gelen delegeler 

İstanbul, 18 - Ankarada toplanan 
küçük sanatlar kongresine iştirak e
den murahhaslar bugün döndüler. Mu
rahhaslar mensub oldukları sanatkarlar 
zümresine kongre hakkında izahat ver
dlier ve devletin küçük sanatları hima
ye yoludnda alacağı tedbirlerden şük
ran ve memnuniyetle bahsettiler. 

Belediye davalarının 
temyiz hakkı 

İstanbul, 18 - Belediye meclisi ka
nunlar encümeni belediyelere aid dava
ları temyizi hakkımda karar verme sa
lahiyetinin makama aid olduğu hak
kındaki tefsiri kabul etmemiştir. Me
sele yarın umumi mecliste görüşüle

ce>ktir. 

Profesör Gabriel'in bir 
konf era...?:tsı 

İstanbul, 18 - Profesör Gabriel, bu. 
gün Ünyon Fransezde Anadoludaki türk 
eserleri ve Anadolu abideleri hakkında 
kİymetli bir konferans verdi. Projeks
yonla resimler gösterdi. Profesör kon
feransta türklerin Anadoluya yerleşir -
ken sahib oldukları medeniyetin her yer
de kendini gösterdiğini söyledi. 

Belediye otobüsleri 
İstanbul, 18 - İstanbul belediyesi Ö· 

nümüzdeki mayıs başından itibaren şe

hir otobüslerini işleştecektir. Otobüsler 

en geç şubat nihayetine kadar ismarla

nacaktrr. Belediye Otobüs servislerinin 

geçeceği caddeler hakkında Prost'un mü

talaasını istemiştir. Şimdi şehirde 121 o
tobüs işlemektedir. 

DiL KÖŞESİ: 

Spor edebiyatından örnekler: 
''Şefik ve Hüsnünün şiltleri mahvo

luyor" 

Vah, vah! Allah başka felaket gös -
ternıesin/ 

* * * 
"Takımının ilk golünü Galatasaray 

ağlarına dolaştrrryor.'' 
Gol, ,'topun kaleye girişi,, hadisesini 

ifade eder. Su halde kaleye giren "gol'' 
değil, "top" tıır. 

''Dolaştırıyor,, tabiri yanlış. ''Dolan
mak'' fili vardrr ama, onun da burada 
kulanrlmasr yerinde olmazdı. En doğ • 
rusu ''ağlara takmak'' şeklidir. 

* * * 
"26 mcı dakikada çok güzel ıpas ya

pan Galatasaray gene Eşfakm ayağiyle 
ilk gollerini yapıyorlar.» 

Gelin de bu cümlenin içinden çıkın 
bakalım! 

1 - Güzel "pas yapmak" hadisesi 
yalnız 26 ıncı dakik.:ıya mı mün/:.1<;zrdrr? 
2 - "Pas yapnıak" yerine paslaşmak 

demek daha doğru olurdu. J - "Gala
tasaray'' sözüyle ifade edilen fail müf~ 
red iken fiile nasıl cemi şekli veriliyor? 
4 - Hem ''ilk gol'',° hem de ''gene ya
pıyorlar". Bir ifade şaheseri değil mii' 
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Atatürkle Parasız yatılı talebelerin 
gönderildikleri 

mektebler Belçika luralı arasın
da teati edilen 

telgraflar 

1 eylül 936 tarihinde yapılan lise ve 
orta mektebler parasız yatılı imtihanın .. 
da kazanan talebeler şu mekteblere gön
derilmektedir: 

Belçika kıralının isim gününün yıl· 
dönümü münasebetiyle Atatürk tara
fından çekilen tebrik telgrafı ile gelen 
cevabın sureti aşağıdadır: 

Bilecik orta 9, Erzurum lisesi 15, 
Yozgad lisesi 11, Erenköy kız lisesi 3, 
Bursa kız muaUim mektebi 6, Haydarpa
şa lisesi 57, Ankara erkek lisesi 1, Ada .. 
na lisesi 5, Diyarbekir lisesi 6, Denizli 
lisesi 2, Denizli lisesi 1, Gazianteb lisesi 
6, Kandilli krz lisesi 2, Adana krz lisesi 
4, Kastahoni lisesi 3, Edirne lisesi 2. 

Majeste Üçüncü Leopold 
Belçika Kıralı 

Brüksel 

Majestelerinin isim gününün yıldö
nUmü münasebetiyle, samimi tebrikle
rimin ve şahısları ve memleketlerinin 
refahı için beslediğim en iyi temenni
lerimin kabulünü rica ederim. 

Kazanan talebeler tam bir muayene· 
den geçirildikten sonra 1 birinci kanun· 
dan itibaren kabul edildiği mektebe gi"' 
decektir. 

K. Atatürk 

Ekselans K. Atatürk 

Türkiye Cumur Başkanı 
Ankara 

Tokad vakıflar 
direktörü 

Nazik ihtimamlarından dolayı Ek
selanslarına teşekkür ederim. 

Leopold 

Vakıflar umum müdürlüğü emlak 
müdüriyeti mümeyyizi B. Ali Ulvi bir 
müddettir açık bulunan Tokat vilayeti 
vakıflar müdürlüğüne tayin edilmiştir.; 

Yeni malmüdürleri Altınordu İdman 
Y urduncıan : Kaş malmüdürü B. Süruri Balaya, 

Aksaray malmüdürü B. Şebab Kara
suya, Cizre muharrerat katibi B. Tahir 
Gence, Seyhan muhasebe katibi B. Mu· 
harrem Dörtyola, Divanı muhasebat mü
rakib muavinlerinden B. Nuri Aksara
ya, Viranşehir malmüdürü B .Atıf Bi

reciğe, Uşak eski tahsil müfettişi B. A
li Rıza Dadçaya, muntazam borçlar u
mum müdürlüğü memurlarından B. Sa
dullah Kızrlcahamama, muhasebat u
mum müdürlüğü memurlarından B. Fu
ad Mudurnuya, Kastamonu defterdarlı-

İş derneğince hazırlanan hüviyet cüz• 
danlarını almak üzere kuJüb üyelerinin 
çarşamba, cumartesi ve pazar günleri 
saat 17 den 18 e kadar sekreterliğe uğ .. 
ramalan bildirilir. 

Türk Hava l{urumu 
Başl{anlı ğından: 

ğr muhasebe katibi B. Enver Perteğe, 
Bergama varidat katibi B. Nazmi Kaşa, 
asker1 fabrikalar muhasebesi katiple
rinden B. Osman Kargıya malmüdürU 
ve muntazam borçlar umum müdürlüğü 
memurlarından B. Tahsin Gümüşhane
ye muhasebe müdürü olarak tayin edil
mişlerdir. 

Genel Merkez Kurulu 21 sonteşritJ 
936 cumartesi günü saat 15 de altı ay.J 
/ık toplantısrnı yapacağından kurul ü .. 
yelerinin Kurum Merkez kurağında 

bulunmaları rica olunur. 

Halkevi dersleri 
Halkevi başkanlığından: 
Ar şubesinin her sene açtığı resin:I ve 

heykel dersleri bu sene de devam ede. 
cektir. Bu derslere deva metmek istiyen
lerin her gün saat 17 den 18 e kadar'. 
halkevi sekreterliğine müracaat ederek 
isim ve adreslerini kaydettirmeleri. 

ÇAGRI 
Hariciye encümeni perşembe günü 

(bugün) saat on altıda toplanacaktır. 

Dii§iinüşler. 

Elişlerine milli rağbet 
Elişleri ve küçük sa • 

natlar sergisi hakkında 
gazetemizde bir seri tet· 
kikler neşretmiş olan ar
kadaşımız, sergide yapıl
mış olan satışların bu e
serin muvaffakiyeti de • 
recesiyle mütenasip ol • 
madıjtı kanaatini, bazı 
rakamlara istinad ede· 
rek, ileı:i sürmüştü. 

Ben, o yazıyr oku
duktan sonra, sergiye bir 
kere daha giderek, bil
hassa bu mesele üzerin· 
de bir fikir edinmeye ça· 
lrstnn. Aldrğrm intibala
rın, arkadaşımın hüküm
lerine hak verdirecek şe· 
kilde olmadığını hemen 
burada memnuniyetle 
kavdetmeliyinı. 

Gerçi, satılan eşya ye
kunu, kataloğda kayrd
lı olanların vücudc ge • 
tirdiği kabarık ralcama 
nazaran ilk bakışta çok 
az görülür. Fakat, bu eş· 
yadan bir kısmının flat -
sız bulunduğunu, yani 
satışa arzedilroemiş ol· 
du,ğunu, bir kısmının esa
Ren çarşıda ve diikkan
larda kolaylıkla tedarik 
edilecek cinsten bulun • 
duğunu, nihayet müze 
kısmını terkib eden eş • 
yaların da ehemiyetli 
yekununu göz önünde 
tutunca, satış mikdarı 
büsbütün azımsanamaz. 

BillıRssa şu noktayı 

dikkatten uzak tutma· 
mak Iazımdtr: satı!Jlar 
satılabilecek ve korun • 
ması faydalı olacak eşya 
nevilerinde en fazla ol • 
mu~tur. 

Gümilş işleri, bez ve 
ipek üzerinde işlemeci· 
lik ve halmlık gibi kü
cük sanatların en ehemi
yetli sahalarına karşı hal
kımızın alaka ve raii;be -
tinin hususiyle uyanık 
bulunduğunu müşahede 
etmek bizi sevindirmeli· 
dir. 

Kunduracılık gibi, 
şapkacılık. eldivencilik, 
deri işleri gibi, esasen, 
memlekette geniş istih· 
lak sahaları mevcud olan 
küçük sanat şubelerinin 
vaziyetinden ayrı olarak 
hususi bir ehemiyet ver
diğimiz nokta artistik 
mahiyete sahih bulunan 
ve "lüks'' telakki edilen 
el emeği mahsullerinin 
halkımız arasında daha 
genis bir rağbet görmesi· 
nin temin edilmesidir. 
Çünkü, memleketimizde 
çok kuvvetli bir sanat 
ananesine malik olmakla 
beraber, makine rekabeti 
karşısında en fazla teh
dide maruz bulunan sı
nıflar da bunlardrr. 

Bir yandan el emek • 
leriyJe geçinen vatan • 
daşlarm sayısını çoğalt· 
makla birlikte. bir yan • 
dan da halkımızın umu
mi sanat ve medeniyet 
seviyesının yükselme • 
sinde amil olacak bu hi
maye için hususiyle şu 
iki noktanın göz önünde 
tutulması lüzumu kendini 
hissettirmektedir: 1 - btt 
neviden artistik el emeği 
mahsu:Jer ıni halkın de • 
vamlı surette önüne ser
mekle bunlarla temasını 

büsbütün kayhctmem!st• 
ne ve alakasının canhlr• 
ğınr muhafaza etmesine 
imkan vermek. 2 - bu 
gibı mahsullerin fiatla ~ 
rını daima daha geniş 
halk tabakalarının- gelir 
seviyelerine uygun bir 
hadde indirmek için de • 
vamlı çalışmalarda bu • 
lunmak 

Gerçi, himayesini is: 
tediğimiz bu elişleri lüs~ 
sınıfa dahildir, bu itı• 
barla elbette ki fiatları: 
büyük endüstri mahsu~ .. 
!erinin fiatları seviyesı .. 
ne inemez. Bununla be .. 
raber, bu eşyaların fiat· 
larınr, bizde çok ucuz o• 
lan el emeğinden ibaret 
hakiki maliyet haddine 
indirmek için tedbirler 
düşünülmesi çok fayda· 
lı olacaktır. Sergide g(). 
züme ilişmiş olan bazı 
rakamların hakikaten çol 
pahalı olduğunu işaret 
etmemeye imkan yok" 
tur. Ve bu pahalrlığı: 
komsu memleketlerdeki 
aynr~ eşya fiatlariyle kr.. ' 
yaslayınca daha iyi kav• 
rarız. 

Her halde sergi ve 
şimdi ~lrşmalanm bi
tinnis bulunan küçük 
sanatİar kongresi ile, 
Türkiyede küçük sanat• 
lan ve el islerini gerek" 
tiği üstün seviyeye çı• 
kamrak içil" çok .hayırlı 
bir adım atı mıs.tır. Bıl 
sahada kısa zamanda ehe< 
miyetli neticeler alına• 
cağından şi.\phe etm~yo1• ruz. YAŞAR NAB 
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Moskovada tevkif edilen alınanlar meselesi 

B. Litvinof mevkufların faşist propagan
dası ve casusluk yaptıklarını Alman 

elçisine söyledi 

Berlinden gelen haberler, Almanyanın protestosun
da ısrar ettiğini ve sovyetlerle diplomatik münase
betlerin kesilmesi ihtimali olduğunu bildiriyorlar 

Moskova, 18 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Gazetelerin yazdıklarına gö
re, bu ayın ilk günlerinde, sovyetler bir
liği dahiliye halk komiserliği, Mosko
•ada ve Leningradda, Sovyetler birli· 
ği aleyhine müteveccih menfi faali
yette bulunan bazı alman tab'asını tev
kif etmiştir. 

Tevkif edilen eşhas, gizli faşist ku· 
lupleri tesis ederek oralara sovyet va
tandaşlarını çekmeye teşebbüs eyle
lllekte, Sovyet vatandaşları arasında fa. 
tist propogandası yapmakta gizli su
rette faşist edebiyatı eserleri tevzi ey
lemekte ve hususi surette devlet sırrı 
olarak alman maliimatı öğrenmeye ça· 
lıfarak bir yabancı devlet leyhine as
keri casuslukta bulunmakta idiler. 

Bazı suçluların faaliyeti ayni za
lbanda devlet endüstri müesseselerin
de yıkıcı bir çalışmaya ve Sovyet hü
kilmeti zimamdarları aleyhine tedhiş· 

Si hareketler hazırlamaya doğru da mü
teveccih bulunmakta idi. 

Tevkif edilenler arumda bulunan 
almanlar ıunlardır: 

Kleıln, .Futter Kuecht, Demisc:h, 
l9rinkau1, Fiachele, Obergerg, Golda
hmitd. Tahkikat denm etmektedir. 

B. Liı.,irıo/un alman elçüirae 
•Ö•ri 

lloskova, 18 (A.A.) - Taı ajana 
bildiriyor: Almanya ifgiideri Von Tip
peleskirch, bit kaç aUn evvel, dıt it
leri halk komiseri vekili Krestina.k<len 
tevkif edilen alman tab'aıının ceza ka· 
llununun hangi maddelerine dayana
rak mahkemeye verdikleri hakkında ar· 
au ettiği malfunatı almıştır. Alman it
güderi bu yapılan tevkifatr protesto et
lbiştir. Kreıtenıki bu protestoyu red
detmiş ve Sovyet hilkUmetinin 1925 al
lbanya Sovyet anlaşmasında yazılı for· 
lbalitelere riayet etmiş olduğunu bil· 
dirmiştir. 

Dün dış işleri halk komiseri Litvi· 
nof alman büyük elçisi kont Von Şu· 
benbergi ka~ul ederek, büyük bir ekse
riyetinin faşisl organizasyona dahil o
lan mevkuf alman vatandaşlarının her 
birsi tarafından yapılmış olan cürüm
leri tafsilltiyle bildirmiştir. Bu alman· 
lar Sovyetler birliği vatandatları ara· 
ıında faşist propogandaaı ile metgul 
olmakta, fatist edebiyatı yap.,,,a)rta i· 
diler. Bunlardan bazıları ayni zamanda 
eeausluk ,apmak ve hatta tedhişçi ha· 
lretıer hazırlamakla mUttehimdirler. Tev. 
kif edilenlerin büyük bir ekseriyeti 
!İmdiden suçlarını itiraf etmişlerdir. 
Litvinof şunl.m da beyanatında teba· 
ruz ettirnıittir 

Sovyet hUldlmetl, faşiıt fikirli da
hi olsalar Sovyetler birliğin'e meşru ni· 
Yetlerle gelen alman vatandqlarma 
lllemlekete girmeyi yasak etmit değil· 
dirler. Bununla beraber Sovyet hU
ltümeti, Sovyetler birlifinde fqiıt or
&anizaıyonu kurulmasına, Sovyet va• 
tandaıları arasında f aıiıt propoganda-

B. Litvinol 

ıı yap:lmasına ve casusluk ve tedhişçi· 
lik faaliyeti güdülmesine müsaade e
demez. 

Memleketin emniyeti kendilrelne 
tevdi edilmiı olan Sovyet hükümeti ma· 
kamlan böyle bir tetkilitı keşfedince 
lbım celen tedbirleri almak mecburi
yetinde bulunuyorlardı. 

Alman matbuatmca c1a malamdur 
Jd, bütün memleketlerde orıanize bir 
halde fatiıt gutuplan mevcuttur ve 
bunlarm faaliyeti almanyadan idare e
dilmektedir. Şurası da maJfundur ki, 
muhtelif memleketlerde bu tetkilitlar 
yalnız parti faaliyeti ile ittigal etmek• 
le kalmamıflar, fakat ayni zamanda bu 
memleketlerin kanunlarını da çiğne
mişlerdir. 

Sovyetler birliğinin kendi memle· 
ketlerinde bu gibi şeylere müsaade et
miyecegı muhakkaktır. Tevkifatın 

beynelmilel siyasi meselelerle veyahut 
ıovyetlerle almanya arasındaki mese· 
lerle hiç bir alakası yoktur. Muhak· 
kak olan bir nokta varsa tahkikatın 

acil bir surette devam ettirildiği key
fiyetidir. Eğer tevkif edilmiş olan eş· 
has arasında masum kimselerin bulun· 
duğu görülürse tabiatiyle bunlar der
hal serbest bırakılacaktır. Daha şimdi 
den istintak dairesi, faşist olan, fakat 
faaliyetleri hakkında ciddi deliller mev 
cut olmayan bazı kimseler hakkında tah 
liye ve aovyetler birliğinden ihraç ka
rarı almanyaya mütemayil bulunmak· 
tadır. 

Alman bUyUk elçisi, tevkif edilmiı 
olan qhasın milcrimiyetleri hakkında 
şüphe ett:ğini bildirmit ve bir çok mem 
leketlerde alman faşist teşkilatının 
mevcut olduğunu kabul etmekle bera· 
ber ıovyetler birliğinin bu buıuıta 

bir istisna teşkil eylediğini ve burada 
hiç bir f aşiıt teşkili tının mevcut olma· 
dığını beyan eylemittir. 

Litvinof buna cevab olarak alman 
faşistlerinin ıovyetler birliğine karşı 

olan noktai nazarlarının bildiğini ve 

(Sonu 4. anca sayfada) 

~sklfeblr köy öğretmen kurmnu mu vallalciyetle bitirerelc şehrimize ıe1en ve 
lfid«ekleri yerler ted>it «lilu yai öğret menlerimia daa köylerine . gitmişlerdir. 
1'öylerde melcteb olarak kul.lanllacalc binalar baurlanmıftır. Ôğretmeal«e melc-
fe.at• lnılunmuı lQııumlu olaa maheme de verilmiştir. • 

ULUS 

Japonya - Almanya 
arasında gizli bir 

anlaşma ım? 
Moskova, 18 (A.A.) - Tas ajansı

nın salahiyetli bir kaynaktan aldığı ha
berlere göre, 14 son teşrinde dış işleri 
halk komiserliği ikinci şark dairesi şefi 
Kozlovski ile yapığı mülakat esnasmcla, 
japon işgüderi B. Sakoh bir :ılman • ja. 
pon anlaşması hakkındaki bütün şayia
ların ası1svz olduğunu bildirrn·ş ve japon 
dış işleri bakanı B. Arita'pın hakikate 
uymayan bu şayiaları resmen tckzib i
çin kendisine s:ıl~hiyet vermiş bulundu
ğunu ilave eylem;ştir. 

Dığer taraftan 16 sonteşrinde Sov· 
yetler birliğinin Toky..> büyük elçisi Yu
rencv ile yaptığı mülakat esnasında, Ja
ponya dış işleri bakanı B. Arita, Sovyet· 
ler birliği al vhine müteveccih herhangi 
bir anla~ma yapılmış olmadığını bildir· 
nüş, fakat, ismir.i söylemediği bir üçün
cil devlet ile, ko,..."''lizm ile mücadele 
bahsinde bir hlok vücuda getirmek i~in 
müzakereler cereyan etmekte bulundu
funu da kabul eylemiştir. 

BununJa beraber aJllİ salihiyetli kay· 
naklardan aldığı malfımata dayanan Tas 
aj811Bl şurasını bildirir ki üçün~ bir 
devletle yapıl~ olduğu B. Arita ta· 
rafından da kabul e<lilmi§ bulunan mU. 
zakerelere Almanya ile bqlanmq ve bir 
anlqma parafe dahi edilmiftir. Nqredi. 
lecek oJan bu anJ"f"'&da yalnu komil· 

ninne kup mücadele mevzuu bahis ise 
de, hakikatte bu anlqma, gizli bir .ı
man • ja~n anlRfıDAıına paravana tetldl 
eylemektedir. 

SON DAKiKA: 

FRANSA DA: 

iç işleri bakam B. Sa
len~ro birdenbire 

öldü 
Paris, 18 A. 

A.) - İç işleri 
bakanı B. Saleng
ro geçen gece Lil 
şehrinde ani ola. 
rak vefat etmiş

tir. Bal:an 46 ya· 
şında idi. 

Paris, 18 ( A. 
A.) - Yapılan 

t ı b muayenesi 
neticesinde 
B. Salengro, aor-
titdcn öldüğü an· B. Salengro 

laşdmıştır. Daha geçen salı günü Lil u. 
mumi konseyi toplantısında bulunan B. 
Salengronun ölümü büyük bir hayret u
yandırmıştır. B. Leon Blum derhal Lil 
şehrine hareket etmeye karar vermiştir. 

Paris, 18 (A.A.) - B. Blum ve it 
bakanı bugün öğleden sonra Lile var• 
mIJlar ve ölen bakan Salangronun evi· 
ne gitmişlerdir • 

NOT - Dün akşam bazı Avrupa 
radyolarının bildirdiğine göre B. Salen
gronun ölllmü tabit değildir. Bakan, 3-
JilmUnden eve! biri B. Bluma, dl,eri 
huıual kalemi mildirtine, •e aonuneu
ıu da akral>Qn\dan bir sata bitaben ya• 
zılllllf Uç mektup bırakarak, geçen yıl 
kansının iJlmeainden doğan teea&rle. 
rine ve bu defa aleyhinde yapılan ~ 
rlyata tahammfil edemediğin! bUdirm1f
tir. 

Yunanistanda gençlik teşkilab ihdasını 
çıkarıldı emreden bir kanun 

Atina, 18 f A.A.) - Resmi gazete 
milli gençlik tefkilitı ihdas eden kanu
nu netretmiştir. 

Doğrudan doğruya başbakanın ida· 
resi altına konulan bu teşkilat, başb'\· 
kanın reisliğindeki bir meclis tarafın· 
dan idare edilecek ve meclis kültür, ba· 
siret, şümendüfer bakanlariyle Atina 
valisinden müteşekkil bulwıacaktır. 

Teşkilatın gayesi gençliğin bedeni 
ve entelektüel terbiyesinin, milli hiı 
ve dini itikadının inkişafı, sosyal tef• 

riki mesai ve teaanild ruhunun ib4iu ft 

her ferdin kendi tabii temayül ve iatl· 
dadına göre mesleki istikanietinin ta· 
yinidir. 

Veliaht prens Pol, teşkilat fUbele· 

rinin yüksek kumandasını deruhte ede· 

cek ve konıey müzakerelerine İ§tİrak e· 

decektir. 

B üdceye bu iş için her sene en u beş 

milyon dirahmi tahsisat konulmakta· 
dır. 

Madrid üzerine bir günde yirmi ton 
bomba atıldı 

Pariı, 18 (A.A.) - Havasın aldıfı 
haberlere göre, Madridin bombardıma
nı dün bir rekor teşkil edecek tiddeti 
bulmu,tur. 

Asiler dün yirmi ton bomba attıkla • 

rını bildirmittir. Bir taraftan üniversite 

mahallesinde bütün şiddetiyle muhare· 

be devam etmekte iken diğer taraftan 

da Madridin merkez kıımı tam bir baro 
sahnesi maruaraaı göstermektedir. 

Puerto del Sol'da, Libertad gazete· 

ıi idarehanesiyle Dokalbe sarayı alev

ler içinde ve itfaiye yangınların çok· 

luğu kaqııında ,aşırmış vaziyette bu

lunmaktadır .• 

Gece, havada büyük çapta obüslerle 
hava torpilleri uçuşuyordu. 

Puerta del Solda Konfordya meyda

nında bir metro methali yıkılmış ve bir 

genç ankaz altında kalmıştır. Oradan 

geçenler saatlarca çalıştıktan sonra ken

diıini diri olarak çıkırabilmişlerdir. 

Yolun tamiri için yüzlerce amele 

çalışmaktadır. 

Gece müteaddid mütbif infilakler 
vuku bulmuştur. Bunlar hava torpilleri· 

dir. 

Fakat en müdhif makine küçük yan

gın bombalandır ki bunlar hemen hiç 

Hükümetçiler Vlanaiyadm gelecek 

kuvvetlerin doğu cenubundan hücum e

derek tchri lcurtaracafını ümid etmekte. 
dirler. 

Madridin diifme•İ bekleniyor 
Pariı, 18 (A.A.) - Madridden gelen 

son haberlere göre, hükümet .:erkezinin 
iıiler tarafından zabbna artık muhakkak 
nazariyle balalabilecektir. Bütün demir- ı 
yollan, Valense giden tren hattı da i· 
silerin elindedir. 

SAYFA 3 

İngiltere • İtalya ya· 
kınlaşınası etrafınd3 

İngiliz düşüncesi 
Londra, 18 (A.A.) - Büyük elçi 

Grandinin Roma seyahatini tahlil eden 
Deyli Herald gazteesi, elçinin ingiliz - i
talyan yakınlaşması hakkında ingilizle. 
rin düşüncelerini B. Musoliniye bildire
ceğini yazmaktadır. Bu yakınlaşmayı 

temin etmek için her şeyden evvel eski 
dostluk havasını yeniden yaratmak 11-
zımdır. 

Fakat deniz meselelerinin tek:ıil. tara
fını da ihtiva eden bir paktın yapılması 
şimdilik müşkül görünmektedir. Baş vu· 
rulacak en iyi hal çaresi, her iki tarafın 
eski gerginlikleri unutması ve daha mü· 
said bir atinin inşasına çalışmasıdır. 

Vard Prays'm Budapeşte'de Kont Ci· 
ano ile yaptığı bir dostluk anlaşmasına 
aid planın müsbet bir şekil aldığını san
maktadır. İtalyanın, her iki memleketin 
Akdeniz menfaatlerini izah edecek bir 
mektub teatisi yapılmasını teklif ettiği 
aöylenmektedir. 

Habeş imparatorluğunun yakında ta
nınması hususunda iarar etmemekte o
lan İtalya, lnıilterenin Cenevrede ban 
tedbirler almumı cörmelde memnun o. 
lacaktır. Bunun ilk merhalesi, Habefia. 
tanın milletler cemiyetinde azl dnlet o
larak tanmmamUI olacaktır. 

PAPANASTASYU 
Değerli devlet adamma 
başbakanlara mahsus 

cenaze töreni yapılacak 
Atfna, 18 (A.A.) - Papanaatuyu. 

nun tercemei halini neıreden cazeteler, 
eski batbakanm derin kültürünt{, aed
yeaindeki mükemmelliği, siyasal faaliyo
yetini ve başlıca eserini teşkil eden Bal
kan yaklatmasındaki pek faal hizmetini 
kaydediyorlar. Cenue devlet heaabma 
olarak kaldınlacak ve batbabnlara mab 
sus merasim yapılacaktır. 

INGILTERE'DE: 

Kıral Edvardın Gal ıeyahati 

Londra, 18 (A.A.) - Kıral Edvard, 
beraberinde bayındırlık ve abat ba
kanları bulunduğu halde Gal memleke
tine hareket etmi§tir. Kıral, buranın iç· 
timai ,artlarını tetkik edecektir. 

Ham •UalılannuMında 
mühim ~rakkiler 

l..ondra, 18 (A.A.) - Royter Ajan
ımın verditi ma16mata göre, hava si· 
lihlanmuı mühim teraklriler göater
mi9tir. 1935 rmyısındameri yüzde elli 
çoğalma kaydediliyor. tngilterenin o 
tarihte Avrupa için 530 ~yyareden 

miltetekkil elli üç filosu varken şimdi 

bu adet 992 makineden mütefCkkil 80 
filoya çıkmıttır. 

Tayyare bakanlığı, 17 50 tayyareden 

müteşekkil 129 filonun tefkilini der• 
piı etmektedir. 

l 
ıea çıkarmadan patlamakta ve etrafa ha. 

vada daQI eder.ek sa~· takı!an alevler 

aaçmaktdır. 

f•lwlmisde ba1unan maear ınmikifln 111 B. Bela Bartolr eve7tl ıOll Hallıevi• 
de ve dan gece de macar elçiliğinde, çok beğeailttn /Jıj lıonser vermi§tir. Rnmi• 
miz. deferli sanat.iirıa Hallıeviadeld .i onaerinde alıDllJlftır. 



SAYFA 4 

İSPANYA IC HARBİ -
Madrid, tayyarelerin atblı:ları yangın 

l1omhalariyle taraf taraf yanıyor 
Asiler iki enstitü, bir hastane, bir mesire yeri ve 

bir kaç bina daha zaptettiklerini bildiriyorlar 

Hükümetçilere Asilere göre 
•• gore 

Madrid, 18 (A.A.) - Asilerin yan
gın çıkaran obiısleriyle yapmış oldukları 

bombardıman dolayısiyle bir çok varoş. 
lar, alevler içindedir. Bu bombardıman, 
şimdiye kadar yapılanların en şiddetlisi 
olmuştur. Puctra del Sola'nın merkez 
caddeleri de alevler içindedir. Dün ak
şam mütemadiyen şiddetli infilaklar ol
muştur. Paytahtın en yüksek binası o1an 
telefon merkezi binası yakınma bir bom
ba düşmüştür. Asilerin yangın çıkarmış 
olan bombalan, şehrin bir çok yerlerin. 
de patlamıştır. Telefat mikdan 300, ya
ralılann mikdan da 700 dür. Hasarat 
mühimdir. 

Harbh·e nazırının siizleri 
Madrid, 18 (A.A.) - Harbiye neza

reti, asilerin de los Franceses köprüsü 
yakınında tazyiklerini arttırmış oldukla. 
rıru kabul ve orada milislerin şiddetle 
mukavemet eylemekte bulunduklarını 

ilave eylemektedir. Asilerin bir tankı 
zebcedilmiştir. 

Harbiye nezareti, üç: motörlü bir tay
yarenin Avila tayyare meydanını bom
bardıman etmiş ve asilerin birçok tay
yarelerini hasara uğratmış olduğunu i
lave etmektedir. 

Dolmz saat süren bir bombar
mandan sonra .• 

Madrid, 18 (A.A.) - Hükümet kuv
vetleri kumandanı general Pozas, gaze
tecilere beyanatta bulunarak salı günkü 
muharebelerin neticcluinden memnun 
olduğunu söylemiştir. 

General demi§ tir ki: - Sabahleyin a
siler, Üniversite mahallesindeki mevzi.. 
Jerine dayanarak kıtalanmız üzerine bü
yük bir tazyik yaptılar, fakat cumuri

yetçilerin toplu kuvvetleri saat beşten 
on dörde kadar düşman mevzilerini 
bombardıman etmiş ve müteakiben mi
lisler şiddetle mukabil taarruza geçmiı
lerdir. 

Btllbetke 

KÖY TERBiYECiLERi 
(Başı 1. inci sayfada) 

ze1 seçilecekler arasında aldanmak 
ihtimali ,üphsiz çoktur. Ordunun 
verdikleri ise, askerlik hizmeti müd
detince tecrübe edlimi,, kabiliyetle
ri ve ah1ak kıymetleri ölçü1mü, nam
zedlerdir. 

Y ann her köyün bir kadmmı da 
doğumlara ve onun kafasmm alabile
ceği en basit ijiyen meselelerine 
yardun etmek üzere yetiştireceğiz. 
Davalanmızm hpesinin temeli köy
dedir: onu ne kadar sağlamağa ve 
aa~lamlamağa muvaffak olursak, 
milli inşamızın kudretine ve devamı
na o kadar belbcıf!lava~iliriz. 

Falih Rıfkı ATAY 

Salamanka, 18 (A.A.) - Neşreaııen 

bir tebliğde ezcümle şöyle denilmekte. 
dir: 

Kıtalanrruz, Dclanıo, Rubio enstitü
lerini, hastaneyi, Monkola mesiranesini, 
talebe yurdunu, Santa Kristiana ocağını 
ve diğer binaları işgal etmiştir. 

Düşman, mukabil taarruza geçmiş i
se de her taraftan püskürtülmüştür. 

Caddeler ekserisi ecnebi olmak üzere ce
sedlerle doludur. 

Biskaya cephesinde bir topçu düello
su olmuştur. 

Guadarrama cephesinde hükümet 
kuvvetlerinin yapmış oldukları taarruz
lar, akiın kalmıştır. Diğer cephelerde 

vaziyette değişiklik yoktur. Kızıl1arm i· 
ki tayyaresi düşürülmüştür. 

lUadrid alevler içinde •• 
Londra, 18 (A.A.) - Madridden aII.. 

nan haberlere göre, bilerin bombardı-

man filoları, dün gece, şehri yeniden 
bombardıman etmişlerdir. Sehirde bir 

çok binalar ve Puetra del Sol alev için

dedir. Asilerin topçu kuvvetleri, tehrl 

daimi surette ateş altında tutmaktadır. 
Halk, Metropoliten istasyonlarına ve 
mahzenlere sığmmı§ bulunmaktadır. 

iki gemiyi yoldan çevirdiler 
Moskova, 18 (A.A.) - Tas ajamı 

bildiriyor: Gazeteler Ftoraia Piatiletka 

adlı sovyet gemisi kaptanmm yolladığı 

radyo telgraflarını neşretmektedirler. 

Kaptanın verdiği malfunata göre ispan

yol asileri bu gemiyi ve Petrovski adlı 

diier bir aovyet gemisini açıkdtnizde 

durdurmuılardır. Her iki gemi evveli 
Komarinasa sonra da Jettole götiirüL 
müştür. 

Yapılan ara~tırmalara rağmen asiler 
Floraia Patiletke gemisinde hiç bir teY 

bulamamışlarsa da bu gemiyi alıkoyma
ya denm etmektedirler. 

İrlanda - İngiltere 

futbol maçı 
Londra, 18 ( A.A.) - Beynetmilet 

futbol maçında İngiltere İrlandayı 3-1 

mağlub etmittir. 

• •• • 

Acıklı bir ölüm 
Keçiborlu kükürdleri türk anonim 

şirketi mesfil müdürU Bürhaneddin Ay

r~ mübtela olduğu üremi hastalığından 

dün sabah vefat etmiştir. Cenazesi bu

gün öğle namazından sonra saat yarım

da Hacı bayram camiinden kaldırılarak 

Cebeci zmzarlığına defnedilecektir. Ke

derli aylesine başsağlığı dileriz. 

Rahib dedi ki: 

ULUS 19 SONTEŞRIN 1936 PERŞEMB 

Franko hüküınetini 
İtalya tanıdı. Alman .. 
yanın tanıyacağı da 

resmen l>ildirilivor 

Ziraat Bankası umumi 
heyeti dün toplandı 

el 

Roma, 18 (A.A.) - İtalya hüküme
tinin Franko hükümetini tanıdığı res
men tebliğ edilmektedir. 

Berlin, 18 (A.ı\) - Alnun hüküme
tinin Franko hükümetini resmen tanı
maya karar verdiği resmen bildirilmek. 
tedir. 

Londra, 18 (A.A.) - Royter ajansı, 
Franko hükümetinin Almanya ve !talya 
tarafından tanınması münaseebtiyle, in. 
gilit hükümetinin ademi müdahale siya
ısa::ından ayrılmıyacağını bildirmektedir. 

~lilletler cemiyetinde nasıl 
telô.kki edildi 

Cenevre, 18 (A.A,) - İtalyanın 

Franko bükümetini tanımak hususunda
ki karan burada paktın onuncu madde. 
sinin ihlali mahiyetinde telakki edilmek
tedir. 

Keza, konseyde de zorluklar çıkabi
lecektir. Zira İspanya konseyde azadır. 

Diğer memleketler de İtalyayı takib 
ettikleri takdirde bu zorluklar artacak
tır. 

Milletler cemiyetinin gel~ek içtimaı 
7 - 12 tarihindedir. 

l\'.loskovada tevkif 
edile Almanlar 

meelesi 
(Başı 3. Bncü sayfada) 

bu vaziyette sovyetler birliği için ııe 
gibi sebeblerden dolayı bir iatisana ya
pıldığını anlayabilmenin pek güç ol
duğunu bildirmiştir. 

A.lmanyada neşredilen tebliğ 
Bertin, 18 (A.A.) - Havas muhabi

ri bildiriyor: Burada ııeıredilen yarı 

resmi bir tebliğde denildiğine göre, 

90Vyet makamları Moakovadaki alman 

büyük elçiliğini sovyetler birliğinde 

yalnız 23 almanın tevkif edilmiı oldu

ğundan haberdar etmişlerdir. Casusluk· 

la, tedhifçilikle ve aovyetler aleyhine 

müteveccih hareketlerle itham edil

mekte olan mevkufları her hangi bir 

alman konsolosunun ziyaret etmesine 

müsaade edilmemiıtir. Alman makam

ları, aovyetler birliği makamlarının 

.erdiği iı:ahati tamamen gayri klfi ad· 

deylemektedirler. Zira tevkifat yapıl

dığından beri aradan on gün geçtiği 

halde, sovyet makamları mcvkuflara 

yükletilen suçlar hakkında daha hala 

müsbet malumat vermemişlerdir. Al
manya, protestosunda israr eylemekte
dir. 

Bazı mahfillerde deveran eden şa

yialara göre, almanya ile sovyetler bir

liği arasındakı diplomatik münasebet
lerin yakında kesilmesi ihtimali var
dır. Maaınafih Berlindeki sovyet mah
filleri bu şayia.tara hiç bir ehemiyet at
fetmeme:<tedirler. 

Ziraat bankası umumi heyeti dün i
dare meclisi reisi B. Sabit Sağıroğlu
nun reisliğinde banka umumi merkezin
de toplanmıştır. 

19)5 yılı idare meclisi ve mürakib 
raporları okunmuş, 1935 yılı bilanço ve 
kar ve zarar hesa.blarıyle birlikte tasdik 
edilmiştir. 

Bundan sonra idare meclisi azasın
dan müddetleri biten B. Sabit Sağıroğ
lu ile B. Cevdet Savran yeniden seçil
mişler, murakib f skender Arkant ile Zi
ya Artunun vazifelerinde ibka edilmiş
lerdir. 

Ölen aza B. İsmail Hakkı Yüregir
oğlunun yerine statünün 54 üncü mad
de11i mucibince muvakkat azilığa seçi
len B. Saidin muvakkat azalığı tasdik 

P ANAMERIKAN 

KONFERANSI: 

B. Ruzvelt'in gazetecilere 
beyanatı 

Vaşington, 18 (A.A.) - B. Ruzvelt 

düns ahab cenubi Amcrikaya giderken 
gazetecilere veda etmiştir. Cumhur re

isi gazetecileri Cumhuriyet sarayının 

büyük salonuna kabul etmezden evvel 

sarayın bahçesinde fotograflarını alma
larına müsaade etmiştir. 

B. Ruzvelt, bir istirahat seyahati ya

pacağını ümid etmekte bulunduğunu 

yalnız ekuatör'ü ilk defa olarak geçe

ceği için oradaki seyahatinin ne 11uret

te cereyan edeceğini henüz bilmemek

te olduğunu söylemi,tir. B. Ruzvelt. 

Amerika ittihadı konferansına iştirak 

etmek üzere Boenos Ayrese gitmekten 
fevkalade memnun olduğunu ve bu kon
feranstan istikbalde Amerika ve Avru
panın sulhu için pek çok Jeyler bekle
mekte bulunduğunu söylemiftir. 

B. Ruzvelt, 15 kanunevvelde Vaşing
tona dönmek niyetindedir. 

Çatalağzı kömürü 
bugün geliyor 

(Ba11 1. inci sayfada) 

Törene Zonguldak ve civar köyler
den gelen binlerce halk katıldı. Kömür 
baznelcrimizlıı kapw olan Çatalağzı tre. 
ne kavuşmanın sevinci ile süalenmif, her 
taraf donanmııtı:. 

Törene saat 14.30 da baflandı. Halk 
partisi ve halkevi namına Tevfik Bilgin. 
ve Sami Barım birer söylev Yerdiler. 
Sonra vali Halid Aboy hallan sevinci
ni ve bugünün değerini anlatan bir IÖy
lev verdi. 

Söylevden sonra vali, alkqlar arasın
da kordelayı keserek hattı işletmeye aç
tı. Bü·rükl~rirntze aaygx ve şükran tel
grafları çekildi ve Ankaraya kömürü ılk 

l 
götürecek tren saat 16 da halkın heye
canlı tezahüratı arasında hareket etti. 

Kömürü Zonguldak valisinin başkan
lığında 35 kişilik bir heyet götürmekte
dir. 

olunarak B. İsmail Hakkının kal 
müddetini de bitirmiş olduğundan m· 

teveffanm yerine aza seçilmiştir. M' 
rakib muavinliklerine de Hilmi ve Ari 
seçilmişlerdir. 

Bankanın 685.276 lira karla kapatı 
mı' olan 1935 yılı bil:mçosundaki b 
karın yüzde yetmiş bes.i sermayey 

yüzde on beşi ihtiyat akçasına ayrılmış 

tır. Geri kalan yüzde onu da statünü 

101 inci maddesinin hükümlerine gör 
dağıtılacaktır. 

Banka umumi heyeti bu toplantı 
vesilesiyle Atatürk'e, İsmet İnönü'ne 

Kamutaya umumi heyetin saygı v 
bağlılıklarının bildirilmesini karar al 
tına almıştır. 

ADEMİ MtJDAHALE 

KOMiTESiNDE: 

Tesisi düşünülen 
beynelmilel kontrol 
Londra, 18 (A.A.) - Royter Ajan• 

sının haber aldığına göre, İspanya iş· 
lerine ademi müdahale komitesi 40 is
panyol merkezinde 7 şimali İspanya, 
6 fas ve 3 Balear limanı ile 14 Akdeniz 
limanında beynelmilel bir kontrol te• 
iris etmek niyetindedir. Bu kontrolun 
tren hatları ile Portekiz hududuna da 
şamil olacağı &öylenilmektedir. Kont
rola bin kadar mü!jahid tayin edilecek• 
tir. 

• •• •• 
lNGILTERDE: 

Lordlar kamarasında milli mü-
dafaa programının müzakeresi 

Londra, 18 (A.A.) - Lordlar Ka· 
maraaı, milli müdafaa programuu mü· 
mere etmittir. Lord Strabolgi, amele 
fırkası namına bir takrir vermiştir. Bu 
takrirde ezcümle hükümctten Milletler 
Cemiyetine karşı taklb etmekte olduğu 
hattı hareket ve alelumum harici aiya· 
set hakkmda sarih beyanatta bulunma
sı talebcdilmektedir. 

Lord Strabolgi, lngilterenin jiki· 
yetlerini izah ve teşrih etmesi için Al· 
manyayı Milletler Cemiyetine davet 
etmesi Uzan gelmekte olduğunu aöyle· 
mittir. 

İspanyadan bah&eden lord ,c>yle der 
mittir : 

"'- Fatiatlerin kazanacakları zafer, 
İngilterenin Akdcnlzdeki vuiyetini 
pek ziyade zafa uğratacaktır.,, 

Müteakiben Lord Lothian, söz ala
rak fÖylc demiftir : 

.. -Milletler Cemiyeti siyaseti ne
demektir? benim fikrimce bunun ma· 
naaı şudur: ''İngiltere ergeç, aynı .za• 

manda İtalya, Almanya ve Japonyaya 
karşı harb etmek mecburiyetindedir." 

Lord Lothiam, bundan 10t1ra fran• 
sız - sovyet misakını tenkit etmiştir. 

Çünkü Almanyanın bu misakı bir teh· 
did addetnıekte olduğunu, halbuki Al· 
manyanın Fransa ve İngiltereye karşı 
katiyen tecavüz niyetinde bulunmadı
ğını beyan eylemiştir. 

Tefrika. N o: 20 

1KfNC.f 
- Bir mucize arkasından bir mucize da

ha! Çünkü bütün sunyasilerin bu biçimde 

Mihrab taşının yanında, dolgun siyah gögeler var, 
işte beyaz ayakların yağmuru, 
Karacalar sürülmemiş tarlalardan ilerliyor, 
Onları, kimse tekrar ürlrütmiyecek; 

peye tırmandı ve Baghira, Movgli'nin bu sa· 
vaşı nasıl başardığım duyunca sevincinden 
bütün vücudunu kendi pençesiyle tırmaladı. 

Gün doğalı çok olmuştu, fakat hiç kimse 
uykuya dalmayı aklından geçirmiyor ve la
kırdı arasında, arada sırada, ana kurt kaya
lıkta duran kaplan derisinin kokusunu rüz -
gar bumuna getirdikçe başını kaldırarak 
memnun memnun aksırıyordu. 

CENr~!L~ ~~,!,ABI 
Rudyard Kipling lurettin ART AM 

Bu ~amur mahşeri, bulundukları yere ka
dar .gelıyordu; eskiden aşağıdan akan ufak 
nehır, çamurlu sularla dolu bir göl halini al-
mıştı. K?~den, mezara giden yoldan, meza
rı_n ~endısınden ve arkasındaki ormanda hiç 
bır ız kalmamıştı. 

Ve köylüler, birer birer ağaçların arasın
dan çıkarak Bagatlannın yanında dua etme
ğe geldiler. Onlar yaklaşınca kaçan barasin
gi üzeri.ı.1~.e ?.ikilir. buldular; langurlar dal
larda gurultu edıyorlardı; Sona inildi ve 
inildiye tepeye doğru gidiyordu. Fakat on
ların Bagat'ı bağdaş kurup arkasını bir ağa
ca dayayarak, asası koltuğunda ve gözleri 
şimali şarkive dönük ölmüştü. 

gömülmesi lazımdır. Onun için bu noktaya 
bu mübarek adam için bir mabed kurmalıyız. 

O yıl bitmeden toprakla taştan yapılmış 
bir türbe ve mabed yaptılar. Buna Bagad ma
bedi adını verdiler; buraya bugüne gelinceye 
kadar çi ekler konuldu, adaklar adandı ve 
burası daima ziyaret edildi. 

Fakat onlar, kendisine ibadet ettikleri bu 
azizin bir zarn:ınlar müterekki ve uyanık 
Mohinivala hükümetinin başvekili ve bu dün
ya ile bundan sonraki dünyada birçok iyilik
ler yapabilecek olan bir takım ilim ve fen 
sosyetelerinfn azası ve muhabir azası Sir 
Purun Dass K. C. I. E, D. C. L., Ph. D. ol -
duğunu bilmezler. 

• • Cengele gırış 

Onları peçe/eyin, örtün, etrafına drvarlar örün 
Çiçekler, sarmaşıklar, otlar, 
Manzarayı ve sesi unutalrm, 
Kokuları, yavruları okşamayı/ 

Kör duvarlar ufalanacak, meçhul kalacak, 
Ondan sonra artık orada kimseler oturmıyacak. 

Hatırlıyacaksımz; Movgli, Şir Han,m pos
tunu kayalığa mıhladıktan sonra Sioni sürü
sünden ayrılıp Cengel'de tek başına avlana
cağını söylemişti. Ana ve baba kurtla dört 
kardeşi de o zaman, "biz de seninle beraber 
avlanırız'' demişlerdi. Fakat bir insanın ha -
yatının bir dakika içinde, hele Cengel'de, 
değiştirmesi kolay bir şey değildir. Başı boş 
sürü dağıldıktan sonra Movgli'nin yaptığı 
ilk iş, içinde büyüdüğü ine gidip bir gün ve 
bir gece uyumak oldu. Sonra ana kurtla ba
ba kurda akıllan erebildiği kadar, insanla
rın arasında geçirdiği , maceraları anlattı. 
Sabah güneşi bu~a~ının - bu bıçak Şir Han'ı 
yüzdüğü bıçağın ta kendisi idi - üzerinde pa
rıldadığı zaman, onlar, çocu~un biraz bir şey 
öğremniş olduğunu söylediler. Ondan son
ra Akela ile boz kardes bufaloları sürmek 
husussunda kendi payİarına düşen gayreti 
anlattılar ve Balu bunları dinlemek için te -

Nihayette Movgli dedi ki: 
- Fakat ben buradaki Akela ile boz kar

deş için hiç bir şey yapamadım. Ah, anne, 
anne, siyah boğa sürürsünün vadiden aşağı
ya inişlerini, sonra insanlar beni taşa tuttuk
ları zaman köpek kapısından girişlerini bir 
görseydin! 

- Bunu görmediğime memnunwn, dedi, 
benim yavrularımın çakallar gibi, ileriye ge
riye sürüldüklerini görerek ıztırab çekmek 
adetim değildir. Ben, insan sürüsünden kry -
metli bir armağan aldrm. Fakat seni, sana 
süd veren kadından ayırdım. Onun tek başı
na ve senden ayn kalmasına sebeb oldum. 

Baba kurt, ağır ıığ-ır: 
(Son11 .;ar'\ 
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Tabı muyaffakiyeti ...• 

Monterlan'm, yeni ~ıkan ve bütün fransız gazetelerinde nihayet derece
de övülen "Genç kızlar,. adındaki romanını ben de aldım. Ve içinde, bir 
zevzcğin gururundan başka bir şey bulamadığım için, bunca senaya omuz 

silkerek bır tarafa attım. 
Monterlan, bu cildin ikincisi olan ç'Kadınlara merhamet., i neşretti. O

na da gazeteler ve dergiler uzun sütunlar tahsis ediyo~lar. B_iri~ci cild, 
beni ancak tiksindirmiş olduğu için bu sefer, lvonsarseyın yenı kitab hak
kmdaki tenkidini okumakla iktifa ettim. 

Büyük bir tabı muvaffakiyetine mazhar olan bu yeni romana dair mü
nekkid kadının son sözü şudur: "Kadınlara merhamet, böylelerine, evet .. 
Ve, terbiyesizlere de merhameti'' ~ . 

Methedilen bazı kitablar, gazetelerde sıksık ilanlarına rastladJgımız bır 

takım ilaçlara benziyorlar: ancak mide bozuyorlar. . . ~ . . 
}J§ncılığın alıp yürümüş olduğu devrimizde, her §eY ıçın oldugu gıbı, 

kitab için de yalnız zevk ve fikir samblerinin mütalealarrna kıymet ver• 
mekten başka çaremiz kalmış mıdır?. 

Rafl yo ile beden terbiyesi: 

.... Size izah ettiğim beden terbiyesi 
talimleri sizi çevik ve sağlam bir hale 
getirecektir. Şimdi beni takib ederek. 
egzersislere başlayınız: bir, iki, ü~ ... 

Eşek etinden sucuk 

Bir tasavvur 

Gazeteler yazryor: bir Sancak tür
küne oradaki memurlardan birisi 
rüşvet teklif etmiş; tabii o soydaşı
mız da bunu almamış. 

Tasavvur edebilirsiniz ki h§dise 
şöyle olmuştur: bu soydaşımız bir 
şey almak istediğini söylemiş,· ora
daki memur da alınacak şeyin ne ol
duğunu anlamıyarak rüşvet verme
ye kalkmış. 

Gene tasavvur edebilirsiniz ki o 
soydaşımız memura şu cevabı ver
miştir: 

- Ben rüşvet almam; ben istik/il 
alacağım. 

• 
Karamanda bir hırsız çetesi yakalanmıJ. Bunlar, sığır, dana ve eşek ça

lıp etlerinden sucuk yapıyor, piyasaya sürüyorlarmış. 
Bu hadise karşısında eski bir atalar sözünü tekrarlamağa imkan yok. 

Artık "Karamanın koyunu ..... ,. diyemiyeceğls. 

ULUS 

SURlYE'DE: 

Berutta yeni karı§ıklıklar 
Londr~ 18 (A.A.) - Beyrut'da ye

niden kanşıklıklar olmuş ve bazı mağa
zalar yağma edilmiştir. Nizam ve sü.. 
kCınun tesisi için askeri kuvvete müracat 
edilmiştir. 6 kişi ölmüş, 70 kişi yaralan
mıştır. 

Paris, 18 (A.A.) - Beyruttan Pari
Suvar gazetesine bildirildiğine göre ge
çenlerde hıristiyanlarla yahudiler arasın. 
da vuku bulan çarpışmalar neticesinde 
altmış ki§i ölmüş, dört yüz kişi yaralan
mıştır. 

Kazablanka arablarının 
nünıayi.§leri 

Paris, 18 (A.A.) - Kazablanka'dan 
Havas ajansına bildirildiğine göre, a
rablar, Sultanın sarayı önünde büyük 
nümayişler yapmışlardır. Polis müdaha
le etmeğe mecbur olmuştur. 

Paris, 18 (A.A.) - Rabat'tan bildi
rildiğine göre, Kazablanka'da yapılan 
tevkifleri protesto için Rabat'da, Medi
ne ve Fas'da yerli halk tarafından nü. 
mayişler tertib edilmiştir. 

Polis Rabat'ta nümayişçileri dağıt

IDI§ ve 100 kişi kadar tevkif edilmiştir. 
Medine ve Fas'da yapılan gösteriler

den bir kaç yaralı vardı~. 

FRANSA'DA: 

Sen Sama /aciasının kurbanlar 
Sen Şama, 18 (A.A.) - Harbiye na.. 

zırı B. Daladier, tayyare ile buraya gel
miştir. Nazır, baruthane faciası felaket
zedelerini ziyaret etmiş ve sonra bir ta
knn yaralılann tedavi edilmekte olduk
tan Eks-en-Löbrön'a gitmiştir. Felaket 
kurbanlarmın milli cenaze merasiminin 
cuma veya cumartesi günü yapılması 
muhtemeldir. 

Cumurreisi B. Löbrön, bu meraaim
de hazır bulunacaktır. B. Daladier, bu
gün tatyare ile Paris'e dönecek ve ce
naze merasimi~de bulunmak üzere tek. 
rar buraya gelecektir. 

Frama - Polonya /inansal 
görüımeleri 

TAKl'iM 
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Paris, 18 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfillerin sandığına göre, Fransa - Po
lonya finansal görüşmeleri yakında müa.. 
bet bir neticeye varacaktır. Bu müzake
relerde Fransanın Po!cnyaya açacağı i
ki rnıiyarhk bir kreöi mevzuu bahistir. 
Polonya bu para ile Fransadan harb le
vazımı" ve ezcümle tay'fare ve ağır top-
lar satın alacaktır. 

Tashih - M. T. A. mütehaas•alann-
~lı-~-

- Atatürk yurdiçi büyük tetkik gezisine çıktı (930) dan B. Ulsner'in birdenbire öldüğü bil. 4 Ramazan 1355 

6 Sonteşrin 1352 

Kasım 12 
- Uzunköprünün kurtulu!u (922) 

Güneıin doğması 6,Sl 

Güneıin batmaıı 16,48 

- Müdafaai Hukuk tetkilitı Halk Fırkaaına inkı-
lib etti (923) 

,ı_..._.._.._.._..__.._... ........ ._.. ....... ._.~ ............................................. .._ ..................... ~ .. ._~ .. ..._...N,_eMe~ ... 

Afacanın muziplikleri (Deyli Meyl'den) 

dirilmiş ve biz de bu haberi teessürle 
neşretmi!tik. Öğrendik ki ölen B. Ula.. 
ner değildir. B. Hülsmandır. B. thsner'
in sıhatte olduğuna aevindiğimiz "kadar 

B .Hülsman'ın da ölümüne acıyarak, bi-
1 ze aid olmıyan bu yanlı,ı, düzeltiyonız. 

SAYFA 5 

Dr. Saht gazetecilere memleketimiz 
hakkındaki i1ıtibalarını ve 

seyahatinin sebeblerini anlattılar 

Dr. Şaht, lsmetpaşa Kn Ensttitüsünde elişlerini tetkik ediyor 

(Bap 1. inci sayfada) 
bakımından yaratmış oln ve Türkiyeyi 
yep yeni bir büyük devlet olarak yük
sek istikbale oamzed yapan p.bsiyet

tir." 
Dedikten sonra, sözlerine fU suret

le devam etmiştir : 

"- Türkiye benim için yabancı bir 
memleket değildir. Onu otuz seneden
beri tanıyorum. İmparatorluk Türkiye
aini tanıdığım gibi, genç türkler dev
rini de hatırlayorum. O zaman da iki 
defa gelmiştim. Şimdi bilhassa şunu te
barüz ettirmeye lüzum hissediyorum 
ki, hiç bir memlekette bir milletin ma
nevi varlığında bu kadar süratli, bu 
kadar derin bir değişiklik olmamıştır. 
Size bilhassa benim faaliyet şubemi a
lakadar eden sahaya aid bir misal ve
reyim.: 

İstanbulda, bizim alman bankalarının 
direktörleriyle görüşürken, bana dedi. 
ler ki: 

Bugün Türkiyede kurulmuJ olan bü. 
yük banka müesseseleri bankacılık bala· 
mından ve bilhassa o kadar büyük bir 
presiziyon ile çalışmaktadırlar ki, bir 
çok Avrupa bankaları bunu kendilerine 
örnek olarak kabul edebilirler. 

Böyle bir ıeye eskiden ihtimal bile 
verilemezdi. Evvelce Türkiyenin Adana 
ve Menin gibi bir çok febirlerini ıö~ 
miiJtüm. Fakat Ankarayı maalesef tanı
mamıştım. Fakat buna tteuüf mü etmek 
lazım yoksa aksi mi, orasını pek tayin e. 
demiyeceğim. Zira, Ankarada bir çöl or
taamda böyle l>ir umran merkezi yarat
ımı bulunuyorsunuz ki, bu tarzda bir te
hir yaratmak İfİDe Avrupada değil, ol
sa olsa §imal Amerika~nda raatgelmek 
kabildir. 

Bilhassa Ankarada kurmuı olduğu
nuz devlet mahallesi bana Vqington'da 
mevcud olan devlet mahallesini hatırla
tıJor. 

Eminim iri, çok az bir müddet için
de Ankara en güzel ve en modem dev· 
let tehirlerinden biri olacaktır. 

Şimdi herhalde benim bu seferki se
yahatim hakkmda da benden bazı şey
ler öğrenmek istiyeceksinU::. 

Bu seyahatim bazı türk ricalinin, 
bilhassa Merkez bankası umum müdürü 
B. Salahattinin Berlinde bize yaptığı zi
yarete bir mukabele manasını taşımak
tadır. Buna binaen, buradaki ziyaretim 
herhangi bir müzakere esası gibi bir 
mevzua temas etmemektedir. Ziyare
timdeki mana, daha ziyade Türkiyenin 
bu yükselişine karşı olan alakamızı ve 
bu yükselişin banisi bulunan zevata 
karşı beslediğimiz hürmeti ifadedir. 

Fakat biz de modern Türkiye ricali 

gibi pratik adamlar olduğumuz için. 
kendi nezaretim.in iki yüksek memuru· 
nu, lüzumlu görülecek bazı müzakere
leri idare için. beraberimde getirdim. 
Bu müzakereler mühim değildir. Bir• 
biriyle münasebette bulunan iki mem· 
leket arasında, dünyanın diğer memle
ketleri için de mevzuubahs olan bazı 
güçlükler tabii olarak bizim aramızda 
da hadis olmaktadır. İşte bu müzake· 
reler bu güçlüklerin halline matuftur 
ve buna binaen iktısadi münasebetleri• 
mizin esasına değil, teknik taraflarına 
temas etmektedir. Memnuniyetle beyan 
edebilirim ki, bu meselelerde bcrabe· 
rimde getirdiğim arkadaşlarla lktısad 
vekaletinizin alakadar daireleri ve Mer• 
kez bankası arasında iki memleket ara· 
sında esasen cari olan dostluk ruhu da
iresinde görüşülerek bir tesviye tarzına 
bağlanmıt bulunmaktadır. 

iki memleket anamda mevcud olan 
dostluk ruhu sayesinde ileride bldia o
labilecek diğer meselelerin de daima a
çıkça ve dostça halledilebileceğinden e
minim. 

Her iki memleketin iktıaadt bünye
si o teklldedir ki, bunlar araauıda bic 
tezad değil, ancak bir İf birliği ve bir· 
birini tıtl!"amlama keyfiyeti mevcud o
labilir. 

Dr. Şaht aözlerini fU ıuretlc bi.tir
mittlf. 

.._ Beni bilhassa ıe' indiren nokta. 
türk hükümeti erkanından birçoldan i
le göriiferü fikir teati etmek imk&nmı 
bulmuş olmaklığımdır. Aranızdan tabii 
olarak teeuürle aynlmaktayun. 

Liderlerinizin kanaati ve karakter
leri benim tberimde derin bir tesir bı· 
rakmıştır. Bunu da aranızdan ayrılma• 
dan önce bilbaua kaydetmek isterim." 

Dr. Şal&ıın dünkü :tsiyaretb.,ri 
Alman iktısat nazırı ve RayfJ'.ank di· 

rektörü Dr. pht bugün Çubtü. barajmı. 
Ankara bleaini, İamct lnöna im ena

titüısünü, halkevini gezmİf ve hariciye 
vekilcti genel sekreteri Numan Mene
mencioğluna, bulgar sefirine iadei ziya. 
rette buluıunuıtur. • 

Dr. Şaht öğle yemeğini İran bil~ 
elçiliğinde ve alqam yemeğini de alman 
büyük elçiliğinde yemiştir. 

Dr. ŞBht bu sabah saat sekizde tay. 
yare ile Adana - Haleb - Bağdad üzerin
den Tahrana gitmek üzere ıehrimizdcn 
ayrılacaklardır. 

Dr. Şaht bu yolculuğu esnasında A· 
danada kısa bir müddet tavakkuf ede
cek ve oradan Haleb ve Bağdada gide
cektir. 

Yannlri geceyi Bağdadda geçirecek 
20 sabahı Ba.ğdaddan hareketle ayni güa 
öğle iizeri Tahrana varacaktır. 

Tefrika: No. 91 

BtLtmttYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Ti1rk~eye çevıren: NASUH! BAYDAR 

Nesci ve halti ferdiyet 

.F' erdler biribirinden çehrelerinin çizgileri, 
jestleri, gidişleri, entelektüel ve ahlaki vasıfla • 
riyle kolayca aynded.ilirler. Onlann dış görü
nüşlerinde zamanın yaptığı değişikliklere rağ
men, Bertillot'nun vaktiyle göstermiş olduğu gi
bi, iskeletlerinin bftzı kısımlarının ebadı ianesiy-
le hüviyetlerini tcsbit etmek kabildir. Bunun 
gibi, parmak uçlarının çizgileri de bozulmaz va
sıflar taşır. Parmak izi ferdin hakiki imzasıdır. 
Fakat cildin manzarası ancak nesiclcrin ferdiye-

tinin bir ifadesidir. Umumi olarak nescin ferdi~ 
yeti hiç bir morfolojik hususiyeti izah etmez. Bir 
ferdin dereki gudde, cild, karaciğer ve saire höc
releri diğer bir ferdinkilerin höcrelerine tıpkı tıp
kısına benzer gibidir. Kalb hem<!'ti herkeste aynı 
suretle çarpar. Uzuvlann bünye ve fonksiyonları 
her birimize has görünmemektedir. Fakat tetkik 
usullerimiz daha rakik olsaydı ferdi karakterle
rin de meydana çıkacağını ümid etmek müm
ki.in olurdu. Bazı köpeklerde öyle kelişmiş bir 
koku alma kabiliyeti vardır ki birçok kimseler a
rasında kendi sahihlerinin hususi kokusunu ta· 
nımaktadırlar. Vücudumuzun nesicleri kendi iç 
mayilerimizin hususiyetini sezmek kabiliyetin
dedirler ve ba~ka bir terdin iç mayileriyle uyuş
mamaktadırlar. 

Nesci ferdiyet şu suretle tezahür etmekte
dir. Bir yaranın sathına, bazıları hastanın kendi· 
sinden ve bazıları da bir dosttan veya bir yakın-

dan ahnml§ cild parçaları konur. Bir kaç gün 
i!;inde, hastaya aid aşılar yaraya yapışır ve büyiir
ler. Yabancı aşılar ise ayrılıp kaybolurlar. Birin
ciler yaşar ve diğerleri ölür. lki ferdin nesiclerini 
mübadele edecek derecede benzerlikleri de pek 
müstsna olarak vakidir. Vaktiyle Cristiani, de
reki guddesi iyi işlemiyen küçiik bir kıza anası
nın dereki guddesinden aldığı parçaları aşıladı. 
Çocuk iyileşti. On yıl kadar sonra evlenen bu 
kız gebe kaldı. Aşılar henüz sağ idiler. O za
man, normal dereki gudclede olduğu gibi, ha· 
cimleri büyümeğe başladı. İkizler arasında 
aşılar yapmak, hiç şüphesiz, muvaffakiyetli ol
mak icab eder. Umumi bir kaide olarak hük· 
metmek lazımdır ki bir ferdin nesi deri di
ğer bir ferdinkileri kabulden imtina eder. 
Mesela böbrek aşılamada şiryanların yapış
masından sonra kan devranı haşlayınca u
zuv hemen vazifesini yapmağa başlar. ilk önce 

normal ıekilde çalışır. Sonra bir kaç hafta ge
çince idrarda, önce albümin ve sonra, kan görü
nür. Ve nefrite benziyen bir hastalık böbreğin 
dumura uğramasını intaç eder. Fakat aşılanan 
uzuv bizzat alakalı hayvana aid ise foknsiyonla
nru eksiksiz ve devamlı surette yapmağa başlar. 
iç mayiler, nesiclerde, diğer hiç bir usulle mey• 
dana çıkarılması kabil olmıyan bünye fark.lan 
sezerler. Nesicler, mensup olduklan ferde has
tırlar. Uzuvların biribirine aşılanmasına §imdiye 
kadar mani olan da bu vasıftır. 

iç mayiler de buna benzer bir hususiliği ha
izdirler. Bu hususilik, bir ferdin kan seromunun 
diğer bir ferdin höcreleri iizerindeki bir tesiriyle 
biribirine yapışır. Vaktiyle kan naklinden sonra 
zuhur ettiği haber verilen kazalan husule geti " 
ren hadise işte budur. 

(Sonu var} 



SAYFA 6 -
U zun Mehmed adlı türk köylüsünün; 

memleketin bağrında yatan bü
yük serveti ouluşundan 1(,9 yıl s?nra, 
Zonguldak kömürü, bugün, cumuriyetin 
kayaları delerek ve yalçın dağları oya
rak ördüğü 390 kilometrelik bir yol
dan Ankara'ya geliyor. 

Ucuz, temiz, sıhi enerji, modern 
yakacak ve sanayileşmenin temeli olan 
kömürün kara yolundan Anadolunun 
bağrına girmesi zorlu bir mücade- · 
le zaferimizle neticelenmiş olmakta
dır. Bozkırı ağaçlamak ve memleket 
orinanlar•nr korumak için hazırlanan 

"mahrukat kanunu projesi" nin bugü
ne kadar çıkartılmaması; demiryolu
nun kömüre varmasını beklediğimiz i
çindi. Bugün Catalağzından gelen tren 
bize Gelik ocaklarının kömürünü getir
mektedir ki, buradııki üç ocak, günde 
1500 tonluk istihsalleriyle bütün mem
leketin ihtivacını karşılayabilecektir. 

**~ 

Kömürümüz; yurdun başlıca maden 
sanayiini teşkil etmektedir. 

Bilhassa bu madenlerin en zengin 
damarlarının sahildeki arazide tekasüf 
etmesi, türk kömürlerine ayrıca bir 
kıymet vermekte ve esasen en iyi İngi
liz ve amerikar. kömürlerine muadil o· 
lan bu kömiirlerin diğer memleket kö
mürleriyle rekabet etmesini temin et
mektedir. 

aaflıca kömür mıntakalarımız. 
Türkiyede kömür başlıca §U mıntı!r

kalarda mevcuddur: 
1 - Zonguldak - Ereğli havzası, 

Çatal 

Anadolu,yu; 
Ankara 

' l 

ULUS 

ağzından ilk 
bagla geliyor 

kimlr 

ucuz ve bol enerjiye kavuşturan ilk kömür, 
istasyonunda törenle karşılanacak 

~ 
i 

:w -----

.. 
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de ancak 600 bin tonu biraz a~ıyorJu. 
Dünyanın milyarı geçen istihsali ya
nında çok küçük olan bu aded, cumu
riyet hükümetinin aldığı devamlı ted
birler sayesinde 931 de milyonu aşmış
tır. 

929 da başlayan dünya krizinin sür
mesine rağmen bu artışın devam etme
si kömür siyasetimizin tanziminde ne 
kadar isabetle hareket ettiğinin en 
büyük delilidir. Karşımızdaki rakible
rin melekesi ve rasyonel çalışmaları 

göz önünde tutulacak olursa elde edi
len neticenin değeri anlaşılır. 

Son yıllarda alman intiba ve mem
lekete temin ettiği faydalar, bize tutu
lan ekonomi yolunun sağlamlığını ve 
yüksek drijanlarımızın ne kadar itima
da değer oldı.:ğunu göstermektedir: 

Netekim 932 de 1.178.000; 933 de 

1.323.000; 934 de 1.652.000 ton olan kö

mür ihracımız 935 de 1.700.000 tonu 

aştığı halde; kömür havzasında alınan 

tedbirlerle bu rakamların çok yakın za

manlarda büyük farklar göstereceğine 
emniyetle bakabiliriz. Havzada maki
ne kuvveti, günden güne fazlalaşmak

tadır. Devlet, taş kömürü fiatlarmı u
cuzlatmış; Eti Bank'ı kurmuş; devle· 
tin yüksek ve yaratıcı kontrolu altın

daki rasyonel çalışmanın temelini at• 

mıştır. Bizi, Avrupa kok ve antratsiti• 
ne muhtaç etmiyen sömi-kok fabrika
mızın istihsal kabiliyeti 60 bin tondan 
120 bin tona çıkarılmaktadır. 

2 - Çanakkale havzası, 
3 - Trakya havzası, 

Buglln ÇataTağzından gelecek ilk lcömD rDn çıkarıldığı Gelik ocaklarından bit görllnll~ 

Memleket içinde kömür sarfiyatı 

artmaktadır: Zonguldak büyük elek .. 
trik santralmm in§ası; kömür yolu· 

nun kara elmas haznesine girmesi, ye
ni mahrukat kanunu projesi.... Bütün 
bunlar; memleketi, ucuz, sıht, modern 

4 - Erzurum havzası, 

Bu havzaların en ehemiyetlisl ve 
e~slı bir surette itletilmekte olanı; 
bugün ilk kömürün geldiği, Karadeniz 
aabilindeki Zonguldak • Ereğli havza
ııdır. 

lan itin değerini ve bilyüklüğünii an
latmak bakımından faydalı olacaktır: 

Ereğli'nin farkındaki Günağzı'ndan 

başlıyarak 170 kilometre uzunluğunda 
olan SöğüdöıU'ne kadar uzanan hav
za, Kozlu, Zonguldak, Amasra giıbi mü-

hinı kömür merkezlerini ihtiva etmek-

Fakat batlıca istihsal sahası Zongul
dak ve Kozlu havalisidir. Kozlu, Zon
guldak ve Çatalağ.zı'ndaki damarlar 15 
ve Köseağzındakiler 26 kilometre u
zunluğundadır. 

Havzamnın zenginliği: 

mürü, uzun alevli yağlı taş kömürU, ta
mamiyle yağlı taş kömürü olarak bq
hca üç kııımıdır. Gazca çok zengin o
lan uzun alevli kuru taş kömürü, kar
bon devrinin üst katına aid şebeke · i

çinde Amasradaki tabakalardan çrka
rılmaktadır. 

enerjiye kavuıturacak; kömür ilimize 
mevud olan hareket ve refahı getire
cektir. 

• •• Bu havzanın ehemiyeti ve zenginli

lı hakkında şimdiye kadar yapılan tet. 
kiklerin en esaslısı umumi harb sıra

ıında M. M. Flikel ve H. Venkel'in iş
tirak ettiği bir alman fen heyeti tara-

fından yapılmıştır. Bu mütehassısların 
verdikleri raporda birçok dikkate değer 
fenni etüdlere dayalı vesikalar mevcud 
olmakla beraber heyet azalan bu hav· 

sanın derinliğinin dünyadaki en bü

yük kömür merkezlerinin derinliğin

den daha fazla oldufunu tesbit etmiş
lerdir. 

' tedir. Fakat kömür damarları bu 170 
kilometre uzunluğunda birçok kalın 

Craie tabakalariyle ayrılmıt bir halde
dir. Bazen bu tabakların derinlikleri 
altında g-!ne kömüre tesadüf edilmek
tedir. 

Umumt harb sırasındaki alman he
yetinin yaptığı fenni ve jeolojik tet· 
kiklere göre havzanın baıtıca kömür 

merkezlerindeki beher kilometre mu
rallbaına kırk milyon ton kadar kömür 
isabet etmektedir. Bu suretle havzanın 
kömür mevcudu milyarlarca tonu bul

maktadır ki, damarların normal randı
man kabiliyetlerine göre bu havzada 
senede beş milyon ton kömü.r istihsal 
etmek kabildir. 

Havzada istihsal edilen kömürlerin 
hemen hepsi uzun alevli yağlı kömür 
cinsidir. Gazca zengin, oldukça uzun 
alevli, ateş karıısında toplanan ve az 
çok kabarık iyi bir kok veren türk kö
mürleri her şeyden evci havagazı için 

Çatalağzmdan tren, bugün törenle 

Ankaraya hareket edecektir. Zongul .. 

dak valisinin reisliği altındaki heyeti 

de taşıyan tren 16.30 da, kömür yüklU 

vagonları arkasına takarak yola çıka· 

cak ve yarın saat 14 de Ankaraya gelınif 
olacaktır. 

Havzanın kati genişliğini tesbit et
mek mümkün olamamaktadır. Ölçülme

ğe müsaid olan bazı noktalardan anla
şıldığına göre bu genişliğin 50 kilo-

gayet iyi bir mahruktur. • 

K.ömiir lıavzamızın biiyiikliiğii: 

metre kadar olduğu tesbit edilebilmiş
tir. Ekseriyetle kömür damarları sahil
deki arazide olup, içerilere doğru 5-8 

kilometre kadar uzanmaktadır. 

Devletin aldığı esaslı tedbirler sa
yesinde son yıllar içinde istihsal iki 
milyon tonu aşmış bulunuyor. 

Bundan başka bilhassa cam fabrika
sı furunları, Buddler furunları, yeni
den ıaıtma fu.runları, porselen furun
ları, tuğlaları pişirme furunları, kurut
ma işinde kullanılan sıcak gaz sanayii 
ve boyacılık için kömürlerimiz çok iyi 
vasıfları taşımaktadır. 

Tren istasyon makası başında bir 

dakika duracak ve istasyondaki loko

motifler tarafından devamlı düdükler 

çalır..arak selamlanacaktır. Çatalağzın· 

dan getirilen kömür nümunesi, Zon
guldak valisi tarafından Bayındırlık 

Bakanımıza takdim edilecek ve Filyos
Çatalağzı yolu hakkında davetlilere 
izahat verilecektir. 

Karadeniz kıyılarından Orta Ana
dolu'ya ilk kömürün geldiği gün; kö· 
milr servetimize kısaca bir bakış, yapı-

Havzanın eskidenberi işletilmekte 

olan kısmı Amasra ile Çatalağzı ara
sında 50 kilometre uzunluğundadır. 

Kömiirlerimizin nevileri : 
Havzamızdan istihsal edilen kömür

ler, bilhassa uzun alevli kuru taş kö-

ihracatımız durmadan 
arlm<ıktadır: 

P. T. T~ Levazım 
Müdürlüğünden : 

ı - İdare ihtiyacı için alınacak (148900) adet çelik askı halka
ıı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (2233) ve muvakkat teminat (178) liradır. 
3 - Eksiltme 11 birinci kanun 936 tarihinde Ankarada P. T. T. 

Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda yapı -
lacaktr. 

4 - İstekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve ala
cakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve 2490 
eayılı kanunda va:zılı belgelerle beraber mezkQr tarihe müsadif cu· 
ma günü sözü geçen saate kadar o komisyona müracaat edecekler· 
dir. 

S - Nümuneler Ankarada Levazım Müdürlüğünden !stanbulda 
Levazım Ayniyat Şubesinden parasız verilir. (1525) 2-5179 

inhisarlar Ankara 
B aşmüdürlüğündeıı · 

MUskirat beyiye tezkerelerinin değiştirilmesine 20 Teşrinisani 
936 dan itibaren başlanacak ve 30 Teşrinisani 936 akc:amı nihayet 
verilecektir. Her bayi oturduğu dükkanın numarası ile mahalle ve 
aokağının yeni ismini doğru olarak öğrenip bir fotoğraf ve 25 ku. 
ruşluk pul ile Başmüdüriyetimize müracaat etmesi ilan olunur. 

(1744) 2-5468 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 
15 • birinci teşrin - 1936 perşembe gUnü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin gelmemesinden ötiirü encümence eksiltmenin uzatı lr.ıası
na karar verilen 23649 lira 36 kuruş keşif bedelli Menemen - Mura
diye yolunun 7 + 544 - 15 + 960 kilometreleri arasında yaptırıla
cak şosenin yeniden 15 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuş
tur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 - birinci kanun. 1936 perşembe günü 
uat 11 de İzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin hazırlıyacakları 1774 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnameledni ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet ve
aikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, gün ve saatten bir 
aaat evveline kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla
rın Kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin hmir Bayındırlık Direktörlü· 
lilne baş vurmaları. (1688 • 1101) 2-5429 

Taş kömür ihracatımız 923 senesin-

Dahiliye Vekaletin den: 
Muğla şehri içme suyu tesisatı ve 

inşaat eksiltmesi 
Evvelce eksiltmeye çıkarılıp ta talibi zuliur etmeyen Muğla şen

ri içme suyu tesisat ve inşaatı aşağıda yazılı evvelki şeraite göre ye
niden eksilmeye çıkarılmıştır: 

Muğla şehrine (783) metre ıncsafeden su isalesi ve şehir dahilin· 
deki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki ve boru farşiyatı
nın icrası ile buna mütefe.rri i~~latın yapılması ve şehir ....d~hilinde 
iki depo inşası, su saatlerı ve dıger alat ve edevatın tedaiikı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı. _ İşin muhammen bedeli (59977) lira 82 kuruştur. 
2. _ İsteklilerin bu işe ait şartname, proie ve sair evrakı üç lira 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefli. 
ğinden alabilirler. .,, 

3. _ Eksiltme 23-xıı.1936 tarihine rastlryan çarşamba günü saat 
on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Beledi
yeler imar heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aaşğıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A. - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun (4248) 
lira 89 kuruşluk muvakkat teminat, 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C. - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 
D. - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, 
5. - Teklif mektuplarrihale günü saat ona kadar makbuz muka

bilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate ka
dar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar 
Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (1658) 2-5391 

İstanbul Kültür • 
Direlitörlü~den: 

1 - Zincirlikuyu ilk okulunda açılan pansiyona ikinci taksit 
başı olan Birincikanundan itibaren de talebe alınacaktır. 

2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 liradır. Bü
yük tadilde okulda kalacaklardan ayda 12,5 lira alınır. 

3 - Yazılmak ve fazla malW:nat almak isteyenler okul direk-
törlüğüne başvurmaları lazımdır. (2813) 2-5436 

!!E 

Kars Valiliğinden: 
1 - Temdit edildiği halde talihlisi çıkmayan Kars şehrine 16 

kilometre mesafedeki Borluk menbaından isale edilcek su inşaatı 
bu kerre hususi şartnamesi aşağıdaki şartlara göre değiştirilerek 
8. 11. 1936 tarhinden itibaren yeniden 45 gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

A - Yarı paranın bir sene sonra verilmesi şartı kaldırılmış para
nın peşin verilmesi kabul edilmiştir. 

B - Müteahhit Font boruları yalnız Rusyadan değil istediği mem. 
leket malından getirebilecektir. 

C - İnşaat bir kül halinde münakasaya konduğu gibi aynı za
manda Kars'da boru ve malzemesi teslimi ayrı, boru ferşi ve diğer 
imalat işleri ayrı olarak da münakasaya konmuştur. Şu hale nazaran 
inşaatın heyeti umumiyesine ve vaki olacak teklif kabul edildiği 
gibi tefrik edilen iki kısma da vaki olacak ayrı tekliflerde kabul 
edilecektir. Daimi encümen bu teklifler arasında muvafık bulduğu 
şıkkı intihaba muhtardır. 

2 - Umum isale inşaatının keşif bedeli (123.062,92 liradır. 
Muvakat teminatı (9229,71) liradır. 
Karsta boru ve malzemesi teslimi işin keşif bedeli (47.949.19) 

liradır. 
Muvakat teminatı 3596,18 liradır. 
Mahallinde boruların ferşi ve diğer imalat için keşif bedeli 

(75113,73) liradır. 
Muvakkat teminatı (5633,52) liradır. 
3 - İhale 23.12.1936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 

de Kars Hükumet Konağında toplanacak daimi encümence yapıla
caktır. 

4 - Umumi ve fenni değişen hususi şartname, keşif evrakı v_e 
planlar (6,15) lira mukabilinde Kars Nafia Müdürlüğünden ven• 
lecektir. 

5 - Projelerin musaddak suretleri Ankara, İstanbul, İzmir Na
fia Müdürlüklerinde mevcud olduğundan buradan tetkik edilebilir. 

6 - Boru ferşi ve imlatı sınaiye teahhüdündcn ehliyet vesikası 
aranacak boru ve malzemesi teslimi teahüdünden ehliyet vesikası 
aranmıyacaktır. . . . 

7 - İsteklilerin 249<> numaralı kanuna uygun sekıldekı tekhf 
mektublarını ve bu islerde ihtisası olduğuna dair Nafia Vekaletin
den almış olduğu ehHyet vesikasını ve mali iktidarım mübeyyi1:1 
vesaikle beraber 23.12.1936 çarşamba günü saat 13 e kadar Kars vı .. 
]ayeti Daimi Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
veya posta ile göndermeleri ilan olunur. (2993) 2-5576 

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

meye konmuştur. Beher forma iki bin tane olmak ü~ere 8_0 • 150 for• 
ma bastırılacaktır. Bir formanın muhammen bcdelı 20 hradır. Mu• 
vakkat teminat 225 liradır. İsteklilerin 25-11-936 çarşamba günü sa• 
at 11 de Fakülteye gelmeleri. (1678) 2-5400 
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l\ alive V elialetinden : .. 
Vek.lletçc lüzum görülecek büyük vilayetlerde istihdam edilmek 

uzere 150 ve 200 lira ücretli hesap mütehassısları alınacaktır, 
Aranılan evsaf şunlardır: 
1 - Türk olmak 
2 - Yaşı elliden fazla olmamak 
3 - Yüksek tahsil görmüş olmalC 
4 - Maliye müfettişliğinde, Divanı Muhasebat birinci sınıf mü

rakipliğinde veya azalığında veya mali veya ticari müesseselerde 
en az beş yıl muvaffakiyetle çalışmış, muhasebe usullerine ve vergi 
ve ticaret kanunlarına vakıf olmak, 

Yukarda sayılan vasıflan haiz olanlar arasında 23.11.1935 ve 
24.11.936 günleri İstanbul ve Ankarada aşağıda yazılı mevzulardan 
tahriri imtihan yapılacaktır • 

1 - Kazanç ve muamele vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline 
ait kanuni hükümler. 

2 - Ticaret kanunu hükümleri 
3 - Ticaret usulü defteri 
4- Hesap 
Talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki arzuhallarına raptedeceklerdir 
1 - 788 numaralı memurin kanununun 11eşinci maddesinin A, B, 

C, D fıkralarının istilzam ettiği vesaik'. 
2 - Yüksek tahsil gördüğünü müsbit şehadetname veya tasdik

name. 
3 - Yukanki dördüncü fıkrada yazılı memuriyetlerde bulunan

ların sicil cüzdanları. 
. 4 - Mali ve ticari müesseselerde çalışanların hangi müesseseler
de ve hangi işlerde ne kadar müddet çahşmış olduklarını müsbit 
vesaik. --

Bu istidalar ve vesikalar 22.11.935 tarihine kadar İstanbulda Def
terdarhğa ve Ankarada Zat İşleri Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

(1725) 2-5475 -------
Niğde Cumhuriyet Müddei 

Umumiliğindenı 
1 - Niğde ceza evinin 1.12-936 dan 31-S-937 tarihine kadar altı 

aylık ekmek ihtiyacı 19-11-936 dan 1·12-936 tarihine kadar yirmi gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Sürülen pey haddi layık görüldüğü takdirde o gün ihalesi icra 
edilecektir. 

2 - İhale 1"12-936 tarihine rastlıyan salı gün üsaat 15 de Niğde 
C. M. U. liği dairesinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltmeye iştirak için ihale günü bedeli muham
men olan 2808 liranın yüzde 7,5 buçuğu nisbetinde 210 lira 60 kuruş
luk teminatı muvakkate makbuzunun komisyona getirilecektir. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak için C. M. U. liği dairesine ve 
şartnameyi görmek için de Niğde ceza evi müdürlüğüne müracaat• 
ları. (1771) 2-5500 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı: 

Nafia Balianlığından: 
l - Eksiltmeye konulan iş. Ankara müstakil jandarma taburu 

mutbak, yiyecek anhan ve su yalağı inşaatıdır. Keşif bedeli 29692 
lira 95 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır! 
a. • Eksiltme şartname:;i, 
b. • Mukavelename, 
c. • Su yalağı projesi 
d. • Yiyecek anbarı projesi, 
e. • Mutbak projesi, 
ç. • Sıhhi tesisat projesi. 
g. • Elektrik fenni şartnamesi. 
h. • Sıhhi tesisat fenni sartnamesi. 
J. • lnşaat fenni şartna~esi, 
m. - Elektrik keşif hulasası. 
n. • Sıhhi tesisat keşfi. 
v. • İnşaat tesisat keşfi. 
İstiyenler bu evrakı 148 kuruş bedel mukabilinde Yapı İşleri 

U. Müdiirlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 23.11.936 pazartesi günü saat 15 da Nafıa Vekaleti 

yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 2229 lira 97 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikası ibraz etmesi la
zımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarının 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir r.aat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazidir. Posta ile gönderilecek tekliflerinin dış zarflarını 
mühüı mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (1632) 2-5355 

Etlil{de Baytari Merkez Labora
tuvarları Direktörlüğünden : 

Müessese hayvanatı için alınacak 40000 kilo arpa açık eksiltme· 
ye konulmuştur. İhalesi 30-11-935 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
lı vesaikle beraber muayyen gün ve saatte Ziraat Vekfileti muhase· 
be direktörlüğünde toplanacak komisyona müracaatları. (1755) 

2-5479 

Adlive Vekaletinden : . 
Yenişehirde Temyiz mahkemesiyle vekalet memurlarına resmi 

mesai saatleri haricinde şar:tnamesi mucibince kahve, çay yapılıp 
satılmak üzere binanın bodrum katında bir oda bir sene müddetle ve 
artırma usuliyle kiraya verilecektir. Artırma 20.11.936 cuma gün\i 
saat 15 tedir. Bir senelik bedeli icar 50 lira tahmin olunmuştur. Mu· 
vakkat teminat ise 4 lira 50 kuruştur. İsteklilerin bu işe ait olan şart· 
nameyi görmek üzere hergün vekalet levazım müdürlüğüne ve ar· 
tırma giınü 4 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu ile bir
likte adliye levazım müdürlüğü odasında müteşekkil komisyona 
müracaat etmeleri ilan olunur. {1642) Z-5331 

İzmir ili Daiıni Encümeninden: 
15 - birinci teşrin - 1936 perşembe günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin yüksek tasdikten gelmemesinden ötürü daimi encümence 
eksiltmesinin uzatılmasına karar verilen 20767 lira 58 kuruş keşif 
bedelli Gülbahçe - Karaburun yolunun 5 + 000 - 16 +ooo kilomet. 
releri arasında yaptırılacak şose yeniden 15 gün müddetle kapalı ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 - birinci kanun - 935 per§embe gü. 
nü saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin hazırhyacakları 1558 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, gün ve saatten bir 
:saat e\-velinc kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci lıir ilanla zarfla· 
rın kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinme~ istiyenleriıı İzmir Bayındırlık Direktörlü• 
fUne OOi YUnnü!.-;. (!5!)() • 1103) 2-5427 

. 

-

-

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı \ 
Esl<lşehiı· Nafia l\ üdür1üğüııden 

30 - 11 • 936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Eskişe • 
birde Nafıa Müdürlüğü binasında toplanan eksiltme komisyonunda 
36777.35 lira keşif bedelli Çifteler harası Ertui:rrul mevkiinde yapı
lacak inek ahırı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş • 
tur. Bu işe aid evraktan proje, keşif, eksiltme şartnamesi ve fenni, 
hususi şartname 184 kuruş mukabilinde Nafıa Müdürlüğünden alı. 
nabilir. Bayındırlık işleri genel şartnamesi Dairede görülebilecek -
tir. Muvakkat teminat 2758.30 liradır • 

İsteklilerin 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde tanzim ede • 
cekleri teklif mektupl~rında bu gibi !şlere iştirak edebileceğini 
gösterir Nafıa Vekaletınden alınmış müteahhitlik vesikası ile sene
si içinde Ticaret odasından alınmış kifayeti maliye vesikasını ekle· 
meleri şarttır. 

Zarfların 30 - 11 • 935 pazartesi saat 14 de kadar makbuz mukabi
linde eksiltme komisyonu riyasetine .. erilmesi şart olup posta ile 
gönderildiği takdirde vaki olacak teahhürün nazarı itibara alınını. 
yacağı ilan olunur. (2884) 2-5510 -------
İzmir ili Dalıni En<'Ümeninden: 

15 • birinci teşrin - 1936 perşembe günü ihalesi yapılacak iken 
bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin uzatılması
na karar verilen 13372 lira 80 kuruş keşif bedelli Çatal - Bayındır 
yolunun O + 000 - 4/300 kilometreleri arasında yaptırılacak kaldı
rım yapısı yeniden 15 gün müddetle ve kapalı eksiltmeye konulmuş· 
tur. Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 - birinci kanun • 936 perşembe gü
nü saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin hazırlıyacakları 1003 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla· 
rın kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direktörlü-
ğüne baş vurmalarL (1689. 1102) 2-5428 

Dahiliye Vekaletin den : 
Eskişehir içme suyu tesisat ve inşaat 
eksiltmesi 
Eskişehir dahilindeki şebeke kin ic~b eden malzemelerin tedari

ki ve boru ferşiyatının icrası i1e s~ir buna müteferri imalatın yapıl
ması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

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

mukabiıinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefli
ğinden alabilirler. 

3. - Eksiltme 23. xn. 1935 tarihine rastlıyan ~aşamrba günü sa
at on birde Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Belediyeler İmar 
Heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları 15.umdır. 

A. - 2490 sayıh 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 girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D. - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, 
5. - Teklif mektupları ihale günü saat ona l:adar makbuz muka

bilinde komisyon reisli~ine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek
lif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar 
komisyona gelmiş buJunması lazımdır . 

Bu iş hakkında fazla mallımat almak istiyenlerin Belediyeler İmar 
Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (1646) 2-5389 

Vakıflar Umum l\'.lüdüı~lüğünden: 
Senelik kirası Daire Kapı Sokağı ve 
Lira Kr. No. No Caddesi Mahallesi 
1920 - 2 3 Gökçe oglu Kızıllıey 

Yukarda yazılı ikinci vakıf apartımandaki dairenin teslim gü
nünden 31-teşrinievvel-937 gunüne kadar icarı kiraya verilmek üze
re 8-11·1936 gününden itibaren 15 giin müddetle açık arttırmaya ko
nulmuştur. İhalesi 23-11-936 pazartesi günü saat on altıdadır. Tut -
mak ve şartlarını görmek istiyenler her gün vakıf apartımanda Va-
ridat Müdürlüğüne gelmeleri. (1677) 2-5399 

Adliye Ve ,aleti den: 
Elektrik, Telefon, Asansör işlerinde istihdam edilmek üzere ay

lık 70 lira ücretle bir memur al nacaktır. 
Bu işe taUp olanların Nafıa vekaleti veya nafıa vekaletinin gös· 

tereceği seHihiyetli müesseseler tarafından imtihan ettirilecektir. 
Taliplerin memurin kanununun 5 inci maddesindeki evsafı haiz 

olmaları şarttır. Kendisinde bufşleri görebilecek ehliyeti görenler 
veyahut ellerinde sel:ihiyetli makamların ehliyetname veya şaha
detnamelerini haiz olanların 25.11.936 tarihine kadar Adliye Vekfi-
leti Levazım Müdiirlüğüne müracaat etmelod, (1666) 

2-5373 
~~--------------------------.: 

Sivas Nafıa Miid .. r ~Oiiıı en: 
Sarıkış.la ile Akçakışla yolunun 15 inci kilometreLinde ve Boz

kurt mevkiinde Kızılırmak üstünde yapılacak olan 15990 lira 41 ku· 
ruş keşif bedelli ahşap köprü kapalı zarf usuliylc 25·11-936 çarşam
ba günü saat 15 de Sivas Nafıa Müdürlüğü odasında ihnle dilmek 
üzere eksiltmeye konulmu 1tur. Muvakkat teminat 1199 lira 28 ku -
ruştur. İsteklilerin ihale giinü saat 14 de kadar tel:lif mektuplarını 
komisyona vermeleri lazımdır. İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı 
olmaları ve bu işi yapabileceğine dair ehliyet vesilmsı ibraz eyleme· 
leri şarttır. Keşif proje ve sair evrakı her zaman Sivas Nafıa Mü • 
dürlüğünde görülebilir. (2783)"- 2-5411 

İzmir lli Daimi Encümeninden: 
19 • birinci teşrin • 1936 pazartesi günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin yüksekten tasdikten gelmemesinden ötürü encümence ek
siltmenin uzatılmasına karar verilen 14666 lira 12 kuruş keşif be. 
delli Ödemiş • Çatal yolunun O + 000-:- 3 + 500 kilometreleri ara
sındaki şose ile iki menfez yapısı yemden 15 gün müddetle kapalı 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 - birinci kanun. 936 perşembe gü
nü saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin hazırlıyacakları 1100 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları. 

İhale gününde büt~e gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla
rın kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiycnlerin İzmir Bayın<lırlık Direktörlü-
ğüne baş vurmalarL (1591 - 1104) 2-5426 

MlLLI MÜDAFA4 VEKALET! 
3ATIN ALMA KOMJSYONU !LANLAJ 

!LAN 
1 

l - 8000 metre kılıflık bez açık eksj)tme 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 üncü mad 

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

(1753) 2-5478 

BİLİT 
Malzeme: Ham:ım ve çama§ır kazanlarının tamirinde kullanıla· 

cak 10 kalem malzeme pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tutarı 300 
liradır. Listesi parasızd1r. pazarlığı 24-11-936 salı günü saat onbirde 
yapılacaktır. Pazarlığa girmek isteyenler gün ve vaktinde M. M. V, 
satın alma komi::.-yonuna gelsinler (1807) 2-5572 

BİLİT 
I - Hava ihtiyacı için 50 abonalı otomatik santral tesisatı açık 

eksiltmeye konmuıtur. 
2- Tahmin edilerı bedeli 5000 lira olup ilk teminat parası 375 Ji. 

radrr. 
J - ihalesi 11-12 936 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gi:ecek/erin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

delerinde istenilen bilgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekaleti satrnalma komisyonuna gelmeleri. (1810) Z-5574 

BtLtT 
l - Biçilen ederi 1978 lira olan iki tane elektro gardiyograf a

çık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Eksiltme 7 ikinci kanun 936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 148 lira 35 kuruştur. 

4 - Şartnamesi he.r gün M. M. V. SA. AL. KO. dan alınır 
5 -Eksiltmeye gireceklerin kanuni ilk teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde vazıh belgelerle M M. V. satın 
alma ko. da ihale gün ve saatinde bulunmaları (1809) 2-5573 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLUCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

33 KALEM LASTİK MALZEMESİ 
Tahmin edilen bedeli (3400) lira olan yukarda miktarı ve cınsı 

yazılı malzeme cskeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 3-12.935 tarihinde perşembe günü saat 14 de açık ek-
siltme ile ihale edilecektir. : 1 

Şartname paarsız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (255) lira ve 2490 numara1ı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1788} 2-5544 

LAN 
Tahmin edilen bedeli (5300) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umu91,müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 30-11-936 tarihinde pazarte~i günü saat 14,30 da kapa
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname "parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 472) lira (50) kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezki'ır günc!c;.. saat 13.30 a kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müraca• 
atları. (1732) 2-5460 : 

aliye Müfettiş 
M av"nliği .imtihanı 

l\1aliye Teftiş Ileyetinden : 
\ 

35 lira maaı;lı Maliye Müfettiş Muavinliği için 14/ikinci-
ktinun/1937 tarihinde imtihan yapılacaktır. 

Aranılan şartlar şunlardır: A) Memurin kanununun 4 iln
cü maddesinde yazılı evsafı haiz oltrı\ık, B) 1 - kanunusani 
937 tarihinde yaşı otuzdan fazla olmamak, C) Mülkiye mekte
binden (sıyasal bilgiler okulu), hukuk fakültesinden, Yüksek 
Ticaret ve İktısat mektebinden veya bunlara muadil derecede-
ki ecnebi mekteplerden mezun olmak, D) yapılacak tahkikat 
neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 5 - ikincikanun - 1937 tarihine ka
dar Ankarada Maliye Vekfileti Teftiş Heyeti Reisliğine arzu· 
halla müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu evrakın raptı lazım
dır. A) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) kendi el yazılariyle ter
cümeihal hulasası (memuriyette bulunanlar müddet ve sure
ti hizmetlerine dair resmi vesika ra(>tedeceklerdir.) C) Asker
liğini yaptığına dair resmi vesika (ailirliklc alakası kesilme
miş olanlar tecil edilmişlerse imtihana gierbilirler. Kazandık-
ları takdirde ancak namzed olarak kabul olunabitirler.) D) 
Mektep şehadetnamesi veya tasdiknamesi E) sağlam ve yolcu
luğa mütehammil olduklarına dair .hükümet doktorunun · ra
poru. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak t1t?!re iki imtihana tabi tu
tulacaklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve İstanbulda ve mu
vaffak olanların şiafhi imtihanı An'k'!iada yapılacaktır. 

lmtilıan pro~ramı: 
1 -: Maliye A) Bütçe (ihzari, trtbiki, tasdik ve kontrolu), • 

muhnsebei umumiye kanunu hükfünferi, B) vergi nazariyele
ri, ve usulleri. vasıtasız ve vasıtalı vergiler (sedüllü vergiler, 
veraset ve intikal vergileri, istihlak üzerinden alınan vergiler, , 
Gümrük, inhisarlar, harçlar) Türki~edeki vasıtasız ve vası
tah vergiler, C) Maliye Vekaletinin merkez ve vilayetler teş
kiHitr, D) istikraz nazariyeleri, tahvil. amortisman, Türkiye 
düvunu umumiyesi, 

2 -: İktısat: A) (istihsal, tedavül, nakit ve itibar, inkisam 
ve istihlak bahisleri), · -

3 - : Mali ve ticari hesap, basit ye mürekkep faiz, iskonto, 
faizli hesabı cariler, 

4 -: Hendese: (satıh ve hacim mesahaları) 
5 -: Ticari usulü defteri (esaslı ve pratik maınmat) 
6 - : Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza 

muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik 
hükümler, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, kanu
nu medeni ve borçlar kanunu ile ticaret kanunlarının maliye
yi alakadar eden hükümleri. 

7 -: Türkiyenin tabii ve iktısadi cegrafyası ve tarihi hak
kında malftmat. 

8 - : Ecnebi lisanı (Fransızca, Almanca veya ingilizceden 
biri). • 

İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar Uç 
sene sonra yapılacak ehliyet imtih'Y'ında muvaffak olurlarsa 
Maliye Müfettişliğine tayin edilecekler ve bir sene staj için 
Avrupaya gönderileceklerdir. (1436),m 2-506~ 

rLfLTLTfy.f ;lı.TLTLTıTfTLTfTLTf fO§tLTLTLtıyog.t: :X: :X: :t: ~ 
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SAYF/\ R ULUS 19 SONTEŞRİN 1936 PERŞEMBE 

ları 1 en rayı HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 1 

M 

ANKARA BELEDİYE REISUCI ILANLARJ 
BİLİT 

1 DlKKi\T 
İstanbul komutanlığına bağlı kıtaat hayvanatı için 600000 kilo 

yulafa talibinin vermiş olduğu fiat makamca pahalı görüldüğünden 
tekrar kapah zarfla ihalesi 27-11-936 cuma günii saat 15 de yapıla • 
caktır. Muhammen tutarı 37500 liradır. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya banka mektubu ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddeledl)deki yazılı vesaikle beraber ihaleden en az bir sa
at evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. {1685) 2-5418 

İLAN 
Kırklareli tüm. birlikleri ihtiyacı icin kapalı zarfla 360000 kilo 

yulaf alınacaktır. Beher kilosunun muhammen fiatı beş kuruş olup 
tutan 18000 lirarlır. İlk teminatı 1350 liradır. Şartnamesini her gün 
tüm satın alma ko. da görülebilir. f halesi 4. 12. 936 cuma günü saat 
16 dadır. İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat 
eveiisine kadar Tilin satın alma komiayonuna vermeleri. 

(1769) 2-5501 

İLAN 
Kırklareli tüm. birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 2317000 kilo 

odun alınacaktır. Muhammen tutarı 17377 dira 50 kurucıtur. İlk te
minatı 1303 Jira 31 kuruştur. Şartnamesi tüm satın alma komisyo
nunda her gün görülebilir. İhalesi 4.12.936 cuma günü saat ıs tedir. 
İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar tüm satın alma komisyonuna vermeleri. (1768) 2-5S02 

iLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatın . n ihtiyacı için 102000 kilo pi· 

rınç 23 ikinci Teş. 936 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beş· 
te kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiletmenin yapılacağı Lv. amirliği satın al
ma komis yonunda her gün parasız görülebilir. 

3 - Piıincin tutarı 20400 lira olup muvakkat teminatı 1530 lira· 
dır. 

4 - İstekliler kanunun 2. 3, cü maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlarım havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (1628) 

2-S3S4 

İLAN 
1 - Çanakkı:le müstahkem mevki ihtiyacı için kapalı zarfla 

363000 kilo yulaf satın alınacaktır. 
. 2 :-- Yulafın behr kilosuna S kuruş 50 santimden 19965 lira biçil· 

mıştır. 

· 3 - İhalesi 2.11.1936 çarşamba günü saat ıs de Çanakkale müs
tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saaat evvel teminat akçaları olan 
1498 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik 
He komisyona müracat etmeleri. (1738) 2-S488 

t LAN 
1 - Sıvas garnizonundaki kıtaat ihtiyacı olan 3SOOOO kilo un alı. 

nacaktır. Tahmin bedeli 43750 liradır. 
2 - Şartnamesini okumak isteyenler her gün komisyona müra

caat edebilirler. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 27. 11. 1936 cuma günü saat 16 

da Sivas'da Tuğ Komutanlığı binasında artırma eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - İlk teminatı 3282 liradır. Teklif mektupları 27. 11. 1936 cu-
tna günü saat 15 e kadar verilmiş bulunacaktır. (1699) 2-S420 

!LAN 
l ,_ Müstahkem mevki ikrtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 412500 

kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kiloguna 5,5 kuruştan 22687 lira 50 kuruş bi

çilmiştir. 
3 - İhalesi 1. 12. 1936 salı günü saat lS de Çanakkale müstah

Jicrn mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 1702 

lira ve ihnle kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile ko· 
misyona müracaat etmeleri. 

(1739) 

İLAN 

2-5487 

. Kırklareli tüm komutanlığı birlikleri için kapalı zarfla 210000 
kılo sığır eti alınacaktır. Muhammen fiatı 25 kuruş tutarı S2500 lira
dır. İlk teminatı 3937 lira SO kuruştur. Şartnamesini her gün tüm 
satın alma komisyonunda görülebilir. 10. 12. 936 perşembe günü sa. 
at lS dedir. İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika, 
teminat makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir evveli
ne kadar tüm satın alma komisyonuna vermeelri. (1767) 2-S503 

t LAN 
l - Tümen birlikleri kıtaatının hayvanatı için senelik yulaf 

veyahut arpa ihtiyacı 308 ton olarak münakasaya konulmuş ise de 
talip çıkmadığından bir ay zarfında pazarlık suretiyle alınacaktır. 

2 - ~ün~k.asa.sı ~4.11.1936 tarihine müsadif salı günü saat 10 da 
Çatalca da bırıncı .tumen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ .- Şartnamesı parasız olarak tatil günleri hariç hergün görü
lebılır. 

4 --;- Gerek arpanın ve gerekse yulafın teminatı muvakkatesi 
3.155 lıradır. Muhammen bedeli 15400 liradır. 

5 - İsteklilerin teminatı muvakkte makbuzlariyle birlikte ve 
'Vaktı muayyeninde tümen ;satın alma komisyonuna müracaatları. 

(16S2) 2-5360 

İLAN 
İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine hağlı müesseseler icin 

otuz beş bin kilo zeytin y~grnın 7.12.936 pazartesi günü saat 15 ~de 
İst~bulda Tophanede satrnalma komisyonunda kapalı zarfla eksilt· 
mesı yapılacaktır. Tahmin bedeli 20.300 liradır. İlk teminatı 1522 
lira SO kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
k:ınuni vesikaları ~le beraber teklif mektuplarını ihale saatından 
bır saat evvel komısyona vermeleri. (1811) 2-567S 

İLAN 

1 - Kolordu merkez kıtalarının ihtiyacı için 140.000 kilo ek
meklik tın kapalı zarfla sstın alınacaktır. 

2 - İhalesi 11-I. Kanun-936 cuma günü saat lS de Afyonda 
.\cor satınalma komisyonu binasmda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 1260 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün öğleden evvel Af· 

.(Onda kor sat.ına~ma komisyonunda görebilirler. 
5 - İsteklılerın adı geçen gün ve saatte Afyonda kor satınalma • 

komisyonu binasında bulunmaları. (1802) 2-SS68 

İLAN 

•. fdareleri !stanbul .1:-ev~zım Amirliğine bağlı müesseseler için 
yu~ o~ t.~n pılavhk pmncın kapalı zarfla eksiltmesi 7.12.936 pazar
tesı gunu saat lS.30 da İstanbulda Tophanede satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2S.850 liradır. lık teminatı 1938 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi 130 kuruşa komisyondan alınır. Nu
munesi her gün görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle bera
ber teklif mektuplarını ihale s~tinde.n bir saat evvel komisyona 
•ermeleri. ( 1801) 2-5S67 

Mezbaha için 20 bin kilo odun ile ISOO kilo kömür 11 kanunuev
vel 936 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkla alınacağından şart
namesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine ve istek· 
lilerin de salı ve cuma günleri Belediye Encümenine müracaatları. 

(1741) 2-S46S 

BİLİT 
Yenişehirde 1048 inci adada 15 parselde 780 metre murabbaı ar

sa 11 kanunuevvel 936 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkla sa. 
tılacağından şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri ka· 
lemine ve isteklilerin de salı ve cuma günleri saat on buçukta Bele· 
diye Encümenine müracaatları. (1742) 2-5466 

BİLİT 
Yenişehirde 1152 inci adada (700) metre murabbaı arsa bir ay 

zarfında pazarlıkla satılacağından 11. k~nunuevvel 936 da cuma gü
nüne kadar talip olanların şartnamesını görmek üzere her gün yazı 
işleri kalemine ve pazarlık için de salı ve cuma günleri saat on bu· 
çukta Belediye Encümenine müracaatları. (1743) 2-5467 . 

İLAN 
1 - Su idaresine alınacak çelik, köşe bend lamaları ve saç için 

istekli çıkmadığından eksiltmesi on _gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (738,50) lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı (53.38) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isüyenler her gün yazı ışleri kale. 

mine ve isteklilerin de 20 teşrinisani 936 cuma günü saat on buçuk· 
ta belediye encümenine müracaatları. (1740) 2-5464 

İzmir i li Daimi Encümeninden: 
IS - birinci teşrin - 1936 perşembe ~ünü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin uzatılması
na karar verilen 12897 lira keşif bedelli İzmir • Manisa yolunun 7 + 
000 - 11 + SOO kilometreleri arasındaki şosenin esaslı onarılması 
yeniden ıs gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 • birinci kanun • 936 perşembe gü
nü saat 11 de il daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin hazırlıyaca!darı 968 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, ve saatten bir 
saat evveline kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları . 

İhale gününde bütçe gelmedi~i takdirde ikinci bir ilanla zarfla
rın kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direktörlü-
ğüne baş vurmaları. (1687 • 1100) 2-S430 

. Muğla Valiliğinden : 
Gökova nahiyesinin merkezi olan Ulada yaptırılacak 133481ira 

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 buna muteferri 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 lazımdır. 

Teklif mektubları 2490 sayı1ı kanunun tarifatx dairesinde hazır· 
lanacak ve 20 iknici teşrin 936 cuma ~:.inü saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde Muğla ilbaylığma verilecektir. 

Daha fazla mulümat almak isteyenler Muğla nafia müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ılan olunur. (3898) 2-5496 

Daima sabit 
Daima tabu 

Juvantin 
saç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesi labo

ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. 
rinde tertib edilmiştir. 

İNGİLİZCEE DERS 
Tecrübeli bir muallim her gün 

öğleden sonra ve geceleri evler
de ingilizce ders verebilecektir. 
Ulus ilan memurluğuna müra· 
caat. Telefon 1064 

ZAYİ 
Etaziz vilayetinin Ağın nahi

yesi rüştiyesinden 33:: senesin
de almış olduğum diplomayı za
yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Devlet demiryollarr hasilat 
dairesi odacılarından Mustafa 

2-S579 

ZAYİ 
Kooperatif şirketinden aldı

ğım 2002 No. senedimi kaybet
tim yenisini alacağımdan hük
mü yoktur. 
. Giimrüklerde gece bekç.isi 
Cemal. 2-5570 

ZAYt 
Beykozdan aldığım 13-3-935 

tarih ve 135 1S9 sayılı ikamet 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

İtalya tebaasından Mehmed 
oğlu Mu~tafa. 2-S578 

TÜRK ANTRASİT Deposu Bomonti Bahçesinden IST .AS
YON T AHLIYE ANBARI KARŞISINDA UMUMi KÖMÜR 

DEPOLARI YANINDA 216 NUMARALI 
- DEPOYA NAKLEDiLMİŞTiR 

Depo 

Büro 

Telefon 

3579 

1162 

Maden Kömürü İşleri T. A. Ş. Satış Bürosundan 
2-5547 

- , ' : - ~ ·. . .. ,. . 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN : 
Ankara Yenişehirde Cumhuriyet mahallesinde Uçar sokak 4 s~· 

yılı evde otururken balen nerde olduğu belli olmıyan Ahmet Rasun 
oğlu Sırrı ya: . . 

Karınız Emine tarafından aleyhınıze açılan boşanma davasının 
muhakemesi 2-12-936 çarşamba saat 14 de icra kılınacağından mez· 
kur gün ve saatte Ankara asliye birinci hukuk mah.kemesinde ha· 
zır bulunmanız veyahud musaddak L~ vekil göndermeniz lüzumu 
davetiye makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 2-SS69 

Ankara Valiliğinden : 
CİNSİ Muhammen bedeli 

Lira Kr. 
931 .modeli Buik markalı otomobil 500 00 

Yukarda yazılı otomobil 20-11-93'> cuma günü saat 14 de ihale 
edilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. Bedeli nakten ve peşinen 
alınacaktır. İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte 37 lira SO kuruş
luk depozito makbuzu ile birlikte defterdarlıkta kurulan satış ko • 
misy'muna müracaatları. (1576) 2-5298 

lfc1x1,:tx1ı 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

keşide 11 Birincikanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40 000 Liradır. 

2. ci 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liarlık iki adet mükafat vardır ... 

DİKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Birincikanun 936 günü akşamı
na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sa.kıt olur. 

Maliye V ek:aletinden : 
Kapalı zarf usuliyle eksilitme ilanı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş (İzmit'te yapılacak kırtasiye deposul 
inşaatıdır. 

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

Ankarada Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdürlüğünden, İstanbulda 
Dolmabahçe Kırtasiye deposundan, İzmit defterdarlığından alabi 
lirler. 
Eksiltme 20.11.936 tarhinde cuma günü saat ıs de Ankarada Ma 
liye 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 la· 
zımdır. 

A) Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesi· 
kası, 

B) En aşağı 8 gün evvel müracaatla 30,000 liralık bir iqşaatı ya· 
pabileceğine dair Nafıa Vekaletince tasdikli vesika. 

C) Ticaret Odası vesikası. 
6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 

bir saat evveline kadar Kırtasiye Müdürlüğüne r.etirilecek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecelrtir. Posta ile 
gönderlecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka~ar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olma• 

sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 0606) 2·-5301 

Zu Vermieten : 
4 Zimmer, 1 Rauchzinımer, 

ı Dicle. Nebst allem Komfort . 
Adr. Demirtepe 11. Tel: 2189. 

2-5S41 

Yeni SİNEMALAR H alk 
İmtiyaz ııahii:>i ve Başmu

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

BUGÜN BU GECE 

ASRİ ZAMANLAR 
ŞARLO 

Misli görülmemiş bir zevk, Neş'e 
ve kahkaha filmi 

Programa ilaveten: 

En Yeni Dünya Haberleri 

BUGÜN GÜNDÜZ 
.ASR! ZAMANLAR 
Ş A R L O 

Programa ilevc olarak: Canlı Resimler 

G E C E 
GiZLi VESiKA 

Jean Murat • Vera Koren • JeanMall' 
J can Galland 

Halk Matinesinde: RAHMETLİ AMCA 
( Lorel - Hardi ) 


