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Son haberlerimiz 
üçüncü sayfada 

HER YERDE 5 KURUS 

MALTAYA VARAN FiLOMUZ MERASiMLE KARŞILANDI 

iKi MVBIM HABER . 
Falih Rılln ATAY 

Bu haftanın politika tarihini iki 
mühim haberle bpayoruz: Biri, 
Franko hükümetinin Roma tara
fmdan tanınmıt olmasıdır. Res
men bildirildiiiııe göre Berlin hü
kiimeti de Romayı takib edecek
tir. İkinci haber, bir japon ·alman 
-.ıapnası hakkında Tas ajamı• 
Din tebliiidir. 

Hukuk ba1nmmclan, Avrupa. 
da bir tek ispanya var: O-. ela 
bir tek hükümeti olması liznn ıe
lir. ispanyayı milletler cemi~eti 
ko~e temsil eden zat, Mad· 
rid aokdlarmda ltoiuf&a ha hü
kiimete memubtur. Yarm lspan
pya askeri veya aivil bir d .. 
tiirp, veyıa kraU~ yahad IOI,.. 
ltt veya kmuırriinitt bir idıare h&
ldm olabilir. Bunlar ..,_,... mil-
letinin karar ve iradeaine haib
dırlar. lıpanya dıpncla olanlar 
için de, normal olarak, bu karar 
ve iradeyi kabul ebnek prektir. 
Madrid düpe bile, mücadelenin 
nerede ve nasıl nihayet bulacaiı 
aiyleaeinez. Netelrim Cenevre, bu 
~ hareketini paktın 10 un
ca maddesini ihlal eder telakki 
etmektedir. Londra ise, ltalya ile 
kendi arasmdaki her hangi bir an
laf111anm, ideoloji acuma ""ya
nan ayrılılılann öniin• geçmekle 
mümkün olacaimı sarih olarak 
~yliyor. 

Bütün bunlar ne kadar tabii ise, 
'Avrupa devletlerinden bazılan
mn kommünizm tahn"bine kartı, 
prb medeniyetini, ellerinden pi.. 
dili kadar, mfidafaa etmek vazife· 
ıini üstlerine almıt olduklan ela 
o kadar doğrudur. Eğer bu müda
fu, yalnız kendi hududlan için
de kommünizm cereyanmı dur
durmak, hatti mahvetmek tedbi
rinden ibaret olsa, gene o kadar 
mühim olmıyabilir. Fakat dava 
herhangi bir memleketin iç itleri· 
ne münhuır kalmaktan çıkıyor. 

Hatta, kıta • apn bir cereyan 
hali aldığım da Tas Ajammm 
haberinden anlıyoruz. Japonya 
dıt itle• bakanı, 16 tetrinde, sa V· 

yetlerin Tokyo büyük elçiline Savyet
ler birliii aleyhine bir t .... rok· 
aada, Japonya ile üçüncü bir clmet 
arumda kommilnivn ile mücadele 
bahsinde bir blok Yiicucle getirmek Ü· 
zere miizakereler oldujunu töyle
IDİftİt. Moekon bu tebliii, iiçüncü 
devletin Almanya ve blokun da Sav. 
yeder aleyhine olması pklincle tef. 
• ebnelcteclir. Bu haberden bah.e-
~n Taymis gazetesi : "Efa ltal-
7" da ba bloka iftiralı etlerse ••••• ,, 
mülihazası ile, halkayı ta
mamlıyor. Dikkat ediline, gerek 
ı.;..,. itinde, serek bu ao.n anlat
ma metelesinde Almanya ile ltalya
nm aynı zamanda cephe birliği et
mediğini, fakat birinde Romanm 
Berline, diğerinde ise Seriinin Ro-

(Sonu S. inci say/ada) 
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Bugün 
iKiNCi SAYFADA: 

tç haberler - Düfünütler: köy 
iptmenleri 

DÇONCO SAYFADA: 
Dıt haberler - Son dakika -
Bir dost gazetecinin Baıvekili
miz hakkındaki yazısı. 

DORDONCO SAYFADA: 
Tarih tetkikleri: Atili hazinesi 
üzerinde bir intiba - At yarıtla
rr - Tefrika: Cengel Kitabı. 

BEŞiNCi SAYFADAı 
Her §eyden biraz - Tefrika: 

Bilinmiyen İnsan. 

• os aliOOs ans a ooa-ıocıors aıv 

Kambiyo ve esham kaçak~ılı· 
ğının tamamen önlenmesi için 

Malta halkı filomuz rükünleri· 
ni «Hurra> sesleriyle alkışladı 

Takib hakkında hazırlanan kanun 
projesi dün Kamumyda görüşüldü 

Malta. 20 (A.A.) - Anadolu ajan· 
unm hususi aurette cCSnderdiii mubabL 
rinden: 

Yavus ve ruotilla, tayin edilen nokta· 
da denizaltı filosuna iltihak ettikten ton. 

ra don•nmıtmn tam bir intinm altında 
yoluna devam ederek bu sabah uat 8 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret Sılay 
(Konya)nm rei.Utinde toplanmıfbr. Ruz. 
namede ikinci müzakereal yapılacak 

maddeler arasında bulunan ukerl ve 
millld tekaüd kanununun ikinci madde
sinin birinci fıkrumm deliftirilmeai 
baldandald proje ile Türkiye cumuriye
ti ile Yunaııiataıı araunda 20 1ıuiraD 
934 tarihinde yapılan Meriç• Evroe ır. 
maiuun her ild kıymnda yapılacak id
n>lik taiatın tanzimiyle aWralı olan 
2719 ayılı kanuna ek proje ve laarbm 
8nlnil almaya mahaua cenub Amerikuı 
muahedeeine cumuriyet hilldlmetinc:e va· 
kubulan iltih•km tuclildne dair lraftun 
projeleri ıöriifWerelı: kabul edilmiftir. 

Birinci ıöriifilla*I yapılacak mad. 
deler arasında bulunan kambiyo, esham 
ve tahvilit kaçakçılıfınm takibi hakkın
daki kanun projeainin görütillmeal aı
rumda IÖz alan Berç Türker (Afyon) 
kanunun ehemiyetine temas ederek para 
kaçakçılığım tamamen önlemek için mill
taldl bir teıkilit kurulmuı muvafık ola· 
capu aöyledi. 

Maliye vekilimiz: bu tedbirlerin eaa. 
sen almmakta olduğunu ve vekiletin tet
kilitı bulunduğunu, yapılmakta olan ta
ldbatın bu kanunla kuvvetlendiril~ii 
cevabmı verdi ve projenin maddeleri o.
kuiıarak aynen kabul edildi. 

Projenin ana hadan 
Din Kamutayda ilk 16rilfillıaesl :ra

pılan proje, kambiyo, esham •e tahvil!t 
kaçakçılığım önleyecek ehemiyetli hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

Hükümet projenin mucib aebebler 
liyihaamda kanun pr<1jcainin ~.uırıam. 
pm töyle izah etmektedir: 

"'1 - Türk parumm kıymetinin ko
runmuı hakkındaki 11 numaralı karar
namenin 27 inci maddesinde bu karar
namede yazıh hükilmlerc muhalif hare-

İtalya ve 
Milletler Cemiyeti 

Cenevre, 20 (A.A.) - Hava• ajansı
nın muhabiri, İtalya hükUmetinin Mil
letler cemiyetinden habeı heyetinin Ce
nevre kurumundaki nrbğmın me,nu. 
yeti balrlrmda bir karar almaaınr iatiye• 
cefinl lyl haber almakta olan mahfil. 
lerden öğrellDÜf olduğunu bildirmek
tedir. 

(Sonu 6. ıncı say/ada) 

kette bulunanlardan l 567 numaralı ka
nun. mucibince hUkmolunacak para c:e. 
Alarmm tahsilinde yamma bdarmm 

(Soını 1. lacl •7fm) 
de Maltanm merkesf olan Valetta açık· 
lannduiyaretine ptmekte oldulu dost 

iSPANYADA iSYAN 
Barselon un abluka edilmek istenihnesi 

yeni bir mesele çıkarıyor 

Madrid şehri iiavlJf YIWaf yıkılıyor 

Alll ashrler, Jladrldiıı mlJlıim bir mahallt!sl olaa Alkorkoa'da 
enkaı giSsdeD geçiriyorlar. 

Londra, 20 (A.A.) - İngiliz otorite. 
leri, Franko hiildlptüWı Banelon lima
nmı ve hükümetçiler elinde bulunan 6te. 
ki limarılan ablob edeceği hakkındaki 
beyanatı karpmda .tutacakalan battı 
hareketi daha tayin etmem!f1erdir. 

Hendey'de bulunan Lıcütere bilyilk 
elçiai, Burcoe maJcamlanndan, Baraelon 
limanında bitaraf bir mmtaka vücuda 
cetirm~k niyetinde olup obUdü:lanm 

aol'lllll1tur• Q..,al Franko, evvelce, Ya
lanaia, Turag9D&t. Alib.nte ve· lCartaJe:
na limanlarmda böyle bir nuntaka lru

rulmuı oldu~ iılciliz amiralbğuU 
baberoar etmifti. 

Eler İngiltere. Pran1ııo hWdbneti 
nezdinde bir tctebbüate bulunur ise, in· 

Kiliz cemileriniıı her hangi bir auretle 1 
taciz ediJımısine 111tillade eylemiyeceği. 
ni bildirecektir. 

. .. 

Taymia cazetesi bu mesele hakkında 
diyor ki: 

.. Hiç bir hUkUmet, tlmdiye kadar, 

bU abloka itinin ortaya koydufu mese
lelerin aydmlatdmuı için lncUtereye 

(Soau 2. iaci Aylada) 

Japonya ve 
komünizm 

Tokyo. 20 (A.A.) - Gazetecilerin 
alman • Japon konUflDBlan hakkındaki 
suallerine cnab veren dq itleri bakan· 
bfmm ..wıiyetH bir rillml. Japonya• 
nın komUnfane lrarp mllfterek bir mil· 
cadele liuauaun<k l;JUtUiı 6~1d devlet
lerle lronupnaya hazır bulunduğunu 
.aylemittir. Çoldanberi devam etmekte 

(Sona 6. ıncı say/ada) 

cAttüa Hazimai> aurlade bir tetilk (-Y aaıını tlardiaclJ a~ada o.tuyuaus! 
• 

meınleket filosuna memub bet muhrib 
tarafından 1rarp1anmıttrr. İnciliz mula
ribleri Yavuzun he.._r iki bat ommluiUDıe 
da yer aldılar. Baylece yoluna devam~ 
den donanmamız: Valetta limanından ie 
ki mil mesafede bir in durarak refab. 
tındaki ingi1iz 111uhriblerinden kılavus 
ve irtibat aubaylannı a1mıt ve bayraiı
mm dalplandırarak heybetle ve •P. 
ağır Valetta Hnwnma clnniftir. I.inuına 
yaldafırlren bava bvvetleri de donm
mamın lalrplumttır. Yavus llendreil 
ıeçerlren H parça topla dost memleket 
topraldannr ve llhi1 bataryalannm .,.m 
mretle mukabelesi akabinde ele ı 7 top. 
la ingi11z amiralini .ellrnJ•nq ve 17 top. 
la kendiaiDe mulrabele ectiJmittir. 

Yavuz aellm tt»plannı atarken her L 
ld defumda da ..,UU beyaz harb bay• 
ralmı çekmiftlr. 

Muaanın bahri meraaina 
V.ıetta. 29 (A.A.) - Anadolu ajaae 

amm huaual surette gönderdiil mubalı 
birinden: 

Cumhuriyet TUrlriyeal donanmaa
nm Valetta limanına girifi cidden ı~ 
rWmeye değer bir manara arzediyor
du. Bqta Amiral IUkrll Okan oldup 

(Sonu d. ıncı say/ada) 

Suriye seçimine Hataydan 
i§tirak edenlerin nisbeti 
Dedir ve btıtılar hangi 

tabakadan ne çeşid 
adamlardır? 

!atanbuldald arkadapm•z: dtin üpm 
bize telefonla fU haberleri verdi: 

Sancak'ta aeçimiıı .son ve kad vul-
7eti ıudur: 

Antakya merkezinde 5.800 mlln~ 
ten ancak 319, lakenderun'da 2.240 mla. 
tehibten 630, Belaiı'da 1.600 müntehib
ten 203, Reybaniye'de 2.500 müntebib
ten 230 kiti seçime iıtirak etmİftir. lt
tirak niabetleri fCSyledir: 

Antakyada yüzde dört buçuk, Rey
haniyede yilzde dolrw, Belanda yüzde 
on ild, Kmldıanda yüzde yirmi bir. İf
tiralı: edenlerin hemen hepsi ya mem11r, 
ya taf"llk,, JRhucl da TllrJdye firariaidir. 

EWm saseıe.Snin ıelatıded 
lakendenında franaızJann orpm o

lan Elliva cazeteai aeçim münasebetiyle 
Sancak'da Suriyeden cetirilen aü:er ve 
jandarmalarla ahnan tertibatı ve türlde
rin seçime iftirak etmediğini yazmakta· 
dır. 

Münıelıibl 11t1niler iaıi/a ediyorlar 
Son aeçimde müntehibisani gösteri

len zatlardan bazılannın istifaya batla. 
dıklan haber alniımıtır. 

S'"!C6kta §Gpka giyenler 
Adalı aylesi efradı hemen kAmllen 

ppka giymiıler, halkla beraber harekete 
geç~tlerdir. Sancak mıntakasında mu. 
baliflerin sayım parmakla sayılacak ka· 
dar azaliDaktadır. 

-.ıwınan o • 70JOli.1ilJ(R AOOO.ııl1IJllV 

Türk Hava Kurumu 
Başkanlığından: 

Genel Merkez Kurulu 21 sonteşriıı 
936 cumartesi gana saat ıs de altz ay .. 
lık toplaııtısını ya.pacağından kurul a. 
yelerinia o gan Kurum Merkez kura-

ğında buluamaları ric14 olunur. 



Kambiyo , ... e esham kacakcı lı-
~ "' 

ğının tamamen önlenmesi 
. .. 
IClr' _. 

Takib hakl,ında hazırlanan kanun 
projesi dün Kamu tayda görüşüldü 

(Baıı 1. inci &ayfad:ı) 

aıuhbirine verilmeei muurraiı olup bu 
ikramiyenin muhbirlere gümrük ve inhi
aarlar vekaletinin teklifi veçhile kablel
bükUm pepnen verilmesi hakkında bir 
hüküm konması muhbirliği iş edinecek 
ve bunu kendisine meslek ittihu ede
cek bir ıınıfın türemesine meydan vere. 
eeği ve bunlann yalan yanlı1 ihbarlan 
bir kısım vatandaşlar hakkında lüzumsuz 
takibatı iltil.zam edeceii ıibi tatbikata 
nıemur devairi de beyhude yere iıgal e
dccegi cihetle mahzurlu ıörülrnckte ve 
bu itibarla teklif veçhile tadilat icruına 
lüzum görülmemektedir. 

2 -Nukut, kambiyo, esham ve tahvi. 
lit ve harice sermaye kaçakçılığından 
yakalanan e§hasın mahkemeler tarafın
dan muhakemelerinin ıayri mevkuf ola
rak devamına karar verilmek suretiyle 
eerbest bırakılmaları suçlannın tevlid e. 
deceği kanuni ikibeti öğrenir öğrenmez 
maznunların aıemleketi terkedip kaçma
larına ıebebiyet verdiğinden buna rney
d,n kalmamak il.zere bunların muhake. 
m~lerinin mevkufen icrası lüzumuna da
ir &ümrük ve inhisarlar vekaletince ser
do1unan mütaleit nuan itibare alınarak 
me- but projesinin 1 inci maddesinde ya
sılı ecnebi paralariyle yabancı memleket
ler üzerine keşideli çek ve poliçeleri türk 
parası kıymetini korumaya müteallik ah
Jrim hilafına elde edilenlerle, l'ıunlan ve 
.kıymetleri ecnebi parasiyle ifade edilmif 
her türlü esham ve tahvilatı bila müsa
ade memleket haricine çıkannağa yelte
nenler baklanda 1567 nuaıarah kanunun 
derpit eylediği ahkama. nazaran daha 
fiddetli eczalar konulmuıtur. 

3 - Ka?Jlbiyo, nukud, eslu\m ve tah

villt kaçakçılarının elin<le yakalanan 
kprmetlerin müsaderesi hakkında 1567 

numaralı kanunla bu kanuna iatinaden 
icra vekilleri heyetinden çıkarılan 11 sa
,W kararnamede bir hüküm mevcud ol. 
ma&p -n bu vaziyet karpsmda ban ah· 

nlde mUtevassıtlar ceulandmldılı hal.

de asıl sermayedarların bi~ bir şey kay

betmedikleri ve ikinci bir teşebbUslerine 

mani olunamadıfı ye bu nevi kaçakçılar. 
la esaslı bir ıurette mücadele edebilmek 
için bunlann elinde yakalanan kıymet
~ J;abt on mllaadcrc edilmesi Ye altın 
lmçakçıhpnda oldup gibi bunlann da 
1918 oumarah kaçakçılığın ınen ve taki
bi baklandaki kanunun şumülü dairC8İ· 
ae ithali mütllir bir tedbir olacaimdan, 
merbut kanun projesinde bu cihet de rıa
aa itibare a]mmqtır."' 

Kabul edilen maddB: 
Kabul edilen maddeye ıöre, türk pa. 

hlmın kıymetini koruma baklandaki 20 
tubat 930 tarih ve 1567 numarah kanu-

nun dördüncü maddesi fÖyle defiştirU. 

aıiJtir: 
•• •. Türk parası kıymetinin koruı\ma-

sı için lcra vekilleri heyetince ittihaz o
lunan kararlara aylan hareket eden ve• 
ya ettiren banka yahud müeueaelerin 
müdürleri ve alakalı memurlariyle bun
lardan bqka plualar üç aydan blr sene
ye kadar hapis cezasiyle ceıalandınhr. 
lar. 

Kararnameye aylan olan fiil, ecnebi 
paralannı ve her türlü esham ve tahvil· 
ler ile yabancı memleketler üzerine çe
kilmit çek ve poliçeleri izinliz memleket 
dıpna kaçırmak veya kaçırmağa teteb. 
büa etmek ıuretiyle ıflenmit ile failleri 
yukarıla fıkrada yazılı hapia ceıasiyle 
mahkum edilmekle beraber zabtedilen 
yabancı paralar, esham ve tahvillerin 
milladereaine de hükmolunur. Bundan 
başka zabtedilen: 

A) Yabancı paralann kıymetlerinin 
bir katı, 

B) Es.ham ve tahvillerin kıymetlerinin 
bir katı, 

C) Çek ve poliçelerin kıymetlerinin 
iki katı, 

D) Yabancı paralar ve esham ve tah· 
viller kaçırılmıt olup ta zabtolunmamıg 
ise tesbit olunacak kıymetlerinin iki katı. 

Nisbetinde ağır para cezası alınması
na da hWanolunur. Yukanda yuıh kıy· 
metler maliye vekiletince ıöeterilecek 
mıkam tarafından ı:abtolundup veya 
kaçmldılı tarihlere ıöre ttlrk parası o. 
taralı: teabit olunur. 

Bu maddeye göre ka.çak olarak tutu
lup zabtedilen para, esham ve tahviller· 
le çek ve poliçeler baklanda bir zabıt va
rakaa tutulur. Bir ömeii de auçluyı ve
rilir. Zabtolunan tcYler malı:buı: karp. 
lığında o yerin mal aandıfına tellim olu
nur. 

Hükmolunan para cezası tahlil edil
dikten IOnra çek ve poliçeler btmiJlerL 
ne ıeri verilir. 

O'zederincM beyan1arma uynuyarak 
izimis bulnn•cak yabancı para veya bae
ka menkQl kıymetlerin tilrk parası ola
rak tutan yüz lirayı geçmeZ1e bunlar 
haklmi.ia 1918 aayıh kanunun 18 inci 
maddesi hükmil tatbik olunur. 

Bu madde hilkmU 1918 sayılı kanu
na glSre tatbik olunur ... • 

SıVGI aıölyuine 2 ,5 milyon Ura 
Kamutayın dün ilk eörilfmeıini yap. 

tıiı madde~r arasında 937 mali yılında 
bitecek olan Sivas atölyesine lüzumu o
lan itletici kuvvet santralı, vinçler, obi.. 
jen, gaz ve tazyik edilmiş hava tesisa
tının yapsbnuı içia geleçek senelere 
de sari olmak üzere; Baınydırlık baka
nına 2.5 milyon liraya kadar teahhüd 
icrasına izin veren kanun projesi de var· 
dır. 

lnkiltib dersleri başlıyor 
1936 • 1937 den yılında •ehrimiz 21 p. be • er§Cm , n " 

,,Uksek tahsil gençliğinin aon aınıflar- 27 Çar~~ Y. H. Bayur 
u olanlan için verilecek lnkıllb den· 28 p b eracm • ,, ,, 
leri bu ayın 25 inci çatfamba gUnll ali· 29 Cuma. Y .K. Tenılrşenk 
,amı Prof. M. E. Bozkurt'un bir der· Şubat. ıg37 

aiyle başhyacaktır. 25 Perşembe, Receb Peker 
Halkımızın inkılAb derslerini takib 

edebilmeleri için ayrıca Ankara radyo-
1111 o aaatlerde neıriyat yapacaktır. 

Dcrı programını aşağıya yazıyoruz: 

1. l11cl t.fri.a. 1936 
25 Çar§amba. lıl. E. Bozkurt. 
26 Per~embe ,, ,, 
27 Cmm .. ,, 

l. lııci .tfnun. 1936 
8 Salı, Receb Peker 
9 Çaqamba, lrf. E. Bozkurt 

'lo Pef)embe, ,, ., 
11 Cuma " ,, 
22 leh, Reeeb Pem 
23 ~. Y. H. Bayur 
24 Perıembe " " 
28 Pazatteai, M • ._ Bozkaı 
30 Ça~ .. " ı. inci klnan 11n 
5 Salı, Rec:eb Pellıer 
8 Çal'f&D'ba, Y. H. Bayar 
7 Pertembe ,. .. 

15 Cuma, Y. K. Teftllrı-k 
• Çartamba. il. B. Boalmrt 1 

Mart. 1937 
1 Pazartesi, M. Esat Bozkurt 
3 Garşamba ,, 
9 Salr, Receb Peker 

12 Cuma. Y. K. TengiI'fCnk 
17 Çarpmba, M. E. Bozkurt 
18 Pertembe, ,, ,, 
19 Cuma, Y. K. TengirtcÜ 
24 Çarfamba, Y. H. BayUI'. 
25 Pel'fembe, ,. • 
26 Cuma • ,. 
n Pazartesi, lıeceb Pelreı 

Niıu. 1931 

Z Cuma. Y. iL T~ 
7 Çarıamba, Y. il. :a.,ar 
1 Perıembe, ., ,, 
9 Cuma, Y. K. Tencfrleak 

12 Puarteıi, Receb Peker 
16 Cuma, Y. K. Tengil'f'Ü 
19 Puaı1ıeli, M E. Bozkurt 
21 Çarpmbl. n " 26 Pazartesi, ıı.ceb Peker 
29 Perıembe, Y. H. Beyq 
30 Cuma • • ı 

IST AN BUL TELEFONLARI: ..... 
Prostun İstanbul valisine 

bir mektubu 
İstanbul, 20 - Şehir pllnını yapan 

mütehassıs Prost; valiye gönderdiği bir 
mektubda 'ehir işleri hakkında gazete· 
terde intlpr eden yazılara i,aret ederek 
çalışmalarının ,ımdiye kadar yalnız tet
kik sahasında kaldığını, henüz karar
laşmrt ve katiyet kesbetmit hiç bir 9ey 
olmadığmı bildirmiştir. 

Sanayi birliğinin 
toplantısı 

lıtanbul, 20 - Sanayi birliği umumt 
heyeti bugUn toplandı •e yeni yıl ça· 
lıpa programını okudu. Proıramda 
yeni çıkacak ihracatı kontrol ve tabi· 
tin meni kanunlarının tatbik niıamna· 
meleriyle unavicilerin vaziyeti tetkik 
edilmittir. 

Binalarda Asansör 
İstanbul, 20 - Belediye bodrumdan 

başka üç katlı olan binalarda en aşağı 
bir asanıör yeri yapılmaıı hakknıda bir 
karar vermiştir. 

İplik buhranı bitiyor 
Memleket içinde 1arfedilen iplik 

mikdarınm henüs daha kendi imalltba
nelerimizde imal olunan iplikle kartı· 
lanamıyacağı son plya1a q.ziyetlerinde 
yapılan tetkiklerden anlatılmıttır. lpli
te muhtaç olan mensucat müeaeaeleri· 
ni lüzumıuz ve yerıiı: bir ııkmtıya ul• 
ratnwnak ve fiatlarr yillcaetlmemek I· 
çln lktıud vekaleti mevcud iplik ta• 
rif Hinin bir kııırn nwnaralarr Uzed~ 
deki gilmrUfün indirilmellni hUkOmete 
teklif etmlt ve teklit Vekiller heyetin• 
ce kabul edilmiıtlr. 

Bu karara ıare: 
llllddetl önUmilzdeld bir temmuzda 

bitecek olan 2294 numaralı kanunun bl· • 
rlncl macldealriln ..rdili aaWılyete daı
ranılarak gUmtUk 'tarif e1inln 366 dan 
370 inci maddelerine kadar mtvzuubaht 

iplik nevilerinin on numaraya kadar o
lanına (on dahil) konulan gümrük re• 
minin yüzde 60, ondan yirmi numaraya 
kadar olanlarına (20 dahli) mevzu rea
mln yüzd' 25 ve daha yüksek sayıda o
lanlann da yilzde 20 nlmetinde tenzlll 
kabul edilerek bUtUn gümrükle~ o yol
da emir verllmittfr. 

İzmir telef onu 
İki devreli oluyor 

İzmir • Ankara, İzmir • tatanbul şe· 
birler arası telefonu şimdiye kadar tek 
devreli olarak faaliyette bulunuyordu. 
Umum müdürlük telefonla konu§L-ıla· 
rın gittikçe arttiğmı g6rerek mevcud 
tek devreyi fidye çıkararak muhavere
leri beklemeye hacet kalmadan temine 
karar vennittlr. 

Bu makea<!t temin için bir kurampar· 
tör makinesi Avrupadan getirllmiıtir. 
Bu günlerde mUtehassısla beraber İz· 
mirde montajı yapılmak üzere makin~ 
yola çıkarılacaktır. 

İstanbul şirketler bas 
müfettişliği 

Nafıa vekalet! lstanbul ılrketler ve 
müeıae1eler bat müfetti,llllne eski lz. 
mir nafıa komiseri B. SUnıri Devrimer 
tayin edilmittir. 

3 Puarteti, Y. H. Bayur 
5 Çaqamba, • .. 
7 Cuma, Y. K. Teqirtenlr 

.tO Pazartesi, Receb Peker, 
12 Çarpnba, Y. H. Bayuı: 
14 Cama, 

" .. 
19 Çar,amba, lrf. E. Boskurt 
20 Perıembe 

" .. 
21 Cuma, .. .. 
25 Salı, Receb Peker 
28 Cuma, M. E. Bozkurt 
aı PuanNi. Y, H. BayUI 

I 

Atatürkle 
B. Ruzvelt arasında 
Teati olwıan telgraflar 

B. Ruzvelt'in tekrar Amerika bir· 

leşmiş devletleri başkanı intihabı mü

nasebetiyle Atatürk tarafındın çekilen 

tebrik telgrafı ile gelen teşekkür ceva

bıdır.: 

Ekselans Franklen Roosevelt bitle§

mif Amerih devletleri başkam. 

Eklelanalarının Amerika cumhur 

başkanlığına parlak bir surette tekrar 

. lntihabları dolayısiyle, kendilerine §&b• 

si saadetleri ve büyük memleketinin 

refahı için beıı;lediğim samimi temen
nilerimi tekrar ederim. 

K. ATATÜRK 

Ekselans KtJmal Atatürk, TflrkiytJ 

Reisi Cumhuru. 

Riya5ete tekrar intibah edilişim ve

silesiyle gönderdiğiniz cemilekar teb

rik telgraflarından dolayı samimi ıu

rette teıekkür ederim. Tilrk ve a.ınerl

kan milletlerini mesud bir surette oağ

lıyan dostluk ve sempati rabıtalarmın 

gelecek devrei riyasetimde daha faz
la tanin edileceğine itimadım vardır. 

FRANKLEN ROOSEVELT 

HALK KONSERİ 
C. B. Filarmonik orkeatra1mın bu· 

gUn saat lS,30 da Musiki Muallim mek· 

tebinde verilecek konser programıdır. 
Şef: Ernst Praetarius 
Hector Berlioz (1803 • 1869) 

Symphonie Fantastique 

a) Hülyalar. lbtir~ (Reveriea. 
Passionı) 

b) Bir balo (Un Bal) 
c) Kırda bir aahne (Sc~ne 

champs) 

S dakika dinleıune 

aux 

~) Daraiacı yolunda _(:Marche au 
Supplice) 

d) Bir cumarte1l gecesi rtlyaer 
(Songe d'une nult du Sabbath) 

UlS o tllS tOliBSl1U aTlJil!IS o JJli.JllJ1JOiJl 

Nöbetçi eczaneler 
1·11-936 dan 31-12-936 ak,amına kadar 

eczaneler gece n8bet cetveli 
1 - Pazar Merkez Eczanesi 

2 - Pazarteai Ankara Ecsaneei 

3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneleri 

4 - Çarşamba Halk Eczanesi 

5 - Perşembe Ege Eczaneıi 
6 - Cuma Sebat ve Yenitehir 

eczaneleri 
7 - Cumartesi t&tanbul Eczanesi 

"1 ac a &uno01:0lıti10 so &ı::JiJ::L10JiP 

Dü,ünüller. 

21 SONTEŞRIN l 936 CUMARTESi 

Vekiller Heyetinde 
İcra vekilleri heyeti dün Başvekil 

İsmet İnönünün reisliği altında topla• 
narak muhtelif iıler üzerinde görüş• 

melerde bulunmuı ve bu itlere aid ka• 
rarlar vermişth:. 

İzmir Fuvarı 
ve Turizm 

Milletlerarası altıncı İzmir fuvan: 

yalnız memleketimizin ekonomi ve en

düstri aahasındaki inkişafını canlı bir su· 
rette göstermekle kalmamış, ayni za-

manda yurdda bir turizm cereyanının u.. 
yanmasına yardıaı etmiıtir. İzmir vila
yeti lıatatistik mUdUrlüğü tarafından fu

var münasebetiyle lzmire gelen ziyaret. 
çilerin mikdar, vaziyet ve hareketleri 

hakkında hazırlanan rakamlar; bunu a

çıkça göstermektedir. 

Fuvar münaıebetiyle 25-8-936 tari
hinden 22-9-936 tarihine kadar memle

ket ve ecnebi ülkelerden deniz ve kara 

yoluyla !zmire gelen yolcuların sayısı 

yüz bini geçmi§tir: 

Türkiyt"iÇinden karadan 89.567, de

nizden 9.592. 

Ecnebi memleketlerinden karadan 

441, denizden 589 ve yekCUı olarak 

100.189 ziyaretçi ... 

Bu rakamların da tetkikinden anlaşı. 

lacağı üzere ziyaretçilerin büyük bit 
kıımı memleket içinden gelen yolcular· 
dan ibarettir. Bu netice; bir memleket 

meselesi olarak il.zerinde durduğumuz 

memleket için turizm hareketlerinin 

ve yurdu ıörmc, tanıma, bilme zevkinin. 
birleıtiğini ve inkipf ettiğini anlatmak
tadır. 

Memleket içinden fuvarı ziyarete ge.. 

len yolcuların çoğu, İzmir viliyeti dışın

dan ıeJen yolculardır. Devlet demiryoL 

lan ve demzyolları ifletmeleri tarafmoe 
dan gelig ve gidiı ten.zillth halk biletleri 
gibi bir çok lı:olayhklann gösterilmeaf 

burada büyük rol oynamııtır. Memleket 
içi gelenler yekOnundan 51857 si lzmfıı 

viliyet haricinden; 4 7 302 Iİ İzmir vili-

yeti dahilindeııdir. 

Yabancı memleketlerden ıelen siya. 
retçilere ıelince bunlamı elmeriyetinl Fi
listin, Suriye ve Ulhnandaıı gelen yol

cular teıkil etmektedir. 

Fuvar gerek umumiyetle memleketi

miz ve &erek İzmir tehri için manevi ve 

maddi büyük menfaatler temin etmiftir. 
Memleket içinden ve dıpndan ıelen zi. 
ya.retçilerin İzmirde bıraktıkları para .,. 

mn111JU1Uyacak derecededir. 

Han ve otellerde kalan ziyaretçilerin 

aayrm 3273 dtir. Bunlann 2711 ri yerli, 
562 ei yabancıdır. 

KöY öGRETMENLERi 
Müstakbel köy öğret• 

menleri orduaunun ilk 
öncWeri, büyük bir tec• 
rübenin euurlu vasıtası 
olarak, köy devriminin 
başarılması için kendile-
rini bekleyen vazifeleri 
ba!fına 2eçmie bulunu • 
yorlar. 

Köy mektebi, cumu
riyotln kurulu.undan be
ri, maarifimizin en bil • 
yUk meselem olmak 1ay. 
metini lııaybetmemittir. 
Yurdda lfretmenden 
maluum on binlerce k8-
ytıı. 1'• mektebe lahib 
ollaatau ratmen okur 
)'IArr bulummyaıı bir 
çok WJylerin me.c:ud ol· 
muı bu dan için, bizi 
kati n ldSlrten bir hal 
,eldi bulmaya çağın· 
yordu. 

BuRUn maarifimiz, 
halkçı inkılibnnı.zın ka • 
rakterlerine uyKUftt ken• 
dlıme bu yeni bir UIU• 
lün tecrll~aiyle meş2Ul• 
•• 8imd1" lı:aclar alı • 

nan intibalar, davanın en 
müsaid bir hal şekli Uze· 
rinde bulunduğumuza bi· 
zi inandıracak mahiyet• 
tedir. 

Türk köyUnUn bekle· 
diği, kendi koynunda 
bir yabancı ve münzevi 
hayatı ya,amaya mah
kOm, daima şehrin ba
retiyle yanan ve zaman• 
tarını vazifesinin icab et 
tirdifi işlerden ziyade 
bir nevi nostal ii içinde 
tüketen. kökaOz, ldealeU 
tehir gocuğu delildir. O 
her ,eyden önce. köyünü 
wnimaiyecek orada "yer· 
Jl" olaeak, ve ldSyünün 
her ytlkselis hamlesinde 
kendi eserinin muvaf fa· 
kiyetini 2örerek .evine • 
cek aydınlatıcılara malı· 
tactır. İlk köy öiretmen
leri ekipi, büyük bir da
vanın a1ırlardır bekledi· 
i;i unsurlar halinde, tim· 
eli iş bqındadır 

Fakat bu aahada, da· 
ha pratik cıh'"•lerla 

daha .ıeni, neticeler el • 
de etmek için elde bir 
başka imkan daha mev• 
cuddur: köylll .rençleri. 
ukerlik hizmeti esna
aında; maarif kadroları: 
vasıtaliyle okutmak ve 
yannki "köy münevve
ri'' •ulfelerine onları bu 
ıuretle hazırlamak. Böy• 
le bir çalJŞma metodu, 
devlete daha az maırafa 
mal olur, çilnkü esasen 
kurulmut ve ~cyen bir 
mekanlmıanın l~lnde va. 
sife R'llrec:ektir. Yedek 
ıubaylıli: hbmetim eana• 
unda. m.ıanm, bayle bir 
kültür faaliyeti icin ne 
kadar mu.aid bir mulıit 
olduiunu yakından atör• 
mllt ve bu me1ele Uzerin· 
de d&tunmüı biri 11fati
le, bir kere d• b8yJe bir 
metodun, ba lnıralarda 
oldufu l(ibi, küc;ük ölçü· 
de, ordu çerçewel içinde 
tecrübe edilmesinin fay• 
dure olmıyacafr 1ranaa • 
tin deyim. 

YASAR NABl 



il 
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BiR DOST GAZETECiStNtN YAZISI: l 
Türkiye başvekilinin nezdinde, 

Belgrad, 20 (A.A.) - Vreme gaze
tesinin diplomatik muharriri Svetovs· 
ki, gazetesinde ''Türkiye başvekilinin 
nezdinde,. başlığı altında yazdığı maka
lede, Türkiye başvekilinin yalnı:t Tür
kiyede değil, bütün Avruada da bir re
kor vücuda getirdiğini bildiriyor ve 
diyor ki: 

"Filhakika, İsmet İnönü onüç sene
dir, Kemal Atatürkün yakın mesai ar
kadaşı olarak hükümetin başında bulun· 
maktadır. 

Kendisinde şayanr dikkat de·ılet a
damı vasıfları ve realite fikri mevcut· 
tur. Büyük ekonomik rönesans progra
mım düşünmüş ve bunu başarmıştır. 

Politikada tıpkı yugoslav başbakanı B. 
Stoyadinoviç gibi realist olan İsmet İ· 
nönü Türkiye milli ekonomisinin muh· 
telif meselelerine uygun hal suretleri 
tatbik etmektedir. Muvaffakiyetinin 
hikmeti, ulusla daimi temas halinde ol· 
masındadır. Filhakika, Başvekil, finans 
vergilerinin mükellefler için ağır oldu
ğunu görür görmez, milyonları cesaret
le bütceden silm~ktedir. Çünkil o, bu 
milynoların vatandaşların mübayaa ka
biliyetinin çoğalması sayesinde geri 
geleceğini biliyor. 

Türkiye Başvekili, yorulmaz bir su
rette çalışır. Memurları hafta sonu ta
tilinden istifade ettikleri halde, kendi
si içn bu tatil mevcud değildir.,, 

Muharrir, Türkiye başvekilinin ça
lışma odasında hüküm süren latif at
mosferi tasvir ettikten sonra, Başveki • 
lin yugoslav efkarı umumiyesi için ken· 
disine yaptığı beyanatı naklediyor. 

Başvekil evvelemirde başbakan B. 
Stoyadinoviçi Ankarada kabul etmek
ten mütevellid büyük memnuniyetini 
bildirmiş ve demiştir ki: 

''- Kendisiyle yaptığım temas be
nim için çok hoş ve kıymetli olmuştur. 

Dr. Stoyadinoviç, fikirleri salim ve 
kendilerini dinlemek bir zevk olan dev
let adamları sınıfına dahildir. B. Sto• 
yadinoviç Yugoslavyanın balkan paktı· 
na ve bilhassa Türkiyeye karşı olan sa· 
mimiliğini iştah etmiştir. 

İsmet İnönü iki memleketin bugü
nün başlıca siyasal meseleleri hakkın· 
daki noktai nazarlarındaki tıpkılığı 

hatırlattıktan ve B. Stoyadinoviç'in 

Türkiyede kısa ikametinden bu 
memleketin hakiki çehresini nak· 
lettiği ümidini izhar et\'ikten sonra, 
bu ziyareti şu sözlerle hulasa edebile· 
ceğini söyledi: 

"- Rabıtalarımıza ve sö1lerimize ı. 
timad kuvvetlenmiş ve tarsin edilmiş· 
tir. Bizzat Dr. Stoyadinoviç, karakteri 
ile, insanları ve ulusları itimada teşvık 
etmektedir.,, 

Türk siyasası bahsinde, İsmet İnö
nü bunun, Türkiyenin iç ve komşu 
memleketlerle dış sıyasalarında teza· 
hür etmekte olan barış sıyasası olduğu· 
nu bildimiiştir: 

"- Türkiyenin barı~ ihtiyacı var
dır ve hiç bir arazi hedefi yokutr. Bu· 
nunla beraber, milli emniyet mesele
sinde, çok hassastır ve küçük veya bil
yük her ulusa bi.iyük dünya camiasm• 
da azi olarak hürmet edilmesini iste
mektedir. Bunun içindir ki, Türkiye 
sadık azasından bulunduğu milletler ce
miyetinin kollektif emniyet siyasasına 
sadık bir surette merbuttur ve gelecek· 
te de merbut kalacaktır.'" 

Makalenin muharriri, İsmet İnönü'· 
nün Türkiyede pek çok sevildiğini kay
dettikten sonra makalesini: 

''İsmet İnönli artık bir başvekil de
ğil, yeni kemalizm dininin ilk idareci· 
ıidir!" 

Sözleriyle bitirmektedir. 

Sil•erya madenlerindeki sabotaj 
hadisesinin muha lcemesi basladı 

Moskova, 20 (A.A.) - Novosibirsk
de Sovyetler birliği yüksek harb diva
nı B. Ultrikh'in başkanlığı altında top• 
!anarak, doğu Siberyada sabotaj Troç
kist mukabil ihtilal meselesini gözden 
geçirmeğe başlamıştır. Andrev Kova
lenko, Leonnenko de Şenkonov ve al
man Stikling bu meselede suçlu bulun
maktadırlar. 

İddianamenin tasrih ettiğine göre, 
bu zatlar 1936 da Troçkist mukabil ih· 
tilal grupunun Memerov madeninde ha
rekete geçen faal azası bulunmuşlardır. 
Bu grup, muhtelif ihtilal ve sabotaj ha
reketlerinde bulunarak Sovyetler birli· 
ği devleti aleyhine mücadele açmış bu
lunmakta idiler. 

1935 ve 1936 da bu zatlar madenin 

işletilmesine sekte vermek, kömür is
tihsalatını sabote etmek, münakalat va
eıtalarını tahrib etmek, iş emniyetini ve 
teknik tedbirleri ihlal eylemek maksa
diyle birçok hareketlerde bulunmuşlar· 
'dır. Suçlular, madenlerde külliyetli 
mikdarda grizu bulunduğu halde işçile· ı 
ri çalıştırmakta ve bu suretle devamlı 
infilaklara ve işçilerin zehirlenmesine 

' sebebiyet vermekte idiler. Bu mukabil 
ihtilal grupunun, faaliyeti neticesi ola
rak, 28 Ikkanun 1935 de iki işçi grizu 
tarafından zehirlenerek ölmüştür. 23 ey
liil 1936 da suçlular Tsentralnaya made
ninde bir grizu patlamasına sebebiyet 
vermişlerdir. Bu patlama neticesinde iş· 
çilerden onu ölmüş ve 14 ü yaralanmı~
tır. Troçkist mukabil ihtilal ve sabotaj 
grupu 1935 de Kemerov madeninde te· 
şekkül etmişti. 

Bu grup, madende çalışan ve 
Sovyet rejimine düşman mühendis ve 

teknisiyenlerden mürekkepti. Eski sa

botaj suçluları da bu madende çalışan 

fa~ist alman mühendislerinin şeriki i
diler. 

TASHİH 
Dün, bu sütunlarda intişar eden, Kas· 

tamonu saylavı B. Tahsin Coşkamn 

pamuk yazısının başlığındaki Agrarpo
litik kelimesi bir tabı hatası neticesin
de (A) harfi eksik olarak çıkmıştır. Ö
zür diliyerek tashih ederiz. 

C. Hı. P. kongreleri 
Kaza kongreleri ay sonunda bitecek 

( 
~ . 

Kongresini yapan C.H.P. Etimes ııt kamunu üyeleri bir arada 

Cumhuriyet Halk Partisi kamun pılarak şimdiye kadar doğrudaı"!. d:>ğ· 

kongreleri Ankarada bitmiştir. Kaza ruya ilyönkurula bağlı bulunan kamun• 

kongreleri ise bu ay sonunda bitmit lar bu kazalara raptedileccktir. Kaza 
olacaktır. Ankarada bu sene yeniden kongrelerini müteakib vilayet kongresi 
Çankaya ve merkez kaza teşkilatı ya- 25 birinci kanun tarihinde toplanacaktır. 

YENİ LOKARNO 

MESELESi HAKKINDA: 

' 

İngiltere, alak:alı 

Saltanat taraftarları Viyanada 
büyük bir nümayiş yaptılar 

devletlere IJirer 
nota verdi 

Londra, 20 (A. A.' - Hariciye ne

zareti, dün akşam Almanya ve Fransa 

el~ileriyle Belçika ve İtalya i~güderlc

rine yeni Lokarno mese!esinden bahis 

bir muhtıra vermiştir. Bu muhtırada 13 

tarihli ingiliz muhtırasına Almanya ve 

İtalya taraından verilmiş olan cevabla

rın bazı noktalarının izahına ve aydın· 

latılmasına çalışılmaktadır. 

Söylendiğine göre, ingiliz muhtırası, 

ilhassa Lokarno ile Milletler Cemiyeti 

mukavelenamesi arasında mevcud olan 

rabıtalarla meşgul olmaktadır. Muhtı· 

rada İngilt::renin şarki Avrupaya ait 

meıeleleri tamamiyle bir kenara bıra

kıp münhasıran garbi Avrupa mesele· 

terinin halledilmesine aleyhtar olduğu 

ehcmiyetle kaydedilmektedir. Muhtıra· 

da, netice olarak, İngilterenin B. Leon 

Blum'un geçen temmuz ayında Londra· 

ya valci ziyaret esnasında yapılmış olan 

liç taraflı beyanat hükümlerine sadık 

olduğu bildirilmektedir. 

Viyana, 20 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 

Dün Otto de Habsburg'un doğumu
nun yirmi dördüncü yıldönümü müna· 
sebetiyle saltanat taraftarlarından elli 
bin kişi Habsburg bayraklariyle dona· 
tılmış olan Konzerthaus'da toplanmış· 
tır. Bu rıfünayiş, Viyana'nrn şimdiye 

kadar ~önnemiş olduğu muazzam bir 
tezahür olmuştur. 

Saltanat taraftarları şöyle bağırıyor
lardı: 

''- !mpaartorumuzu isteriz!.,, 
Arşidük Öjcn ve Arşidük Otto'nun 

kız kardeşi Ar'?idü~es Adelayd, bu nü· 
mayişte hazır bulunmuşlardır. 

Hatibler, Şu~nig hükümetinin salta· 
nat Iehdarhğı hareketine iştirakini ehe· 
miyetle kaydctm:şler ve hükümetin bu 
nümavişte basvekilin yaveri albay Bartl 
ile propaganda komiseri albay Adam 
tarafından temsil edilmekte olduğunu 

söylemişlerdir. 

Saltanat taraftarları partisi lideri B. 
fon Visner, saltanat taraftarları propa· 

gandasımn Avusturyada serbestçe icra

ıına müsaade etıniş olmasından dolayı 

Avusturya hükümetine teşekkür etmif· 

tir. 11 temmuz tarihli Avusturya • Al· 
manya anlaşmasından bahseden hatib, 

B. Eden silahlanma ve.Lol<.arno meseleleri 
hal{l{ında bir nutuk veNli 

Londra, 20 (A.A.) - B. Eden, bu
gün öğleden sonra Limingt:>nda söyle. 
diği nutukta, ingiliz teslihatının ne bir 
taarruz harbı, ne de Cenevre paktına ve
yahut Paris paktına muhalif bir maksad 
için kullamlmayacağmı bir defa daha 
söyledikten sonra demiştir ki: 

"- Bu teslihat, ortadaki teahhütler 
mucibince!, Fransaya veya Belçikaya tah
rik vaki olmadan yapılacak bir taarruza 
karşı kullanılabilecek veya, icab ederse, 
kullanılacaktır. 

Keza bu teslihat Almanyayı da tah
rik vaki olmadan kendisine yapılacak bir 
taarruza karşı müdafaa edebilecek ve
yahut, yeni batı paktı vücud bulduğu 

takdirde, müdafaa edecektir. 
Teslihatımı:t, paktın münderecatına 

dahil bulunduğuna hükmedeceğimiz her 
türlü hallerde taarruza uğrayana yar
dım için kullanılabilecektir. 

''Kullanılabilecektir., diyorum, zira bu 
kabil hallerde askeri tedbirler almak için 
hiçbir otomatik teahhüt mevcud değil
dir. Esasen böyle olması da doğrudur. 
Zira milletlerin, bizzat kendi hayati men. 
faatleri bahis mevzuu ol2n bölgeler 
müstesna olmak üzere, otomatik askeri 
teahhütler kabul etmeleri beklenilemez. 

İşte sıyasamızın ve yeni Lokarno pak
tı projesinin esasları bpnlardır. Dün 
paktta bizimle müştereken imzası bulu
nan hükümetlere, kendilerinden gelen 
cevablara göre mantıki karşılıklı olarak 
kabule değer saydığımız bu prtları bil
dirdik. 

Avusturya dış hal<.anının Berlin 
ziyareti hakkında resmi tebliğ 

Bertin, 20 (A.A.) - Tebliğdir: A. 
vusturya dış bakanI B. Şm.id Berlinde 
Almanya dış bakanı Fon Nöyrat ile mü· 
teaddid siyasal görüşmelerde bulunmuş 
ve bu görüşmelerde, siyasal ekonomik ve 
kültürel, iki memleketi alakalandıran bü
tün meseleler gözden geçirilmiştir. 

Görüşmeler tam bir samimilik için
de cereyan etmiş ve görüş birliği büyük 

bir memnuniyetle müşahade ve tesbit e

dilmiştir. 

İki memleket arasındaki tecim mü

nasebetlerinin genişletilmesi için 7 ilk

kanunda Viyanada konuşmalara başla. 

nacaktır. 

fJkkanun ortalarından itibaren A
vusturyada spor seyahati faaliyetinin ar. 
tırılması için de memnuniyeti mucib bir 
tesviye sureti bulunmuştur. 

Bu senenin 11 temmuzunda aktedi-

len t>nlaşmarun karşılıklı münasebetle. 
rin inkişafı için en geniş imkanlar ver· 
diğı tesbit edilmştir. İki hükümet bu ye
ni en.aşmada, iki alman devletinin müş
terek davası için mühim bir unsur gör
mekte ve bu suretle barış davasına mü
him bir hizmette bulunulacağında müt
tefiktirler." 

B. Şmid general Göring tarafın
dan kabul edildi. 

Berlin, 20 (A.A.) - General Göring 

bugün Avusturya bakanı B. Şmid'i ka. 
bul etmiş ve kendisiyle uzun müddet 
görüşmüştür. 

General misafiri şerefine bir öğle ye
meği vermiştir. Yemekte Avusturya he. 
yetinden başka elçi Tanşitz ve elçilik 
erkanı, dış bakanı fon Nöyrat ve büyük 
elçi fon Papen hazır bulunmuşlardır. 

Amiral Horti ve macar başbakanı 
.Romaya hareket ediyorlar 

Budapeşte, 20 (A.A.) - Salahiyetli l 
mahfiller, naib Hortinin pazartesi akşa
nu Romaya hareket edeceğini bildiriyor. 

Naibe başbakan Daranyi de refakat e

decek ve dış bakanı Kanya bu vesile ile 

kont Cianonun ziyaretini iade edecektir. 

Sen Şama felaketinde ölenlerin cenaze a1ayı 
Sen. Şama, 20 (A.A.) - Barut de

posu kazasında ölenler için bugün milli 
cenaze alayı yapılmıştır. 

Cumur başkanı, 51 tabutun üzerine 
Lejyon Donör haçı ve vazife kurbanları
na mahsus madalyalar koymuştur. 

Bütün mağazalar kapatılmış ve bay. 

rak1ar yarıya indirilmiştir. 

Cumur başkanının yanında BB. Da

ladyc, Ganib, Düpark, Kot, Polkfor ve 

Max Dorne bulunmakta idi. 

bu anlaşmanın Habsburg saltanatının 

iadesi aleyhinde gizli hiç bir maddeyi 
ihtiva etmemekte olduğunu söylemit• 
tir. B. Musolini, Avusturyanın istikll4 
tini garanti altına almış olup Şuşni.g 

hükümeti de Avusturya nazilerini tem• 
muz anlaşpıası hükümlerine riayete meç. 
bur etmektedir. 

Hatib, netice olarak, s<.ltc.nat tarat. 
tarlariyle naziler arasında giıli bir pak' 
olmadığını bildirmiştir. 

Saltanat tara/tarlarının aldıktan 
te'dbirler 

Viyana, 20 (A.A.) - Saltanat taraf· 
tarları, propagandalarını kuvvetlendir· 
mek için bir takım tedbirler almıştır. 

Eski imparator Karlın ve Arşidült 
Ottonun samimi dostu Baron fon Mir· 
hah, saltanat partisinin idaresinde B. 
fon Visnere yardım edecektir. B. fon 
Mirbah, bilhassa idari işlerle meşgul oh 
caktır. 

Salengro 
öldükten sonra 

Londra, 20 (A.A.) - İşçi partisi 11· 
deri B. Atli B. Salengronun cenaze ·rne· 
rasiminde partiyi temsil edecektir. 

Komünist partisinin kararlan 
Paris, 20 (A.A.) - Komünist parti• 

sinin siyasi bürosu toplanmı~ ve aşağı. 
daki talebleri tanzim etmiştir: 

ı - Roje Salengroya karşı hUcum 
etmiş olan haftalık Grenguar mecmua• 
sının intişarının men'i. 

2 - Roje Salengroya karşı yapılmı\ 
o!an hücumlardan mesul tutularak eski 
başvekil Andre Tardio ile mebus Kia· 
pin ve eski mebus Karbuccianm tevkif· 

leri. 
3 - Burgos hükümeti Almanya ve 

İtalya tarafından tanınmış olmasına bi· 
naen İspanya işlerinde bitaraflık ıiya• 
setinden vazgeçilmesi. 

B. Salengro lwkkında bir 
alman notası 

Faris, 20 (A.A.) - Almanya büyüJC 
elçisi dün akşam aşağıdaki notayı tebliğ 
etmiştir: 

"Bazı fransız gündelik gazeteleri, 
alman servislerinin Salengro meselesi 
hakkında alman dosyalarından çıkarılan 
malUmatı verdiklerini yazmışlardır. Bu 
haberler tamamiyle asılsızdır. 

Alman hükümeti Salengro meselesi· 
ni başlangıcındanberi sırf Fransaya te
alli'lk eden ve hiç bir şekilde Almanya 
ile alakası olmayan bir mesele olarak 
telakki etmiştir. Bu itibarla Almanya· 
nın Salengro hadisesiue karışmasuıa 

hiç bir sebeb yoktur . ., 

CENUP AMERlKASl'NDA: 

B. Hull Buenos - Ayres yolunda 
Rio • de - Janeire, 20 (A.A.) - B 

Kordell Hull, "amerikan lecyon" vapu
ruyla buraya gelmiştir. Kendisi bir cu 
sonra Buenes Ayres'e hareket etmiştir. 

B. Hul'ün bir nutku 
Vaşington, 20 (A.A.) - Rio de Ja. 

neiro'da bir nutuk söyliyen Amerika bir 
leşik devletleri dış işleri bakanı B. Hull, 
dünya sulhunun geçirmekte olduğu teh. 
likeleri uzun uzadıya anlatmış ve bütün 
Amerika devletlerinin müştereken yapa• 
caklan bir tezahürün belki de bu teh
likeleri bertaraf edebileceği ümidini iz· 
har eylemiştir. 

B. Hull, ticaret münasebetlerini az 

da olsa inkişaf ettirmeğe muvaffak olur· 
sa Buenos - Ayres konferansının müsbet 
bir netice vermiş sanılacağını kaydet
miştir. 

SOVYETLER BIRLl<il'NDE: 

Sekizinci Sovyctlcl' kongre~i 
a~ılıyor 

Moskova, 20 (A.A.) - Sekizinci fev· 
kalade Sovyetler kongresi bu ayın 25 
inde Kremlin sarayında açılacaktır. Sov. 
yetler birliği temel yasası meselesi ruz
nameye dahildir. B. Stalin bir nutuk ve. 
recektir. ~ · 
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Tarlı tetkilderi: 

• • •• • ' azı 
§ '' 

uze ın 
Türk milletinin insanlık tarihinde 

oynamış olduğu rolün muhakkak ki çok 
kati bir mahiyeti olmuştur. Garbın bu· 
günkü medeni milletlerinin vahşiyane 
hareketlerde bulunarak karanılk ve 
cehalet içinde yaşadıkları devirlerde, 
garba doğru akan türk kabileleri uzak 
şarkın ilim ve kültürünü de beraberle • 
rinde götürüyorlardı. Bu itiba,.la, o za· 
marıki türk kabilelerinden bahsolunur
ken onların yarı medeni bir halde bu • 
lundukları batıl itikadına saplanmak 
değil, hakikate istinad ederek garba 
çağdaş kültür ve medeniyeti türklerin 
getirmiş olduklannı kabul etmek Hi
zımdır 

Tarih, türkleri, devlet kurucusu ola
rak, daha miHiddan 1200 yıl önce, Çinin 
şark şimalinde Hunların meydana çık
masiyle tamr. Halbuki ~imdiye kadar, 
tarihteki türk kültürel faaliyeti "türk" 
ün"müslüman" manasına al·nmaya ba§
ladığı zamandan itibar ettirilmek adeta 
mutad bir hale gelmiştir. Bu yüzden 
gayri müslim türkler tarafından vücu • 
de getirilmiş birçok kültür eserleri ve 
büyük icraat bu millete yabancı telakki 
ediliyor ve daha ziyade bu faal türklerin 
dindaşı olan diğer milletlere atfe
diliyordu. Tarih bu neviden misallerle 
doludur. 

Bugün milletler, din itibariyle de • 
ğil genealogique bakımdan tasnif edil
dikleri için, şimdiye kadar türk mille -
tiyle hiç bir alakası görülmemiş olan 
birçok eserlerin hakiki intisabı meyda· 
na çıkmıştır. 

* *. 
1799 da Nagy • Szent • Miklos adlı 

macar köyünde, Nera Vuin ismini taşı· 
yan bir köylü, bahçesinde bir çukur ka
zarken, tesadüfen bir altın definesiyle 
karşıJaştr. Bu define imparator Franso
va • Jozef tarafından satın alınarak 

(Kunst • historiches Museum) a konul· 
du ve bugüne kadar orada muhafaza 
edildi. 

Bu defineden çılcmış olan eski eser
ler altından mamul, büyük bir meharet· 
le işlenmiş, nebat ve hayvan resimleriy· 
le zengin bir surette teziyn edilmiş 23 
mı.:htelif altın vazodan mürekkebtir. Bu 
vazoların üzerinde şark mitolojisine aid 
resimler görülmektedir. Definenin mec· 
mu ağırlığı 6 kilo kadar tutmaktadır. 

Hun'lar devrine aid oldukları düşü
nüldüğü için bunlara "Attila hazinesi'' 
namı verildi. 

On dokuzuncu asır zarfında ve yir· 
minci asrın başlangıcına kadar orkeolo
ji ftlimleriyle türkologlar bu hazinenin 
menşei hakkında kati olarak bir şey 

tcsbit edemediler. Buna rağmen, niha· 

yet hepsi, bu eserlerin türk menşeli ol· 
duğundan şüphe edilemiycccği kanaati
ne vardılar. Fakat daha fazla tafsilat 
verilemiyordu. 

Orhon kitabelerini okumuş olan da
nimarkalı Iinguiste Vilhem Thomsen 
bir a1tın tasın iç dibinde yunan harfleri 
ve türk sözleriyle hakkedilmiş olan 
ibareyi (şekil 1 e bakınız) tercümeye 
çalıştı. Ve tetkiklerinin neticesini (Da
nimarka kıratlığı alimler cemiyetinin 
tarihi ve fiziyolojik haberleri) nde 
''Nagy • S:.ı:ent • Miklos (Macaristan) 
da çıkan altın definesinin bir ibaresi" 

Tefrika: No: 21 

lKINr:t 

Yauın: Çeviren: 

başlığı altında (*) fransızca olarali 
neşretti. 

Dibinde yunan harfleri ve türk söz· 
!eriyle ibare hakkedilmiş olan tas, Ma
caristan'da bulunmuş olan ve üzerinde 
muhtelif milletten birçok arkeologların 
ve türkologlarm mütalea ileri sürmüş 
oldukları bu definenin en ehemiyet1i 
parçasıdır. Bütün ~limle,r bu eserlerin 
tür~ menşeinden olduğu hususunda it· 
tifak etmektedirler. 

lier K'elimeyi ayrı ayn ele alalım: 

norHAA • uorTAOr.A (BuyJa • Buta
uı), Zoapan unvaniyle birlikte zikredi
len ''Buyla" ve "Butaul" isimleri hiç 
şüphesiz ibarenin yazılmasını emretmi§ 
olan maruf kabile şeflerinin adlandır. 
Ve ismi haslardan sonra gelen "zoapan'' 
kelimesi, türk menşeli bir dil karşısın
da bulunduğumuzu açıkça göstermek
tedir. 

ARİNKI AT Y~~ ıs R 

Birinci sayfamızdaki klişemizde de 
göürldüğü gibi bu tas yuvarlaktır ve 
bir askı halkasına maliktir. Ortada, 
müşterek merkezli dairelerin arasında 
mevzuubahs ibare hakkedilmiltir. Bu i· 
bare şudur: 

DOrIJ.ı\1\. ZO.AJL\;\~. TECH. 
~rrETOITH. 

BOl''l'AOrA. ZOAIIAX. T.ı\l'POl'll. 

HTZirH. T.AICH. 
Yani: 
(Bouila zoapan tesi dygetygdi, Bou· 

taol zoapan tagrogi itzigi tesi.) 
Bu ibare tasın iç kısmında bulun

maktadır. Tasıu dış dibinde ise fnntasi
tik hayvanlar arasında bir mücadele 
resmedilmiştir. Burada bir boğayi ye • 
re devirmiş olan ve pençeleri arasında 
tutan kanadalı bir arslan görülmekte· 
dir .Tasın ağırlığı 212 gramdır ve 22 
ayar altından mamuldür. Yazının tasın 
dökümü esnasında değil sonradan hak· 
kedilmş olduğu far.kedilmektedir. 

İbarenin tercUmesinde büyük güç • 
lilklerle karşılaşıldı. Çünkü ibarede kul 
tanılan dilin tUrk soyunun hangi koluna 
aid olduğu bilinmiyordu. Vilhelm Thom 
sen ibareden şu manayı çıkarmaktadır 
ki hareketten uzak olmasa gerektir: 
"Buyla zoapan bu tası tamamladı, iç· 
me tası ki Bouatoul zoapan tarafından 
asılacak hale kondu." 

Bir macar alimi de, J. Nemeth Dic 
inschrilten dcs Schatscs von Nagy • 
Szent Miklos, 1932 isimli eserinde iba
renin peçenek ve koman menşeli oldu
ğunu isbata çalışıyor ve bu dillere isti· 
nad ederek ibareye şu manayi atfedi· 
yor: "Boyla Çoban'rn tcısr, talebi üzeri
ne yapıldı; Botaul Çoban içme tasma 
bir asılma kulplu yapılmasrnr emretti, 
bu ifme tasıdır" 

1935 de bu meseleye tahsis ettiği bir 
yazısında profesör St. Mladenof, Ne
meth'in faraziyesini yersiz bularak ten· 
kid ediyor, bu tasın menşei olarak As
paruh'un türk - bulgar ırkını gösteri • 
yor ve ibareye şu manayı veriyor: 
"Boyla Çoban mücadeleyi hfı.kketti, Bu· 
taul Çoban iç salibi hakketti''. Yukarda 
zikredilen kelimelerle Asparuh devri • 
ne aid bazı türk - bulgar kelimeleri a
rasında bir benzerlik bularak hazine
nin eski bulgarlara aid olduğunu ileri 
süruyor. 

Bütün yukarda zikrettiğimiz tefsir
lerden başk~ Atina'da Bizans eserleri 
müfettişi Sotiriyu'nun yaptığı şu tefsi
ri de zikretmeliyiz: ''Digutygıı'daki 

Tcs'li Bouila Zoapan. Tagro ve Tes eya
letinden Bautaoulc Zoapan''. 

Gösterdiğimiz tefsirlerden hangiııi· 

nin en doğru olduğunu anlamak için 

(*) H istorisk - f ilologiske M eddel
ser I, a det Kgl. Danske Vidensksber
nes Selskab, Köbenhavn 1917. Say. 28 

Orhon kitabelerinde "Buyla, Boyla" 
unvanı görülmektedir ki, bu, kelimenin 
bir ismi has olmasına mani teşkil etmez. 
Buatul kelimesi de muhakkak ki türk
tür. "Ul" hecesi, açık bir şekilde "oğul" 
kelimesinin kısalmışıdır. Nemeth, ''Bu· 
taul" un Bota - ul, Bota oğlu manasına 
geldiğini kabul etmektedir. 

ZOAr.AN ( Zoapan ) tarihi manası 
itibariyle kıralhğın mümessili sıfatiyle 
bir eyaletin şefi, "seigneur., gibi bir 
asalet unvanı olan bugünkü "çoban" ke· 
limesinden b~ka bir şey değildir. 

TECH (Tesi) - Thomsen, ibareyi 
tam türkçe olarak kabul ettiği için (te
si) yi "tepsi'' kelimesinin diyalektik 
şekli telakki etmektedir. Muhtelif tUrk 
lehçelerinde ''tepsi" tabak, su tasr ma
nalarına gelir. Bununla beraber "tesi" 
kelimesine bir başka mana da vermek 
kabildir. Uygurca'da "tesi" kazmak, 

hakketmek manasınadır. Uygurca 
"Köğli teşük" ibaresi bugünkü dilimiz
de ''gönlü deşik" sözleriyle karşılanır. 
Tilrkoloğ Vambery, uygurca şu ibareyi 
de zikretmektedir: "Evinkc kelib kirti 

köngUli teşük'' = "gönlü deşik olarak 
evine gelp girdi." Sonra "tismen" fiili 
''deşmek, delmek'' manalarına gelir. 
Çagatayca'da "tislemek" kelimesi var· 

dır ki böylece "tesi" dişlemek, kazmak, 
hakketmek manalanna gelebilir. Rad • 
lof'da, "tes" köklli kelimelere bir çok 
manalar verir. 

~Yl'ETOII'II ( dygctygi ), Thom· 
sen, dygetygi kelimesiyle türkçe (tü· 
ket - mek) arasında münasebet buluyor 
ve dugetugi'.yi "tüketti" şeklinde oku· 
yor ve buna "tamamladı" manasını ve· 
riyor. Ve böylece ibarenin tefsiri şu ıc· 
kilde tamamlanmış oluyor: "Çoban 
BoyJa tası tamamladı.'' fakat diğer ta· 

raftan Varabi stepinin tUrk halkı ara
sında ''yigit" tlibiri ''yıkmak" manasını 
ifade etmektedir. Diğer türk lehçele • 
rinde (komanca, çagatayca) da "yiğit'' 

kelimesi mevcuttur. Rusça "cigitovka" 
kelimesi de bu kökten gelmektedir " 
''cesaret ve cUretle yapılan atlı askeri 

hareket" manasını ifade eder. Cigitlik 
"şanlı mücadele" manasınadır. Mitolo
jik hayvanlar arasındaki mücadeleyi 
gösteren tasın dış tarafındaki ibarede 
de bu kelime geçmektedir. 

İkinci ibarede de "tesi" kelimesine 
bu defa (e) yerine (ai) ile yazılmış ola· 
rak tekrar rastlanmaktadır. Burada 
rastlanan yeni kelimes ise Il'l'ZIPH 
(iszigi) dir. Thomsen bunu türkçe "iç· 
ki'' kelimesiyle bir addetmektedir. Ve 
''içiği tesi" nin "içki tası'' demek oldu· 
ğunu söyler. Her halde bu kelimenin 
türkçe "iç'' kökünden geldiğinden §Üp· 

he caiz değildir. 
'.J'Arl'OL'll ( tagorgi) - Thom • 

sen bu kelimeyi tefsir etmekle mlişkü· 

Sonbahar at ko~ulannın sekizinci 
haftasının geçen haftalardan daha en. 
teresan ve daha zevkli olacağı muhak
kaktır. Yeter ki hava bozmasın. 

Koşacak hnyvanlann isimlerini ve 
kazanç ihtimallerini aşağıya yazıyoruz: 

Birinci koıu: Satış koşusu. Üç yaşın
da yerli yanın kan ve halis kan arab tay
lara mahsustur. Mesafe 1600 metredir. 
Bu koşuya Öncü, Payaza Çakal ve İkbal 
isminde dört tay iştirak etmektedir. Fa. 
vori Öncü olmakla beraber 60 kilo taşı
dığına göre 52.5 kilo ile koşan Payaza•
nın bir haylı rekabet edeceğini zannedi. 
yoruz. 

ikinci koıu: Handikap. 3 ve daha yu. 
kan yaştaki yerli halis kan inıiliz hay
vanlarına mahsustur. Mesafe 2000 met
redir. Bu koşuda Tomru 63 Başkan 57 
Andran 56, Önüsar 55 kiİo ile ko~ak
tadır. Şans Tomrunun olmakla beraber 
rakiblerine 2000 metre gibi l!zun bir mc· 
safede 6, 7 ve 8 kilo vermesi diğerlerinin 
bilhassa Andran ve normal koşu ko§tuğu 
takdirde Önüsar'm kazanmak ihtimalini 
arttırmaktadır. Başkana gelince geçen 
hafta daha kısa bir mesafede Andranı 
aralarında 4 kilo bir fark olduğu halde 
ancak bir baş ile geçebildiğine göre han
dikapörün verdiği bu fazla kilo ile bir 
şey yapamıyacağı kanaatmdayız. 

Üçüncü koşu: 3 ve daha yukarı yaş
ta ve sene içinde koşu kazanmamış yerli 
yarım kan ingiliz hayvanlarına mahsus. 
tur. Mesafe 1600 metredir. Bu koşuya 
Uğur, Mavzika, Elmas, Süleyk, Ünlli ve 
Mahmure iştirak etmektedir. 

Bu hayvanların hiç birinin birinciliği 
yoktur. Maamafih Mavzika ve Mahmu· 
re diğerlerinden daha şanslı gözüküyor. 

Dördüncü ko~u: Handikap. 3 ve da

ha yukarı yaştaki halis kan ingiliz hay. 
vanlarma mahsustur. Mesafe 2200 met • 
redir. Bu koşuya Sun-and-air 70, Betyar 
60, Grandezza 54, Markiz 51, Bare 47 ve 
Durcas 44 kaydolunmuş ve handikapör 
yukarıda gösterilen kiloları vermiştir. 

lat çekiyor ve onu türkçe (taktur-mak) 
sözüyle alakalı göstermeye çalışıyor. 

(Taktırmak = asmak). Halbuki "itzi· 
gi" kelimesi "içki'' değil de "içerki" 
manasına alınacak olursa o zaman "ta
grogi" kelimesinin yunanca ''stavro(s} 
= haç'' aslındnn geldiğini anlamak ko· 
laylaşır. Türk fonetik kaidelerine göre 
"Stavros" gibi iki sadasız harfla başlı· 
yan kelime telaffuz edilemez. Ya keli • 
menin bnşına bir başka saoaJı ilave et
mak (Stefan = 1stefan gibi) yahud da 
bir sadasızı hazfetmek kaidedendir. 
Böylece Stavro yerine kelime tavro 
şekline girmiştir. 'fürk dilinin bir hu
susiyeti icabı olarak~ (V) harfı ·r (G) 
şekline girebilir ve kelimeyi tagrogi 
şekline s~kmuş olabilir. Böylece "tag· 
rogi" yi yunanca stavros ( c;-;xup?;) 

kelimesiyle daha kolayca tefsir edebili· 
riz ve ibareden şu manayı elde ederiz: 

"Buatul çoban içerki haçı hakket· 
ti''. 

Bu mesele Uzerinde diğer türkoloğ
ların da fikirlerini öğrenmemiz çok fay· 

Baghira da kuyruğunu sallayıp Balu'ya 
bakarak: 

tahlı msanlar bizim arkamıza düşerler; bel
ki de düşmüşlerdir bile. Küçük kardeş. 

1 

- Biz de bu ava iştirak ederiz, dedi, fa
kat Akeia, bu sırada insan oğlundan ne diye 
bahsediyorsun? 

Tek kurt cevab verdi: 

Movgli, küskün küskün: 
- Fakat neden böyle yapacaklar? İnsan

lar, beni kapı dışarı ettiler. Bundan fazla da
ha ne istiyebilirler? DedL 

Bu vaziyete göre 70 kilo ile Sun-and. 
air her halde koşmıyacaktrr. Çünkü koş
sa bile kanaatimce bu mesafe üzerinde 
rakiblerine bu kadar kilo farkı vererek 

değil birinci, ikinci veya üçüncü gelme
sine dahi ihtimal yoktur. Diğerlerine ge. 
lince, Grandezza Betyara nazaran altı 
kilo eksik koşmasına rnğmen iyi formda 

olmadığını tahmin ediyoruz. Markiz ise 
bu koşuda kanaatimizce en şanslı hay
vandır. Çünkü kilosu kendi kuvveti ve 
rakiblerininkine nazaren bir baylı hafif
tir. 

Beıinci koıu: 4 ve daha yukan ya§
taki halis kan arab yalnız kısraklara mah· 
sustur. Mesafe 3000 metredir. Bu koşu. 

ya Sevin, Necme, Ayşe ve Güler ismin· 
de dört kısrak iştirak etmektedir. Hep
si 58 kilo taşımaktadır. Bu koşunun fa· 
vorisi Güler ve Necme'dir. 

Çifte bahis ikinci ve üçüncü koşular 
arasındadır. Bu hafta gene bir yenilikle 

karşılaşacağız Dördüncü ko§uda ikili 
bahis vardır. Yani kazanmak için bu ko. 

şunun birinci ve ikincisini sırasiyle bul
mak lazımdır. Çifte bahis ki§elerinde s;if· 
te bahiste olduğu gibi bu ikili bahis i.. 
çin de bütlin ihtimallere göre biletleı: 

mevcud olacaktır. Bu yeni bahsin Fran
sada olduğu gibi bude de çok rağbet bu
lacağını tahmin ediyoruz. 

Şu haberi de memnuniyetle kaydede
biliriz ki halkın istirahat ve ihtiyacatıru 
düşünen hipodrom müdüriyeti, havanın 
soğuduğunu göz önünde bulundurarak 
açık meydan mangalları hazırlamıştır. 

Hava soğuk olduğu takdirde bunlar ya
nacak ve herkes zaman zaman gidip bu 
mangalların etrafında ısınabilecektir. 

ÜLKÜ 
HALKEVLERJ MECMUASJ 

'l 

46 ıncı sayısı çıktı 

dalı olurdu kanaatindeyiz. 
Macaristanda meydana çıkmış olan 

define, o devirde türk sanat ve kültürü
nün ne kadar yüksek bir seviyede bu • 
lunduğunu gösteren mühim bir delil
dir. 

Yazılı kablarm türk soyunun hangi 
kabilesine aid olduğunu bilmenin o ka· 
dar büyük bir ehenı•yt:ti yoktur, ebemi• 
yeti olan şey, bu kı, :n·,etli ve;sikanın ta· 
rih boyunca türk kU1:1Jrlinün azameti 
hakkında bize kati bir fikir verecek ma
hiyette oluşudur. 

Uzun asırlar zarfında, cahil idare • 
terin tazyikleri altında hakiki mahiyet 
ve şümulünü kaybederek bir zulmet 
perdesine bürünmUş olan bu killtürün 
bugün, yeni Türkiyenin büyük ve kur· 
tarıcı ve yaratıcısı Atatürkün elinde, 
yeniden dünyaya aydınlık ve bereket 
gôtürecek bir güneş halinde ışıldama· 
ya başladığını görmek, bir türk için 
bundan daha büyük bir bahthhk tasav
vur olunabilir mi? 

MUIIL!S ERTUNÇ 

Rudyard Kıpling Nurettin ART AM 

- Su sebeble ki şu san hrrsıZin, derisi 
kayalıkta gerili dururken ben, gene kendi iz
lerime basarak, bazan geri dönerek, hazan 
yere yatarak, sözün kısası, bizi takib ederler
se izimi bulamasınlar diye ne yapmak lazım
sa yaparak köye kadar uzandım. 

- Sen bir adamsın, dedi AkeHi, bunlar 
niçin böyle yapıyorlar, bunu söylemek bize 
serbest avcılara düşmez. 

ileriye atıldı; onun vücudu da gerilmişti. Mov. 
gli, gıbta ile baktı. Onun burnu hiç bir insan 
burnunun alamıyacağı kad::ır koku almakla 
beraber, ne de olsa, bir Cengel burnunun 
hsasasiyetini gösteremezdi. Hele köyde ge
çirdiği üç ay onu büsbütün geriletrnisti. Bu
nunla beraber parmağını nemlendirerek bur
nunu oğdu, ve yukarıdan gelen kokuyu du
yabilmc:!t için ayağa kalktı. 

- Sakin ol, sakin ol Rakşa, dedi, bizim 
kurbağa tekrar geldi, hem de o kadar akıllı 
olarak ~eldi ki kendi öz babası bile aya'tdarr
nı yalaşa yeridir. Başındaki yara nasıl ın
sanJarı kendi hallerine bırakınız. 

Balu ile Baghira tekrarladılar: 
- İnsanları kendi hallerine bırakınız. 

Movgli, başı anakurddan tarafa eğik: 
- Ben kendi hesabıma, dedi, bir daha in

san kokusu koklamak istemiyorum. 
Akela bir kulağım dikerek: 
- Fakat. .. fakat, insanlar senin arkam 

lbıral{maz1arsa o za~an ne yapacaksın, kü
çül· kardeş? 

Boz kardeş, etrafındakilere göz gezdire -
rek ve konuşurken alt çenesini gererek: 

- Biz beş kişi olacağız, dedi. 

İzleri o kadar kanştırmıştım ki kendim 
bile yolu zor buluyordum. Bir aralık yarasa 
Mang, orada bir ağacın üzerine kondu ve de
di ki: 

- İnsan yavrusunu kovan köylülerin kö-
yü bir an kovanı gibi vızıltılar çıkarıyor. 

Movgli, 
- A ttığırn taş kocamandı, dedi. 
- Ben Mang'a neler gördüğünü sordum. 

O, köyün kapısında kırmızı çiçeğ'in ya1aldI
ğmı ve etraf mda silahlı adamların oturdu
ğunu söyledi. Ben bunun ne demek oldu - unu 
biliyorum; kaygum ondandır - Akela vücu
dunun iki yanındaki eski yara izlerine bak
tı - fnsanlar keyif için silah taşımazlar. Si-

Bıçak yerde açık duruyordu ve kurt der
hal ayağını yukarıya çekmi~ti. Movgli, bıça
ğı kınına koyarak sükunetle dedi ki: 

- Bir daha, sefere insan sürüsiyle Movg
linin sürüsünü bir nefeste söyleme, dedi, iki 
nefeste söyle. 

Akela, bıçağın toprakta açtığı yarığa ba
kıp aksırarak : 

- Bu keskin bir diş, dedi, fakat insan sü
rüsiyle beraber yaşamak gözlerini bozmuş 
küçiik kardeş, Sen daha vurmadan ben bir 
kara~ayı öldürebilirdim. 

Baghira, ayağa sıçradı; başını, mümkün 
olduğu kadar yukarıya kaldırdı, vücudunda
ki b~itün kıvrımlar sertleşmişti. Boz kardeş, 
de onun gibi harek<'t etti. Yalmz sağ taraf
tan esen riizgan alabilmek için biraz soluna 
geçti. Akela da yarı .çömelmiş bir vaziyette 

Akela homurdanarak: 
- İnsanlar! dedi. 
Movgli, yere oturarak cevab verdi: 
- Buldeo, bizim izimizi kovalıyor. Ba

kın, bakın, güneş ışığı tüf eğinin üzerinde 
parlayıp duruyor. 

Akela: 
- Ben size insanların bizi kovahyacak

larını söylemedim mi? Dedi. ben boşu boşu
na bu sürüye önderlik etmedim. 

Dört yavru, hiç bir şey söylemeksizin ve 
karınlarına diken batmaması icin emekleye 
emekleye tepeden aşağı inmeğe başladılar. 

Movgli seslendi: 
- Böyle sessiz sadasız nereye gidiyor

sunuz yahu? 
- Sesini crkarma, ö~leden önce kellesi 

elimizdedir. Dive cevab verdi boz kardeş. 
(Sonu var) 
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Sanat bahi~leri: 

Bu günlerde, sanat hakkında bir takım münafa§alar yapılıyor: sanat şu 
vasıfta; hayır, bu vasıfta olmalıdır, ve, .şu eser bu vasfı, bu eser de şu vas
fı ta~maktadır, gibiu•• 

Bir fransız gazetesi §U haberi veriyor: "Bir Anglo - Sakson cemiyeti, 
ınektubla papalık maka.nıına başvurarak Vatican'daki Sixtine şapelinirı ta
vanını süsliyen çıplak resimlerin kaldırılmasını, yahud örtülmesini iste
mi§tir. Papalık makamının bum cevabı da: ''Her şey, Michel Angelo'nun 
düşüünp yapmış olduğu şekliyle bulunduğu yerde kalacaktır." olmuştur" 

Sanat, şaheserler yaratacak kudreti kazanmış bulunursa onun tek .ka
rakteri sadece s a n a t olur ve ortaya koyduğu eserler ise - Anglo • 
Sakson cemivetinin bu sırada istediğine uyularak - badana veya peştemal 
ile gizlense bile, cumhuriyet hükümetinin Ayasofyada yaptığı gibi, insan 
nesillerine temiz hisler ve derin hayranlıklar telkin etmek i'in tekrar mey
dana çıkarılır. 

Asıl dava, sanatın adına liyakati davaSidır. 
Brına gene kendimizden bir örnek gösterelim,· 16.z"k Türkiye Sinaıu ia

Hr mı etmiştir, yoksa onu sahibi olduğu mevk.ie mi getirmi~tirl. 

Kimler en çok seyahat ediyorlar? 

Büyük bir Belçika dergisnin ne.şrettiği bir istatistiğe göre, şimdiye ı::a. 
dar herkesin zihnine yerleşmiş bir kanaat yanlışmış: en çok ~ya.hat eden
lerin jngilizler olduğu kanaati. Halbu}cj seyahat sayısında rekor kıranlar 
belçikalılardır. 

Bu istatistiğe bakrlırsa belçilralı yılda otuz bir, alman otuz, ingiliz yir· 
mi dokuz, fransız da on dokuz seyahat yapmaktadır. 

Dergi bu rakamları vermekte ise de bahsettiği seyahatlerin vilayetten 
vilayete mi, memleketten memlekete mi, yoksa kıtadan kıtaya mı yapıldr· 
ğını tasrih etmemektedir. 

Fakat vilayetin bir şehrinden öteki kasabasına dahi olsa. seyahat etme. 
ğı büyük. bir gaile saymamağa alışmak bile illsanz dinlendirmez mil. 

Slıigamoto 

Slıigamoto bir japon şehridir ki inşası geçenlerde ... Brezilyada tamam
lanmıştır. Cenub Amerikasının bu kısmında gittikçe ~oğalmalıta olan ja.· 
ponlardan başka kimse bu şehirde oturmıyacaktır. 

Bu japon şehri Brezilyanın Sao • Polo kısmındadır ve dabı ~imdiden 
25.000 nüfusu vardrr; yolları geniş ve yeryer büyük parklarla süslüdür. 
Modern evlerinin hepsi kaloriferlidir. Şehrin benü7 ıalcipsfa olan tek gue
tesi ele tabii japonca neşedlimektedir, 

Br~zilyada japon işehri! 
Acaba, günün birinde, ]aponyadı bir Brezilya ~ebri lrırulduğuau da 

işit~bilecek miyiz~ 

....... 
6 Ram<ızan 
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- Atatürk. büyük yurd gezisinde Sıvası şereflen
dirdiler. (930) 

- Lo2an konferansı açıldı. (922) 

u ı: u s 

Fantastik Senfoni 
Flarmonik orkestrasının 

bugünkü konseri 
Buğün Cfunhur başkanlığı filarmo

nik orkstrasr, Müzik öğretmen oklu 
konsr salonunda Dr. Praetorius'un ida
resinde, büyük fransrz bestekan Berlij
in ölmez eseri Fantastik senfoniyi ça
lacaktır. Bu münasebetle muayyen bir 
programı haiz olan bu eserin mevzuu· 

\ 

nu Ulus sütunlarına geçirmeyi faydalı 
bulduk. 

Fantastik senfoni, bir sanatkarın ha
yatının bir safhasını ifade ve tasvir e
den programlı bir orkestra eseridir. 
mevzu şudur: 

Marazi bir hassasiyet ve ateşli bir 
muhayyile sahibi genç bir müzisyen, 
ümidsiz bir aşk buhranı içinde intihar 
kasdiyle afyon yutuyor. Fakat ald:ğı 
afyon mikdarı az olduğundan ölmiyor, 
garib hayaletlerle dolu derin bir uykuya 
dalıyor. Uyku esnasında hisleri, hatıra
ları hasta dimağında muzikal fikirler 

ve nevhaJar halini ahyor. Sevdiği kadın 
onun için her yerde rastladığı, işittiği 

bir melodi, sabit bir fikir oluyor. Eserin 
birinci parçası tahayyüller ve ihti

raslardır. Bu parça, onun, saadet, 
korku, kıskançlık, sevgi, nihayet 
dindarane tevekkül gibi sevgilisine 
karşı duyduğu hislerin ifadesidir. 
İkinoi parçada müzisyen 6cvgilisi

ni, bir baloda muntazam bir ziyafetin 
gürültüleri arasında buluyor. Üçün· 
cil kısmı. kırda bir sahnedir. Müzisyen 

bir yaz akşamı kırda iki ç()banın kar

şılıklı Ranz adlı enstromanlarını çaldık

larını işitiyor, bu pastoral Düo, rüzgar

la kıpırdayan yaprakların çıkardığı ~s, 

nefis tabiat, ona sükunet ve ümit veri

yor, ve neşeli fikirler ilham ediyor. Fa

kat o (yani sevgili) yeniden görünü

yor. Müzisyenin kalbi yeniden sıkışı

yor, ve iztırablar, kablelvuku hislerle 

heyecanlanıyor: ya onu aldatıyorsa ..• 
çobanlardan biri saf melodisine tekrar 
başlıyor, fakat öteki cevab vermiyor. 
Güneş tatıyor, uzaktan yaklaşan fırtı
nanın gürültüleri işitiliyor, yalnızlık 

ve sessizlik ..• 

Bcuıbetke 

İKİ MOHtiU HABER 
(Başı 1. inci sayfada) 

maya takaddüm ettiğini görüyoruz. 
Çünkü bu kadar geniş ölçüde ve 
muntazam bir cephe birliği, karşıda 
belki aynı ehemiyette diğer bir cep
he birliğini icab ettirebilir. 

~ okyo havadisi hakkında, Tay
mis gazetesinin yazdıklan dikkatle 
okunınağa değer: 

"Japonya, dostlarını ve dü§· 
manlarını istediği yerde, i•tediği 
gibi ve istediği zaman intihab e
debilir. Fakat bu Jela yapml§ ol
duğu intihabın, gerek kendi men
i aati ve gerek dünyanın menlaa
ti namına, çok mühim bir 8UTette 
pek fena yapılmış olduğunu söy
lemekten kendimizi alamıyoruz. 
Bu anlaşmanın hükümleri, Japon. 
yanın hareket serbestisini biraz 
kaybetmiı olduğunu gö•termek
tedit. Bu anlG§ma, Tokyo Üe 
Moskova arasındaki gerğinliği a· 
zami hadde fıkaracak mahiyelle
dir. Buna karşı Japon.va hiç bi:
taviz de temin eylememek.tedir. 
Şu hal, bir zamanlar çok ziyade 
arzuya §ayan olduğu söJlenilmiş 
olan İngiliz • japon yakınlığı için 
zararlıdır.,, 

Demek ki İngiltere ideoloji esası
na dayanan aynlığm, yani mesela fa. 
şiznı enternasyonalinin İtalya - İn
giltere anlaşmuma engel olacağını 
söylediği gibi, Berlin • Tokyo • Ro. 
ma blokunun da Japonya - lnailtere 
dostluğunu sarsacağını sezdirmek

tedir. Acaba rejim davalannm, din 
kavgaları taassubunu başlatacağı bir 
devre doğru mu gidiyoruz? Acaba 
yann muhtelif memleketlerdeki 
muhtelif partiler arasında kurulan 
enternasyonallerin, dahili politika

ları hudud dışına doğru sürükledik
lerini mi göreceğiz? Hepsi ile iyi ge
çindiğimiz rejim ve hükümetleri bir
birine katan bu meselelerle bizim a
lakamız, onlann umumi sulhu alaka
dar ettiği kadardır. Cenevrede, her
kesin, birbirlerinin hürriyetlerini ta· 
nryan, birbirlerinin milli davalanna 
hürmet eden esaslar üzerinde birliği 
acaba hepsinden daha hayırlı değil 
miydi? 

Falih Rıfkı ATAY 

SAYFA 5 

Bi bliyoğrafya: 

ÜLKÜ 
Halkevleri dergUii Ulkünün son teş

rin tarihli 45 inci sayı.Sı hususi surette 
zengin bir münderecatla çıkmı~tır. Bu 
sayının hususi ehemiyeti Atatürk un ye· 
ni nutkunu ve cumuriyetimizin on us;iın. 
cü yıldöniımü dolayısiyle rejimin muh
telif iş sahalarındaki başarılan hakkın
da salahiyetli ~siyetlerin vermiş ol
dukları konferanstan ihtiva etmes, -tir. 
Bu konferanslar sırasiyle şunlardır: Ne. 
cib Ali Küçüka: Cumuriyet, N. A. Kan
su: Türk inkilabı, N. R. Menemencioğ
lu: Dış işlerimiz, Ali Rıza Eren: Bayın. 
dırlık işlerimiz, Sami İşbay: Ekonomi iş· 
!erimiz, İhsan Sungu: Kültür işlerimiz. 
Ülkü'nün bu konferansları ihtiva eden 
kısnu, on dördüncü yılımızın eşiğinden 
geriye bir göz atarak kazanmış olduğu
muz mesafenin ehemiyetini bir kerre da
ha toplu bir halde ölçmek imkamnı bize 
verdiği için, bütün türk aydmlarmı ala
kadar edecek bir ehemiyettedir. 

Bundan başka mecmuada okuduğu
muz yazılar şunlardır: Hasan Ali Yücel: 
Levi-Bruhl, Behçet Kemal Çağlar: Oğuz 
on dört yaşında. Sa.id Aydoslu: Merkan
tilizm, Dr. Pittard: Türk ırkı, A. Ca. 

feroğlu: Türk kopuzu, M. Rağıb Köse· 

mihal: Bela Bartok ve eseri. Bibliyoğ

rafya kısmında tahlil edilen eserler şun
lardır. M. F. Köprülii (Dr. Rassovski. 
Leskomaus). (Halil Ethem Erden: Tu. 
manbay II. kitabesi), (F. Aksu: İsparta 
ili yer adları), Arif Müfid: (Gerda Bu
rus'un bir eseri). 

Bu kadar tenevvülü ve zengin yazı
ları koynunda toplamış olan Ülkü'yü 
bütün aydınlarımız okumalıdır. Ülkü. 
nün bu sayısının İzmit kağıd fabrikası
nın kağıdına basılmış olduğunu haber 
vermek ayrı bir zevktir. 

Spor Dergileri 
Havacılık ve spor - İlk kadın hava 

şehidi Eribe için başbakan İsmet 1n&. 
nii'nün yazdıkları bir yazıdan husust 
bir kıymet alan ( 179) numaralı Hav<ıcı
hk ve Spor'u bütün okurlarımıza tavsi
ye ederiz. Bu sayıdaki yazıların başlıca
ları şunlardır: İsmet İnönü • Server Zi
ya Gürevin; Eribe • Behçet Kemal Çağ
lar; İlk hava şehidi türk kızı - Abidin 
Daver; Eribe - Ekrem Talu; Göklerimi
zin socuklarına selam; General Ayde
man ve arkadaşları - S. Z. Gürevin. 

f Güneşin doğması 6,53 - İkinci tertib Sıvas - Erzurum demiryolu istikra· i 
zının kaydına başlandı. (935) ! 

Dördüncü parça; (darağacı yolunda) 

dır. Müzisyen rüyasında sevgilisini öl

dürdüğünü görüyor, ölüme mahkum e

diliyor. Darağacına götürülüyor. Alay, 

kah karanlık, vahşi, kah parlak ve muh· 
teşem bir yürüyüşle ilerliyor, kopan 
müthiş gürültüler arasında, muntazam 
ve sağır adımlar işitiliyor, parçanın 

sonuna doğn:, sabit fikir (yani sevgili 
melodisi) bir ara tekrar duyuluyor, ve 
o anda mukadder ölüm darbesi başına 
iniyor. 

yası) dır. Müzisyen bu parçada, bir ca~ 

dı dansı seyretmektedir. Dünyanın si

hirbaz, dev, cin ve saire gibi bütün a

cib mahlfıkları onun cenaze merasimi

ni yapmaktadır. Ortalık garib gürültü

ler, inlemeler, kahkahalar, uzaktan i~i

tilen sayhalar, on]ara ce-vab verir gibi 

bağırtılarla dolmuştur. Sevgili melodi

si tekrar işitilir1 fakat o asil ve muh

teriz karakterini artık kay~etmi~. tama

men bayağı, ve grotesk bir dans havası 

halini almzştır. Yani sevgili. cadı dan

sına gelmiştir. N~şeli homurtular, onun 

gelişini karşılıyor ve kutluyor. O da 

bu cehennemi aleıne karışıyor. Ölüm 

çanları ..•. şeytan havasının tehzil edil

miş şek:lleri.. cadı rondoları işitiliyor, 

ve eser; cadı dansiyle şeytan havasının 
birlikte işitilmesiyle sona eriyor. 

Türk spor l.."Urwnu dergisi - Mem
leketimizin bu en değerli spor dergisi. 
ni, sporla uzaktan yakından alakalı her
kese tavsiye ederiz. Yirminci sayısı bu 
pazartesi günü intişar etmiştir. Bu sayı
daki yazılardan bazılan : Spordan bekle
diğimiz - Futbolda yenilikler - Türkku
şunun son yılı - Yedinci Balkan oyun. 
ları • Sporcuların yiyip içtikleri - Anka
rayı gören sporcu - Köyde spor ve spor 
haberleri. 

1 'Güneşin batması 16147 
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nı 
Psikolojik ferdiyet. - Şahsiyeti teşkil 

eden vasıflar. 
Psikolojik ferdiyet, nesci ve halti ferdiyete 

inzimam eder ve ona, zihni faaliyetin dimaği 
oluşlara ve diğer uzvi fonksiyonlara tabi olduk
ları ölçüde bağlıdrr; bize teklik vasfımızı ver
mektedir; o sayede biz, ne isek oyuz ve başka 
bir kimse değiliz. Birib"rine benzeyen ve aynı 
yumurtadan gelen, müşabih viladi bünyeleri o· 
lan iki ikizin her biri ayrı şahsiyetler gösterirler. 
Dimaği: karakterler, ferdiyetin nesci ve halti ka
rakterlerden fazla nazik aksülamel unsurlarıdır. 
İnsanlar biribirinden, fiziyolojik fonksiyon· 
l?rmdan ziyade zeka ve mizaclariyle ayırd edi
lırler. Herkes kendi fiziyolojik faaliyetlerinin 
sayısr ve bunların keyfiyet ve kesafeti ile muay· 
Y~ndir. Zihnen biribirinin e i ferdler yoktur. Ha
kıkatte, iptidai bir şuur sahibi olanlar bir"birleri
:rıe daha çok benzerler. Şahsiyet ne kadar gani 

olursa ferdi farklar da o derece çok olur. Şuurun 
bütürı faaliyetleri aynı siijede pek nadir olarak 
hep birden inkişaf etmiş bulunmaktadır. Birçok 
kimselerde bu foknsiyonlardan bazıları ya mev· 
cud değildir veya zayıflamıştır. Bunların yalnız 
keyfiyetlerinde değil kemmiyetlerinde de pek 
ziyade fark vardır. Bundan başka bunlnrm kom· 
binezonları da sonsuzdur. Muayyen bir şahsın 
bünyesini bilmek kadar güç şey yoktur. Zihni 

şahsiyetteki kompleks mahiyet nihayetsiz ve 
psikolojik dayançlar ise kifayetsiz olduğu için 

insanlar arasında sarih bir tasnif yapmak imkan4 

sızdır. Bunnunla beraber, insanları entelektüel, 
hissi. ahlaki, estetik ve dini karakterlerine ve bu 
karakterlerle psikolojik karakterlerin kombine· 
zonlarma göre kategorilere ayırmak kabildir. 
Psikolojik ve morfolojik tipler arasında da açık 
münasebetler vradır. Bir ferdin fizik manzarası 
o ferdin nesci, halti ve dimaği bünyesinin bir 
işaretidir. En mütebariz tipler arasında bircok 
mutavassıtlar vardrr. Mümkiin tasnifler Pek 
çoktur. Demek ki faydalan da a~dır. 

Ferdler entelekti.iel, has as ve iradeli diye bi
ribirinden ayırdedilmişlerdi. Her katagoride mü
tereddidler, muterizler, fevriler, in · camsızlnr,· 
zayıflar, dağınıklar, kaygılılar, ve aynı zamanda 

düşünceliler, kendilerine hükmedenler, hnksIZ
Iıktan hoşlanmıyanlar ve muvazen~li1er de var· 
dır. Entelektüeller arasında biribirinden ayn 
gruplara rastlanır: düşüncf'1eri sayısız olan, ce
şidli unsuları temsil eden, bunları tanzim edip 
birleştiren geniş fikirlilere.. Vüsatli külleri 
kavramaktan acız olan, fakat bir ihtisa
sın teferruatına iyice nüfuz edebilen dar 
fikirlilere.. Sarih ve tahlilci zekaya, büyük 
terkibler yapmak iktıdarmda olan zekadan da
ha çok tesadiif olunmnktadır. Bunlardan baska 
mantıkçılar ve insiyaklanna uyanlar grupları~ da 
mevcuddur. Büyük adamlardan çoğunu veren 
bu son gruptur. Entelektüel ve hassas tiple.rin 

bir çok kombinezonları görülmektedir. Entelek
tüeller heyecanlı, ihtiraslı, müteşebbis tirler, ve, 
aynı zamanda, dönek, kararsız ve zayıftırlar. 
Bunlar arasında mistik tip pek nadirdir. Ahlak
çı, estetikçi ve dinci meyilleri olan gruplar için
de de bu kombinezon bolluğu göze çarpmahn
dır. Böyle bir tasnif bize. sadece insan tiplerin• 
deki akıl almaz çeşidliği göstermektedir. Şa
yet basit cisimlerin sayısı sonsuz olsaydr şi· 
mi ne olur idi ise, psikolojik ferdiyetin mütalaa
sı da o derece şaşırtıcı olurdu. 

Her birimiz, kendimizin tek olduğumuza 

Muğla haberleri 
Muğla, 20 (A.A.) - Muğla • Tavas 

yolunun Denizli srnırına k ılar olan 

kısmının toprak tesviye işi tamantiyle 
bitmiştiı. 

Bu y3z orman yangrn. çok aı olmuş 
ve sekiz, onu geçmemi~tir. Orman sön· 
dürme tcşki1ôtı yangınla·."n s!; ıdürti1-
mesiıH.le çok müessir olmt.ştur. 

kaniiz. Bu teklik hakikidir. Fakat, ferdleşmenin 
derecelerinde biiyük farklar mevcuddur. Bazi 
şahsiyetler çok kudr~tli, çok metindirler. Bazı· 
ları da zayıf ve muhite ve hadiselere göre rnüte
havvildirler. Şahsiyetin basit zaafı ile psikozlar 
arasında uzun bir "mutavassıt haller silsilesi" 
vardır. Ba:tı nevrozlar, kurbanlarına şahsiyetle
rinin erdiği duygusunu verirler. Diğer bir ta· 
kım hastahklar da onu sahihten tahrib ederler. 
Uyku hastalığı, ferdde derin değişiklikler husu
le ~etiren dimağ afetlerini tevlid eder. Miyud
dan önceki ateh de, umumi felç de böyledir. Di· 

ğer bazı hastalıklarda psikolojik değişiklikler an
cak geçicidirler. Histeri, bazan şahsiyetin çiftleş· 
mesini intaç e<ler; hasta iki ayrı ferd haline gdir. 
Bu iki suni ~hıs ötekinin ne yaptığım bilmez 

İpnotizmalı uykuda, süjenin hüviyetinde deği -
şiklikler tevlidi kabildir. Eğer telkinle ona bir 
başka şahsiyet tahmil edilirse ona mahsus vnzi4 

yetleri alır, ona mahsus heyecanları duyar. Bir 
çok şahsiyetler takman kimseler gibi ş h iyeti 
kısmen dağılan kimseler de vardrr. Otomatik ya· 
zı yazanlar, bazı medyomlar ve nihayet, m rn 
cemiyetin içinde kavnn n renksiz in'! nbr ou 
kategoride } er alabilirler. 

(Soı ) 
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iSPANYADA İSYAN 1 
ra uğramıştır. 11 ölü ve 204 yaralı var
dır. 

JUaarid hükümeıinin bir tebliği 
Madrid, 20 (A.A.) - Harbiye neza-

ı ıVlaltaya varan filomuz merasimle karşıl~dı 

Malta halkı filomuz rükünleri
ni «Hurra» sesleriyle alkışladı 

M adrid şehri yavaş yavaş yıkılıyor 
Madrid, 20 (A.A.) - Havas Ajansr 

ınuhabirinden : 

Asilerin on üç tayyaresi dün saat 
16 da Madridin merkezini bombardıman 
etmiş ve şehirde yeniden bir çok yer
lerin harab olmasına sebebiyet vermiş
tir. Bir çok evler, yerle yeksan olmuş
tur. Yıkıntılar ortasında bir çok cesed
Ier yatmaktadır. Hususi bir sığınağa 

kaçmiŞ bulunan Antonio Marti cadde
si sakinleri, diri diri yanarak ölmüşler
dir. Koyu duman tabakaları, havayı 

kaplamaktadır. Merkez postahanesine 
bir bomba düştüğü gibi, dahiliye neza
reti önüne de bir bomba düşmüştür. 

Havas ajansı binasının kain bulunduğu 
mahalle, bombardımandan bilhassa mü
teessir olmuştur. Bu binanın yüz metre 
çevresi içinde yıkılmadık ev kalmamış
tır. Bombardıman bu suretle devam et
tiği takdirde Madridin ne bale gelece
ği herkesi düşündürmektedir. 

Asil~re göre Madrid halkının 
vaziyeti ümidsiz 

Sevil, 20 (A.A.) - General Cuiepo 
ae Lano, radyo ile aşağıdaki tebliği neş• 
retmiştir.: 

"Üniversite talebesinin bu sabah Al
manya ile İtalya lehine bir nümayiş 
tertib etmiş olduklarını bildirmekle 
bilhassa bahtiyarım. Madridde vaziyetin ı 
ütnidsiz olduğu teyid edilmektedir. 

bir çok asiler, yersiz yurdsuz ve ekemk 
siz kalmışlardır. Hava ıbombardımanla

rı ise, aralıksız devam etmektedir. Sekiz 
gündenber~, Madridde yiyecek yoklu
gu hissedilmeğe başlanmıştır. Yalnız 

muhariblere ekmek yetiştirilmeğe baş
lanrlmıştır. Kadınlar ve çocuklar, aç

lıktan ölüyorlar. Şimdi üniversite ma

hallesinin bütün binalarını işgal etmiş 

bulunuyoruz. Hükümet milislerinin bü
tün taarruzları, bilhassa hükümetçile
rin dün yapmak teşebbüsüne kalkışmış 
oldukları mukabil taarruz püskürtül
müştür. 

General, Sevil halkından bir çoğu
nun, Burgos bükümetinin kararlarına 

rağmen ellerinde mühim miktarda ma
deni para bulundurduklarından dolayı 
cezalandırılmış olduklarını ilave etmiş
tir. 

Madrid cephelerinde yeni 
bir şey yok 

Londra, 20 (A.A.) - Londraya ge

len son haberlere göre bugün Madrid 

cephesinde hiç bir değişiklik yoktur. 

Muharebeler devam etmekte ve görü

nüşe göre asiler, La Korronya yolunu 
"temizlemeğe'' uğraşmaktadırlar. 

Dünkü bombardıman mühim hasar
lara sebeb olmuştur. İki gazete binası 
harab olmuş ve Romanya elçiliği hasa-

Barselon un abluka edilmek istenilmesi 
yeni bir mesele çıkarıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
müracaat etmemiştir.0 

Moming Post gazetesi ise. abloka i. 
lin edilmesinin milletlerarası hadiseler 
çıkmasını kolaylaştırmış olduğunu bil
hassa kaydeylemektcdir. 

/ngiltere ne gibi tedbirler alacak? 
Londra, 20 (A.A.) - Royter ajansı. 

nın diplomasi muhabiri., general Franko
nun Akdenizdeki ispanyol limanlarını 

abloka altına almak fikrinde bulunduğu 
ve bu tasavvurunu tatbik mevkiine koy
ınağa kalkrş trğı takdirde İngiltere hükü
l:ıetinin Franko'nun elinde bulunan harb 
gemilerinin açık denizde hiç bir faaliyet 
ve harekette bulunmasına müsamaha et.. 
nıiyeceğini ve böyle bir müsaadenin mu
hariblere aid hükümler mucibince veri· 
lebileceğinialdığı haberlere atfen yaz
maktadır. Başka bir ifade ile, muharib 
hukuku bahşedinceye kadar İngiltere 

hükümeti, İngiliz gemilerinin general 
Frankonun veya hükümetin harb gemi
leri tarafından araştırılmasına müsama. 
ha etmiyecektir. 

Franko taraf•ndan usulü dairesinde 
yapılmış bir ihtardan sonra üç mil için
de ispanyol limanlanm bombardıman et. 
ınesi takdirinde ingiliz gemilerinin, za
rar ve ziyan talebi hakkı mahfuz kal
mak şartiyle, hasara uğrayabilecekleri 

tasrih edilmektedir. 

I ngiliz gazetelerinin fikirleri 
Londra, 20 (A.A.) - Deyli Meyl ga

zetesi, Hariciye nezaretinden Madrid'· 
deki ingiliz elçisi B. Çilton'a telefon 
edilerek Barselonun bombardıman edil
mesi takdirinde İngiliz gemilerinin va
ziyetlerini tesbit etmek üzere Burgos 
hükümeti delegeleriyle hemen görüş
meler yapması hakkında talimat veril
miş olduğunu haber vermektedir. 

Deyli Ekspres'in öğrendiğine göre 
hususi bir kurye, B. Çilton'un general 
Frankoya göndermekte olduğu bir mek
tubu hamilen lrundan hareket etmiştir. 
B. Çil ton, generalden Barselon limanı
nın abluka edilmemesini istemektedir. 

'Barselonrın bombardıman edildi
ği a.ınlsız 

Paris, 20 (A.A.) - Havas ajansmm 
~a~selondaki muhabiri, Barselon şeh
rının bombardıman eilmiş olduğu habe
rini kati surette yalanlamaktadır. Bu 
muhabir, İspanyada iç harb çıkalıdan
beri Barselonun bombardıman edilme
mi!} olduğunu tasrih etmektedir. 

lıalya, hiikiimetçi limanları ablo
ka etmiyecek 

Roma, 20 (A.A.) - İtalyanın ispan
yol hükümet limanlarını abluka etme
ye niy etli olduğu hakkındaki haberler 
burada yalanlanmaktadır. Fakat. lüzu-

mu takdirinde italyan tebaası menfaat
lerinn korunması için çok şiddetli ted
birler alınabileceği de ayrıca kaydolun
maktadır. İtalyan harb gemileri Barsc· 
lon ve diğer ispanyol limanları civa
rında bulunmaktadır. 

İtalya ademi müdahale komitesinden 
çıkmıyacak ve B. Grandi de komitenin 
gelecek pazartesi yapacağı toplantıda 

hazır bulunacaktır. 

Fransız elçisi F oreyn Ofis' te 
Londra, 20 (A.A.) - Fransız büyük 

elçisi dün dış işleri bakanlığında uzun 
bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmada 
Barselon limanının general Franko ta
rafından abluka altına alınması işinden 
bahsolunmuştur. 

ltalya ve Almanya Burgos hükü
metini tanımağı nasıl 

kararlaştırdılar? 
Roma, 20 (A.A.) - İyi haber al

makta olan mahfiller, Burgos hükümeti. 
nin İtalya ve Almanya tarafından tanın
ması hususunu B. Ciano'nun Berlindeki 
görüşmeleri esnasında kararlaştırılmış 

olduğunu bildirmektedir. Tarihi sonra
dan tesbit edilmiştir. Bu tanınma. kati· 
yen Ramon Frankonun İtalya seyahati
nin bir neticesi değildir. General Fran
ko'nun kardeşi olan "Ramon Franko" 1. 
talyaya İspanyanın hakiki vaziyeti hak
kında Roma bükümetine malfunat ver
mek üzere gelmiştir. 

B. Eden'in Avam Kamarsındaki 
beyanatı 

Londra, 20 (A.A.) - B. Eden A
vam Kamarasmda yaptığı beyanatta, 
ispanyol asileri tarafından abluka ilan 
edildiği hakkında hiç bir resmi malU
mata malik olmadığını bildirmiştir. Bu
nunla beraber, ingiliz hükümeti İspan
ya bükümeti makamlarından Barselo
nun muhtemel bir bombardımanı hak
kında 17 sonteşrinde bir malumat al
mıştır. 

Bu tebligata göre, Franko hüküme
ti, İspanya hükümeti için yapılan silah 
nakliyatına büütn kuvvetiyle engel ol
mak için Barselon limanında bulunan 
yabancı gemilere, hiç bir zarar ve ziya
na mahal kalmamak üzere limandan ay
rılmalarınr tavsiye etmiş ve bu hususta 
yeni hiç bir ihbarda bulunmayacağını 
ilave etmiştir. 

Keza, Barselonda bulunan yabancı
larla gayri muhariblere de şehri ve bil
hassa limana civar mahalleleri terket
meleri tavsiye edilmiştir. 

B. Eden, bu malumatı verdikten son
ra, İngilterenin halen iki taraftan hiç 
birine muharib hukukunu tanımadığı

nı bildirmiştir. 

reti, asilerin dün akşam hükümet kuv
vetlerinin Madrid cephesinde muhtelif 
noktalarına taarruz etmiş oldukları bil· 
dirilmektedir. Bu taarruzlar, püskür
tülmüştür. Asilerin hava filoları, hü
kümetçi mevziler üzerinde bir çok de· 
falar görünmüş iseler de hükümet tay
yareleri her defasında bunlarla muha
rebeye girişmekten geri kalmamıştır. 

Hükümetin iki avcı tayyaresi düşmüştür 
Fakata asilerden ~ç motôrlü üç bombar
dıman tayyaresi ile üç avcı tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Düşürlmüş olan üç motorlu tayyare
lerden ikisi hükümetçilerin hatları üze
rine düşmüştür. 

Hüküınet tayyareleri, Palma de Ma
jorka tayyare meydanını bombardıman 
ederek asilerin benzin depolarını tah
rib etmişlerdir. 

Harbiye nezaretinin .bu tebliği, asi
lerin son bombardımanlarında tahrib 
etmiş olduklarını iddia eyledikleri 
Madridin Radio-Nnien'u tararından neş
redilmiştir. 

Hükümet;;i kuvvetlerin Hueska 
mıntakasındaki muvaffakiyetleri 

Barselon, 20 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğ, cumhuriyet kuvvetlerinin dün 
Hueska cephesinin şimal ve cenubunda 
ilerlemiş olduklarını ve Purverell kasa
basını işgal ve Saragostan gelen asileri 
taşıyanbtr tren ile sekiz kamyonu tah
rib ettiklerini bildirmektedir. Belçite 
şehri şimdiden tamamiyle kuşatılmıştır. 
B. Largo Kaballeroya suikast papılmış 
olduğu haberi tekzib edilın.ekteclir. 

Kabinenin bir tebliği 
Valansiya, 20 (A.A.) - Kabine top· 

lantısından sonra bir tebliğ ncşredil· 

miştir. Bu tebliğde askeri ve iktisadi 
vaziyetin tetkik edilmiş olduğu beyan 
olun.maktadır. Tebliğde disiplin mese
leı:;inin de tetkik edilmiş olduğu ilave 
edilmektedir. Tebliğde. netice olarak, 
"her İspanyolun tek otoritenin bükü· 
met otoritesi olduğunu anlaması lazım 
geldiği,, ilave olunmaktadır.,, 

Hükümetçilerin geri aldıkkırı 
mahalleler 

Madrid, 20 (A.A.) - Dün akşam 

neşredilen resmi bir tebliğde hükümet 
kuvvetlerinin hastahane, Kasa V alas
kes, felsefe ve ziraat fakülteleri 
dahil olduğu halde üniversite mahalle
sinin bir kısmını geri almış olduğu 

bildirilmektedir. Muvaffakiyetli ta • 
aarruzlarına devam eden hükümet kuv
vetlerini takviye için boyuna topçu 
kuvvetleri gelınektedir. 

Asiler, Madridin tal1ribi planının ic
rasına devam etmektedirler. Asilerin 
bombardımanı bir kaç gün daha devam 
edecek olursa Madrid

1 
büsbütün harab 

olacaktır. 

Asilerin bir tebliği 
Salamank, 20 (A.A.) - Aşağıdaki 

resmr teıbliğ neşredilmiştir : 
Madrid cephesinde kıtalarım1z tara

f mdan işgal edilmiş olan mmtaka. 
kuvetlerimizin ileri hareketi neticesin
de genişlemiş, büyümüştür. 

Hükümet milislerinin bir çok ta
arruzları pürkürtülmüştür. Tayyarele
rimiz, düşman kuvvetlerini şiddetle 

bombardımana devam etmektedir. Hü
kümetin dört tayyaresi düşürülmüş
tür. 

Hueska cephesinde düşmanın taar
ruzları püskürtülmüştür. Eskurial cep
hesinde biraz ilerledik • 

Asilerin nıuvaf/akiyetleri 
Sevil, 20 (A.A.) - Bu sabah neşre

dilen bir tebliğde ezcümle şöyle denil
mektedir : 

" K.talarımız, dün Passeo Rosales 
ve Menklea mahallelerinin işgalini bi
tirmişler, hükümet milislerinin bir mu
kabil taarruzlarını püskürtmüşler ve 
onları ağır zayiata uğratmışlardır. 

Hükümetçilerin Aragon cephesin· 
deki taarruzları da püskürtülmüştür. 

Falanj isler B. Largo Kaballero' -
nun oğlunu idama mahkum 

etmişler 
Tanca, 20 (A.A.) - Radio-Tenerif, 

aşağıdaki tebliği neşretmiştir : 
Topçu ve tayyare kuvvetleriy!e t ak· 

viye edilen kıtalarımız Madrid cephe
sindeki ileri hareketine devam etmek-

Başı 1. inci sayfada) 
halde, bütün denizcilerimizin göğüsle
ri, donanmamıza dost İngiltere tarafın
dan yapılan muazzam bahri merasimi ve 
gösterilen ihtiramı, türke bu şerefli 

mevkii veren Ulu Önder Atatürke min
net ve şükranla kabarıyordu. Kaleden 
atılan selam toplarının uğultuları, li
manda demirli ingiliz gemilerinin her 
birinden ayrı ayrı gelen selam sesleri 
ve boruları ve çalınan istiklal mar§ımız 
arasından süzülerek geçen donanma
mız, ingiliz bava kuvvetleri merasim u
çuşları yaparken, iç limanda Kilen Eli
zabet ve Barbam zırhlılarının arasın· 

da şamandıralara bağlandı. 

Malta konsolosumuzun ziyareti 
Yavuza ilk ziyareti türk konsolosu 

yaptı. Sonra Amiral Şükrü Okan, ya
nında harb ve denizaltı filoları kuman
danları, kurmay başkanı ve yaveri ol• 
duğu halde ve bsyük üniformalarla in
giliz amirali Sir Dudlct'yi Pundu Kilen 
Elizabet'te ziyaret etti. Fevkalade me· 
raısimle karşılandı ve bir müfrezeyi tef
tiş etti. Ayrıhrken 15 topla selamlandı. 

İngiliz amirali aynı suretle bu ziya· 
reti derhal iade etti ve büyük merasim· 
le istikbal ve teşyi olundu ve topla SC• 

lamlandı. 

İki amiral arasındaki bu ilk temaslar 
çok dostane ve samimi oldu. 

Malta vali ve komuta.mm ziyaret 
Bundan sonra amirahmız limandaki 

bütün gemilerin selam boruları 

ve havaları arasında Malta va
li ve Komutanı Amiral Fren -
ci ziyaret etmek üzere buraya indi. 
dost memleket topraklarına ayak ba
sışı da 15 topla kaleden selfunlandr. 
Amiral Şükrü Okan burada askeri me· 
rasimle karşılandı. Ve resmi sel!mı ifa 
eden bir kara kıtasrnı teftiş ettikten 

Japonya ve 
komiinizm 
(Başı 1. inci sayfada) 

olan çin - japon konuşm::ı:arı da bunu 
ispat etmektedir. 

Japonyanın bu hıısı.ısta öteki devlet· 
lerle giriştiği ve girişeceği konuşmalar 
hiç kimseye karşı çevrilmiş olmayıp 

sadece komünizmle mücadeleye matuf
tur. 

Japon - alman kültür anlaşması 
Bedin, 20 (A.A.) - Almanya ile 

Japonya, Almanya ile Macaristan ara· 
sında mert olan bir kültür anlaşmasını 
yakında imzalıyacaklardır. Bu anlaşma 
mucibince her iki memleket arasında 

muallim ve talebe mübadelesi yapıla
caktır. 

Japon büyiik elçisinin bir 
ziyartei 

Berlin, 20 (A.A.) - Japonya büyük 
elçisi Kont Muşakoye, bugün milli nas
yonalist partisinin yabancı memleketler
le münasebet şuıbesini ziyaret etmiş 

ve deftere imzasını atmıştır. 

Şef Bohler, elçiye B. Hitlerin "mü

cadelem., ismindeki eserinin hususi ta
bından bir nusha vermiştir. 

tedir. Largo Kabelleronun oğlu, İspan
yol faşist kurumu olan falanjistler ta
rafından esir edilerek idama mahkum 
edilmiştir. Madriddeki anarşistler, şeh
ri terketmeğe karar vermişlerdir. Anar
şistler bütün umumi binaları dinamit
le uçurmak üzeredirler. Madriddeki si· 
vil muhafızların silahları ellerinden a
lınmıştır. Çünkü onların bizim safları
mıza iltihak etmelerinden korkulmak
taıdr. 

San Sebastien açıkkırında bir 
deniz muharebesi 

Lizbon, 20 (A.A.) - San Sebastien 
açıklarında bir deniz muharebesi cere
yan etmektedir. 

Asiler Jransız sınırını 15 gün 
için kapadılar 

Bayon, 20 (A.A.) - Hendeyden 
bildirildiğine göre, henüz belli olmıyan 
fakat her halde askeri harekatle alaka· 

1ı bulunan bazı sebcblerden dolayı, asi 
otoriteler, ispanyol sm!rmı 15 gün için 
kapatmaya karar vermişlerdir. 

sonra. maiyetleriyle birlikte otomobil• 
lere binerek vali sarayına gitti. 

Halkın heyecan ve tezahürleri 
Bütün güzergahı kesif bir halk kütlesi 

kaplamıştı. Halkın heyecan ve tezahü· 
ratını tasvir imkansızdır. Otomobiller 
mütemadiyen el çırpan ve şapkalarını 

"Hurra., avazeleriyle havaya atan binler. 
ce kişinin arasından ağrr ağır yürüdü. 
Halk bir çok defalar amiralın otomobi
lini durdurdu ve onun şahsında men• 
sub olduğu milleti çılgınca alkışladı. 

Amiral, müteheyyiç, bu tezahürata fev 
kata.de mültefitane mukabele ediyor ve 
eli ile halkı selamlıyordu. 

Dostane remaskır 
Malta valisi amiralmıızı beşyüz se• 

nelik eski Malta şövalyalarının mer .. 
mer sarayının dış kapısında ve çok sa
mimi ve dostane bir tarzda karşıladı. 
Amiralımız bir müddet istirahatten 

sonra ayni merasim ve tezahüratla Ya· 
vuza avdet etti ve valinin iadei ziyarti• 
ni kabul etti. 

Amiral daha bu iki temaslarında rea
mi mahafilde ve halk üzerinde derin 
bir sempati uyandırmış ve hünnet tel· 
kin eylemiştir. 

Amiral öğle yemeğini Yavuz•da ye
miş ve Malta fahri türk konsolosunu 
yemeğe ahkomuştur. 

Filomuzun yabancı memleketler• 
ilk ziyareti 

Londra, 20 (A. A.) - Türk filosu. 
başta Yavuz zırlil.ısı olduğu halde, bu 
gün ing.iliz filosuna bir dostluk ziyareti 
yapmak \here Malta limanına girmit
tir. 

Bu ziyaret, tiirk filosunun umumi 
harbtenberi yabancı memleketlere yap
tığı ilk ziyarettir. 

İtalya ve 
Milletler Cemiyeti 

(Baş. 1. inci sayfada) 
Öğrenildiğine göre İtalya, Milletler 

cemiyetinin önümüzdeki sonkanun ayın· 

da Mısırın cemiyete girmesi dolayısiy· 
le habeş meselesinin tasfiyesi için, fev· 
kalade toplantıya davet edilmesi hak
kında İngiltere ile görüş teatilerinde 
bulunmuştur. 

İtalyamn Milletler cemiyetinin ça
lışmalarına iştiraki veya Cenevre kuru
mundan çekilmesi, o zaman alınacak O• 

lan karara bağlı bulunmaktadır. 

Sanıldığına göre İtalya tarafından 

alınmış loan vaziyet, İtalya ile İngilte• 

re arasında bir yakınlık vücuda getir· 
mek ve İtalyanın cemiyetten çekilmesi· 
ne engel olmak için pek büyük gayret• 
ler sarf etmiş olan B. Grandinin eseridir. 

B. Cianonun bilyük faşist meclisinin 
toplantısında B. Grandinin görüşlerine 
muhalefet etmiş olduğu söylenilmekte• 
dir. B. Ciano, Berline yapmış olduğu 

seyahatten sonra Cenevre ile alakayı 
tamamiyle kesmek fikrinde idi. 

Büyük faşist meclisinin çalışmaları 
bittikten sonra neşredilen tebliğde , B. 
Ciano ile B. Grandi arasındaki görüş 

ayrılığı dolayısiyle, Milletler cen:ıiyeti 
ile ilgili meselelerden asla bahsedilme· 
miştir. 

Prof. K. KÖMÜRCANIN 

Modem ve herkeH elzem kitaplan 

Amell ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 

Ticarl malfimat ve bankacılık 
İktisad ilmi 

İhtisas muhasebeleri (Şirket, 

Krş. 

35 
122,50 

105 
87,5~ 

sanayi, ziraat, banka) 175 

Ticari ve mal! hesap 1.ci kısım 70 

Zihni hesap kaideleri 20 

Logaritma cetvelleri 
(yeni rakanı) 56 

Yeni hesabı ticari (mufassal 
eser) ~00 

Malt cebir (istikraz ve 
sigorta hesaplan.) 100 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitapevi 
İstanbul. 
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l\lalive Vekaletinden: ı 
30-5-193: ve 15-12-1934 tarih ve 2463, 2614 No. lu kanunTar muci

bince hasılı Sıvas - Erzurum demiryolunun inşasına tahsis edilmek 
üzere çıkarılması kabul buyurulan 30.000.000 liralık istikrazın 
4.500.000 liralık üçüncü tetritibinin kayıt muamelesine 16-11-1936 
tarihinde başlanacak ve bu müdaet 21 gün devam ederek 5-12-1936 
akşamı bitecektir. 

1 - Kayıt muamelesi tahvil. bed.elinin. pe.şinen ~anka gişelerine 
ödenmesi mukabilinde asıl tahvıllerın teslımı suretıyle yapılacaktır. 

2 - Bu tertip tahviller 
125.000 tanesi 20 şer liralık 

4.000 tanesi de 500 zer liralık 
olmak üzere iki kupürden terekküp eylemektedir. 

3 - Bu tertibin ihraç fiatı 
20 liralık tahviller için 19 

SOO liralık tahviller için 475 
liradır. 

4 - İstikrazm faizi yüzde 7 dir. • 
5 - Bu istikraza ait şartlar ve menfaatlar hazırlanan ızahname

lerde daha etraflı bi& surette yazılıdır. 
6 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez Ba~.kası ile 

Adapazarı Türk Ticaret, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Sumer ve 
Türkiye Ziraat Bankaları merkez ve ıubeleri tarafından her yerde 
icra olunacaktır. 

Bundan bqka lstanbuldaki diğer bankalar da kayıt muamelesine 
iştirak edeceklerdir. 2-5387 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Mardin Vilayeti Daimi 
Eneüıneninden : 

1 - Mardinde hususi idare namına yaptırılacak 34652 lira 40 ku. 
tU§ bedeli keşifli konferans salonu inşası kapalı zarf usuliyle ek
liltmeye çıkarılmıttır. 

2 - Bu inşaat için hususi muhasebenin almış olduğu 5000 lira· 
lık malzemeyi esmanı mukabilinde ve maliyet fiatı üzerinden müte
ahhid kabule mecburdur. 

1- İhale 9.12.936 tarihine rastlayan çartamba günU saat 12 de 
Mardin daimi encümeni dairesinde yapılacılktır. 

4 - İstekliler saat 12 ye kadar teklif zarflarını Mardin daimi 
encümen riyasetine göndereceklerdir. İhale saati olan bu saatten 
eonra gelecek teklif zarfları kabul edilemiyeccği gibi postada vakj 
olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. 

5 - Muvakkat teminat bedeli 2598 lira 97 kuruştur. 
6 - Bu işe aid prtnameler ve evrak şunlardır. 
Eksiltme tartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık İi!Jlerf genel 

tartnamesi, kesif cetveli. metraj cetveli. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi keşif bedelinin 

yüz binde beşi nisbetinde bir bedelle Mardin Daimi En.::ümeninden 
alabilirler. 

İsteklilerin Nafıa vekaletinden alınmış olan ehliyet vesikası, 
veya bizzat mimar veya mühendis olmaları veyahut bunlardan biriy· 
le ortak olarak çalışacaklarını bildirir noterlikçe musaddak vesika 
ibraz etmeleri ve nafıa vekaletince yapılacak her türlü tadilatı ka-
bule mecburdurlar. (2939) 2-5529 

Marmara Üssü Bahri Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Tahminf tutan M. Teminatı 
Cinai Kilosu Lira Ku. Lira Ku. İhale günll Saatı 
l!':kmek 475.000 47500 00 3562 25 23/2.Teş./936 15 
Bul,2Ur 54.000 7020 00 526 50 24/2.Teş./936 15 

Yukarda cins, mikdarı ve tahmini bedelleri yazılı ekmek ve bul • 
gur kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Ekmek şartnamesi 2 lira 
bedel mukabilinde ve bulgurun bedelsiz olarak komisyonumuzdan 
ve İstanbul deniz leYatmı aatmalma komisyonundan alınabilir. İs• 
teklilerin kanunt vesikalariyle birlikte teklif mektuplarını muayyen 
gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ve bu 
~tten eonra mektuplar kabul edilemiyecefi, (1662) 2-5371 

Aydın Vilayeti Nazilli Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan it: Aydın ilinin Nazilli ilçelinde ceza 
evi inşaatıdır. 

Bu itin keıif bedeli (44796) lira 56 kuruıtur. 
2 - Bu ite ait tartname ve evrak 1unlardır1 
A - Ekliltme prtnamesi 
B - Mukuele projni 
C - Bayındırlık itleri ıenel prtnameai 

D - Fennt prtname 
E - Ke,if metraj cetvelleri 
F- Projeler 
isteyenler bu fıı1riname ve evrakı Aydm nafia mlldürlüfi1nde 

aörebilirler • 
3 - Eksiltme 10-11-936 dan 30-11-936 pazartesi günü saat 14 de 

Nazilli de C. Müddei umumiliği odaamda toplanacak komiıyonda 
yapılacaktır. 

4 - Ekatltme 1iapalı zarf ualiyle yapılacaktır. 
5 - Ekıiltmiye girebilmek için hıteklilerin 3959 lira 74 Jiurupuk 

lnuvakkat teminat Yermnt bundan blıfka qağıdaki ftaikalarl haiz 
olduğunu 2östermeai lizımdrr. 

A - Vekaletten alınan ehliyet vesikası 
B - Bu gibi yapı inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikası 
C - Ticaret odasında kayıtlı ()lduğum dair vesikası 
6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir ta

at evveline kadar komisyona getirilerek eksiltme komiayonu reis
liğine makbuz mukabilinde yerilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektup1arın nihayet üçündi maddede ya.zıh mate kadar gelmiş ol
ması ve dq zarfın mühür mumu ile iyice bpatılmrı olması lazım-
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1791) 2-5554 

P. T. T. Levazım 
Müdürliiğiinden: 

l) - İdare ihtiyacı için satm alınacak (75,000) yetmit bet bin 
bile (2) numaralı demirsiz ponölea fincan kapalı zarfla eksiltmeye 
lı:oam111t11r. 

2) - MnaJhtuıam11mmı11w11ı bedel (6750) ve muvakkat teminat da (507) ..... 
3) - Ebiltme 16.12.936 tarihiııde uat (15) de Aakarada P.T.T. 

Umum Müdürltlftl komisyonunda yapılacakbr. 
4) - Talipler temialltlannı idaremiz veznesine tealim edecekler 

ft alacalrları makbau wya kmnnen muteber teminat mektuplarını 
tartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtin edecek olan 
kapalı ve mühürUI zarfları mezkQr tarihe müaadif ~rşamba ~U 
... t on d&de bdu 68 ~a komisyona teslim edeceklerdir. 

ha 
5) - Talipler. remnl pze-nia 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı nUs-

baiıundalacakçıkan taliımtn-.ye gön mütabllitlik ehliyeti velikumı 
z o tardır. 

, 6) - Şartmmeler ADbmda Lensım MtWUriyetiaden, t~ 
da Lnazım ayniyat maviaJiibaden parpız olarak verilecektir. 

Ankara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Keçiörende yaptırılacak P. T. T. binasının münakasası pazarlıfa 
çevrilmiştir. 

1- Yaptırılacak binanın keıif bedeli 9659 lira 81 kuruı,muvak
kat teminat 735 liradır. 

2- Bu işe ait şartname, proje, keşif cetveli her gün Başmüdür
lük kaleminde görülebilir. 

3- Pazarlık 23-11-936 pazarteıi günü saat onbeıte yapılacaktır. 
isteklilerin daha evvel teıtıinatlannı yatırarak mimarlık Milhenclialik 
veya Nafıa Vekaleti Yapı iıleri müdürlüğünden alınacak veaikala-
rile birlikte Bqmüdllrlük komiıyonuna müracaatlan 2-5238 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Başmüdilrlüğilmi1% radyo stüdyosunun kadife perde ltl açık ek· 

siltme ile yaptırılacaktır. ~ 
Buna ait şartname ve kadife nümuneleri her tlft1 BapnUdürlük 

yazı kaleminde görülebilir. 
Tahmin edilen bedel 1500 lira muvakkat teminat 112 lira elli 

kuruştur. 
Taliplerin daha evvel teminatlarını yatırarak ihale &ünil olan 

23-11·936 pazartesi saat on beşte Başmüdiirlük komisyonuna müra-
caattan. (1656) 2-5343 --------
Vakıflar Umum 

Müdürlüğünden 
Adet 

3 Hamıt tarlasında dut ağa~ı 
1 Mukaddem mahallesinde dut ağacı 
6 Hatip tekkesinde kara ağaç 
2 Hacı Musa camiinde kavak ağacı odunu 

18 YekQn 
210 Gülharan mevkiinde söfüt kolu 

2 ,, kuru ıSÖğüt gövdesi, 
230 YekOıı 

Yukarda yazılı kuru ağaç dalları 25 teşrinisani 936 çarşamba gii
nü saat on beşte a~açların bulundukları mahallerde pazarlık suretiy. 
le satılacaktır. Taliplerin Vakıflar Umum MildürlüğU Varidat Mü
dürlüğüne ve aatıt ~nü mahallinde bulunacak olan memurlarına 
mürataatlan. ( 1778) 2-5526 

Nafıa Bakanlı~ndan: 
....... 

30 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat ıs de Ankara Nafıa Ve
kaleti malzeme eksiltme komisyonunda müfredatı aşağıda yazılı iki 
parti kayın travers eksiltmesi ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır. 

1 - Birinci parti: Düzce kazasının Kuzgundere devlet ormanın· 
dan kesilmek şar\ile 114593 lira 80 kuruş muhammen bedelli 59502 
adet normal ve 390 adet makaslık kayın travers, 

2 - İkinci parti: Düzce kazasının Bıçkıdere devlet onnanm
dan kesilmek şartiyle 130343 lira 75 kuruş muhammen bedelli 79305 
adet normal ve 390 adet makaslık 'kayın travers 

3 - Birinci parti: için muvakkat teminat 6979 lira 69 kurut ve 
ikinci parti için de 7767 lira 39 kuruştur. 

4 - Brinci parti ekailtme '3l'tname ve teferruatı 573 kurut ve 
ikinci parti de 652 kurut mukabilinde Nafıa Vekileti malzeme mü
dürlüğünden verilir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 7-5.936 T. ve 3297 sayılı res
mt gazetede çıkmı' talimatnameye 2öre Vekaletten alınmı, vesika 
ile birlikte 30 ikinci teşrin 936 pazartui 2Unü saat 14 e kadar Vckl-
let.malzeme ebiltme-komiayonu rei.ıifine ....-meleri Jhımcbr. 

6 - Hueusf mukaYeleH orman sahipleri de kendi omwılanndlln 
kesilmek üzere eksiltmeye 2irebilirler. (1735) 2-5504 

Ankara icra daİresi ıayn menkiıl l8tı§ memur• 
Juğundan: 

1 - tzalei şuyudan dolayı satılmuma karar •erilen Ankaramn 
Atıf.bey mahalleainde Baba harmanı mevldlnde Jrlin ve tapunun 
20.11.936 tarih 127 cilt 76 sayılı No. da kayıtlı bir kirgir ye 1pğlda
ki şartlar daireaiııde açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: ev kapıdan Rlrildikte bir ufak tola, 
Uç oda. bir kiler, bir mutfak, bir ahır yukarı katta, bir sofa, 4 oda, bir 
taraaadan ibarettir ve sahası ızı metre murabbaıdır. Odalarm ta • 
van ve tabanları yoktur. Uzeri Eskişehir kiremidi ile örtüliidUr. He
yeti umumiyesine 2541 lira kıymet konmuetur. 

3 -Satıı pe,in para ile olmak O.zere 23/12/936 tarihine müsa
dif çarıamba günü saat 14-16 ya kadar icra daimi gayri menk61 
aatıf memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talihler takdir edilmiş olan yukardalri muhanmen kıyme. 
tin yüzde 7 ,5 niabetindc pey akçesi veya milli bir ban.kanıa te-

minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdir. 

5 -Satrı ıünü arttırma bedeli takdir edilen kıymetin yfizde 
75 pai bulduktan Ye~ defa nida ettirildikten sonra mezk{lr ıftnüıı 
16 ıncr saatinde en. çak artırau talibine ihale olunacaktır. 

6 - İfbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy. 
metin yf;izde 7Ş fini bulmadığı takdirde 8/1/937 ta:dhine, mfisadif 
cuma günü .Ut 14. 16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada 
artırana ihale olunur. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mtiteakib 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi ilzerine ihale ta. 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemeli 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İtbu mUddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evet 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan SOGra teklifi veçhile almağa nzı iee ihale 
farkı birinci talihten tahsil edilmek tisere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklif veçhile almaia razı olmazsa pyn • menk(U ymiden on bet 

günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en sak artıran talibüıe ibale 
edilecektir. 

8- Her iki arbrmada da &ayrı menkQl talibine iba1e ediltikte 
tapa ı.rdle del!aliye resmi mfişterlye ve ihaJe tarihine kadar olan 

müterakim vergi ve resim ise borçluya aiddir. 
g - Borçlu ve alacaklılarla diğer allkadarlann ba pyn menkQI 

lzeriDdeki haklarını ve haasyle faiz ve masrafa dair olu iddiala
rım evrakı müai-Jeriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri il· 
mndır. Aksi takdirde haklan tap11 aicilliyle sabit olmadıkça -ut 
iledeliaia paylattmJmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya lttirak edecekler 1~12"-936 taribiac1e 936/25 lfo. 
ile iairmrbdeki Jeriaıde herkese .çık bulımdarulan prtn-iri 
okuyabilirler. Z-5568 

Ankara Defterdarlığından: 

(1563) 2-5234 

932 seııninde Ankaramn ŞUkriJe mahallesinde nkic~ yapaa 
Bbeyinin timdilri adresi teabit ediJemeınie bulundafmıdan o teııe- l 
ld tİc8RtİIMlea dolayı m seneli içia ımmaa matnala 9 lira kazanç 
wrpa: Hukuk •111ltt muhakemeleri kamamıne &&• teWil ~eriD9 

_ ıeçmek l.ıue ilb olwmr. (1812) Z-S.589 

Kültür Bakanlığından: 
t. - Erkek sanat okullarının mesleki ve aiheU derslerine öğret 

men yetittirmek üzere Ankara Bölge Sanat ok\ıluna mülhak olarak 
"Erkek Ertik Öğretmen Okulu" açılmıttır. Ojc\ll yatılı ve parasız· 
dır. 

Okula girebilmek için aşağıdaki şartları tqımak lazımdır: 
a) Türk olmak, 
b) Doğumu 1911 (dahil ve 1916 (dahil) yılları arasında olmak, 
c) Be, yıllık bölge sanat okullarının birinden mezun olmak, 
d) Ve yahut ilk okuldan mezun olduktan sonra enaz 7 yıl maran• 

gozluk, demircilik veya tesviyecilik sanatlarından birinde bir fab. 
rikada veya atelyede veya serbest olarak çalı~ş olmak, 

e) Sanat okulundan mezun olanlar, mezun olduktan sonra bufli
ne kadar bir fabrikada veya atelyede ve yahut ıerbeıt olarak kendi 
aanatlarında çalıtmış bulunmak ve bu müddet iki yıldan az olmamalt, 

f) Öğretmenliğe mani sıhhi bir arızası bulunmamak, 
g) Hüsnühal erbabından olduğunu polisçe verilen bir vesika ile 

tevsik etmek, 
h) KültUr Bakanlığınca yapılacak tahkikatta ahllk ve seciyesi 

itibariyle de öğretmen olabilecek manevi evsafı haiz bulunduğu sa-. 
bit olmak. 

2. - İstekliler, 
a) Okul tehadetnameıdnin aslı, 
b) 4 tane açık başla çıkarılmı, vesika fotofrafr, 
c) Nüfus tezkeresinin aslı, 
d) At• katıdı, 
e) Yukarda S inci aıaddede bildirilen sıhhi a,ızaları bulunmadı. 

ğma dair tam teşekküllü bir heyeti sıhhiye raporu (raporlann nu
muneleri, Ankara, İzmir, htanbul, Bursa Bö1~ Sanat okullarından 
alınacaktır.) 

f) Batlama ve ayrılma tarihleri ve çalıştfiı pıahallerdeki meaai 
ve sanatındaki kabiliyet derecesi de tasrih edi!n1ek prtiyle yukar • 
da birinci maddenin (d) ve (e) fıkralarında izaiı olunduğu gibi çalı .. 
tıi;ı fabrika veya atelyelerden alınmış belgelet. (Serbest olarak ça
lıfa,lllar ticaret ve sanayi odalarından belge alacü:lardır.) 

g) Birinci mddenin (g) fıkrasında izah olunan hüsnühal mazba
tası ile birlikte ve hangi sanat okulunda imtl. Kirmek istedikle. 
rini de gösterir istidalarını Kültür Bakanlrfırtf 30.11.1936 akşamına 
kadar ya doğrudan doğruya tevdi edecek vetıf-1>0sta ile teahhütlU 
olarak gönsJereceklerdir. 

3. - Yapılacak müsabaka imtihanı netice~ııde okula tesviyeci, 
demirci, ve marangoz talebe alınacaktır. 

4. - Müaabaka imtihanları yazılı ve ameli olmak üzere Ankara, 
İstanbul, İzmir bölge sanat okullarında yapılacaktır. 

5. - hteklilerden sanat okulu me.ıunlarııpn pıilsabaka imtihaıı .. 
ları saant okulları müfredat programı çerçeveıü, dahilinde, 

a) Umumi Teknoloji, 
b) Mesleki Teknoloji, 
c) Hesap 
d) Makine ve motörler, (yalnız demirci -u ~iyeciler için) 
e) Sınai resim, 
f) Ameli mesaiden. -. 
6. - Birinci maddenin (d) fıkraamdald ~iyette yani llk okul 

mezunu olanlar S inci maddede yazılı deraler•e batka sanat okulla
rı müfredat programı çerçeveli dahilinde. 

a) Türkçe, 
b) Riyaziye. 

Derslerinden de imtihana tabi tutulacak ve imtihan KUnlerl ayrıca 
ilin olunacaktır. (1701) 2-.s-417 

Kapalı zarf usuliyle eksiltrİle ilam 
Bitlis inhisarlar &ş 

Müdürlüğiinden: 
Baş MüdürlUğümUzle tüttln atelyesinden bit eene zarfında muh• 

telif mahallere sevlcolunacak otm yedi bin 1'ej Yüz yirmi lira mu• 
hammen bedeli altı yllz elli bift Jdlo lınlıfar 1*ctdelerl aüffyatr 
10.11-936 gününden itibaren on beı giln müddetle kapalı %arfla ek
siltmeye konulmuttur. Muvakkat teminat mikdan 2814 liradır. ı. 
~le. 25-11-936 çaI'fCllllba gUn~ saat 14 de Bitlis inhisarlar baş mil· 
_durlüğtınde yapılacakbt'. Talıblerln teklif zarflarını ihale gUnü sa· 
at on üçe kadar komisyona vermeleri lizımdrr. (1745) 2-5469 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Keşif bedeli 6191 lira 58 kurut olan nu,ast idareye ait KUl· 

tUr Bakanlık antresindeki tadilAt kapalı zarf usuliyle eksiltmey, 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7-12-936 pervembe ıiiAü .aat 15 de viliyet binaam
da daimi encümence yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektupları ticaret odası vesikası ve 344 
lira 37 kurueluk munlckat temimtlan '•• Nafıa Jılödtlrlüitlnden ala• 
cak1an fenni ehliyet ftaikalariyle birlikte ayım ciln Ye llat 14 de 
viliyet enc~ni riyuet.ine Yermeleri. 

4 -latiyenler kefif nraktnı ve tutaameled Ankara Viliyetl 
Nafıa MüdtlrlülUnde atöHen ıeçirebilirler. (1815) 2-5592 

P. T. T. Levazım 
M .. d .. ı;;~:~.rl u ur "'6..u.n.aen: 

ı - Satın alınması lazımgelen 15860 kilo J!ıf çinkonun 16-11-936 
tarihindeki eksiltmesine talip zuhur etmedigindea eksiltme mUd • 
deti on gün daha uzatılnu1Jtrr. .... 

2- Muhammen bedell 3807 lfra muvaldtatuıminatı da 286 liradıı; 
3 - Eksiltme 27-11·93«5 ~nft saat on befte. Aebntda P. T. T. u. 

Müdürlüğünde satınalma komisyoruında yaplluaktır. 
4 - Talipler temfnatlannı idaremiz vemesİ~ teslim edecek ve 

alacaldan makbuz veya kanunen muteber banka'teminat mektubu ve 
1&rtnamede yazdı YesikalarJa beraber mezkttt' tfifte müsadli cuma 
ltllnO saat on beşe kadar komisyona mUracaatJatr.. 

5 - Şartnameler Ankarad .. Levaznn Müd\iı-#iğünden fstanbulda 
Levazım Ayniyat ımıaYialiiiAdcD paru1& •eti~ktir. (1805) 

2--5587 

SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK HAKb!IltOfNDB.N: 
Sivrihiaarm Mercan köytiadee dede oiht l....U lıanaı •• Ahmet 

~zı GWibar tarafında a.oc.ı Jılercan ~dede otla Omer 
mü 5 • J-u aleyldne çim ...,._ ~nda mlddei aleyh 
lwwflia baı-!ap yw belit olmdıfmdan lltnell tebllfat yapılım
aıaa " dunlllll&lllll ıı.ı.., paaırteü «ilahe .._.dımaiır• bnr 
verilmie olduğundan yevmi mezld\rda &ivri.bi..,. Asliye Hukuk mah· 
kemesbxle bu,r buluıımaaı teblif mahmma kaim olmak üzere ilan 
ohmar, ( 1831) 2-$610 

Ankara Defterdarlığından: 
7.3.934 den 6.8.934 tarihine kadar Ankaranın Demirli bahçe mev· 

lriiııde bakkallık yapan Sadık oflu lamailin hali hazır ame9İ .,... 
bit edilememfıt buluadulanda bu müddete mü.us olarak namına 
matruh 5 Hn 79 kuru, kazanç, buhran vergisi ite % 15 zammı !wfuık 
usulü mubakemeled kaDuauna &öre teblii yerine geçmek üzere UAıı 
elanur. C18l3) - ı-5590 
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ASKERi F ABRIKALAR UMUM MUDORLUCO 
SA TIN A-1 .MA KOMiSYONU iLANLARI 

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

yazılı malzeme eskeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 3-12.936 tarihinde per~embe günü saat 14 de açık ek
siltıne ile ihale edilecektir. 

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

(1788! 2-5544 

YEVMİYE 15 - 25 KİLO SICIR ETİ 

Tahmin edilen bedeli 1156 lira (25) kuruş olan yukarda mikta
rı ve cinsi yazılı etin askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al -
ma komisvonunca 27.11 936 tarihinde cuma günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartn:ıme parasız olarak komisyondan 
.. erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (86) lira (72) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddleerindeki vesaikle mezkur gün 
ve r.aatte komisyona müracaatları. (1829) 2-5609 

1 O. D. YOUARJ VE LlMANLARI UMUM 
MÜDURLÜGÜ S. A KOMiSYONU il ANLARI: 

İLAN 

1 
Muhammen bedeli (32.000) lira olan lokomotif kazan boruları 

5-1-936 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2400) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tavin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 G. ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynr gün saat 14,30 a kadar komisyon re -
isliğine vermeleri Hiı:muiır. 

Şrtnameler (160) şaz kuruşa Ankara ve Naydarpaşa Veznelerin-
de satılmaktadır. (1820) 2-5607 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLlGt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için 830 metre yerli haki kabar

din kumaşı 7. 12. 936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Kumaşın tutarı 4980 lira olup muvakkat teminatı 373 lira 50 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda parasız görülür. 

4 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzları ile belli gün ve saaatte komisyona müracaatları. 

(1835) 2-5614 

İLAN 
Samsun garnizonundaki hayvanlar ihtiyacı için 352.000 kilo ar

pa kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 7. 12. 936 pazartesi günü 
sat 11 de ihalesi yapılacaktır. Tutarı 15840 lira ve muvakkat temintı 
1188 liradır. 

İsteklilerin mezkur günde ve ihale saatinden bi rsaat evvel ka
nuni vesika ve teminat makbuzları ile beraber zarflarını vermiş bu
lunmalıdırlar. Şartnamesini görmek istiyenler ihalenin yapılacağı yer 
olan Konya tüm satın alma komisyonunda her gün görebilirler. 

(1833) 2-5612 

1 LAN 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 8000 kilo koyun 

eti 9. 12. 936 çarşamba giinü saat 14 de açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

Tutarı 2800 lira olup ilk teminatı 210 liradır. Teminatın Kırık
kale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve saat
te isteklilerin mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. (1834) 

2-5613 

1 MlLLI MÜDAFAA VEKALET! 1 
:.'\TIN ALMA KOMİSYONU !LANLARJ 

BİLİT 

1 - Muhtelif ebadda 404 mahun ve 406 kayın kaplama tahtası 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 14.960 lira olup ilk teminat parası 1122 
liradır. 

3 - İhalesi 23.11.936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün M. M. V. Satın al

ma komisyonuna gelmeleri. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatindan en geç bir 
aaat evveline kadar teklif ve teminat mektuplarım M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1254) 2--4810 

t LAN 
• 1 - Şartnamesindeki değişiklik dolayısiyle 30.000 metre tayya
re kanat bezi ile 65.600 metre tayyare kanat şeridi yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 25.500 lira olup ilk teminat parası 1912 
lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 24 lkinciteşrin 936 salt günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini 128 kuruş mukabilinde satın alma komisyo

nundan bizzat müracaat edilerek alınır. Muhabere ile şartname gön
derilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile M. M. Vekaleti sa
tın alma komisyonuna ihale gün ve saatmdan en az bir saat evveli
ne kadar teklif mektuplarını vermiş bulunmaları. (1645) 2-5341 

BtLİT 
1 - Umum tutarı 10.700 lira olan 1850 kilo keten ipliği müna

k~sasına istekli çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün komis

yona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 802,5 liradır. 

4 - İhalesi 23.11.936 P. ertesi saat 11 dedir. 
. 5 :- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad· 
d~lerınde yazdı vesikalarla kanuni ilk teminatları ile birlil:te ihale 
gun ve saatinde M. M. V. Sa. Al. Ko, na gelmeleri, (1656) 2-5364 

B1LtT 
Malzeme: Ham:ım ve çamaşır kazanlarının tamirinde kullanıla

c.ak 10 k~lem. malzeme pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tutan 300 
lıradır. Lıstesı parasızdır. pazarlrğı 24-11-936 salt günü saat onbirde 
yapılacaktır. Pazarlığa girmek isteyenler gün ve vaktinde M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelsinler (1807) 2-5572 

M .11• .. B1L1T 
1 ı Mudafaa Vekaleti Emakin inşaat ş.ubesinde çalıştırılmak 

Ozere ayda 200 lira ücretli bir mimar ile ayda 100 lira ücretli bir 
sürveyyan alınacaktır. 

Talipler be}ı:eleriyle birlikte her gün M. M. V. 1n~aat Şubesine 
müracaat edebılırler. (1825) 2-5608 

il{tisat V ek.aletinden: 
1 - Vekaletimiz kaloriferleri için alınacak olan 240 ton Sömikok 

(Türk Antrasit) kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (7200) liradır. 
3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi VekaJet levazım müdürlü

ğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 8-12-936 tarihine rastlryan salı günü saat (10) da 

Ankarada lktısad Vekaleti binasında toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat bedeli (540) liradır. 
6 - Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacaktır. 
7 - İstekliler teklif mektuplarrnı ihale günü saat ona kadar mak

buz mukabilinde komisyon reisliğine vereceklerdir. Posta ile gön
derilecek teklif mektuplarının iadeli teahhiitlü olması ve nihavet bu 
saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. İhale saati olan 
bu saatten sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği gibi pos
tada vaki olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin vekalet leva-
zım müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1832) 2-5611 

1 ANKARA BELEDfYF REISUCJ ILANLARJ 
İLAN 

1 
Ramazan münasebetiyle çıkarılacak yumurtalı ve yumurtasız pi

delerin 250 gramlık beherine (3,5) kuruş fiat konulmuştur. 
(1841) 2-5620 

İLAN 
21 - teşrini sani - 936 dan iti

baren birnci ekmeğe 9,25 kuruş 
fiat konulmustur. (1846) 

2-5622 

Yül{sek iktisat ve Ticaret l\ılektebi 
l\lezunları Cemiyetinden: · 

Maliye, Gümrük ve Ziraat Bankası Müfettiş muavinlikleri için 
açılacak imtihanlara i~tirak edecek arkadaslara mezkur müessesele
rin hususiyetleri göz önünde tutularak şifahi izahat verilecek ve ya
hut kitap, not ve sair doküman gönderilmek suretiyle yardım edi
lecektir. İstiyenlerin Ankarada Atatürk Uranı üzerinde Akasya 
apartımanında Cemiyet merkezine müracaatları rica olunur. (1837) 

2-5619 

J:>. T. T. Ba~müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı ıçin Ankarada ve şartnamesinde gösterilen 

yerlerde teslim şartiyle 207 ton kok kömürünün satın alınması kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Tevdi edilecek kapalı zarflar 1 incikanın 936 1 inci salı gü
nü saat on beşte başmüdürlük komisyonunda açılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 496 lira 80 kuruştur. 
4 - İsteklilerin muayyen saatten en son bir saat evvel teminat

larını ba~müdürlük veznesine teslim ederek kapalı zarflarını komis
yona tevdi etmeleri lazımdır. 

5 - Buna aid şartname her gün baş. müdürlük yazı işleri kale-
minde görülebilir. (1827) 2-5601 

-----~~~~- . . ---~---------------------------------
ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HU
KUK HAKİMLİCİNDEN : 

Yenişehir N ecatibey caddesi 
Türkofis reisi Necdet Apartıma
nında ölen alman tebaasından 
Hüsamanin terekesine mahke -
mece vazıyet edilmiş olduğun -
dan kefaleti hasebiyle alacaklı 
olanlar da dahıi olduğu halde 
bilcümle alacaklı ve borçluların 
vesaiki resmiyeleriyle beraber 
bir ay zarfında 3 üncü sulh hu
kuk mahkemesine müracaatları 
ve alacaklarını vaktiyle kaydet
tirmiyenlerin mirascıya ne şah
san ve ne de terekeye izafeten 
takib edemiyecekleri lüzumu 
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İki kat. Her birinde dört bu
çuk oda bir hol. Gayet ferah ve 
konforlu. Önden ve arkadan za
rif ve geniş balkonlar. Nezaret 
ve hava mükemmel bakanlıkların 
yam başı. Yeni bina. En çok a-
yın sonuna kadar teslim edile· 

bilecek bir halde. Mevkii: Ye -
nişehir Demirtepe Akbay soka
ğı. Sokaktaki kasaba müracaat. 

1NGİLİZCEE DERS 
Tecrübeli bir muallim her gün 

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

l(iralılc Daire 
Bahçe içerisinde geniş 4 oda, 

ı hol banyo matbah hizmetçi o
dası, çamaşırlık, Fiat mutedil
dir. Demirtepe son ot.:>büs dura
ğı No. 22 Telefon 3582 2-5602 

Veznedar 

Tercüman 
aranıyor 

Fransızca esas olmak şartiy-
1e ikinci bir dil olarak rusça ve
ya iniglizcedcn birine de tam ve 
karşılıklı tercümeye muktedir 
biri tercüman olarak alınacak
tır. Bekar olduğu takdirde ika • 
met yeri de temin edilebilir. 
Muhabere için ANKARA Pos
ta Kutusu 506 adresine yazılma-
lı. 2-5615 

Oda Aranıyor 
Bir ecnebi; birinci kanun 

ortaları için Kavaklıdere, yahut 
Yenişehirde möbleli, kalorifer
li. banyolu bir veya iki oda ara
yor. Sabah kahvaltısı da ev sa
hibi tarafından temin olunacak
tır. Teklif ve fiatın (177) pog.. 
ta kutusuna bildirmeleri. 

2-5616 

Kiralık Ev 
Yenişehir Lozan meydanı 

emciler caddesi No. 32 evin üst 
kat dört büyük ve geniş oda bir 
hol, odalar genişliğinde mutbak 
banyo, gayet elverişli bir suret
te kiralrktır .. Talip olanlar bi
dnci katta ev sahibine müraca-
atları. 2-5571 

ZAYi 
Ankara Defterdarlığından al

makta olduğum 2301/ 869 No. maaş 
cüzdanımı ve nüfus tezkeremi 
kaybettim. Yenilerini alacağım
dan eskilerinin hükmü yoktur. 

MalUlini askeriyeden rnü
te kaid müla.ı:ım lskender 

Erdoğan 
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ANKARA PALAS 

PAV1YONDA 

BU GECE 
BüYüK DtNER DANSANT 

7 Singing Babies· 
iştirakiyle 

·YEMEK FlA Ti: MASALARI EVELDEN 

~ 2 LiRA TUTUNUZ 

~&mmoommmmmoooomoooomoomoooooooomoooo 
Ankara Esnaf Cemiyt"'tleri 

Mürakipliğinden · 
Lokantacılar cemiyeti idare heyeti seçimi 22-11-936 pazar akşa

mı saat 8 de Hacıbayram caddesindeki Cemiyetler binasında yapıla
cağından cemiyete kayıtlı azalarca malum olmak üzere ilan olunur. 

2-5603 

P. T. T Levazım !llüdürlüğünden: 
1 - 24 k/ m uzunluğunda kurşunlu kablo ve teferruatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 13200, muvakkat teminatı 990 liradır. 
3 - Eksiltme (7) ikinci kanun (937) tarihinde saat 15 de An • 

karada P. T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak alım satım ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve alacak· 
]arı makbuz veya kanunen muteber ·teminat mektuplarını ve şartna• 
mede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
ve mühürlü zarflar kanunun tarifatı dairesinde mezkur tarihe mü
sadif persembe günü muayyen saatten bir saat evveline kadar komis
yona teslim edilecektir. 

5 - Tai.ipler, resmi gazetenin 7-5-936 tarihli ve (3297) sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye göre müteahhitlik ehliyet vesika
sını haiz olacaklardır. 

6 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, 
İstanbulda Beyoğlunda Levazım Ayniyat muavinliğinden paarsız 
verilir. (1804) 2-5580 -------
İstaııbul Jandarma Satınalma 

Komisyonundan: 
Mikdarı Cinsi Beher metresi 

Kumş 
Tahmini bedeli 

metre 
70,000 çamaşırlık bez 

Muvakkat teminat 
Lira 
1260 

24 
Lira 

16800 

1 - Yukarda cins ve miktarı ve tahmin bedeli ile muvakkat te • 
minat mikdarı yazılı yetmiş bin metre çamaşırlık bez kapalı zarf 
eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme İstanbul Gedikpaşada Jandarma Dikim evi bina• 
sındaki Jandarma Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 -Şrtname ve evsaf puslası her gün satınalma komisyonundan 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlariyle kanunen 
icab eden vesikaları havi mühürlü zarflarını eksiltme zamanından 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (2920) 2-5595 

Aydın Nafia 1'1üdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilinin, Aydın • Muğla yolu 

üzerinde 33 + 552 - 39 + 842 kilometreleri arasında yolun terfii 
ile şose inşaatı ve beş adet menfez inşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli (22814) lira 52 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Keşif, meteraj cetvelleri, 
F - Projeler, 
lstiyenlerin bu şartname ve evrakı Aydın Nafoı Müdürlüğünden 

görmeleri. • 
3 - Eksiltme 9-11-936 dan 30-11-936 pazartesi günü saat onbeşte 

Vilayet Daimi Encümeni Odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalr zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (l 711) lira 9 kuruş

luk muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 

A - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası, 
B- Bu gibi inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikasr, 

C - Ticaret odasında kayıtlr bulunduğuna dair vesika, 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar encümende toplanan komisyona getirilerek komis -
yon reisliğfoe makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatrlmış olması la-
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1817) 2-5593 

aranıyor 

"Askerlikle alakası olmayan ve 
yaşı kırktan yukarı bulunmayan 
(3000) lira kefalet verebilecek 
bir veznedar istiyoruz. 

Yeni SİNEMA AR Hal 
Orman çiftliği müdliriyetine 

müracaat. 2-5604 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

BUGÜN BU GECE . 

ASRI ZAMANLAR 
ŞARLO 

Büyük bir muvaffakiyetle devam 
ediyor 

1laveten: 2.45, 6.45, de AN
TAKYA ve lSKENDERUN. 4.45 

de PARAMUNT JURNAL 

we w 

BUGÜN BU GECE 
GİZLİ VESİKA 

Jean Murat - V era Koren - J ean Max 
Jcan Galland 

Saat, 9 da programa ilaveten: 
(ANTAKYA ve İSKENDERUN) 

Türkçe izahlı filmiyle (canlı resimler) 

Halk Matinesinde: RAHMETLİ AMCA 
( Lorel - Hardi ) 

DİKKAT: Halk Sinemasında filmin uzunluğu dolayısiyle ilave gösterılmez. 
• 
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