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B~betke 

DONANMAMIZ MALTA'DA 
Falih Rıfkı ATAY 

" ••• Türkler ve İngilizler Ma
aınJa askerlikce ük temaa 1854 
Kınm harbinde olclu ve İngilizler 
türklerin karcleıce nasıl harbet
tiklerini öğrendiler. Bunu, Büyük 
Harbte, karıı karfıya çarpıımak 
ela isbat etti: ve İngilizler türkle
rin nasıl centilmence harbettikle
rini öğrendiler.,, 

Amiral Sir Dubley Pound'un bu 
sözleri hassas türk kalbinde tam ye
rini bulacaktır. Amiral, nutkunu, 
cümhuriyet donanmasmm Malta'ya 
yaphğı zivaretin, bütün 19 uncu u
n işgal eden Türk • İngiliz dostluğu
nun yeni bir doğumu olacağım ümid 
ettiiiııi sövliyerek bitirmiştir. 

İngilizlerle türkler arasında son 
on bet senelik münasebet üç saflıa
dan geçti: şiddetli bir gerginlik, u
zun bir kRvıdıızlık, nihayet iyi bir 
tanışma! iki devletin Irak komşulu
ğu, ve cümhuriyet hükümetinin yo
rulmaksızm güttiiğü bant politikası 
bu tanııımaya bilhassa yardım etti. 
Menfaatlerimiz arasındaki tezadsız· 
Lk, umum1 emnivet davasındaki gö
rüş ve hareket birliği ile tamamlana
rak, n1havet, münasebetlerimize sa
mimi bir dostluk kuvveti vermiştir. 
Bu dostluğun inkişaf istikRmeti sulh 
ve emnivettir. Kara hududlarmda ol
duğu gihi, Şarki Akdeniz'de emni
yet . istiknn kunnağı polltikasma 
esas edinen Türkiye ile, bütün Ak
C:leniz' de emniyet istikranın İmpara
torluğun ba~lıcl\ menfaatlerinden bi
ri addeden İngiltere arasında hususi 
bir yakmlık vücud bulmasından da
ha tabii ne ol"'bilir? iki devlet dahi. 
dostlanmız gibi, Milletler Cemiyeti 
idealini ıpuvaff ak kılmağa ve yeni 
bir harbm, medeniyeti ve milli hürri
yetleri tahrih etmesine mani olmaP.a 
çalışıyoruz. lnsriltere imparatorluğu 
bu hususta müeuir olmak için en 
büyük imkinlan elde tutuyor: biz 
onun bu imkinlan lrullanahilmek 
için her tarafta huzur/ ve sükfuıeti 
muhafaza etmesinden gayri bir sey 
İstemiyoruz. lngiltere'nin dahi, Sar. 
ki Akdeniz'de ve Yakm Sark'ta Tür
kiye gibi bir sulh amilinin kuvvet
lenmesinden, medeniyetçi ve insani
yetci vazifesini daha iyi ~önm•k im
kinlannı kazanmasından ancak 
memnunivet duyacaimı biliyoruz. 

Son buhranlar, devletlerimize sulh 
cephesini kuvvetlendirmek zarureti
ni daha çok hissettinniAtir. Milletler 
Cemiyetinin talii, kendisine samimi
yetle bağlı olanlann, bütün gavretle
rini birleştirmelerine, acık, sarih. her
kesin yardnnma ve herkese yardıma 
açık bir dayanıtma elde etmelerine 
Lailrdır. 

Kamutayın dünkü 
toplanbsı 

Kamutay din Refet Carutezin baş
kanlığında toplanarak 1936 müvazenei 
umumiye kanununa bağlr, cetvellerde 
bazı degişiklikler yapılması hakkındaki 
layihayı müzakere ve kabul ederek cu
ma günü toplanmak üzere dağılmıştır. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Türk- lngiliz dostluğu 
Hakkında Avam Kamarasında bir sual ve 

B. Antoni Eden in cevabı 
Londra, 23 (A.A.) - Royter ajansı 

tebliğ ediyor: 
Avam kamarasında sorulan bir su• 

al ile bwıun cevabı, İngiltere hüküme· 
tinin hiç bir vesile ile İngiliz ve tUrk 
dostluğuna halel getirilmesine imkan 
bile tasavvur edemediğini göstermek
tedir. 

Müzakere esnasında bir mebus ,u 
suali sormuştur: 

- Akdenizde italyaıı ve ingiliz me· 
nafiine aid olarak imza edilebilecek 
her hangi bir itilaf münasebetiyle, Tür· 

kiyeye karşı olan pek eski dostluğu
muza veya türk menfaatlerine zarar l· 
ras edebilecek m:\hiyette her hangi bir 
kaydı İngiliz hilkUmetinin kabul etme
mesine mösyö Eden itina gösterecek 
midir? 

B. Eden fU cevabı vermiştir: 
- Bu muhakkaktır. Şurasını 'öyle

mekle bahtiyarım ki ingiliz - türk dost
luğuna halel verebilecek mahiyette bir 
hattı hareket takibini düşündiirebile· 
cek hiç bir vaziyeti akla getirmek bile 
kabil değildir. 

B. Metaksas diyor ki.: 
«Türkiye ile Yunarıistan arasındak· 
münaHebetleri dostluk kelimesiyle 

tefsir etmek kafi değildir.» 
/VV'VVVVVVVVVVV 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Atina'dan 
bildiriliyor: 

Başvekil B. ~etaı.sas, Atina'da bu· 
lunan bir yunan guetesi muhabirine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"-Türkiye ile Yunanistan arasın· 

daki münasebetleri dostluk kelimesiyle 
tefsir etmek kafi değildir. İki memle
ketin teşriki mesai~i her noktai nazar· 
dan samimi ve derindir. Yunanistanın 

Türkiyeye karşı bcsleo:ği dostluk bir 
parti siyaseti olmayıp. bütün yunanlı-

ların malıdır. 1 

B:. bugünkü Türkiye ricalini bil· 
hassa takdir etmekte, Türkiye'nin her 
husustaki terakkiyatına bilhassa hay· 
ran bulunmaktayız. 

B ir müddet evel Türkiye Hariciye 
Vekili T evfik 'Rüştü Aras'ın Cenevrc
ye gi.derken buradan geçmesi vesile
siyle, kendisi ve arkadaşı Şükrü Kaya 
ile konuşmak şerefine nail oldum. Mem
Ieketlerimizi alakadar eden bütün me· 
seleler hakkında çok samimi konuştuk. 

Dost Türkiyenin muvaffakıyetleri- ı 
ni işittikçe her vakit hususi bir sevinç 
duymaktayım." 

iSPANY A 

Dost ve müttefik Yunanistanrn sayın 
Ba~bakanı B. Metaksas 

HARBi 

Fena havalar yüzünden 
askeri harekat yavaşladı 

Sevil, 23 (A.A.) - Bu gece radyo 
ile aşağ daki tebli ğ neşredilmiştir : 

"Fena havalar y üzünden bütün cep
,~ 

Monkloa mmtakasmdaki bütün evler 
baştan başa aranmrştrr. Evlercleki ka

<lın ve çocud:lar •lı şan ç :kar ılmı~tır. ,, 

Ablokası ve içlnde oturan ecnebiler!n emniyeti yeni bir hadise çıkaran 
Barselon'dan bir görünüş 

helerde askeri harekat yavaşlaımştı r. 

Tayyarelerimiz, dün hiç bir uçuş ya-

pamamrşlardır. Yalnrz topçu kuvv'!t le
rimiz, Maclrid cephesinde faaliyet gös · 
termiştir. Geçenlerde işgal edilmiş l))an 

P"zar giinü sakin geçti 
Madrid, 23 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden : 

Pazar günü, sükün içinde geçmiştir. 
(Sonu 6. rncı sayfada) 
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Son haberlerimiz 
•• •• •• sayfada uç uncu 

HER YERDE 5 KURUŞ 

DONANMAMIZ MALTADA 

hergün yeni Filomuzun Malta ziyareti 
dostluk tezahürlerine vesile oluyor 

Kayık yarışında 3 - 2 denizcilerimiz 
maçında da 3 - 2 ingiliz askerleri 

ve futbol 
kazandılar. 

Valetta, 23 (A.A.) - Anadolu A
jansının husust aurette gönderdiği mu· 
habiri bildiriyor: 

Amiralunız Şükrü Okan dün Malta 
Valisinin hususi öğle ziyafetinde bu· 
lunduktan sonra vali ile birlikte ııehri 
dolaşmı' ve eski Malta l}Övalyelerinin 
saraylarını gezmi,tir. Bu gezintiden 

·sonra Malta kara kuvvetleri futbol ta
kıtnı ile donanmamız ta1mnr arasında ya
pılan maç sahasına gelmi!! ve ingili.z ami-
ralı da olduğu halde hususi bir çay da bu
lunmuştur. Ak.-mı yemeğini gene hu
sust olarak amiralın evinde yemi§ ve 
amiralla birlikte Queen Elizabeth zırh· -hamda sinemaya gitmi,tir. 

BütUn bu toplantılarda davetliler 
aileleri ile birlikte bulunmuşlardır. Bu 
sabah tamamiyle hususi olarak ş~hirde 
dola,an amiral Okan öğleden sonra iki 
dost donanma arasında yapılan kayık 

yarıılarmı Queen Elizabeth'de ingiliz 
amiralrnm misafiri olarak aeyretmi,tir. 
Kayık yarı,larından sonra maiyetleriy· 
le ve büyük üniforma ile bizim 300 aske
rimizin ve bandomuzun da iştirak ettiği 
hükümet konağındaki sancak indirme 
merasiminde, ak~ filotiIJa kumanda· 
nı amiral Samcsling'in ziyafetinde ve 
gece ingiliz amiralının sarayında fere
fine tertib ettiği baloda hazır bulun· 
muştur. Dost memleketin muhterem 
amiralr Sir Dubley Pound dostluk te· 
zahüratınr artırmak ve buna daha bü
yük bir parlaklık vermek için mütema
diyen vesileler ihdas etmektedir. 

Futbol maçı ve kayık yarışları 
Valetta, 23 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi surette gönderdiği mu· 
habiri bildiriyor: 

• Denizciler grevı 
Amerikada kaptan ve 
çarkçılar da işlerini 

bıraktılar 
Nevyork, 23 (A.A.) - Liman ve dok 

işçilerinin grevi, iki bini N evyorkta ol
mak üzere dört bin kadar deniz ticareti 
kaptan ve makinistinin de i§lerlnI teı-• 
ketlemeleri dolaymiyle, bir kat daha ge
nişlemiştir. Bundan baıka, kaptan • pi
lot • makinistler federasyonu, bütün me. 
buslarırun bugün bütün Amerika liman
larında greve başlayacaklarını bildirmiş-
tir. , 

Deniz işleri üzerindeki bu grev '6 
gündenberidir devam etmektedir ve ya. 
kmda nihayetleneceğine dair de hiç bir 
emare yoktur. 

ıJllAOAtilO ssıo~ 

Bugün 
İç sayfalarımızda: 

iKiNCi SAYFADA: 
Pamuk davasından: Nufus ve işçi 
(Tahsin Coşkan) - · Düşünüşler: 

Rejim ve otorite - Dil Köşesi -
İç haberler. 

OÇONCO SAYFADA: 
Dış haberler - Son dakika. 

DORDONCO SAYFADA: 
Kısa ekonomik haberler - Bibli
yoğrafya - Yabancı gazetelerde o
lruduklarımız: Tuna Avrupasında. 
- Tefrika: Cengel Kitabı. 

BEŞiNCi SAYFADA: 
H er şeyden biraz - Tefrika: Bi
linmiyen insan - Haberler. 
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Dün yapılan futbol maçı çok güzel 
ve heyecanlı olmuş ingilizler 3 • 2 galib 
gelmişlerdir. 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Fıkra. 

Gazetecilikler 
Geçenlerde şahsa karşı hücumlu 

için matbuat kanunu hükümlerini• 
pek şiddetli olduğundan bahseden 6/t 
dostuma dedim ki : 1 

- Fakat bu kanunla üslOb düzelti• 
yoruz ... 

-Nasıl? 

- Mesel§ " ..• Sen bir c.ahil ve ahmat.-
sın !,, diyeceğimiz yerdtt "sizin eset• 
lerinizde ilim ve zeH eseri görmiyo
rum.,, diyeceğiz. 

Demokrasilerde matbuat da kendi 
kendine d ö r d ü n c ü k u v v e t 

vasfını takındı. Hakikatte onu diğer lig 
kuvvetten ayıran vasıf şu idi: Meauli· 
yetsizlik 1 

Avrupa gazeteciliklerini yalundaa 
tanıyan bir tanıdığıma sormuştum : 

- En çok alaka/andığınız basın 

hangisidir ? 

Düşündü, taşındı : 

- Sansüre kadar yunan basını!• 
vabını verdi. 

Hayret ettim : 

- Çünkü, dedi, yunan gazeteciliği• 
nin hürmet ettiği hiç bir şey, ama hig 
bir şey, ne hakikat, ne şeref, ne namus, 

ne hususiyet, hiç bir şey yoktu. O ka· 
dar serbestti. 

Devlet kuvvetlerinin hangisinde bu 
serbestliği bulabilirsiniz? kanun naza
rında mesul olmak istemiyen bu kuvvet. 
ideta eski derebeyliğinin yerini tuttuğrı 
memleketler vardır. 

Londrada bir İngiliz ahbabım ken
disine ismini söylediğim büyük bir 
Londra gazetesi hakkında föyle demi§• 
ti, ki : 

- Fakat o, bizim sokakta sel§mıaı 

alıp eve davet edemediğimiz tanrdılı· 

Jardaadır. 

Bir mecliste buluştuğumuz eski bil' 
Fransız başvekilinin büyük basra de
nen Paris gazeteleri halı.lundaki fikri 
de ~u idi : 

- Bunlar fransız kamoyunu temsil 
etmez. Bunlar finans müesseselerine 
vasıtalrk eden ilan şirketlerinin emir• 
/eri altındadırlar. Fransız fikrini an
lamak için vilayet gazetelerini okuyu• 
auz. 

Salengro neden, nasıl ve niçin be

raet ederse etsin, 500.000 satan bir is. 

k anda} gazetesinin eline düştümü, ha· 

vagazı ile intihar etmekten başka çare

si kalmaz. Yahud, her günkü ba~ maka• 

lesi kendisi hakkında en hafif tabir 04 

larak n a m u s s u z ithamı ile bq

lıyan Action Français'e karşı Briand'· 
rn pişkinliğe ve sinir kuvvetine sahib 
olmak lazım. 

Şimdi fransız demokrasisi dahi, 
basın mesuliyetlerini tayin etmek içia 
bir kanun hazırlıyor : Gazeteci derebey• 
Jiğine karşı vatandaş masunluğunu te
min etmek ve ... gKete Gelirlerini tef· 
tiş etmek I 

Basın hürriyeti te fekkür hürriyeti 
demektir. ve en büyük halk hizmetlerin
den biridir. Bu kadar büyük bir vazife, 
nasıl, m e s u I i y e t s i z bırakılabi

lir l. FATAY. 
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Pan·,ık tlaı·asından: 

Memleketin ekonomi hayatrnda 
( Beyv altın) pamuğun oynayacağı e
hcıııiyetli rolü, tekrar edecek değilim. 
Zira, diğer yazılarrmda da dediğim gibi 
pamuk ürününü, yurdda en büyük ve 
emin bir gelir haline getirebilmek içn 
şaşmaz bir pamuk siyasetine lüzum var
dır. Bu siyasetin mesnet/erinden birisi 
de ziraat sahasında çalışacak kolların 
ihti_vaca yetişecek miktarda bulunabil • 
mesidir. Acaba pamuk mıntakalarrmız· 
da istediğimiz kadar istihsali çoğalta • 
cak kollar var mıdır Buna hiç bir kim
se vardır diyemez! 

Şu halde, memlekette bir taraftan, 
pamuk mrntakalarrnı tesbite çalışmak • 
la beraber. iskan iş/erile el ele vererek 
nüfus ve işgi işlerini birlikte halletmek, 
pamuk siyasetimizin en mühim bir rük
nü olacaktır. Meseleyi farazi şekilden 

çıkarıp, madde üzerine söylemek is • 
tersek diyeceğim ki, memleketin pa • 
muk mıntakası sayılan cenup vilayetle
rimizde istediğimiz kadar pamuk yetiş
tirmek için çalışacak kollar var mıdır 
Yoktur diye hep birlikte cevab verebi
liriz. O halde Adana ve havalisinde çi
zilecek pamuk programrnrn başına nü
fus ve işçiyi koymak elbette lazrmdrr! 

Bazı viliıyetlerimizde arazi ve bu a
razi çevresinde az olan nüfus kesafeti 
malCımdur. On binlerce dönüm arazisi 
olduğu halde bir kişinin yaptığı çeşitli 
ziraatın mikd;.n ehemiyetsizdir ! 

Tarihin gerilerine gidip vaziyeti 
araştırmağa lüzum görmeden, diyebili • 
riz ki, eski arazi kanunu maatteessüf, 
memleketin muhtelif yerlerinde araziyi 
öyle l>ir toplama veya parçalamaya ma
ruz kılmıştır ki, onun kötü neticelerini 
bugıinkii nesil çekmektedir! Hangi mu
hitte arazi topalnmış ve altından kaI
kmilamıyacak büyük parçalara ayrıl • 
mışsa, oralarda topraksız kalan insan • 
lar yurdlarınr terke mecbrır kaldıkları 
gibi, bir aileyi geçindiremiyecek dere • 
cede küçük parçalara ayrılmış yerler ki 

iSCi ., .;, 

halk da ziraat sahasından uzaklaşmış
lardır. Bu bir hakikattir. Misallerinı' 

dünyanın diğer yerlerinde de görebili • 
rı'z. 

Feod:ılite devrini yaşayan, ülkeler
de arazi daima büyük kalmış, halk yal
nız kuvvetiyle arazi işlemeğe yardım 

etmiştir. O devreye nihayet vermiş 
memleketlerin büyük arazilerinde çalı
şacak kollar nafakalarını temin için 
başka diyara göç etmeğe muztar kalmış 
olduklarınd1n, o yerlerde büyük arazi 
bulunmasına rağmen her çeşid istihsal 
daima az olagelmiştir. 

Cenup vilayetlerimizde, pamuk is
tihsalini büyük ve ehemiyetli hadlere 
çıkarabilmek için oralarda araziyi, mu
hitin zirai ve iktrsadi şartlarına uygun 
olarak muayyen hadler içine almak bir 
zarurettir. 

iyice hesab edilmiş. muayyen ölçii • 
ler içine alrnmrş olan Adana ve ho.vali
sine çevre drşından insan getirmek ve 
yerleştirmek kati bir zarurettir. Bu za
ruret. ihmal edWp de simdiye karlar ol
duğu gibi, ziraat mevsiminde yurdun 
fUra veya burasından çalı.~ma ihtiyacr'lr 
duyup da gı'decek gezici insanların ça 
lrşmalarına. pamuk istihsali terkedile· 
cek olursa, halen bulunduğumız7. nokta· 
dan ne kadar ileri gidilmı'5 olacağını 

tahmin etmek hiç te güç değildir. Bun
dan· rlolayı; pamuk işini memleket hesa
bına bir dav:ı halinde halletmek istersak 
arazi ve bununla nüfus ve işçi işlerini 
de birlikte düşünmek lazımdır! Esasen 
hükümetimiz, memleket için çok ehemi
yetli olan iskan sivasetini zaten takip 
eylemektedir. işte bu i.<;kan işleriyle bir~ 
likte, işçi ve arazi meselelerini de, prog
rama lcoyarak davayı ele alacak olursa 
pamuk meselesinin en ehemiyetli un
surlarından olan arazi ve niifus işini de 
hu ~uıetle esaslı olarak halletmiş ola • 
caktrr. 

Kastamonu Mebusu 
T. COŞ KAN 

DONA-'- M~,\MIZ MALTADA 
ziyareti hergün yeni Filomtızun 1\ılalta 

dostlulc tezahürlerine vesile oluyor 
(B~ı 1 inci sayfada) 

Bugünkü kayık yarışları da her iki 
donanma mürettebatının teşvik avazcleri 
arasm<la ve büyük bir intizam ile yapıl· 
mıştır. Bu yarrşları umumun al.kışlan a· 
rasında 3 - 2 biz kazantlık. 

Dostluk ıezalıürleTi 
Valetta, 23 (A.A.) - Anadolu ajan. 

smrn hususi surette gönderdiği muhabi
ri bildiriyor: 

Donanmamız dost İngiliz sularına ge. 
lclidenberi deni7.cilerimiz geceli gündüz. 
lü çok samimi bir tarzda ağırlanmakta. 
dır. Kendilerine, gemilerde, evlerde, ku
lüblerde resmi ve hu.susi ziyafetler ve 
çaylar verilmekte, gezintiler, spor eğlen
celeri tertib olunmaktadır. 

Liman gece yanlarına k:ıdar bir ta
raf tan gemiler, diğe rtaraftan gemiler ve 
sahil arasında davetlileri taşıyan muş 
ve motörlarla doludur. Bilhassa ingiliz 
donanması kumandanı amiral Sir Dud-

Erzincan'da C. H. P. 
kaza kongreleri 

Erzincan, 23 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Partisi kaza kongreli bugün i!bay 

Fahri Özen 'in başkanlığında açılmış
tır. Katn!ln delegeleri memleket 
hakkında verimli dileklerde bulunmuş 
ve bu dilekler kongrece kabul olunmuş
tur. Bundan sonra yakında toplanacak 
olan vilayet kongresine iştirak etmek 
iizere yedi kişilik kaza idare heyeti &e
çilere k kongre kapanmrştır. 

Kırklareli kültür 
direktörlüğü 

f.stanbul kız lisesi muallimliğine ta· 
yin edilmesinden dolayı açık kalan 
Kırklareli kültür direktörlüğüne Eıa. 

ziz vilayeti kültür direktörü B. Cemal
in 45 lira aylığıle naklen tayini münas~1> 
görülmüJ ve bu husustaki kar.ar yüksek 
taadikten geçmijtir. 

ley Pound'un a.ıniralımız Şükrü 0.kan'a 
gösterdiği dostluk ve muhabbet azaaıl 
dereceyi bulmuştur. İngiliz amirali biz· 
zat Yavuz':ı gelerek amiralımızı almakta 
ve beraber otomobilinde davetlere ve 
gezintilere götürmektedir. Resmt ve hu
susi mahfiller şimdiye kadar Malta'yı zi.. 

yaret eden hiç bir donanmaya bu derece 
parlak ve ayni zamanda sa.miml ve dos
tane bir kabul yapılmamış ve bilhassa 
ingiliz donanma kumandanı hiç bir am.i
rala karşı Şükrü Okan'a karşı olduğu 

kadar hürmet ve yakınlık göstermemiş 

olduğunda müttefiktir. Bütün Malta Io. 
toğrafçtlarının camekanları donanmamı. 

zın istikbali ve amiralimizin ziyaretleri
ne aid filimlerle doludur. Bütün Malta 
gazeteleri de tü.rk donamasma ve onun 
amiralrna karşı yapılmakta ola.ı: fevka
ladet parlak ve dostane kabulü ebemi. 
yetlc kaydetmekte ve Atatürk denizcile
rinden büvük bir sitayişle bahset
mektedirler. 

Kars'da kar 
Kars, 23 (A.A.) - Kars ve bölgesi 

düne kadar görülmemi~ iyi yaz günleri 

yaşıyordu. Dün devam eden yağmur 

gece kar şeklinde düşmeye başlamış ve 

bugün her taraf 10 santim karla örtül

müştür. 

Ankara Radyosu 
12.30 Öğle neşriyatı 

19.- Türk mUziği 

20.- Dr. Zekai Tahir'in konferansıı 

20.20 Plak oqriyau 

20.40 Ajans haberleri 

21.- İstanbul radyosundan naklen De· ı 
lido4ı operetinden sahnek.t 

21.20 Stüdyo caz orkestıau 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

İstanbul limanı 

hakkındaki proje 
İstanbul, 23 - İktisad vekaletinin 

tasdikine iktiran eden liman projesinin 
tatbikine yarın başlanacaktır. Birinci 
planda yapılacak işler şunlardır: 

Vesait reisliği bürolarının birleştiril. 
mesi, işçi sevkiyatmın tesrii, yeni bir 
yolcu salonunun yaptırılması (Bunun i. 
çin ikramiyeli bir müsabaka açılacaktır.) 
gümrük doldunna ve boşalmasının sü
ratlendirilmesi. 

B. Prost'un yeni teklifleri 
İstanbul, 23 - Şehircilik mütehassr

sı B. Prost belediyeye, boğaz sahillerin· 
de yeniden mayi mahruk depolarının ku
rulmasına izin verilmemesini, şehir için
de yeniden açılacak endüstri müessese· 
leri için de kayıd ve şartlar konulmasını 
teklif etmiş, belediye bu teklifleri tas
vib etmiştir. 

Barbaros'un türbesi 
İstanbul, 23 - Belediye imar müdür

lüğü Barbaros>un türbesinin ve etrafının 
tanzimi için bir proje hazırladr. Proje 
yarın şehir meclisinin tasvibine arzediıe. 
cektir. 

* İstanbul, 23 - Şehir meclisi bu. 
günkü toplantısında ~ehirdeki baltk ttız
layıcı dükkanlarının srhileştirilmesi hak. 
kında yeni bir talimatname hazırladr. 

* İstanbul, 23 - Geçen gün iç Eren
köyde öldürülen Nesime adındaki kadı
nın katili olarak kocasından şüphe edil
mektedir. 

POLiSTE: 

Umumi istirahatı bozmuş 
Hükümet caddesinde lokantacı Fe

kete ile Emmo adındaki kadının lokan
tasına gelen Mahmud sarhoşluktan ötü· 
rü sarkıntılık yapmış ve bağırıp çağır
rarak istirahati bozduğundan yakala
narak C. M. Umumiliğine teslim edil· 
miştir. 

İki buçuk kilo esrar tutuldu 
Atıfbey mahallesinde oturan ek

mekçi Mustafa'nın esrar sattığı haber 
alınmıf ve alınan tertibat sayesinde iki 
kilo 600 gram esrar su~ üstü yakalan
mıftır. Hakkında tutulan zabıt varaka· 
aiyle C. M. Umu.miliğine teslim edil· 
mittir. 

Baba ve oğlunu döğmüşler 
Hacımusa mahallesinde oturan Mus

tafa ile oğlu Fahrettin'in ayni 91ahal
lede oturan Sadık ile Keı:nalettin tara· 
fından dövüldüklerini iddia ettiklerin
den tahkikata başlanmıştır. 

Bir teneke yağını dolandırmış 
Aşır pazar yerinde yağ sattığı bir 

sırada Kazım yanma gelerek bir tene
ke yağını alıp parasını gel vereyim di. 
yerek Postane yanma geldikleri bir sı
rada (Sen burada dur, ben parasını ge
tiririm) deyip savuşmuftur. Bir tene
ke yağı do!andırdığı anlaşdan Kazım 

yakalanarak C. M. Umumlliğine veril
miştir. 

DİL KÖŞESİ: 

"Seyirciler sü.-ekli bir heyecan der. 
yasında çalkanmıı;tır." 

Burada "sürekli~' sifatr "derya" ke
limesini vasıflandırıyor. Halbuki bir 
denizin sürekli, yani devamlı olması bir 
şey ifade etmez. Sonra, §U ''derya" keli
mesini kullanmasak daha iyi olmaz mr? 

>jc * ... 
"En derin ve isabeti nazarla en 

büyük hayati tecrübelerden sonra .. .'' 
"En derin" den ~nra gelen "ve" bir 

mana ifade etmiyor ve cümlenin rabıta· 
srnı bozmaktan başka bir iş görmüyor. 
''isabeti nazar'' gibi bozuk ve kötü bir 
tabir yerine "görüş doğruluğu" dense 
daha iyi olmaz mı? "En büyük tecrü • 
be", "hayati tecrübe''• bi:itün bunlar, 
maksadını ihde edecek kelimeleri bu· 
lamamanrn ifraesi olmaktadır. 

"'* • 
"Hem ayıp, hem de ahfadmııza ı:ul-

metmiş olmazmıyız?" 

"Hem ayıp olmaz mryızJ'• M de
mektir?_ 

-------------
Artırma ve yerli mallar 

haf tası hazırlıkları 
Önümüzdeki birinci kanunun 12 sin. 

de başlayacak olan yedinci artırma ve 
yerli malı haftasm :::a ber derecedeki mek
teblerimizde geçen yılların arttırma ve 
yerli malı haftaları içinde olduğu gibi 
konferanslar verilecek, müsamereler ya

pılacaktır. 

Hazırlanan programa göre, ilk mek
teblerde bu haftanın tedrisat programı 
"arttırma ve yerli malı,, mevzuu olacak
tlr. 

Orta mekteblerde, liselerde, sanat, ti
caret ve muallim mekteblerinde haftanın 
uygun saatlerinde muallimler tarafın

dan arttırma, yerli malı ve yemiş ve 
meyvaların faydaları mevzuları üzerinde 
konferanslar verilecektir. 

Güzel yazıJmış vecizeler mekteblerin 
münasib yerlerine astlaesak ve hafta
nın başlangıcı olan 12 birinci kanuncu
martesi günü muallimler haftayı tören
le açacaklardrr. 

Hafta içinde mekteblerde birer mü

samere verilecek ve bu müsamerelerde 

çocukların anne ve babalan davet edile

cek ulusal ekonomi ve arttırma kurumu 

tarafmdan bastırlmış olan B. Münir Hay

rinin "haftamızı oynuyoruz,, ağustos bö. 

cekleri ve karincalar ve küçük paralar" 

adlı piyesleri temsil edilecektir. Anka. 

rada ayrıca haftanın iki günü halkevin.. 

de yapılacak törenden sonra, geçen yıl 
olduğu gibi, ikinci ortamekteb talebeleri 
"haftamızı aynuyoruz ve ağustos bö
cekleriyle, karıncalar" piyeslerini oyna
yacaklardır. 

Hafta içinde pazar günü hava elve

rişli olursa talebeler açık havada bir ge
çid resmi yapacaklardır. Bugeçid töre
nine çocukların ellerinde vecizeler yazı
lı levhalar bulundurulacaktır. 

Prof. K. KÖMÜRCANIN 
Modern ve herke$e elzem kitapları 

Ameli ve tatbik! kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 

Ticari malumat ve bankacılık 
İktisad ilmi 

İhti&CU muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, ziraat, banka) 

Krş. 

35 
122,50 

105 
87,5~ 

175 
Ticari ve mali hesap t.ci kmm 70 

Zihnt hesap kaideleri 20 

Logaritma cetvelleri. 
(yeni rakam) 56 

Yeni hesabı ticari (mufassal 

eser) 200 
Mal1 cebir (istikraz ve 
sigorta hesaplan.) 100 
Başlıca satış yeri: İkbal Kitapevi 

Dü,üniişler. 

REJiM VE 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü 

~ 

lzmirde büyük bir tütiin 
deposu yaptırıyol' 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Ege 

tütün istihsalinin merkez anbarı olan 

İzmirde mevcud tesisatını geni~letecek· 

tir. Bu kararın neticesi olarak Kültür· 

park civarında mübayaa edilen tütün 

balyalarının feruıi bir halde muhafaza• 

sı ve yaprak halinde olanların işletil

mesi için önümüzdeki yrlda tamamen 

bitecek olan büyük bir depo inşasına 

başlanmak üzeredir. Mevcud plana gö-

re ~imdiden temel sundajları epi ilerle· 
miştir. 

Yangmlıklarda yükselecek olan bu 

asri tütü deposu, iş!lilerin iş ve istira. 

hat zamanlarında her türlü ihtiyaçları

nı karşrlıyabileceği gibi aynca bir lo

kanta kısmı bulunacak olan bu bina mo

dern techizat ve ilaveleri de nefsinde 
toplıyacaktır. 

Telgraf hatları· 
Bu yıl takviye cdiliyol' ' 

Posta ve telgraf servislerinde git
tikçe artan muhabereleri tam vaktinde 

arızasız olarak muntazaman karıııhya .. 

bilmek için Posta Umum Müdürlüğü 

mevcud olan hatlara ilaveten yeni hat• 

tarın döşenmesine ve telgraf makinala· 

rının model itibariyle yenileştirilmesi~ 

ne ve mikdarlarmın artırılmasına gay• 
ret etmektedir. 

Vaziyetin icab ettirdiği mahallerde 

ve fenni zaruret görülen merkezlerde 

yeniden 225 kilometrelik hat İnf<iıma 

başlanrnı§txr. Ayrıca tez elden muhabe .. 

reyi yapabilmek için mevcud hatlar Ü• 

zerine 250 kilometrelik tel temdidi için 

yapılan sipariiler gelmiş ve döşenme 

işine başlanmıştır. 

Nöbetçi eczaneler 
1-11-936 dan 31·12-936 akşamına kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 

1 - Pazar Merkez Eczanesi 

2 - Pazartesi Ankara Eczanesi 

3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneleri 

4 - Çar~a.ınba Halk Eczanesi 

5 - Perşembe Ege Eczanesi 

6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 
eczaneleri 

7 - Cumarteai İstanbul ~zanesi 

OTORiTE 
Bilmem dikkat etti· 

niz mi? İki üç gün önce 
gazetelerin dış haberleri 
arasında bugünkü mede
nt cemiyetin çok bariz 
bir karakteristiğini ifa
de eden küçük bir haber 
çıktı: Belçika' da Reks'
cilerin şefi olan Leon 
Degrelle, devletin ka
nunlarına muhalif hare
ketinden dolayı on frank 
para cezasına çarpılmış 1 

Bilmiyorum, bu on 
franJ;, Belçika kanunla .. 
rmda, bizde olduğu ~bi, 
"ağır para cezası'' faslı
na mı dahildir; fakat bu 
noktanın ehemiyeti yok. 
Asıl ebemiyetli olan ta
raf, muhakkak ki pek 
çok kimselerin dikkatin
den kaçmı, olan bu ufak 

metin, memleketin iktı
sadi ve içtimaı kalkın· 
masında görmüş olduğu 
büyük hizmetlere ve buh
ranın mağlfıb edilmiş ol· 
masına rağmen, Reks'ci
lerin temsil ettikleri fa. 
şist hareketinin günden 
güne büyümekte olduğu
nu itiraf ediyor, ve bu 
tezada sebeb olarak, bal· 
km, sokak nutuklarına. 
gürültülü nümayişlere ve 
siyast hadiselerde şahsan 
rol oynamaya karşı duy
duğu sempatiyi sebeb o-o 
larak gösteriyordu. 

suların yavaş yava.s isti• 
ıa ettiği geminin bu ağır 
göçüşüne karşı elleri 
bağlı birer seyirci vazi
yetinde kalmaya mah· 
kUnıdurlar. 

Propaganda, nutuli, 
tahrik, kin, üniforma ve 
silahla mücadele edenle· 
re karşı bütün kuvvetle
ri elinde tutanın verdifi 
hüküm budur: on frank 
para cezası veya iki ~ün 
hapis. 

Siyasi ihtirasların, 
çeşidli ideolojiler lehine 
alabildiğine tahrik edil· 
eli~, bir milletin çercce· 
vesi i '1 n d e lıeıabsı:t 
menfaatlerin çarpış.tığı 
bir devirde, her han~i 
bir rejimin, otoritesiz 
yaşayabilmesi için halk _ 
kütlelerine verilecek en 
~eniş refah ve saadetin 
bile kUi gelmiyece~ini 
hadiseler bize isbat et· 
melrtedir. 

Mdiseniıı. b~n de· 
mokrasilerin. ihtilalci te
şekküllere ve cereyanla· 
l'_3> karşı kendilerini mu. 
dafaa için ne kadar gev
şek ve uyuşuk davran
dıklarına güzel bir misal 
tetSkil etmesidir. 

Henri de Man, gaze
temizde tercÜIDe edilmiş 
olan bir müHikatında. 
Belçika'c!a halkçı hükü· 

Demokrasilerin. bağ'
lı oldukları siyasi rejimi 
ilga için her vasıtaya 
baı vurarak, icabmda ka
nuni yollardan da ayrıla· 
rak mücadele eden üni· 
formalı teşekküller kar· 
tısında. son demlerine 
kadar inanılmıyacak ka-
dar büyük bir zaaf gös
termeleri kendi sistemle• 
ri icabıdır; gemiyi batı• 
racak gediklerin nereler• 
de olduğu herke~e bilin· 
anesiııc raiınen, bu ge
dikleri kapatacak ınalze· 
me tayfaların elinde 
ıne.cud değildir. 0n1a1', 

Devlet ptoritesi aJ.. 
tında milli birlik, halkın 
eoıniyet ve sükQ.n ~inde 
memleketin refalu için 
çalrşınaıunı temin edecek 
tek yol olarak kalmakta
d~. YAŞAR NABİ 
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ULUS SAYFA 3 

DR. ŞAHT'IN İR AN SEYAHATİ 

HABERLER-.·~ 
Tahran, 23 (A.A.) - B. Şaht, uzun 

müddet başvekil ile konuşmuştur. Dr. 
Şaht, bundan sonra hariciye !lazın ile 
maliye nazırı, milli banka müdürleri ve 
meclis reisi tarafından kabul edilmiştir. 
Akşam hariciye nazın bir ziyafet vermiş 
ve bu ziyafette hükümet erkam ile yük
sek memurlar hazır bulunmuştur. 

Tahran, 22 (A. A.) - Pars ajansı 

bildiriyor 

Tahran'da mz'lli banka bı"nası 

Finans bakanı tarafından Dr. Şaht 

şerefine verilen ziyafette hükümet aza

sı, milli banka ve Landbank direktörle
ri ve dış bakanlığı erkanı hazır bulun
muştur. 

B. Şaht irad ettiği nutukta ezcüm

le demiştir ki : 
"- İran • Almanya tecim mübade

lesi son seneler içinde ve hele 1935 te• 
cim mukavelesinin akdinden beri çok 
genişlemiştir. Ekonomik menfaatler 
iki memleketi aralarında uzun zaman
mandanberi mevcud olan siyasal dost
luk derecesinde bağlamaktadır. 

Almanyamn İrana lavın olan mad
deleri istihsal etmesi ve İran istihsala
tına alaka göstermesi, iki memleketi eş
ya mübadelesini ve tediye tarzını ko

laylaştıracak çarelerin bulunması lüz:u· 
munu idrake sevketmiştir. Bu hususta

ki müzakereler bir sene evvel netice· 

lenmiştir.,, 

Finans bakanı şu sözlerle ce':J'ab ver

miştir : 
"- Almanya, memleketimizle dai

ma iyi münasebetler idame etmiştfr. 

Bu münasebetler, çok iyi neticeler ve

ren ve halin icablarına uygun ekonomik 
mübadele ve işbirliği artırmış olan 
İran • Almanya tecim anlaşmasının 

akdiyle bir kat daha kuvvetlenmiş bu

lunmaktadır. 

Barselon'un abluka meselesi etrafında 

İngiliz kabinesinin toplantısı 
Londra, 23 (A. A.) - B. Baldvin, 1 

Eden, Nevil, Çemberleyn, Con Say
nıen, Samuel Hor ve İnskip'in iştira

kiyle dün başbakanlıkta bir toplantı 

yapmıştır. Bakanlar ispanyol meseıesi
ni gözden geçirmişlerdir. Sanıldığına 

göre, B. Eden bugün Avam kamarasın
da bu hususta beyanatta bulunabile
cektir. 

Toplantıda amirallık birinci 
lordrı da bulundu 

Londra, 23 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre, İngiliz bakanlarının dünkü top· 
lantısına amirallık birinci lordu Sir 
Vernl Çetfield de iştirak etmiştir Bu 
keyfiyet, bakanların, bu toplantıda, a
siler tarafından Barselon limanı hakkın
da tatbik edileceği ilan olunan abloka 
nıeselesini de mevzuubahs eyledikleri
ni göstermektedir. 

Deyli Eksı;res, bu hususta diyor ki: 
"Bu vesı~e ile, ispanyol sularında 

bulunan ingıliz harb gemilerinin nere
lerde duracakları bahsinde yeni karar
lar verilmiştir. İngiliz gemileri, tehli
keli mmtak.llardan uzakta durmak em
rini alacaklar ve Barselon'da bulunan 
ingiliz harb gemileri de muh,temel ola
rak oradan ayrılacaklardır.'' 

Barselon'un ablokası ı:e 
lngiltere 

Londra, 23 (A. A.) - İngiliz kabi

nesinin dünkü pazar günü bir toplantı 
Yapması, general Franko'nun Barse· 
lon'u abluka ve bombardıman etmek 
tehdidi dolayısiyle Akdenizde çıkması 

tnuhtemel hadiseler sebebiyle hüküme-

tin fevkalade meşgul olduğunu göster• 
mektedir. Nazırlar, milletlerarası ihti
latlara engel olacak en iyi tedbir ve ça
relerin ne olduğunu gözden geçirmiş· 

lerdir. 

Hükümetin, niyet ve tasavvurlarını 

bugün Avam kamarasına bildirmesi ih
timali vardır. Siyasi mahfiller, bükü
metin İspanyadaki hükümet kuvvetleri 
ile asi kuv .. etlerinin "mubaıib" sıfatı· 
ru tanıması muhtemel olduğunu bildir· 
mektedir. 

Asiler ablokayı başarabilt•cek 
kadar kuvvetli değilleı nıiş 

Londra, 23 (A.A.) - Taymis gaze
tesi yazıyor: 

Asiler, halihazırda denizde Barselonu 
veya şarki İspanya limanlarından her 
hangi birini abloka veya bombardıman 
edecek derecede kuvvetli değildirler. 

Fakat asileritı tayyareleri ve harb ge
mileri açık denizde ingiliz gemilerinin 
seyrüseferine engel olacak olurlarsa or
taya pek ciddi bir vaziyet çıkacaktır.,, 

Bu gazete, İnğiltere hükümeti tara. 
fından İspanya'ya silah ihracı için biç 
bir müsaade verilmemiş olduğunu hatır. 
latmaktadır. 

Barselon' dahi ingilizlcrin 
emniyeti için 

Londra, 23 (A.A.) - Hükümet Bar
selon'daki 300 ingiliz tebaasmın emniyet 
altma almması için bu şehir genel kon. 
solosuna talimat vermiştir. Şimdi Barse
lon limanında demirli bulunan gemiler 
lüzumu takdirinde buradaki ingilizlerin 
hareketini temine kafi görülmektedir. 

Ulıısal Kostümlii Balo 
. 

' 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Başbakan İsmet İnönü'nün himayelerinde ve
receği balonun mükemmeliyeti için çalışmalara devam olunmaktadır. Geçen se

neler bizde güzel ve neşeli ratıralar bırakmış olan balo bu sene de çok zevkli 
geçecektir. 

Geçen seneki balodan iki hatırayı sı.; tunlarımıza geçiriyoruz. 

INGIL TERE'DE: 

B. Makdonald'ın bir nutku 

Londra, 23 (A.A.) - B. Makdonald 
Porsmut'da söylediği bir nutukta ez
cümle demiştir ki: 

"- Milletlerarusx barış yalnız mil
letlerarası işbirliği ile kurtulabilir. 

Hiç bir devlet yalmz baş~na ne kendi 
emniyetini, ne de başkalarının emniyeti. 
ni temin edemez. Bir ulusun ban!) taraf
dan oldu ~ı.ınu ilan etmesi kafi değildir. 
Bir çok memleketlerin isbir1iği ederelt 
aralarında metodik ~ir barış programı 

tatbikina elverişli bir durum ihdas etme
leri lazımdır. Ve bu, münevver n.illetle
rin vazifesidir de ..• " 

B. Grandi Lon.draya döndü 

Londra, 23 (A.A.) - İtalya büyük 
elçisi Grandi bu akşam Londraya dön

müştür. İngiliz - italyan anlaşması içiıı 
konuşmalara başlıyacaktxr. 

FRANSA'DA: 

B. B lum Parise döndii 

'Oaris, 23 (A.A.) _ B. Blum, dün ak
şam Lil'den gelmiştir. Kendisi, "Ya~a
sxn Blum, yaşasm halkçılar cephesi'' di
ye bağıran koyu bir halk kütlesi tarafın. 
dan selfunlanmış, alkışlanmıştır. 

B. Jan Fabri senatör oldu 

Paris, 23 (A.A.) - Eski nazırlardan 

ve mebuslardan milli birliğe mensub B. 
Jan Fabri, Dubs'dan ayan azası seçil

miştir. 

Komünistlerden B. Gardet, Saint • 
A mbroise mahallesi belediye meclisi a
zalığına seçilmiştir. 

SON DA KiK A : 

lSV1ÇRE'DE: 

Para anlaşmasına iştirake doğru, 
ilk adım 

Bern, 23 (A.A.) - İsviçre federal 
meclisi, fransız, İngiliz ve amerikan hü
kümetlerine yolladığı bir tebliğde, para 
siyasası hakkındaki beyannamelerini göz
d .n geçirdiğini ve 25 eyli.ıl üç devlet mu
ahedesinde münderiç umumi prensiple
ri kendisinin ele tasdik ettiğini bildirmiş· 
tir. 

Bu kati tebliği üe federal meclis, ön
ceden haber verilmiş olup, altın tediya
tı hakkındaki ingili.z - fransız • amerikan 
konuşmalarına İsviçrenin de iştirakine 
doğru ilk adım atılmış bulunmaktadır. 

HOLLANDA'DA: 

Hollanda da 25 eylul 
beyannamesine girdi 

La Hey, 23 (A.A.) - Hollanda hü

kümeti, Fransa, İngiltere ve Amerika 

birleşik devletlerinin para hakkındaki 25 

eylül tarihli beyannamelerine iştirak et

mekte olduğunu Paris. Londra ve Va

şingtona bildirmiştir. 

lTALYA'DA: 

1 talya işçilerinin karılan 

Habeşistana gidiyorlar 

N apoli, 23 (A.A.) - İki yüz işçi ka

nsı, beraberlerinde çocukları olduğu hal

de kocalarına iltihak etmek üzere doğu 

Afrikasına hareket etmişlerdir. 

İşçilerin aylelerini Habeşistan'da yer

leştirmelerine ilk defa olarak müsaade 

verilmiştir. 

Akdeniz emniyeti hakkında 
Avam kamarasında müzakereler 

Londra, 23 (A.A.) - B. Eden Ak
denizdeki ingiliz tecim gemilerinin em· 
niyeti meselesi hakkında Avam Kama
rasmda "sorulan suallere cevab vererek 
ezcümle demiştir ki: 

"- İngiliz hükümetinin sıyasası hiç 
bir tarafı iltizam etmemekte ve hiç bir 
tarafa yardım tememektedir. 

İngiliz hükümeti şimdiye kadar iki 
taraftan hiç birine muharib hukuku 
vermemiştir ve böyle bir niyeti de yok· 
tur. (Alkışlar). Buna binaen ingiliz 
harb gemileri icabında İngiliz tecim ge
milerini koruyacaklardır." 

B. Eden, hükürnetin, İspanyaya in
giliz gemileri tarafından silah naklini 
nizamsız addedecek bir kanun çıkara
cağını ilave eylemiştir. 

Bir sual 
Londra, 23 (A.A.) - İngiliz bükü· 

metinin, ispanyol limanlarını kullan
mak hususundaki fransız ve ingiliz 
hakları ihıal edildiği takdirde müşte

rek bir hattı hareket ittihazı için fran· 
sız hükümetiyle temas edip etmediği 

hakkında irad edilen bir suale cevab ve· 
ren B. Eden demiştir ki: 

"- Hükümetin, İspanya vazi~etinin 

ortaya çıkardığı bütün meseleler hak

kında fransız hükümeti ile sıkı temasta 

olduğunu temin edebilirim, Bu sabah 

Fransa büyük elçisini gördüm ve ken
disine, bu mesele hakkında takib etmek 
niyetinde olduğumuz sıyasayı izah et
tim." 

Amiral Horti ve B. Daranyi 
Rom aya harel~et ettiler 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Naib ve ma
dam Harti, bugün saat 15.30 da Roma'. 
ya hareket etmişlerdir. Kendilerine sivil 
hususi kalem müdürü Vertesi ile askeri 

daire şefi general Kerestesfişer ve ya
verleri refakat etmektedirler. 

Ayni zamanda macar hükümetinin 
yeni başkanı sıfatiyle başbakan B. Da-

ranyi ve kont Ciano'nun Budapeşte zi. 
yaretine mukabele için de dış bakam 

Kanya da hareket etmişlerdir. Kendile. 
rine dış bakanlığı hususi kalem müdürü 
ile İtalyanın Budapeşte orta elçisi refa
kat ediyorlar. 

Hükümet azası, bir çok şahsiyetler, 
İtalya ve Avusturya elçilikleri erkanı ve 
Avusturya maslahatgüzarı Kunz tren 

hareket ederken istasyonda hazır bulun
muşlardır. 

B. Daranyİ'nin beyanatı 
Başbakan hareketinden önce gazete-

cilere şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Ananevi teamül mucibince ital

yan hükümeti reisine kendimi takdim i
çin Roma'ya hareketimden dolayı mesu. 

dum. Keza naib de İtalya kıralı ve Ha

beşistan imparatoru Vittorio Eınanuel'i 

ziyaret için ve dış bakanı Kanya da kont 

Ciano'nun ziyaretini iade için Roma'ya 
gitmektedirler. 

Macaristan ile İtalya arasında asır
lardanberi mevcud olan tarihi dostluk 
son seneler içinde gerek 1927 tarihli i. 
talyan • Macaristan dostluk muahedesi 
ve gerek 1934 tarihli Roma protokolları 
ile teyid edilmiş bulunmakatdır. Bu pro
tokollar, iki memleket arasmdak~ müna
sebetlere yeni bir mana ve yeni bir si
yasal ve ekonomik muhteva temin et
mişler ve müşterek komşuları Avustur
yayı daha sıkı bir surette kendilerine 
ba ğlamışlardxr. 

İtalyan imparatorluğunun büyiik 
devlet adamı, faşizmin şefiyle bu şahsi 
temasların italyan • Macaristan do;;tlu
ğunun müstakbel inkişafına hizmet ede
ceğinden eminim. Kaniim ki, bu dostluk 
yalnız iki memleket için siyasal, ekono. 
mik ve kültürel sahada fevkalade ehe. 
myeti haiz olmakla kalnuyacak, ayni za
manda orta Avrupanın inkişafı ve refahı 
için elzem bir amil olacaktır. Bunun i
çindir ki, gayesi iki ulus arasındaki dost 
luğu derinleştirmek olan bu ziyaretin a
dalet ve banş ülküleri itibariyle, öteki 
Avrupa devletlerinin ve bilhassa orta 
Avrupa devletlerinin menfaatlarına da 
hadim olacağını ümid ediyorum •.• 

FlLlSTlN'DE: 

Emir Abtullah Kudiis,ıe 
Londra, 23 (A: 

A.) - Kudüs'ten 
bildirildiğine göre 
Maverayişeria e. 
niri Al'tullah dün 
ehrimize gelmiş. 

.ir. Eimr Aptullah, 
:ırablan: i n g i 1 i z 
tahkikat lrnmisyo
nu ile birlikte ça
lışmaya tesvik e· 

Emır ..... ı.; .... ..:ilah deccktir. 

SURIYE'DE: 

Trablus - şam<la vaziyet 
değişmedi 

Berut, 23 (A.A.) - Havas bildiri-

yor: Trablus Şa.mda vaziyet hiç bir su
retle değişmemiştir. Cumartesindenberi 
ateş teatisi devam etmetkedir. Merkez 
mahlleler, askeri kıtaların ablokası altın
dadır. 

Berut ve Saydada sükun hüküm sür~ 
mektedir. 

SOVYETLER B1RL1~1NDE: 

Altın ve pUiıin endüstrisinin 
muvaf fakıyetleri 

Moskova, 23 {A.A.) - Gazeteler, 
altın ve pl~tin endüstrisi merkez idare

sinin şefi B. Sereıbrovskinin bir maka· 
lesini neşrediyorlar. 
Makalede, bu endüstrinin muvaffakiyet

li neticeleri kaydedilmekte ve bu sene 

1935 senesine nisbetle altın istihsali· 
tmın batı Siberyasmda dört misli, do
ğu Siıberyasmda üç buçuk misli, leva 

madenleriyle krasnoyarsk, Kazakistan 

ve Ural topraklarında üç misli artmış 
olduğu l>ildirilmektedir 4 

BULGARlST AN'DA: 

B. Zankof siyasi bir seyahate 
<"ıkıyor 

B. Zankof 

Sofya, 23 (A.. 
A.) - Eski ba~

bakan p r o f e
s ö r Zankof pa
zar günü Sofya· 
dan hareket et• 
miştir. Yabancı 

memleketlerde bir 
kaç hafta kadar 
dolaşacak olan B. 
Zankof ilk önce 
Ilelgrada giderek 
B. Stoyadinoviç ta 

rafından kabul e-

dilecek, ondan sonra Almanyaya gide. 

cektir. 

lRAN'DA: 

Şalı Mahmud Han'ın seyahati 
Tahran, 23 (A.A.) - Şah Mahmud 

Han Meşede varmış ve şehri gezdikten 

sonra Tusa giderek Firdevsinin meza

rını ve Abekuh şeker fabrikasını ziya· 

ret etmiştir. 
Şah Mahmud Han Meşhedde bir kaç 

gün kalacaktır . -----
ÇEOSLOV AKYA'DA: 

Londra elçisinin bir tekzibi 
Londra, 23 (A.A.) - Çekoslovak. 

yanın Londra elçisi Mazarik, Taymis ga .. 
zetesine bir mektub yollıyarak Çekoslo. 
vakyada sovyetletrin her hangi bir tay
yare karargahı y:.ıpınış olduklarını veya· 
hud halen yapmakta olduklarını kti su• 

rette yalanlamıştır. 

l{ısa dıs haheler 
' * Dönkerk, - Bu sabah sis esnasın· 

da ispanyol Kristina vapuru Dunkerk li
manında, Ostand limanına mensub bir 
balıkçı gemisine Çarpmış ve bu gemiyi 
batırmıştır. Kaptan kurtarılmışsa da üç 
tayfa boğulmuştur. 

* Roma, - Müstemleke bakam B. 
Lessona, italyan doğu Afrikasında yap. 
tığı iki aylık bir tetkik seyahatındatt 

dönmüştür. Ras Seyum ile Ras Geterad. 
şo da ayni vapurla gelmişlerdir, ve bir 
kac hafta İtalyada kalacaklardır. 



Amerika ı 

B. Runelt matbuatın bir toplantı-

9Ulda, dahilt krediyi korumak ve tah· 
vilAt piyasalarını kontrol edebilmek 
için hükümetin Amerikaya doğru oian 
eennaye akınının önüne &eçecek çareler 
aradığını söylemiştir. 

Prager Preue 15/11 

1 talyac Habefistan seferinden aonra 
harb malzemesi sevkiyatmın durması 
dolayısiyle Amerikanın İtalyaya olan 
ihracatı mühim derecede azalmqtır. 

Bu arada İtalyaya yapılan pamuk 
ihracatının dahi gittikçe azaldığı ve ha· 
siran aymdan agustos ayına kadar olan 
ihracatın geçen senenin 84000 balyasına 
nazaran 40.900 balyaya indiği kaydedil· 
aıektedir. 

Ancak İtalyanın Amerikadan yapa· 
cağı ithalAtın aynı memlekete yapacağı 

ihracatla mütenasip olmasını istemesi 
dolayısiyle ileride i~i memleket arasın· 

daki ticari münasebetlerin inki98fı için 
büyük imkanlar mevcut olmadığı gö • 
riilmektedir. 

Halbuki Amerika ile İtalya arasın• 

&ki dlf ticaretin daima ve mühim nis

petlerde Amerika lehine bulunduğu 

kaydedilmektedir. 

Diger taraftan İtalyada halen bOyük 
ham madde stoklarının mevcudiyeti A· 
ıınerikanın bu memlekete olan flıracatı
nı arttırmasını imkansız bırakmaktadır. 

Bur gazetelerin verdiği haberlere 

ıare her iki memleket tarafından bir ti

aret anlapnası akti için hazırlıklar .ya· 

pıldığı ve bu meyanda hususi konuıma· 
Jara başlandığı anlafı! ktadır. 

Eildieast 14/ll 

l'u~ı'1arya : 
1936 yılı taze erik reJcoltesinden ılm

Wye kadar 3.710 vagon ihraç edildilf 
bildirilmektedir. 

Bu mikdarın 750 vagonu ÇekosJo • 

nkya'ya 2.100 vagonu Avusturya'ya, 

~iğer kısmı da Almanya. Fransa, Po • 
lobya, İsveç ve Belçikaya 1eYkedilmi,. 
tir. 

Halen 500 agoa kuru erik Çelu>alo
ftkYa'ya sevkedilmiştir. 

Prag~r Pre:1Se 15/11 

:&lıSll' ~ 

Mısu hükümeti turbml tepik için 
~O 000 sterlin& sadetmeie bur ftl' • 

IDiftir. 
Bu hususta yapılacak propmganda 

l rini Cook •e oğlu, miieaeacsi iize • 
Jine almışın. 

F. Tüau 14/11 

P lonya : 
1 11 tarihinden ltibuen Poloaya"ya 

ithal edilecek pamuklar için bu ithalit 
ancak miatahsil memleketlerden doiru
~an doğruya Gdynia limanı üzerinden 
yapıldığı takdirde mm.de verilecek • 
tir. 'Gdynia limanında bir pamuk bona
•ı ve pamuk arbitraj mahalli tesis edi-
lerek Bremen pmnuk bor•aından mb
lakil ot.tak muamele yapılacaktır. 

1/11 tarihinden itibaren Bremen 
.,amuk borsası Polonyaya yapılacak pa· 

"ka: No: 23 

lKtıvrt 

Bibliyografya 

Türk Spor Kurumu 
dergisi 

Memleketimizin en iyi spor dergisi 

olduğunu her nüshasındaki dolgun ve 

manalı münderecatiyle isbat edegel

mekte olan TUrk Spor Kurumu dergisi

nin 21 inci nUshasr, mevsimin hakkını 

veren kıt sporları, havadisleri ve resim

lerini de ihtiva ederek nefrolunmu9tur. 

Havadisleri derli toplu, makaleleri, e

saslı ve alikah olan bu mecmua, yalnız 

sporcuların değil bütün memleket genç

lerinin ve mlinevverlerin1n seve seve o

kuyacağı bir mecmua olmuştur. 

Başlıca yazılar fUnlardır: Klf spor

ları, futbolda değifiklikler, kayak spo

ru ve tarihi, 2000 yıl evel futbol, fut

bolda kafa oyunları, &porda zeki ve 

sempati, dağda sporca .. Haftanın mem

lekette ve dünyada belli ba§lr bfttiln 

spor tezahürlerini mecmuanın sayfala
rından takib etmek imUnı vardır. 

muk ithalltı ile hiçbir alikur kalmıya
caktır. 

Gdynia'daıı diğer memlekeltere doğ

ru pamuk ihracatım teni etmek üzere 

Polnoyanrn te,ebbüata giriftiği bildi
rilmektedir. 

Wirtschaltsko"espondenz 
lür Polea 11/11 

, 
Polonya ı· 

İstatistik bürosu bu senenin hubu • 
bat rekoltesi hakkında yapılan tahmin. 
leri neıretmiştir : 

Çavdar -= 6.39 Milyon ton 
Patates -=32.00 ,, ,, 
Yulaf c:::o 2.12 ,, .. 

Buğday -. 2.lZ " .. 
l.46 .. ,, 

Arpa rekoltesi geeçn seneki re~ol • 
teye nuaran °1• 1.10, buğday Cl/o 5.6 ni• 
pctinde fazladır. Patates rekoltesi ge • 
çen sene rekoltesinden % l.3 ve arpa 
rekoltesi dahi% 0.7 daha azdır. 

Wirtscbaltskorrespondens 
llr Polea 11/11 

1936 tenninbı ilk 9 ayı sarfında Pe> 
Jonyadan 21.144.000 zloti kıymetinde 

193.810 kental yumurta ihraç edilmit
tir. Geçen 9ellenin yumurta ihracatı 

19.618 zloti deieriade 180.200 kental idi. 
Eierböne lZ/ll 

lıalya ı 
Limon ihracatı için 31-10-9315 tarihi· 

ne kadar verilen döviz müsaadeleri 

31·12-1936 tarihine kadar temdid edil· 
mittir. 

Eildi~nn 14/11 

Yunanistan ı 
Pire bonumd•a alman mal6mata 

ıöre pamuk fiatluı &ittikçe yükldmek
tedir. Bir okka pmnatmı fiatı 50 drah
miyi bulmuıtur. 

Pamuk fiatlarındaki yükseklik, pa· 
muk rekoltesinin bereketsiz çıkmasuı • 

l dan ileri geldiği kaydedilmektedir. 

Eildieııst 13/11 

ULUS 

TUNA A VRlJPASINDA 
Le Temps J(tt'Zetesinin başyazısından : 
Kont Ciyano orta Avrupadaki seyahatini taınamlıyarak 

bugün Budapeşteden ayrılıyor. Orada. Macaristana karşı hay• 
ırhahlrğınrn müteaddid ve açık delillerini vermi§ bir milletin 
hU'iciye nazırına karşı gösterilmesi pek tabii olan bir hararet• 
le karşılanmıştır. Geriye, bu seyahatin siyast neticelerinin ne 
olacağını bilmek k3lır. Bu sabahki resmt tebliğ, şekil itibariy
le pek hararetli olmasına ralmen, bu hususta pek mübhem kal· 
mcı.ktadır. 

Budepeşte'de, dostlukları pek taze olan Almanya ile İtalya 
arasında sıkı bir parti oynanmaktadır. 

Almanya, Macaristanda eski ve kuvvetli sempatilere sahih
tir. Daha harbtan önce, ma<:ar devlet adamları Avusturya - Ma· 
caristan imparatorluiundaki temerküzcü cerevanlara karşı 
koymak için Almanya'ya iatinad ediyorlardı. Harbtan beri, 
mağlôb olmuş, izzeti nefisleri kırılmış ve 1919 muahedeleriy· 
le tesis edilmiş olan nizamın yıkılmasını isteyen iki devlet a
rasında tabii bir yakınlık peyda olmuştu. Bugün, Versay mu
ahedesinin hükümlerinden yakasını sryırmıı olan Almanya 
Macaristan için bir teşvik ve misal teşkil etmektedir. 

İtalya, önce Macaristan'ı Yugoslavya'ya karşı bir istinad 
noktası olarak telakki etmiştir. Sonra da, onda, üzerinde nüfuzu 
nu genişletmeyi istediği Tuna Avrupaaında bir geccid yolu 
görmüştür. Romanın Budapeşteye teveccüh göstermesi bu 
yüzden olmuştur. Romada ftalyan • macar protokolunun fmza
lanmasiyle neticelenen mibakerelerde de bu nokta imil ol
muştur. Nihayet B. Mu~lini'nin Milan nutkunda Macaristan 
revizyonizmi lehindeki sözlerinin sebebi de burada aranmalı
dır. 

Gurucları, mağlubiyeti kabul etmelerine hiç bir zaman ya
naşmamış ve yakın komşulannm kendisine karşı çekin en 
davranmalarının tesirlerini çok ağır hissetmiş olan macarlar 
kendilerine gösterilen bu kadar teveccühe karşı lakayd kala • 
mazlardı. Onların nezdinde İtalyanm itibarı çok yüksektir. 
Şüphesiz ki içlerinden birçolı:lan, bu kadar iyi sözleri pek ehe
miyetaiz neticelerin takib etmi, olduğunu düşünmekten ken
dilerini alamıyacaklardır. İtalyanın teşvikleri Trianoo mua
hedesinin bir tek keliemsini değiştirmiş değildir; sadece, M• 
caristanın, küçük anlaşma karpunda. kendi menfaatlerine ay• 
kırı bir husumet vaziyetinde sabit kalmasına yaramıştır. 

Macaristan kırallıiınm. bütün ümidlerini yalnız Almanya
ya hasretmemesi için. timdi İtalyanın onun lehinde fiU bir ha
rekette bulunması icab etmektedir. 

Viyana"da, Roma protokollannr fımaJamış otan devletler 
murahhaslarını bir arada toplamış olan konferansla bu yolda 
Dk adım atılmı,tır: bu konferana neticesinde 12 son teşrinde 
neşredilmiş olan teblijt "'ilç devletin, Avusturya ve Macarista
nın, siJlhJanma haJrlarmda müsavat hususundaki görilflerinin 
doğruluğu üzerinde birleştiklerini .. möylemektedir. Ve ilive 
etmektedir ki: "üç devlet bu prenaipin tahakkuku hususundan 
biribirlerini malilınattar edeceklerdir'' Macaristanı, Trianon 
muahedesinin askeri hükümlerini f eıhc bundan c1a1ıa iyi davet 
etmek mümkün delildi. 

Böyle bir hareketi, bunun en parlak misalini vermiş olan 
Almanyanın fena bir nazarla 1tömesine imkan yoktur. Demek 
oluyor ki. Macaristanr bu işe tet.nk etmekle, İtalya. yeni doıt· 
Iarı olan alınanlarla arasını açmak tehlikesine maruz bulun
muyor. Geriye küçük anla.,.,. kalıyor. KUçlik anlaşma devlet
leri §İmdiye kadar Macaristana karşı, komşularının Almanyaya 
gösterdikleri kadar nazik ve hayırhah davranmadılar. Unutmı
yalnn ki küçük anlaşma, her ,eyden önce, Trianon muahede • 
sinin revizyonu hususunda her türlO tqebbüslere karşı bir 
mütterek si~orta ,irketidir. Bu muahedenin milhim bir faslr
nın ilpu kaqısmda nasıl hareket edecektir? 

Geçen gün Belgrad ve Pr~'la anl•padan sonra Bükret'te 
neşredilmiş olan bir teblil •öyle" demektedir: 

"KüçOk anlaşma devletleri. daha 1933 mayısında, ıillhlan
ma hususunda, tahakkuka serbest müzakere yoluyla vukua ge1-
mek ve kati emniyet garantilerine iltinad etmek şartiyle, hak 
eıitliği pıenaipini kabul ettiklerini açıkça bildirmiflerdir." 

Bu. küçük anlaşmanın tek taraflı bir fesih hareketini kabu
le amade olmadığını ve bu husustaki muvafakati ancak Maca· 
ristanın bugtinlrll hududlannı tanıman hususunda bir muahe
de imzalamuma vabeste bıraktıfını g&rterir. 

Almaıtyaam Venay muah~esinin nehirler hakkındaki hü· 
Jriimlerini tek tuafb olarak feshetmesi keyfiyeti Macaristanr 
dostça müzakerelere giripneye ruı edecek mahiyette deği1-
dir; bugünkü hududlarını katr olarü tanıması keyfiyetine ge-

lince, toprak hususundaki iddialarının İtalya tarafından hima• 
ye gördüğünü bildiği için buna kolayca yanamıryacaktır. 

Roma hüldlmeti hiç şüphesiz ki küçük anlaşmanın muka "" 
vemet ~öetereceğini önceden tahmin etmiştir. Ve Macarista-• 
nın minnettarlığını kazanmak istediği içindir ki önceden bu 
mukavemeti ainirlendirmeye çalıştı. İtalyan matbuatının bir 
zamandanberi Yugoslavyaya karşı çok daha dostça bir ifade 
kullanmasının sebebi burada aranmak lazımdır. Küçük anla'"' 
manın tesanüdünü Belgradda kırmak mümkün olursa, İtalya• 
nm Tuna Avrupasındaki işi bu yüzden çok kolaylaşmış ola· 
caktır. 

Bu dağıtma teşebbüsünün muvaffak olacavını düşünme]( 
için ortada hiç bir sebcb yoktur. Şüphesiz ki, Yugoslavya, dün 
Usküpte B. Stoyadinoviç'in söylediği gibi '"dostluğunun her 
tarafta aranmakta olduğunu" görmekle müftehirdir. Fakat bu 
yüzden tecrübe edilmi, dostlarını unutnuyacağından eminiz. 

Bugünkü şartlar içinde, her şey küçük anlqma devletleri• 
ne her zamankinden daha müttehid kalmalarını Amirdir. Bu 
birlik, Romanya kıratının P~ seyahati dolayısiyle teyid e • 
dilmi,, ve dün de onun tarafından, cülus nutkunda tekrarlan
mıştır. Hatta daha ileri gitmenin zamanı değil midir suali de 
hatıra gelmektedir. Küçük anlaşmanın tesis edici uzlaşması, 
ancak Macaristana karıp bir üçüz askeri hareketi istihdaf et • 
miştir. Belki üç devlet herha~i bir mütecavize karf! muteber 
olacak bir askeri ittifak akdetmeyi de düs.iineceklerdir. 

Şüphesiz ki bu ancak bu üç devletin bileceği bir iıtir. Fa· 
kat bu mesele halledilmedikçe, Fransanın, fikrimizce, onlara 
karşı, şimdiye kadar girişmiş olduğu tcahhUdlerden daha sarih 
teahhüdler almaya yanaşmıyacağını küçük anl3J1118 doatlarımıa 
takdir ederler. Sarih olmak için söyliyelim ki, meseli Yugoa • 
lavya Çekoslovakyayı bir alman tecavüzüne karşı askeri ba • 
kımdan himayeye yanaşmadıkça Fransanın, Yugoslavyayı me-ı 
seli bir İtalyan taarruzuna karşı koruması beklenemez. 

Tuna boyunca bugün birçok menfaatler çaprazlaşmaktadır~ 
Her ,eyden &ıce temenni edilmesi lizmı J{elen fCY, bunların, 
yeni yangın yuvaları yaratmak netiuıini doğurmamasıdır: ıs.. 
panya işleri, gelecek haftalar zarfında, Avrupada aklı aelimıı 
nizam aihniyeti ve sulhçu iradeler namına ne kalmıpa hepsi· 
ni meşgul etmeye fazlasiyle kifi gelecektir. 

lsviçre'nin bitaraflığı ~ 
Foreiga Allain d~rgi!lind~n: , 
lıYiçrenin iatilln fikri yeni bir ,ey defildir. Senr'ır., hic

ret eden Holveçyabları Cenevre gölü yaknılarmdaki yurdl .. 
rına avdete mecbur etmesinden beri birçok muhteris kuman • 
danlar, bu memleketi za.btedebitmek için maceralara giritme • 
yi ~terine, c~ Şarl 2lbi bazıları bu ı,ten nedametle ged 
dönmüılerae de Nçolyon. İsviçre topnklarmda bir battan bir 
bap kadar istediği gibi yürümüştür. İsviçrenin bitaraflığı 
fransız • prusya harbında hürmet görmüştür. Her ne kadal1 
büyük barbta da bu bitarafhla riayet edilmipe de İsviçre ge-ı 
nel kurmay bqkanr albay Sprecher de Berneq'in eomadan if· 
şa ettiğine aare her iki tarafın da bu bitaraf topraklara uman 
zaman tecavüzü vukua gelmiştir. 

BüyUk harbı takib eden yı'larda Milletler Cemiyeti sayesin 
de aulhun uzun zaman silrecefi ümidi tmçrede bilyük bic 
mevki tutmuştur. Fakat Almanya. tedricen. Prusyaisme n • 
det edince batka türlU sesler de duyulmaia bat'Mnttıt. 1931'. 
senesinde alman askeri mahfillerinde İsviçre yoliyle Fransa
nın Montbeliard, Belfort, Besançon, Dijon, taraflarına inil· 
mesi konutulmuştur. 

1932 senesinde iae Profesör Banse ''Raum und Vo1k" ad1r 
eserinde Fransa ile yapılacak b=r barbta almanlarm timalde 
Belçika, n Felemenkten, ce1 ıbta ise İsviçreden geçebilmeıi· 
nin temin edilmesi hususunda ısrar etmişti. 

Böyle bir planı tatbik mcvkiine koyabilmek için ise tama-ı 
miyle silahlanmı, bir Almanyanm mevcudiyeti farttrr. 

Fakat 1934 senesinde alman ailihlanması mühim bir dere
ceye vasıl oldu. 1935 senesinde ise albay Hana Pry açıktan açı
p alınanların, lsviçreye muhtemel bir hücumundan bahse.., 
mittir. 

7 mart 1935 de lokamo paktma tecaYiiz edilmesi isviçrell • 
Jerin itimadını esasından earmuttır. 

Her halde silihsız ve yardımsız bulunduiu bir sırada Al
manyayı korumak için akdedilmiş olan bir muahedeyi bile 
yırtmaktan çekinmeyen Nazi dio;unianinin pnün birinde ı.. 
•içrenin bitaraflıKını da bozmaKa kalk•paR ihtimalin dıtın• 
da de~ildir • 

YUB DAŞI -Fitre ve zekatını Türk 
Hava Kurumuna ver~ 
Kömür yakıcılar, "şayed ingilizler bmıu 

haber alacak olurlarsa ..• '- dediler. Duyduk
larma göre İngilizler, namuslu çiftçilerin ca
dıları rahat rahat öldiirmeğe bırakmıyacak 
kadar çılgın inganJardı. 

bu sihirbaz çocuğuna rast geldikleri zaman 
usta bir avcının böyle işleri nasıl becerdi~i .. 
ni onlara gösterecekti. 

Brahmın, kendisine bütün mahftlklanı 

karşı onu koruyacak bir büğü veımifti; avcı 
buna da anlatıyardu. 

Jbutyud Kipliııı NurettiD. ARTAll 

ğını, sonra nasıl yeniden çocuk halin~ gelip 
kendisinin silihmı afsunladığmı, bu y\i2dcn 
Mcwgli'ye attığı kurşunların hedefe gitme
yip kendi sığırlarmdan birisini öldürdüğü -
nü; ve şimdi kendisini Sioni'nin en cesur av
CISI tanıyan köyün onu bu şeytan çoeuğu öl
diirmeğe gönderdiğini anlatıyordu. Avcı, 
bamdan başka bu şeytan çocuğunun anası ve 
babam olan U:esua ile kocasının bir şeytan 
ve cadı oldukları için şimdi köyde kulübele
rine hapaeclildiklerin~ itirafa mecbur edile
ceklerini ve nihayet atete yakılacaldarmr 
söylüyordu. 

Buldeo, köy ağasmm MCPcıua ile kocası
nın yılan tarafından JSD'1larak öldüklerini 
bükümete haber vereceğini anlattı. Her şey 
düşünülmüş ve her türlü kararlar alınmıştı. 
Her şey yohuıa konmuştu; timdi yalnu 
kurt çocağunu öldürmeli: kalıyordu. 

- Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Kurt-. 
lar hemen her d•ln1ra bapnda ba mali aorg. 

J"Ql'lardı. llovgli, ti cadı biklyeaine gelin-ı 
ceye kadar aöylenen aözleri tercüme edi ~ 
yontu. Oraya gelince bir zaman kendisine 
bu kadar eefkat Röetamit olan insanlarm 
tmağa yakalandddanm anlattı. Bagbira 
IGrdu: 

- Kuzum ba herif ağziyle ne yapıyor? 
Movgli dedi ki: 
- İnsanlar ağız1ariy1e oynarlar, ya ye

inek yerler, yabud da duman püskOriirlcr. 
Buldeo, limdi ufak bir nargile tüttiirii

,ordu. Bu kokuyu aldıktan sonra zifiri ka
ranlıkta bile Bakleo'nmı orada bulunduğu 
anlaşılır. 

Biru llOll!'a, bir ta1mn kömlr yakıcısı o 
yoldan geçtiler. Ve yinai millik bir mesafe
ye şöhreti yaydımf bir .. CI olduğu İÇİD cfa.. 
nıp Buldeo ile konuştular. Bunlar da ottll'
dular w: birer çubuk tiittünliiler. Bu sırada 
Ba1thira ile arkadaştan banlan gözetliyor ve 
Buldeo, şeytan çocuğu Movgti•nin hikayesi
ni bqmdan sonuna kadar, birçok itave ve 
uydurmalarla anlatıyordu: O, Şir Han'ı na-
111 öldürmtiştii; soma Movgli nasıl kurt ha· 
line girip kendiaiyle akpma kadar savqtı· 

Kömür yakıcılar~ 
- Ne zaman? diye !Ol'dular: c;ünldi böy

le bir t&ende bulanmayı onlar da pek ziya
de ar.za etmişlerdi. 

BuJdeo, kendisi dönünceye kadar hic; bir 
şey olmıyacağmr, çünkü köylülerin önce 
kendisi tarafından Cengel çocuğunun öldü· 
riilmesini istediğini söyledi. Ondan sonra 
Menaa ile kansına gelecek, bunlarm top. 
raklan ve davatan köylüye taksim edile
cekti. Menua•nm kocasında güzel, besli bu
fallolar vardr. Buldeo, banu hatırına getiri
yor Ye cadıların vücudmıu ortadan kaldır
nıannı iyi bir şey olacağını düşünüyordu. 
Kurt çoeuğunu evlerinde banndırmış otan 
insanlar da, hiç liiPhesiz, cadıların en kötü
sü idiler. 

Bu adamlar, bu türlü bir mablika tesa
düf etmişler miydi? 

Kömür yakıcılar, çekingen çekingen et
raflarına baktılar ve böyle bir şey görmemiı 
oldukları i(ın yıldu:lanna fiikrettiler. Fakat 
eğer bir insanın onu bqlmaaı mwnlriin ise 
Buldeo gibi cesur bir adam, ona muhakkak 
bulurdu; buna şüpheleri yokta. 

Güneş alçalıyordu ve ba adamlamı da 
Butdeo'nun köyüne gidip bu mendebur c:a
dılan görmeğe niyetleri vardı. 

Buldeo, her ne kadar bu çocufu öldürmek 
kendi vazifesi ise de içinde kırt şeytanmm 
yaşamakta olduğu bir c~ng-eld~ silahsu~ a
damlan, kendi muhafazası altında olmaksı
zın, dolaşmağa bırakamıyacağuu söyledi. 
Onun için bu adamlan bıralamyacaktı. ve 

- Hiç inuıı insam tmafa dlıfih&r mi? 
-Bilmem öyle li)Jti,ar. Ba luJIH..,. 

anhyamıycaum. Hepsi tddınml 1111 nedir? 
lleaaa ile kocar bana • yaptılar ld 

böyle tazai• kamd .... , Kmmzı çiçek 
haklmvla kuiıaeal• l&ler de nedir? Ben 
ba ite bir bakayım. Her halde ilama ile ko
casma, Buldeo geri dönünceye kadar bir teY 
yapmıyacaklar ve böylece ..••• "' 

Movgli, parmaklarını Lıc;ağının sapr 6ze
rinde çevirerek düşünceye dalmıştı. ~u sı
rada Buldeo ile kömür yakıcdar tek bır sıra 
halinde uzaklaştılar. 

(Sonu varl. 
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HER Silolarımızın • 
ınşa faaliyeti 

1 ŞEVlOIE:IN 
-----BDRAZ 

il 1 
FIGARO GAZETE.slNE GÖRE 

Amiral Horti Romada 
habsburglar meselesini 

de konuşacak: 
Parla, 23 (A.A.) - Figaro gueteal

nln Roma muhabiri, Amiral Horti'nin 
Romayı ziyareti aıruında macar ve ltal· 
yan hiikümetlerinln Arıidük Otto'nun 
macar tahtına oturması meselesini g6z 
öniine alacaklarını bildirmektedir. Bu 
proje, milletlerarası sabada yeni bi~ 
bir mesele çıkmasına aebebiyet vermi
yecektir. Filvaki Macaristan ana kanu
nu bakımından bir kırallı~, yalnız 
bafmda kıralı yoktur. B. :Musolini, Al
manyanın Macaristanda saltanatm ia
desine aleyhtarlık etmesinden kaygıla
nır gibi göriirunektedir. Fakat Hitlerin 
vetosu. bilhassa Avusturyayı istihdaf 
etmektedir. Habsburg hanedanından 

birinin macar tahtına oturmasının Ber· 
lin'in katt muhalefetiyle karıılqmaaı 

935 - 936 inşa programı muvaffa
kıyetle tatbik ediliyor 

l'etiJ frak 

Framn abdemlsinde bOf olan Oç azalık için geçenlerde uçim yapıldı. 
Os yem nadan biri edebiyat, diğeri deniz, yam bahriye - bahriye, çünkü 
~emzci kelimesi harb filosunda çalıtanı ifade etmiyor - üçüncüsü de din 
Mlamıdır. Demek ki akademinin yeni azası 6irlcaç fikri mesleği alaka· 
landırmalctadır ve bundan dolayı da seçim etrafında mutad olduğundan 

plc yau yası/maktadır. 
Bu yazılardan birinde akademi adsımn yeşil frakım temas edilmek

t«lir; o yetil Irak ki ille önce yepl değildir ve dilde fazla dolaştığı, türla 
pka ve cinu mevzuu olduğu ıçin de, nıhayet "'mazrufuna sirayet" etmi19 
tirı Yeşil lralc: aynı zamanda, bizzat akademi azası da demektir. Akademi 
azasının bir diğer unvanı ise "ölmez" dir. Belki Alphonse Daudet'nin 
''ölmez" adındaki romanından sonra de Flers ile Caillavet'nin "yetil Irak" ı 
bu isim ve unvanların halk arasında bu derece yayılmasına sebeb olmuı
lardır. Filvaki Daudet, .. akademi azalığına namzedliğimi koymadım, koy
mıyorum ve koymıyacağım•• diye ona şiddetle hücum ettikten, diğer iki 
tiyatro muharriri de ye§il frak'ta onu devamlı kahkahaları gıcıklayan bir 
komedya unsuru yaptıktan sonra ö 1 m e z ve y e 9 i 1 f r a k bu de
rtte meıbur olmutlardır. 

Y~şil fraktan bahsettiğini yukarda kaydettiğimiz yazıya gelince: onda, 
bu frak'ın 6nünü süsliyen sırma işlemelerin yeşile çalar Julaptandan ya
pzldığı (yeşillik bundan gelmektedir) ve 6500 franga malolduğu aalatıl• 
maktadır. 

Altı bin be§ yüz franlc; bugünkü piyasaya göre 400 lira kadar bir ıeyl 
- Bakınız akademi azalığı kaça maloluyorl 

- Yalnız oaa mzl Yeşil Irak piyesini okuxsawz bu uımınıa baua aeye 
malolduğunu aıJlarsınıa, 

Dil aşureleri 

Efsane der Ici: ,.Nuh'un gemisinde yiyecelc maddeler] azalmıJ. bepsia
den birer ikişer avuç kalmıttı. Bunları ayrı ayrı pişirip yemek yapmağa 
ımkin olmadığı için hepsini bir araya katıp kaynattılar ve bir tfJrliJ yemek 
7ıptılar ..... 

Gene efsane der ki: .. Şarkta bazı fyinlerin mukaddes yemeği haline ge
tirilen aıure, işte Nub'un gemisinde yapılan bu son yemeğin bir taklididir'. 

Buaları belki siz de bilirsiniz. Şimdi gelin de siziale birkaç b.aber Dil· 

rr:ıunesiai okuyalım: 

"····bir ulusun barıt taraftan olduğunu ilan etmesi kifl değildir. MUte
ıddid memleketlerin teşriki mesai ederek aralarında metodik bir ban9 
1-rogramı tatbikine müsaid bir durum ihdu etmeleri llzmıdır." 

•• ..•• efkarı umumiyenin nazarı dikkatini iptida! maddeler meseleli ile 
kUrreiarz aekenesinin tevzii meselesine celbetmek için tertib edilmit olan 
"müatemleklt nümayişleri" günlerine celbtmktedir." 

.,Ulu~ kelimesi güzel; "barı(' kelimesi yeni ve gllzel, lal:at bunların 
Janıbaıında koyu arab kelimesi "müteaddit!'' ile arab ve fars kırması "teş
uki mesai" terkibinin ne i§i var'! Hele "müsaid" sıfatı ile "ihdas" yaban
cı mudarının arasına szkz§tırılmlf "drınım" yeni lcelimesiaia sıJaııtıdaa 
ter ıloktizgiJnü farketmiyor musunuz! 

.. Elldrı umumiye" '! "Nazarı dil:lcat'' l ''Kürrei ar-r!' l .,Seke. 
ve .. '! "Müstemlekit" ? eski Sabah gazetesinde de ancak bu kadar yaban
cı kelime, terkib, müzekker, müennes ve mükesser cemi bir araya gelebi· 

imli. 
Dil sadeliği davasını unuttuk mul Hele yeni ile eskiyi bu kadar biri· 

'1.rıııe karıştırıp dilimizin ahengini bozmağa ne lıallımız varl 
Belki sayılı günlerde qure piıirmek adeti artık ortadan kalluaıştır. 

Fakat dilde raptığımız bu ttJrlü aıurelerle, galiba, Naha taş 'ıkartıyoruz. .. 

GVNLt'K TAKViM ...... 
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1355 8Ramazan 

10 Sonteşrin 1352 - Büyük Millet Meclisi, Ulu önder'e Atattlrk 

Kumı 16 

Günefİıı dotmuı 6,57 

" 
batmuı 16,45 

admı verdi (934). 
- Ankara'da Zafer Abidesinin açılıt töreni (927). 

ihtimali yoktur. · 
Muhabir, arşidük Otto'nun tahta 

çıktığı zaman hemen prenses Mari dö 
Savua ile nişanlanacağını yazmakta ve 
ıu suretle devam etmektedir: 

"Macaristan tahtında İtalya bralı
nm damadının bulunması, Macaristan· 
m Almanyaya kar'ı istiklilini tesirli 
surette muhafazaya yarıyacaktır. Bil
hassa Viyana, Pe,te'den o kadar uzak 
değildir, o surette ki saltanatm daha 
geni' 51çüde iadesi Romanm elinde 
anşlus'a karşı katt blr kozdur, .. 

POLONY A'DAı 

So.,.al.iat parıisinin 11e 

aendikalann ıoplanmı 

Varıova, 23 (A.A.) - Sosyalist par. 
tiBi ile aoayaliat aendikalan. bir karar 
sureti kabul ct:aüttir. Be karar sureti. 
nazilerin Danzigi Almanya'ya illıaJı: et
mek mabadiyle Danzig•de yapmakta ol· 
duldan tahrik ve tecavü.ıler Jiddetle pro
testo edilmekted~r. 

Sosyalist delegeler, iapanyol milleti 
ile miitesanid olduklarını beyan etmifler 
ve B. Salengro'nun ölUmll dolayısiyle 

fran11Z itçilerine aempatilerini bildiı:
miflerdir. 

Müatemleke günleri 
Var§Ova, 23 (A.A.) - Kamoyun dik

lı:atini ilk maddeler meaeleai ile dünya 
sekenesinin tevzü meselesine çekmek L 
çin tertıö edilmit olan "müatemleklt 
günleri" nümayiflere yol açmaktadır. 

Yan rtlmt fakra ıazesteai diyor ki: 
.. Mevzuubaha olan mesele. leh müs

temlekeleri ve Lehistan'm mandası al
tma verilecek topraklar veya buna ben
zer bir ıekil mi olacağını bilmek değil. 
dir. Lizım olan ıey, halli cihan ekono
misi için çok ehemiyetli oJan bu meaele
yi bir hal suretine bailamaktır." 

Y ua/c edillllı IOplant&lar 
Poznan, 23 (A.A.) - Lehiatandakl 

alman halk grupa tarafmdan on alman 
profeairiinün uliDl protesto mebadiy
le tertib edilen iki toplantının yasak 

edilmesi ~erine • .enatör Vbner, Ney
tıomite do aöz .c>ylemek üzere bir top
lantı tertib etmit ve fakat .bu toplantı 
da yasak edilmiştir • 

Keza, genç almanlar partisinin ikin
ci reisi B. Şanayder'in de nutuJr söyle
mesi yasak edilmiıtir. 

Buğday ılyaaetimizin en giizel ve 
verimli eserleri olan silo inşaatı iti; ha· 
zırlanmıı olan program dahıilinde de
vam etmektedir. 

W< • • • 

Evveli iyi bir mahsul alabilmek için 

tohumluk buğdayı ayırması itibariyle 

çlftçiniıı emeğini deierlendiren ve el
de edilen mahsulü tiplere ayırarak ih
raç ve aatıt imkinları bazırlıyan silola
rımızm inp iti; ilk hedef olarak 100 
bin tonluk yek\Uıa doğru yükselmek· 
tedir. 

ilk ikl yıl.. 
Devletin genl9 ölçüde buğday tiya

ıetine bqlıyarak memleketin bilhaua 
buğday istihsali çok olan yerlerinde ıi· 
lolar yapılmumı kararla9tırdığı 933 se
nesinde ilk yıl programı olarak Anka· 
ra, Konya, Eaki,ehir ve Sivaata 4 der 
bln tonluk dört ailo yapılmlftı. 93W3S 
tfıı programı daha genifletilmif ve on 
bin ton buğday alan Derince ·ambarları 

genifletilerek modem bir bale konul· 
muftur. Bundan başka Haydarpapdald 
Devlet demiryollarına ait olan ailo da 
bu seriye idhal edilmiştir. 

Bu yılın meaaiai araamda olarak De· 
nizli, Ak9ehir, Balikesir, Yerköy, Şe• 
faatli ve Gelikli'de biner tonluk ambar· 
1ar kurulmuttur. 

935 - 936 programı: 
935-936 programı dahilinde yapıl

makta olan!.v fUDlardır: Afyon bet bin, 
Polatlı dört bin. Yerköy dört bin ve 
Çiftlikde de biner tonluk silolar. İlk 

yapılanlar huğday, Çif tliğinki de arpa 
içindir. 

Afyon, Polatlı ve Orman çiftliği si
loları ikinci JWıun ve pbatta bitecek
tir. Yerköy ıiloaunun inpaı gelecekse
neye kalmı9tır. 

Ç>rman çiftliğinin silosu çok tnte
reaandır ve en modem tesisatı ihtiva 
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jinalliği, demek ki, hem ırsiyete, hem de inkip· 
fa tabidir. 

Ancak, onun bu iki kaynaktan geldiğini bi
liyor isek ele teşekkülümüzde bu ikisinden her 
birinin hi88e8inin ne olduğum: bilmiyoruz. ini· 
yet inkitaftan daha mı ehemiyetlidir. yahud 
kaziye bunun aksi midir) 

Bununla beraber aynı ana ve babanın bir arada 
ve aynı suretle büyümü, olan çocuk.lan arasın· 
<!8· ~kil, boy, asabi tqckkül, zeki kabiliyeti, aJı. 
lak vasıflan bakımından göze çarpan farklar 
vardır. Bu farklann irsen intikal ettikleri belli· 
dir · Mesela, henüz memede bulunan köpek yav-

Watson ile behavioristler, icMia ederler ki 
terbiye ve muhit, herhangi bir insana istediii· 
miz fekli vermek kabiliyetindedirler. Onlara 
bakılma terbiye her ıeydir, irsiyet ise hiçten iba
rettir. Diğer taraftan, viladiyetçiler dlifünürler 
ki iniyet insanı, kadim teamet gibi kendi hük· 
mü atlına alır ve neslin selameti terbiyede değil, 
fakat öjeniz.m r 11 dedir. Bunların ilcisi de UDU -

tuyorlar ki böyle bir mesele, deliller yardımı ile 
değil, ancak mü§Bhede ve tecrübelerle ballolu
nabilir. 

Müphede ve tecrübelere gelince; banlar bi
r.e tunu göetermektedir: irsiyet ve inkişaf her 
insana göre değişir ve ekseriya bunlarm müte
kabil kıymetlerini tesbit ebnek de kabil değildir. 

rulan tetkik edildiği zaman bir anadan doğmuı 
olan bu eekiz dokuz yavrudan her birinin ayn 
':8~" gösterdikleri görülür. Birden bire İfil -
tiklen bir gürültüye, meseli bir tabanca sesine 
k.arşı ~nlardan bazılan yere yap11mak, diğerle
n ayaga kalkmak, bani.an da sesin geldiği tara-
fa doğru ilerlemek suretiyle reaksiyonlarım iz. 
har ederler; bunlardan birkaçı analannm meme-

etmektedir. Arpayı; bira için aranan 
bütün vasıflar.ı bulundurmakta olan bir 
bale koyarak doğrudan doğruya fabri. 
kaya sevketmektedir. Büyük ailolao"JD 
saatte 50 tonluk kapasitesine mukabil, 
çiftliğin 15 tonluk randımanı vardır. 

100 bin ıona doğru: 
Bugün yapılmıt olan 11ıoıarımızın 

yekWı kapasitesi SS bin tGnu bulmak• 
tadır. Amb:ırlarla beraber bu mikdar 61 
bin tona yükselmektedir. Silo progra• 
mımızın ilk hedefi silolarımızın ton ye-. 
kQnunu 100 bine yükseltmek oldugun
dan daha 39 bin tonluk bir inşaatla ilk 
merhaleye varılmış olacaktır. 

Yapılacak ıUolar: 

Silolarmuzm bu dereceye varması 
ıçin yapılmaaı dütünülen silolarm yer• 
leri henüz kati olarak taayyün etmemit 
olmakla beraber büyük silolar Tekir· 
dağ ve Diyarbekirde, küçük silolar Sa
rayönü, Kütahya, Şarkışla, Zile, Deniz. 
li, Akfehir, Şefaatli. Niğde, Beylıkahır 
ve BaladızJa kurulacaktır. 

Oruıan Ftliğiadeld sil' 

ALMAN - JAPON ANLAŞMASI 

la.,eç ıaeıeleri komünizm aleyh· 
ıarı cepheyi ıenkid ediyorlar 

Stokbolm, 23 (A.A.) - Komünizme 
düşman olan bir çok büyük burjuva ga. 
zeteleri, İtalya. Almanya ve Japonya'da 
l:omünist aleyhduı bir blok vücuda ge• 
tirilmesini tenkid etmektedirler. Dagem 
Niheter gazetesi, yazıyor: 

Bu manevranın demokrat devletlerin 
muvafakatini temin etmesi ihtimali mev· 
cud değildir. Bir taraftan bu devletler 
bolıevimıe düpnan olduklan kadar na. 
zizme ve fapzme de düpnandır1ar. Ote 
taraftan ne İn&iltere Ye ne de Fransa, 
Sovyet Rusya'nm siafa diipleainde men. 
faattar değildirler. 

Stokholm Tidııingen gazetesi, komU. 
niat aleyhdan cephenin dahili komünist 
propaeandaamdan katiy:n kaycılan ol
mıyan devletler tarafından vücuda geti· 
rilm"ş olduğuna dikkati çekmektedir. 

Bu gazete, komünist aleyhdan cep
henin münhasıran aovyet aleybdan bir 
cephe olduğunu, ve cephenin hakiki 
mabreki Bcrlin olan tatmin edilmemiı 
devletler cephesinden ibaret bulunduğu
nu illve etmektedir 

F eni. bu mada, ana ve babumm göze görü
bür vasıflannm eeuh unsurlan ile onlarda, bü
tün hayatlan müddetince sessiz kalmıı olan, ne
eilden nesle intikal edici unsurlan ihtiva eder. 
Bu unsurlar, yeni mahlukun kromozomlarında
ki nisbl vaziyetlerine göre, faaliyetlerhıi izhar 
ıedecek veya hakim bir unsurun tesiri albnda bi
taraf lralec:aklucbr. lniyet kanunlan diye viladi 
fenninin izah ettiği itte bu münasebetlerdir. Bu 
bnunlar, ferdin ezeli vud1annm yerle
IİI taızmı ifade eder. Fakat bu vanflar sadece 
bir takım temayüllerdir, bir takım mekn6z kud
retlerdir. RÜfe7m. cenin, çocuk. nihayet deli
kanlı, inkipfı emaamda ne gibi prtlara tesadüf 
edene bu meknm kudretler de o §8rtlara göre. 
Ya tebarüz eder, yahut olduklan gibi kalırlar. Ve 
her ferdin tarihi de, o ferdin mentei olan yumur· 
ta~ ıenealerinin tabiab gibi tektir. lnsanm ori-

[1] I••• cialliain aretimine en masaid prtları 
araştırsa ilim. 

lerinden en aütlüsünü seçer ve diğerleri ele öte • 
kiler tarafından yerlerinden kovulurlar; kimi 
analanndan uzaklatıp yuvalannm etrafım do • 
latır • kimi de bulunduldan yerde kahrlar. Yav
rulardan bazısı okfanıldıklan zaman homurda
nır, buaaı da hiç eeslerini çıkarmazlar, Beraber· 
ce ve müaavi putlar içinde büyümüş olan hay
vanlar büluğa erdikleri zaman karakte1erinden 
bir çoğunun değiımemiı olduğu mü§8hede edi· 
lir. Korkak ve çekingen köpekler bütün hayat· 

lan müddetince korkak ve çekingen kalrrlar. 
Çevik ve cesur olanlar da bu vuıflannı inkişaf· 
lan eenaamda hazan kaybederler. Fakat ekse
riya bu vasıflan muhafaza eder ve hatta değif

tirirler. Babadan müntekil karakterlerden bazı. 
lan kullanılmayıp kalır, bazıları da inkitaf eder. 
Aynı yumurtanın mahsulü olan ikizler asılların· 
da aynı ezeli karakterlere maliktirler. Bu vasıf• 
lar tamamiyle biribirinin qidir. Fakat hayatla .. 
nnın ilk günlerinden itihuen binôirinden ayn .. 
lıp uzak memleketlerde, ayn ueullerle yetiftiri
lenler bu ebliği kaybederler. On aekiz yirmi aene 
sonra bunlarda son derece mütebariz farklar ve 
hele entelektüel baknndan gayet büyük benzep. 
likler görülür. Anlaphyor ki bünye etitliii ayn 
muhitlerde biribirine benzet- ferdler yetİflllesİni 
temin etmemektedir. Şu da muhakkakbr ki mu• 
hit aynhğı da bünyedeki etitliii ailmeğe kafi 
değildir. lnkitafm vuku prt)anna göre ferdin 
meknuz kudretlerinden biri veya birkaçı haliha
zıra göre tezahürde bulunur. Ve, men§elerinde 
biribirinin aynı oLm iki fad de ayn iki ferd 
halini alu. 

(Sonu var) 



SAYFA R 

iSPANY A HARBi -
Fena havalar yüzünden 
askeri ha.rekat vavaşladı • 
(Başı 1. inci sayfada) 

Halk, parklarda gezinti yapıyordu. 

Caddelrrde nekahet halinde bulunan bı . 

takım insanların dola§makta olduklar· 
görülüyordu. 

Propaganda bürosu, insan sesini on 
beş kilometre uzağa kadar nakleden çok 
kuvvetli hoparlörleri hamil bir zırhlı 
otomobil yaptırmıştır. Bu otomobil, 
C'ephı::deki hatlara yaklaşacak ve resmi 
teoliğlcrle hükümet tarafınd~n Franko· 
rıur: asker.erine nasihat makamında iraC: 
edilecek nutukları bildirecektir. 

l'<1ğmurfor harekatı durdurdu 

Tenerif, 23 (A.A.) - Gece yarısı 

saat 12 de Radio-Klub, tufan gibi bir 
yağmurun askeri harekatı durdurduğu
nu haber vermiştir. Tankların yardı

miyle Karabanel cephesinde bir muka
bil taarruza teşebbüs eden hükümet 
kuvvetleri püskürtülmüşlerdir. 

Gazetecilerle görüşen general Va

rela, muharebenin şimdi nümune hapis-
hanesi etrafında cereyan ettiğini söy
lemiştir. Bu hapishane tamamiyle ha· 

rab olmuştur. Son günlerde cereyan e· 
den harekat esnasında her iki taraf da 

büyük zayiat vermiştir. Madridde yan
lınlar devam etmektedir. 

Harekiıt gevıedi 

Avila, 23 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden : 

Asilerin yapmakta oldukları taar
ruzların havanın fenalığından dolayı 

gevşemiş olduğu bildirilmektedir. 

Fasl:larla asiler bir çok yerleri iş

gal etmişlerdir. Bir eve girince bunun 
Ustkatlarını dinamitlemekte ve dina

mitle açdıkları gediklerden yanındaki 
evlere girmektedirler. Asiler, odaları 
birbiri ardı sırasıra işgal etmektedirler. 
Böyle bir usul işgali yavaşlatmakta ise
de büyük zayiatın önüne geçmekte
dir. 

Asilerin bir tebliği 

Salamank, 23 (A.A.) - Aşağıdaki 

tebliğ neşredilmiştir : 
Madrid cephesinde, üniversite ya

kınında açılmış olan gedik genişletil
mi~tir. Kıtalarımız, elde etmiş olduk
ları mevzileri tahkim etmiştir. 

Aragon cephesinde hükümet kuv
vetleri, bir çok noktalarda mevzileri
mize taarruz etmişlerse de bu taarruz· 

ların hepsi püskürtülmüştür. 
Milislerin Soria cephesindeki ta

arruzlarını da püskürttük. 

J' arela kıtaları yeniden taarruza 
geçtiler 

Avita, 23 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden : 

Nümune hastanesi Frankonun as
kerleri tarafından işgal edilmiştir. Son 
günlerde her iki tarafın uğramış oldu

ğu zayiat, büyüktür. General Varclanın 
kıtaları, ani ve şiddetli bir bombardı

mandan sonra Madridin cenubunda De 

la Prinçesa köprüsünden Las Deliçias 
istikametine doğru bir taarruz yapmış

tır. Bu taarruz şimdi muvaf fakipetle 
inkişaf etmektedir. 

Hiikümetçilerin bir tebliği 

Madrid, 23 (A.A.) - Hükümetin 
bir tebliğinde asiler milis efradının 

mevzilerini bombardıman etmiş olduk
ları ve bir taarruza geçmek teşebbüsü
ne kalkışmışlarsa da bu taarruzun ne• 
ticesiz kalmıf olduğu bildirilmektedir. 
Asiler, ağır zayiata uğratılmak sure

tiyle püskürtülmüfler ve iki top bı
rakmış :ardır. 

Bir vagon barutun 00,ına 
gelenler 

Tuluz, 23 (A.A.) - Tuluz adliyesi 

tarafından yapılan tahkikat neticesin
de tcsbit edildiğine göre, buradaki ba· 

ruthane tarafından aşağı Rende kain 

Biaivillerc ıöndcrilen 6500 kilo barut 

dolu bir vagonun gideceği yer hakkın

daki yaftalar yarı yolda meçhul şahıs- ı 
lar tarafından de;;.istirilerek, vagon şar
ki Pirenelerdeki Elm istasyonuna doğ- \ 
ru sevkedilmiştir. Bu istasyonda barut 
bir kamyona yüklenmiştir. Kamycn.m 
İspanya topraklarına ge~tiği tahmin o
lunmaktad •r. 

Şimdi gizli surette yap.lan tahkikat, 

bu işte bir çok kimselerin suçlu oldu
ğunu meydana çıkarmıştır • 

Franko lıi!1.·iimetinin bir 
tekzibi 

Londra, 23 (A.A.) - Burada söy
lendiğine göre Franko hükümeti İngi

liz hükümetine, Franko kuvvetlerinin 
Madridi tamamen tahrib etmek niye
tinde oldukları hakk:ndaki şayiaların 

katiyen doğru olmadığını bildirmiştir. 

Aıi topçuların faaliyeti 

Toledo, 23 (A.A.) - Asilerin top. 
çusu, havanın düzelmesinden istifade e
derek, Madrid'in mühim noktalarını tek. 
rar bombardıman etmeye başlamıştır. 

Ademi müdahale komiıeıi 

Londra, 23 ( A. A.) - İspanya ade
mi müdahale tili komitesi bugün öğle. 
den sonra toplanmıştır. 

Komite, ispanyol limanlarına müp
hidler gönderilmesi ve bunların masraf
ları meselesini görüımektedir. 

Almanya ve I ıalyanın Burgoa 
hüküm.etini ıanımaaı etrafında 

Londra, 23 (A.A.) - Taymis gaze
tesi, Burgos hükümetinin Almanya 
ve İtalya tarafından tanınmasının u
yandırmış olduğu kaygıları gizleme

mektedir. 
Bu iki devlet, tanzim komitesinde 

daima beraber çalışmaktadır. Fakat 
müstacel hareketleri, bu komitenin kar

şılaştığı güçlükleri arttırmaktan başka 

bir netice vermez. Hiç olmazsa Madri
din düşmesini beklemeleri ihtiyata da· 

ha ziyade muvafık olmaz mı idi? İtal

ya ile Almanyanın general Frankonun 
umdukları muvaffakiyeti elde etmesi 
takdirinde İspanyada daha tesirli bir 

surette güçlük çıkarmaları mümkündür. 

Avrupa için tehlike, işte bu noktada 
mündemiçtir • 

Fon Ribbentrop. Baldvin 
konuıması 

Londra. 23 (A.A.) - B. Fon Rib· 
bentrop, bu .abalı B. Baldvin ile gö
ri.\§müştür. Görüşmenin mevzuunu İs

panyol meseleleri teşkil etmiştir. 
Öğrenildiğine göre, alman elçisi 

başvekile Almanyanın İspanya işlerin· 

deki bitarafane hattı rareketini değiş
tirmeyeceği ve ademi müdahale komi· 

tesinde kalacağı hakkında teminat ver

miştir 

Burgoı hiikümetinin Berlin 
ifgüderi 

Bertin, .23 (A.A.) - Burgos hükil

meti, Almanya dış işleri bakanına mü
racaat ederek, büyük elçilik müsteşarı 
Don Luiz-Alvarez de Estiradayı Ber• 
tin işgüderliğine tayin eylemiş olduğu

nu bildirmiştir. 

Almanya, lıalya ve general 
1''ranko 

Londra, 23 (A.A.) - Deyli Meyi 

gazetesinin Berlin muhabiri B. Vard 
Prays B. Ciano ile bir çok alman rica
linin kendisine ya;.ımış oldukları beya

nattan aşağıdaki neticeleri çıkarma~a
dırlar :. 

"Almanya ile İtalya, General Fran-

konun kıtaatı müşkül bir vaziyete düş
tüğü takdirde onlara yardım etmekten 

çekinmiyeceklerdir. 

Franaanın V<Uiyeti değiımiyecek 
Paris, 23 (A.A.) - Salahiyetli mah· j 

filler, Franaanın ispanyol işleri karşı• 
•ındaki .raziyetinde hiç bir değişiklik 
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Glizel Kütahyadaki bayrnclırlık hareket! t-z inden bir kaç görünüş 

Kiitahyımın bu yazı büyük imar hamle. 
teriyle geçmiştir. Vilayetin ve belediye
nin in"?a işine "·erdiği önem şehri güzel 
eserler1e süalcmektedir. Şehri istasyo· 
na baglıyan bir kilometrelik bulvar bit
miş sayılabilir. Vilayet; bu bulvarın 
yaya kaldırımiarını beton ve gidiş ge
liş yollarını parke olarak yaptırtmıştır. 
22 metre genışliğinde olan bu güzel bul
var, Kütahya'nın güzelliğine yaraşır bir 
medhal v'37.ifesini görmektedir. Beledi· 
ye yolun iki yanını ağaçlamıf ve yol Ü• 

zerindeki Halkevi bahçesinin duvarla
rını yaptırtmıştır. 

Kütahya'nın en hayati ihtiyaçların· 
dan birisi haı;tane idi. Manisada yapı· 
lan ve planları Amerika'da hazırlanan 
bir hastanenin planı burada aynen tat
bik olunarak, 50 yataklı modem bir has
tane yaptırdmıştır. Hastanenin yapısı 
bugün bitmiş sayılabilir. Kütahya'nın 

otuz kırk 3enedenberi görmemiş oldu
ğu bu büyük eser, cümhuriyetin büyük 

imar varlıklarından ilkini teşkil etmek· 
tedir. Hastane önümüzdeki yıl modern 
vasıtalarla techiz edilecek ve bu suret
le belki de Sağlrk Bakanlığı tarafından 
bir nümune hastanesi olarak kabul edi
lecektir. 

Kütahya, okul binaları bakımından 

olmadığını bildirmektedirler. 
Fransa, ademi müdahale paktına sa

dık kaJmaktadır. Öte taraftan İspanya
da iki taraftan hiç birine muharib vas
f ını tanımamış ve şimdilik tanımak ni· 
yetinde de değildir. 

Son günlerde Paris ile Londra ara
sında yapılan görüşmeler, bu hususta 
iki memleket arasında görüş beraberli
ği müşahede ve tesbit edilmesine im
kan vermiştir. 

Meçlıul bir derıi::;ultı gemisinin 
yaptıldarı 

Meçhul bir denizaltı gemisi tarafından 
torpillenen Mignel de Servantes 

kru··rzörü 

Madrid, 23 (A.A.) - Royter Ajan
sından : 

Bahriye nezareti, bu sabah saat 9 da 
asilerin ellerinde hiç bir denizaltı ge
misinin bulunmadığından yabancı do

nanmaya mensub olduğu sanılan bir 

takım denizaltıların Kartajena limanı 
methalinde hükümet donanmasına ta
arruz etmiş olduğunu bildirmektedir. 

Servantes kruvazörüne bir şey olmamış

tır. 

Madrid, 23 (A.A.) - Scrvantes kru

vazörünün Kartegena limanı medhalinde 
hükümet donanmasına taarruz etmiş o

esrarengiz denizaltılar tarafından hasa-. 

ra uğratılmış olduğu tasrih edilmekte
dir. Mendez.Nunez üruvazörüne bir şey 

olmamıştır • 
Londra, 23 (A.A.) - İspanyol hü

kümetinin Londradaki mümessili bu
gün öğleden sonra da B. Eden'i ziyaret 
ederek Miguel Servantes kruvazörünün 
torpillenmesi meselesini görüşmüştür. 

İspanyol hükümeti, bu torpillenme 
esnasında civarda bir alman kruvazöril 
ile iki İtalyan denizaltı gemisinin bulun
makta olduğunu iddia ediyor. 

..4 kdeni~de alman denizaltı 
gemiıi yok 

Berlin, 23 (A.A.) - Kartajen lima. 

çok fakirdir; lisesi bundan iki buçuk 
yıl önce y.mmıştı. Kültür Bal.anlığı ü
zerinden zaman geçtikçe tamameı. yı
kılmıya mahkum olan büyük taş binayı 
kurtarmıya karar vermiş ve binanın ta
miri için lazım gelen tahsisatı vermif 
ve bina müteahhide ihale edilmiştir. 

Müteahhid inşaat için ~azırlıklarını 

yapılmaktadır. 

Bundan başka idarei hususiye de yapı
sına bu yıl önem vermiştir, genç ilbayımız 
Sedad Erim biri merkezde 14 dersaneli 
ve diğerleri Simav merkezinde ve Şap
hane nahiyesinde beşer deraaneli ol
mak üzere iki okul inpsına karar almıf 
ve bunların yapısına başlanmıştı. Bu 
gün merkezdeki okulun birinci katı 

yilksclmif, Simav ve Şaphane okulları· 
nm çatısı alınmıştır. Ayrıca köy kanu
nuna uyularak, Köprüören ve Simav'ın 
Demirci köylerinde yatılı köy okulları 
yapılmakta ve bunların da inşaatı bit
mek üzere bulunmaktadır. Yatılı okul 

ifinde Kütahya vilayeti köyleri birbi
riyle sanki yarış edercesine heves gös· 
temıektedir. Okul işini en belli başlı 
hizmet sayan ilbayın, vilayet balkının 
bu yüksek heves ve faaliyetini canlan
dıran çalışmaları her görenin takdir ve 
memnuniyetini mucib olmaktadır. 

nı medhalinde ispanyol hükümet gemile
rinin yabancı bir donanmaya mensub ol
dukları anlaşıJan bir takım deniza]tılar 
tarafından bombardıman edilmesi dola. 

yısiyle Royter ajansı muhbirine beya
natta bulunan hükümet erkanından sa
lahiyetli bir zat: 

"- Bu &ırada Akdenizde hiç bir al
man denizaltısı yoktur.,. demiştir. 

lıalyanlar tekzib ediyorlar 

Roma, 23 (A.A.) - Kartajen'i bom

bardıman etmiş olan denizaltıların İtal

yan oldukları resmen tekzib olunmakta

dır. 

lngiliz amirallığında haber yok 

Londra, 23 (A.A.) - İngiltere ami· 

rallık dairesi, Kartajen hadisesi hakkın

da hiç bir malUmat almamıştır. 

Glovort adındaki ingiliz denizaltısı, 

Kartajen limanında bulunmaktadır. 

Kütahya bulvarının bir tarafı Hal· 
kevi, Kültür parkı, Spor sahası, At ya
rışı meydanına tahsis edilmiştir. Artan 
kısımda belki Devlet yemiş ormanı ve 
enstitüsüne tahsis olunacaktır. Bu su
retle bir kilometre boyundaki güzel 
bulvarın bir trafında tamamen Devlet 
ve halk müesseseleri yer alacak ve bun• 
ların ~ar,ısındaki tarafda da başta il· 
baye,,i olmak üzere bahçeli evler yapı• 
lacaktır. Bu suretle Kütahya, geiecek 
yıl kucaklıyacağı yeni müesseselerin 
memurlarına ve onların ailelerine güzel 
ikmategfilılar hazırlamış olacaktır. 

Spor sahasının planı, Ankara stad· 
yum ve hip~dromunun plinını yapan 
mimar ve mühendis Viyotti Viyoli ta• 
rafından raı-ııimış, bu plana göre inşa 
edilecek ilk kısmın hesabları belediye• 
ce yapılmıf ve tah'sisat da temin edil· 
miştiı'. İlbayımız Cümhuriyet bayra• 
mında büyük törenle spor sahasının te• 
melini atmıştır. Kütahya spor sahası 

Ankara müstesna yayla vilayetlerinin 
en g'üzel spor sahalarından birisi ola
cak ve Kütahya gençliğine spor ruhu· 
nun afılanıp kuvvetlendirilmesinde bil· 
yük rol oynıyacaktır. 

Belediyenin yangın yerinde yeni 
parselasyon üzerine yaptırtmış olduğu 
Buğday pazarı ve etrafındaki Zahire 
çarşısı, fenni mezbaha ve eski bedes
tenlerin tamiri auretiyle meydana ko
nan haller şehrin sıhi ihtiyaçlarına bÜr

yük hizmet etmiştir. 

Önümüzdeki yıl Kütahya için en bil· 
yük hadise, şehrin sıhhi su tesisatına 

kavuşmasıdır. 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler ban
kasından Kütahya , şehrine seksen bin 
lira kadar borç verilerek şehre fenni su 
getirilmesi işini belediyeler imar komis
yonuna emretmiş ve şehrin su planları 
hazır olduğundan inşası münakasaya 
konmuştıır. Bugünlerde Ankara'da mü· 
nakasası yapılacak olan su işi Kütahya· 
yı çok sevindirmektedir. 

Bundan başka şehir planının yapıl· 

ması için Kütahya belediyesi haritanın 

eksiklerini t:unamlatmaktadır. Bu mü· 

nasebetle hastanenin, bulvarın, yeni o

kulların, buğday pazarının ve merhaba• 

nın resimlerini koyuyoruz. 

Ankara Okullar Savışmanlığı Sa-. -
bnalma Komisyonu Başkanlığın-
dan: 

ı _'Gazi Eğitim Enstitüsü için 150 - 250 adet karyola pik~i açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. . 

2 _Tahmin edilen fiat (900) lira muvakkat teminat (~~) hradır. 
3 - Nümune ve şartnameyi görmek istiyenler okula muracaat et• 

melidir. k 1 
4 _ Eksiltme 10-12-936 perşembe günü saat 15 de Ankara O u • 

lar Sağışmanlığında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminatı perşembe günü saat 14 de kadar mekteb

ler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunacaktır. (1840) 
2-5647 

Ankara Sehri İmar ' . Müdürlüğünden : 
t. - İmar müdürlü~ü için açık eksiltme suretiyle on ton yerli 

malı kok kömürü ve on ton kesilmis kuru sobalık me~e odunu alına-
caktır. . · t kka 

2. _ Kömürün muhammen bedeli 300 lıra v.e temı.na ı muva • • 
tesi 22 lira !';0 kuruş, odunun muhammen bedeh 200 lıra olup temı • 
natı muvakkatesi 15 liradır. • • . . 

3. - Odun ve kömürün teslim yeri imar müdürlüğü daıresı olup 
dört müsavi partide alınacaktır. . .. .. .. ~ .. 

4. - Eksiltme 8-12-936 sah günü saat 15 de ımar mudurlugunde 
yapılacaktır. . .. 

Taliplerin bu günde muvakkat teminatlariyle komısyona mura-
:aatları. (1860) 2-5653 
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SÜMER BAN 
Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız Muhaberat Şubesi için almanca ve İngilizceye 

kuvvetle vakıf bir mütercim imtibnala alınacaktır. 
İmtihanda muvaffak olan namzede (140) lira ücret ve ay • 

rıca (25) lira Ankara pahalılık zammı verilir. 
İmtihan 5. 12. 1936 tarihinde saat (10) da yapılacaktır. 
İsteklilerin bir istidaya bağlı hal tercümeleri ve tahsil ve • 

saiki ve ikişer adet fotograflariyle birlikte Ankarada Banka
mız Personel Müdürlüğüne ve İstanbul'da İstanbul Şubemize 
müracaat etmeleri ilan olunur. 2-5626 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
ı _ İdare ihtiyacı için 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 incıkanrn 936 1 ıncı salı gu
nü saat on beşte başmüdürlük komisyonunda açılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 496 lira 80 kuruştur: • 
4 - İsteklilerin muayyen saatten en son hır saat evvel temm~t

larmı başmüdürlük veznesine teslim ederek kapalı zarflarını komıs-
yona tevdi etmeleri lazımdır. .. .. .. .. . . ' 

5 - Buna aid şartname her gun baş mudurluk yazı ışlerı kale-
minde görülebilir. (1827) 2-5601 ........ __....._.~ 

Dahiliye Velialetin den: 
Muğla şehri içme suyu tesisatı ve 

insaat eksiltmesi .... 
Evvelce eksiltmeye çıkanlrp ta talibi zuhur etm.eyen .Mıı ğ.~a şeh

ri içme suyu tesisat ve inşaatı aşağıda yazılı evvelkı şeraıte gore ye-
niden eksilmeye çıkarılmıştır: . • . . . 

Muğla şehrine (783) metre mesafeden su 1s~l~sı ve şchır da~ılın· 
deki şebeke için icab eden malzemelerin tedarıkı ve b~ru farş.ı~atı
nm icrası ile buna müteferri imaliitın yapılması ve şehır dahılınde 
iki depo inşası, su saatleri ve diğer alat ve edevatın tedariki kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1. - İşin muhammen bedeli (59977) lira 82 kuru!,ltur. 
2. - İsteklilerin bu işe ait şartname, proie ve sair evrakı üç lira 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefli
ğinden alabilirler. 

3. - Eksiltme 23-xn.1936 tarihine rastlıyan çarşamba f.!:ÜOÜ saat 
on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Beledi
yeler imar heyetince yapılacaktır. 

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

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

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

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

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

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

İstanbul Jandarma Satmalma . 

Mikdarı Cinsi 
metre 

10,000 çamaşırlık bez 
,lltfuvakkatteıninat 

Lira 
1260 

Komisyonundan: 
Beher metresi 

Kuruş 

24 

Tahmini bedeli 
Lira 

16800 

l - Yukarda cins ve mılctarı ve tahmin bedeli ile muvakkat te -
lninat mikdarı yazılı yetmiş bin metre çamaşırlık bez kapalı zarf 
eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme İstanbul Gedikpaşada Jandarma Dikim evi bina
sındaki Jandarma Satmalma 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 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
_ 1 - İdare ihtiyacı için beheri 15 elemandan mürekkep iki akku 
J:>ataryası ile bu bataryalarz şarj için bir konvertisör grubu ve tevzi 
tablosu açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel 1300 muvakkat temniat 195 liradır. 
3 - Eksiltme 18-12-936 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te 

~nkarada P. T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve 
alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu ve şart
namede yazılı belgelerle yukarda gösterilen gün ve saatte komisyo
na müracaat edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden İstanbul
aa Ayniyat muavinliğinden parasız olarak alınacaktır. (1564) 

2-5249 

Anli.ara V afiliğinden : 
Hususi idareye aid anbarlarda yaptırılacak raf ve saire tesisatı 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 758 lira 80 lruru§tur. 
İhale 26.11.1936 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi encü

hleninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 56 lira 91 kuru§luk muvakkat teminat 

itası mecburidir. 
İsteklilerin ihale günü daiın1 encümene şartnameyi görmek için 

hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
(.1769) 2-5449 

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

b:ıeye konmuş.tur. Beher fomıa ilci bin tane olmak üzere 80 - 150 for .. 
bla bastırılacaktır. Bir formanın muhammen bedeli 20 liradır. Mu
'lfakkat teminat 225 liradır~ İsteklilerin 25-11-936 çarşamba J?linü sa• 
at 11 de Fakülteye gelmeleri. (1678). 2-5400 

. 

P~ T~ T. evazım Mü ürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için alınacak (16390) kilo askılık 5 m f m de

mir tel ve (51500) metre çelik askılık tel halkası açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Munammen bedel (3195) muvakkat teminat (240) liradır. 
3 - Eksiltme 14 birnici kanun 936 tarihinde Ankarada P. T. T. 

Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - İstekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve alacak· • 
yılı kanunda yazılı belgelerle beraber mezkur tarihe müsadif pa
lan makbuz veya kanunen muteber teminat mektupları ve 2490 sa • 
zartesi günü saat 15 de o komisyona müracaat edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada P .. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
İstanbulda Levazım Ayniyat şubesinden parasız olarak verilir. 

(1526) 2-5198 

Nafıa Bakanlıeından : 
~ 

30 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 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 - Bhinci parti: Düzce kazasının Kuzgundere devlet ormanın· 
dan kesilmek şartile 114593 lira 80 kuruş muhammen bedelli 59502 
adet normal ve 390 adet makaslık kayın travers, 

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

3 - Bi1inci parti: için muvakkat teminat 6979 lira 69 kuruş ve 
ikinci parti için de 7767 lira 39 kuruştur. 

4 - Brind parti eksiltme şartname ve teferruatı 573 kuruş ve 
ikinci parti de 652 kuruş mukabilinde Nafıa Vekaleti malzeme mü
dürlüğünden verilir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarım 7-5.936 T. ve 3297 sayılı res
mi gazetede çıkmış talimatnameye göre Vekaletten alınmış vesika 
ile birlikte 30 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 14 e kadar Veka
let malzeme eksiltme komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır . 

6 - Hususi mukaveleli orman sahipleri de kendi ormanlarından 
kesilmek üzere eksiltmeye girebilirler. (1735) 2-5504 -------
Nafıa Vekaletinden : 

Pazarlıkla Eksiltme İlanı 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Ankara merkez ziraat mücadele ens

titüsü fitopatoloji laboratuvarı inşaatıdır. 
Keşif bedeli 14497 lira 63 kurnştur. 
2. - Bu işe aid evra!: şunlar:lır. 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C .• Bayındırlık işleri genel şartnamesL 
D. - Fenni şar "ame 
E. - Fenni şartname lahikası. 
F. - Keşif cetveli. 
G. _Proje. 

İstiyenler bu evrakı 72 kuruş mukabilinde yapı işleri U. müdürlü
ğünden alabilirler. 

3. - Eksiltme 7.12.936 pazartesi günü saat 16 da nafıa vekale
tinde yapı i~leri eksiltme komisyonu odasında pazarlıkla yapılacak
tır. 

4. - Ekslitmeye girebilmek için talihlerin 1087 lira 32 kuruş mu. 
vakkat teminat vermesi ve yapı müteahhidlik vesikası ibraz etmesi ve 
kendisi mühendis veya mimar olmadığı takdirde isin fenni mesuliye
tini alacak bir mimar veya mühendisi inşaat müddetince istihdam e
deceğini kabul etmesi lazımdır. 

İsteklilerin bu vesikaları saat 15 şe kadar komisyon reic;li~ine 
makbuz mukabilbıle vermeleri muktazidir. (1803) 2-5585 

an n: 
ı. _ Erkek sanat okullarının mesleki ve ameli de~s.!e_rine öğret. 

men yetişti rmek i.izere Ank ara Bölge Sanat ok.ulu
1
na m1ulna~ olarak 

"Erkek Ertik Öğretmen Okulu'' açılmıştır. Oku yatı ı ve parasız• 

dır. 1 k 1~ d • Okula girebilmek için aşağıdaki şart arı taşrma azım ır. 

a) Türk olmak, 
b) Doğumu 1911 (dahil ve 1916 (dahil) yılları arasında olmak, 
c) Beş yıllık bölge sanat okullarmm birinden mezun olmak, ~ 
d) Ve yahut ilk okuldan mezun olduktan sonra e~a~ 7 yıl.maran• 

-gozluk, demircilik -.:eya tesviyecilik sanatlarından bırınde bır fab • 
rikada veya atelyede veya serbest olarak çalışmış olmak, b .. 

e) Sanat okulundan mezun olanlar, mezun olduktan sonra ugu~ 
ne kadar bir fabrikada veya atelyede ve yahu~ ~erbest olarak kendı 
sanatlarında çalışmış bulunmak ve bu müddet iki yıldan az olmamak. 

f) Öğretmenliğe mani sıhhi bir arızası bulun~a~, . . 
g) Hüsnühal erbabından olduğunu polisçe verılen bır vesıka ıle 

tevsik etmek, . hlAk · • 
h) Kültür Bakanlığınca yapılacak t~hk1katta a. a ve se~ıy~sı 

itibariyle de öğretmen olabilecek manevı evsafı haız bulundug_u s~· 
bit olmak. 

2. - İstekliler, 
a) Okul şehadetnamesinin aslı, . ~ , 
b) 4 tane açık başla çıkarılmış vesıka fotografı, 
c) Nüfus tezkeresinin aslı, 
d) Aşx kağıdı, . ~ d 
e) Yukarda 5 inci maddede bild.irilen _sıhhı arızaları bulunma .~ 

ğma dair tam teşekküllü bir heyetı sıhhıye raporu (raporların nu .. 
muneleri, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa Bölge Sanat okullarından 
alınacaktır.) · . 

f) Başlama ve ayrılma tarihleri ve çalıştığı mahallerdekı mesai 
ve sanatındaki kabiliyet derecesi de tasrih edilmek !iart~yle ~~kar • 
da birinci maddenin (d) ve (e) fıkralarında izah olundugu gıbı çalrş 
tığı fabrika veya atelyelerden alınmış belgeler. (Serbest olarak çel• 

lışanlar ticaret ve sanayi odalarından ~elge alacakla~~ır) 
g) Birinci mddenin (g) fıkrasında ız~h ~lunan ~usnuh?l m~zba4 

tası ile birlikte ve hangi sanat okulunda ımtıhana gırmek ıstedıkle. 
rini de gösterir istidalarını Kültür Bakanlığına 30.11.1?36 akşa~ın~ 
kadar ya doğrudan doğruya tevdi edecek veya posta ıle teahhutlu 
olarak göndereceklerdir. . • 

3. _ Yapılacak müsabaka imtihanı neticesinde okula tesvıyecı, 
demirci ve marangoz talebe alınacaktır. . 

4. - Müsabaka imtihanları yazılr ve ameli olmak üzere Ankara,. 
İstanbul İzmir oölge sanat okullarında yapılacaktır. 

5 - 'İsteklilerden sanat okulu mezunlarının müsabaka imtihan• 
ları ~ant okulları müfredat programı çerçevesi dahilinde, 

a) Umum1 Teknoloii, 
b) Mesleki Teknoloji, 
c) Hesap . . • .

1 
• . ) 

d) Makine ve motörler, (yalnız demırcı vt tesvıyecı er ıçın 
e) Sınai resim, 
f) Ameli mesaiden. . . • .. 
6. - Birinci maddenin (d) fıkrasındakı vazıyette yanı ılk okul 

mezunu olanlar 5 inci mc.ddede yazılı derslerden başka sanat okulla .. 
rı müfredat pro~ramı c;erçevesi dahilinde. · · 

a) Türkçe, 
b) Riyaziye. 

Derslerir..den de imtihana tabi tutulacak ve imtihan günleri ayrıca 
ilan olunacaktır. (1701) 2-5417 

Ankara Ceza Evi 
1 

Direlitörlüğünden: 
Ankara Ceza evinin 936 mali yılı ihtiyacı için (56) kalem ilaç 

20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmı:ştur. . , 
İsteklilerin % 7,5 teminatı muvakkate akçesi olan (84) lıra (4) 

kuruşluk banka mektubu veya o miktar paranın Ankara Defterdar· 
!ığı veznesine yatırıldığına dair makbuzlariyle birlikte yevmi iha· 
le olan 30.11.936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Ankara 
Cumhuriyet Müddei umumiliğinde müteşekkil komisyona.ve mua• 
lecenin cins ve evsafını ve şeraitini anlamak üzere Cebecıde Ceza 
evi Direktörlüğüne müracaatları. (1714) 2-5444 

Aydın Vilayeti Nazilli Eksiltme 
l{omisyonu Reisliğinden : -1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydm ilinin Nazilli ilçesinde ceza 

evi insaatıdır. 
Bu· işin keşif bedeli (44796) lira 56 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

D - Fenni şartname 
E - Keşif metraj cetvelleri 
F - Projeler 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Aydın na!ia müdürlüğünde 

görebilirler . 
3 - Eksiltme 10-11-936 dan 30--11-936 pazartesi günü saat 14 de 

Nazilli de C. Müddei umumiliği odasında toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklil~rin 3359 lira 74 kuruşluk 

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

A - Vekaletten alınan ehliyet vesikası 
B - Bu gibi yapı inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikası 
C - Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikası 
6 - Teklif mektubları üciincü maddede yazılı saatten bir sa

at evveline kadar komisyon~ getirilerek eksiltme komisyonu reis
liğine makbuz muk;:ıbilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet ücüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıs olması lazım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1791) 2-5554 

Anliara Valiliğinden: 
Hususi idareye aid Necati Bey Caddesindeki dükkan vitrin ve 

şapmın tamiri aç:;:k eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 3157 lira 32 kuruştur. 
İhale 26.11.1936 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi encü

meninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 236 lira 80 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir. · 
İsteklilerin ihale günü daimi encümene şartnamesini görmek 

için hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunr. 
(1708 ) 2-5450 

Adliye Velialetinden: 
Temyiz mahkemesi azalarile içtima odalarında bulunan 100-200 

ebadında 51 yazihane ile 120 - 220 ebadında on masa ki ceman 61 ma-
sa ve yazıhane Üzerlerine 8 milimetre kalınlığında takriben 128 met• 
re murabbamda hakiki kristal cam açık eksiltme usuliyle alınacak• 
tır. İsteklilerin muhammen bedeli olan 2688 liranın yüzde 7 buçuğu 
olan 201 lira 60 kuruş teminatı muvakkatesinin 2490 sayılı kanunun 
17 inci maddesi mucibince eksiltmenin yapılacağı 7.12.936 pazartesi 

\ 

günü saat 15 de temyiz mahkemesi binasında adliye vekaleti leva
zım müdürlüğü odasında toplanacak komisyona makbuzlarını ihraz 
etmeleri ve şartnamesini istiyen isteklilerin her gün levazım mü-
dürlüğüne bq vurmaları ilan olunur. (1826) 2-5()00 

-

iktisat Vekaletinden: 
ı - Vekaletimiz Deniz Ticareti Müsteşarlığı için behre nüs• 

bası 21 X 29 eb'adında tahminen (50)formadan ibaret olmak üzere 
(1200) nüsha (ARSIULUSAL) işaret kit~bmm ~astırılması şart· 
namesi mucibince onbeş gün müddetle yenıden munakasaya konul· 
muştur. 

2 - Şartnameyi görmek isteyenlerin !stanbuld'da Deniz Tica. 
reti ve Ankara'da Vekalet Levazrm Müdürlüklerine müracaat et• 
meleri. 

3 - Münakasa 27.11.1936 cuma günü saat onda Ankara'da Ve
kalet Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğünde toplanacak komisyon
da icra edilecektir. İsteklilerin 4500 liradan iıharet olan muhammen 
bedelin % 7,5 hesabiyle tutarı olan (337) buçuk liralık muvakka! 
teminatı yatırmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelerı 
ilan olunur. (1702) 2-5451 

Hariciye V el~aletinden: 
Hariciye Vekaletine 100 lira ücretle bir isteno daktilo alınacaK• 

tır. Fransızca bilen tercih olunacaktır. Taliplerin imtihanları yapıl• 
mak üzere 30-11-936 tarihinde saat 10 da vekalette hazır bulunmala 
rr. (1842) 2-S6fJ8 

Dahiliye V ekfiletinden: 
ı -DahiJeye vekaleti hususi idareler tekaüt sandığında açıli 

bulunan 25 lira maaşlı Başkatiblik için müsabaka ile bir memur a
lınacaktır. 

2 - Müsabaka 27-11-936 cuma günü saat dörtte Vekalet binasın• 
daki tekaüt sandığı bürosunda yapılacaktır. 

3 - Müsabaka tarihi olacak ve sualler um nıi mal''ımat ve malt 
mevzuat üzerine tertib olunacaktır. 

4 - Müsabakaya girebilmek için memurin kanununun dördün~ti 
maddesindeki evsafı haiz ve en az orta mekteb mezunu olmak şarttırJ 

5 - İstekliler 26-11-936 akşamına kadar kendi el yazılariyle ya
zılmış dilekçelerine vesikalarını bağlıyarak tekaüt sandığı idare 
heyeti reisliğine müracaatları. (1795) 2-5560 

Maliye Vekfiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 2020/ 1000/ 510 milimetre ebadında 

ve muhammen bedeli (15180) lira olan (253) adet saç dosya dolabı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 26-11-936 perşembe günü saat on beşte Vekalet 
levazmı müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacak· 
tır. 

3 - Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve İstanbulda Dolma
bahçede Maliye evrakı matbua ambarı memurluğunda gö~lebilir. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 tineü maddelerınde ya
zılı belgeler ve 1138 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka kefalet mektuplariyle birlikte kanunwı tatifatı ve şart• 
namedeki şeraite tamamen uygun ve noksanaız olarak yazacakları 
teklif mcktplarmı havi kapalı zarfları ihale aaaandan birer saat ev• 
vel komisyon reisine vermeleri (1672) 2-5403 
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radyo arını blzd n arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 

!LAN 
İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler ıçın 

yüz on ton pilavlık pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 7.12.936 p~zar· 
tesi günü saat 15.30 da İstanbulda Tophanede satmalma komısyo· 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 25.850 liradır. İlk teminatı 1938 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi 130 kuruşa komisyondan alınır. Nu
munesi her gün görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyl~ bera
ber teklif mektt:plarmı ihale saatinden bir saat evvel komısyona 
vermeleri. (1801} 2-5567 

İLAN 
İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler için 

otuz beş bin kilo zeytin yagının 7 .12.936 pazartesi günü saat 15 ~e 
İstanhulda Tophanede satrnalma komisyonunda kapalı z~rfla eksılt· 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 20.300 liradrr. İlk temınatı 1522 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebi~ir. İsteklilenn 
kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını ıhale saatından 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (1811) 2-5575 

I LAN 
1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için 830 metre yerli haki kabar· 

din kumaşı 7. 12. 936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de açrk 
eksiltme ile almacaktu. 

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

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

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

(1835) 2-5614 
İLAN 

1 - Ankara ~amizonu eratmın ihtiyacı için kapalı zarfla müna. 
kasada bulunan 52000 kilo nohuda verilen fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlrkla· alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 5 birinci kanun 936 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat on birde levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Nohud tutan 7800 Jira olup muvakkat teminatı 585 liradır. 
Şartnamesi her gün parasız komisyonda görülür. 

4 - İsteklile- belli gün ve saatte kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki vesikalar ve teminatlariyle komisyona müracaatları. (1819) 

2-5594 
İLAN 

• 1111111111111111 Parasını işleimek: llHllllllllllll~ ------
isti yenlere ~ 

Ankara ve İstanbul piyasalarında 15 senedenberi tanınmış -
ve sevilmiş bir firma sahibi bu kerre memleketin en mübrem := 
ihtiyacını karşılayacak bir iş üzerine İstanbulda kurduğu a- .§ 

telyenin inkişafı için bir sermayedar arayor. Bu sermayedarın = 
filen de çalışması kabfıl edilebilir. Bu husustaki şartları bil- = = dirmek için Ankara postrestant G. T. rumuzuna mektubla = 

=: bild.rmeleri. 2-5559 := 
C:l l il l lll lll lll l l l lll lll il l il il l il lll il il lll il lll lll lll lll l il l ll l lll lll il lll lllllllllllllllll il l f. 
---

Nafia Bak.anlığından: 
Yüks~k mühendis okulunun 934 • 935 mezunlarından olup bu ke

re askerlik hizmetlerini bitirmiş oldukları anlaşılan 639 diploma No
lr M Ali, ile 643 Emin, 647 Tevfik, 650 Refik, 651 Nezih, 657 Mu
zaffer'in mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere hemen Bakanlığımı-
za müracaatları ilan olunur. ( 1850) 2-5651 

P. T. T~ Levazım 
Müdürlüğünden : · 

10 kalem kal)lo başı tevzi kutularının eksiltmesine ait olup 23 bi
rinci, 2 ve 14 ikınci te~in 936 tarihinde yapılan ilanlar görülen lü-
zum üzerine iptal edilmiştir. (1838) 2-5645 

Mir Kotro ve J. Piliuris 
Yüksek kalitede elbiselik ingiliz kumaşlarından çok müntehap 

çeşidler getirdiklerini muhterem halka bildirmekle şeref duyarlar. 
J. Piliuris, önümüzdeki çarşamba ve perşembe günleri Ankara 

Palas'ta zengin kumaş nümunelerini teşhir edecek ve müşterilerinin 
emirlerine hazır olacaktır. 2-5643 

Hususi Ders 
Fransızca hususi ders vere • 

cek bir fransız bayan aranıyor. 
3321 No: ya telefon edilmesi. 

2-5623 

Kiralık Daire 

Veznedar.ı 

aranıyor 

Askerlikle al~kası olmayan ve 
yaşı kırktan yukarı bulunmayan 
(3000) lira kefalet verebilecek 
bir veznedar istiyoruz. 

1 MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 1 
:ATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARJ 

B1L1T 
ı - Biçilen ederi 1978 lira olan iki tane elektro gardiyograf a-. 

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

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

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde vazı1ı belgelerle M M. V. satın 
alma ko. da ihale gün ve saatinde bulunmaları (1809) 2-5573 

BİLİT 
Milli Müdafaa Vekaleti Emakin inşaat şubesınoe çaııştırumaıt 

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

Talipler belgeleriyle birlikte her gün M. M. V. İnşaat Şubesine 
müracaat edebilirler. (1825) 2-5608 

İLAN 
Hava için 250 beygrlik bir dizel motörü satın alınacaktır. Bu di· 

zel motöre akuple edilmiş Elternatif dinamosu olacaktır. M evcut 
100 beygirlik dizel motörüne doğrudan doğruya akuple 230/ 400 
voltluk ve 50 peryotluk tirinfase jeneratisle parelel çalışacaktır. 
Her firma buna ait teklif ve şartnamelerini 1-12.936 gününe kadar 
M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. (1794 2-5548 

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

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3200 Ii.ra olup ilk teminat parası 23() 
liradır, 

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

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

(1753) 2-5478 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 4200 lira olan 2400 tane mahruti çadrt 

direği ile 2400 tane çadır tokmağı açık eksiltmesine 20-11·936 günü 
istekli çıkmadığından ihalesi 1-12·936 sah günü saat 14 de bırakıl • 
mıştır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen• 
terin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminatı 315 liradır. Merzifon garnizonunda bulunan kıtaat hayvanatının senelik 
ihtiyacı olan 467 bin kilo arpa 31.10.1936 tarihinden itibaren otuz 
gün müddetle kanalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tah-
min edilen bedeli 16680 liradrr. Muvakkat teminatı 1401 liradır. İs- Maltepe, (Bomonti Bahçesi Orman çiftliği müdüriyetine 

4 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ihale günü ve saatinde M. M. V. Sa4 
Al. Ko. na getirmeleııi (1848) 2-5649 

teklilerin şartnameyi her gün Merzifon garnizonunda alım satım arkası) Akıncılar sokağında, üç 
komic;yon unda ~örebilirler. İhale 30 ikinci teşrin 1936 pazartesi ve dört odalı iki daire, kalorifer 
günü saat 16,30 da yapılacaktır. Artırma eksiltme kanununun sıcak su. İçindekilere müracaat. 
ikinci maddesinde yazıh vasıflan haiz olan isteklilerin teminat _.. 2-5624 
makbuzlarını ve teklif mekttuplarını muayyen zamanda komis· 
yona vermeleri ilan olunur. (1707) 2-5435 

İLAN 
1 - Ankara garnizornı kıtaatı ihtiyaı:ı için 16000 kilo sade yağı 

27 ikinci teşrin 1936 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de kapalı 
zarfla al:nacaktır. 

2 - Yağın tutarı 14400 lira olub muvakkat teminatı 1080 lirad!r. 
3 - Şartnamesi her gün parasız komisyonda görülür. 
4 - İstekliler kanunun 2. 3. nci maddelerindeki vesika ve temi

natla teklif mekutblannı havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar levazxm amirliği satın alma komisyonuna vermiş bu-

1 Junacaklardır. (1722) 2-5454 
1LAN 

1 - P olath garnizon kıtaatınm senelik ihtiyacı olup kapalı zarf
la münakasaya konulan 380000 kilo kuru ot 26 İkinci teşrin 1936 
perşenbe günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. 

2 - Taliplerin teminatı muvakkate olan 99 lira 50 kuruııluk ban· 
ka mektubu veya mal sandığına yatırılmış makbuzlar ıile yevmi 
mezkGrdı: ihale sdatinden bir saat evvel garnizon komutanlığı art -
tırma ve ~ksiltme komisyonuna müraca<>tları. 

3 - Şartnameyi görmek isteyenler h.er gün öğleden sonra ko-
misyona müracaatları. (1721) 2-5453 

İLAN 
175000 kilo un kapalı zarf olarak eksiltmeye konmuştur. Tahmin 

edilen bedeli 22750 liradır. Eksiltme 4 • 1. kanun • 936 cuma günü 
saat 15 de kışlada yapılacaktır. Muvakkat teminat 1706 lira 25 kur~
tur. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvelisine kadar 
Kastamonu satın alma komisyonu başkanlığına verilmiş olacaktır •• 

(1760) 2-5520 
t LAN 

1 - Isparta garnizonunun ihtiyacı için 172000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulduğundan ihale günü 10.12.936 perşembe 
günü saat 9 dadır. 

2 - Tahmin bedeli 12 kuruş mu\rakkat teminatı 1548 liradır. 
3 - İsteklilerin mezkur günde Isparta askeri satın alına komis-

yonuna kanun1 vesikalariyle müracaatları. (1872) 2-5657 
!LAN 

1 - Alayın senelik ihtiyacı olan 288 ton fabrika ununa talip 
çıkmadığından yeniden eksiltmesi 26. 11. 936 ı;inü saat on bire hı • 
rakılmıştrr. 

1 
2 - Teminat ve şartları eskisinin aynıdır. (1871) 2-5656 

ASKERi F ABRlKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ 

Tahmin edilen bedeli (35000) lira olan yukarda cinsi yazxlı malze
me Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 
1~-1-937 .tarihinde pazar tesi günü saat 15 de kapalr zarf ile ihale e
dılecek~ı:. Şartname (Bir) lira (75) kuruş mukabilinde komisyon
~an verılır. Talipleri nmuvakkat teminat olan {2625) lirayı havi tek
lıf mektuplarım mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve-

l
s~ikle mezkfır !.!:. ve sa; komis;;na müracaatları. (1830) 2-56

1
44 

· D. O. YOLLARJ VE LiMANLARI UMUM 
MÜDORLOCO S. I!\. KOM1SYONU iLANLARI: 

D. D. 84 numaralı gidiş • dönüş yolcu tarifesinin birinci kanun 
936 sonunda bitecek olan meriyet müddeti, mart 937 sonuna kadar 
ve aynı şartlarla üç ay daha uzatılmıştır. 

'(1863) 2-5654 

Adliye Vekaletinden: 
Elektrik, Telefon, Asansör işlerinde istihdam edilmek üzere ay• 

hk 70 lira ücretle bir memur alınacaktır. 
Bu işe t alip olanların Nafıa vekaleti veya nafıa vekaletinin gös· 

tereceği seiahiyetli müesseseler tarafından imtihan ettirilecektir. 
Ta1ip1erin memurin kanununun 5 inci madde ~ indeki evsafı haiz 

olmaları şartt:r. Kend}s~nde .buişleri görebilecek ehliyeti görenler 
veyahut ellerınde selfilııyetlı makamların ehliyetname veya şaha
detnamelerini haiz olanların 25.11.936 tarihine kadar Adliye Veka· 
Jeti Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri, (1666) 

2-5373 

Sacları 
-> 

dök.ülenler 
t:~,.,... 
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KOMOJEN KANZUK 

Saç El{siri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo· 
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabi1 renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
K:omojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

LlNlMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Kiralık Oda 
Güzel, müstakil ve bütün 

konforu olan bir oda möbleli 
veya möblesiz kiralıktır. 

Öğleden sonra saat 12 den 
ikiye veya akşam saat sekizden 
sonra postane karşısında Kud· 
ret apartman 2 inci kat 6 No. ya 
müracaat. 2-5655 • 

YENlŞEHİRDE 
KiRALIK EV 

Üç odalı banyo ve elektrikli 
alt kat. Telefon: 2655 

ZAYİ 

Ankara Sanat okulu ıkinci sı
rufmdan aldığım tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini çıkartaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadı
ğım ilan ederim. 

Sanat mektebi 
İsmail 

. fmtiyaz sahfoi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

müracaat. 2-~604 -----
ZAYİ 

İstanbul Taksim Polis mer· 
kezinden almış olduğum 19-9-936 
tarih ve 150710 • 43 numaralı 
ikamet tezkeremi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

İstanbul Palas Otelinde 
alman tebaasından Paul 

Sam 

BİLfT 
1 - Yerli fabrikalar mamulatı olan 105.000 çift kunduranın her 

bir çifti 424 kuruştan olmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuş. 
tur. 

Şartnamesini 22 lira 26 kuruşa almak ve örneklerini görmek is• 
tiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 21.558 liradır. 
4 - İhalesi 12-12-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksilmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek• 
tuplarmı ihale saatrndan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vremeleri. (1849) a2-5650 
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UCUZLADI! ... 
Fakat değerini deği§tinnedi 

~ 

KAVAKLIDERE ŞARAPLARI 
İNHİSAR İDARESİNİN RESMi KONTROLU VE TASDİKİ AL TINDA 

YiNE 
MEMLEKETİN EN OJ..GUN ve DOLGUN ŞARABI KALİTESILE 

ASGARi UÇ DÖRT SENE DİNLENDlRlLMlŞ, ESK1T1L MİŞ 
ve SllIHAT KAYNACI OLARAK 

PİYASAYA ARZEDİLMEKTED1R. 

HER YERDE 
PERAiffiNDE ~ 

TOPTAN. 
ASGARİ 25 LJTRE ALINMAK 

• • 

LtTRESi 
40 l(uruş 

':litresi 35 kuru .. " 
CENAP AND 

IUVAl(LIDERESARAP 
' FABRiIUSI 

ANKARA 
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Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

HAŞMETLİ VALS 
Hanry Garat - Renee Saint Cyr 

Eglenceli mevzuu enfee bil vodvil 
Programa ilaveten: Foks Jurnal 

BUGÜN BU GECE 

ŞEN GENÇLER 
Şimdiye kadar misli görülmemit 
hir Zf}Vk neş'e ve eğlence filmi 
Programa ilaveten: Canlı resimler 

HALK MATİNESİNDE: 
AŞK HÜZÜNLERİ 


