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Başmakale 

YENi SAf'HA 
Falih Rıfkı ATAY 

Dünkü nüshamızda fransız ve 
türk cevabi notalarının metinleri
ni neşrettik. Gene gazetemiz
de, Cumhuriyet Hüküır.etinin mil
letler cemjyetine gidilmek husu
sundaki yeni teklife dair cu
ma gunu beyanatta bulunacağı 
hakkında bir haber de çıktı. 

Sancak hakkındaki f ransız g~ 
rüşünün hakikate ne kad:ır aykırı 
olduğunu, türk cevabı, poHtika 
edebiyatında örnek sayılma
ğa değer bir vuzuh ve red edil
mez delillerle isbat etmektedir. 
Eminiz ki, birçok fransızlar için 
dahi, bu cevab, yalnız sancak me
selesine bizim verdiğimiz ehe
miyeti değil, bizzat sancak mese-

. lesinin ehemiyetini tebarüz ettir
miştir. 

Fransa ile Türkiye iki uçta, ve 
bir prensip ihtilafı içindeyiz. 1921 
de sancak meselesini biz başlı ba
şına bir türk davası olarak konuş
tuk ve hallettik. Bu hususta tÜrk 

• cevabının delilleri o kadar kuv
vetli ve sarihtir ki, ne bizim bu 
sütunlarda onları yeniden tekrar 
ve tefsir etmekliğimize, ne de 
fransız dostlarımızın onları tevil 
etmesine lüzum vardır. 

Biz ahdi hakların, bugünkü 
§artlara uygun olarak, yerine ge
tirilmesini istiyoruz ve iddiam12:1, 
bir takım indi mülahazalara de
ğil, muayyen bir teahhüde ve onun 
tabii icablarına istinad ettiriyo
ruz. Türk olan muayyen bir böl
genin talii üzerindeyiz. Suriye •ye 
aid h iç bir münakaiamız yoktur: 
Komşu lıüküınetin hür :ve müref
feh olmasından ve bizimle dost 
kalmasından gayri hiç bir dilekte 
değiliz. Bizim Suriye'ye karşı 

gösterdiğimiz bu samimiyeti, Su
riyenin dahi türk sancak hakkın
da göstermesini istemek hakkımız 
olduğu gibi, Fransanın Suriye'ye 
karşı yaptığı vazifeyi türk sanca
ğa karıı da ifa etmekten kaçınma
sına hiç bir mantıki sebeb olma
mak lazım geldiği kanaatindeyiz. 
Jyi anlatalım: Fransa ve Suriyenin 
hak ve menfaatleri ve bizim on
lara riayetimiz ne kadar samimi 
ise, sancağın onlardan aıağı kal
mıyan hak ve menfaatlerine hür
met edilmesini" istemek hususun
daki dikkatimiz de o kadar has
sastır. 

Hükümetimizin Kaınutayda ki 
beyanatının ve yeni vaziyet hak
kındaki mütalea ve kararların ne 
olacağım henüz bilmiyoruz. Şura
sı varki Türkiye hükümeti, hiç bir 
zaman, sulh ve uzlaıma vasıta

larının, hakların teyid edilm~ 
sine engel olacağı fikrinde bu
lunınamııtır. Bilakis bu vasıtala

rın, mütemadiyen, hak teyid 
etmekteki kudret ve adalet
leri isbat olunarak, onlara u
mumi itimadı artırmak, bu 
yasıtaların, her vesile ile, ancak 
ve yalnız hak için çalıştıklarına 
şüphe ve tereddüd sahihlerini ik
na edecek İnisaller göstermesini 
teıvik etmek taraf tarı olmuştur. 
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ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Donanmamız bugün Malta
dan hareket ediyor 

Dün ak~şam 
Yavuzda 

Amiral Sülcrü Okan 
' l.ir ziyafet verdi 

Malta valisinin sarayında iki donanma subaylarr 
arasında vedal&:ma merasimi yaprldı. 

Maltadan dönmekte olan filcım uzdan S1karya denı'?.altı gemı'sı' 

Valetta, 25 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi srrette gönderdiği mu
habiri bildiriyor : 

Amiral Şükrü Okan, bu ak:ş3w Ya
vıı;.da ingiliz donanması kL•mandanı a
miral Dudley Pound şerefine büyük bir 
ziyafet vermiş ve bu ziyafette Malta'mn 
bütUn mümtaz şahsiyetleri hazır bulun· 
muştur. 

Ziyafetten sonra amiralımız maiyet-

teri ile Malta valisinin sahildeki sarayın

da verdiği veda balosuna gitıni~tir. 

Bu baloya bütün subaylarımız da iş

tirak etmiş ve iki dost donanma mensub

ları arasında resmi veda burada yapıl
mıştır. 

Donanmamız, yarın sabah, Faler'e 

gitmek üzere Malta'dan hareket edecek

tir. 

1{01\fiNTERN iI.ıE MüG\.DELE iÇiN 

Almanya ve .Japonya 
Berlinde dün bir mul{.avele imzaladılar 

Berlin, 25 (A. 
A.) - Dnb. ajan· 
sı bildiriyor: 

Japon impara

toru namına bü

yük elçi Vikont 
Maşakoji ve B. 
Hitler namına bü-

yük elçi B. von 
Ribbentrop bu· 
gün saat 12 de, ko- JJ. Ribbentrop 
münist enternasyonaline karşı bir mu· 
kavelcname imzalam!şlardır. Mukave· 
lename şudur: 

Komünist enternasyonalin (Komin
tern) hedefinin, kabili tasavvur bütün 

vasıtalarla mevcud devletleri tazyik ve 
inhilal ettirmek olduğunu göz önünde 
tutan. 

Komintern'in, 
bir milletin iç iş
lerine müdahale
ijine göz yumma
nın yalnız dahili 
sulhu ve sosyal 
refahı tehlikeye 
düşürmekle kal
mayıp dünya sul
huna karşr da bir 

Vikont Maşakoji tehdid teşkil etti
ğini nazarı dikkate alan, 

Ve komünist hareketlerine karşı 

kendilerini müdafaa etmek için sıkı bir 

şekilde işbirliğinde bulunmak istiyen, 

Alman ve japon hükümetleri, aşağr

daki noktaların tesbiti hususunda müt
tefik kalmışlardır: 

Birinci madde: 

Akit devletler, komünist enternas

yonalinin, faaliyeti hakkında birbirle· 

rini haberdar etmek, lazım gelen emni
ytt tedbirleri hııldnnda mll.ıa.lcerelerde 

ve bu tedbirleri sıkr bir işbirliği ile tat
bik eylemek hususlarında mutabık kal
mı;;lardır. 

ikinci madde: 

Akid taraflar, iç emniyeti komünist 
enternasyonalinin yrkıcı tahrikatı dola· 
yısiyle tehlikede bulunan diğer devlet
leri bu mukaveleye iştirak etmeye yahud 
bu mukavelenin ruhuna mutabıli suret- · 
te müdafaa . tedbirleri alın.aya m~tere
ken . davet edeceklerdir 1 

Üçüncü madde: 

Bu mukavelenamenin almanca ve ja
ponca metinleri, esas metin kıymetini 

haizdirler. İmza tarihinden itibaren me
riyete geçen bu mukavele, beş sene için 
muteberdir. Bu müddetin hitamından 
evvel akid taraflar, işbirliklerini ne şe
kilde devam ettireceklerine dair anla. 
şacaklardır. 

Bertin 25/ ikinciteşrin / 1936 
(Sonu 6. rncı sayfada) 
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Son haberlerimiz f 

•• •• •• sayfada uç uncu 

Yunanistanda yeni 
rejimin yıldönümü 

Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

Bütün gazeteler, kırallığın yeniden 
getirilmesi mesut yıldönümünü kayde
derek bir sene zarfında elde edilen ne
ticeleri tebarüz ettirmektedirler. Bu 
neticelerin mühimleri şunlardır : 

Milli hissiyatın yükselişi, yaratıcı 

çalışmanın fazlalaşması, bütün idare a
lanlarında faaliyet, maliyenin tarsini, 
yabancı memleketlerde ve yunanistan 
dahilinde kredinin kuvvetlenmesi ve 
hepsinden mühim olarak emin bir is
tildıale imanın vücud bulması • 

Gazeteler diğer taraftan elen ordu 
ve donanmasının manevi evladı pren
ses Katerin'e yortusu dolayısiyle en 
hararetli tebriklerini bildirmektedirler . 

Seldzinc~ sovyet 
milli k:ongresi 

Moskova, 25 (A.A.) - Sekizinci 
sovyetler kongresi, bugün B. Stalin'in 
bir nutku ile açılmıştır. 

Türk~ofiste yeni 
tayinler 

Talimatnameye uygun olarak bir
çok mcmurlann yerleri 

değiştirildi 

Türkofis,in (İktısad Vekaleti dış 

ticaret kısmı) kadrosu, bilindiği üzere 
').1t ·buat Umum Müdürlüğü, İş Büro
S'O • • t<adroları gibi her mali sene başın
da, İcra Vekilleri heyetince tesbit e
dilmektedir. İçinde bulunduğumuz ma
li seneye aid kadrolar da bu suretle 1 
haziran 1936 tarihinde, 1935 senesinin 
aşağı yukarı aynı olarak tasdik edil· 
miş ve yalnız memurların talimatname 
esaslarına göre yerlerinin değiştiril

mesi bu ay sonuna bırakılmıştı. 

Türkofis teşkilatr hakkındaki tali

matnameye göre, memleket dışındaki 

vazifelerin münavebe ile yapılmasr ge• 

rekmektedir. Gaye: hariçte çalışmış o
lanların, görgü ve düşüncelerini mem. 
lekete dönerek tatbikat sahasına koy
malarının ve memleket içinde çalışmış 
olanların da aynı tarzda <Hşarda çalışa
bilmelerinin teminidir. • 

Memleket içindeki servisler için de 
mümasili prensipler vardır. Mesela Tür· 
kiye ihracat ve ithalat malları servi-

(Sonu 6. rncı sayfada) 
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6 
Amerik:ı'nrn Hartlord seminerinde 

Türkiyeye dair eserleri 

HER YERDE 5 KURUŞ 

lNGILTERE 

PARLAMENTOSU 

~lısır muahed·esini 
tasdik etti 

Londra, 25 (A.A.) - Avam kamara
sı dün akşam ingiliz - m:sır muahedesi
ni tasdik etmi ştir. Muhtelif partiler mÜ· 
messilleri bu muahede esaslarını tamami· 
le muvafık bulduklarını söylemişlerdır. 
Dış işleri bakanlı ğ ı müsteşarı Lord 
Krenborn bu muahedenin Süveyş kana· 
lını bütün devletlerin gemiler ine aç ık 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Fıkra. 

Evkafın eseri 
Geçen senedenberi hemen her taraf

ta evkafın eskı' türk binalarrnr tamir 
etmekte olduğunu görüyoruz. ldareyi 
tebrik etmemek elden gelmez: ~ ünkü 

Türkiye'de ysşryan eski eserler Ana
dolu medeniyetlerinden kalma harabe
lerden daha çoktur ve ekserisi evkafın 
himmetine bakıyor. 

Evkafın işj lıem ağır, hem de nazik
tir. Çünkü tamirler, bazen, eseri öldü
rebilir. Netekım Çekirge camiinin ön 
duvarı üstündeki sıva ve badana, yüz 
kızartıcı bir hata teşkil eder. Türkiye
nin hiç bir tarafında eski eserlere, sa
natkarların fikri alınmaksızın, doku
nulmamak lazımgelir Sonra belediye
ler bu eserleri boğan sefalet manzara
sınr temizlemelidirler. Bu da kafi de
ğil: eski sanat eserlerinin muayyen 
bir çevresi içindeki yeni inşalar, onun 
h a v a' sına hiyanet etmiyecek tarz
da yapılmak gerektir. 

Eski eserin, gelecek zamanlarda de-ı 

ğeri büsbütün artacaktır: baştanbaşa 

monotonlaşan cihanda, bunları bilgi ile 
ve kendi dek.or ve peyzajları içinde 
muhafaza etmesini bilen memleketler, 
evlatlarına en muazzam endüstriler ka

dar gelir veren bir hazne devretmiş 

.olacaklardır. lstanbul'da 500 ü bulan 
sanat eserlerimizden yalnız bir tekinin 
turist celbetmek için kafi servet telak
ki olunduğu şehirler vardır. lstanbul 
ve Bursa, eğer planları sanat bölgeleri
ni ayıran, sanat eserlerini himaye eden 
bir disiplin koyacak olurlarsa, bir gün 
dünyada onları görmemiş olmak, insan
lar için cehil gibi bir utanç sebebi ola
caktır. 

Evkafın yeni tamirlerinin biç birin
de eski hataların tekrarlandığını gör
mediğimizi burada söylemek isteriz. 

Fa tay 

meşherde Piri Reı'sı'n haritası ile yeni 
ihtiva eden kısım. 

(Yazıs.z S. inci sayfada) 



SAYFA 2 

Hul"'!tk ilmini Yayına 
seneki çal ş1nasına 

Kurumu, 
başlıyor 

Geçen sene olduğu gibi bu sene rle 
28 ikinı:i tesrinden itibaren, hukuk il • 
mini yayma kurumunun konferansları 
başlıyor. Geç<;n sene kış içinde her haf
ta cum:\rtesi günleri tam bir intizam ile 
ilim alemimizin tanrnmış simaları ta -
rafından veri1en konferansların bu se
neki vaziyeti ve çalışma programının 

nelerden ibaret olöuğunu öğrenmek 

için başkan Manisa Mebusu Refik İnce
den sorduk. Bize verdiği malfunatı ya
zıyoruzı 

- Çalışmamıza bu sene de gene kon· 
feranslarla başlryoruz. 28/ ikinci teş -
ıin/1936 da Üniversite Rektörü B. Ce
mil Bilse] tarafından açılacak olan bu 
konferansların yekfuıu 24 dür. 8/ı:na• 

yıs/1937 de bitecektir. Geçen sene sa -

yısı on altı idi. Bunlardan on üçü basıl
mış ve umumun istifadesine konmuştur. 
Her bir konferans salahiyetli bir pro • 
fesörün veya bilginin uzun tetebbuu -
nun bir eseri olmak itibariyle hukuk 
kütüphanemize kıymet olarak ilave o
lunmu5tur. 

Bu sene de her konferansı tabettir • 
mek ve geçen seneki gecikmeye meydan 
bırakmamak borcumuzdur. Bu konfe· 
ranslacın verilmesinde ve tabrnda kuru
mun tabii başkanı olan Adliye Vekili 
B. Şükrü Saraçoğ1u'11un himmet ve lü· 
tuflarını ş.ükranla anarız. 

Yalnız Halkevi salonunda her cu • 
martesi günü verilecek konferanslarla 
kalmadık. Halkın da umumi malılmatı
na yardım etmek için Posta ve Telgnf 
Umum Müdürlüğiinün dda1etine mü • 
racaat ettik. HPr hafta cumatresi ve 
çarşamba günleri saat (20) de ba,Şlayıp 
yirmi dakik:ı devam etmek üzere aynca 
radyoda da konferanslar tertib ettik. 
Bu konferans1ar hukukun umumi ve 
pratik safhaları hakkında ve herkesin 
bilmesi lazrm gelen noktalara dair ola· 
calt ve şu hesaba göre 8 mayısa kadar 
kırkı tecavüz edecektir. 

Maksadımız (hak) ve (hukuk) ma -
nasr üzerinde fazla iştigale yol açmak 
ve hukuk fikrini ve hukuka hürmet 
duygusunu arttırmak olduğuna göce 
bilhassa gençler ile çok me,gul olmak, 
ülkümüzün başmda yer tutar. Bunun 
için geçen sene, gene gazetenizde ilan 
edildiği ıyeçhile hukuk İi>tanbul ve An· 
kara fakülteleriyle sıyasal bilgiler oku
lu talebeleri arasında üç mevzu üzeri -
ne müsabakalar açtık ve bıı müsabaka
nın bütün talebe.ce bilinme.sini temin 
için 1.500 e yakın bastırdığunız talimat· 
namenin kendi ellerine varması çaresi
ne başvuduk. Sualler ceza. medeni hu· 
kuk, idare hukukuna aid idi ve her bi· 
rinden birer tane idi. Her bir sualde mu
vaffak olana e11işer lira mükafat veri1e· 
cekti. Bütün fakü1telerce çok iyi kar • 
şılıınan ve teşekkürlere layık görünen 
bu teşebbüsümüze maalesef g-ençled
mizden Ankara Hukult Fakiiltmnin 
son sınıfı talebesinden SitTI isminde 
bir genç ınüWet: cevab vermiş ıve elli 
lira mükafatın kendisine verilmesi ktt• 
rummnu.ua ~ı1ımfta:.. Çok 
ilini decliyonız ki. bu ~e farla bir ıİ§ı
tirak ıbi.ze ümid., kuvvet ve teselli vere • 
cektir. 

Kurum şimdiy.e kadar konfer.aııslar 
ıverdirmiş, l:ıunlan tabettirmiş idi. Bu 
aeneki ,alışma programına teTcüı:ne ıe 
telif eserler <le çikamıa.k suretiyle yeni 
gayretler göstermeyi de ka1m1Jbr. hk 
t.rcilıne eseri.ıü,, 6I}Tasal bilgiler ckulu 
medeni 1hukuk profesörlerinden Hüse
yin Avni Köktürk ikummıu:ı:ıuza hediye 
etmiştir. Bu ıeser:, yakında profesôrlühti· 
ınün ellinci sctıesi tesid edilecek olan 
ve geçen 'SCile İstanbul dan Ankaraya 
kurumumuz ınamma bir 'konferans ver· 
mek · çin gelen ve konferansını veren 

Zürih huhik fakültesi imme hukuku 
profesôrü B. F. Fle.inerTu (ilim ıhalin • 
de ısiy.aset) adlı eseridir. timi otori.tesi 
tamnmıf bu ısimanm eserini hukuk :il
ımimire şi:mCliden taniye ıedebiliriz. 

Kital:ı çtlcanı:ıalt yolunda aıfranan 
:210t"1ııkbrra ir de o kita.blan: atmak ve 
herkese .okutmak zoı1Jıiıı inriıı:ıam et. 
tiğici gören bru:mumuı:. ıma:k&adm.m 
b,mleden 'maddi bir men!at !bekleme~ 

ısiı:iıı. ona fal.deli ıo1mak prenaipi olduğıına 
dayanarak bütün broşürlerini ve eserl-e. 
:riııi çok n.ctt%a ısattnak yolumı tutacalrt:tr. 
H;alkm .alalaııa arttıkça bizim de saht

'"'amızm daha verimli c1acağmda füp8e 
yoktm. 

Size bu sene'ki konferansıarı vere • 
cek zatlarla konferans "mevnlarrm ıgöe
teren cedveli veriyorum. Bıı ~veli tet 
kik edenıerıiz gı>rüı:süııüz ki. devlet ve 

milleti maddi ve manevi idaresine işti • 
rak yükümünü omuz1arına alan her va" 
tandaşın candan alakalanacağı çok eh'!· 
miyetli meseleler, bu konferanslarda sa 
lahiyetli kimseler tarafından etüd edil
miştir. Her biri Türkiye ve türkler iç'n 
kaçrrılmıyacak birer fırsat teşkil eden 
bu ilmi ziyafetler, umuyoruz ki, ran • 
dımanı ile de bize zevk verecektir. 

Kurumumuz henüz ikinci faaHyet 
senesi içindedir. Fakat istikbali çok 
kuvvet1idir. Çünkü üllriisünde ferdi ve 
milli hayatiyet vardır. Mesleği itibari. 
le hukukçu ol.an ve olmıyan her ali 
~kteb mezunu. bütün mesleklerin ni -
hayet hukuk bilgisi ile tamamlanacağı· 
düsturuna dayanan bir iman ile kuru • 
ma aza yazılınaktdıarlar. Bugün sayısı 
(350) yi geçen kurum azasının fedakar
lığı, kuruma ve kurumun ülküsüne sağ
lam bağlılığı olmasa idi, her birine ay
n ayn minnettar olduğumuz profesör
lerin ve bilgin1erln lütuflarından isti -
fade kabil olurmuydu? 

Mayısın (8) ine kadar her hafta cu
martesi günleri &aat on beşte başlanp 
bir saat sürecek olan bu konferansl'lra 
bütün münevver tabakanın alakasını 

bir defa daha dileriz. İdari, cezai, mali, 
medeni, askeri. felsefi hukuk itibariyle 
birer hazine tanıdrğımız bu mesainin 
mükafatını ancak umumun alakasının 
çokluğunda görürüz. 

Sözüme nihayet verirken 'bize yar· 
dımlarmı esirgemiyen resmi ve hususi 
müesseselere, ve arkadaşlara candan 
şükranlarrmızr ı.unarız. Yakın zamanda 
tesisine başladığımız kütüphanemizi 
de umuma açık bulundurmaya muvaf -
fak olursak bizim için bahtiyarlığın en 
büyüğü tecelli etmiş olur.,, 

B. Refik İnce'ye teşekkür ettik ve 
verdiği konferans listesini a_şağıya ay • 
nen yazıyoruz. 

Halkevinde verilecek bu konferans· 
lara umumi alakayı dileriz. 

İşittiğimize göre ilk konferansın 
verileceği 28 - ikinci teşrin • 1936 cu
martesi günü kurumun tabit başkanı 

Adliye Vekili B .Şükrü Sançoğlu ta • 

rafından Anadolu Kulübünde elli kiŞ;i
lik bir ziyafet 'VerilecektiT. 

28.11.1936 B. Cem.il Bil&el Universite 
Rektörü. Profesör. 

Devletleri ve hükümetleri tanıma. 

5.12.1936 B.Mazhar Nedim Göknil 
Ankara Hukuk Fakültesi Profesörle
rinden 

Hara Te deniz lıukuklarıaın seyrine 
bir nazar. 

12.12.1936 B. Honig İstanbul Hukuk 
Faltültesi Profesörlerinden. 

Tabii hukrık nazariyesinin deTlet 
şel:illeri üzerindelci tesirleri. 

19.12.1936 B. Sıddık Sami Onar. tsr 
tanbul Hukuk Fakültesi Dekanı. 

Devlet~ilik ve idare hukuku. 

26.12.1936 B. Omı.an Nuri Uman. 
Cumhttriyet Mttkez Bımka:sı Hukuk 
Müşaviri. 

Hak.akta :s.orbest tetkik ve taharri. 
usulü. 

2.1.1937 B. Şevket Mehmed A1i Bil· 
ıgi§in. Ankara Hukuk Fakültesi Profe
sötlttinden.. 

Ticaret §iı:Itetlerinde .mürakabe 
prezısipleri.. 

9.1.1937 B. Namık Ze'ki Uz-gören. 
Cumhuriyet .Merkez Bankası Mali Müs
teşarı. 

Bııııb :ve hukuk. 

16.1.1937 B. Sadri Maksudt At:sal 
Ankara Hukuk Fakülte.si Profesürle-
rinden. 

Miilkiyet ba.kkr: Mahiyeti, tariJıi ve 
sosyolojik rolü. 

23.1.i937 B. Ali Fuat Başkli. İstan
'bul Hukuk Fakültesi Piofesyrlerinden 

l!lasi.Jı ferdi lıalrJar n muasır aev
'ldr.ililc prensi.pleri. 

.30.:1.1937 "B. Nusrat Metya. Ankara 
Hu'kuk Fakültesi Profesörlerimien. 

Ecııebileria 1.ııı.lnıku - Yeni telilki· 
ler. 

ı6.Z.1937 B. Hi111ch tstanbul Hukuk 
F.akültesi Profesörlerinden. 

Ticaret il.ıvkvbmtla ımabdrıt ~ 
pt. 

H..2.1937 B. Cer:mi Erçin. l4aliye 
Vekaleti Tetkik Heyeti Reisi. 

Hukuk Balmmndan büc{ce. 

tJ L U S 

Anli.ara - İstanbul 
telef on muhaberesi 

l{.esildi 
Öğrendiğimize göre: Evvelki gece 

Geyve ve havalisinde büyük bir sağna~ 

kopmuş ve yağmurla beraber fırtına şek

linde epey devam etmiştir. Bu esnada 

fırtınanın ıiddetinden o civardaki 

posta ve şimendifer telgraf, telefon 

direklerini devirmiştir. Bu suret· 

le o saattenberi Ankara - İstanbul şehir· 

ler arası muhaberesi durmuş bulunmak

tadır. Posta idaresi her taraftan anza 

mahalline post.alar çıkarmış ve bunlar 

dündenberi tamire başlanuştardrr. 

Ankara • tstanlıul telefon muhabere. 

sinin ne vakıt açılacağı bu saate kadar 

belli değildir. Fakat kuvvetle u -

mulduğuna göre vaziyet bugün belli ola.. 

caktır. 

Muğlada yol faaliyeti 
ve soğuk 

Muğla, 25 (A.A.) - Köyc.egiz • :Fet
hiye yolu üzerinde ki batak kısımlara 

kaldtrım yapılmaktadır. Muğla • Mar

maris yolu üzerindeki bu altr ve Ak

yol • Bodrıum üzerindeki 39 köprü Ye 

menfez beton anneye çevdlmi_ştir. 

*** 
Muğla, 25 (A.A.) - Şiddetli so

ğuklar hüküm sürmektedir. Gece dere

ce srfırdan aşağı üçtü. Gündüz de sı
fırdan aşağıdır. 

Mülki taksimat haritası 
Dahiliye vekaleti tarafından bastırıl

makta olduğunu haber verdiğimiz mülki 
taksimat haritasmm haztrlrldan tamam
lammş 'Ve basılmak üzere .matbaaya ve
rilmi~tir. 

20.2.1937 B. Ali Haydar Özkent 
İstanbul A't'ulı:atlanndan. 

Türkiyede avukatlık. 

27.2.1937 B. Crozat. İstanbul Hu1ruk 
Fakültesi Profesörlerinden. 

Amme hizmeti mefhumu. 

6.3.1937 B. İbrahim Ali ErberK. Si
yasal Bilgiler Okulu Profesörlerinden 

lmtiyazla i§liyen amme hizmetleri. 

13.3.1937 B. Fuat Hulusi Demirelli. 
Temyiz lc:ra ve İflas Dairesi Reisi. 

lftimai hukuk fikrine aid bazı 111ll· 

talaalar. 

20.3.1937 .B~ B. Sehwau. İstanbul 
Hukuk Fakültesi Profesörlerinden. 

lngiliz hukuku ve kontinaııti.J Jıu
kuk. 1 

21-3.1937 B. İsmail Hakkı Özer. Dev. 
let §ura&ı Tanzimat Dairesi Reisi 

Bizde :şurayı devlet ve idareJlin ka
zai .m:iiralrabesi. 

3.4.1937 B. Şinasi Zihni Devrin. 
Adliye Vekaleti Hukuk İşleri U. Mü
dürü. 

Devlet te~kiJatrDda otoTite mefhu
mu. 

10.4.1937 B. Necip Ali Küçüka. De
nizli mebusa, 

Evrensel amme hukuku. 

17 .4.1937 B. }<'azil .Ahıned Aykaç. 
Elaziz Mebusu 

Parlamento rejiminin tekamülü. 

24.4.1937 B. Baha K.antar. AD.kara 
Hukuk Fa.kültesi Dekanı 

Ceza hukukrı1Jda yeDi temayüller. 

1.5.1'937 B. Ali Esat Arsebük. Anka

ra Hukuk Fakü1tesi Profesörlerinden. 

----------
Abideler komisyonunun 

çalışmaları 
Dahiliye vekaleti vilayet ve kazalar

da yapılması <lü-şünülen abideler 
hakkında maliimat toplamaktadır. 

Bir çok yerlerden istenilen izahat gel
mistir. Abideler komisyonu bugünlerde 
mahalli idareler umum müdürünün re
isliğinde toplanarak bunlar üzerinde ka
rarını verecektir. 

Doğuda nahiyeleri de
ğiştirilen köyler 

Dahiliye vekaleti yaptırdığı tetkik
lerde şark vilayetlerindllki bazı nahiye
lere bağlı köylerin şimdiki idari vaziyet
lerini bunların hızlı gelişmeleri ve na
bi ye merkezlerine uzak veya yolların 
mıihtelif istikamette bulunmaları bakı 

• mmdan doğru bulmamış :ve bağlı bulun· 
duklan nahiyeleri değiştirerek daha mii· 
nasiblerine ~ermiştir. 

Bu düjünceye dayanarak doğu :ilin. 
deki Hozat kazasına ötederiberi bağlı 
bulunan Balıkuşağı nahiyesinin Balık:an. 
Elgazi. Mamli~, Halitpman adlarındaki 
oort köyü bu nahiye ve kazadan alına· 
rak Ovacık kaza merkezine, Ovacık 

kazasına bağlı Demir nahiyesinin Ballı 
mezraası, Ha~ Halv:ori, Halvorivangı. 
lstiran isim.Lrindeki beş köy bu nahiye 
ve kazadan alma.tak Hozatın Sin nahiye
sine :ve Or-cık kazasının beş köyıü bu· 
1unan Kıramezraası, Hanife, Danzüuly:a, 
Kavga, Tıtınık köyleri bu kazadan ah. 
narak Ho~t kaza.sının bir nahiyesi olan 
Kaklir'e bağlanmalarx takarrür etmiştir. 

B. Faik Türel'in 
teftişleri 

Dahiliye vekaleti ınahalli idareler u. 
mum müdürü B. Faile Türel Trakya 
mmtakasmda köylerde yapmakta ol:lu
ğu tefti.§ ve tetkik seyahatinden dönmüş 
ve raporunu vermiştir. 

Vekaletçe köylerin kalkınmasına aid 
esaslı tedbirlcer ihtin eden bir proje ba
zırlarunakta olduğu haber almmı_ş,tır. 

Adliyede tayinler 
Adliye vekaleti tarafından yeni tayin 

kararnamelerinin ~ırlarunuına devam 
edilmektedir. Bu kararnamenin büyük 
bir k:mmm ha1cim vekilliğine tayin edi
lecek hakinı namz:edled teşkil etmekte
dir. 

Kamutay Çağrtlarr 
26-XI-1936 perJembe günü saat ıo 

da ll!illi Müdafaa ent:ümeni toplanacak· 

txr. 

* Ar.zııhal encümeni bugün saat 14 
de toplanacaktır. 

* Hariciye encümeni cmna giiı:ı.ü .sa
sat 16 da toplanacaktrr. 

Sifaiin geli§i: 
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Umumi müfettişliklere 
maiyyet memuru 

gönderilecek 
Dahiliye vekaleti umumi müfettislik 

kadrosunda çalışarak staj görmek üzere 
bu ınüfetti§liklerin bulundukları vilayet 
merkezlerine üçer tane maiyet memuru 
göndermeğe karar vermiştir. 

Valilere kaymakamlar 
vekillik edecekler 

Dahiliyi vekaleti valilerin teftiş ve 

tetkik seyahatlerinde yahud başka suret.. 

lerle vilayet merkezinden ayrddıklan sı· 

rada işleri esasen çok olan mektubçuları 

değil, vilayete merbut kaza kaymakam· 

lanndan birini vekil bırakmaları karar

laş.tırılmış ve vilayetlere bu şekilde emir 

verilmiştir. 

Belediyeler imar heyeti 
toplanıyor 

Bcle-dlyelt:r imar heyeti bugün dahi· 
tiye vekilimiz B. Şükrü Kaya 'nın .reisli. 
ğinde toplanarak su işleri ve kadrolar ü
zerinde .müzakerelerde bı.tlunacaktır. 

Hazırlanan projeler arasında İsparta 
ve Aydın vilayet merkezlerinin su tesi
satı projeleri de vacdıc. Bugünkü top
lantıdan sonra bunların da münakasalan 
ilan edilecektir. 

Ticaret kanunlarını 
gözden geçiren 

komisyon 
Adliye vekaletinde deniz ve kara ti· 

caret kanunlarını gözden geçirmek üze
re teşkil edilen komisyonlar çalışmala· 
nna devam etmektedirler. 

DlL KÖŞESİ: 

''Bu b,af ta içinde kambiyo ve esham 
banası umumiyet itibariyle şakin geç
ınifti.r.u 

''Borsa" ge,er mi? 
*:(.* 

"Lavrens i~n yazılmış olan yazıla .. 
rm hiç biri bu tefrikamız kadar doğ
ru ve doğ'rttluğu tmbetinde müheyyiç 
değı'1dirler." 

''Hi' biri'' kelime~iyle ifade ı0luaa12 
fail müiredkerı "değildirler" fili nasıl 
cemi ~ekline sokuluyor. Sonra ''mü· 
heyyiç" yerine "heyecanlr" veya "he· 
yecan vericr' demek daha doğru olmaz 
mı? 

-*""* 
"'llile.t barabe1erinden 2038 parça, 

aatikite ge!di ... 

Şu antikite ~biriD.io. burada., bir 
azhk dili kokusu verdiğini hi.ssetmiyor 
musunuz? 

BALKAN l{ARDESLiGi 
Belerad'da .,Balkan 

kardeşliği" adını taşıyan 
sırpça bir dergi neşredil
meye başlamıştır. Yıllar· 
danberi Atina•da çıkan 
f.raru;uca "Les Balkans" 
mecmuası neşir vaz; fesi· 
ne ~üyük bir ba_ğlılikla 
devam eunektedir. Bal .. 
kan Bir1i~ Cemiyeti. d~ 
kuru1muş olan Balkan 
basm ibirJ.iii türk ko.mi
tesinin memleketimi.zde 
de bu faydalı eserin pro
pagandasına h1zmct ede· 
cek netriyata <Vasrta :01 .. 
mas mı temenni ede IL-n, 

gereken is yarat.tlması 
temenni edilen bu sıkı 
eibirliii için prati1t ftl'I 

kanların neler olduğun.u 
tc.sbit -e,ı;lerek lbu ueur.da 
butün dost memlelcetfo • 
rın aynı ~ıızla aı;l!.tc-ı.CaY'l 
koyulmasıdır. 

> 

B.alkao milletleri ara
;;m da srkı ve sarsılmaz 
ıbir-<loırtluf;un viicud but
ması i$inde öncü v~ire
sisiru ıröreeek olan ~aze· 
teler ve mubarrir1erdir. 
Hakikaten !bu~a menfa
atlerin biribirine .ba,ila -
dığı Balkan memleket • 
leri entcle'kt\M:llerinin 
Balkan meselelerine 'kar· 
sı huırilıı J?östermekte ol
du'ltlarJ a1akaıaz1ıf;ı izalı 
-edece~ hiç bir ~beb 
}"Ok t:u.r.. 

Medeni akidlerde alıJak kaidesinin 

rolü , 

8.5.1937 B. Rifat Taşliın. Asketi l 
Temyiz Müddei Umıımisi hakim j;eneral 

MiJJi Miilbiu Awh«kWıı 

'Balkan1ar arasındaki, 
hay<ıti menfaatler üı:eri
ne müesses old.u}:.u ıc.ın 
samimiyet ve devamlılı • 
ğından şüphe caiz olmı • 
yan siyasi yakmlaşn:ıayı 
millelterarası kültürel 
"Ye turis.ti~t bir etbirlif;i
le bıne tlendi r.ı;ı;ıe k lü .. 
zumu üzerinde bütün 
'Balkan entelektüeTierl 
birlıet• Jısıe.lir. :Simdi 

Balkan milletlerinin 
birbirlerini herhangi 
bir uzak gacb aevle -
tinden daha az ta • 
ruclıkları hakkmda Ueri 
sürülen şikavetı~ ~k 
ha'klıdrr. Hakikaten tiirk 
edebiyatı: Be~rad'da.. ro
nıen tiyatrosa Yunan.is • 
tanda ve yunan resim sa
natı Bulgaristaııd~ 'keş1:· 
edilmeJe-rmi bek1eyen bi
rer kıta vaziyetindedir. 
Halbu1d Balkan mcmle -
k.etlerinde, diğ'eı- Balkan 
dillerine aşiaa insanla • 
rm ea-yısı, 4evamlı göç 
hareke.tleri. ve ommü ı 
idaresinin hala ~Binme • 
yen tes1rleri dol-.ywyle. 
~ kabanktır, 

~i.i.r1: ve Yu~06tlav ıf'a.. 
zetocileri v.e ,gazeteleri 
arasında başlamış olan 
s1ıu rabıta ve karaeş1ilc 
misallniı:ı bütün Balkan 
basrn1an için bit' örnek 
hal.ine ırelmesini ve bu 
snntle ııyu~nk bir halde 
bumn1!l Balkanlararası 
kültiirel müm.sebetlerin 
ilerJemesinde ön.ci.i .qzı.. 
htW.ııi ,eöanesini temen• 
ni od.elim. 

YAŞAR N Bl 
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Spor meseleleri: 

Spor pedagojisi 1 
Şüphe yok ki artık sporlar za

manımızda ilim ve terbiye çerçe
vesi içine girmiş ve medeni alemin 
tabibleri, ruhiyatçı/arı, pedagok· 
larr bu çok mühim hayat1 mesele 
ile yakrndan alakadar olmağa baş
lamışlar, Üniversite ismini taşı
yan irfan ocakları vücudla kala a
rasrndaki münasebeti takdir ede
rek sporu tababetin, hılzıssıhha
trn yanma almı.-:Jardır. 

Bugün artık dişçilik. ebelik gi
bi spor da bir tekamül sahasrna 
girmiştir. Bundan elli yıl eve! her 
kim o/.ça diş çekebilirdi. elverir ki 
o işte biraz mümaresesi olsun! 
Birçok okı:yup yazma bilmiyen 
berberler dükkanlarrnrn camelca
nrna tesbih gibi. çıkardıkları di.~
leri dİ7crler ve halk bu çok nazik 
v~ tehlikeli ameliyata mütevekki
lane katlanırdı. Çok kere dişi çe
kerkPn hastanın çenesinden bir 
parça kemik de kopduğıı halde, 
hiç bir .şey lazım gelmezdi! 

Ebelik de öyle. Görenek sure
tiyle bu isi bir maişet vasıtası edi
nen bazı kadınlar bütün tıbbi ka
yıdlardan azade olarak hatta elle
rini yıkamak lüzumunu bile his
setmeden çocuk doğurturlardı. 

Dahası var. Herhangi bir ra
hatsrz re kaqı ilaç yanan ve şu
na buna sifa niyetine hab yuttu
ran ne kadar çok mütetabbibler 
vardı! ~Medeniyet ilerledikçe, insan
ların bilgisi yükseldikçe bir dişi 
ancak üniversitede tahsil görmüş 
bir mütehaçsısrn çekebilece~ine, 
çocuğu, mektebden mezun bir e
benin alabileceğine nihayet sunun 
bunun rastgele vereceği ilaçtan 
/ayda yerine zarar görülebileceği
nP kanaat hasıl olmuştur. 

Spor da öyle. O da (empirique) 
devirden (scientifique) devre geç
miş, dünyanrn her taralrnda onun 
da miitehassrsları yetişmiştir. 

Eskiden bizde spor sade bir 
zevk, bir eğl1>nce, bir marifet ma
hiyetinde idi. Ve bunun için ne 
yaş. ne mizaç. ne bünye, ne iklim, 
ne de kabiliyet düşiinülmezdi. 

Birkac misalle bunu izah ede
lim. Bir baha evladının sınrf ı geç
mi.~ olmasrna mükafaten bir bisik
let alır ve henüz uzviyeti teşekkül 
h..,Tinde brıTıınan bu on üç hatta on 
dört .vaşında yavru<ıunun bel ke
mıgımn çarprlaca~mı, sırtının 
k:mhurla~acağınr. ciğerlerinin hat
ta kalbinin yorulacağım hatırrna 
bile getirmezdi. Fakat bugün ev
ladının cok vaşamasınr, afiyetli ol
m:ısrnı. ilerde memlekete favdalı 
olmasını dü~ünen her baba bisik
letin vorucu bir spor oldu~unu ve 
bu alete anr.ak on yedi on sekiz 
yasmda binileceğini mütehassıs
lardan öğrenince böyle bir hatava 
düşmüyor ve kendi eliyle evladı
nın hayatrna kasdetmiyor. 

Dünyada en çok taammiim e
den, heyecan, hırs ve rekabete çok 
yol açan futbolu düşünelim. t ste 
vücudun her tarafını işleten fik
rin, ahlakın, bedenin inkişafrna 
hizmet eden mükemmel bir spor. 
On sekiz yaşrna kadar vücudunu 
~ 

oyunla, her gün itiya"'i1 haline ge
tirdiği cimnastiklerle hazırlamış 
olan bir delikanlı için bundan mü
kemmel bir idman olamaz. Fakat 
yedi sekiz yaşında, hatta büluğ 
çağında bu spora heves eden ve i
lerde mükemmel bir futbolcu ola
cağım diye maçlara giren çocuk
ların yüzde doksan dokuzu kalp
lerini, ciiferlerini, ahlak ve mizac
larını sakatlamış olurlar. Ciinkü 
çok cehd sarfına Wzum gösteren 
bu güzP,l, bu cazibeli. bu sevimli 
spora hazırltksız giren ve onun 
ruhi. fizyoloji te<ıir!erini biTmiven 
çocuklar ne yazık ki kii,.iik .vasta 
heder olur ve genç çağda çürüğe 
çıkarlar. 

Ata binmek, boks yapmak, gü
les;mek. kiirek çekmek, yarışmak 
gibi fazla heyecan veren ve büvük 
cehdi istilzam eden sporlarrn hep
si de viicudları heniiz tam teşek
kiiliinii ikmal etmemiş olan ço-

cuklar için muzırdır. 
Bazen çocukların yaşıyle mü

tenasib- küçük mikyasta sporlar 
yapmalarım tavsiye edenlere te
sadüf ediyoruz. Bunların iddiaları 
hiç bir ilmi mülahazaya istinad et
mez, sporun küçüğü büyüğü yok
tur. Spor heyecan ve rekabet mah
sulüdür. 

Şiddetli bir iradeye muk:ıı·e
met edebilecek uzviyet lazımdır. 
Çocuklarrn yaşrna uygun olan spor 
değil, oyun ve terbiyevi mahiyet
te olan cimnastiklerdir. Bunlar 
bir yandan çocuğa zevk ve neşe 
verir, bir yandan vücudlarını bir 
ahenk dahilinde terbiye eder. işte 
ilmin ve terbiyenin gösterdiği yol 
budur. Her yaşa elverişli hareket 
gıdasını vermek! 

Selim Sırrı TARCAN 

Amiral Horti 
İtalyada 

Roma, 25 (A.A.) - Beraberinde dış 
işleri bakanı bulunan macar başbaka
nı dün akşam doğru kırala arzı tazim..ıt 
etmek için saraya gitmi~tir. B. Musoli
ni ile Kont Ciano da Naib Hortiyi zi
yaret etmek çin Kirinal sarayına gıt

mişlerdir. 

Amiral şeref ine yapılan 

geçid resmi 
Roma, 25 (A.A.) - Bugün, Maca

ristan kıral naibi amiral Horti şerefi
ne Via del İmperioda iki saat kadar sü
ren büyük bir geçid resmi yapılmış

tır. 

Büyiih bir kabul resmi 
Roma, 25 (A.A.) - l\lacaristan na· 

ibi şerefine bugün öğieden sonra Ka
pitolda büyük bir resmi kabul yapılmış 
ve bu kabul cesminde iki bin davetli 

bulunmuştur. 

Amiral Horti, öğleden sonra Pale
eeoda B. Musolininin ziyaretini iade 

etmiştir. 

Bu gece verilecek olan ziyafette 
İtalya kıralı ile Macaristan kıral naibi 

nutuklar teati edeceklerdir. 

Dün akşam başlıyan kar dün sabah Ankarayı beyaz1ara bıirfimüştü. hr, 
dün de fasrlalı olarak yağdı. Fakat henüz kara kı§a girdiğimize bizi inimiıra
tak kadar kesafet peyda edemedi. 

ULUS 

Tayyareci Lindherg 
havada ka"-ıb mı 

-' 

oldu? 

B. Lindbcrg 

Londra, 25 (A.A.) - Kent kontlu. 
ğunda bulunan evine gitmek üzere dün 
öğleyin Baldonell istasyonundan hava
lanan ve tayyaresi hakkında hiCi bir ha
ber alınamayan Lindberg hakkında en
dişe duyulmaktadır. Dün bütün İngilte· 
rede hüküm süren kesif sisin yüzünden 
Lindbergin istikametini şa~ırdığı tah
min olunuyor. B. Lindberg, Muntazam 
bir Bahri muhit servisinin kurulması i
çin tasarlanan istasyon noktalarım tet
kik için tayyare ile İrlandaya gitmişti. 

IRAN'DA: 

B. Şahta Şalıinşah ni~an verdi 
Tahran, 25 (A.A.) - Şehinşah, Ra

yişbank başkanı Dr. Şaht'a Humayun 
nişanının büyük kordon rütbesini ver
miştir. 

Tahran, 25 (A.A.) - Rayşbank re
isi Doktor Şaht bugün saat 11 de tayya· 
re ile Tahrandan hareket etmiştir. 

SON DAKiK .. 4.: 

SAYF~ 3 

HABERLER ,. 

ISP ANY A · ISY ANI 
Hükümetçiler bir nasyonal sosyalist ve 
casusluk teşkilatını meydana çılcardılar 

~~--------------~~ 
Madrid hükümeti şehirde bir bitaraf 

bölge kurulmasını istemiyor. 
ft'fadrid, 25 (A.A.) - Kartogena po-

0litilisi, geniş bir nasyonal · sosyalist ca. 
susluk ve propaganda teşkilatını meyda· 
na çıkarmıştır. Bu şehrin alman konso
loshanesinde külliyetli mikdarda sil.ih 
ve cep.hane bulunduğu da anlaşılmıştır. 

Alman hükümeti ile diplomatik münase
betler inkitaa uğradığından, alman kol
leji ve konsoloshanesi cumuriyetçiler ta. 
rafından işgal edilmiştir. 

Paris, 25 (A.A.) - Tenerif radyosu, 
asi harb gemilerinin Barselon açıkların· 
da Madrid hükümeti için harb malzeme
si yüklü bir Norveç vapurunu yakala
dıklarını ve silah yüklü bir yunan vapu
runun da Söta limanına sevkedildiğini 
bildirmektedir. 

Alman elçilik binası boşatıldı 
Valansiya, 25 (A.A.) - Dış bakanı, 

Şili büyü kelçisine bir telgraf göndere· 
rek Almanya ve İtalya tarafından Fran
konun tanınnuş olmasına rağmen bu 
memleket elçilerinin bir kısım memurla_ 
nnın hala elçilik binalarında bulunmak
ta olduğunu bildirmiş ve en kıdemli elçi 
olmak itibariyle, 24 saat zarfında bu bi
naların boşaltılmasının alakadarlara teb
liğini rica etmiştir. 

Almanya büyük elçiliği, bu nota üze
rine dün öğleden sonra boşaltılmıştır. 

ispanyaya giden göniillüler 
Paris, 25 (A.A.) - Aksiyon fransez 

gazetesi, 900 gönüllünün İspanyaya git
mek üzere Perpinyandan geçtiğini bil
diriyor. 

1000 gönüllü daha yakında harekete
decektir. 

lliikünwt, kı:;ılluırın tehlifini 
l.·abul etmedi 

Val<-nsiya, 25 (A.A.) - Beynelmi
lel lazılhaç cemiyeti, hava bombardıman
l::ırının önüne geçmek için Madridde bi
taraf bir bölge ihdasını teklif etmişti. 

Dış bO'kanı tarafından bu münasebetle 
general Mihaya gönderilen bir telgraf
da deniliyor ki: 

Madridde bir bitaraf bölge ihdasmın 
hükümet tarafından kabul edilrn~!\İ, hü. 
kümetin sivil ahalinin bombarJıman nı 
meşru 1.>:r şey olarak tanıması demek o
lur. 

Fransızlar, gemilerinin artı~tırıl
masına miisaadc eımi)·ec,?kln 

Paris, 25 (A.A.) - Salahiyetli fran
sız mahfillerinin kanaatine göre, fran
sız ticaret gemileri, bahriye hukuku 
ahkamı mucibince, İspanyol sahillerinin 
ancak üç mil mesafesine gelince mahal• 
li otoritelerin kontrolüne mfü.aade ede
bileceklerdir. Fransız hükümeti, tica
ret gemilerinin İspanyol gemileri tara
fından durdurulmasına ve araştırılma

sına hiç bir zaman müsaade etmiyecek
tir. 

İNGILTERE 

PARLAMENTOSU 

l\hsır muahedesini 
tasdik etti 
(Başı 1. inci sayfada) 

bulundurmak maksadına matuf olduğu
nu söylemiştir. 

B. Edenin sözleri 

Japon · Alman an laşm:J'i:J .. ,ı niçin 
B. Rihllentrop imzatırrıı~? 

Londra, 25 (A.A.' - Bugün saylav

lar meclisinde söz alan Lord Eden İn· 

gilterenin Mısırı herhangi bir istilaya 
karşı müdafaa etmek teahhüdiinü üze
rine aldığını söylemiştir. Süveyş kana
lının tamamiyeti İngiltere ve Mısır i-

Berlin, 25 (A.A.) - Havas bildiri-
yor: 

Almanya Drş İşleri Bakanlrğr, Al
manya • Japcnya mukavelenamesini teb
liğ etmek üzere, Sovyet büyük elçisi 
hariç olmak üzere bütün diğer elçileri 
bakanlığa davet etmiştir. 

Almanya matbuat servisleri şefi B. 
Goetticher bu anlaşma hakkında ez· 
cümle demiştir ki: 

"- Bu anlaşma, Avrupa medeniye· 
tini kurtarmağı istihdaf eylemektedir. 
Çünkü İspanyada bir Sovyet cumhuri
yeti vücuda getirmek istiyen üçüncil 
enternasyonal, bütün devletlere karşı 
harb açmış bulunmaktadır. 

Bir gazeteci, "mukavelenameyı ni
çin von Ribbentrop imzalanmıştır?,. su· 
alini sormuştur. 

Bu gazeteciye şu cevab verilmiştir: 
Büyük elci von Ribbentrop, diğer bil· 

tün alınanlar gibi. bolşevizmle miicade
le etmektedir ve B. Bitler namına Ja
ponya ile müzakereleri kendisi idare 
etmiştir. 

Almanyanın Londra büyük elçisi 31· 

fatiyle, B. von Ribbentrop, bu anlaşma
ya İngilterenin girmesine çalışmıştır. 
Fakat BB. Baldvin ve Eden, alman bü· 
yük elçisine gayet soğuk bir tarzda 
"Avrupada ideolojik tefrika istemiyo
ruz . ., cevabını vermişlerdiı. 

İngilizler bu husustaki müzakere~ 
terden evelden haberdar olmakla b~ı a· 
ber, anlaşmanın imzası karşısında fena 
bir sürpriz hissetmişlerdir. İngilizler 

anlaşmanın bu kadar çabuk imzalanaca· 
ğını zannetmiyorlardı. Mukavelename· 
nin B. von Ribbentrop tarafından imza
sı, İngilizlerin ademi memnuniyetını 

muhakkak surette bir kat daha fazla· 
laştırmıştır. 

Kültürel anlaşmada yapılacaknıış 
Bertin, 25 (A.A.) - Havas ajansı· 

nın bildirdiğine göre. Almanya ile Ja
ponya pek yakında bir de kültürel an· 
laşma imzalıyacaklardır. Fakat askeri 

• 
sahada mübadeleler, iki memleket ara· 
sında şimdiden çok faal bir hal iktisap 
etmiş bulunmaktadır. 

İtalya. Almanya gibi 
yapmaya ani asma 

' 

Japonya 
taraftar 

ile l)ir 
değil 

Berlin, 25 (A.A.) - Hav~s Ajansı
nın bildirdiğir.e göre, Almanya komü
nizme karşı mücadele mukavelename· 
sine iştiraki ıçın İtalya nezdinde son
da.Harda :Ou' u:ımuştur. Fakat İtalya, 

komünizme karşı Nürnberg'de söyle-

nen sözleri kabul etmekle beraber, Al
manya ile Japonya arasında aktedilen 

mukavelename\ e müşabih müsbet bir 

anlaşma imzastn.\ kat!yrn taraftaı gö

zükmemekt:!dir 

Madrid cephesinde değişiklilc yolc. 
Londra, 25 (A.A.) - Bugün İspan

yadan gelen haberler, Madrid cephesin
de maddi hiç bir değişiklik olmadığı 
merkezindediı". 

Devallehermoze mahallesi o derece 

şiddetli bombardımana tabi tutulmuş

tur ki ahali, bu mahalleyi tamamen ter· 
ketmiştir. 

Halen Madrid, gayri muharip ahali
nin bir sülüsünden tahliye edilmiştir. 

Süveyş kanalrnrn methali 

çin hayati bir meseledir. İngiliz kuvvet• 

leri daha sekiz sene müddetle lskende· 

riyede kalacaktır. İngiliz hava kuvvet· 

leri Mısır 
0

üzerinde uçmaya mezundur

lar. İngiliz ve Mısır orduları arasında 

samimi bir temas mevcuttur. 1899 mu· 

ahedesi Sudanda muteberdir. İngiliz 

ve Mısır bayrakları Hartumda beraber 

asılıdır. 

Kahire, 25 (A.A.). - Adliye, dış ış· 

leri ve finans bakanlarından mürekkeb 

bir komite teşkil edilmiştir. Bu komite, 

İngiliz - Mısır muahedesi mucibince ka

pitülasyonlardan istifade eden d evletler 

konferansını tanzime memur edilecektir. 

İyi haber alan mahfillerin kanaatine gö

re bu kon:eransın 193 7 yılının ilk a. ,,. 
da Cenevred~ toplanması muhte:neld.r. 

• 
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.____./J ___ fBö RA2: 
'.Amerikanın kalburüstü sekiz gaz etecisi: 

Nevyorkta.n Mançester Gardiyen gazetesine bildirıldiğine göre me§• 
hur amerikan gazetecilerinden C. P. Scott, lJJinoisdaki "Milli şöhret gale· 
risi» ne sekizinci aza olarak kaydolunmuştur. Bu galeriye girecek olan ga
a-.eteciler lllinoisda toplanan bir basm kongresi tarafından seçilir. Scott'· 
aan ence buraya se~ilm4 olan yedi gazeteciden hi~ biri bugün hayatta. de

ğildir. isimleri şunlardır: 
ı _ Walter WiJliams, Missuri üniversitesinde bir gazetecilik mektebi 

açmıştır ki bu mekteb, dünyanın ilk gazetecilik mektebidir. 
2 _ Henry Grady, Atlanta'da "Constitution,, gazetesinin ba§muharriri 

3 _ Willia.nı Cullen Bryant, şair ve senelerce Newyork Evening Post 

başmuharriri. 

4 - Thomas Ritchie, Richmond'da ~ıkan "Enquirer,1 gazetesinin baş· 

muharriri. 
5 - Carl Scb11rz1 alman - amerikalı gazeteci. 
6 _ Walter Hines Page, aylık ''Atl.antid., dergisi başmuharriri ve A-

merikarun eski Londra büyük elçisi 

7 - C. P . .Mooney, "Commercial Appe;ıf' b~mı.ıharriri. 

Söz söylemenin aclahı.: 

,/ 

1stanbuli1a çıkan TAN arkada§lmrzm mizah muharriri B. Felek, gılze• 

tesinde konferanslar vermeğe başladz. 23 sonte§rin 936 tarihli TAN'da ver

diği konferarurn başlzğz şu idi: "Söz dinlemenin adabr .. ~ 

Bu .konferans §öyle ba.şlzyor: 

- Baylar, Bayanlar! 
Karısık kalabalığa hitab ederken önce "Bayanlar" • sonra ''Baylar., de

mek Jaz;m geldiğine göre biz de bu mizah üstadına: "Söz söylemenin ada

'lu.., lutklanda bir koııierans versek mi? Ne dersiniz?.. 

lzmir sinemalarında: 

lzınir belediyesi, yeni bir kararla sinemalarda Jındzlr. fıs.tık, ceviz, leb· 
lebi gibi §..:ylerin satılmasını yasak etmiş. Güzel bir şey. Fakat bu türlü 
şeyleri 1U~teri1erin ceblerinde getirmesi de yasakmı§, ve rivayet doğru ise, 
getirenlerden be§ liraya kadar ceza alınacakmış. 

Ya bir ·ıi.Jt:~ri çıkar da: 
- Ben 7"'rli mahsu11eri azami mtkdarda, her zaman ve her yerde istln· 

lake taraftarrm! derse ne cevab verilecek? 
Bu yasak, yerleri kirleten kabuklu meyvalara aid olsa gerek/ 

• •• •• • GüNLi.1K TAKl'iM 
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11 Ramazan 1355 

13 Sonteşrin 1352 

Kasım 19 

i 'Güneşin doğması 7 

Güneşin batması 16.45 

- Alpullu şeker fabrikası axıldı (926) 

- Büyük Millet Meclisi, ağa, bey, paşa gibi unvan
ları kanunla kaldırdı (934) 

- Gelibolunun kurtuluş bayramı 

.......... _ .... -.............................. -................ . 

Profesör Nimbus' un maceraları: Bilmece halletmek için kolay bir usul 

U L U S 

INGlL TERE'DE: 

Kıral Ed vard İsveç veliahdı ile 
Türkiye elçisini kabul etti 
Londra, 25 (A.A.) - Kı.ral Edvard 

dün sarayda İsveç veliahdı ile görüşmüş 
ve bundan sonra Türkiye büyük elçisini 
·.abul etmt§tir. 

fovyet elçisinin B. Edeni ziyareti 
Lond!"a, 25 (A.A.) - Sovyetler bir

liği büyük elçisi B. Maisky yanında B. 
Kagan olduğu halde. dün akşam dış iŞ
leri bakanlığma giderek B. Eden ile bir 
saat kadar Akderuzdeki vaziyet hakkın
da görüşmüştür. 

Yirmi İngiliz tayyaresi 
zarara uğradı 

Valetta, 25 (A.A.) - Glorius tay
yare gemisine mensub yinni kadar tay
yare Halfar tayyare karaigfilımda hasa
ra uğramıştır. Hasara, fırtına sebeb ol
muş ve bugünkü fırtınanın şiddetinden 
üç hangar yıkılmıştır. İki yaralı vardır. 

B. Edenin nutku hakkında 
İt.alyada tefsirler 

Roma, Z5 (A.A.) - Siyasi mahfil
lerden bildirildiğine göre, B. Eden'in, 
İngilterenin İspanya meseleleri karşısın.. 
daki hareket tarzına dair beyanatı Ro· 
ma'da çok iyi surette karşılanmıştrr. Bu 
mahfiller, İngilterenin. İspanyada mü
cadele etmekte olan iki tarafı, muharib 
olarak tanıyacağını ümid .etmemekte idi
ler. Ayni siyasi mahfiller, ingiliz dış iş
leri bakanının güçlüğü çok mahirane bir 
ı.urette giderdiği kanaatindedirler. 

B. Londonderri B. Baldvinle 
görüştü 

Lond.ra.. 25 (A.A.) - Eski hava ba_ 
kam Landon Derri dün bir saat B. Bald
vin ile görüşerek kendisine Almanyada 
B .Hitler ve Göring ve Romanyada kıral 
Karol ile yaptığı görüşmeler hakkında 

izahat vermiştir. 

Kabinenin toplantısı: 
Londra, 25 (A.A.) - İngiliz kabine

si günün meselelerini tetkik: :etmek için 
bu sabah toplanmıştır. Pres Aösosiasi
on'nun .kana.atına göre, kabine. Almanya 
ile Sovyet Rusya arasında git gide ger
ginleşen vaziyeti de tetkik etmiştir, 

KUDÜS'DE: 

Yahudiler ne kadar topralı 
satın almışlar? 

Londra, 25 (A.A.) - Kudüs'ten ge
len haberlere göre. ingiliz tahkikat ko
mitesi dünkü celsesinde, 1920 denberi 
yahudileriı:i 8 milyon ingiliz lirası kıyme
tinde 18 bin hektar toprak satm aldık. 
larım ve buna mukabil yahudi ahalinin 
yalmz yedide birinin filen ziraatle meş

gul olduğunu tesbit etmiştir. 

(Le Journal'den) 

SAYFA 

Piri Reisin 1513 de 
yaptığı harita 

Bir nüshası Hartf ord sem in erine türk tarihi ara§
tnma kurumu tarafından hediye edilen bu değer
li belge müessesenin kütü bhanesinde Türkiyeye 

dair diğer eserlerle birlikte teşhir ediliyor. 
24 llkteşrin 1936 tarihli "The Hart

ford Daily Times'' gazetesinden : 

Meşhur bir türk haritacısmm yeni 
dünyayı bundan 400 yıl önce nasıl tas· 
vir edildiğini gösteren bir harita, son 
zamanlarda Hartford Seminer müesse
sesince elde edilmiş, ve kütüphanede a
çılan bir meşhedn bir kısımnda t~hir 
edilmekte bulunmuştur. 

Bu haritanın orijinali 1929 senesin
de türk mim müzeler m.üdüı-ü olan Ha
lil Etem Eldem tarafından Topkapı sa
rayı, eski müzeler haline getirilirken 
keşfedilmiştir. 

İlk yapılan haritalar arasında büyük 
bir değeri olan bu eser, Halil tarafından 
o sıralarda 1stanbulda misafir olan 
meşhur müşteşrik profesör Kahley'e 
gösterilmiş ve onun da tetkik ve miita• 
laası rica edilmiştir. 

Eseri tetkik eden profesör, bu hari
tanın mevsuk ve 1513 senesind~ Piri 
Reis tarafmdan yapılmış orijinal hari
tanın bir kısım olduğuna kanaat geti • 
rerek bu keşfi 1931 senesinde toplaPıan 
on sekizinci müsteşrikler kongresine 
bildirmiştir. 

Bu beyanat üzerine bir takım Avru
pa bilginleri arasında bir asabiyet o
yanmış ve bu sarahaten açığa vurulmuş· 
tur. 

Bugün katiyet kesbetmiş#r ki. o La· 
n:ıan bilinen dünyayı gösteren bu harita, 
on. beşinci asrın sonunda Şap denizin • 
de ve Arabistan denizinde bulunan türk 
filosuna kumanda etmekte olan Ami
ral Piri Reis tarafından vücude getiri1-
ıniştit. 

Değerli bir <kni:z(;t olan bu zatın 

Akdeniz hakkında yazdığı "bahriye., 
isimli kitabı, deniz hakkındaki bilgisi
nin genişliğini göstermektedir . 

Reis, 1513 senesinde parşömen kağx· 
dı üzerine renkli bir Gelibolu haritası 
çizmiştir. Ondan sonra bütün dünya ha· 
ritalarınx ayın mikyasa indirerek ve 
hatta bir kenarına Kristof Kolomb'un 
kendi tabiriyle "bu mahalleri keşfet· 
miş olan Cinevizli kafir Kolombo'nun 
kullandığı haritadan da" istifade etti
ğini kaydederek büyük bir harita yap-

mıştır. 

Kristof Kolomb'un haritası asla bu
lunamaıntşsa da Reis, 1501 senesinde 
Akdenizde tiiTk donanmasının bir de
niz muharebesi neticesinde bir takım 

ispanyol gemilerini ı:abettilderini ve 
bunlardan birisinde Kr:istof Kolomb'un 
me.zkur haritasını ele geçirdiklerini id· 
dia etmektedir ki Kristof Kolomb ü
çüncü seyahatinden 1500 senesinde 
döndüğü için bu iddianın doğruluğuna 
ve kendisinin gerçekten Kolombrm ha
ritasını ele geçirdiğine inanılabilir. 

Hartford Seminerine bu harita ile 
birlikte Tilrkiyedeki siyasi faaliyetleri 
anlatan bir takım eserler de hediye e
dilmiştir. Türk tarihi araştırma kuru -

mu tarafından verilen bu hediye, 1935 
senesinde Hartford Seminer müessese
sinden 1935 senesinde felsefe doktorlu
ğiyle neşet edip şimdi İstanbul daki a· 
merikan .neşriyat bürosunda çalışan Dr. 
Kingsley Birge tarafından gönderil
miştir. 

Kütüphanedeki meşher, kütüphane 
müdürü Kenedi ve misyoner mektebi • 
nin yirmi beşinci yıldönümünü kutla -
ma komisyonunda aza olan Dr. George 
R. Seltzer tarafından tertib ve tanzim 
olunmuştur. 

POLiSTE: 

Kömürün yaptırdığı otomobil 
kazası 

Şoför Osman itlare~indeki otomobilin 
içerisine soğuktan üşümemesi için bir 
mangal altmştır. Kömür tamamen yan
mamış bulunduğundan çıkan asid karho· 
nik şoförü sersemletmiş ve otomobili de. 
li gibi bir dıvara çarptırnuştrr. Dtvar bu 
şiddetli vunıştan delinmiştir. Şoförün 

tedavisi yaptmlmrşt:rr. Hakkında ayn
ca takibte bulunulacaktır. 

Yankesicilik yapan çocuk 
Fikri Atpanmı.da öteberi almakla 

meşgul bu.lımduğu mr sırada İhsan a
dındaki çocuk yamna yanaşarak cebin
den içinde 39 kuruş parası bulunan çan
tasını yankesecilik suretiyle aşrrdı:ğı gö
rülmüş ve süc;;ü~t.i.i ~alanarak hakkın. 
da tııtulan zabıt varakasiyle C. M. U li· 
ğine teslim edilmiştir. 

Ceza ev.ine afyon götüren adam 
Beypazarlı Hasan cezaevinde mahku

miyetini çekmekte olan Mebıned Nuri 
adındaki arkadaşını ziyarete geldiği bir 
sırada gardiyanlar tarafından üzerinin a
ranmasından 18 gram afyon bulunmuş· 
tur. Hasan yakalanarak adliyeye veril. 
miştir, 

'lll'010allUJIJ(iR;ST~~ 

Prot K. KÖMÜRCANIN 

Modem ve berke&~ elzem 

Amelt ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticad malumat ve bankacılık 
tktisad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Sirket, 

kite.? lan 
K.rş. 

35 
122,50 
105 
87.5{\ 

sanayi, ziraat, banka) 175 

Ticari ve mali hesap l.ei kısım 70 

Zihni hesap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri 
(yeni rakam) 56 

Yeni hesabı ticari (mufassal 
eser) 20Q 
Mali cebir (istikraz ve 
sigorta hesapları.) 100 
Başlıca satış yeri: İkbal Kitapevi 

""~ 

Tefrika: No: 97 

BiLOOliYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEX1S CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

( Nüvelere aid madde parçalan, cedlerimizden 
1aldrğımız genesler, vücud ve şuurumuzını te· 
§ekkü1ü üzerinde ne suretle müessir olmakta
~lar? Müşahede ve tecrübe gösteriyor ki fer
din görünüşlerinden bazıları yumurtada esa
sen mevcuddur, diğerleri de sadece mukadder~ 
İ:lir. Demek ki genesler ferdele, zaruri olarak in
kişaf eden karakterler tahmil etmekle önünden 
kaçınılmaz surette ve yahud, inkişafın şartları
na göre tahakkuk eden veya etmeyen temayül
ler şekli albnda tesirlerini icra eder1er. Cinsiyet, 
ana ve baba höcrelerinin birleşmesi anında taay
YÜn eder. Müstakbel erkeğin yumurtasında di -
~ininkinden bir eksile kromozom ve bir de uyu
§uk kromozom vardır. Erkek vücudunun bütün 
höcrelerr, kadınınkinden bu son vasıf dolayısiy-

linde, intikal eder. Kuvvet, beden faaliyeti, ira~ 
de, zeka, muhakeme hakkında da keyfiyet böy
ledir. İnkişaf şartları bunların husulüne mani 
olur ve yardım eder. Her ferdin değerini, ırsi is
tidadlardır ki büyük ölçüde tayin ve tesbit eder. 
Fakat insanlar halis kandan e>!mad1k1ill'ı için 
muayyen bir izdivacın mahsulünün ne olacağı· 
m t.ahmin etmek imkansız.dır. Yalnız bilinen, üs
tün insanlardan mürekkeb ailelerde cocukların, 
üstün insanlar olmaları için daha çok talileri 
vardır. Fakat nüveciklerin birleşmeleri tesadüf· 
leri öyle olur ki büyük bir adamın neslinden 
alelade çocuklar gelir ve meçhul bir aileden de 
büyük bi:r: adam zuhur eder. Üstünlük temayü
lü, mesela delilik temayülr gibi, önüne geçilmez 
bir şey değildir. Öjenizrn, ancak bazı inkişaf ve 
terbiye şartları içinde üstün tipler istihsaline 
muvaffak olmaktadır; kendi basma ferdleri da
ha iyi bir hale getirmeğe muktedir değildir. On
da, halkın kendisine atfettiği mucizeli kudret 
yoktur. 

yardnnına muhtaçtır. Nesiçlerin ve _şuurun men
kuz kudretleri, ancak bu muhitin şimik, fizik ve 
fiziyolojik ve zihni unsurları sayesinde meyda
na çıkarlar. Umumi olarak, bir ferd de, irsi ve 
kisbi olanı biribirinden ayırd etmek kabil de
ğildir. İşin doğrusu şudur ki gözlerin ve saçla -
rm rengi, akıl zaafı gibi bazı hususiyetlerin men
şei ırsiyettir. Fakat diğer birçokları da muhitin 
nesicler ve şuur üzerindeki tesirlerinden ileri 
gelmektedir. Vücudun inkişafı, harici unsurla
ra göre, ayn veçhelere meyleder. Ve feıdin eze
li hassaları da ya tezahür eder veya kuvvede ka -
lır. Muhakkaktır ki ırsi istidadla.r~ ferdin teşek
külünün şartlarınca derin surette tesir altında 
bırakılır. Fakat şu da muhakkaktır ki herkes ken
dine has kaidelere, kendi nesiderinin hususi va
sıflanna göre inkişaf eder. Bundan başka, bu is
tidadların menşei kesafeti, tezahür etme kudreti 
de türlü türlüdür. Bazı kimselerin istikbali nasıl 
mukadder idi ise öylece taayyün eder. Diğer 
bazılarmm istikbali ise az çok inkişafına tabi bu
lunur. 

Onda, uzak bir ceddin nüv•.cik parçalarının 
bulunup bulunmadığı da, bizzat geneslerin bir 
değişildiği dolayısiyle tahmin olunmaz karakter
lerin zuhura gelip gelmiyece~i de meçhulümüz
dür. Bazan -öyle olW' ki istidadlarmı bildiğimizi 
sandığ~.!J: :;.e.3illerden gelme bir çocuk, tmnami
le yeni bir manzara gösterir. Bununla bera~r, 
muayyen bir ferd üzerinde muhitin ne gibi bir 
tesir yapacağını bir dereceye kadar tahmin ka -
bildir. Çocuğun da, köpek yavrusunun da teşek
kül halinde bulunan karakterlerinin manasını, 
işten anlar bir müşahid, bunların hayatlarının 
daha ilk' günlerinde haber verebilir. Yumuşak, 
lenfavi, dikkatsiz, ürkek, hareketsiz bir çocuk 
yalnız inkişaf şartlan vasıtasiyle enerjili bir 
adam, otorite1i ve cüretli bir şef haline getirile
mez. Hayatiyet, muhayyile ve macera fikri yal
nız muhit sayesinde iktisab olunamaz. Muhte~ 
meldll ki onunla da izale olunamaz. Hakikatte, 
inkişaf şartları, ancak ırsi istidadlann, nesiclerin 
ve şuurun ezeli hassalannm hududu içinde te -
sirlerini icra ederler, fakat hu istidadların mahi
yetini de iyice bilememekteyiz. Bununla bera
ber, sanki bunlar müsai.d imişlercesine hareket 
ebnemiz lazımdır. Her ferde, kuvvedeki hassa
lramrn gelişmesini kolaylaştrracak bir yetişme 
imkam vermek lazımdır; tabii, bu hassaların 
mevcud olmadıklan sabit oluncaya kadar .... 

le aynlu. · 
Akıl zaafı, delilik, kan kaybı, dilsiz ve sağrr

lık • bildiğim.iz gibi • ırsi noksanlar.dır. Kanser. 
tiPertansiyon, verem ve saire gihi bazı hastalrk

r ana baba.dna çocuklara, ancak temayül şek-

VI 
İnkişafın ferd üzerindeki tesiri. - Bu unsunm,. 
f erddeki ezeli karakterlere göre tesirinin tebalüfü 

Mende} kanunlarına ve diğer kanunlara uy
gun olarak intikal eden usi istidadlar herkesin 
inkişafına hususi bir görünüş verirler. Bu isti • 
dadlar, tezahür edebilmek için, tabii dış muhitin 

Fak.at, bir çocuğun ırsi istidadlarmı hayat 
tarzının, terbiyenin, sosyal mubitin ne dereceye 
kadar tadil edeceğini tahnün etmek imkansız • 
dır. Nesiderin viladi bünyesi hiç bir zaman ma
lfun değildir. Ne suretle bir araya gelmiş olduk
larını bilmeyiz. (Sunu var} 



SAYFA 6 U L U S 

KOl\lliNTERN 

Almanya 
iLE MVC.4.DELE iÇiN 

Japonya 
1 
ADEMİ l\IODAHALE. 

MESELESi ETRA1',INDA 

ve 
Berlinde dün hir mukavele imzaladılar 

(Başı 1. inci sayfada) 

Berlin, 25/ ikinciteşrin, Şova devri
nin 11 inci senesi. 

Munzam protokol: 

Komünist enternasyonaline karşı 

mücadele · mul.:avelenamesinin imzası 

münasebetiyle, aşağıda imzası bulunan 
murahhaslar atideki itilafı tesbit et
mişlerdir. 

a - Akit tarafların salahiyetdar 
makamları, komünist enternasyonalinin 
faaliyeti hakkmda malfunat teatisi ve 
bu faaliyete karşı al;nacak müdfaa ve 
propaganda tedbirlerinin tesbiti hak
kında sıkı bir işbirliğinde bulunacak
lardır. 

b - Akit tarafların salahiyetdar 
makamları, mer'i kanunlar çerçevesi 
içinde, iç ve dışda, doğrudan doğruya 
veya dofayısiyle komünist enternasyo
nalinin emri altına giren ve yıkıcı tah
rikatını kolaylaştıracak olanlara karşı 
şiddetli ve kati tedbirler alacaklardır. 

c - Yüksek akit tarafların selahi
yetdar makamların "a" paragrafında 

tasrih edildiği veçhile işbirliğinde bu
lunmasını temin maksadiyle daimi bir 
komisyon teşkil edilecektir. Bu komis
yon, komünist enternasyonalinin yıkıcı 
tahrikatı ile mücadele etmek için ati
yen alınması l~zım gelen tedbirleri tet
kik ve müz:ıkere edecektir. 

Bu prot;:ıkol almanya için B. Von 
Ermannsdorf ve Von Raömer, japon
ya için de general Oshima ve japon bU
yük elçiliği müsteşarı İnue tarafından 
imzalanmıştır. 

Japon re8mi tebligi 

Tokyo, 25 (A.A.) - Almanya - Ja
ponya mukavelenamesi hak.kında resm! 
bir tebliğ neşredilmiştir. 

Bu resmi tebliğde ezcümle deniliyor 
ki: 

"Japonyanm komintern karşısındaki 
vaziyeti, Almanyanın ayni teşkilat kar. 
şısındaki vaziyetinin aynidir. Bu sebeb
ten dolayıdır ki japon hükümeti, komü
nizme karşı ilk hareket olmak üzere, Al
manya ile bir mukavelename akdetmiş

tir. Japonya, aynı zamanda, komintern 
tehlikesine karşı iş birliği yapmak üzere 
mümkün olduğu kadar fazla memleket
lerle buna müşabih mukavelenameler 
akdetmek arzusundadır. Japonyamn ni
yeti, beynelmilel bir blok teşkili değil
dir. Ve bu muhavelename, bizatihi Sov
yetler birliğini istihdaf etmemektedir. 
Bugün neşredilmis olan anlaşma·ian 
başka bir anlaşma da mcvcud değildir.,, 

Nişi-Nişi gazetesi de bu mukavelena
me hakkında diyor ki: 

Almanya - Japonya mukavclenamesi, 
sovyet hükümetinin protestosuna sebeb 
tec;kil edemez. Çünkü Moskova hüküme. 
ti daima kendisinin komintenrle aynı şey 
olmadıgını bildirmiştir. Bu sebebten do
layıdır ki sovyet hükümeti, bu mukave
lenameyi sovyetleri istihdaf eder ola
rak telakki edemez. 

lngiltererle nasıl harşılandı? 
Londra, 25 (A.A.) - Royter bildiri

yor: 

İngiliz mahfillerinin zannı, alman • 
japon anıtt~masının, neşredilen şeraitten 
çok dah'l ileri gitmekte oldı..ğu m~rke
zindtdir Bununla beraber, iv· haber a
lan mahfiller, askeri tedaüfi bir ittifak 
hakkındaki gazete haberlerini teyid eder 
matumat almamışlardır. Fakat bu mah· 
filler, anla~manın, hassaten. japon ipti
dai maddeleri ile alman silahlan müba
delesini istihdaf etmekte olduğu kanaa
tindedirler. Burada, neşredilmiş olan 
şartların, bugünkü vaziyeti değiştirme. 
mİ'.} olduğu kanaati mevcuddur. Bunun
la beraber bu anlaşma, f ngilterede se
vllmemiştir. Çünkü bu anlaşmanın imza
sı, İngiliz politikasının aksine olarak bir
birine muhalif ideoloji blokları sistemi
nin kuvvetlenmesi demektir. 

Fransa, anlaşmayı Uilaıyt k<ırşılculı 
Faris, 25 (A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: 

sonra japon hükümetinin Tokyoyu Av
rupa ihtilaflarına karıştıracak bir vazi. 
yete kadar götürmiyeceği ümidini izhar 
etmektedir. 

Fransızların heyeti umumiyesinin eh
lisalib zihniyetine kati surette muhalif 
bulunduğunu kaydeden parlamento mah· 
filleri, alman· japon anlaşmasının bizzat 
bu zihniyetten ilham almakta olmasın
dan en'-işe etmektedir. 

ltalya lıiç bir tefsirde blllunmuyor 

Roma, 25 (A.A.) - Salahiyettar 
mahfiller, Japonya - Almanya anlaş:nası 
hakkında hiç bir tefsirde bulunmamakta
dırlar. Maamafih bu anlaşmayı intaç e· 
den fikirler tamamen kabul edilm•kte ve 
İtalya ile Japonya arasındaki müna.seba· 
tın da dostane olduğu tebarü:: et!iril· 
mektedir. 

FRANSA'DA: 

Harb borçlarının tasfiyc-ıi 
hakkında 

Paris, 25 (A.A.) - Radikal sosya. 
list mebus Rişar, meclise hükümeti harb 
borçlarının tasfiyesi meselesi hakkında 
Amerike. ile müzakerede bulunmaya da
vet eden bir kanun teklifi tevdi etmi~tir. 

9 kamyon cephane yakalandı 
Paris, 25 (A.A.) - Marsilya yakı

nındaki Septines - le - Vallus'de polis ye
ni bir silah kaçakçılığı meselesi işi ile 
meşgul olmaktadır. Silah ve cephane 
yüklü 9 kamyon müsadere edilmiş ve on 
bir kişi yakalanmıştır. 

B. Daladiyenin teftişleri 
Faris, 25 (A.A.) - Sü bakanı B. Da

ladier dün, general Gamlenle birlikte 
Fransa - İsviçre müdafaa hattını teftiş 
için Mulhuze gitmiştir. 

~laden sanayi odasının protestosu 
Faris, 25 (A.A.) - Lil maden sana

yii odası idare heyeti ikinci başkanı iç 
bakanlığına bir mektub göndererek, 
grevci işçinin Lil ve civarındaki bütün 
fabrikaları işgal edib abloka altına al
masını protesto etmiştir. 

lTALYA'DA: 

Adi!'abahadaki inrriJiz e],.iJi~i 
~ ~ ~ 

Roma, 25 (A.A.) - İngiliz askeri 
kıtası ile ingiliz ataşemiliteri merasimle 
Adisababa'dan hareket etmişler ve umu
mi vali marewı Graziani ve kordiploma
tik bu merasimde hazır bulunmuşlardır. 
Yerli askerlerden mürekkeb bir italyan 
kıtası İngiliz askerlerini selamlamıştır. 
Altmış beş askerlik fransız kıtası da per
şembe günü Adisababa'dan hareket ede. 
cektir. 

halyanın fngiltereyc ,·erdiği 
teminat 

Londra, 25 (A.A.) - Bu sabahki ga
zetelere göre, İtalya, Balear adalarmda 
daimi bir bahri üs teşkil etmek isteme
diği hakkında İngiliz hükümetine kati 
teminat vermiştir. 

BELÇIKA'DA: 

Komünistler İspanyaya yardım 
istiyorlar 

İngilterede yapılan 

görüşmeler 

Londra, 25 (~.A.) - Fransız halk 
cephesi delegeleri dün bazı parlamento 
azasını ve bu arada B. Vinston Çörçil'i 
ziyaret etmişlerdir. 

Bu mülakatlarda, İspanyada ademi 
müdahale meselesi görüşülmüştür. Fran
siz delegeleri, ingiliz dostlarını Madride 
m:ıddi ve manevi yadımda bulunmaya 
ikna etmek istemektedirler. 

Bl'l<;ika saylavlar meclisinde 
Brüksel, 25 (A.A.) - Dün saylavlar 

meclisinde söz alan B. Spaak ademi mü· 

dahale paktının sulhu temine matuf en 

iyi tedbir olduğunu söylemiştir. Belçika, 

ademi müdahale siyasasına sadık kala

caktır. B. Spaak. Belçikanın dış sıyasada 
tam istiklali hususunda beslediği arzu
larım bu sadakate bir temel teşkil etti. 
ğini söylemiş ve sözlerini şöyle bitirmiş
tir 

- Belçika efkarı umumiyesi İspan
ya işleri hakkında ikiye ayrılmış bulun
duğundan, başka türlü bir hattı hareket 
takib etmenin imkanı yoktur. 

POLONY A'DA: 

Po1onya - Romanya ara!'mdaki 
dostluk hakkında V arııova gaze

telerin in """c'"i'·!lh 

Varşova, 25 (A. 

A.) - Romany< 

Dış İşleri Bakanr 

B. Antnoesko'

nun Varşovayı zi

yareti münasebe· 
tile P o 1 o n y 2 

matbuatı, romen 
·Polonya dostluk Jj, ... uıonesKo 

ve ittifakından memnuniyetle bahseden 
yazılar neşretmektedir. 

Polska Zbrojna gazetesi diyor ki: 

"Polonya ve Romanyayı birle~t\r~n 

ittifak, bu iki memleketin coğrafi ve 
sıyasal mıntakalarında sulhun temel ta· 
şı mahiyetindedir.,, 

Kıral Karolun temkin, irade ve ener

jisini metheden "Gazetta Polska,, gtç~n 

ağustostan beri yapılan kabine değişık

liğindenberi Romanyanın iç ve · diplo
matik büyük bir inkişaf görüldüğünü 
yazmaktadır. 

''Battıktan Karadenize" serlevhalı 

bir makalede, "Press Poranni,, gazetesi 
diyor ki: 

"1936 senesi Polonyanın dış sıya:a 
tarihi için çok inkişaflı bir sene oldcdk 
kalacaktır. Bu sene içinde İngiltere ılı: 
olan işbirliği kuvvetlendirilmiş ve Fran· 
sa ve Romanya ile olan ittifaklar da gc 
nişletilmiştir. 

Eı.ki samimiyetlerini tekrar iktis.ıb 
eden Polonya • Romen münasebetleri 
her iki memleket için mühim bir emni
yet ve istiklal unsuru mahiyetindedir · 
ler. 

B. Antoneskonun ziyaretinin mev

cud olan ··uearszanvski Aziennik Na

rodny,, gazetesi, Avrupa kuvvetlerinin 

şimdiki toplanmasında Polonya ve Ro

manyanın, Sovyet Rusya ile garbi Av

rupa arasındaki vaziyetlerinden dolayı 

mühim bir rol oynıyacaklarını razmak
tadır. 

Üniversiteliler arasında çarpışma 
Varşova, 25 (A.A.) - Birkaç yüz 

sosyalits talebe gece yarısından az evel 

üniversiteye girmiştir. Bunun neticesi 

olarak marksist ve nasyonalist talebe a

rasında şiddelti bir çarpışma olmuş ve 

birçok talebe yaralanmıştır. Varşova in

şaatı mektebinde de nasyonalist ve ya

hudi talebe arasında çarpışma olmuş
tur. 

UZAK ŞARK'DA: 

Çin kuvvetleri bir ~ehri zaplcttilt>r 

Türk.ofiste 
(Başı I. inci sayfada) 

sindeki bir zatın, muayyen devreden 
sonra milli korunma servisine ve ora
dan ticaret'politikası servisine geçme• 
si, ve bilhassa muayyen tahsil ve eh
liyet şartlarını haiz olanların teşkila

tın bütün branşları hakkında pratik 
matiimat sahibi olması şarttır. Netı-kım, 
mümasili yabancı teşkilattaki tatbikat 
da böyledir. Bunun için, yapılan şey 

yeni bir tayin değil bazı memurların 

bu esaslara göre yerlerinde yapılmış 

değisikliklerden ibarettir. 

Son vaziyeti tam olarak aşağıya 

naklediycru.ı: 

Merkez teşhilôtı: 
Başkan: (Eski türkofis muavin reisi) 

Burhan Zihni. 

Asbaşkan : Celal. 

Başdanışman: Talha, Baha. _ 
Danışman: Zeki Doğan, Faruk, Ha-

san Surur, Süreyya, Fuad Hami, Hay· 
reddin Bayer, Esad Sabit, Orhan Con. 
ker. 

Üs raportör: Hakkı, Natuk Ziya, 
Mustafa Nuri, Turhan Hısım, Mekin, 
Cevdet Tahir, Mümtaz Kavalcıoğlu. 

Raportör: Fasih Atan, M. Süreyya, 
İsmail Mehmed, Cevdet Evsen, İhsan 
Bele, Bedri Bilğin, Ömer, Ekrem Celal, 
Rağıb, Reşid, Osman, Aziz, Muazzez 
Naci, Nesibe, Nihad, Turgut. 

Üs işyar: Safi, Fikri, İsmail, Niza
mettin, Sadık Kemal, İbrahim Karakaş, 
Hilıni, Vasfi, Enver Kazım, Y elgenci, 
Zeki Zeybek, İbrahim Cevdet, Galibe. 

İşyar: Şerafettin, Emin, Mahmut Ka
zım, Recai, Hatice, Fethi, Talat. 

Mütercim: Nermin, Ragıp Rıfkı, Ah
met Tevfik. 

Şapoğraf: İbrahim, Hüsniye, Rıza 
Abdürrahman. 

Steno.daktilo: Hasbiye, Zehra, Mer
zuka, Mukadder, Talat, Rauf, Emine, 
Nafıa, Fahriye, Vefa, Sabriye,. 

Daktilo: Mürüvvet, Gevher. 
Baş odacı: Hüseyin. 

r ç kollar te~ kilatı: 
İSTANBUL: 

Çevirgen: (Eski Roma konseyyesi) 
Suphi Ziya. 

Danışman: Şefik, Necmi Meto. 
Raportör: Ihsan. 
Üs işyar: Saadet. 
İşyar: Feyzi. 
Steno-daktilo: Rıfat Ataner, Zeliha, 

Seniha Adalet. 

İZMlR: 

Çevirgen: (Eski Prağ ataşesi) Ce-
mal Ziya. 

tls raportör: Rahmi. 
Üs işyar: Eşref Sabit. 
İşyar: Rağıb. 
Steno-daktilo: Bedriye. 

MERSİN: 

Çevirgen: Muammer. 
İşyar: Hüseyin, Ali. 
Steno-daktilo: Hüseyin. 

SAMSUN: 

Çevirgen: Mithat. 
İşyar: Muhittin, Sami Başman. 
Steno-daktilo: Saadet. 

KARS: 

Çevirgen: Naim. 
İşyar: Rüstem. 
Daktilo: Nasir. 

Dış kollar: 
Londra Ticaret Konseyyeliğine (Is

t~nbul Türkofis Müdürü) Mahmud 
Uluer. 

Nevyork Ticaret Konseyyeliğine 

Muzaffer. 
Berlin Ticaret Konseyyeliğine Av· 

ni. 

Paris Ticaret Konseyyeliğine (Es
ki Türkofis Başkanı) Dr. Mecdet Al· 
kın. 

Roma Ticaret Konseyyeliğine Halil 
Mitad. 

Tokyo Ticatet Konseyyeliğine Re· 
şat. 

Brüksel Ateşeliğine Melih Günel, 

!stokholm Ataşeliğine H. Şükrü 
Cenevre Ateşeliğine Kamiran. 
Lahi Ateşeliğine Sait Rauf. 
Atina Ate§eliğııe Naci 
Hamburg Ateşeliğine Suad Keskin· 

oğlu. 
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yeni tayinler 
Prağ A teşeliğine Aziz, 
Bükreş Ateşeliğine Ncjat • 

~ 

Hayfa Ateşeliğine Mustafa Uluer 
Berut Ajanlığına Necatı. 
Hayfa ajanlığma Mustafa Uluer 
Marsilya Ajanlığına Server 
Amsterdam Ajanlığına Necati. 
Berlin Ajanlığına Zeki. 

Daktilo mütercimler 
Paris Daktilo Mütercimi Mahmut 
Bedin Daktilo Mütercimi Zuval 
Nevyork Daktilo Mütercimi Dervit 
Roma Daktilo Mütercimi Adnan. 
Tokyo Daktilo Mütercimi Tanaka 
Prag Daktilo Mütercimi Frankl 
Atina Daktilo Mütercimi Sürür. 
İskenderiye Daktilo Mütercimi Zi• 

yaettin. " 
Londra Daktilo Mütercimi Resai 

Ofis reis vekilliği 
Yeni Türkofis Reisi B. Burhan 

Zihni Somer balen Roma'da ticaret 
anlaşması müzakeresine memur bulun
duğundan, Türkofis işleri dünden iti· 
haren teftiş heyeti reisi B. Hüsnü Ya· 
man tarafından tedvir edilmektedir. 

Lonclra ve Paris konseyyeleri 
Türkofis kadrosunda iken vekale· 

tin diğer teşkilatına alman memurlar 
şunlardır: 

Londra Konseyyesi B. Nizameddin 
Ali, Ölçüler Umum Müdürlüğüne; Pa· 
ris Konseyyesi B. Fahri, teftiş heye• 
tinde açık bulunan Başmüfettişliğe ta· 
yin edilmişlerdir. 

İktısad vekaleti kadrosunda 
açık kalmadı 

Vekalet müracaat odası tablosuna 
iğnelenen Zat İşleri Müdürlüğü tebli
ğine nazaran, İktısad V ek.aleti şu bele· 
rinde hiç bir münhal olmadığı, tayin
lerin nakilden ibaret olduğu bildiri!. 
mekte ve müracaat edeceklerin talelr 
nameleri, açık husulüne intizaren sade· 
ce tasnif ve hıfzedilmekte olduğu bil· 
dirilmektedir. 

ALMANY A'DA: 

Nikel ve krom ya!ô!ağı 
Berlin, 25 (A.A.) - Yeni neşredilen 

bir emirname, nikel ve kromun laaletta
yin eşya üzerinde muhafaza için kapla. 
ma işlerinde kullanılmasını yasak etmiı· 
tir. 

Hindenhurg balonunun 
son seferi 

Frankfurt Mayn, 25 (A.A.) - Hin
denburg kabili sevk balonu cenubi Ame
rikaya son seyahatını yapmak üzere bu 
sabah havalanmıştır. Balonun büti.in yer· 
teri tutulmuştur. 8 birinci kanunda Rio 
de Janeyrodan Frankfurta hareket ede· 
cektir. 

Balon bu sene cenubi Amerikaya ye. 
di ve şimali Amcrikaya on seyahat yap· 
mıştır. 

Sulh miikafatı için hir tcnkicl 
Bertin, 25 (A.A.) - Berlin mahfil

leri, Oslo Nobel komitesinin sulh müka
fatım Ossietzki'ye verilmesi kararını 

şiddetle tenkid etmektedirler. 

BULGARISTAN'DA: 

38 memur tevkif edildi 
Sofya, 25 (A.A.) - Polis, Stana Sa

gova'da bir teşkilata mensub 38 memu• 
ru yakalamış, ve bir çok propaganda 
kağıdları ile bu memurların suçlu oldu
ğunu isbat ede'! bir çok vnikalar elde 
etmiştir. 

Beynelmilel bir ka~akçı yakalamlı. 

Sofya, 25 (A.A.) - Polis, hakkında 
bir kaç kerre tevkif müzekkeresi kesil. 
miş olan beynelmilel uyuşturucu mad· 

deler kaçakçısı Yeşuva Ziyon'u yakala
mıştır. Ziyon geçenlerde Mısırda kaçak
çılık suçu ile 5 sene hapse mahkum ol· 
muştu. 

AMERIKA'DA: 

B. ·Ruzveltc fahri profcsörliik 
verildi 

Franc;rz mahfilleri, alman - japon an
laşması karşrsında büyük bir sürpriz 
göstermemekte, anlaşmanın askeri mad
deleri ihtiva etmediğini kaydeyledikten 

Brüksel, 25 (A.A.) - Reksistler bu

gün parlamentoda, İspanyaya asker ve 

silah yollanmasına mani olmak için hii

kümetin ne gibi tedbirler aldığını sor

muşlardır. Reksist saylav Horvard, Mek

sikanın Paris elçiliğinin deHiletiyle Bel

çikadan İspanya için silah satın alındığı

nı söylemiştir. B. Horvard meclise bu 

hususta deliller ve vesikalar göstermiş

tir. Bu sırada marksist saylavlar B. Hor. 

vard'm sözünü keserek bu vesikaların 

kimin tarafından çalındığını öğrenmek 

istediklerini söylemiştir. Komünistler, 
!spa11yaya karşı kullanılan silah ambar
gosunun kaldırılmasını ve ispanyol hü
~ümetine yardım edilmesini istemişler
dir. 

Pekin, 25 (A.A.) - Gazetlerin haber 
verdiğine göre, Çin kuvvetleri, Suiyuan 
şimalinde mongollar tarafından merkez 
ittihaz edilen Pailingmido'yu zabtetmi~-
lerclir. · '· 

Bombay Ateşeliğine Turhan Ce151. 
Rio Ate~eliğine A. Cemil 
İskenderiye Ateşeliğine Sıtkı Nemli 

Rio de Janeyro, 25 (A.A.) - Rio de 
Janeyro üniversitesi, B. Ruzvelte fahri 
profesör Unvanı verilmesini kararlaştır: 
mıştır. 
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ANKARA LEVAZIM AM1RLİG! 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

tı,AN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için beher kilosuna 

tahmin edilen fiat on bir kuruş seksen santim olan 161000 kilo un 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 30.11.1936 pazartesi günü saat 16 da İzmir' de kışlada 
müstahkem mevki satın alma komis.yonur.da yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tutarı 18998 lira olub muvakkat teminatı 1424 li
ra 85 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün satın alına komisyonunda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edceklerin ti::aret odasında kayıtlı olma

Ia.rr şart olmak.la beraber 2490 sayılı kanunun ı ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamede yazılı vesikaları ve teminat makbuzunu havi 
teklif mektuplar nı ilıale saatinden en az biı: saat evvel komisyona 
vermiş bulunmaları. (1730} 2-5485 

!LAN 
Cinsi ve miktarı Muvakkat teminatr ve tutarı 

Lira kuruş Lira kuruş 
3500 Cift Yün çorap 136 50 1820 00 
700 Adet Yün fanile US 50 1540 00 

1400 ., Fildikoz faniJe 94 50 1260 00 
350 takım Piiama 61 69 822 50 

3500 adet Mendil 39 38 525 00 
700 adet Firenk gömleği 81 38 1085 00 
800 '' Nevresim 186 00 2480 00 
800 '' yatak çarşafı 84 00 1120 00 

1420 " don 42 60 567 00 
1 - Ankara ged!kli erbaş hazırlama okulları ihtiyacı için yuka

rıda cins. miktar ve tutarlarile muvakkat teminatları yazılı dokuz 
ka!em eşyanın 3 birinci kanun 936 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılaca?;1 levazım amirliği satın al
ma komisyonunda hergün parasız görülür. 

3 - İstekliler kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektuplarm.r belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. 

(1806) 2-5564 

!LAN 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 8000 kilo koyun 

eti 9. 12. 936 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme suretiyle satın 
a?rnacakttr. 

Tutarı 2800 lira olup ilk teminatr 210 liradır. Teminatın Krrık
kale askeri fabrikalar muhasebeciliği.ne yatırarak belli gün ve saat
te isteklilerin mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. (1834) 

2-5613 

İLAN 
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 kurus muvakkat teminatı 1548 liradır. 
3 - !stekli1erin mezkur gü~de Isparta askeri satın alma komis-

yonuna kanuni vesikalariyle müracaatları. (1872) 2-5657 

İLAN 
16000 lira muhamen bedelli ve 1,40 : 1.43 beden yüksekliği 1,56: 

1,60 göğüs çevresi ve 4 :8 yaşında lCO tane binek hayvanı 1.12.936 
salı gününden itibaren birinci kanunun sonuna kadar bir ay içinde 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Hayvan satacak olanların. hayvanlarını pazarlık günlerinde Es
kişehir'de Askeri satın alma komisyonuna getirmeleri. 

(1737) 2-5489 

İLAN 
ı - Dört yüz elli bin kilo ekmeklik un pazarlıkla satın alına • 

caktır. 
2 - Muhammen bedeli 67 500 liradır. 
3 - İlk teminat 4625 liradır. 
4 - Pazarlıkla ihalesi 10.12.936 günü saat 11 de Erzincan'da as

kert satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
S - İstekliler ıbale günü tecim ve endüstri adasında kayıtlı bu

lunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
6 - Bu unun ihale9inde tekarrür edecek bedelin üçte biri nis. 

betinde ve teminat mukabilinde müteahhidine avans verilmesi şart 
konulmuştur. 

7 - Şartnamesini almak istiyenler bir adedini 338 kuruş muka-
bilinde komisyonumuzdan alabilirler. (1896) 2-5700 

İLAN 
1 - Tayyare alayının göstereceği yerde yaptırılacak cephane

liklerin kapalı zarfla ihalesi 12 • 1. kanun • 1936 cumartesi günü sa
at l l de 1zmirde kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 17457 lira 14 kum~ olup muvakkat teminatı 
1309 lira 29 kunı.~tur. 

3 -Şartname, plan TC keşüııamesi satzn alma komisyonmıda gö
rüle-bilir. 

4 - isteklilerin ticaret odası vesi.kasını ve şartnamesinde yazılı 
vesikaları ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları teminat mektup veya makbuzlarını havi teklif 

blektuplarını ihale gi.in ve saatinden en az bir saat evel komisyona 
"t'ermiş bulunmaları. (1895) 2-5~9 

İLAN 
1- Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatımn ihtiyacr için 25000 

kilo kırmızı mercimeğin 12 birinci kanım 1936 cumartesi günü saat 
on birde levazım amirliği satın alına komisyonunda açık eksiltme • 
ai yapılacaktır. 

2 - Merc.~~n tutarı 3750 lira olup muvakkat te.minatt 281 lira 
25 kuruc:tur. Şartnamesi her komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddele.rinde vesika ve te
minat makbuzları ile belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1884) 2-5692 

Birinci 1\'.hntaka Kadastro 
Miidürlüğünden : 

Yeııi.şehir semtinde Kan göl mevkiindeki gayri menkullerden 
bazılannnı hududları tayin edilmiş ve tasarruf haklarının tetkikine 
başlLınmr~rr. Tetkikat işi 15.12.936 günü bitecektir. Kimlerin gay
ri menku11erinin tetkik edi1eceği belediyede yapılan ilan vanıka
smda yazılıdır. Mülk sahiplerinin ve alakası olanların komisyona 
tnüracaat etmeleri ilan olunur. (1868) 2-5570 

Anlcara İnhisarlar Baş 
Müdüı~lüğünden: 

1 - Çankın tuzlasında süTari kovuşunun tamir ve tadiline 
a.id keşfi evveli 2562 lira 64 kurUf olan işin yapılması 21. ll. 19-36 
tarihinden iitbaren keşif, proje ve şartnameleri veçhile Çankırı'da 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 10. 12. 1936 tarihiıı.de uat on beşte Çank.m'da İnhisarlar 
Tuzla Müdürlüğünde toplanacak münakasa komisyonunda ihalesi 
Y~pılacağından münakasaya İştirak edec~klerin o gün ve saatinde 
Yuzde yedi buçulı: hesabiyle 19Z lira W kttnış teminatı mavakicate 
akçalariyk birlikte Çankırı. Tuzla; Müdüdüf'üne mü.tacaatla:rı 
ilan olunur. (18&9} ~5695 

SUM ~ · R BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Bankamız Muhaberat Şubesi için almanca ve ingilizceye 
kuvvetle vakıf bir mütercim imtihnala alınacaktır. 

İmtihanda muvaffak olan namzede (140) lira ücret ve ay. 
nca (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 İstanhul'da İstanbul Şubemize 
müracaat etmeleri ilan olunur. 2-562fi 

KUrUL'" 

Af'a:A 
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1 MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 
~ATIN ALMA KOM!SYONU 1LANLARJ 

BİLİT 
ı - &000 metre kıhflık bez açık eksiltme ile münakasaya kon

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

liradır. 
3 - İhalesi 1. ıı. 1936 salı günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad 
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde 
M. M. V. Satın Alma Komisyonunda hazır hulunma.ları 

(1753) 2-5478 

BİLİT 
1 - Hava ihtiyacı için 50 abanalı otomatik santral tesisatr açrk 

eksiltmeye komrıu'jtar. 
2- Tahmin edilen bedeli 5000 lira olup ilk teminat parasr 375 Ji. 

raaır. 
3 - ihalesi 11-12 936 cuma günii saat 11 efe dir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayzlc kanunun 2,3 üncü mad

delerinde istenilen bilgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekaleti satmalma komisyonuna gelmeleri. (1810) 2-5574 

B1LİT 
1 - Beherine biç,ilen ederi 90 kuruş olan on bin ili on beş bin 

kar gözlüğü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 12 • son kanun • 937 salı günü saat 15 dedir. 
3 - Şartnamesini parasız ahnakve örneğini görmek için her gün 

öğleden scnra M. M. V. Satın alma Ko. na müracaat edilir. 
4- İlk teminat 1012 lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılr kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satm alma 
Ko. na vermeleri, (1881) 2-5691 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme il.anı 

Mardin Vilayeti D aiıni 
Encümeninden : 

1 - Mardinde huıns.l idare namına yaptırılacak 34652 lira 40 ku. 
ruş bedeli keşifli konferans salonu inşası kapalı zarf usuliyie ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu inşaat i~in hususi muhasebenin alınış olduğu 5000 lira
lık malzemeyi esmam mukabilinde ve maliyet fiatı üzerinden müte
ahhid kabule mecburdur. 

3 - İhale 9.12.936 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 12 de 
Mardin daimi encümeni dairesinde yapılacaktır. 

4 - İstekliler saat 12 ye kadar ~eklif zarflarını Mardin daimi 
encümen riyasetine göndereceklerdır. İhale saati olan hu saatten 
sonra gerecek teklif zarfları kabul editemiyeceği gibi postada vaki 
olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. 

5 - Muvakkat teminat bedeli 2598 lira 97 kuruştur. 
6 - Bu işe aid şartnameler: ve evrak şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. keşif cetveli, metraj cetveli. 
ts~eyenler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi keşif bedelinin 

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

İsteklilerin Nafıa vekaletinden alrnmış olan ehliyet vesikası, 
veya bizzat mimar veya mühendis almaları veyahut bunlardan biriy· 
le ortak olarak çalışacakhm:m bildirir noterlikçe musaddak veınlra 
ibraz etmeleri ve nafıa vekaletince yapılacak her t:i:irli.i tadi~tı: 1ia.. 
bule mecburdmlar. (2939) 2-i529 ---------
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Senelik 
Kirası Daire Kapu Sokak ve 
Lira K. No. No. caddesi llıfaballesi 

1920 - 2 3 Gökçe oğlu Kızıllxy 
Yukarda yazılı ikinci vakıf apartımanmdaki dairenin teslim gü

nünden ~1 • teşrinievel • 1937 gününe kadar icaıına açık ırrttınna 
müddei içinde talip çıkmadığından arttırma müddeti be, cün daha. 
untrim11Jtrr. İhalesi 28 • Teşrini sani • 936 cumartesi günü saat on 
'fıirde vakıf apartımanda varidat müdüdüğünde yapıfcr<aktrr. İstek· 
!ilerden yüzde 1.S teminatr muvakkate alınacalrtrr. İstekJiTerin her 
giln mezkW: müdürlüğe müracaatlan (1892) ı..-5696 

\ 
Sıhhat ve İçtimai f'lluaven~ Vekaleti: 

~ .,... 

Anliara 1'11erkez Hıf ~ssılılıa Mü· 
\ 

esseses~ Miidiiı~Iüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bioloji şubeıne satın alınacak mu• 

hammen bedeli 9582 lira 40 kuruşluk alat ve malzeme. 
2 - İsteyenler şartname ve listesini mü~şese muhasip mutemet• 

Iiğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 5-12-936 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktrr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - İstekli eksiltmeye girebilmek için 718 lira 68 kuruşluk mu

vakkat teminat vermesi ve ayrıca en az bir parçada bu nevi atat ve 
malzeme üzerine 10000 liralık iş yaptığına dair vesika ibraz etmesi 
şarttu. 

6 - Teklif mektubları 2490 sayılı kanun ihkamı dairesinde vak-
ti zamanı ile gönderilmesi lazımdır. f1796) Z-556? 

Ank~ara Valiliğinden: 
Taşhan karşrsında hususi idareye ait kiremitli dükkanların çatı· 

lannm tamiri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 753 lira 10 kuruştur. 
1ha1e 7-12-936 pazartesi günü saat 15 te vilayet daim! enı:ümenin· 

de yaptlacaktn. • 
Eksiltmeye girmek iç.in 56 lira 48 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir. 
İsteklil~rin ihale günü daimi encümene şartnamesini görmek is

tiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
(1853) 2-5629 

Anl{.ara Emniyet 
Müdiirlüğünden : 

Cinsi 
Resınl ~.apka 

,, elbise 

Mikdarı 
438 Adet 
438 Tkım 

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

(5) 00 
( ) 

İhale günü 

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

30-11-936 taı ihine müsadif 
pazartesi saat ıs 

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

Maliye V ekfiletinden: 
30-5-1934 ve 15-12-1934 tarih ve 2463, 2614 No. hı kanunlar muci

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

1 - Kayıt muamelesi tahvil bedelinin peşinen Banka gişelerine 
ödenmesi mukabilinde asıl tahviIIerin teslimi s.uretiyle yapılacaktır1 

2 - Bu tertip tahviller 
125.000 tanesi 20 şer liralık 

4.000 tanesi de 500 .zer. liralık 
olmak üzere iki kupürden terekküp eylem~kttd.ir. 

3 - Bu tertibin ihraç fiatı 
20 liralık tahviller için 19 

500 liralık tahviller için 475 
liradır. 

4 - İstikrazın faizi yüzde 7 dir. 
5 - Bu istikraza ait şartlar ve menfaatlar hazırlanan izahn.ame

lerde daha etraflı bir surette yazılıdu. 
6 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası ile 

Adapazarr Türk Ticaret, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Sümer ve 
Türkiye Ziraat Bankaları mukez ve şabeleri tarafmdan her yerde 
icra olunacaktır. 

Bandan başka. htanbulda.lri diğer bankalar da kayıt muamelesine 
iştirak edeceklerdir. ~53.87 

P.T.T.Levazıın~füdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyac.r için 20 kalemde muhtelli tip ve miktarda ka .. 

ğTdlr ve emaye İpHldi Jrurşunlu kablo ile kağıd masura kapalı zarf . 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu malzemenin mııhammen bedeli (8l064) seksen üç bin alt
mış dört ve muvakkat teminatı ( 5404) beş bin dört yüz dört liradır. 

3 - Eksiltme 7-12-936 tarihinde saat (15) de Ankar:ada P. T. T. 
Umumi Müdfirlü~ünde toplanacak alım satım komisyonunda yapı .. 
lacaktrr. 

4 - İstekliler teminatlarınr idaremiz veznesine teslim ederek a
lacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplannr ve 
2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle beraber 7-5-936 tarih ve 3297 
sayılı resmi a-azetede ilan olunan talimatnameye tevfikan malik ol· 
maları icabeden müteahhitlik vesikasiyle teklif mektuplarını mez
kur kanunun tarifatr dairesinde hazırlıyarak sözü ıeçen tarihe mü
sadif pazartesi günü eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar o 
komisyona tevdi edeceklerdir. 

5 - Şartnameler 4 lira 16 kuruş: mukabilinde Ankarada P. T. T. 
Levazım Müdürlüğünden ve İstanbulda Beyoğluunda Levazım ay· 
niyat şubesinden tedarik olunur. (1456) . 2-5085 

ETi B~t\NK 
Genel l)irektörlü~den : 

Eti Bank'ın Çoruh vilayetinde KuvaxsJıan Bakır Madenin
deki hastaensine serian. bir operatör almacaktır. 

Tavzif edilecek zata oturacak bir yer ile elektrik ve mah
rukat Banka tarafından meccamn verilec-ektir. 

İsteklilerin taleb edecekleri asıçari ücret mikdarmı bildire
rek Ankarada Genel Direktörlüğe müracaatları ?t? aşağıdaki 
nsikalan da göndermeleri: 

1 - fEıtisas ~kası. 
2 - Nüfus tezkeresi sureti. 
3 - Şimdiye kadar çalıştığı yerleri gösterir nar tercümesi 

ve bunları müsbit vesailc- sureti. 
4 - 9 r 12 eb'admda iki adet boy fotoğrafr. 

Hariciye Vekaletinden: 
Hatic.iye Vekaleti.nıe 100 Un ücretle bir isteno daktilo alınacak"· 

tır. Fransızca bilen tercih olunacaktır. Taliplerin imtihanla.rr ycrpı:i
mak üure 30-1 lıı-936 ta.ıihi:ı:ıde aaa.t 10 da ye:Jıal~ hazır balunmafa 
rı. (1842) • 2-56'.18 
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Hava Yolları Devlfl't 
işletıne idaresindeıı: 

Gün1erin kısalmasından 26-11-936 (dahil) den itibaren yoku 
tayyarelerimizin hareket saatlan aşağıda yazılı olduğu üzere ola • 
caktır. 

A - Her gün 
Ankara dan 

Kalkış İstanbu1a varış 
Saat D. Saat D. 

9 10 50 
Kalkış Ankaraya varış 

1stanbuldan Saat O. Saat D. 
l~ 30 ıs 50 .. k. . f . • 

B - Yalnız cumartesi günleri· öğl,. rJcn sonrakı ı ıncı se erımız. 
Kalkış İstanbula varış 

Ankaradan Saat O. Saat D. 
13 30 15 20 

C - Ankarada : ~ 
Her gün - İstanbul yolcularımızı, Ankara meyclan•na n;ıl•1P ~· 

cek idare otobüsü 26-11-936 (Dahil) den itibaren P. T. T. _Genel Dı
rektörlüğü binası önünden saat 8, 1/ 2 de hareket edecektır. 

· Ankara ia : . . . 
Cumartesi günü öğleden sonraki 2 inci sefenmız ıle . İstanbula 

gidecek yolcularımız ı - Ankara meydanrna nakled ecek ıdare oto • 
büsü P . T. T. Genel Direktörlüğü binası önünden saat l~ de hare • 
ket edecektir. 

D - İstanbu1da : 
H er gün - Ankara vo1culanmızı Yeşilköve nakledecek idare O· 

tobüsü 26-11-936 (dahil) den itibaren Karaköy P . T. T. Şubesi önün· 
den saat lZ.30 da hareket edecektir. 

C - İstanbulda : 
Pazar t esi günü sabah saat 7 de Ankaraya hareket edecek yolcu 

tayvaremizin hareket saatinde tebeddül yoktur. 
Sa" ın volcularımıza ilan olunur. (1874) 2-5689 ---- ~-

Hariciye ' 1 ekaleti Sat~n Alma 
l{omisyonundan: 

1 - Satın alınacak olan ve evsafı '}artnamesinde gösterilen çi· 
çekler kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. . 

2 - Tahmin edilen bedel 5500 liradır. Muvakkat temınatı 412 
lira 50 kuruştur. 

3 - Münakasa ıı Birinci kanun 1936 cuma günü saat 15 de 
Ankara Vekalet Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 ...... Taliplerin teminatlariyle teklif mektublarını mezkur ta
rihte komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesini almak isteyenle· 
rin Vekalet Satın Alma Komisyonuna müracaatları. 

(1894) 2-5698 -------
Birinci İcra Memurluğun dan : 

SATIŞ iLANI 
Polatlı bahçesinde duran inşaat malzemesi olup satışı kararlaır 

trrılan ( 12 adet' ray üzerinde yürür Kopmile Vakunet olduğu yerde 
27.11.936 cuma günü saat 14 de satılacaktır. Bedeli müzayede tak
diri kıymetin yüzde 75 ini bulmazsa aynı mahal ve saatte 30.11.936 
pazartesi günü kati ihalesi yapılacağından taliplerin oradaki memu-
ra müracaatları. 2-5685 

1\1. 1\1. V,ekaleti 
Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan 
Muhammen Teminat Miktarı Cinsi 

bedeli 
Lira Lira Ton 

28.500 2.138 16VO Kardif kömürü 
1 - Yukarğa muhammen bedeliyle teminatı yazılı 1500 ton kardif 

kömürü kapalı zarfla münakasaya konmı.ıştur. 
2 - Münakasa 12 • Kıinunu sani. 937 salı günü saat 14 de Anka

rad"' M. M. Vekaleti binasında yapılacaktır. 
3 - (143) kuruş bedel mukabilinde şartnamesini almak istiyen

lerin her gün, münakasaya girmek istiyenlerin de yukarda yazılı te
minatı havi teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun hükümleri da· 
bilinde münakasa saatından bir saat evvel, yani saat 13 e kadar ko -
tnisyona vermiş olmaları (1866) 2-5688 

..__ ~----~---~----------------

Muğla Vilayetinden: 
Kapalı zarf usuliyle 19.11.936 günü ihalesi ilan edilen 13348 lıra 

!3 kuruş keşif bedelli Marmaris yatıh ilk okuluna istekli çıkmadı· 
ğından 10.12.936 perşembe günü saat on altıda Muğla vilayet maka· 
ınında pazarlıkla ihalesi kararlaştırılmıştır. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kurustur. 
İsteklilerin Nafıa vekaletinden alın~ış ehliyet vesikası göster

meleri ve ticar~dasrna kayıtlı bulunmaları lazımdır. (3169) 2-5705 

Nafia V ekaleiinden: 
14 Birincikanun 1936 pazartesi günü saat 10.30 da Ankarada Ve

kalet binasında malzeme eksiltme komisyonunda 15105 lira 68 kuruş 
muhammen bedelli 41 parça demir dosya dolabının kapalı zarf usu· 
1ü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartname ve teferruatı parasız olarak Ankarada Ve· 
~alet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1132 lira 93 kuruştur. 
İsteklilerin· teklif mektuplarının Nafıa vekaletinden alınmış mü

teahhitlik vesikası ile birlikte 14 Birinsikanun 936 pazartesi günü 
saat 9,30 a kadar Ankarada vekalet malzeme müdürlüğüne tevdi et• 
meleri lazımdır. (1864) 2-5ö87 

Muğla Vilayetinden: 
Kapalı zarf usuliyle 16.11.936 günü ihalesi ilan edilen 13348 lira 

33 kuruş keşif bedelli Köyceğiz yatılı ilk okuluna istekli çıkmadı· 
ğından 10.12.936 perşembe günü saat on beşte Muğla vilayet maka· 
snında pazarlıkla ihalesi kararlaştırılmıştır. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
İsteklilerin Nafıa vekaletinden alınmış ehliyet vesikası göster .. 

ıncleri ve Ticaret odasına kayıtlı bulunmaları lazımdır. (3168) 
2-5704 

Divanı Muhasebat Riyasetinden: 
Vi~anşe~ir . Malmüdürlüğünün 928 yılı idare hesabının muha

kemesı netıcesınde töhakkuk memuru sıfatiyle iş görmüş olan Ha
kim İsmet ?akkında sadır o1an 1291 sayılı ilam mumaileyhin ika· 
m:t mah~llı malum olmama~~na binaen kendisine tebliğ edilme• 
mış oldugundan hukuk usulu muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddesi hükmünce tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. 

İşbu ilan 24 T. sani 1936 tarihinden itibaren daire dahilindeki 
lavhaya asılmıştır. (1898) 2-5701 

V ek.aletinden: 
1 - Vekatetimiz kaloriferleri için alınacak olan 240 ton Sömikok 

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

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

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

Ankarada İktısad Vekaleti binasında toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

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

buz mukabilinde komisyon reisliğine vereceklerdir. Posta ile gön
derilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu 
saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. İhale saati olan 
bu saatten sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği gibi pos
tada vaki olacak gecikm.'!:er de kabul edilmiyecektir. 

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

Türk Hava Kurumu 

Büyül{ Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce ki~iy1 zengin etmiştir. 

keşide 11 Birin-;ikanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40 000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle 

(10.000 ve 20.000) liarlık iki adet mükafat vardır ... 

DİKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Birincikanun 936 günü akşamı
na kadar biletini de~ü;tirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 

ZAYİ 

Ankara belediyesinden aldı
ğım (3) araba numarasını kıy· 
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hüicmü yoklur. Yusuf 

2- 5702 

l(iralık~ ilci daire 
Her birinde dört ferah oda, 

bir hol, bir hizmetci odası. Mut· 
bak ve banyolarda ayrıca havaga
zı alaturka ve alafranga ikişer 
hela, taksimat asri ihtiyaca göre 
kullanışlı nezaret ve hava mü· 
kemmel. Önden ve arkadan za -
rif ve geniş balkonlar. Bina ye
ni Bakanlıkların yanr başı: De
mirtepe, Akbay sok<>ğI. Kira çok 
değil. Sokaktaki kasaba müra-
caat. 2-5617 

ZAYİ 

23 teşrinisani 936 pazartesi 
günü Etimesud nahiyesine gi· 
derken resmi köy mührü ile müh. 
re bağlı isim mühürüınü ve Yu· 
suf Hasan isimlerinde iki aza 
mühürlerini kaybettik. Bunların 
yerine yenilerini yaptıracağım· 
dan eskilerinin hükmü yoktur. 

Etimesud nahiyesine bağlı 
Karacakaya köyü muhtan Sadık 

2-5694 

Dalına sabit 
Daima tabii 

· J1ıvantin 
saç boyaları 

.._ - -

ZAYİ 
Ankara belediyesinden altlı· 

ğım (115) araba numarasın:; kay
bettim. Yenisini alacağımdan es-
kisinin hükmı.i yoktur. AH 

2-57'l3 

IGralıl{ Ev 
Müstakil, Bahçeli 

Yenişehir Bayındır sokağı 
No. 4. Görmek için içindekile
re miırclc:-"lett. 

l(iralık daire 
Havuzbaşmda Kazım· 

paşa caddesinin methalin -
deki Mükerrem apartıma -
nında beş büyük oda ve bir 
salonu havi daire kiralıktır. 
Kalörifer, sıcak su ve bütün 
konforu vardır. 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

Kiralık Daire 
Maltepe, (Bomonti Bahçesi 

arkası) Akıncılar sokağında, Uç 
ve dört odalı iki daire, kalorifer 
sıcak su. İçindekilere müracaat. 

2-5624 

YENlŞEHlRDE 
KİRALIK EV 

Oç odalı banyo ve elektrikli 
alt kat. Telefon: 2655 

Veznedar 
aranıyor 

Askerlikle alakası olmayan ve 
yaşı kır~tan yukarı bulunmaya11 
(3000) lıra kefalet verebilecek 
bir veznedar istiyoruz. 

Orman çiftliği müdüriyetine 
müracaat. 2-!>604 

1 D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU lLANLARI: 

İLAN 
Haydarpaşada dalga kıranın takvivesi için lüzumu olan ve Dil 

iskelesi civarında 54 + 600 kilometretfe bulunan taşların ocağından 
lağımla çıkarılarak kaldırmak suretiyle M5 8500 blok ve blokların 
ihzarı esnasında hasıl olacak taşlardan rvıs 4000 balastın ihzar ve hat 
kenarında idarece gösterilecek yere nakli ve vagonlara kolaylıkla 
tahmil t!dilebilecek tarzda ve ölçülmesi kabil hend<'si şekillerde ida
re memurunun vereceği talimat dairesinde kordon h<ı.lindc: depo edil
mesi ve vagonlara tahmil ve teslimi 22335 iira tahmin bedeli üzerin
den 14-12-936 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası da
hilindeki I. inci işletme komisyonu tarafından kapah zarfla eksilt
meye konmuştur. Bu işe girmek istiyenlerin 1675 1/ 2 iiralrk muvak
kat teminat vermeleri ve kanunun tayin etti ği ves::ı.ikle ve ayrıca eh
liyet vesikalarını muhtevi teklif mektupiarını eksıltme günü saat 14 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri ıa~ımdır. 

Bu işe ait şartname ve genel şartname ile mukavele projesi Hay• 
darpaşada idare veznesinden 56 kuruş bedel mukabilinde verilmek-
tedir. (1877) 2-5690 

P .. T. T. Genel Direktörlüğünd~n: 
Şehirler arası telefon santral memuru yeti~tirmek ü ze re (10) ka

dın stajiyer alınacaktır. Şartları öğrenmek için mü racaat mahalli 
P. T. T. Muamelat müdürlüğüdür. (1902) 2-5706 

Anl{.ara Belediye Reisliğinden: 
Elektrikle yapılan yazı, reklam ve ilanatın ebadı bir metre kare

den noksan olanlar tam ad edilmek üzere beher metre kareden ayda 
maktuen (1) lira resim alınması ve bir metre kareden fazla olanlar• 
dan fazlasının ebadına nazaran resim miktarının msfı zam edilme• 
si belediye meclisinin 13.11.936 günü toplantısında karar altına 
alındığı ila nolunur. (1907) 2-5707 

Birinci Mıntaka l(adastro 
Müdürlüğün,den: 

Kalabada kadastrosu yapılan evlerin ve aralarındaki arsaların 
kadastro işleri bitirilerek hazırlanan plan ve cetveller kadastro di
vanhanesine asılmıştır. Bu planlarda gösterilen gayri menkulle· 
rin tahdit ve tesbitine itirazı olanlar iki ay içinde komisyonumuza 
müracaat etmeleri ilan olunur. (1893) 2-5697 

1 ASKERi FABRİKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ 

Tahmin edilen bedeli (35000) lira olan yukarda cinsi yazılı malze
me Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 
11-1-937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname (Bir) lira (75) kuruş mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Talipleri nmuvakkat teminat olan (2625) lirayı havi tek
lif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1830) 2-5644 

66 Takım Maa kasket asker! talebe elbisesi 
66 Adet Askeri talebe kaputu. 

Tahmin edilen bedeli (3150) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko • 
misyonunca 1-12-936 tarihinde salı günü sat 14 de pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan (236) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (1886) 2-5693 

16 KALEM MUHTELİF CİNS ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli (15000) lira olan yukarda miktarı ve cins.ı 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 15-1-937 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komsiyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (1125) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları (1862) 

1 
2-5686 

ANKARA BELEDiYE REISLICI iLANLARI 
iLAN 

1 
1 - Temizlik idarsine alınacak 8000 adet çalı süpürgesi 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmu<;tur. 
2 - Muhammen bedeli 920 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 69 liradır. 
4 - Şartnamesini göremk isteyenler yazı iş1eri kalemine ve iş

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

Nafia Bal{anlığından: 
Yüksek mühendis okulunun 934 - 935 mezunlarından olup bu ke· 

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

İngiliz ı<anzuk eczanesi labcr 
.. . ... . .. ' . . . . . . . . . . . . . ........ ; . ' ~ 

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

İmtiyaz sahföi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanlurı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Yeni SİNEMALAR 
B U G E C E 

Sabırsızlıkla beklenen tarihi büyük film 

Ehlisaliıl Muharebeleri 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Halk· 

BUGÜN GÜNDÜZ BUGÜN GÜNDÜZ 

HAŞMETLİ VALS ŞEN GENÇLER 
Hanry Garat - Renee Saint Cyr 

Program'1l il.iveten : Fob Jurnal - 1 
llav~ten Cumhı.a-iyetin 13. cü yılı tören[ 

Halk matinesinde: Aşk Hüzünleri 


