
MEKTEB KITAHLARll\UZ 

Falih Rıfkı ATAY 

.Lı ~ir işim için Ankara yokuşun
'"4llCJ kitabcılardan birine uğramış
~ Taşra postası hazırlayan genç, 
Ltç bir mukaddime yapmaksızın, 
"llna dedi, ki: 

- Efendim, on birinci sınıftan 
Yalnız on talebeye kitab satabildik .. 

- Niçin? 
L_ - Çünkü bu sınıfın kitabları on 
--qı lirn tutuyor! 

Sonra Kültür Bakanlığının Dev
let Matbaasında basılan iyi cildli, 
~iikemmel kağıdlı bi& biyoloji kita

ıtıı bana gösterdi: 
-~Devlet bunu 65 kuruşa satı

Y0r. Üstünden biz de yüzde 10 ka
ıa.nıvoruz. Halbuki ... 

Hususi bir bnsımevi tarafından 
neşrolunan cildsiz, daha uf ak, fena 
~ğıdlt bir kitab (ismini söylemek 
tıterni •orum.) uzattı: 

- Bir de buna bakınız: 225 ku
ruş! çok şiikür Kültür Bakanlığı ilk 
rekt,.nler kitablan mP.Selesini hal
etti. Sıra bunlara geldi. 

Bir başkası sordu: 
- Acaba devlet zararına mı sa

tıyot'? 

- Mektepler ve Kültür kurum
lar. İçin devletin sarf ettiği paranın 
Yekununu biliyor musunuz? Mek· 
tep kitabını maliyet fiabna, hatta bu 
Yi.iulen kırk elli bin lira zarar ede
rek, orta ve az halk kazancının ala
bileceği fiata satsa ne çıkar? 

Dava, nedir? Türk mekteplerin· 
de en iyi kitablar okunmalıdır; bu 

lcitnb1ar için çalIJan muharrirlerin 
hakkı ödenmelidir. Kitab, devlet 
-elinde, bir nevi resmiylik ve müellif 
bir nevi memurluk hali almamalıdır. 

Bu mahzurlar bugün var mıdır? 
l)evletin kitapları, kalite balmnm
dan da hususi basımevler!nin neşri
: "ll111a üstündürler. Zaten en küçük 
bir tedbir, bütün mahzurları orta
dan kaldırır: devlet, zaman zaman, 
hatta bu zamanı bir iki aene önce 
haber vererek, mektep kitapları mü
sabakası açar. Tek kitab usulü kabul 
~~ilmiş olsa bile, (olmaya da bilir!), 

1rkaç bol mükafat vadeder. Kafası 
ile Çalışanı hususi tabilerin kudret 
eriştiremiycceği kadar kazandırır. Ki
labtardan birkaçını, veya birini basar; 
l'ahuc: ikinc;, üçüncü mükafat ka

İ •tlnns olanların eserlerinde!ci fazla
arla birinciyi tamamlar. Ne bileyim, 
biı1 türlii tedbir bulur: muharrir do. 
Yar, en gii ~ı mektep kitabı meyda- ' 
~::ı. gelir; en az kazançL ailenin çocu
t:!u dahi kitablarmı kolaylıkla, ekme
~İnden kesmeksizin alabilir. Yüzde 
0tılarla, isterseniz bu nisbeti de art
~~!'nız, yı:..ıi satış komisyonları ile 
tUtnhcılar da kazanır. 

Ben bu miilahazalarda iken iki 
t?~uk, iki mahcup talebe içeri girdi, 
•rı sordu: 

- Kullanılmış kitab satıyor 
tt'ıusunuz? 

- Hayır! 
Boyunlarını bükerek cıktılar. 

. 15 lira, bir buçuk altın! fakat bi
ıı._ rnekteblerimizde bunun yansını 
"errnedikleri için, sarı kağıda bas
lb.a kitab l<opye ederek parmak çü-
r·· 
\!len nice rocuklar vardı. O zaman 
~•let politikası başı boıtu. 
" kültür Bakanlığımızın yapma.dıf', \'eya üstünde olmadığı bir mese
keden bahsetmiyorum. Bilakis Ba~ 
k tnlık n:rkadaşlanmızın bu işe ne 
~dar alaka verdiklerini biliyorum. 
ol aksadıın onların ne kadar haklı 
duldannı bir daha tebarüz ettir

tnektir. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Türk parasının sağlamlıfrı. 
C. M. Bankası Umum Müdürü diyor ki: 

« •• Yedi senedir istikrarım bozmamış para
mızııı sağlam vaziye~i, şurada burada li.al
mıs münf crid tereddütleri, l{ararsız ıliları 

' er geç izale edeceğinden eminim .. ~ 
Altm'ın borsa harici bin ku· 

ruştan yukarıya çıkması üzerine 
Merkez Bankasının ne düşünmek
te olduğunu anlamak üzere ban· 
kanın umum müdürüne müracaat 

derin akisler ya.ntı. Bu akislerden 
memleketimize de bir takım ser
pintilerin gelmemesi mümkün de
§ildi. Piyasamızda altın liatındahi 
terelluu bu cümleden telakki ede
biliriz. Fakat pcıramızı tutma!: için 
hükümetin Te&mi bir tebliğ ile de 
teyid eylediği azmi kati muvace
hesinde bu ufak telek tereddiidle
Te, telô§lara da hiç mahal yolltu. 
Yedi senedir isti/u·arını bozmamı§ 
paramızın sağlam vaziyeti, şurada 
burada kalmış münferid tereddüd
leri, kararsızlıMarı ergeç izale e· 
deceğinden eminim.,, 

========= ---....--;; 
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Hava kurumu 
• 

pıyangosu 

20.000 lira 14.741 
numaraya çıktı 

Bu biletin 20 numara aşağı
sın<laki ,.e yuk:u·ısındaki tam 
bilc~tler clli~er lira alacaktır. 

9.461 numara 30.000 lira 
21.039 numara 12.000 lira 

knzanınışlnrchr. 
Hu biletlerin 20 numara asa-

" 
~ıF.mdaki ve yukarısmclaki bi-
lefl('r on beşer Hra alacaktır. 

8.032 numara 2.000 lira; 11.630, 
12.381, 5.471 , 18.203 ve 23.409 numara
lar 1.500 er lira: 2.856, 1.'273, 4.996, 
29.645, 14.910 ve 5.592 numarala: 1.000 r 
lira kazanmışlardır. 

Bugünkü kcşidede 50.Cl)O liralık mU
kafat 100 bUet arasında taksim olun· 
muştur. 

Numaralarına ikramiye ~ıkmıyan 

bilet sahibleri 1.50 lira teselli mükafa· 
tı alacaklardır. 

HER YERDE 5 KURUŞ 

iki kıymetli 
misafirimiz 

Yugoslav IJaşbakam, 
Afgan harbiye nazı ·ı 
An iaraya geliyorlar 

i.sıJanyaya sovyet yardımı devanı ederse 

Merkez Bankası Genel Direktörü 
B. Salahaddin Çam 

ettik. B. Salahaddin Çam bize şu 
cevabı ''ermiştir : 

''-Cihanın nakid sahasında 
da geçirmekte olduğu §U büyük 
buhran sırasında, yıllardanberi al
tın esasına sadakatini ihlal etme
miş bazı devletlerin bu esastan ay
rılması bütün dünyada tabiatiyle 

B. no J.A ROK'UN 

KOl\JiJNISTtERE CEVi\BI: 

•• « •• Zaferimizden şup· 

h<~ clmİye kimsenin 
" · hal{l~ı yol{tur ... » 1 

B. Blum Lens'de hüküme-
tin yaptığı islahatı ve 

· başaracağı işleri 
anlattı 

Lil, 12 (A.A.) - Valansicn'den bil· 
dirildiğine göre fransız sosyal partisi, 
1500 kişinin huzuru ile bir toplantı yap
mıştır. 

Albay Dö la Rok, bu münasebetle 
bir nutuk soylcm • (' znmte şöyle 

demiştir : • • ... • ...... ... 

"-Sosyal 
fransız partisi er
kanı için h.arckc· 
te geçmek zama
nı gelmiştir. Ge
çen pazar günkiı 
niimayio?İ· 

m i z d e n sonra 
ve h a 1 k ç ı l a r 
cebhcsin<te ilk in 
hilfil alametle 
görüldüğii bu an- H. Llb Larok 

da muzafferiyctimizdcn şüphe etme· 
ğe kimsenin hakkı yoktur. Bizim 
şiddetten korkmakta olduğumuzu söy· 
lüyorlar. Biz, gerekmedikçe kan dökmi-

ycceğiz. Memlekete güveniyoruz ve 
dünyanın iimidi bizim ellerimizdedir. 
Hayatınız tehlikeyle karşılaşsa bile 
vazife yolunda tavakkuf etmiyeceksi-

(Sonu 6. rncı sayfada) 

ltalya asilefe yar ım edecek B. S toradinovi~ 

General ·dö Lano, buııu söyliyecek 
rnev!~ide oldııt~ unu bildiriyor 

Lizbon, 12 (A.A.) - Alman ajansı 
bildiriyor: 

Sevil radyosu tar fından neşredilen 
bir nutukta general Kueipo de Lano 
ezcümle dcm·ştir ki: 

"- Sovyetler birliği delegeleri Ce
nevrede bitaraflıktan bahsetmiştir. Hal
buki her gün sovyet gemileri Barselon 
ve Alikante limanlarına harb malzemesi 
nakletmekte ve markııist kuvvetler sov
yct subaylarının kıımanclası altında bu
lunmaktadır.,, 

Sovyetler lıiihiimctçilere yardım 
ederlerse 

Sevil, 12 (A.A.) - Ger:cral de Lano 
radyo ile bir beyanname neşrederek de· 
miştir ki: 

·•- Şayed Sov,yet rusya marksistlcre 
yardım edecek olursa. ltalya'nın da nas· 
yonalistlere yardım etmek mecburiye
tinde kalacağını bildirdiğini haber vere
cek mevkideyim.'' 

(Sonu S. inci sayfada) 

Yukarda: bir kadrn krtasrnı teftı"ş eden 
İspanyol fı:.i subayları • Aşağıda: ltal· 
yanın asilere yarclım edeceğini bildiren 

general dö Lano 

I 

Serdar Mahmud Han 

Memnuniıetle haber aldığımıza göre 
dost Yugoslavya başbakanı B. Stoyadino 
viç 28 birinci teşrinde İstanbula ve o• 
radan doğruca şehrimize gelecektir. B, 
Stoyadinoviç Cumuriyet bayramında 

Ankaramn kıymetli misafiri olacaktır. 
Ankarada bu değerli seyahat kadar 

memnuniyet uyandıran ikinci bir yol· 
culuğu da AfganistanJıarbiye nazırı Ser. 
dar Mahmud han yapmaktadır. Afgan 
harbiye nazm cumartesi günü Sovyet 

(Sonu 3. üncü s::ıyfacla) 
,-~--------------------------------~ 

Alsas'daki komünist mitingleri hadisesiz geçti 

B. T orez nutku a B. Hit ere 
uet e h .. c eti 

B. n·:?: o albay dö La Rokun lıapse 
at! masını ve partisiııin 
kopatılmasını istiyor 

Strazburg. 17 

(A.A.) - D. 1' 
B. ajansı bildir· 
yor: 

Komünistler 
dün Stra?burg"d 
halk cephesi hü 
kümeti tarafındar 
müsaade edile• 
10 nümayişten l · 
rini tertib ctmi 
terdir. Senato ~ 

zalarından komü
nist Kaşen ile parti 

B. 'ı lıorez 

genel sekreteri 

Torez baslıca hatiblerin arasında bu• 
]unmuşlardır. 

KomUnistler, taraftarlarını sergi ye
rinde toplamışlardır. Binanın holünde 
almanca yazılı plakalar görünmekte i
di. Tribünün arkasında asılı olan mu• 

azzam bir karikatür ağzında kanlı bir 
bıçak, elinde kanlt bir cellat baltası tl · 
tan ve etrafı top ve süngü ile çevı · 
miş B. Hitler'i r etmekte idi. Tı · 
bünde komünist, sosyalist ve radikr:" • 
sosyalistler yer almıslardı. 

B. Kaşen komünistlerin halk cep•· • 
(Sonu J. üncü sayfadu) 
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... _ ----Bö~AZ: 
f'ledeniyet nedir? 

Medeniyet kelimesi, bizim içı"n. bugün. neyi tem<;i] ediyor? Daha doğ

rusu, bu söz hayalimizde, şimdiye kadar, neyin timsali idi? 
I . . 
M edenıyet, her şeyden önce barbarlığrn tersidir; belki de biri birimize 

tahammül etmenin terbiyelice bir usulüdür: makbul görülmüş kanunlar 

silsilesi içinde • ve bunlara karşı gelindiği takdirde jandarm~ların, polis

lerin, sulh hakimlerinin, avukatların, velhasıl bütün adalet makinesinin 

bize yanlış hareketimizi hatırlatacağından emin olarak - rahat yaşamak 

halidir. 

···Kısaca vah§ i 1 i k' i ortadan kaldrrmak medeniyetin tek kay-

gısıdır, ve bu tek düşünce diğer bir takım endişelerin de mevcud olduğu

na işaret etmeğe yetmektedir: Kötü hırslara sed çekmek; değeri layık ol

duğu mevkie getirmek; iyi tohumu yaban otlarından ayırmak; hayatın gü

zelliklerini aramak,· sanat ve ilmin terakkisine çalışmak ve hususiyle, 

herkesin selameti için kabul ve tasvib olunmüş müşterek bir sağduyunun 

gölgesinde, biribirine - komşunuzun hisleriyle sizinkiler arasında herhan

gi bir bakımdan fark olsa bile - namuskBrca, nezaketle, yurddaşça muame

le etmek gibi ... Nihayet, birleşme parolası olarak da aynı bayrak altında, 

doğmuş olduğunuz memleket içinde, kardeş kalmak iradesine sahib olmak .. 

Halbuki, lspanya'dan başlıyarak etrafınıza bakınız ... 

•·• Dünya kadar eski şu ata sözlerini unutmayalım: "Kötü yüreklilerı"n 
dedikleri kan dökmek için bir takım pusu/ardır. Dünyayı doğru düşünen

ler kurtaracaktır. Doğru insanlar olunuz. Barış adamları olunuz: llkönce 

içerde, yurdda, kendi aranızda •.• sağduyunun başlanğıcı budur." 

Kulağımızı akıl ve hikmete verelim: Medeniyet bunlardan başka bir 
şey midir .• ? 

Ve bütün bunları böylece akılda tutmak zamanı çoktan gelmemiş
midir?. - Yvonne Sarcey 

Kalıraman lawrence. 

Arabistanda ve yakın .şark me~: 
le~e.tlerindeki maceralarını hepi .. 
mızın bildiğimiz Colonel Law-

rence'in hatırasını yaşatmak ıçın 
mezun olduğu Ozford lisesinde bir 
plak yapılmıştır. Madalyonun et
raf mı arab hançerleri, kefyeler, ve 
sair resimler süslemektedir. 

Ke1cbek Cı•ftl"""• • · ıgı .• 

Evet, Kelebek çiftliği! Londradan 13 mU atede, bir kelebek çiftliği var

drr. Burada, ince ve renkli camlardan yaprlını.ş odalar içinde kelebek ye

tiştirilmektedir! Ne için mi? Kolleksiyon meraklıları, mckteb çocuklarr ve 
muallimleri, böcek öldürmek için mayi hazırlıyan kimya müesseseleri bu 
çiftliğin en büyük mjjşterilerindendir, Ve ticaret taklid değil, zeka i~idir, 

Baston mocla!Sı geçince •• 

Geçenlerde Londrada, bütün dünyaya baston hazırlayan büyük bir mü
essese kapılarını kapadı. Harbtan evvel bu müessese daima bin amele ça
lışt_ırıyordu. Zamanımızda motörizm ve sair sporlar bastona ihtiyacı yok 
<ettı. Amelesi ne oldu diye sormayınız. 

Za_m~nı.n 1:1odas1 olan tayyarecilikte tahta kısmının işçisi oldular. Eko
nomının ıstıkra kanunu her zaman doğru dur. 

Düny:ınm en büyük tclcskopu. 

.. B_izim paramızla 13 milyon liraya mal olmak üzere olan dünyanın en 
buyuk teleskopu Kal "f · 'd . -
1 

• 1 ornıya a yapılmaktadır. Yalnız adesesı 20 ton agır· 
ıgındadır. Adesen · th ·· . . 

l k 
ın sa ının duzelmesı tamam dört sene sürecektır. Te-

es op Kaliforniya dag· /a .. • -.. _ _ rının en yukselc tepesıne oturtulduktan sonra bıı-
tun agırlıgı 400 ton ola k H . . . . ca tır. eyetşınaslar, bu muazzam dürbünle feza-
nın derınlıklerınde daha ne yeni dünyalar keşfedecekler? 

GVNLt."K TAKViM .. --1 

25 Rcceb 

30 Eylul 

Hidrellez 
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13551 - Midilli türkleri ana vatana gelmeğe başladılar İ 

(923) • 
1352 - Anad~l~ dcı::ıiryolunun hükümetçe satın alın- $ 

lSl ması ıçın mu_z~kerel~r başladı (923) * 
- Irmak - Ereglı dcmıryolu üzerindeı Batıbelin- t 

Güneşin do!!ması 6 09 de 3440 metre uzunluğundaki büyük tünelin a- • 
- - ' çılması bitti (932) f 

,, batması 17,33 - Miraç gecesi İ 
............. -----·· .... _.___ I -... ___________ ..., _____ .. 

fSTANBUL TELEFONLARI: 

B. Çetinkayanın 
gazeteleı~e beyanatı 

İstanbul, 12 - Baymdırhk Bakanı 

B. Ali Çetinkaya bugün gazetecilere 
beyanatta bulunarak bilhassa İstanbul 
elektrik şirketinin satın alınması me
selesinin mevzuubahis olmadığını; ve
kaletin yalnız şirketin dürüst bir tarz
da işlemesini temine çalıştığını; şirke
tin son günlerde Anadolu tarafında 
yapılacak tesisat için lüzumlu birçok 
eşya ve malı.tmeyi gümrüksüz olarak 
eski imtiyaz hududu içinde kullandığı 
hakkındaki ihbarın cürmü meşhud ile 
tesbit edildiğini ve şirketin sermayesi
ni 1926 da hiç bir hak ve esasa lstinad 
etmeden İsviçre frangına çevirdiğini 
ve tahkikatın bu esaslar dahilinde ya
pıldığını söylemiştir. 

Gene B. Ali Çetinkaya'nın beyana
tına göre, Ereğli ve Trabzon liman
larının inşası hakkında İsveç grupiy
le yapılan müzakereler intaç edileme
miştir. Trabzonla İran hududu arasın
da 500 bin liralık sermaye ile kurula
cak olan bir kamyon ve otobüs hattı, 
bu husustaki teklif kesbikatiyet ettik
ten sonra devlet demiryolları tarafın
dan İ!!letilecektir. , 

B. Ali Çetinkaya'nın bu akşam şeh-
rimizden Ankaraya hareket edeceği öğ
renilmiştir. 

Bir İngiliz karakol gemisj 
İstanbulda 

İstanbul, 12 - Bir İngiliz karaltol 

gemisi bugiin İstanbul limanına geldi. 

Gemi süvarisi bugün resmi ziyaretle

rini yaptı. 'Gemi limanımızda iki üç 

gün kadar kalacaktır. 

Çukurovada satış arttı 
İktisad vekaJetine gelen haberlere gö

re, Çukurova mıntakasında pamuk üze
rine yapılan muameleler artmı~tır. Fi
atlar da gittikçe yüks~lmcktedir. Borsa
da ~çen hafta içinde 44 7 bin kilo üze
rine muamele yapılmıştır. 

DlL KÖŞESi: 

Bir vilayet gazetesinden: 

" Meşhut cürümler kanununun tat

bik sahasına konulması tarihi olan 1 bi

rinci teşrinden bugüne kadar şehrimiz

de 16 vak'a olmuş, bunların on üçü 

mahkemeye scvkcdilmiş, 3 ü de suç teş

kil edecek mahiyette bir i~ yapmadık
larından C. Müddeiumumiliğince ade
mi takip kararı alarak serbest bırakıl
mışlardır." 

Serbest bırakılmış olanların kimler 

olduğunu bu cümlede araştırırsanız 

''vakalar'' ı bulursunuz. Fakat vaka ser

best bırakılır mı? 

" Bütün adliyecimiz tatbik edilen 

şeklin faydalı olduğu kanaatindedir

ler.'' 

Neden "adliyecilerimiz" değil de 

"adliyeeimiz'' ? 

" ··· memlekete özlü bir iyilik yap

maya saik olan ... " 

"Özlü bir iyilik", 11e kadar müphem 

ve saralıatten ma/ırum bir tabir! 

"Yapmakta saik olan'' yanlış. "Yapıl

masında saik olan'' denmek icab eder

di. Fakat bunun en kısa ve kestirme 

tabiri "yapan" dır. "Yapan" desene a, 
arkadaş .• 

Profesör Nimbüs'iın maceraları - Bizde de eskiden feslerini böyle ıslatmak ist emir.en/eı· azım idi ? (Le Journal'dan) 

Cumuriyet bayramında 
izcilerimiz 

Törene iştirak edecel.:leı· için 
bir program hazırlandı 

Önümüzdeki Cumuriyet bayramının 
yıl dönümünde izcilerin geçen yıllara na
zaran daha canlı ve hareketli bir halde 
törene iştirak etmeleri ve bu güyük bay
ramın yüksek onur ve değerini Iayikiyle 
yaşamaları için maarif vekaleti şimdi
den hazırlanılmasını izci teşkilatı olan 
mekteblere tebliğ etmiştir. 

Mekteblerin törene iştirak edecek iz
cileri ordu teşkilatında olduğu gibi man
ga ve takımlara ayrılacaklardır. Bir man. 
ga, birisi manga komutam olmak üzere 
14 kişidir. Üç izci mangasından bir ta
kım meydana getiril~ektir. İzci takım
larının komutanı mekteblerin beden ter
biyesi muallimleridir. 

Ankarada yapılacak geçid resminde 
izciler takım kolunda geçeceklerdir. 
Hazırlıklar sırasında askerliğe hazırlık 

dersleri mualimlerinden istifade edile

cektir. 
Her mektebin törene iştirak ettirece

ği izci, trampetçi, ve borozan sayısı şu

dur: 

Adana lisesi 50, Afyon lisesi 25, Ba
lıkesir lisesi 20, Balıkesir muallim mek
tebi 301 Buna lisesi 50, İstanbul lisesi 
200 izci ve J O boru. 

Galatasaray lisesi 50, İstanbul lisesi 
50, Haydarpaşa lisesi 50, Kabataş lise
si 50, muallim mektebi 50 izci, 32 boru 
ve 15 trampet. 

İzmir lisesi 50, Kayseri lisesi 25, 
Kastamonu lisesi 25, Konya lisesi 25, 
Eskişehir lisesi50, Malatya liıesi 25, 
Samsun lisesi 25, Sivas lisesi 25, Yoz. 
gad lisesi 25 izci ve 5 trampet. 

Ankara Gazi lisesi 100, erkek lisesi 
100, kız lisesi 150, ticaret lisesi 50 izci 
ve 10 trampet. 

Ankaraya gelecek ve Ankaradan töre
ne iştirak edecek bütün izciler vekalet 
beden terbiyesi şubesi müdürü B. Ce

mal Gökdağ'm emri altında bulunduru
lacaklardır • 

Elbiseler de yeknesak olacaktır. El

bise, şapka ve sair levazımın renk ve ~e

killeri ayrıca tamim edilmiştir. 

İzcilerin intizam ve disipline riayet

lerine çok dikkat edilecektir. Hareket

leri uygunsuz görülenler şiddetle ceza

landm1acaklardır. Her izci hüviyetini 

bildiren bir vesika taşıyacaktır. 

İzci selamı ordudaki selam vaziyeti

nin ayni olarak tesbit edilmiştir. 

İzciler mümkün loduğu kadar ikinci 

devre kamp görmüş ve bedence elveriş. 

li talebeler arasından seçilecektir. 

Vekalet iaşe ve ibate işlerini şimdi

den tanzim etmi~ ve sıhi tedbirleti de 

almıştır. 

Düşiinüşler 
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Meshud cürüm 
' kanununun 

Temyizdeki tatbikleri 
Meşhud cürüm kanununun tatbikaı" 

tından olarak verilen kararlar temyizC 
gelmekte ve derhal karara lıağlanarall 
mahalline iade edilmektedir. 

Dün muhtelif ceza dairelerine aid rJ, 
larak üç iş gelmiş ve üçünün de tetkik• 
leri bitirilerek mahallerine gönderU., 
miştir. 

Göynükte Atatürk Anıtı 
Göynük, 12 (A.A.) - Atatürk'üd 

Göynük'de istih.arat buyurdukları yes
de bir anıtın yapılmasına karar veril
miş ve anıtın cuınuriyet bayraınxna kaıt 
dar yetiştirilmesi için ilçebayın ~::ad 
lığında kurulan komite faaliyete gef' 
miştir. 

Göynük panayırı 
Göynük, 12 (A.A.) - Her yıl açıl~ 

Göynük panayırı bugün açılmıştır. Pa• 
nayır üç gün devam edecektir. PanayP 
ı·a Kocaeli, Eskişehir, Bolu ve Bileciıı.. 
ten pek çok alıcılar gelmiştir. llayvaıa 
piyasası geçen yıldan yüksektir, atını 
satımın geçen yılı da geçeceği tahnıiıı 
edilmektedir, 

TÜRK - YUGOSLAV 
ticaret anlaşması 

Hükümetimizle Yugoslavya arasın" 

da yeni bir ticaret anlaııması yapılması 
için Yugoslavyadan gelen heyetle dıt 
bakanlığında görüşmelere başlanılınıŞ'" 

tır. 

İrana gidecek heyetimiz 
İran hükümetiyle hükümetimiz ara" 

smdaki muhtelif meseleler hnkkmda 
Tahranda görüşmeler yapacak olan he .. 
yetimiz çarşamba günii İstanbuldan ha· 
rekei" ederek Trabzon yoluyla İrana gi· 
decektir. 

Heyet reisi Bay C'emal HüsnU 

dün ak§am şehrimizden İstanbula hare'" 

ket etmi~ti:. 

İnhisar idaresinin 
yaptıracağı depo 

İnhisarlar umum müdürlü~ü tarafın• 
dan İzmirde bir tütün deposu yapun~ 
masına karar verilmiş ve projesinin ta~ 
zimine başlanılmıştır. 

Tütün imalathanesi olarak yap1lacalİ 
bu binada tozları imha eden ve işçileriıt 
içtimai bir hayat yaşamalarını temin e .. 
decek olan muhtelif tesisat bulunacak• 

tır. 

Liselerin Ders Müddeti Meselesi 
Bir okurumuz, lisele

rin on iki seneye çıka
rılması tasavvuru dola
yısiyle bize yazdığı bir 
mektupta, Amerika' da 
yüksek tahsile başlıyan 
talebenin ekserisinin an
cak orta mekteb mezunu 
bulunduğunuı kaydettik· 
ten sonra, gençliğin mek
tep sıralarında ihtiyarla
maktan kurtarılması için 
orta mektepten sonra ge
len lise devresinin kaldı
rılıp, ilk mektebten ön
ceki terbiye senelerine 
ilave edilmesi daha doğ
ru olacağı mülahazasın
da bulunuyor. 

İlk mektepten· önce 
bir kaç senelik bir ana 
mektebi usulünün konul
ması memleketimizin sos
yal bünyesine ne kadar 
uygunsuz bir hareket o
lursa, liselerin ikinci 
devresini biisbütün kal
dırmak da, aynı bakım· 
dan tasavvuru bile im
kansız bir şeydir. 

Hatta; modern garb 
tnikyasına gore organize 
edılmiş olan üniversite-

mize. bugünkü liselerin 
istenilen seviyede talebe 
yetiştiremedikleri şek• 
!inde bir dava karşısında 
bulunuyoruz. Ancak, üni
versite sıralarına otura
cak talebenin kültür se
viyesini istenilen dere
ceye çıkarmak için, lise 
sınıflarına ilave etmek
ten daha pratik ve daha 
rasyonel bir hal şekli bul
mak mümkün olduğu ka
naatindeyim. Yüksek 
mekteblere ve fakliltele
re birer ih?.ari sınıf ila
vesi, her halde liselerin 
on iki sınıfa çıkarılma-

sından daha faydalı bir 
hareket olur. Bu suretle 
hem liesden sonra tahsi
le devam _.etmek niyetin
de olmıyanların mefruz 
bir yüksek tahsil düşün
cesiyle iHlve edilecek bir 
seneleri kaybedilmemiş 
hem de her hangi bir 
ilim branşına istidadsız
lıkları dolayısiyle lise 
sınıflarında güçlük çe
ken talebelerin kendi 
meslekleri çerçevesi da-

hilinde bilgi vereceiC 
olan ihzari sınıfları da
ha kolaylıkla takib etme .. 
leri imkanı hazırlanmış 
olur. Bu usulün muallirn 
sayısından, dolayısiyle 
tedris masraflarından te· 
min edeceği tasarrufu da 
he~:tba katmak gereUir. 

Hatta, yalnız liselere 
ilavesi düşünUlen bir 'se
nenin de ğil. bugün lise'" 
nin ikinci devresini te~
kil eden üç seneden bi~ 
müddetin kısaltılarak 
yüksek mekteblere ve fa-
kültelere ihzari sınıf 
şeklinde ilave edilmesi! 
üzerinde düşiiniilt:ne~ı 
faydasız olmı'lacak bıt" 
mülfihazaclır. BelçikanıJl 
ve daha bazı memleket .. 
lerin tecrübeleri. sosya! 
bünyesinin hususiyetıeı:ı 
dolayısiyle nazariden 1 

.. 

yade pratik imkanlara 
d:ıha büyük bir eheıniyet 
vermek mecburiyetinde 
olan memleketimiz için: 
dikkatle takib edil'!1e; 
ve faydalanılması ıc 
eden örnekler teşkil ede!' 

YAŞAR N.ı\B 
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Alsas' daki komünist mitingleri hadisesiz geçti 

B. Thorez n:utkunda B. Hitlere HABERLE 
•' 

şiddetle hücum etti 
, 

YUNANISTAN'DA: BULGARISTAN'DAı 

(Başı ı. inci sayfada) 

&İni rnüdafaa etmek için Alzas'a gelditC· 
;erini söylemesi üzerine toplantıda bu-
U~nlar enternasyonal marşını söyle

tnı\]erdir. Bundan sonra genel sekre
t:r Torez söz almıştır. Komünist par
hni.Q k hangi sebebe dayanarak frangın 
'.Ytnetten düşürülmesi lehine rey ver

dığ" B it 1 • Torezden sorulmuştur. Torez, 
~Unisllerin bu yeri kıymetsizlen· 

dırrne için değil, fakat parlamento ta
rafından düşürülme tehlikesi karşısın· 
da olan halk cephesi hükümetini kur· 
~~ak için verdiklerini söylemiştir. 
. atıb, paranın kıymetten düşürülme· 
'~ne bir taviz olmak üzere gündelikle
tın arttırılmasını ve küçük tüccarların 
~iyetinin ıslah edilmesini istiyece
gini temin etmiş ve demiştir k: 
" - Alsas ve Loren vilayetleri ilbayla-

tı halk cephesi hükümetine müracaat 
:dcrek, komlinist saylavların propagan

a seyahatleri ıe.snasında tehlikeli kar
~aş.ahkların çıkacağını bildirmişlerdir. 

0 rcz'in Strazburg'da söz almasına en
gel olmak için komünist toplantılara 
~~~~ olmak istenmiştir. Halk cephesi 
. Ukumetinin Hitlerci unsurlar tarafın· 
dan yapılan bu şantajlara kapılarak ta
sarlanan toplantıların birçoğunu ya-
8alt etmesi tessüfe degw er. Fakat, bU
tü S n bunlara rağmen Torez işte gene 

trazburg'da söz söylemektedir." 
le Bundan sonra Torez, B. Hitler'in 
rş :Yardımları kurumunun açılma töre
~nde söylediği nutku çok kindar ve 

ha hakaretlerle dolu bir lisanla mev· 
tuubahis ederek şöyle bağırmıştır: 

"- Biz komünistler, kendisine liar
~ı nefret hisleri beslediğimiz Hitlerin 

er nutkunun bizi istihdaf etmesine 
lllüsaade edemeyiz. Biz komünistler na
bıus]u bir zenciyi bir Hitler'e tercih e
d1 ~tiz. Hitlerin ajanları hapse tıkılma-
ıd ı r.'' 

b Bundan sonra İspanya işlerinden 
ahseden Torez, Bloküsün kaldırılma

'' laznngeldiğini birçok defalar söyle
~iştir. Sovyetler Birliği, karışmamaz -

ılı: siyasasını çiğnemeğe hazır bulun
:uğunu söylemekle ilk admu atmış 
Ulunmaktadır ve bu, komünistlerin 

frıuhterem şefi B. Otahin'in müdahale· 
Gi sayesinde olmuştur. 
''b .,itlcr'lc konuşma1ara g1r1§me1~ 

• I • I ı. t ,, 
ıs e.rız, ""a .•• 

ıt s.~r~zburg. 12 (A.A.) - ~lzas'daki 
0rnunıst propaganda 'turncsı dün ak· 

!artı burada on bin kişilik bir kalabalr· 
~ın önlinde muazzam bir mitingle bit
~i~tir. Mitinge iştirak edenler, sergi 

1nasında toplanmışlar ve korkulan 
~ukabU nümayişler vuku bulmadığın· 
dan polisin müdahalesine hacet kalma· 
blıştır. 

lt B. Torez nutlCunda Hitler rejimine 
li~rşı şiddetli ithamlarda bulunmuş, 

1t1erin ''Mein Kampf" adındaki ese
;inden parçalar zikretmiş ve alman dev
et reisinin Fransanrn mahvını iste· 
~ekte olduğunu söylemiştir. 

1 
liatib demiştir ki: "- Bütün bun· 

ara rağmen Hitler'le konusmalara gı· -
tj • 
-ı.ı~tnek isteriz. Ancak bu tanışmalar 

1lletler Cemiyetinin çerçevesi içinde 
;~ bölilnmez bir sulh için olmalıdır. 
ıra bundan başka herhnngi türlü ha· 

&tiki sulh olamaz.'' 

Sözünü bitirirken B. Torez, atdatıl
~ış. ol~u~larmı söy!eyip, :Alzas kato
h k ışçılerıne ve eskı fransıstlerle ateş 

aç rnensublarına bir kere daha el u
aatnuştrr. 

Mt:llıuz'(lrıki miting 
l Mulhuz, 12 (A.A.) - Komünist· 
Ctin mitingi dün iki bin kişi hazır ol

\'!u ~ 
~u halde ''kuvvetli, serbest ve bahti-

hr hir Fransa için ... " parolası ile açıl· 
ttıı§tır. 

~hnal komünist mebuslardan Artür 
~rnet, Alzas'ta serbestçe propaganda 
~apılmasını yasak etmiş olduğundan 
01ayı hükümeti protesto etmi tir. 

1 "Parlamento reis vekili B. Jak Dük
(), en ernasyonal marşı ile selamlan
~ış v-e "memleket icinde bu fas.izm 
arşrsında boyun eğmenin asla kabul 

Cdile · ~ · .,, 
mıvecegını beyan etmiştir. 

1 TJ .,._ib, komünist partisinin halkçı-
arı 1-ı · 

ır araya toplama ı;. ı gaye edinen "h:· ı:; 
'· progrcımın tatbiki için hükü· 

mete fasılasız müzaharet vadinde OU• 
lunmuş olduğunu hatırlatmış ve şöyle 
demiştir: 

Balhan atış miisaf;akalan 
bat~ 

Yeni bir demiryolu liaıtı at_:ıldı 
Sofya, 12 (A. 

"- Hükümet, i~i kuvvetlerinin en · 
canlısının yardımından mahrum kal
mamak istiyorsa dikkatli davranmalı· 
dır. Hükümet, ne büyük patronlar he
yetinin önünde pe de iç faşizm önün
de boyun eğmelidir, fransız sosyal par
tisi, feshedilmeli ve la Rok hapse atıl
malıdır.'' 

Atina, 12 (A. 
A.) - Bugün öğ. 
leden soma Kı-

ral J orj da hazır 
bulunduğu halde 
Bimet'te yeni a. 
tış poligonunun 

açılma töreni ya
pılmıştrr. B u n • 

A.) - Dün cenu
bi Bulgaristan'da 
balkan demir yo· 
lunun bir imtida 
dı olan Mikailov· 
Rakovski demir 
yolu kıral, ı-esmi 
şahsıiyetler 

ve kalabalık bir 
Sözü dış siyasete nakleden B. Dük

lo, şöyle demiştir: 

"- İspanya işlerinde bitaraf kal
manın ne kadar ahmaklık olduğu yavaıı 
yavaş anlaşılmağa başladr. Çünkü bita· 
raflık siyaseti bir belfıhet olmamak ge• 
rektir.'' 

Gebviller toplantısı hadisesiz geç• 
miştir. Toplantıda 500 kişi hazır bu
lunmuştur. 

Yedi yerde toplantı oldu 
Strazburg, 12 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra aşağı Ren bölgesinde yedi yerde 
toplantılar olmuştur. Fazla mikdarda 
polis kuvvetleri tahŞıid edilmiş ise de 
hiç bir hadise çıkmamıştır. Komünist 
aleyhtarı partiler, Alzas'ta fesad çıkar
makla itham edilmek istemediklerin
den her türlU mlidahaleden sekinmeğe· 
karar vermişler ve ticaret borsasında 
toplanmayx tercih eylemişlerdir. 

Paris gazetelerinin fikirleri 
Paris, 12 (A.A.) - Bu sabah çıkan 

gazetelerin kanaatine göre, cumartesi 
ve pazar glinü yapmış olduğu toplantı
larla, komünist partisi, Alzas • Loren• 
deki azasının azlığını meydana koy• 
muş bulunmaktadır. Komünist Üm:u~i
te gazetesi, Strazburg toplantısında ha· 
zır olanları 15 bin, mulhuz'dakilerinf 
3 bin ve Kolmar ve Hagedingen'deki
lerini 2 bin tahmin etmektedir. Maten 
gazetesi, bir milyonluk bir halk kütle
si üzerinde 12 bin kişilik bir nümayişçi 
sayısı zikretmektedir. Jurnal gazetesi 
şu suali soruyor: ''Eğer evvelce tasar• 
lanmı~ bulunan 127 toplantı yapılmış 

olsaydı, söz almak için seçilen 72 ko
münist saylav bu kadar çok taraftarı 

nerede bulacaklardı?" 

Figaro gazetesi, komilnistlerin sınr
ra çok yakın bir yerde yaptıkları nü
mayişlerle Fransayı gayet nazik bir 
mevkie düşürdüğünU kaydetmektedir. 

B. Blum'un organı olan Popüler ga· 
zetesi komünist nümayişler hakkında 

biç bir şey söylememektedir. 

B. Thorez in nutl{u 
ve alman gazeteleri 

Berlin, 12 (A. A.) - Strazburg'da
ki komünist toplantısından bahseden 
12 Uhr Blatt gazetesi "alınan devlet şe
fine karşı hakaretler'' ve ''Strazburg .. 
daki kızıl kin nümayişleri'' başlrkları 

altında ezcümle ~unları yazmaktadır: 

"Thorez'in nutku, baştan sona kadar, 
alman devletine karşı bir hakarettir. 
Bu nutuk fransız hükümeti için o ka

dar utanılacak bir harekettir ki, biz, O• 

nu tavsif için kelime bulamamaktayız. 
Bütün dünya devlet adamlarının Fran. 
sa ite Almanya arasında, bir yakınlaş· 
ma temin etmiye çalıştıkları bir sırada, 

Fransa hükümeti, bütün çalışmaları a• 
kamete uğratmak hakkını komünistle .. 
re vermektedir. B. Thorez'in ıböyle bir 
dil kullanmasına hiç bir makul sebeb 
görmemekteyiz. Eğer B. Leon Blum 
ve arkadaşları komünist arkadaşlarını 
en basit terbiye kaidelerini riayete mec

bur etmekten aciz iseler, eğer B. Blum, 
komünist nutukları sansürden geçir· 
mek cesaretini göstermiyorsa, hiç ol· 
mazsa Thorez'in Almanya'ya karşı ilk 
hücumlarından sonra böyle bir nutkun 
devamına engel olabilirdi. Bu yapılma
mış ve B. Thorez, katiyen durdurula· 
maksrzın, iftiralarına ve tahkirlerine 
devam edebilmiştir. Almanya'yı be.işe· 
vizmden kurtarmış olan B . Hitler'e kar
şı hiç bir sempati beslememesinden do· 
layı da Thorez'i kabahatli bulacak de
ğiliz. Fakat B. Blum Strazburg hadise· 
leri hakkındaki görüşünü bildirmek 
mecburiyetindedir." 

d a n sonra birin

ci balkan a t t m 
müsabaka· 
1 a r ı ıı a başlan-

mıştır. Müsaba.. Kıral jorj 

kalara Yunanistan, Bulgaristan, Yugos

lavya, Romanya iştirak etmektedirler. 

Bulgar ekipi bugün gelecektir. 

BELÇliKA'DA: 

Katolik partisi tensik ediliyor 
Brüksel, 12 (A.A.) - Katolik parti

si tarafından dün yapılan bir umumi 

toplantı neticesinde bu partinin federa· 

list bir esas üzerinde tensik edilmesi . 

kararlaştırılmıştır. İleride katolik müt· 

tehit partisi yerine iki muhtar parti tc

§ekkül edecektir. Bunlardan biri flaman 
partisi, öteki brilkselli ve Valon parti· 
ıi olacaktır. 

SON DAKiKA: 

halk kütlesi hazır Kırai Horis 
olduğu halde açılmıştır. Kıral söylediği 

nutukta bulgar milletinin teknik saha. 

da tahakkuk ettirdiği terakkileri kay

detmiş ve bu yeni hattın Bulgaristanın 
sulh içinde dünya terakkisine hizmet 
etmek arzusuna yeni bir delil teşkil et· 
tiğini ilave eylemiştir. 

YUCOSLA VY A'DA: 

B. Köseivanof Belgrcid' da 
Belgrad, 12 (A.A.) - Bulgar başba· 

kanı B. Köseivanof, bu sabah Cenevre· 
den buraya gelmiştir. Bulgar mahfilleri
nin söylediğine göre başbakanın ziyareti 
dostça bir hareket olup resmi bir mahi.. 
yet taşımamaktadır. Maamafih, B. Kö
ıeivanof ile Yugoslavya başbakanı B. 
Stoyadinoviç, siyasi bir konuşma yapa
caktır. Bu sabah her iki devlet adamı, 
uzun bir görüşme yapmışlardır. Naib 
prens aul, bulgar başbakanını kabul e
derek öğle yemeğine alıkoymuştur. 

İspanyada bütün c eplıe!~rde 
muharebeler oldu 

şiddetli 

Paris, 12 (A.A.)' - Havas ajansının 
Cebreros San Martin cephesindeki mu-

habirinden: 
Düf! bütUn gece ve t>ugün bütiln 

gün bütiln cephede yirmi dört saatten
.beri devam eden sel gibi yağmura rağ· 
men şiddetli muharebeler olmuştur. 

Bilhassa top ve mitralyöz faaliyeti pek 
fazla idi. 

Hükümet kuvvetleri, ihtilalcilerin 
baskılarına mukavemet etmekte ve bir 
karış toprak vermemeğe uğraşmakta

dırlar. 'Kızıl baç servisinin mükemmel 
surette vazife Ha etmekte olduğunu 

görd:.; ..ı. İhtilalciler saflarından gelen l 
birçok çobanlar, hüklimet hatlarının ö
nüne gelmişlerdir. Bunların elinde 1-

siler tarafından verilmiş mürur tez1Ce· 
releri bulunuyordu. Asiler, bunlardan 
kendilerine her sabah süt vermelerini 
istemişler, onlar da bunun üzerine ka· 
çarak hükümte kuvvetlerine sığınmağı 
tercih etmişlerdir • 

Şimal ordusunun resmi tebliği 
Burgos, 12 (A.A.) - Şimal ordusu· 

nun resmi tebliğinde, bugün faaliyetinin 
son günlerdeki kadar hararetli olmadığı 
bildirilmektedir. 

Cenub cephesi, nasyonalistterin Kor
du hattı üzerinde Sierra Mereunada Vil
lanarta ve Belmerzin cenubundaki Es
piel mevkilerini işgal ettiklerini bildir· 
miştir. 

B. Şotan ın mülıiın bir nutk~u 
Fransız radikal şefi, halk cephesi bozulursa yeni

den seçim yapılması lazım olduğunu söyledi 
Paris, 12 (A.A.) - Oranje radikal 

t<ongresinde B. Şaton, partinin B. Blu· 
ma olan merbutiyet ve sadakatinden 

bahsetmiş ve hUküınet tarafından yapı· 
lan sosyal tecrübenin ancak içtimai 
sulh nizam ve kanunlara riayet dairesi 

dahilinde muvaffakiyetle neticelenebi
leceği kanaatinde olduğunu söylemiş· 
tir. 

B. Şotan, netice olarak demiştir -ki : 
"- ~imdilik teşrii meclis, halkçıla

rın bir araya gelmesi sayesinde ve bu 
bir araya gelmeyi temin rnalı:sadiyle ku

rulmuştur. Eğer bu toplantı bozulacak 
olursa mantıki tek çare, anlaşmazlıkla· 

rımızı um~i seçimin hükümran ha
kemliğine havale etmektir.,, 

Gazeteler, B. Şotan'ın sözlerinin e· 

bemiyet ve şümulünde israr etmekte ve 
bu sözlerin Alsas'ta komünistlerin yap
ını§ oldukları toplantıların ertesi günü 
söylenmiş olmasından dolayı hususi bir 
ehemiyet almış olduğun11 ilave eylcmek
tedirler. Gazeteler, parlamentoda, ekse
riyet manevrası melesinin yeniden orta
ya atılmış olduğunu yazmaktadırlar. 

övr gazetesi, bir radikal sosyalist 
hükümetinin ancak sağ cenahın yardı
miyle tutunabileceği düşüncesini ileri 
sürmekte ve şöyle demektedir : 

"Komünistlerle olan ittifakı bozmak, 
bugün isimleri ortada dolaşan kimsele
re yol a~mak, dahili harb teşkilatlarının 
işini kolaylaştırmak ve Fransayı faşizmin 

1

, kucaeına atmak olur. Radikalleri, halk· 
çılar cephesini yani nizam, sulh ve hür
riyet cephesini müdafaa edecektir. ,, 

Filistinde arab işçiler çalışmıya başlıyorlar 
Kudüs, 12 (A.A.) - Royter Ajan· 

aından : 
Filistin'de bir huzur ve aükun hava

sı eser gibidir. Altı aylık bir grevden 
sonra takriben iki yüz bin arab, tekıar 
işe başlamağa hazırlanmaktadırlar. Bu 

sabah Kudüs, Hayfa ve Nablus'da büyük 
bir faaliyet görülmüştür. Mağazaların 
bir çoğu şimdiden açılmıştır. İşçiler ne· 
şe ve sevinç içinde i~lcri başına gelmek· 
tedirler. Caddelerde büyük bir canlılık 
vardır. Resmi ve hususi nakil vasıtala· 

rr, normal seyrini almıştır. 
Mamafih, dün akşam bazı hlidiseler 

olmuştur. Bir yahudi polis memuru, 
Akka yakıninde öldürülmüş ve petrol 
borusundan kaçan petrol Tamra yakı· 

nında ateş almıştır. 

Arab gazeteleri memnun 
Kudüs, 12 (A.A.) - Havas ajansın

dan: 
Bütün arab gazeteleri, grevin muzaf

feriyetle sona ermiş olmasından dolayr 
memnuniyete izhar etmektedirler. Hal· 
buki yahudi gazeteleri, arabların muvaf. 
fakiyetsizliğe uğramrş ve çünkü talep· 
terinden biç birinin kabul edilmemiş 

olduğunu yazmaktadırlar. 

INGIL TERE'DE: 

Fa~i.'(t aleyhtarı bir niimavis 
Londra, 12 (A. • 

A.) - Geçen pa
%ar Sir Mosley"in 
yaptırdığı nüma
yişe mukabele o
larak, dün ögle· 
den soma Lond
ra'nın garlı ma
hallelerinde f a -
f i z nı aleytar-
ları bir nümayiş 

yapmışlar

d ı r. Nümayiş-

cilerin s ay ı s ı ,:,ır ı.fosı ey 

dört bin kadar o!up bunlar komünistler, 
müstakil jşçi partisi ve muhtelif faşist 
aleyhtarı kurumlar üyelerinden il.ıaret 
idiler. 

Alay Toverhil'de teşekkül edip ora· 
dan Viktorya parkına gitmişlerdir. A· 
laya bir çok da kadın iştirak eylemiş 

bulunuyordu. Zaüitanın alay güzcrga· 
hında intizamı muhafa7.a ile meşgul 1.ıu
lunmasından istifade eden bir takım 

gençler Mile-End mahallesinde on beş 
genç beş dükkanın camakanlarını talı .. 
rib etmiştir. 

Nümayiş esnasında dokuz kişi tev· 
kif edilmiştir. 

Londra otobiisçiilcrirıin 
grevı bitti 

Londra, 12 (A.A.) - Üç gün once, 
yeniden başlamış olan otobüscliler gre· 
vi dün sona ermiştir. Greve iştirak eden 
750 kondöktör tekrar iş başına dönmüş· 
lerdir, 

YUCOSLA VY A'DA: 

Dinarın kıymeti diişiiriılnıiyecc1' 
Belgrad, 12 (A.A.) - Finans Baka· 

nı, öteki devletler tarafından alınan fi· 
nansal tedbirlerin dinarın istikrarını 

tehlikeye düşürdüğü hakkındaki şayia· 
ları kati olarak yalanlamrştır. Bakan y~ 
goslav hükümetiniıı dinarı kıymetten 

düşürmek niyetinde olmadığını kaydet• 
miştir. 

ROMANYA'DA: 

Kiiçiik anla§ma elwnomih 
konseyi açıldı 

Bükreş, 12 (A.A.) - Küçük anl:ışma 
ekonomik konseyi bugün burada açıl. 
mı~tır. 

Merkezri Prağda bulunaacak oları 

ekonomik merkez ile orta Avrupa eko
nomik teşkilatı hakkında Çekoslovakya 
başbakanının teklifini Çekoslovakya tet· 
kik edeceği için, konseyin toplantısına 
hususi ehemiyet atfetmektedir. 

B. Antencsko Bii.kreş'e döndii 
Belgrad, 12 (A.A.) - Romanya dıt 

işleri bakanı B. Antonesko, Belgrad'da 
iki gün kaldıktan sonra Blikreş'e hare· 
ket etmiştir. Başbakan Stoyadinoviç 
dün akşam B. Antonesko şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

POLONYA'DA: 
.. 

Fran~ız - Lelı Jinansrıl gifriişmc· 

leri yeniden bu§lıyor 
Varşova, 12 (A.A.) - İskra ajansı, 

frank kıymetinin düşmesi üzerine kesil. 
miş olan Fransa - Lehistan finansal mü
zakerelerin bugün tekrar başlayacağını 
ve Lehistan delege heyetinin cumartesi 

" günü yola çıkını§ olduğunu bildirmekte· 
dir. 

İki kıymetli 

ınisafirimiz 
(Başı 1. inci sayfada) 

Rusyadan lstanbula gelecek ve orada 
2 - 3 gün kaldıktan sonra şehrimize §e• 
ref verecektir. 

"' .. 
Dost ve müttefik Yugoslavyanın kıy. 

metli başvekili B. Stoyadinoviç'in cu· 
muriyct bayramımız münasebetiyle mem. 
leketimizi ziyareti tahakkuk etmiştiı;-. 

Bu ziyaret Ankara mahfillerinde lıli· 
yük bir alaka ve memnunivetle beklen· 
mektedir. (A.A.) 
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Wurzburg lu peskopos Adolf Philipp 
1623 - 1631 seneleri arasında Ehremburg 
da 900 kadını sihirbazlık cürmiyle itti
ham ederek diri diri yakdırmışdı. Bu 
sıralarda Loren dükalığında da 16 sene
de 800 sihirbaz yakılmıştır. Birincide 
bu işi yapan dünyaya necat getiren ki
l~se, ikinci de katolik ve sofu bir prens
tır. 

* 
Sihirbazlık hakkındaki batıl itikat· 

la mücadele eden ilk kitabı 1563 sene
sinde Weier isminde bir kah inist yaz
mıştır. Bu kit b derhal katoliklerin ya
sak kitiblar indeksine soımlmuş ve mü
ellifi kilise tarafından sih'rbazların cü
rüm ort ~ ı ve voldası iJiin edilmiştir. 

Bu zat din adamı değil bir doktordu. 
Neden se her hangi bir sahadaki akııır
ca fikirler o sahaya mensub adamlar ta
rafından değil, daha ziyade bunun dı
tında bulunanlar tarafından ortaya a
tılmıştır. 

1691 senesinde "Büyülenmiş dünya" 
adlı bir kitab telif ederek seytanın ve 
sihirbazların olsa olsa man~evi mucid
ler, kudretsiz mahluklar olabileceğini 
ve İncil ile Tevratın da başka türlü hü
kümler vermeğe miir:ıit olmadığını id
dia eden Bekker adındaki bir zat me
muriyetinden kuvulmuş ve dinsiz ilan 
edilmiştir. Bu yolda aklıselime uygun 
fikirler neşreden her şahsın uğradığı 
muamele ayni idi. Şu noktaya dikkat 
edilmelidir ki, böyle adamlara ilkve şid
detli hücumu yapanlar din alimleri ve 
hukukçular oluyordu. Zaten her dev
rede terrakki ve açık fikirlilik alimle
rin pek hoşlandığı şeyler değildir. 

* 
1751 senesinde neşrolunan Bavyera 

ceza kanununa göre "sihirbazlar, şey
tan ile ittifak edenler veya vücudlarına 
§eytan girip mekan tutmus olanlar ve 
feytana ibadet edenler diri diri yakJl
mak suretiyle cezalandırırlar." 

* 1713 senesinde bir sihirbaz kadın 
TubinrYen hl l uk fakiıltes'nin protestan 
profesörlerinin sözü üzerine yakılmış
tır. 

* 
~728 senesinde Berlinde yapılan bir si

hırbazlık rr • "il emesi neticesinde maz
n~n ~ıüebbed agır hapse mahkiim edil· 
mıştır. 

~ 

Almanyada son sihirbazı idam et
miş :>lmak ,erefi Kemptlen prensli~i 
papazlarına aiddir. Vaka 1775 senesin
de ceryan tın' · e ı~tır. Bu sırada Lcssing 
46 ve Gaethe 26 yaşlarında idiler 

* 
1836 senesinde Helo yarım adası ba-

lı.kc ıları bir kadını şeytanla bulunuyor 
••ve •uda boğmuşlardır, 

* 
• .?.r~odoka mezhebi bu aihirbazlık 
ilet :ıne düımemiıtir. Çünkü başla
rında bir papaları yoktu. Zaten ortaza
manın ilk devirlerine aid olan ve halk 
tar r.ı~dan unutulmağa başlayan bu ba
tıl ıtıkadı yeniden körükleyip canlan-

dıran ve medeniyetin dev adımları at
mağa başladığı devirlere kadar devam 
ettiren papalardır. 

* 
Sihirbazlık, Büyücülük ve zındık

lık tabirleri Bavyera kanunlarından an
cak 1813 senesinde çıkarılmıştır. Röne
sans'sın ve Fransız inkilabının tesirleri 
burada da kendini göstermiş ve akıllara 
aydınlık getirerek "hata etmez" kilise
nin miraslarını ortadan kaldırmıştır. 

* Protestanlarda uyanıklık devri kato-
li' · re nazaran biraz daha erken başla
mıştır. Halbuki katolik memleketleri
nin bazılarından yarım asır önceye ka
dar orta zamanın karanlık itikadları hü
küm sürmüştür. Aşağıdaki bir kaç mi
sal sevgi dinini yapan kilisenin asla fi. 
kirlerini değiştirmediğini ve zemin ve 
zamanı müsait •bulununca derhal eski 
usul başbarhklara başladığını isbat e
der. 

1860 senesinde Meksika da Camar
go şehrinde bir kadın dinsizlik ve zın
dıkhk ile itham edilerek diri diri ya
kılmıştır. 1876 senesinde bir kadın ile 
oğlu yine din meselesi yüzünden Mek· 
sikanın St. Suau de Sacobo şehrinde 

ve aynı odun yığını üzerinde beraberce 
yakılmışlardır. 1888 senesinde bir ka
dın Peru da sihirbazlıkla itham edil
mi! ve pazar meydanında kırbaçla dö
vülerek öldürülmüştür. 

Görülüyor ki oıilletler uyanıklıkla
rından ve din adamlarına olan itimat
sızlıklardan bir az vaz geçerek tekrar 
onların tesiri altına girecek olsalar orta 
zaman vahşetlerini tekrar görmek hiç 
imkansız olmıyacaktır. 

(Sonu var) 

POIJSTE: 

Tuğlll ile omuzuna vurarak 
yaraladı 

Yenişehirde mühendis B. Galibin in
şaatında çalışan İhsan ile Hüseyin kav. 
ga etmişler ve Hüseyin tuğla ile İhsanı 
omuzundan yaralamı§tır. Suçlu yakala
narak cumuriyet müddeiumumiliğine ve· 

rilmİ§tİr. 

Sigorıa ettirilen l>ir diikkan 
yandı 

Cumartesi günü saat 22.20 de Sa
manpazarında üç dükkanın yanmasiyle 
neticelenen yangının neden çıktığı hak
kında tahkikat yapılırken Mehmedin 101 
numaralı dükkanındaki eşyaların 16 gün 
evvel güven sigorta şirketine sigorta et
tirildiği anlaşılmıştır. 

Bnnun üzerine yangında bir kasd ol
duğu sezilerek tahkikat derinleştirilmiş 
ve suçlu cumuriyet müddeiumumiliğine 
verilmiştir. 

.--.-----.---a?? JJtJiZ1J av %Y nır n.ıv_ -
El işleri sergisinde : 
Beğenilecek el işlerine ve 
küçük sanatlara 10.000 li
ra mükafat dağıtılacaktır 

- - - __ , 
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ISPANYOL DRAMI ETRAFINDA 
Pek uzun siirmiiş ola1ı kanlı miicadelelere rağmen İspanyol dramı heniiz kati bir saf haya gir• 
miş değildir. Ve, Avrupa'd<ı bu mesele etrafında ileri siirülen fikirler de: iç ihtilalin mulıtelif 
rrnınzaraları kadar karışık ve ıeza'dlı olmakta devam ediyor. Ancak ihtilalcilerin hareketleri 
ilcrledik<:e ve zaferleri çoğaldıkca, Avrupada, artık neticeyi kazanacağı ihtimal.i kuvvetlenmİf 
olan milliyetçilere doğru bir ıemayiiliin de giinden giine kuvvet kazandığı göriilmekıedir. 
Biitiin temayülleri koynunda toplıyan f ransız matbuatının neşriyatına bir giiz gezdirmek bu 
babmdan karakteristiktir. 

lliikiimetçikr sijyliiyor. 

Madrid hükümetini!' Paris büyük elçisi M. Marcelino Do
ningo, Oeuvre gazetesrnde, İspanyol ihtilali hakkında hükü
metinin fikirlerine tercenıan olarak ~unları söylemektedir: 

Avrupanın asi generallere karşı durumu değişmeden is
panyol dramı sona ererse, tarihin kayddeeceği ayıp, ispanyol 
harbı dc~il, Avrupa'nın hareket tarzı olacaktır. 

Kimseye meçhul kalmaması için vakıalar zikredelim: 
Birincisi: faşist te'!1ayüllü bir askeri ayaklanma. 
İkincisi: ayaklanmanın tamamiyle silahlarından tecrid et

tiği meşru hükümete karşı tatbik edilen bir abloka ki hükü
metin asilere karşı koymak, meşruiyet ve otoriteyi müdafaa 
etmek için ihtiyacı olan silahları tedarik etmek imkanlarını 
elinden almıştır. 

Üçüncüsü: Faşist devletlerce isi orduya yapılmış olan 
açık ve aleni yardım. Bu ordu şimdi hükümete aid olan sillh
lardan başka devamlı surette kendisine verilen vasıtalara da 
malik bulunmaktadır. 

İşte vakıalar. 

Demokrat milletler tarafından abloka edilmiş bir demofC
rat rejim. Faşist devletlerin yardımına mazhar olan bir faşist 
ayaklanma. Ve nihayet kendini müdafaa etmesine mani olu
nan meşruti bir meşruiyet ve yalnız kanun dışı değil, aynı • · 
manda kanuna karşı da olduğu halde gali.b gelmek için kendi
sinden hiç bir şey esirgenmiyen bir mütecaviz. 

General Franko ıöyliiyor. 

L'Echo de Paris gB2etesi de ihtilalcilerin şefi ilan edil
miş olan General Franko ile bir muhabirinin yaptığı mülakatı 
neşretmektedir. Kendisine sorulan suallere General Franko'• 
nun verdiği cevablardan bazıları .şunlardır: 

- Fransa hükümetçilere çok silah vermiş midir? 
- Başlangıçta evet. Bu silahları Akdeniz kıyısındaki is-

panyol şehirlerinde bulunan Meksika mümessillerine gönderi
vordu. Bunlar Amerikaya gitmesi icab ederken İspanyada ka
lıyordu. Sonra, bu tarzda silah yollamalar azalarak nihayet sı· 
fıra indi. 

General, sonra, büyük bir samimiyetle ilave etmiş.tir: 
- Esasen "Halk cephesi" ile Fransayı aynı şey addetmem. 

Bunlar biribirinden tamamen ayrı iki şeydir. Halk cephesi 
Fransa demek değildir. O Madrid'de, Pariste veya Moskova· 
da olsun, daima aynıdır. Fransayı severim. Esasen Fransayı 
sevmemek mümkün müdür? Fransanın muharrirlerini, kültü
rünü, ruhunu tanıyan ona hayran olur. Ben kendi hesabıma bir 
tek şey temenni ediyorum, birgün milletinizin milletimle ele
le yürümesi tek arzumdur. O zaman Fasta beraber döğüşmüş 
olduğumuzdan baş!ta bir hatıramız olmıyacaktır. Dostluğu-
muz kanla mühürlenmiştir. · 

Fas ve Balear adaları. ~ 

Le ]our gazetesinde B. Leon Bailby şunlan yazıyor: 

Marcel Doningo ve bir siyasi misiyonla birlikte Pasiona
ria Parise geldiği zaman, Madrid hükümeti, bir mucize olma
dıkça, davasına kaybedilmiş gözüyle bakıyordu. 

İspanyolların bu Paris ziyareti Thorez'le komünist arka
daşlarına gönderilmi, bir imdad işaretiydi: Komünistlerin 
Lcon Blum üzerinde tazyik yapmaları ve hükümetçiler lehin
de bir müdahaleyi temin için fransız kabinesini kancıklık1a it· 
ham etmeleri mümkün olup olmadığını araştırıyorlardı. 

Komünist partisini ikna etmek güç bir iş değildi. Fuat 
halk cephesinin bir kısmı, radikal sosyalistler projeye mulıa· 
lif tiler. 

Ozaman İspanyol heyeti radikal sosyalistler üzerinde mü
essir olmak için faaliyete giriştiler, solcu gazetelerin idareı.a
nelerini ziyaret ederek şöyle hitabelerde bulundular: 

- Asi generaller ve Burgos hükümeti iki muahede imza
lamıştı~: biri İtalya ile, diğeri de Almanya ile. Bumuahedekr 
harbın başlangıcmdanberi bu iki devlet tarafından yapılmış 
olan yardımların karşılığını tesbit etmektedir. Generaller 

muvaffakiyet takdirinde. Almanyaya İspanyol Fasını ve ltal• 
ya'ya Balear adalarını vermeyi teahhüd etmişlerdir. 

Parti zihniyetinin idrak hassasına galebe ça!dığı muhitler
de yol açmak için bundan güzel bir iftira bulunamazdı, 

La Republique ne diyor: 

Le ]our gazetesinin bu yazısiyle kendisinin telmih edilmi~ 
oldu~unu söyleyen La Republique gazetesi de buna şöyle bir, 
cevab vermektedir: 

- Biz idrak hassasına sahi.b olduğumuzu sanıyoruz. Hatta 
bizi B. Bailby'den tefrik eden nokta da budur. 

B. Marcel Doningo'yu dinledik. Bize söylediklerini neşr· 
ettik. Gazetemiz vasıtasiyle "milliyetçi" İspanyaya meselenin 
mahiyetini sorduk. General Franko, İspanyanın ne Balear a· 
dalarını, ne de Fastaki hakkını terketmek niyetnide olmadığı· 
nı söyledi. Çok güzel, fakat her şey mümkündü, ve generalin 
tekzibine bizim neşriyatımızm sebebiyet vermemiş oldu~u da 
iddia edilemez. B. Bailby belki susmayı tercih ederdi. Biz bu· 
nu yapamazdık 

Yeni bir lıpanya'ya doğru: 

Le Temps gazetesinin Burgos'da bulunan muharririr Gas
ton Blanc oradan gazetesine yazıyor: 

General Frankoya İspanyol devlet reisi unvanının verilme
si ve şimdiye kadar ileri sürülmüş olan muhayyele mahsulü 
programlara nihayet veren resmi programın neşredilmif olma
sı, bizi İspanyanın istikbali hakkında bir dereceye kadar ay
dınlatmaktadır. Bu hadiselerin, Madrid'in sukutu beklenildi
ği günlerde vukua gelmiŞı olması tesadüfi olmasa gerektir. 
Milli ispanyol hükümetinin diğer devletlerce tanınması 
meselesi konuşulacağı zaman bu hükümetin mahiyeti 
herkesçe bilinmek doğru olurdu. Sonra bu açıklamanın 
dahili bakımdan da faydaları vardır. Unutmamak lazım· 
dır ki "milliyetçi" adı altında anılanların hepsi aynı fikirle· 
re ve aynı programa sahih olmaktan uzaktırlar. Gerçi, müş
terek bir nizam, katoliklik ve milliyetçilik ideali onları birleş
tirmekte ve Marksizme karşı sevketmektedir. Fakat araların· 
da ihtilaflar da eksik değildir. Onun içindir ki bu ihtilafları 
bilen bir müşahid zaferin ertesinde muzafferlerin dağılması 
ihtimalini hatırına getirebilir. Burgos meclisinin kararı bu 
müşkülü halletmektedir. Meclis, yeni İspanyol devletinin te· 
melini General Frankonun şahsın<!ıı atmakla bUtUn kavgaları 
önlemis oluyor. Madride artık askerleıin ardından ihtilaf da 
girecek değildir. Madrid'in zabtından s0nra, bu~ün Burgos da 
muvakkaten yerleşmiş olan hükümet oraya nakledilecek ve ye 
ni bir organizasyon yapılmıyacak, sadeı:I' mevcud organizas • 
yon orada çalışmasına devam edecektir. General Frank mun 
programı, etrafındakilerin heosinin arzularını itibara almış 
olduğunu göstermektedir. İhtilafların önünü şimdi•len almayı 
ne kadar istiyorsa, herkesin idealine de hürmet etmeye o de
rece ehemiyet vermektedir. 

Milliyetôler cephesinde kımlcr t•ar: 

Bugün milliyetçiler cephesintle birleşmiş olan elemanlar bil· 
hassa şunlardan mürekkebtir: 

1- Ordu, 
2 - Primo de Rivera'n:n tesis etmiş olduğu ve "Phalanges" 

altında anılan faşist teşkilat. Şeflerinin ş.u dakikada nerede bu· 
lunduğu ve akibetinin ne olduğu malum olmamakla beraber, 
bu teşkilata sivil harbta yüz bin !:işi seferber etmiş ve on bin 
maktul vermiştir. 

3 - Eskiden karlist adı altında tanılan ananeciler. BiJhas
aa Navar eyaleti bu siyasi tarikate mensup kırmızı bereliler
den hesabsız kıtalar teşkil ederek ihtilalcilerin emrine ver· 
miştir. Bunlar korporatif'ci ve kıralcı ideolojilerinden vaz
geçmemekle beraber vatan içi komünizme karşı mücadele uğ
runa ordunun yanında barba iştirak etmişlerdir. Reisleri Fal 
Conde'dir. Ve yorulmaz gayretleriyle milliyetçiler cephesine 
70,000 asker toplamıştır. 

Bunlardan başka Git Robles'in katolikleri Goicoechea'nrn 
Alfons taraftarı kıralcılarr, ve doktor Albinana'nın milliyet • 
çileri tali derecede unsurlardır. 

.ıı=-===========================================================================:================================== 
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(F EL KiT ABI 
l'szaıı: , Çeviren: 

Budyard K.lPLtt.Q Nurettin ART AM -------
Devam et, devam et, dedi, hatınn kal

masın ama, sizler galiba, kuyruğunuzun üze
rinde dikilerek harb ediyorsunuz. 

İkize benziyen iki boğa bir ağızdan dedi
ler ki: 

- Bu işin bir tek yolu vardır. Biz, iki 
kuyruklu (iki kuyruklu kelimesi kamp argu
sunda fil manasına gelir) boru çalar çalmaz 
biz yirmi boyunduruğumuzla büyük toplar
öan birisine dayanırız. 

Genç katır sordu: 
-İki kuyruklular ne diye boru çalarlar? 
_ Karşı taraftaki dumana doğru gide

miyeceklerini bildirmek için, bu filler kadar 
korkak hayvan yoktur. Onun üzerine biz 
Heya - Hulla, H eya - ~u.ııa ! büyük topu ce
keriz. Biz ne kedıler gıbı tırmanırız, ne de 
buzağılar' gibi koşarız. Biz, yirmimiz birden 

düz ovada yürürüz. Bu, boyunduruklar başı
mızdan çıkıncaya kadar devam ede&'. Ondan 
sonra biz otlamağa koyuluruz ve büyük top
lar konuşmağa başlar; karşıdaki şehirde to
zu dumana katar. 

Dıvarlar, yıkılır, tozlar havaya uçarken 
biz de yerimize döneriz. 

Genç katır: • 
- Bövle ana b~ba gününde siz, otluyor-

sunuz, öyle mi? dedi. 
Ne zaman olursa nlsun. daima kamım 

dovunnak iyi bir şeydir. Biz, tekrar üzerimi
ze boyundtıruk vurulup topları iki kuymk
lulann be!-ledi~i yere cekinceve karlar ot1a
nz. Ba:rnn kar~mıızdaki şehirden de büvük 
toplar, bizimkilere cevab verir. O zaman, bh 
kısmımız ölür. Geride kalanlar. onların bı
raktı~ı cavrrlar üzerinde otlar. Bu, ahn va
zu~H1tr. Alın yazunndan hacka hic bir sey de
ğ-ildir. Ne olursa olc:;un, iki kuyruklular, kor
kak seylerdir. Harb etmenin en doi?;ru yolu 
budur. Biz, Han11r'lu iki karde~i?.. Babafl'ız 
Şiva'nm mukaddes bo<rası idi. Söyliyeceği-
miz budur. "" 

- Bu akcam, gercekten birzok sevler 
öğrendim dedi topçu beygiri, siz dağ topu 
efendileri, karsınızda büyük toplarla ateş 

. edilir ve iki kuyruklular arkanızda dururken 
ot otlamağa kıyışabilir misiniz? 

Billi dedi ki: 
- Oturupta insanlann üzerimizden ateş 

etmesine, bıçakları adamların üzerine doğ
ru koşma~a ne kadar kıyışabilirsek, buna da 
o kadar. Ben böyle şey duymadım. 

Bir dağ kenan, iyi muvazenelenmiş bir 
yük, aklı başında bir sürücü, bu vaziyetler 
karııısında ben, sizin katırınızım. Fakat baş
ka vaziyetlerde hayır! 

At: 
- Şüphesiz, dedi, herkesin i,i kendine, 

fakat ben öyle görüyorum ki sizin ailc;pif, 
sizin baba tarafınız birçok şeyleri anlamak
tan acizdir. 

Her katır, babasının esek oldu~unu hatır
latanlardan nefret ettiği için, Billi hiddetle 
dedi ki: 

- Benim baba tarafımdan böyle bahset
meyiniz. Benim babam cenubtan bir efendi
dir. O, bir atın yapabileceği şekilde ısırabi
lir, tekme atabilir ve yük taşıyabilirdi. Bü
yük, kahve rengi Brumbi, bunu hatırlayınız. 

Brumbi, hiç terbiye görmemiş, büyük ya
bani at demektir. Bu söz karsısında, artık, 
siz bir A vusturalya atının neler duyduğunu 

tasavvur edebilirsiniz. Ben karanlıkta atın, 
gözlerindeki akın parıldadığını görüyordum. 
At, dişlerinin arasından çıkan bir sesle dedi
ki: 

- Dışardan gelmiş Malaga sıpasının oğ
lu, şunu iyi bil ki, ben Melbum kupasını ka
zanmış olan Karbin'e ana tarafımdan akra
bayım. Bizim geldiğimiz taraflarda bizim 
üzerimize rezil katırların üzerine binildiği 
gibi binilmez. Merdsen çık karşıma; nasıl 
hazır mısın? 

Billi: 
- Art ayaklarla! dedi. İkisi de biribirle

rinin yüzüne bakarak geri geri çekildiler. 
Ben çetin bir çarpışma olacağını beklerken 
sağ taraftan, karanlıklar içinden bir se& 
geldi: • 

- Ne diye döğüşe kalkışıyorsunuz bu
rada? Sükftneti bozmayın. 

İki tarafın da süngüsü düşüverdi. Surat
lannı bir karış asmışlardı. Çünkü ne at, ne 
de katır filin sesine karşı tahammül göste
remezlerdi. 

- İki kuyruklu, dedi at, ona mukavemet 
edemem. İki tarafa birer kuyruk, işi bitiri-
verir. 

(Sonu var) 



ULUS SAYFAS 

_ __...\"~......,-,, Ankarada orduab 
müsabaksı 

İspanyaya sovyet yardımı devam ederse 

Italya asilere yardım edecek 
General dö Lano, bunu söyliyecek 

mevkide olduğunu bildiriyoT 

Çanka) anın Eskişehir seyahati Bu ayın on beşinde başla
yıp on yedisinde 

Eslci~ehlrde muvallalcryetli ikr 

Ank 1'anm ~nç ve enerjik takımla
llııdan Çankay3, Eakiıehirde yapınıı 
Olduğu iki maçı da kazanarak dönmüt
'llr. ç~kaya, ılk masnu cummcai cü
llil aaat 15.30 da ldmanyurdu ile yap
~tır ve muvaffakıyetli bir oyundan 
loııra İdmanyurdunu 3 - 4 yenmf ıterdlr. 

Çankayalılar ilk devreyi 3 - 2 galib 
0larak bitirmitler ve ikinci devreye bir 
lllıı ıonra oyıuyacakları 11kı maçı dü
l6ııerek Uç ihtiyat oyuncu ile çıkmıı· 
1-dr. Golleırfn tlçOnU Fethi, birini Ab
baı Hilmi atmııtır. 

ikinci maç pazar pnil aut 15,5 de 
t.liyUk ~ir Jralabalık önünde yapılmıftır. 
t.nkaya ba maça ıa kadro ile çıkmıt
tı: Venıan. Puad Gazi, Orhan, Iamil, 
l'fihad, Mustafa, Om.er, Fethi, Abbaa 
llilnü, Maıtafa. 

Deminpor: Şükrü, Şevket, Mara
toıı İbrahim, Fahri, İsmail, Saim, Saba
lıaddin, Arif, Rauf, lsmail'den mürek
kepti. 

İkinci takım Ud ıene evvel Konya 
trupu pmpiyonluğunda çarpıpnıı ve 
tank ya bu maçı 2 • 3 kazanmııtı. Bu 
llıaç onun revanır mahiyetinde idi. Şiın· 
diye kadar Fcncrbahçe, Galatasaray, 
\1 efa, AnkaraglicU ve Gençlerbirliğini 
ltendi sahasında yenen ve kendi saha
••nda hiç mağlub olmıyan Demirspor 
btı oıaçı muhakkak kazanacağını iddia 
tdiyordu. Fakat oyun Çankayanın mü
temadi hakimiyetı altında başlamıt ve 
&,ıece bitmigtir. 

Ç nkaya, çoğu demirsporlu oJan Es
ltiıehir halkı tarafından oyun devam 
ettiği müddetçe g\bel ve teknik oyu
llundan dolayı alk ılandı. Oyun seri bir 
•uret,te baıtadı. Onuncu dakikada ö
llıer Çankayanın ilk sayısını attı. 25 in
ti dakikada Arif vaaıtasiyle eakitehiı· 
liıer beraberliği temin ettiler, ve der
laaı hikuma geçen çankay..tılar ~
'Por kalesini çcm~er içine almış1ardı. 
Cüze! ve kom~ine bir ak ndan 10nra 
•ole bir ıütle Mustafa Çankayaya ga
libiye~i kazandıran golü yapb. hk dev
re bu suretle bitti. İkinci devre oyun 
tayet sert olarak batladı. Her ne pa
baıına olursa olsun maflObiyetten kur
tulmak ,istiyen deQıinporlular favullu 
O)'nıyorlardı. 15 inci dakika~ yere dil
len Kimli Fahrinin kasdt bir tekmesi 
ile bqüdı, ve uhayr arkadqlar!QID 

Tefrika: No. 66 

ma~ yapan Çankaya takımı 

kollan araımda terketti. Hakem demir
ıporlu Fahriyi oyundan çıkardL Çan
kaya forvedleri mütemadiyen Demirapor 
kalesi önUnde oynadılar. Fakat kasdl 
tekmeler, çarpışlar, topu mütemadiyen 
dıprı atmalar ıol olmasına mani oldu. 
Kendi sahasında na maf lflb Demirspor 
Ankaranm enerjik takımı karıısmda 

beraberliği değil ancak fula gol yeme
meğe baktı. Oyun Çankayanın 2 • l ga· 
libiyetiyle bitti. 

Çankaya Eskltebirde ıöatermit ol· 
dulu teknik ve enerjiden dolayı fevka· 
lide takdir edilmlt ve illkıtlammıtır. 

Çankayayı kuanmıı olduğu galibi· 
yetten dolayı Ankara fudbolu namına 
tebrik ederiz 

Gençler B. rliği - Kınk

kale Gücü maçındaki 
hadise . 

Pazar gUnü Ankara gUcil sahasında 
yapılan Gençler birliği • Kınkkale gücü 
anwndaki Çanakkale kupası maçının so
nunda çıkarılan müdahale hldisesi dola
yıaiyle türk apor kurumu Ankara böl
gesi heyetinin dün alqam toplanarak ba· 
zı mühim kararlar verdiii haber alın
mqtır. 

MANÇURl'DE: 

Soeyeı - Mançu 31nınnda 
yeni bir lıôdiae 

Hıinking. 12 (A.A.) - Dün sınır 
boyunda, sovyet ve mançu sınır muha
fızları arasında bir çarpıpna oımu,tur. 
Her iki tarafa da takviye kuvvetleri 
gönderilmittir. Sovyet ve mançu kıta
larr fimdi biribirlerlnden d5rt ytiz met
re uzakta bulunuyorlar. Vuiyet gerğin
dir. 

' 

Operatör 
Dr. Sadi Konuk 

fi 

Doğum •e kadın hastalıkları 

miltehanmı 

Ankara JiOStaDe caddeal N. 53 
telefon 1436 

bitecektir. 
1936 senesi Ankara'da yapılması 

mukarrer olan orduatı müsabakaltrına 
ıs I. te,rin 936 perşembe günü ba,lana· 
cak ve 17 1. teşrin 936 cumartesi son 
verilecektir. 

Müsabaka birinci günü at terbiyesi, 
ikinci gün manili mukavemet kofusu, 
üçüncü gün manilerden qmak müsa
bakaları olmak üzere üç çeşittir. 

Birinci gün yapılacak at terbiyesi 
müsabakası Ankara atlı spor kulü· 
büniln manej ıahaıında, ikinci gün ya
pılacak manili mukavemet kotuıu An· 
karanın garbi cenubiıinde (Ankara 
orman Çiftliği timali, çimento fabri· 
kası, harman yeri Karakosunlar köyü, 
Harbiye okulu garbi ve istasyon tepe 
hududu içindeki) arazide (mevcut ara-
zi arızalarınn batka çok miktarda illve 
edilmit sun'l manilerle de arazi prt· 
tarı mU,lrlillettirilmit olacaktır.) 

Manilerden qma müsabakaları yine 
Ankara atlı spor kulübilniltı mani par· 

landa yapılacaktır. 

Birinci cUtı manej mUsabea.iyle 

Uçünctl gUn mani milaabllkalanna An

kara atlı spor kulübünde her giiıı 

saat g da batlanacak ; 

ikinci cUnkU mukavemet müsabaka· 

aına yine saat g da muhaf u alayı ce• 

nubundaki istayon tepeden ba9lam
caktır. 

Seyirciler için duhuliye aerbeatir. 
Bu müubakalardan mabat harp 

atmm talim ve terbiyesini tetvik et
mekle beraber aallam, idaresi kolay 
itaatlr ve her istenilen harekatı doiru 
yapar, arızalı ve manialı arazide atılgan 
ve canlı yürü9lere alıfkan birbirine 
yakın maniaları süvarisinin isteii dahi 
tinde geçer vet uzun bir yürüyUften 
sonra da kısa ve fakat kuvvetli bir gay• 
ret göstermek kabiliyetini haiz at ye
tittirmektir. 

C. H. P. kongreleri 
Ankara ili Misakonilli Kamunu 

Başkanhğmdan 

Kamuna bağlı Y eğenbey ve Ye
nice Ocaklannm aenelik kongrele • 
rinde tüzük hükümleri mucibince ll
znn ·gelen ekseriyet temin edileme
diğinden ifbu iki Ocağm kongrele
ri apğıda yazılı gün ve saatte Anka
ra Belediyesi Mecliı Salonunda ya
pılaq.ğmdan Ocakta kayıtlı bütün 
üyelerin konarqe aelmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Yenice Ocağı 13-10-936 saat 19 da 
Y eğenbey Ocaiı 14-10-936 188t 

19 da. 

Ana/arıalar lıaınunu Dere °"""""' koqren 
12 ilk tepin ptl yapılacak Dere o-

cafınm konpesl eberiyet olmadılından 
bugiln aut 18 se bırakılmıttır. 

(Başı 1. iaci sayfada) 

SotJyeıl.er l•panyaya 26 milyon 
rublelik yardım yapıılar 

Moskova, 12 (A.A.) - lapanyadaki 
kadın ve çocuklara yardım için Sovyetlcr 
birliği iıçileri tarafından verilen iane
ler bugüne kadar iki ilkteırinde yapı. 
lan 14 mil1on da dahil olmak üzere 26 
milyon rubleyi bQlmuştur. 

Bu paradan bir kısmı ile satın alı

nan 2500 tonluk yiyeceği hamilen dör
düncü sovyet vapuru dün Odeaadan ha
reket etmiıtir. 

Bundan batka sendikalar Moskova 
ve Leningrad mensucat fabrikalanna is
panyol çocukları için 27000 kat kıflık 
elbise aiparlf etmiflerclir. 

Hüküme~r Hue•ka'y& 
bombardıman euilel' 

Madrid, 12 (A.A.) - Hillriimet tay• 
yareleri ve bataryaları Hueüa'yı bom
bardıman etmftlerdir. 

Cenub cepheainde, hilldlmet kunet-
1eri Don Benito bölgeıindekl ihtiWd 
mevsilerini ifgal eylemit ve buralarda 
iki top ve bir havan topu ile 32 esir al
mqlardır. Kaatuennm garbinde bir çok 
muharebeler olmuttaT. Guadarrama bal
ıeıinde ailkimet vardır. 

Konyada tarihi eserler 
tamir ediliyor 

Maarif vekiletine bailı müzeler ida
reli eldeki mevcud az tahsilatla yavq 
y&vaf büyük felıirlerimlzdeki atalamm
nn yadigan milli lrliltür ea~rlerimizi 
tamire ve muhafazaya fırsat buldukça 
pyret etmektedir. 

Bu çalıgmanın neticeei olarak müze
ler ve anıtlar idareai özel mimarını Kon· 
yaya yollayarak tamire muhtaç eaerlerin 
ke§fini yaptırmaktadır. 

Ahnan malUınata göre Konyadaki A
lleddin camii, Sahih ata medresesi. Ser· 
çeli mescid, minareli naaılaa belediyece 
yıktınlımt ince minareli cami, Karata1 
medresesi bu yıl tamire muhtaç cörül
milıtür. Müzeler direktörlüğü, bu kıt 
hava ve yaimurdan en çok mütecnir o
lacak binayı tamir ettirmek için mahaL 
line tabaisat cönderecektir. -Bursa ve İzmir tütün 

rekolteleri 
Bu yıl Buna ve !amir bavaliainde til· 

tUn mahaulü çok iyidir. Bursada 1enl 
mahaul 5,5 milyon kilo tahmin edilmek. 
tediT. Bqta inbiaar idaresi olmak üzere 
tirketler çiftçiye avana dağıtmaia bq
lamqlardır. Mahaul mebzul ve nefistir. 

t.mirde dlttln piyasaunm açılma• i
çin kanun mucibiQce bitün tütilnlerin 
denk haline cetirilmeai beklenmektedir. 
Piyua Camuriyet ba,nmmı mlltealdb 
açılacalrtır. Bu yıl rekolteai 22 • 23 
milyon kilo tahmin emlmektediı'. 8lr 
çok kumpanyalar ve inbitlar idareli mil· 
baJUta buırlaımtaktadırlar. 

Siıuema etrafında fiddetll muhare
beler baflamıftır. Hükümetçiler adet •c 
teçhizat bakımından zayif olmakla beoi 
raber, tiddetle müdafaa ederek dayan
maktadırlar. 

Hükümeıf;ilerin. bir raarru:sa 
püakürıüldü 

Lizbon, 12 (A.A.) - Oviedo'dala 

radyo ile alman bir haberde, bu ~ 

de'ki garnizon'un htikiimetçilerin ıurru. 
zunu defeylediji ve nasyonalist yardım 
kolunun Oviedo'J& 10 mil yaldaftlp bil
diriliyor. 

Bir karU.ı lidere ıuiluuı 
Burgos. 12 (A.A.) - ÖlrenildiitM 

göre Don Alfona'un cenue menmmfn. 
den danen karliat lider J1akondo Jrıa. 
sacla Biariu yalamnda bulunan Nepee'• 
de bir markai-. .Wteci tahmin edilell 
bir plua tarafından atılan blr kaç el .&. 
l&ha hedef olmuftur. Flakonclo ~ 
mamqtır. 

iki hii.küme~ Nemi balanlda 
Sevil, 12 (A.A.) - Nuyonaliltledtli 

elinde bulunan Almirante Çe"era knle 
1 

vazöril, Cebellittuik boiuJnda lld latlıt 
Jdimet gemisini batmmftır. 

SURIY'DEı 

HalBb'• lıanpldıklar 
Beynıt, 12 (A.A.) - Buıün Haleti

te hiristiyan cemiyeti memuplariylc 

ıenç mUaliimanJar aruinda bir .... 
çıkmıt ve polis asker kuvvetlerine .... 
racaata mecbur oJmuftur. lldal ermeni 
olmak üzere llç kiti tilmüt ve 30 kiti 
yaralanmı9tır. Halepteki hiristiyaa d\Ui. 
klnları ile ermeni kaab dü»in'Jan W,. 
mıilen kapanmJftır. llilrettiblerin pni 
silkün içinde devam etmektedir, 

Bir çarpqma 
Haleb, 12 (A.A.) - .. Beyaz nlfan. 

denilen hiristiyaa grupu bası ile sent 
müslilmanlar armanda vukua gelea ... 

bedede hançerle liç kiti öldürlilmif ~ 
üç kiti yaralmmıttır. Hiriıtiyanlarnı 

dükkinları kapatılmı9tır. 

FRANSA'DAı 

"Pourquoi ftMP" •emili nlÜ• 

reııebaı111m cenciselerl 
Parla, 12 (A.A.) - DoktoT farW. 

nun .. Pourquai Pmn admdald aemla'JI• 
kazaya utrayanların cenuelcri dla 
ak,am busuai bir trenle bun,a ptidlw 
mittir. 

Kıral .t4lebmulr için bir muı 
Rema, 12 (A.A.) - Yuıoalavya o 

ralı Alea.ıdna ........ için dikilen d· 
tunun ldlpd ..... bucBn mvil ve del 
memurlar, do,.Ctıılld muhaıiblerl cemi
yeti delqeleri 'ft Yugoalavya nld ...-

•hariblerlnin delese heyetleri 8nllnde ya. 
pılm11tır. 

Btl.I iYEN tNS~ 
da kalıp ımhaDt muhiti bozunca tezahüre bat' 
lar. 

ihtiyarlama hadiaesinin müphede albna ab
nabihne8İni temin eden en basit usul, az hacim
de bir tepcldi muhiti içinde kültürü yapılan höc
re gruplarmdan ibarettir. Böyle bir uaul 

kalırlar, Bu höcreler zaman•Jceyft c:leiil kemml ki hızı azaltmak euretiyla tesir icra etmek k• 
tahavvüllerle kaydederler. Eier hacmi- retini eeroma veren bil1- yağlardır. OıDriia 
nin 6',zlalapnamanna dikkat edilecek oluna devammca bu yailarm nriW-n artar ve cimlerl 
bunlar hiç ilıtiyarlamazlar. 1912 eeneai ikinci de değİfİr. Yağlar ve .,..:ı.mJerdeki tahamilıc 
lrlnununda bir piliç cenininin kalbmden almnut ler muntazam bir binıa....iiı bu mac:ldelerin ~ 
bir parçaya aid höcreler, yirmi üç yddanberi, muhitte bir nevi tutulduia uğramasmm ~ 
hBll aynı faaliyetle büyüuıektedirler. Bunlar ai değildir. Bir köpeğin a.ndan büyük 1amunt 

Yuaa: Dr. ALEXlS CARREL 
Tillkpye ~ıttnt NASUHi BAYDAR 

fV 

P'taiyolonk zamanm 5zü. - Mabdud bir mu
~ • • - 'lD h1Sn-3!erin maruz lcüW<larr .ı .. ji. 

fiidikler. - Neeiderdelci " iç muhitteki 
müterMki boadut-

Fiziyolojik vam, mevcudiyetini ve vasıE
Ltrınr nb maddenin muayyen bir tqkilatlan
lba tnrnna. bor 1 d ır ve 'raşayan höcreleri muh
le\'i bir saha par Si dünyanın aeri kalan kıaım-
1-ına ni betle tecerrüd edince zuhur eder. Bir 
~es.lcd bir uzuvda veya insan vücudunda, tq
ıtil" tın bütün derecelerinde, fiziyolojik zaman, 
d d tegaddi inin husule getirdikleri muhit 
. .... şimlerine ve muhiti" bu değişimlerinin te
~ ri altında höcrelerin maruz kaldıklan tahavvül

re t"bidir. fiziyolojik zaman, bir höcre cemi• 
)e inde, bu höcrelerin tortulan kendi etraflann· 

ayeeinde muhit, bealenmeden hasıl olan mad
delerin tesiriyle yavtl§ y&VBf deiifir ve höcreleri 
de tadile u~tir. O zaman ihtiyarlık ve ölüm zu 
hure gelir. fiziyolojik zamanın vezni neaiclerle 
bunların muhiti araaınc:laki münuebetlerin tek· 
line tibidri. Ve lıöcreler cemaatinin hacmine, 
meta&olizm EUıtfyetine ve tabiatine, aynı za· 
manda, sulu ve gazlı muhitlerin mikdavna ve 
,imik terkibine şröre tahavvül eder. Bir kültürü 
hazırlamakta kullanılan teknik, bu kültürün de
;,amlrlığmrn karakterlerini meydana getirir. Me-
eela bir kalb parçumm mukadderi, bu parça 
bir mikroekop cammm mahdud haVBll içinde 
bir plizma damlası ile beelendiii takdirde bafb. 
çok mikdarda besleyici ınadde ile havayı ihtiva 
eden bir tife içinde bulunduiu zaman befbdır . 
Cıda haulalannm muhitte toplanmaamdaki sür
at aynı tekilde muhafaza edilecek oluna höcre 
cemaatlan sonuna kadar aynı faaliyet halinde 

filen ölmezler •yılmak prelr.tir. alıp küreyveleriıiden pllZJW aynlacak ve onla· 
Neeiclerle bunlann muhitlerinin münasebet- nn yerine de tuzlu maHltd ibme edilecek oluna 

leri, vücudda, nesic kültürleri ile ifade olunan bu sureti& yaiJarmc:lan " proteinlerinden mah-
aunt aistemlenlekinden kıyas olunanu,acek b- edilıni lan kan k ·· ele ha 
dar mürekkebtir. iç muhiti tetkil eden lenfa rmn ~ 1 0 meyv rini yvana ye-
ile kan höcrevi tegaddinin tortulariyle c:levamb ni bef1lm zerk ebnek bbildir. O zaman, bu 
surette tahavvüle ·~- da hunlann terkıôini maddelerin nesicler VUllMiyle iki haftadan aa 
ciierler, böbrelr.ler -;~k~ deiifmez tekilde zamanda yeniden diriLlkleri müphede edilir. 
muhafaza ederler. Bu tanzim edici mekanizmtıı• Demek ki plazma hali, Dllll'h maddeleiin tera
lua rağm.en iç mayilerle neaicleıde gayet yav8f kümünc:len dolayı deiil wiclerin muayyen bir 
bir tabm cleiitildikler huaule gelir. Bu c:leiifik- vaziyetinden mütevelliddir. Bu vaziyet de her 
lilder plazmanın bü;viiı!ıe rakamı ve derinin ken· yap haabr. Serom birçok defalar ~ 
eli kendini tamir etme faaliyetini ifade eden lup- c:ak oluna, bu hal de. laJ'VBDID Y8f1DJD İcabi 
ritmasmm tahavvülü ile tezahür eder. Bunlar olan vwflan ile tekerrür eder. Kan vaziyetinin, 
İç mayilerin fimik terkiblerinin birihirini takı1> ihtiyarlıkta, uzuvlan uhİlen tükenmez bir ha
eden halleri demektir. Kan eeromunda protein- zine olan maddelerce tayin ve tesbit edilmekttı 
daha ziyade çoialarak mahiyetleri de driifir. olduğu anlaplmaktac:hr: 
Bazı höcreler üzerinde bunlann çoğaJmamıda.. (Sonu var) 



B. DÖ LA ROK'UN 

KOMÜNİSTLERE CEVABI: 

:« •• Zaf erimizdeıı şüp
he etmiye kimsenin 

hakkı yokrur .. » 
(B8fı 1. inci sayfada) 

nlz, Beni hapse atabileceklerini, oldilre· 
bileceklerini biliyorum, Fakat ebemi· 
yeti yok, çünkü partiyi biz kazandık.,, 

B. dö La Rok' a ·bir cevab 
Lens, 12 (A.A.) - Stad'da tertib e· 

dilmiş olan toplantıda B. Blum'u dinle· 
mek için takriben elli bin kişi hazır bu
lunmuştur. 

Önce söz söyliyen, Uns belediye rei· 
al B. Maes olmuştur. Hatib, albay La 
Rok'un "kan dökmeğe 6.azır loduğu" 
auretindeki sözlerinden dolayı infialini 
izhar etıni~ ve şöyle demiştir: 

- Bölgemizin işçi sınıfı namına ona 
ıUkUnetle ve soğuk kanhlıkla şu cevabı 
veririm: "B. La Rok, cumuriyeti, ekme· 
°ğimhi, hüriyetlerimizi ve sulhu muha· 
faza etmek için kan dökmekten daha ile· 
ri gitmeğe, hayatımızı feda etmeğe ha· 
zmz.'' 

Sonra B. Blum, söz söylemiştir: 
Başbakan, hükümetin yapmış oldu

'ğu islabattan ve bu isliltatın en gücU o. 
Jan kırk saatlik hafta kanunundan bah
aetmiştir. Hatib, bu kanunun kömür rna
~enlerlnde 11 sonteşrinden itibaren me
riyet mevkiine gireceğini ve sonra ma
iten sanayii ile dokuma sanayii ve inşa
at i~ilerine teJmil edeceğini hatırlatmıJ
~r. 

Ba,bakan sözüne şu suretle devam 
•tmittir : 

"- Parlamento toplanır toplanmaz, 
hazineye aid isıahatı gerçekleştirmeğe 
çahpcağıı Vensan Oriol projesini gö• 
ıüp öğrendiğiniz zaman bu projenin cil· 
retaizlilde yapılmıf olmadığını anlaya. 
cakaıruz. Hükümetin şimdiki tecrübesi, 
bütün işçi sınıfının yapmakta olduğu bir 
tecrübedir.,, 

B. Blum, bundan sonra işçilerin tlos
Jal bakımdan imtiyazlı olduklan iddia· 
aını ileri sürerek işçilerin menafii ile 
köylülerin menafüni birbirine zıd gös
termek için yapılan propaıandalan pro
lesto etmiştir. 

Hatib, demiştir ki: 
"- İşçi ile köylüyü çarpıştırmak, 

Gaima irticaın dönmesini hazırlamak de
mektir. Bunu 1848 de ve 1851 de gör
dülr.,, 

B. Blum, bundan sonra ııu sözleri 
8Öy1emiştir: 

''- Mecburi hakemlik gibi bazı illi· 
bat karşısında hükümet, garib bir vazi· 
yette kalmıştır: İşçiler kabul ediyor, pat
ronlar kabul etmiyorlar. Patronların ye. 
ni toplantısı anlaşmazlıklar çıkarmağa, 
ebediyen ilga edilmiş olan patronluk ha
kimiyetini tekrar kurmağa ve kanunna
melerlmize ilelebed hükümleri cari ol
IDak üzere tescil edilmiş olan islahatı 
bozmağa kalkışacağını zannetmek iste· 
ltlem., 

~baa gazeteleri komünist pro
pagandaaını protesto ediyorlar 

Strazburg, 12 (A.A.) - Alsas mat• 
buatı toplu bir şekilde komünist pro• 
pagandasmı protesto etmekte ve bu sa
bahki gazeteler Alaaa'da asayişin temi
nini istemektedirler. 

UZAK ŞARK'DA: 

Japonya protesto mu edilecek? 
Tokyo, 12 (A.A.) - Gazetelerin 

yazdıklarına göre, Büyük Brltanya hü
kümeti, dokuz devlet anlaımaamın mum
silerini, bu anlaşmaya sözde aykırı ha
reketlerinden dolayı Japonyaya müşte
rek bir protesto vermeye çağırmıştır. 

lngiltere tekzib ediyor 
Londra, 12 (A.A.) - Resmi meha. 

fil, lngilterenin dokuz devlet muahe· 
desini imza etmiş olan hükümetlere 
müracaat ederek bu muahedename ah
)tamının Japonya tarafından ihlalini 
Tokyo hükümeti nezdinde protesto et· 
nıek üzere müşterek bir nota gönderil-

111esini teklif etmiş olduğu haberini 

tekzib etmektedir. 

ULUS 

Ademi müdahale işi hakkında 

Sovyet gazetelerinin fikirleri 
Moskova, 12 (A.A.) - lzvestia ga· 

zetesi, Londra ademi müdahale komite
sinin celsesine tahsis ettiği başmakale· 
sinde diyor ki: 

''Alvarez Delvaya Milletler Cemi· 

yeti asamble11inde, karışmamazlığın ne 
hale münkalib olduğunu çok iyi tarifetti. 
Bununla beraber, milletler cemiyeti ge. 
nel sekreteri Portekiz, İtalya ve Al
manyaya verilen notaları neşretmemek 
için muvafık usul sebebleri buldu. İs· 
panyol hükümeti, bu vakıaları bir be
yaz kitabla dünya efkarı umumiyesine 

bildirmeye mecbur kaldı. 

Sovyetler Birliği delegesi, 7 ilkteş· 
rin tarihindeki beyanatında, karışma· 

mazhk anlaşmasının, asilere süet yar
dımı gizliyen bir paravane haline mün
kalib olmasına sovyet hükümetinin hiç 
bir suretle muvafakat edemiyeceğini 

bildirdi. 

Bu beyanatı tetkik eden Londra ko
mitesi celsesinin tafsilatı, anlaşmaların 
mükerreren nekzedilmesinden tama
men cezasız kalacağını göstermiştir. 

Grandi'nin yaptığı gibi, herkese malUm 
olan vakıaları ve apaşikar cürümleri 
delil göstermeden reddedebilmek için 
hakikaten pek ziyade soğuk kanlı ol
mak lazımdır. 

İtalyan delegesinin İspanya - Por· 
tekiz hududunda vaki olan cürüm ha· 
reketleri hakkında tahkikat yapılması
na müsaade edilmemesi teşebbüsü bun

dan daha az gülilnç değildir. Ademi 
müdahale anlaşmasının ihlali bir cür
mil meşhut iken Portekiz, İtalyan ve 

alman mümessilleri, Londra, komitesi
ni sokmak istedikleri paravanenin ar
kasına gizlendiler. Sovyet matbuatı, da-

ha bu anlaşma imza edilirken, halk hu
kukunu müdafaa eden bir hükümetle a
sileri aynı hizada tutan bu anlaşmanın 

esası hakkında şüphelerini ızhar et~ 
ve anlaşmaya bazı devletler tarafından 
riayet edildiği halde daha ilk günlerde 

bi kıtaat beslemeye başlamış olan di
ğer bazılarının bunu ihlil etmeleri tat· 
bikatta ispanyol hUkümet ve ulusunun 
muhasarası olacağı endişesinde bu
lunmuştu. Bugün endişelerimiz tama
men tahakkuk etmiştir: Sovyte delege
si dünya muvacehesinde perdeyi arala
maktan çekinmedi. Bu meselede, haki
kat, adalet ve beşeriyetin en iyi unsur
ları Sovyetler Birliğiyle beraberdir. 

ITALYA'DA: 

B. Musolini büyük bir fm1isı 
tezahüründe bulundu 

Roma, 12 (A.A.) - B. Musolini dün 
öğleden sonra faşistlerin büyük tezalıü· 
ründe bulunmuştur. Bu esnada, her biri 
üçer taburdan müteşekkil üç alay halin
de toplu genç faşistler, süvarilerin ve 
tankların da yardımı ile, muhayyel bir 
düşmana karşı hücum taklidleri yapmış
lardır. 

18 ili 21 yaşlarına kadar olan genç 
faşistler kurumu 1930 ilkteşrininde VÜ· 

cude getirilmiştir. Bu teşkilata haliha· 
zırda, 15.500 zabitle, asker terbiyesi gör• 
müş, müsellah, bir milyondan fazla ef
rad dahildir. Gazeteler bunlara "yarı· 

aın ihtiyadları,, adını vermektedir. 

FILIPIN'DE: 

Korkunç bir tayf un 
Manilla, 12 (A.A.) -Filipin adala· 

rında şimdiye kadar vuku bulan fırtı
naların en şiddetlisi tahmin edilen bir 
tayfun Luzon adasında çok büyük zayi
ata sebebiyet vermiştir, Gayet geniş sa· 
balar sular al tında kalmış ve bir çok 
köyler tamamiyle harab olmuştur. Şim
diye kadar elli ccsed bulunmuştur. 400 

kişinin boğulduğu sanılmaktadır. 

FILISTIN'DE: 

Petrol borusu kesildi 
Kudüs, 12 (A.A.) _ Umumi grevin 

1 

son günü olan dün, !rakı Hayfaya bağ
lıyan petrol boruau kesilmiştir. Fışkı· 
ran petrol ilev almış ve bütün gece 

yanmıştır. Bir kişi ölmüş ve bir çok 

kifi yaralanmıştır. 

Ademi müdahale anlaşmasının tama
men tersi bir şekle çevrilmiş ve bi çe· 
telerinin· her türlü silahla beslenmesi 

için bir paravana olmakta devam etme
sine müsaade edilemiyeceği gibi, sov
yet delegesi tarafından hiç şüpheye 
yer bırakmıyacak surette ileri sürülen 
açık ithamların da usule aid bulanık 
dalgalar arasında boğulup kalmasına 

da müsaade edilemez. 

Pravda gazetesinin bir 
makalesi 

Moskova, 12 (A.A.) - İspanya iş
lerine karışmamazlık komitesinde ev
velsi günkü münakaşalardan bahıe:len 

Pravda gazetesi mezkUr komite çalış· 
malarırun hiç de memnuniyet verici ol
madığının bu münakaşalarla sabit oldu
ğunu kaydederek diyor ki: 

"Eğer karışmamazlık anlaşmasına 

riayet edilseydi bu anlaşma hemen tesi
rini gösterecekti. Fakat asiler faşist şe
riki cürümlerinden mütemadiyen artan 
bir yardım görmüşlerdir. Sovyet bükü. 

metinin 7 ilkteşrin tarihli beyanatı mü
dahalecilerin bitaraflık maskesini yüz
lerinden düşürmüş ve bunlann arasında 
taşkın bir kin ve garaz uyandırmıştır. 
İnkar kabul etmez vakıalar karşısında 

bu memleketlerin delegeleri Londra ko
mitesinde cürmü meşhud halinde yaka
lanmış suçlu vaziyetinde kalmışlardır. 

Tahrikçi vaziyetleriyle bu üç faşist 
memleket delegeleri aleyhlerinde ileri 
şürülen ittihamlann doğruluğunu te
yid etmiş olabilir. Fakat esef olunur ki, 
faşist memleketlerin delegeleri komite 
tarafından mukabeleye uğramamışlardır. 
Komitede bir takım temayüller meyda
na çıkmıştır ki, Mançester Gardiyennin 
de dediği gibi, ıovyet protestosunun u. 
sulü müzakere ağırlığı altında gömülme
sine yardım edecektir. Böyle bir hare
ket hiç şüphesiz müdahalecilerin işine 
yarayacaktır. 

Sovyet kamoyu bundan asla memnun 
olamaz. Komite faşist müdahalecilerin 
arkasına takılıp ıitmemelidir. Komite 
anlaşmayı çiğneyenleri yola getirmeli
dir. Sovyetler birliğinin hareket tarzı 
sarsılmadan ve deği§meden, olduğu gibi 
durmaktadır. Sovyet hükümeti ihlal ha
reketlerine hemen bir nihayet verilmesi 
hususunda musirdir. 

Alaka Kesilmesi 
Mağazamızda çalışan Şahab'

m 10-10.936 tarihinden itibaren 
mağazamızla alakası kalmadığını 
saym müşterilerimize bildiririz. 

Ankara: Haşet kitab evi 
Müdüriyet 

2-4937 

JlilC SCL-ıa.Mr 8LOJ1J sınır 7l.l1i110 

Çocuk Esirgeme Kurumunda 
yeni bir poliklinik 

« Kısırlığın tedavisi » 
Çocuk FAirgeme Kurumu Umumi 

Merkezinde her gün yapılmakta olan 
çocuk hastalıkları, harici hastalıkları, 

diş hastahkları muayenelerine ilaveten 
kadın hastalıkları ve bilhassa kısır ka· 

dmların muayene ve tedavisi saatları 
tesbit olunmuştur. Bu vazifeyi Opera· 
tör Bay Dr. Sadi Konuk kabul etmiş· 
tir. 

Her perşembe ve cuma günleri saat 
14 den itibaren hasta kabul ve tedavi 
olunacaktır. 

Kış yaklaştı. Geçen seneler olduğu 
gibi, bu sene de Çocuk Esirgeme Kuru· 
mu ihtiyacı olan çocukların giyinmesi
ne, mekteb kitablarrnın tedarikine baş
ladı. Evir.izdeki eski çamaşırları, elbi· 
•eleri, çocuğuııuzun eski mekteb ki
tablarını kuruma vermeniz bir çoJc yav· 
rularzn ihtiyaçlarını tatmin edecektir. 
Kuruma telefonla haber vermeniz kafi· 

dil'. Eşya evinizden vesikalı bir memur 
vasıtasiyle aldırılır, 

~ 2 Lll.llJ!SJT##L dl°" 

13 ILKTEŞR1N 1936 SA 

Ankara Askerlik Suhesinden : , 
1 - Şimdiye kadar muvazzaflık hizmetini yapmamış tam hiz• 

metli Topçu, Hava, Süvari, İstihkam, Muzika, Muhabere, Demiryol; 
Nakliye sınıflarının 316 dan 330 

2 - Jandarma, Gümrük, ve Deniz sınıflarının 316 • 331 dahil 
doğumluları 22 teşrin evvel 936 da askere gönderileceklerdir. 

3 - Kimlerin askere gönderileceğine dair yazılan çağrılma ki
ğıtları her erin Nüfusta kayıtlı bulundu~u mahaae ve köylere gön
derilmiştir. 

4 - Bunlardan bedel vermek isteyenler şubeye çağrıldıktan 
günden bir gün evveline kadar verebilirler. 

5 - Her e.r yeni Nüfus cüzdanlariyle geleceklerdir. 
6 - Ankara Askerlik şubesi mmtakasında bulunan ve yukarı• 

daki doğumlu yabancıların da şubeye gelerek askerlik işlerini ara. 
maları ve bu ilanın bu gibi yabancılar hakkında tebliğ mahiye. 
tinde olduğu. (1342) 2-4930 -
Ankara ü-:üncü Mıntalca Tapu 

Sicil Muhafızlığından : 
Mevkii : Kurt ini 
Hududu :Şarkan yol garben dere şimalen Seyit vereselerl 

cemıben Onbaşı oğlu Mehmet ile çevrili. 
Yukarıda vasıfları yazdı harap bağın Ahmet çavuş oğlu Mebc 

met tarafından kendisine ait olduğundan bahsiyle tescili istenil• 
miştir. Tapu kütüğünde müseccel olmayan bu taşıtsız mal~ 
6 Teşrin sani 1936 Cuma günü saat 11 de mahallinde fenni hukuki 
cihetleri tetkik ve tahkik edileceğinden bu gayri menkul üze
rinde bir hak iddia edenlerin bu tarihe kadar Ankara üçüncü 
mıntıka Tapu sicil muhafızlığına ve yahut tayin edilen günde 
yerinde !bulunacak olan memurumuza baş vurmaları lüzumu ilin 
olunur. (1340) 2-4928 

1 D. O. YOLLARI VE LlMANLARI UMUM 
MODORLOCU S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 

1 
Muhammen bedeli 1316 lira olan kurşun levha 2-11-936 pazarte

si günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın .. 
da satın alınacaktır. 

Bu işe igrmek istiyenlerin 98. 70 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 tarih 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği· 
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay• 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1329) 

2-4922 

ŞiRLE Y A SI 

Eksiltme ilanı: 

l{aramürsel Belediyesinden : 
ı - Karamiirsel kasabasının müstakbel imar plaru ve haritasr, 
2 - Müstakbel plan ve haritaya göre asri mezarlık proje ve pl3.nl 
3 - Kasabaya iki saat mesafede bulunan Dındıkh tepesindeki 

sağlık suyunun getirilme5i proje ve planı 
İmar planının muhammen bedeli 500 liradır. 
Mezarlık planının muhammen bedeli 200 liradır. 
Sağlık suyu planının muhammen bedeli 500 liradır. 

Yukarda yazılı plan ve proje ve haritaların bedeli muhammcnıe .. 
rine göre talihlerin depozite akçalanru ve eksiltmeye iştirak edecek~ 
terin evsafı kanuniye ve vesaiki resmiyelerini ihaleden yirmi dört sa .. 
at evvel belediye riyasetine ibraz etmeleri şarttır. Bu yapılacak. işle
rin vekaletlerce tasdik ettirilmesi müteahhidlere aid olup tasdıkten 
sonra bedelleri Karamürsel belediyesinden verilecektir. thale güntl 
22 birinci teşrin perşembe günü saat on altıdadır. 

İhale yeri Karamürsel belediye salonunda encümen huzurunda 
yapılacaktır. (2082) 2-4932 

Kuru_~ 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

Ankarada Bankalar-caddesinde inhisarlar merkez satış deposuna 
ait ve keşif bedeli 302 lira 50 kuruş olan taban tamiri açık eksiltme
ye konulmu§tur. Talip olanların 20-10-936 günü saat 16 da %7,5 ~an 
22 lira 69 kuruş ilk teminat akçeleriyle birlikte inhisarlar başmU.. 
dürlüğünde to lanacak komis ona etmeleri ilan olunur. ?.-4761 

Orman Çiftliği : Merkez sahş mağazasında çok 
ihtiyaçlarınızı temin edebilirsiniz. 

çeşitli zengin çiçek mağazasını a!;mışbr. Bütün 
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Kültür Bakanhğı B • • t · • 
tarafrn dan bastırılan u un ektep l{itabları geldi. Halil Na.ciden alınız. Anaf artalar caddesi 

No. 111 Ankara --_. 
.t\nl{ara Huliul{ Fal{ii!tesi 

Del{anlığından : 
1 - Bu sene fakülteye alınacak leyli talebe sayısından fazla ta

~ tnüracaat ettiğinden liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun o
lar arasında bir seçme imtihanı yapılacaktır. 

l1l 2 - İmtihan Ankara Hukuk Fakültesinde 15.10.1936 perşembe 
nü t.aat dokuzda olacaktır. 

t;,} - Leyli namzet kaydına 14.10.936 çarşamba günü akşamına 
--:.:.._devam edilecektir. __ _:.-4 __ 9_18 _ __ _ 

A)~valık Belediye Reisliğinden : 
~ .B.clediyemizin kırk lira asli maaşlı fen memurluğu münhaldir. 
d u ış ın ehli ve evsafı fenniye ve resmiyeyi haiz taliplerin Bayın. 
,:~lık Bakanlığı'lca kabule şayan vesaiki ile belediyemize müraca
~ 2-477. 

İzmir Bayındırlıl{ 
Direl~törlüğün{~i~n : 

C 14666 lira 12 kuruş ke;;if bedelli Ödemiş - Çatal yolunun 
I> + 000 - 3 + 500 kilom~~rf!eri arasındaki şose ile iki menfez ya
~81 28-9-935 dan itiöaren 20 gün müddetle kapalı eksiltmeye konul· 

U§tur. 
illi 2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 19 • ilkteşrin • 936 pazartesi gü-

Baat on birde İzmir ili Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
il 3 - İsteklilerin hazırhyacakları 1100 liralık muvakkat teminat 
ltt tekJifııamelerini ve ehliyet vesikalariyle birlikte adı geçen gün· 
1ı;:cç_te ihale saatından bir saat evveline kadar daimi encümeni bat
.ta l~gına vererek makbuz almaları. İhale gününde büdçe gelmediği 

lcdırtJe ikinci bir ilanla zarfların kabulüne devam olunacakhr. 
tör~.:- Fazla bilgi edinmek isti yenlerin lzmir Bayındırlık Direk-
'2!!~üne baş vurmaiarı. (614) 2-4754 

Hariciye Vekaletinden : 
}' liariciye Vekaletinde münhal bir daktiloJuğa imtihanla bir ba
t:~ ~lınacağından talip olanların vesikalariyle birlikte 15-10.936 
~e kadar zat işleri dairesine müracaatları (1291) 2-4865 

lınıir Bayındırlık 
Direl,.törlüğünclen: 

so 1 :- 12897 lira keşif bedelli İzmir - Manisa yolunun 7+000 - 11 + 
~ O ınci kilometreleri arasıncnki şose eı;aslı tamiri 15/EylCıl/936 
~ itib~ren 30 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

~.. :- Bu yolun kapalı eksiltmesi 15/Birinciteşrin/936 Perşembe 
• unu saat onda İzmir İli Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
i) 3 - İsteklilerin hazırlayacakları 968 liralık muvakkat teminat 
lee teklifnameledni ve ehliyet vesikalarile birlikte adı geçen gün • 
~ ??ıec;te ihale saat•ndan bir saat evveline kadar encümen başkanlı
~na. verer .k makbuz almaları, ihale gününde bütçe tasdikten gel-

. 

I 

Karaman Belediyesinden: 
Karaman belediyesi elektrik tesisatına ilave edilecek yeni tür • 

bin, donama, tevzi tablosu vesair malzeme ve bu malzemenin yerle· 
rine konması açık eksiltmeye konmuştur. 

ı - Keşif bedeli (10800) lira olup muvakkat teminat bedeli (810) 
liradır. 

Proje,keşifna me ve şartnameyi görmek istiyenler Karaman be
lediyesine müracaatla görebilirler. 

2 - Eksiltme 15 • birinci teşrin - 936 günlemecine rastlıyan cu· 
rna günü saat 14 de belediye encümenince yapılacaktır. 

3 _ Eksiltmeye girmek istiyenlerh tasdikli ehliye~namelerini 
ve o/o 7,5 muvakkat teminat akçalarını veya banka mektubunu eksilt· 
me günü saat 13 e kadar Karaman belediyesi veznes:ne yatırmaları 
ilan olunur. (1217) 2-4764 

Pazarlık suretiyle eksiltme ilanı : 

İçel ilhaylığı Nafıa Dirclitörlüğün
den: 

1 - 30/ 9/ 1936 t<\rihinde kapah zarf usulü ile eksiltmesi";;;~k·~~~ .. 
rer ve (20220) lira 44 kuruş bedeli keşifli Mersinde ilk okul yapısJ 
ikmal inşaatına talip zuhur etmediğinden bu tarihten itibaren bir 
ay zarfında pazarlığa konulmuştur. 

2 - Eksiltme 31-10-936 cumartesi günü saat 10 da İçel Vilayet 
encümeninde yap:lacaktır. 

3 _ Bu işe aid şartname .ve evraklar şunlardır. 
A ~ Eksiltme şartnamesı 
B - Mukavele projesi 
c _ Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D _ Fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif, silsilei fiat ve meteraj cetvelleri. 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedels:z olarak Naf ra M\,i

dürlüğünde görebilirler. 
4 _ Eksiltmeye girebilmek için istt:klinin (1516) lira (54) ku

ruş muvakkat temi~at A vermesi, bundan başka aşağıdaki vcsikala·rı 
haiz olup göstermesı lazımdır. 

Ticaret odası, Nafıa Bakanlığından aldığı müteahhitlik ehliyet 
vesikasını getirmesi lazımdır. 

5 - İsteklilerin yapılaca~ işin mesuliyeti fenniyesini deruhte 
edecek bir mühendis veya mımar bulundurmayı teahhüt etmiş ol
ması lazımdır. 

6 - İsteklinin fazla mallimat almak, istiyenlerin İçel Nafıa Mü-
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (1902) 2-4873 

• • iz mır Bayındırhlc 
Direlitörlüğünden : 

1 - 13372 lira 80 lrnruş ke~if bedelli Çatal Bayındır yolunun 
O + 000 - 4 + 300 üncü kilometreler arasında yaptırılacak kaldı
rım 15 - eylfil • 1936 dan itibaren 30 gün müddetle kapalı eksiltme-
ye konulmuştur. , 

euıği takdirdt ikinci bir ilanla zarfların kabulüne devam olunacağı 

1 •. 4 - Fazla bilgi edinmek isteyenlerin İzmir Bayındırlık Direk -
~~Une baş vurmaları. (980) 2-4489 

Anlca a Valiliğindeıı : 
tllıtı ~tlik öküz ahırı tavanının betonarmeye çevrilmesi işi 23.10.936 
tk . a günü saat 15 de vilayet Nafıa müdürliiğü odasında toplanan 
nı.ı~ıltıne komisyonunda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye ko-

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15 • birinciteşrin • 936 perşem
be günü saat onda İzmir ili daimi encümeni,nde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin hazırlıvacakları 1003 liralık muvakkat t eminat ile 
teklifnamclerini ve ehliyet vesikalariyle birlikte adı geçen günle

r meçte ihale saatından bir sant eveline kadar cncüm•n başkanlığına 
vererek makbuz almaları, ihale günilnde büdcc tasdikten gelmediği 
takdirde ikinci bir ilanla zarfların kabulüne devam olunacaktır. 

nıuştur. 

keşif bedeli 3989 lira 42 kuruştur. 
1w1' uvakkat teminatı 299 lira 25 kurustur. 

~e İsteklilerin teminat mektupİariyle 
0

birlikte yukarda yazılı gün 
~atte ~omis>:ona ge)meleri. 

tU una aıd keşıf evrakı ve şartnamelerini görmek istyienlerin her 
~afıa müdürlüğüne müracaatları. (1273) 2-4835 

İzmir Bavındırlık 
~ 

. Dirclitörlüğünden: 
~cnl - İdarei hususiyeye aid İzmir A~amemnun llıcalarında yeni
l-ek ,yapılacak asri ve fenni bina ve tesisatın İzmir Bayındırlık Di
Je/0.rlüğünde mevcut şartname ve krokide gösterildiği üzere pro-

~nın tanzimi müsabakaya konulmuştur. 
)lJ;ı - İstekliler krokisi ve şartnameye göre tanzim edecekleri 
tun ve projeyi 30-11-936 tarihinde İzmir Bayındırlık Direktörlü-

rıe teslim edecektir. 
tıa ~i- İ~~e~~~n ş.e~ai~ dairesi.nde tanzim olunacak projelerden Na
cliJt rektorlugunce ıntıhab edılecek ve Nafıa Bakanlığınca da tas
tek ~e kabul edilecek II proje •ahibi de (500) lira mükafat verile· 

tır. 

tıe lt'~.zla izahat almak istivenlerin İzmir Bayındırlık Direktörlüğü-
~racaat etmeleri. (634) • 2-4923 

Adliye V elialetinden : 
\ar~önen N?ter ~uav~nli~i açı~~ıştır. tm.tihansrz noter olabilmek 
lar ~~ını haız talıplerın hır ay ıçınde Adlıye Vekaletine müracaat-

ı ıhın olunur. (1324'1 2-4921 

İt~N ~ş~;~~İ r~, Kiralık Daire 
S Beher Beher ~ 
~Santimi Sayıfa Santimi~~ Yenişehirde emniyet abidesi 

------ ---- " parka nazır müdafaa caddesi üs· 
2 300 3 200 t tünde dört yatak odası, salon, 
4 150 5 100 ~ yemek odası çamaşırlık, üç hiz-
6 80 ? 40 ~~ metçi odası, bütün konforiyle 
8 30 kuruştur. ~~ bir daire kiralıktır. 
1 - 'Hayır işlerine ve yeni .ı~ Telefon: 3618. 2-3740 

~kan kitaplara aid ilanlardan ~~--------------
0 15 tenzilat yapılır. ~ 

ttı 2 - Zayi ilan bedelleri f:.~ 
aktu yüz otuz kuruştur. r"' Yenişehir Selanik caddesi 

len~ - T~brik, tesekkür, ev- .. ~ No: 54 Vekaletler civarı güzel 
il" e, ve at ve katı alaka ~ manzara. Dördü büyük olmak ü
aı anlarından maktunn beş lira ~~ zere 12 oda, 2 banyo odası kal o· 

Kiralık büyük ev 

ınır. ~~ rifer. 

ABON~ SARTLARI :~ İçindekiler m2~~~~t 
~t Dahilde Hariçte .. :-------.;;_-~~----

Sen 1 .~. ı Kiralık Ev 
6 c ıgı 17 Lira 30 Lira ~ 

3 
Aylığı 9 ,, 16 ., ~~ 
Aylığı s ,, 9 ., f~ 

'tıt-~osta ücı eti gönderilmiyen ~~ 
~~tııhlara t:evah verilmez. ~ 
----~~ ~~ 

Kavaklıderede İran sefaret
hanesi karşıs.nda beş oda, ban
yo, elektrik, havagazı vardır. 
Müracaat: Şehir bahçesi. Tele. 
3797 2-4916 

4 - Fazla bilgi almak istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direk • 
törlüğüne baş vurmaları. (978) 2-4491 

Muhasib Aranıyor 
El yazısı giizel ve okunaklı usulü defteriye vakıf bir memur alı

nacaktır. Taliplerin bonservis ve mektep şehadetname suretleriyle 
iki adet vesikalık resimlerini bir zarfa koyarak (Ankara Posta Ku-
tusu 405) e göndermeleri. (1247) 2-4796 -
İzmir Bayı~clırlık 

Direktörlüğünden : 
1 - 23649 lira 36 ı<uruş keŞ;if bedelli Menemen - Muradiye yo· 

tunun 7 + 544 - 15 + 960 ıncı kilometreleri arasında yaptırılacak 
şose ile menfez 15 -eyllıl - 936 dan itibaren 30 gün müddetle kapa· 
lı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15 • birinciteşrin • 936 perşem
be günü saat onda İzmir İli Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin hazırlıyacakları (1774) liralık muvakkat temi
nat ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalariyle birlikte adı geçen 
günlemecte ihale saatından bir saat evveline kadar daimi enciimen 
başkanhğına vrerek makbuz almaları, ihale gününde büdce gelme· 
diği takdirde ikinci bir ilanla zarfların kabulüne devam ~lunacak
tır. 

4 - Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direk· 
törlUğüne baş vurmaları. (981) 2-4488 ... 

Şurayı Devlet Reisliğinden : 
Şurayı Devlette açık bulunan 2 inci sınıf mülazimlik için müsa· 

baka yapılacaktır. Yabancı dil bilenlere 3500 bilmeyenlere 3000 Ü· 

zerinden maaş verilecektir. 
Ali mektep mezunu olmak askerlikle alakası bulunmamak ve me· 

murin kanunundaki evsafı haiz bulunmak lazımdır. 
Müsabaka imtihanı 26-teşrin evvel-936 pazartesi günü saat 2,5 da 

yapılacaktır. İsteklilerin mevcud vesaiki bir arzuhale iliştirerek u-
mumi katipliğe müracaatları ilan olunur. (1235) 2-4778 -

\ 

İzmir Bayındırlık 
Direktörlüğünden : 

'ı - 20i67 lira 58 kuruş keşif bedelli Gillbahçe - Karaburun yolu
nun 5+000 - 16+000 kilometreleri arasında yaptırılacak şose 15/ 
Eylfıl/936 dan itibaren 30 gün müddetle kapnlı eksiltmeye konul • 
~~~ . 

2 - Bu yolun kapalr eksiltmesi 15/Birinciteşrin/936 Perşembe 
günü saat onda İzmir İli Daimi Encümer.ıinde yapılacaktır. 

3 - lst,klilerin hazırlayacakları 1558 liralık muvakkat teminat 
ile teklifnaıneleri ve ehliyet vesikalarile Lil'liktc aclı geçen günle • 
meçte ihale saatından bir saat evveline kadar Encümen başkanlığına 
vererek makbuz almaları, ihale giinünde bütçe gelmediği takdirde 
ikinci bir ilanla zarfların ltabuliıne devam olunacaktır. 

4 - Fa?.la bilgi edinmek isteyenlerin İzmir Bayıııdırlık Direk • 
törlüğüne baş vurmajar • . (97~) 2-4490· 

FOTO 
l\'IERAKLILARIN A 

1 - Bir büyük Agrandisman makinesi (Lantern) objef
tif Erneman dublanastiğmat. 

il - Bir 9x 12 el makinesi, Refleks, objektif Zeiss-Tessaı 
1 : 2,7 f. 165. Obtüratör rido, 3 Şasi ve çanta 

SATILIKTIR 
Fırsattan istifade ediniz 

Adres: ULUS Basırnevinde G. M. rumzuna müracaat. 
Tel don: 1064 Taşradan soranlara mektupla izahat verilir. 

Erzurum ücüncü Umumi 
~ 

Müfettişliğinden : 
Kapalı zarf usulile eksitme ilanı : .. 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Erzurum vilayeti dahilinde cum
huriyet meydanı ile İstanbul caddesi ve Hakkı paşa köş.kü arasındaki 
arsada yapılacak üçüncü umumi müfettişlik kolordu halkevi mınta.. 
ka jandarma müfettişliği posta telgraf otel gazino ilk mekteb mü· 
fettişi umumi evi kolordu kumandanı evi mevkii müstahkem ku· 
mandam ile on bir memur ve zabitan evleri inşaatı muhammen kaşif 
bedeli 720 bin yediyüz yirmi bin liradır. 

2 - Bu i§e aid ~artnameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi • 
D - Üçüncü umumi müfettişlik grup inşaatı umumi fenni 

şc.. tnamesi 
E - Silsilei fiat cedveli 
F - Plan ve proje listesi 
G - Plan ve projeler 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 36 otuz altı lira bedel mu· 

kabilinde İstanbulda nafia müdürlüğünde Ankarada Bayındırlık 
Bakanlığı yapı işleri umum müdürlüğünde Erzurumda üçüncü U·· 

mumi müfettişlik nafia müşavirliğinden alabilirler . 
3 - Eksiltme 30-10.936 curna günü saat 15 de Erzurumda Ü· 

çüncü umumi müfettişlik dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 32550 otuz iki bin 

beşyüz elli lira muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıJaki 
vesikaları haiz olup getirmesi lazımdır. 

A - Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 
vesikası 

B - Üç yüz bin liralık iş yaptığına dair Nafia Vekaletine tas· 
dikli vesika . 

C - 1936 yılına ait ticaret odası vesikası 
D - İsteklinin mühendis veya mimar olduğuna dair diploması 

veya sureti, mühendis veya mimar olmadığı takdirde inşaatın deva
mı müddetince mesuliyeti deruhte etmek üzere bulunduracağı mü· 
hendis veya mimarın noterden musaddak teahhijtnamesi. 

6 - Teklif. mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar üçüncü umumi müfettişlik dairesine getiri
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile· 
cektir. Posta ile gönderilcek mektupların üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa.. 
tılmış olması şarttır. Postada olacak geçikmeler kabul ~dilmez, 

(1777) - 2-4784 

Anliara Cezaevi 
Direl törlüğünd ~n : 

Ank'ara ceza evinin 936 mali senesi ihtiyacı için (30) bin kilo 
yerli kok kömürü (25) bin kilo meşe kömürü, (45) bin kilo kırılmış 
meşe odunu lie (500) kilo kmlmı§ çıra 16 gün müddetle açık ek• 
siltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin % 7,5 teminatı muvakkate akçesi olan (220) lira (88) 
kuruşluk banka mektubu veya o mikdar paranın Ankara Defterdar• 
lığı veznesine yatırıldığına dair makbuzlariyle birlikte yevmi iha
le olan 13-10-936 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Ankara Cu
muriyet Müddei Umumiliğinde müteşekkil koıniııyona şartnameyi 
görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Cebecide Cezaevi direk· 
törlüğüne müracaatları lian olunur. (1101) 2-4608 

Ankara Valiliğinden: 

-

Maliye vekaleti Z~t işleri sicil odasında yapı)acak olan sabit ma• 
sa 23 teşrinievvel cuma günü saat on !>eşte vilayet nafıa müdürlüğQ 
odasında toplanan eksiltme komisyonunda ihalesi yapılmak üzere 
pazarlığa konmuştur. 

Keşif bedeli 325 liradır. 
Muvakkat teminatı 24 lira 38 kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektuplariyle birlikte yukarda yazılı ihale 

gün ve saatinde komisyona gelmeleri. 
Buna ait keşif evrakı ve şartnameyi görmek istiyenlerin hergün 

Nafia müdürlüğüne müracaatları (1274) 2-4836 

Çorum Vilayeti ~afıa Direktörlü
ğiinden: 

l - Eksiltmeye konulan iş: Sungurlu - Çerikli yolunda yeni-
den yapılacak 2xl0 açıklığındaki beton anne Kemalli köprüsüdür. 

Bu işin keşif bedeli 11500 liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayınrırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni ve husuı;i şartnameler 
E - Keşif ve silsileli fiat metraj cetvelleri 
F - Proje 

İsteyenler bu evrakı Çorum Nafia dairesinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 936 yılı ilk teşrininin 23 üncü cuma günü saat 15. 

de Çorum Vilfiyet makamında toplanacak komisyon tarafından ya·. 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (862.SO)" lira muvak

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi 13.zımdır. 

Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair ;vesika ve bu işleri 
yapabileceğine dair Nafia Vekaletinin ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mcktubları yukarıda iiçüncü maddede yazılı saatten 
1. saat evveline kadar Vilayet Makamında toplanacak eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek mektublarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bu
lunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

. (1293) 2......4867 

' 
• 



1 ANKARA BELEDiYE REJSLICI iLANLARI 1 1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 
JATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

İLAN 
1 ~ Su. id:ue.sine alınacak kazma, kürek, sap, karpit, el lambası 

ve saıreye ısteklı çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır 
2 - Muhammen bedeli (2871,90) liradır. ' 
3 - Muvakkat teminatı (215,37) liradır. 
4 -:- .Şa~na~esini görmek istiyenler her gUn yazı itleri kalemi· 

ne ve ıst~klılerın __ de l~ • tlcfrini evvel - 936 salı günü saat on buçuk-
ta Belerlıye En'11inenıae müracaatları. (1227) 2-4770 

Su idarcsi~e ~lrna~ demır boru ve tefen l'atı için verilen bedel 
haddi layık gorülmedıcınden 13 • teşrini ev\leı • 936 aalı gUnU saat 
on buçukta razarhkla alınacağından istekli enn belediye encüme· 
nine 'telmeleri (1226) 2-4771 

Su idaresine alınacak 5500 lira muhammen bedelli font boru 
!~ tetri~i evv.el 936 salı günü saat on buçukta pazarlıkla verilece • 
gınden ıstekhlerin belediye encümenine müracaatları. ( 1225) 

2-4772 

~?1~ lira ~deli keşifli iki benzin deposu 13 birinci teşrin 936 sa
ir gunü pazarlıkla verileceğinden isteklilerin saat on buçukta bele-
dye encüm,..nine müracaatları. (1224) 2-4773 

ı. - Su idaresinde alınacak çelik, köşebend lamaları ve saça ia
tıeklı çıkmadığından açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 738,Su lira ... ır. 
3 - Muvakkat etnıinatı 53,38 lira. ır. . 

4 -: Şa~n~esini görmek istiyenler hergün yazı işleri kalemi
ne ve _ısteklıl.:rınd~ 13 birinci te"rin 936 salı glınü saat on buçukta 
Beledıye encumenıne müracaatları. (1223) 2-4774 

1 - Yenişchirde pazar mahallnide yaptırılacak yer altı hela in· 
şaıı için istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (7655,66) liradır. 
3 - Muvakkat tc!minatı (575) liradır. 
4 -:- ~artnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi· 

ne ve ısteklilerin de 16 • teşrinievvel - 936 cuma günü saat on bu-
çukta Belediye Encümenine müracaatları. (1264) 2-4822 

1 - Mezbaha için alınacak 20000 kilo odun ile 1500 kilo man
gal kömürüne istekli çıkmadığından açık eksiltmesi on gün uzatıl· 
mıttır. 

2 - Muhammen bedeli (410) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı itleri kalemi· 

ne ve isteklilerin de 16 • tetrinievvel - 936 cuma günü saat on bu-
çukta Belediye encümaaine müracaatları. (1263) 2-4821 

ANKARA LEVAZIM AMlRLlGt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Merzifon garnizonu.ada bulunan kıtaat eratının ihtiyacı için alı

nacak olan 220000 kilo ekmeklik un 18-9-936 günlemecinden itiba· 
ren 34. gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur • 

1 - Tahmin bedeli l0800 lira muvakkat teminab 2310 liradır. 
Şartnamedeki evsaf ve teraitini görmek istiyenler her gün komiı • 
yona müracaatla görebilirler. 

2 - Münakasa Merzifon garnizon arttırma eksiltme komisyonu 
tarafından 20-10-936 tadhine müsadif çarşamba günü uat on bq 
buçukta komisyon dairemnde yapılacağından isteklilerin muvakkat 
teminat makbuzları ile birlikte teklif mektuplarını uat on bete 
kadar vermeleri ilin ol•ur. (1066) z--4607 

. iLAN 
1 - Giresun garnizonu ihtiyacı için 200000 kilo un kapalı zarfla 

aatm alınacaktır. Tahmin bedeli 30,000 liradır. 
2 - Şartnamesi Gire.un alay satın alma komisyonundadır. 
3 - Eksiltme 20-10-936 sah günü saat 15 de alay satın alına ko

misyonunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkatt temirutıı 2250 liradır. 
5 - Zarflar aa1tt 14 de alay Abn alma komlsyoauaa verllmlt 

olacaktır. (1238) 2-4790 

iLAN 
1 - Amasya garnizonunun senelik ihtiyacı için alınacak olan 

22_1000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Tah 
mın bedeli 30940 liradır. 

2 - Şartnamesi alay satın alma komisyonundadır. 
. 3 - Eksiltme 23.10-936 -cuma günü saat ıs de Amasyada a)ay 
ıdınan yurdunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 2320 lira 50 kuruştur. 
~ - isteklilerin maliye vezne makbuzu veya banka bektubu ile 

komısyona müracaatları. (1275) 2-4851 
iLAN 

1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapah zarf ile 
2590IJO kilo yulaf satın alınacaktır. 

. 2. - Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruştan 14245 lira fiat biçil· 
nuıtır. 

.. 3 - İbalea 28 10/936 prpmba günii saat 10 da Çanakkale'de 
müstahkem me_vkii satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
106: r lstekl_ıler ibateden bir saat evvel teminat akçaları olan 
b. ırayı ve ihale kanununun 2, 3. üncü maddelerindeki vesaik ile 
ır saat evvel komisyona müracaat etmeleri. (1331) 

2-4926 

1 _ M·· tah iLAN 
253000 k"l us 

1 
kem mwki kıtaat ihti1acı ıçın kapah zarf ile 

ı 0 yu af satın alınacaktır. 
.1 

2.-: Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruşdan 13915 lira fiat bi· 
çı mıttir. 

tah:~ ~hale~i 28-10..936 çarşamba günü saat 15 de Çanakalede müa-
4 t evkı _satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

1. a - ~~kliler ihaleds bir saat evvel teminat akcalan olan 1044 
s~ai'~::e: :ıe ~nununan 2. 3, inci maddelerir.deki vesaik ile bir 

omıayona müracaat etmeleri. (1332) 2-4927 

Eksiltme ilanı: 

Karamürsel Belediyesinden : 
Karamürsel Beledi · · 

b · d k .:ea~ mevcud e.tektrik tesisatına ve moto-
run: ar 1'..e t e ma:ot ıniitebarrik motor alınacaktır. "mateferruat'' 

-
0 or~n uvveti 18 ·25 beygir olacak ve motor tip elektrik 

olacaKtır. Tercih edilecek ıurkalar D;· el .... 1 c; A rial .. , .c. ve, rop, mpe , 
Kırıslav markalar tercih e4ilecektir. 

2 - Bedeli muhammini bin liradır 
3 - Tediy_e ,art~an taksitle ola~ır. Para Karamiirael Bele

diyesinden tedıye edıleceıktir. 
4 - Eksiltme müddeti ~irmi &ündür. 27 Birinci teırln 1936 salı 

günü saat 16 dadır. . , 
5 - Eksiltmeye tal~p !lanlar Belediyemize me-pla m6racaat 

ederler. Motorlarının cınsılli ve bedelini ve tabitl kabul edip et· 
mediklerini bildirilir. Y~ bedeli muhammene göre teminab mu• 
vakkatelerini gönderebılırle~. Bu ebiltmenin Avrupadan aipariı 
suretile ahna,ak makineye aıd olmayıp Türkiye içindeki makinele
re aittir. 

6 - Motorun lstanbulda veya Karamüraelde tealimi ayrıca ka· 
• rarlaştmlacaktır. (2083) Z--4931 

100.:: 200 TON MUTAHHAR PAMUK 
Tahmin edilen bedeli (90000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 23-11-936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapah 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Dört) lira (50) kuruş mukabi
linde komisyo.ıdan verilir. Taliplerin muvakkat temnat olan (5750) 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkQr günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaiklc mezkQr gün ve saatte komisyona müracaat-
ları. (1163) Z-4805 

Adapazarı Tohum Islah ve De
neme İstasyonu Alım Satım Ko
misyonundan : 

12000 kilo arpa 2~-1~ eksiltme usuliyle alınacaktır. Şartnamesi pa
rasız görülebilir. Eksiltme 24 birinci teşrin 936 cumartesi günü saat 
14 de Adapazarı mal mü::lürlüğü dairesinde yapılacaktır. İstekliler 
ticaret odası vesi ·ası ve 30 lira teminat makbuzu ile zamanında mü-
racaat etmeleri. (2041) 2-4933 

l{ütahya Asliye Hul{ulc 
Mahkemesinden : 

Davacı Haznie vekili Avukat Şükrü Dural ile müddeialeyh 
Kütahya'nın Şehre kiistü mahallesinden Vişe Gıraltı Süleyman 
oğlu Osman aralarında mütekevvin tescil iptali ve hudut tashihi 
davasında müddeialeyh Osmanın ikametgahı meçhul bulunduğu 
müba§irin davetiye arkasına vaki derkenarından anlaşılmakla 
ilanen tebliğat icresına ve muhakemenin 6/11/1936 tarihine bıra
kılmasına karar verilmiş olduğundan adı geçen günde mahkemeye 
bizzat gelmesi ve yahut musaddak bir vekil gönderilmesi tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilin olunur. (1314) 2-4929 

Saçlan 
dökülen'er 

KOMOJEN KANZUK 

Saç 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mlni olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen aaçla
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası Yat'dır 
Komoıen kanzuk saç eksiri m~ 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
nnda bulunur. 

LlNIMANTOL KANZUK: 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

ZAYi 

Sablık Ev 
Yeni~ehirde İsmetpaşa cad

desinde bahçe ortasında biribi
rine bitişik ve her biri beşer o
dalı maa teferrüat ve tesisat iki 
hane birlikte olarak satılıktır. 
Emlak Bankasına olan altı bin 
lira borç isteyene devredilecek -
tir, Telefon 2640 2-4925 

Satılık Çiftlik 
Çankayanrn arkasında evi. 

ahırı, samanlığı akar suları, 
meyvab meyvasız agaçları, inek 
leri, Ligorn tavukları ve fenni 
kunnları ile iıler bir halde ku
çiik bir çiftlik aatılıktır. Anadu-
111 oteli bitltliinde Yapıboya 
evine müracaat. Tel. 1431 

YENIŞEHİRDE MEŞRUTİYET 
CADDESİ OZERİNDE 

Kiralık 

Dükkanlar 
Altlarında büyük depoları var

dır. 
Telefon: 3835 - 1502 

2-4935 

Z A Yl 
Konva vilayeti Gazi Alcmph 

mahallesinde No: 23 de mukay
yet olan nüfus tezkeremi kay
bettim. Yenisini. alacağımdan 
eakisinin hiH"'1'llü yoktur. 

Ahmet kızı Hayriye 
2-4924 

1 - 20 metre mikabı dişbudak kalası açık eksiltme ile mUnataır. 
saya konmuştur .. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3800 lira olup ilk teminatı 285 liradıa 
3 -ihalesi 16-10-936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 Unc6 ~ 

delerindeki belgeleriyle ihale gün ve aaatında M. M. V. satın ~ 
komisyonuna vermeleri. (1090) • z-4603 

iLAN 
1 - 26.500 metre çamaşırlık bez kapalı zarfla elı:ıiltmeye iod

.aııuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 6a60 lira olup ilk teminat paruı 4ft 
liradır. 

3 - İhaleıl 2.11.936 puarteai gilnU saat ıs dedir. 
4 - Nümun~sini görmek ve tartnamesini almak istiyenler bel" 

gün M.M.V. satın alma komisyonundan alabilirler. Muhabere lif 
şartname gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddetea 
rinde isteniltn bilgelerile birlikte teminat ve teklif mektuplarııd 
ihale gün ve saatinden en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satdl 
alma komisyonuna vermeleri. (1216) 2-4824 

İLAN 

1 - İzmirde yaptırılacak in§aata talip çıkmadığından yenidell 
kapalı zarfla eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 41.479 lira olup ilk teminat parall 
3131 lira 18 kuruştur. 

3 - Şartnamesini almak istiyenler 210 kuruş mukabilinde M. )(, 
V. satın alma komisyonunda alabilirler. 

4 -1halesi 17 - birin.;i te§rin • 936 cumartesi günü saat 11 dedir~ 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mado

delerinde yazılı bilgeleriyle Bayındırlık Bakanlığından alacakları 
fenni prtname ile idari prtnamede istenen ve behemehal verilme
si mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale 5a41 
atinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın alma komi ... 
yonuna vermeleri. (1075) 2-4605 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 575 kuruş olan on bin beşyüs 

metre haki Gabardin kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 20 • ilkteşrin - 936 salı günü saat ıs dedir. 
3 - ilk teminat 4268 lira 75 kuruştur. ı 
4 - Şartnamesini 302 kuruşa almak ve örneğini görmek istiyen .. 

ler her gün Ko. na müracaat edebilirler. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kamı• 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tek.lif mek• 
tuplarını ihale saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (1191) 2-4748 

BİLİT 
Eyer sabunu: 5000 kilo eyer sabunu açık eksiltme ile alınacak• 

tır. Hepsinin tutarı 3000 liradır. Evsaf ve şartnameai komisyonlW 
muzdan parallz verilecektir. İhalesi: 24.10.936 cumartesi günü aaat 
on birdedir. İlk teminatı: 225 liradır. Eksiltmeye gireceklerden il• 
gili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde istene~ 
belgelerle birlikte ihale gün ve vaktında M. M.V satın alma komiı• 
yonuna gelsinler. ((1288) 2-4859 

BİLİT 
Kaldırım yol: Harp okulu mınta.kasında pazarlıkla kaldırull 

yol yaptırılacaktır. Ke§if tutarı: 1338 lira 68 kuruı1tur. Keşif ve 
şartnamesi bedeline kaqı intaat tubeainden alınacaktır. fiıalesi: 
26-10-936 pazartesi günü saat onbirdedir. İlk teminatı: 100 lira 40 
kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 saydı ka• 
nunun 2,3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pazarlık 
gün ve vaktrnda M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler 

(1278) 2-4858 

Piyango Samanpazarı 
Şubesi 

15 birinci teşrinde Samanpazarı otobüs durağı İstihlas kah
vesi yanında açılıyor. 

Çanakkale Vilayetinden : 
1"8210 lira 60 kuru§ bedeli keşifli Eceabat - Gelibolu yolu tami

ratı eıasiycsi pa:ı:arlık suretiyle talibine ihale edileceğinden isteklt. 
lerin Çanakkale vjlayeti daimi encümenine müracaatları. (2038) 

2-4934 
Ankara evkaf umum mildürlü

ğunden aldığım muhtacin maaı 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin değeri yok-
tur. 

Ahmed oğlu Faik 
2--4936 

İzmir ili Daiıni Encümenindeıı : 

Kiralık daire 
İtfaiye meydanında Hukuk 

mektebi arkasında Sosyal apar
tımanının 6 odalı bir dairesi kira
lıktır. 

İstiyenlerin içindeki sahibine 
müracaatları. 2-4833 

Yenişehirde 
Döşeli ve temiz bir oda kira

lıktır. Tuna caddesi Yiğitko$un 
sokağı No. 15 2-4917 

Kiralık Daireleı 
Yenişebirde Karanfil sokak 

Yugoslavya sefarethanesi karşı
smda 22 numaralı apartmanın 
beter odalı alt ve orta kat her 
tiirlü konforu mevcud daireleri 
kiral.ktır. Tel. 1912 de B. Ke-
male müracaat. 2-4915 

lmtiyu aahlbl H Baımu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Netriyatı İdare 
eden Yuı itleri Müdürü 
Nuuhi BAYDAR 

Çan.tın cadd~s. en uınd. 
Ulus Basımevinde basılmı.şt.ı. 

1 

Boyu Genişliği Eni 

Küçük boy 55-60 24-26 24-26 
Orta boy 75-80 24-26 24-26 
Büyük boy 80-85 50-55 30-55 

Muhammen 
Fiyatı 

13 
17 
26 

Alınacak 
Adet 
382 

14 
54 

Tutarı 
Lira 
4966 

238 
1404 

450 6608 
Sobalrın üst ve alt kısımları dökme demir, etrafı kalın saç, içleri ate9 tuğlası ile tuğlalanmış o• 

lacak. Kok, maden ve simi kok gibi kömürleri yakın ağa elverişli bulunacak ve yerli malı olacaktır. 
İzmir ili okulları için yukarıda cins, miktar ve evsafı yazılı 450 soba kapalı zarf usuliyle 1-10-936 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. Muh!"11men bedele göre 496 lira teminat 
yatırılması lazımdır. Teklif mektublarının ihale günü olan 22-10-936 tarihine tesadüf eden per~be 
günü saat 10 an kadar İzmir ili Daimi Encümenine verilmiş olması şarttır. Aynı günde saat 11 de ıha· 
le yapılacaktır. 

Sobalardan 237 İzmir, 33 Tire, 16 Ödemiş 6 Kar aburun, 16 Çeşme, 21 Kemalpaşa, 17 Mene~en, 8 
Torbalı, 14 Bayındır, 12 Kuşadası, 6 Foça, 11 Sefe rihiaar, 26 Bergama, 6 Dikili, 21 Urlada te•lım alı· 
naca katır. 

Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almk isteyenlerin her gün çalışına saatleri içinde İzmir 
Kültür Direktörlüğüne bat vurmaları ilan olumır. (617) 2-4755 

Yeni SİNEMALAR ·n aili 
BU GON BU GECE 

SAM SON 
Henry Bernestein'in eserlerinden 

alman bu büyük film HARRY 
BAUR ve GABY MORLA Y'ın 
yaratıcı dehalarile cihantumul 

bir töbret bzannıı9br. 
Jliftlen: F ox Dünya Haberleri 

BU GÜN BU GECE 
MONTEKARLO KRALI 

Zevkli net'eli ve fevkalade güldü .. 
riicü nefis bir salon filmi 

Oynıyanlar: 
Ronald Colman • Joan Bennet 

Programa ilave olarak: 
Canlı Resimler 

Bir Sinemada gösterilen d. bavad isleri dieğrinde gösterilmez. 
Halk Sinemaımda pazardan maada her ügn sabah 10 da ucuz matineler. 


