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MEKTEBLER AÇllJBgEN 
Yedi tekis ,.ımda JÜS bini a

tan cumuriyet çocuiu bu •t.ehı 
çatıımcla yurd hayratı dalıalanaD 
nıelcteblere ilk adunlannı atıyor
lar. Burada hayatlanna bir niaa• 
Verici daha karı111or: ~~en. 
Hepıi de yadır•aprak difclilderl 
liralar üzerinde kah ona, kah an
lerindeki resimli sayfalara bala· 
Jorlar. Çehrelerindeki masum" 
tnütehayyir nepde, bb ptlılar; 
)'eni bir hayata kaYUJIDA pnünÜD 
zevki ile bir çDk 191ler ~~" 
anla,ına devrinin metul•J.._ olal-
Jabiliriz. 

Hakikatte onların temiz ye •J
dmbk ..W..;' IJisim hİlel tahlille
rimizden _. kadi l&fhit İfİll
de yapmaktadır. B~ *!'~U
de, meauliyeti ele ftiplle11• ..._. 
dir. Aacak onlana bu.ül ~ 
bir alln deiil hitUD laap~ 
t&tmalan ye meMllİfetİ de her itte 
iaer zaman duymalarını temin bi
zim vazifemizdir. Bütiin yurd; bu 
dütünceler içinde, cumu~iyet. ço
cuklannı ilk mekteb pnlenncle, 
sevıiyle aelimlamaktaclır. 

Kamalizm; bir çok yurd itle
rinde oldufu ıibi, türk yanalan
nm bilii ve karakterl..uli ,.alpelt
mek için de • yeni mıtodlarla • 
büyük emelini .......... Y~ 
metodlar ta,_irile Deri prlt ...... 
tini kudetti .... siW ........... 

O O •• ..: • •• c~-ııC-~-"'-- ... mmm .... ~r~1 L 
lcH alu w , ... W- met-•• ............................... ...... ,.... .............. .. 
... Wri kay çoculdarmm obtul
muıclır. 

Bu itin daha türatle ft ~ 
ıenit ,.Qlcyuta bepn -. .. tPt. 
Eskifehirde bathJaa ~ 
nia, muvaffakİ)'et ha~ alı
yoruz. Rejimin, uman ve imklm 
atmak için yaptıfı hamlelerden 
birinin kaidelerini Ealdtehirde ki 
tecrübeden bekliyorduk. .... 

1936 den yılı bqmda, türk 
çornıklan nefis baad•'f kitablara 
lcavutmuılardır. Killtiir Balcanbiı· 
Dm hu deierli uerini, takdir ~ 
bilmek için yalnız bizim pttaki
lerin niabeten uzak aydan IDUİJİ 
hatvlamuına hacet yoktur. 
Geçen ye enellci yılm mekteb ~ 

tablari,le ba NIMki devletçe temU1 
edil• kitahlar arauncla J&Pdac~k 
bir mu1ca,. ... 1.ile bise çok laaris 
fark ı&terir. 

Lieelerimbin den hacmiyle 
tedria uaulleri " müddetleri 
tizeriade henil• taze sayılacak mi• 
l'teb,.lan mekteblerin eçıbt SÜ
lliincle hatırlamamak minWiln
defildir. "Yan bilılli Wr çok 
•cla.larm, tam hiltill tek .. 
..._7Vini tutma1acatı,, yolun~ 
ld ..... k•nm e&sleri türk maanf 
......... için berinde iararla çalı
.... bir direktifdir. 

SaWt fildrlerden _. olarak. 
CUiııaariJet .ençlilioi talD bilsiye 
lsaY'afturacak ..... tadbire ....... 
..... hafYUl'lllÜ inkiUbçihk 
~clancbr· Maarifimis, 
.. ...Held tahail aril ... 
tel.elmise. ....... etildler 6..

aiae daima yeni veçheı. •-• 
'-ilr. LiMlerimlsi• de 1eal M
,...... UJPD ,..... Mr ...,..,. 
1Ea9'qacatmdaa emiD olabiJb'la. 

u .... bir tatlltleD ....... ltqlD 
... rüan mufta denlerlae .... 
....._ tiirlc ıencl, duyacaktır ki 
...... hilal " karakter pratan 
...... çe.btmalan, kedial isJntlir• v.--.1ar ..., Kamalismia daha 
irİYe •e daha d~ si._. .... 
'-tala ....U aı.nmda a &J8I 
...... o ..... pide• bllirl•· 

ICllflİll//. ONAL 

ADIMIZ, ANDIMJZDIR 

MiLLETLER CEMiYETİNDE 

Konse ~ raporunu, asamb de 
habef delegelerini dinliyttek .. 

Ceaeft't, 30 (A.A.) - Jıtntetltr C.. 
mlyetl kon•yi bqOn uat onda Pall 
bir toplantı yapacak. sonra Oll ~ 
da aleni ıurette içtima edecektir. Her 
Ud toplantı Dandı ifleri ~ 8. 
Letter tanfmclaa ..Uen raporua '"" 
'ldkiu bun4ilecektlr. 

ANlllbl• pae bqBD aleel tıoplla
tıundaıı 8ısce Hüeflıtaa deıeletlni 
tonra da Portelds ve Arjaatln dele..-
lerinl clinlJyecektlr. Milletl~r Cead,_.. 
tinin umumi faaliyetini mnıaa blbo 
1edecek olan müakerelere daha ..... 
hatll*rba de lttlralr etmeleri ••nl-
cJOr. 

IildUı _,.,., .,. llllJellır 
Cemi~ 

Cenevre, so (A.A.) - Atllllhlech 

Başbakanımız 
Adanada 

ktlçtllı: antant nmuaa lk llyllyea B. 
ICrof ta. lrtlçUk antuatlll llft' ..,.ten • 
wl Milletler Cemiyetine l9dMd ettlll
Dl 18ylemiplr. 

KOçllk antant, Cennn pUtıma ta. 
dil edilmeli ._ ........ bnaatlnde
dır. A_..ema, d..ıetleda bakimi,.. 
ti 'ft .._._ pren.U.1erlae llalel sl• 
meblsla dnhtlerla 91 ~ M 

<•-- '· bol aqtlilla) 

Fransız Senatosu 
Mali kanwuuı bir çok 
maddelerini reddetti 
Part., 30 (A.A.) - ı.,.. medlll pa· 

ra kanununun ti lacl ......... Dclar 
olan kıannlarmı uua ........... 
10nra bbuJ etmlf Ye 14 IDcl maddenin 

Adana. 30 (A.A.) - Batblba ı.. mil.caker ne ceçllcUti mıada maliye en-
met !nanı ba abah uat 9.JO da Ada- cOmen1 reW Kano 14 inci m4deden 
nayı tereflendlrdiler. Vali Ye Adana. 25 inci maddeye bdar olna Jrmmri 11-
Jlenln u1ıulan keadillni Ceybaada )'ibadan ~ eeldlf etmlttir. 
brtıJaautlardır· BqbakaD trenden in· B. Bluaı. -'"- mıecBIWn bbal et• 
cUJded aman p1ı bl••ldr bir balk mit oldufu ba ._dclelerln Myjhadan p· 
kitini cotlnm bir ... ...,. pptı. Şe- bnlmumı laWdlmeda w ....,... 
hlr ı.;taa b.,a ~ ... Jlatbakanın 1 celial we me'*-a mecn.wa de bu .... 
.,,..._ ppdnc ar hakkındaki Is. addel teldi ~ .,,,_.., " 
nrıu.a n&mea bOttln halk 10bklara U,S,etln o -.de matalla ..,,,.... 
dAOlmlttl. tunet tnanu lıtayondan lymıdan taleb ...ıttlr. . 

(Sıonıı S. iacl uylıda) (Soa J. beti •1l•tl•) 

D 

Son haberler üçüncü 
,.,,ıamızdadır 

HER YIRDI 1 KURUf 

Filistinde kanlı çarp mala 

Geniş salahiyetle örfi idare ilıinedil 
Çarpışmalara ingiliz tayyareleri de 

iştirak etti 

rlUdH 1l4•n lnıJI is ui•ıl.rl rRütbilı 
Afllıdı 6ırb D1tY a/lot "'9• _.,,,_, 

Kudtll, SO (A.A.) - tqllk ukerlerl 1- • U,.. ---.-mttalnl n..-. 
le arab ıönWJUleri arumc1a Sok flddetU mittir• 
bir çarprpna olmqtur. tncw.ıer bu çar- l"Wldndeld iqGll laavvetleri -. 
,......,. tayyare kuJlarumtlardır. Tala- •'""aı ı.....ı Dil. umumi tmnl7e1& 
lllbı o1aadutuna cin anblardan ZO ld- MmiD etmek " Pillltintt mlldafu eJllıı 
.. ... " bir Sok .... pralanaufrr. .... isin iAb ... bCltGa ıMMıhd 
1n,m.1er1n ..,tatr il ,......, llclkdr: 

Loadra. so (A.A..) - ....... .... a...raı w. _ ............ il 
to, dtln aktam Plllltln'de iti ldart a&- il .....,.. arnemda biHNIMI Mked 
nma dair olan kanunu meriret lllltYldl- nbmlır .,.,.... ................. 

a Olda. 

u..ıen ll'IUbalU bankederde bulun• 
lan muhakeme edecek lllkerl mahkemee 
kr ricucla ırtirmek aıw,ıd ardaeı 

,.'I..";&:.. ............. ..:: 

,... ...... tlW ....... ~ 
....... .. ... tebidl. .......... sea. 
lerln 1tyrUleferlnlD, tayyare a.ydanlae 

Tarifa açıklarında ihtil4lci krovazörler iki hükümet 
gemisini bir müsademe netıcesinde batırdılar 

nnm " biltGa Dikil ••talamuıı lronfl 
roll. bUI lbnlde mUlkiytt balduftlll 
.......,'maı, memurlar taıafmdan mUc. 
rlmla Mmyltl ı.blt edQ ........ olan •1111 

tapıotı ıuJırıa4• dn:Urll 11/t /tlk1J1"t 1111/,.,, ını..nar . 
Dan Be1-. JO (A A) - Hnu mu· 

blblrlnln ta..ıhea Wldirdlilne san 
4Da. Tarlfı ~ Ud dellb mu• 
ı.r.bcal wku bu111Hlf*'U• lei #Jmlraa-
11 Com;n lrnaftl&rl .. t altı ...ı.. 
nada. laüGmetia Ormaa adındaki 
matluilılal. bir lut 10Dra da lal1erla 
Kanarya 'Adlt pailerl. aenı hllkame. 
tin AlmlnD~ hrund• muhribini t. 
tum1tltrcllf 

c,,,..rol Fraalco ... lraınandcın 
o ı el .. 

Parla. 30 (A.A) - Buraoe mlltt 
mecJllfnln bir 1rann ile, pneral ırr.... 
lıo 11put101 ordma batlnmancluaı " 
tıpan,acla laanbt eden badin kunn. 
lertn tefi tayla edl1mlttk Bu tayla ... 
eebl blldlmederlu Wldirllecekdr. 

l 
larına baflıyacaktır. 470 aylıYdu an
cak yUa 1radamua bu Ulr toplantıya lf
tlrılr edecekleri nanedlllyor. 

Bil cenah 1111mubSarl1le, la:rana lra
(So• S. lıtt:l •,tıda) 

.,.,klerl ... Olllllft tlrt:llıl clW 
lı....W. mltfflllk .ı.caktırı 

OentNl Dl'• ......... .,.,... 
da ....... IBUNhbuları tarafmdan "' 
tlhu edilmlt olan katara 1rarp mahk .. 
meye ftW olacM MltUa mlkacaatlan 
meudebllecekdr, 
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Piyano Y•·ni•fon moda mı oluyor ?. 

Alman piyano &4dü6'riıi, illi de yılda 100/)()0 piyano yaparak' bu en
düstri ile uğraşan memleketlerin en başında geliyordu. 

On~an sonra, birdenbire gramofon plakları yayıldı,- derken radyo çık· 
tı ve pıyanonua pabucu dama auldı. 

Ame:ikadan pelen s~n haberlerde, piyanonun yeniden rağbet görmeğe 
başladı~ı a?l~ş~lıyor. ~ır!eşi~ Amerika hükiirr.etlerinde 1934 denberi piya
n~ endustrısım~ aldıgı sıparışler durmadan yükselmektedir. 1935 de 70,000 
pıyano yaprlclrgı halde ihtiyaca yetmediğinden, drşardan piyano getirmek 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Bun~ göre.n ame~ik~Iılar yeni konjüktüre göre vaziyet alarak hareke
t~ geçmışlerdır. Yem pıyano tipleri hem ucuz, hem de çok yer tutmıyacak 
bır_tarzda !apılmaktadır. lngilterede de piyano imalinin genişlemekte ol
duguna daır haberlerin gelmekte olması da ayrıca dikkate değer. 

Fazla çalınan gramofo 1 d d . • ıı a ra yo an kafaSI şı~cnler vakıi yüksek bir 
yekun tutar. Fakat piyano ye 'd d 1 ' ' 
altında ve yalı t .. .. d nı en mo a o upta oturduğunuz apartımanın 
lır b -ı u ustun ~ • akşamlı sabahlı, 'tangırtı dinlemek zorunda ka-

sanız, ı mem, radyo ıle gramofonu aramaz mısınız? 

Miki Ma"!'l'ın türlü isimleri 

Walt Dinsey'in icadı olan Mik.i 

Mavs dünyanın her tarafında sevil· 

miş ve birçok memleketlerde ayrı 

ayrı isimler almıştır. Buna fransız

lar Michel Souris, almanlar Michael 
Maus, japonlar Miki Kuçi, ispanyol

lar Miguel Ratonocito ve Miguel 

Pericote , yunanlrlar Mikel Mus, ital 
yanlar Michele f opolino diyorlar. 

Günün birinde Çin'in f apony..ıp. ve-
receği cevab. • Li-bao, Shanghaf .• 

Hükiinular kafası görnıiycn taç 

Viy:na gazetelerine NevyorJ: .Jn bildirildiğine göre , bu şehirde get:en
Jerde duny.1nrn en biıyıik değerde olan bir tacı, kuyumcular sendikası ta
rafından satın alrnmı~tır. 

• Bugü~ıe kad~r hiç bir hükümdarrn başına nasib olmıyan bu taç cenu· 
bı Anıerıkadakı Kolıımbfo cumurluğunda bulunuyordu. 

Bu. t~cın tarihçesi çok enteresandır. Bundan üç yiiz yıl eve/, ispanya 
devlctının en şaşaalı günlerinde cenubi Amerik:ıda Kolunıbia'mn Jıükü
met m_:rkezi olan Bogota şehrinde Jrorkunç bir veba salgınr oluyor. Fakat 
çok surmeden bastırılıyor. Halk, afetiıı böyle çabuk geçiştirilnıesinden 
d~layı Mer~e~ anaya bir taç hediye etmek suretiyle .<jükran duygularını 
gostermek ıstıyorlar. Bugünkü para ile 8 milyon dolar kıymet· d b · t 
Ya f k k'l' d k" ın e ır aç P ırara ı ıse e ı Meryem arıa heykelinin baııına g'"'çı' · 1 J b _ , .. rıyor ar. c:te u-
gun satılan taç bu taçtır. "' 

Şimdiye kad3r birçok taç çatılmanıış değildi: fakat büt ·· b l k 
moda h"k- " un un ar. artı 

, Si geçen U umdarlıktan ve Jıu/:iinırhdardan kalma c: J d' lf' b" 
başa d • . b' .,ey er ı. ıç ır 

egmıyen ır tacm manevi kıymeti de onlardan - t" 1 us un o sa gerek. 

Bir içki dii~nıanı. Loyd Coı·c 

Loyd Corc, şimali Ga/ irki aleyhtarları c • • • 
d 1' emn•1""11 n c;e T"k t l a 5000 kişiye hitaben demi.c:tir k .. "H . _ :. ne ı op antısın· 
b . . . ı ı. aıbtnbııyukf I"k l . d 
ır ıkı iyi şey meydana geldi B 1 d . . . e a et crın en nasrlsa 

. . . un ar an bırıs . k. 1 -
denberı bıra s:ırfiyatr yarryarıya 1 

1 ıç 1 a eyh~arlıgıdrr. 1915 
· aza mıştrr D ·- · . Sarhoşluktan mahkum ola 1 d · ıger H;kıler ise üçte iki azaJd, 

n ar a • nufusun b ·ı 
men • aynr nislıette eksilmic:t. C.J mı yon artmasına rağ-

"' ır. 
Fakat bu netice b · · 

cnım ış başında iken ald - . 
tıır. Hatta o zamanlar . k'' d . . ıgım tedbırlerden do nm11<:· 
h . ıç ııer en ıspırto mikd "' . 
alı! biraya "Lo d C , _ ., arım a?alttıfiım vakit işçiler 

lşre bu sureti: mil~;~ rhın bkazrgı ad~n.ı vermi~lerti. 
ld .. ar tan evelkı ıck" h 1 -o u. 1 asta ıgrn:ı avdet etnıP.mİi 

Yaşlı i ·ı· d" ngı ız ıplomatının AI 
aleyhtarlığı etmesi acaba 'ı manya seyahatind~n dönüşte bu kadar bira 

amanların hoşuna gidecek ";> 
mı. 

TAK l 'iJltI 
·-- ~· 

1 B1RlNC1TEŞR1N 1936 PERŞEMBE ı 
'SS ı 

- Atatürk Erzurumu şereflendirdiler (92~) ' 
18 Eylül 1352 t * 

stanbulda tiyatro mektebi açıldı (930) i 
Hıdırelle~ 149 - Başbakan ve Dış İşleri Bakanı A . , j 

l 
ket ettiler (931 ) tına ya hare· * 

Gün

11
eıin doğması 5.57 K ı ızılay, Yunanistandaki zelzeleden 

re ı 6 zarar gö-
batınası 17.54 n ere 0.000 frank gönderdi. i ------------ ; ----··----- . ---------
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B. Rana Tarhan tütün 
ekicileriyle görüştü 

Samsun, 30 (A.A.) - Samsunda bu
lur.an Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. 
Rana Tarhan inhisarlara bağlı mües~ 
aelerde tetkikatını yaptıktan sonra be
raberlerinde vali ve inhisarlar umum 
müdürü olduğu halde Çarşamba ve 
Bafra kazalarına da giderek tütün eki-

l cileriyle ve teclınenlerle temas etmişler, 
dileklerini dinlemişler ve akşam Sam
suna dönmüşlerdir. 

Suriye heyeti reisinin 
teşekkürü 

Ankara, 30 (A.A.) -
Suriye delege heyeti başkanı, dış ba

kanı vekili B. Saraçoğlu Şükrüye aşa
ğıdaki telgrafı göndermiştir : 

"Türkiye topraklarından ayrılırken 
türk bükümeti tarafından Suriye beye· 
tine Türkiyedeki ikameti esnasında gös. 
terilen hararetli ve samimi hi.isnü ka
bulden dolayı ekselansınıza teşekkür 
ve büyük türk millet inin refahı içın o
lan samimi temennilerini arzetmiye va
zife bilirim. 

Ha!jim Atassi 

Muallimler arasında 
Gazi terbiye em:titüsü mezunların

dan B. Hakem Ankara ikinci orta okul 
tarih • coğrafya, B. Halil Turgud riya
ziye, iiniversite mezunlarından Bn. Mü.. 
nevver fen bilgisi, Bahkesirden Bn. Fa
dıla türkçe, Milfistan B. Mahir fen bil
gisi, Konyadan Bn. Bedriye diki§. B. 
Kadri Yaman riyaziye, B. Nuh Yaşar 
almanca muallimliklerine tayin edilmiş
lerdir. 

Artvinde sürekli yağan 
yağmurlar dindi 

Artvin, 30 (A. A.) - Yeşil Artvin 
eyllılün yirmisindenberi durmaksızın 

yağan yağmurlardan ancak dün kurtul
mu~tur. Tabiatin bu garib cilvesi kar
şrsmda mahsulünii elde edemediklerin
den dolayı çok acı duyan köylü ve çift. 
si dündenberi güneşin parlak ziyası al
tında sevinçle çalışmaktadır. 

nn. KÖŞESi: 
''Mütekamil muhite intıbak etmek 

bir zarurettir. Bunu yara tnıak için de 
güzel ve yükselmiş muhitleri görmek 
ferdin tekamülünü behemehal temin 
eder.'' 

!kinci cümlede "bunu yaratmak ..• '' 
denilirken "bu'' hangi kelimenin yeri
ni tutuyor? Cümlenin gelişine göre 
"zaruret" in. Fakat "zarureti yaratmak 
ne demektir?" diye sorarsak muharrir 
bize ne cevab verir? Sonra ikinci cüm
le sentaks bakımrndan tamamiyle hata
lıdır. "Bunu yaratmak için de .. " parça· 
sının bu cümlede yeri olmamak iktıza 
ederdi. 

• * " 
''En iptidai şartlar altında yaşama-

ğa alışmış olan bir ferdi elimize alarak 
onu çok geniı:: bir yerde oturmağa mec
bur kılarsak. .. " 

Ferdin bir dama taşı gibi nasrl ele 

alınıp bir yere oturtuldu~u.w bir göz 

önüne getirin. ''Ele almak'' tabiri bu

rada hiç yerinde kuJlanılmış değildir. 

Sonra "geni_~ bir yerde oturmaya" de

nilirken ne kastedildiği anlaşılmıyor. 

Hatırımua gelmiyen her srfatın yerine 

böyle geniş. olgun, biiyiik, dar gibi 

beylik sıfatlar doldurmak yazıda vu -

zuh namrna bir ~ey bırakmaz. 

(Lö Jurnal) dan 
ır ıvuw; ... .'un macı:l<tJcırı: 

Profcsôr 1 ime mukabele edeceğini bilir. 

C. H. P. 
Ocak kongreleri 

haşladı 
C. H. P. Sakarya kamununa bağlı 

mevcut, Cebeci, ve Yenidoğan semt o
cakları yönkurul üyeleri bugün kamun 
başkanı Rauf Bayka'nm başkanlığında 
kamun merkezinde toplanarak ocak kon
greleri işlerini görüşmüş ve hazırlıklara 
başlamışlardır. 

4 birinci teşrin saat 10 da Cebeci 
semt ocağının, 10/ 11 birinci teşrin saat 
19 da Yenidoğan semt ocağının ve 11 
birinci teşrin saat 10 da Mevcut semt 
ocağının kongrelerinin ocakların öz ku.. 
rağlarında yapılmasına karar verilmiş
tir. 

İzmir belediyesinin 
himaye ettiği talebeler 

Mt.nemen, 30 (A.A.) - Menemen 
gençliği ile ynkından alakadar o!an be. 
lediye bu yıl Karşıyaka orta okuluna gi
decek talebeden 60 çocuğu himayesine 
alarak bunların yol masraflarını deruh
te r;ylemiştir. Bu yardım iki senedenbe
ri devam etmekte ve her sene Karşıyaka
ya gidecek talebe adedi ile yardım nis
b-:ti artmaktadır. 935 senesinde beledi
yenin himaye etti ği talebe adedi 33 id i. 

Ilgazın bir köyünde 
28evyandı 

Çankırı, 30 (A.A.) - Bir yarıgın 

neticesinde .11gazın Çomar köy ünde 28 
ev yanmıştır. Yangında yetmiş yaşla

rında bir kadınla bir kaç hayvan yan
mıştır. Yanan evlerden eşya kurtarıla
mamıştır. 

Kazanç vergilerinden 
kesilen belediye hisseleri 

Memurin ve müstahdimin maaşların

dan tevkif edilen k ıanç vergisinden 
vilayet, hususi idareler ve maarif his. 
seleri olarak ayrılan % 34 ler şimdiye 

kadar maliye büdcesinde açılan nazım 

masraf faslında biriktirilerek hususi 
idare ve belediyelere veriliyordu. 2781 

numaralı kanunla, kazanç vergisinden, 
belediye hissesinden başka hisse ayrıl
maması kabul edildiğinden tatbik edil
mekte olan usul sadeleştirilecektir. 

Bunun için Maliye Vekaleti teşki

latına mühim bir tamim göndermiştir. 

Bu tamime göre, memurların maa~la· 

rından kesilen kazanç vergisinin hazi. 

neye kalan kısmı hakkında timdiye ka

dar tatbik olunan toptan mahsup usulü 
belediye hisselerine de tatbik oluna 
caktır. 

-El işleri ve küçük saJ1' 
sergisi hazırlı~ 

İktısat Vekaleti tarafın~~ 
· rinci teşrinde Ankarada a::r ~ 

(El i~eri ve küç~k. san~t ~ ~ 
nin muvaffakıyetın• teınil' 4' ~ 
bul, İzmir, Bursa ve Tra~ıelcl' 
ler te§kil edilmiştir. Bu ~~ya ~ 
erbabiyle doerudan do~ııdl f1P'...I 
derek sergiye aıııunası 1. ·.,ı~ 

. . . d ıtUı · 
munelerı Jı::endılerın en ı;re. 'il_ 
Vekfi.lcte gelen ba~:ıc•:,!.uır ~ 
açılacağı haberi kuçuk all~ 
arasında büyük bir alaka uY ~ 

Satın aiırunıyaralt ;I 
maddeşiyle karşıla~ 

mallar ~ 
aııar. ~ 

Hariçten getirilen ın ~rr-.. 
atıf1fll 

carları tarafından satın d ~ 
. le dol dece ihraç maddesıy • 

. uzer" ~,. 
sonra geri gönderıtıııek. ir tt"":"J 
diği takdirde, her bangt b 1 .,-~ 
deme yapılmıyacağındatı ın' tl 

. t "it 

nin kliring büküınlerın ·-~ . dcJeSI 
kararnamenin 32 incı ına ~ 

1ınaS1 

merkez bankasına yatırı 

dövizle tediyesi mevzuu~::~ 
Maliye Vektiletinden tam• t~ 

. b\I 
Bazı gümrük idareJerı y~:ıl 

"ı;eıi gönderilme,, ka)':~:~at ~ 
nada anlamışlar ve ınu ıaj ett""J 
suretiyle idhal edilen~ ııla"'ı 
türk mahsulleriyle dold~rıııe~I 
rildtği memleketten gaY~' de tel"" 
re scvkedilcbilcceği şekhfl .1 J 
mişlerdir. 1/t~ 

Gümrük ve inhisarlar a)'ııİ 
tirilen ambalaj eşyasının e\I'~~· 

. f' ınal s kete ve aynı ı.rmaya . ıaııa ".M 
le iade edileceğine daır a bil~ 

nı \l'C 
taahhüdnamc alınması .11jıı . cilerı tll' ,Ji/i 
halfittan kambıyo mer ·ıdi~ , .. 
edilmesini teşkilatına b• ı) 

Gaziantepte fıs~ 
enstitüsü açılı>' ~ 

• 11teb "',,,j 
Ziraat vekaleti Ga.ııa .,eti" 

sindeki fıstık ağaçlarını dalı·:tit· f' 
hale getirmeğe karar "e~·teb~~ 

· at 111ıı 
yeye varmak için zırıı 'i . berg 
Haydar ile Prof. Weıs 

göndermiştir. P'ciP'! / 
Uzmanların oradaki r;it fı; 

kiklerden sonra vekalet ;'. 

enstitüsü açacaktır. .. d# ~ 
hsutu "_.YI> 

Bu yılki fıstık ına yar ı 
tere nazaren daha boldU~ rt~ıt' ~ 
tahminlere göre bu sene .;~ '· .• Üflle•· _.A"J 
tonu geçecektir. ffuk. ·le 'f"F., 
leşik lcrrallık" hüküıtıCtl ·ııdi-' 
ğu anlaşmadan sonra ~~;1~tı':/ 
usuliyle fıstık ihracı ba~, 

Tatbikini b kl d . ..,. . b" ktıf~. 
e e ıgımız ırk istecliji~ 

M usevi yurddaşları • 
mız mabedlerinde 

toplanarak güzel bir ka
rar vermişler: Türkiye. 
de oturan bütün musevi· 

"tere anadil olarak türkçe 
yi kabul etmelerini, ve 
bundan başka dil kullan
mamalarını tavsiye edi • 
yorlar. 

Biz, samimi olduğun· 
dan şüphe etmediğimiz 
bu hareketi takdirle kar
şılarken, bir noktayı da 
tebarüz ettirmeden geç
mek istemiyoruz : Ya
nılmıyorsak, bu, karar, 
musevi cemaatince ilk 
clefa olarak verilmiş de· 
ğildir. Fakat ne yazık 
t-i, yurddaşlık vazife ve 
mt'nfaatlerini çok iy i id· 
rak eden bir zümrenin 
bu hususta yapttkları te
şebbüsler ve t elkinler -
den bir netice ç ıkmamış, 
ve yanlışlığını kendile
ı inin de kabul ettikleri 
fili bir vaziyet, aynı sa
ka1 1ıkla devam edegel -
miştir. 

Türkün milli izzeti 
nefsine en ağır gelen 

nokta, musevi yurddaş • sayına r~' ~ d' .J 
]arın türkçeye kendi dil- Jarılla 1<a ğıı. Jıİ' i .,.-, 
l~rini değil de, bir ya- fi.tice~~ıı edi~itıaı" J 
bııncı dili tercih etmek gun duşıt'~ d'_.; 
hususunda gösterdikleri ve her ta si 01 fll':~ 
ısrardır. Hakikaten fs. bir dere~~ ort11 ıil '.'~ 
tanbul'un tatlı su firen- bu itibar ıaııtafl ~ ı 
gi havasını yaratan ve kadar ıor olt1'1 tl""..ıl' 
umumi yerlerde her za- bir şc'/ 1 gı;s ,-;~ 
man kulakları bozuk bir farkedef1.J0t>Ut~,-~ 
fransızcanm uğultusiyle terin s~~11,a ~.ş~' 
dolduranların en fazla vi ve bı ıııirt 1 
bu zümre a-asından c.ık- · türltler "ta''" ~ vı acil" 
tıklan herkesçe malUm karŞıla'/, 0rııt.· ~ ~ 
bir hakikattir. rnak istıl" ;ııeti <fi 

Musevi cemaatinin Türle tı' .kas'• ~ .. saırııw rŞI 
tlirkc;edeki en iptidai sUz rnu ıcese tcB ,efP";,J 
menfaatleriyle taban ta- ına, tıe~ıııadlB ~ "-
bana zıd olan bu vaziye· bir it! of11l ~~111111&' :JI 
tl·n mahzurlarım müddk .. }ert• .. ,, ' 

goz . . ~e ır:~ ~ 
olan musevi aydınları, sevgtY1 el< 1 

şu hakikati çok iyi tak- vet etfil • _M 
. . • ? ·ıııııv -dir ederler ki : antısıyo- ını 1 ıcetl 11 ni!~t hareketler koynun- :Meıtı ;,ddıış~ıı".- ,tfi 

da yer bulmamış tek dıışla Y bil' 11~1 '~' Y 
memleket T ürkiye'dir, açacalc 1~ıısıtl .,..il'°t ·1 . d k d bıt w-... "' ·t' ve musevı erın otur u • cu •. ğifflı" tf'iıı' ,ti 
ları vatana aykırı bir ya· etJtleo ı ·r sS t1 ~ 
hancı diliyle konuştuk· bUyil~ ~'/1 etlP""e b i' fi 

hu .. snurtl . ..:" ları tek memleket te ge· , .. ti 
ne Türkiye'dir. hast;~ed~!J:. 5ıt/ı 

ıı gor ı.ı "fl Bu garip tezadın, türk ı 
milletinin, kendinden 



J BtRtNCI TEŞRiN 1936 PERŞEMBE -
MİLLETLER CEMİYETİNDE 

KonseY Danzig rap orunu, asamble de 
hah~ delegeler ini dinliyecek M 

(Başı t. inci sayfada) 
şekilde hareket edeceği hakkındaki Jia
n.-atini izah eden bir karar vermesi ki· 
fi gelecektir. 

Kiiçük antantın 19 uncu madde hali
liındaki doktrini alakadarların serbest 
ve kati muvafakati olmaksızın hiç bir 
d~~lşildik yapılamıyacağı merkezinde· 
dır. 

Miltetler Cemiyetini ve paktı kuvvet
Jendi~cek olan her te,ebbUse yardım 
etmeye hazır bulunan kUçük antant. 
onları zafa düşürecek olan her hareke. 

te mani olacaktır. 

l8panye1. memorantlomunu 
geri aldı 

Cenevre, 30 (A.A.) - İspanyol mu· 
rahhas heyeti, ecnebi deTletlerin İs
panya işlerine müdahalesine müteallik 
olan Mcmorandomunu geri atmı,tır. 
ÇünkU bu memorandumun Mitıetler 
Cemiyet tarafından ne'ri usule müte
alli k bazı müşküllere tesadüf etmiştir. 

Maamafih bu muhtıranın başka bir 
Yol ile neşri temin edilecektir. 

Jurrırıl ıW Moskn'nun bir 
makalesi 

Moskova, 30 (A. A.) - Jurnal dö 
Mosko, Milletler Cemiyeti a5111Ilblesin
de söylenen nutukları bahis mevzuu e
derek mütecavize verilen mana ve ce
vabı selamlamakta beraber, mütecavize 
tehdidkir sözlerden sonra, tahrikita ve 
fitiyata geçtiği takdirde kendisine aza
mi şiddetle karşı konulacağının da an• 
latıtmaaı lizım geldiğini ebemiyetlc 

kaydetmektedir. 
Mezkur gazete, Delbos'un söylediği 

nutkun fraruuz - ıovyet paktının feshi
ni elde etmiye çatııan alman tahrikit
çıtarına kati bir cevab tetkll ettiğini 
bliyilk bir memnuniyetle kaydederek 

diyor ki: 
"Fransız dıt bakanı bUtiln ıulh dost• 

!arının Fransadan beklediği cevabı ver• 

miştir.,, 

Eden'in nutkuna gelince, bu nutuk 
dünya efkarı umumiyeııinde oldukça 
aykırı tefsirlere yol açmıştır. Fakat 

memnun olacak bir cihet yarsa o da E. 
den'in kahraman hpanya'nın yalnız 
memleket içindeki faşistlere karıı de
ğil, fakat ayni zamanda beynelmilel fa· 
şistliğe karşı müdafaada bulunduğunu, 
kaydetmit olmasıdır. 

Alvarrez delvayo, nutkunda alman 
Te İtalyan tecavW:ünün heyecanlı bir 
tablosunu çizmiştir. Bugün İspanya 
milletinin çekmekte olduğu emsalsiz ız
tırabların mesuliyeti, büyük bir nis
bet dahilinde, mütecavizlerin miskin 
bitaraflık tezahüratiyle durdurulabile
ceğini zannedenlere de terettüb eder, 
o mütecavizler ki yalnız kuvveti bilir
ler ve hazırladıkları kuvvet darbesine 
de ıiddetle mukabeleleri anlarlar. 

Cenevre, 30 (A.A.) - B. Eden dün 
B. İvon Delbos'u yemeğe alıkoymuştur. 
Her ikl nazır, kontenjanın kaldırılması 
hakkında müşterek bir İngiliz • fransız 
tasavvuru mevcud olduğuna dair çıkan 
ıayiaları tekzib etmişlerdir. 

B. Delbos silahtarı bırakma konfe· , 
ransı bürosunu mümkün olduğu kadar 
süratle toplantıya çağırtmak tasavvu-

runda sabittir. 
Miletler Cemiyetinin ekonomik kon· 

seyi cuma gilnü, ancak muhtelif para
ların kıymetten düşürülmeleri emrivaki 

olduktarı sonra toplanacaktır. 

B. Lesıer geri caifrıldı 
Cenevre, 30 (A.A.) - Milletler Ce

miyetinin Danzig'deki ali komiseri B. 
Lester, hpanyanın Londra büyük el· 
çitiğine tayin edilmİf olan Azcarate'
nin yerine Milletler Cemiyeti genel 
sekreter muavinliğine tayin edilmiştir. 
Cemiyet koridorlarında B. Leııter'in 
Danzig'de mUnhal kalan vazifesine bat· 
ka birisinin gönderitmiyeceli söylen-

mektedir. 
Cenevre, 30 (A.A.) - Milletler Ce· 

mfyeti konseyi bugiln yaptığı hususi 
bir toplantıda Danzigdeki fevkalade 
komiseri Lester'i geri çağırmaya ve ~ 
na genel sekreterlikte yüksek bir vazi· 
f e tevdi etmeye karar vermiştir. Les
ter, yerine bir 4ileri tayin edilinceye 
kadar vazifesi ba9mda kalacaktır, 

Senatosu Fransız 

himaye talebini mutazammın olan komU
nist tadil teklüini reddetmiştir. 

Mali kanunun bir çok maddelerini reddetti" 

(Başı 1. inci sayfada) 

Kayyo 14 Uncu maddeden 25 inci 
Dladdeye kadar olan kısmın çıkarılma· 
anıda israr etmiş ve hükUmetin muhale
fetine rağmen iyan meclisi, Kayyo'nun 
teklif ettiği şekilde kanunu 125 muahll· 
fe l:arşı ı 4 ı reyle tadil etmiştr. 

Bunun üzerine mebusan maliye en
cümeni derhal toplanarak Ayanın tadl· 
latını tetkike başlamıştır. Mebusan mec
lisi bu tadilat hakkında bir karar ver· 
trıek üztre gece yansı tekrar toplana· 

<:aktır. 

Paris, 30 (A.A.) - Ayan mecilislnin 
Öğleden sonraki celsesi birçok hatible· 
tin hükümetin siyasetine kartı tiddetli 

hücumlariyle başlamıştır. 
Maliye bakanı franğın kıymetten dil

•Urülmesini müdafaa ettikten sonra ma
li!.e encümeni reis Kayyo söz atarak hil
kumeti devirmek fikrinde olmadığını bil· 
ltuınete spekülasyonu ve fiatlann had
~en aşın yükselmesini yasak etmek için 

ab eden her türlil salahiyeti vermek is
~diğini ancak ayanın hükümet tarafın· 
~n bazı grup veya sınıflara hususi im· 
\iyazlar bahşedilmesini asla kabul ede-
\rlıyec v • b . egnı eyan etmıştr. 

Pars, 30 (A.A.) - Ayan meclisi sa
~t 6 dan sonra para kanununun nıadde-
erni _ .. k M"nha .. ,uza ereye ba§lamııtır. u -

::an franğın kıymetten dütlirülmesl 
l' kkındaki madde bile tayini esaimi ıu· 
etiyle . b . • h.. reye konulmayı ıca ettırmıt ve 
~kümet ancak on reylik bir ekseriyet el
bı" edebilmiştir. Bu meyanda elli dörtte 
,.;•te_nki~ vardır. Bu netice gösteri· 
"! ki, dığer maddelerde hükilmet aza· 
b,. derecede müıkülita maruz kalacak-

18Vİ(·re'tleki tesirler 
'iç Bern, 30 (A.A.) - Milli meclis. ts
~~e frangının kıymetinin indirilmesi U

• •ne h '-eaı ayat pahalılığında husule gel-
nıuhtemel teza ilde karıı milleti 

Bern, 30 (A.A.) - Milli konsey, 
ekonomik nizamın muhafazası maksa· 
diyle icabeden bütü.n karar ve tedbirle
rin ittihazı için hükilmete tam aalihiyet 
veren karan 39 reye karJI 83 reyle ka

bul etmittir. 

ı~ve•ıiya•nın bir yası.ti 
Moskova, 30 (A.A.) - Tas Ajan11 

bildiriyor: ,. 
İngiliz lirasının mildafü B. Morgan• 

tav serlevhası altında bir makale neı
reden tzveııtiya gazetesi diyor ki: 

ııs. Morgentav her bankanın bir 
ınilyon lira ıle istediği gibi döviz piya
sasını yilkıeltip dlişUrmek ıuretiyle 
dövizlerle istediği gibi oynıyabileceği
ne dünyayı temin temeye çalışmaktadır. 
B. Morgentav alelade bir vatandaş iç.in 
çok gülünç ve mu,IcUt bir mevkie, ve 
bUyUk bir devletin finanı bakanı için 
de bir hayli rahatsıs bir vaziyete dU,. 

müştUr. 
B. Morgentav'ın hareketinin bir se-

çim hilesi olduğuna dair dünya matbu· 
atı tarafından beslenen kanaatt mevzuu 
bahseden gazete, bu hareket hakkında 
diğer bazı ihtimallerin ileri silrUldilğ\l· 
nil kaydtemektedir. Doların ıterling li
ra ına nisbetle ve ırıu hilafına olarak 
yUkselmeye başladığı knaatine varan 
B. Morgentav manevi muvazenesini 

kaybetmiştir. 

Bekika'da 
Bruksel, 30 (A.A.) - Kabin konse· 

yinde finans bakanı fransız • 1svıçre 
ve Holanda paralarının kıymetten dU
ıUrillmesinden ıonra meydana elen va
ziyeti izah etmi' ve bu vaziyetin Belci
ka için tarnamıyle müsaid olduğunu IÜy· 

!emiştir. 

Çekoılovakya' da 
Prag, 30 (A.A.) - Nazırlar, dilıl 

ULUS 

UZAK ŞARK'DA: 
' 

Çin, Japonyaya bir nota verlli 
Şangnay, 30 (A.A.) - Çin hUkUme

tl Japonyaya bir nota vererek, japon ns
kerlerinia F'engtaideA çekilmeled8İll 
J~ponlarrn şarki Hopel eyaletine müza
hır olmaktan vazgeçmelerini. ve bun
dan böyle japon kuvvetlerinin çln ara
zisinden her hangi bir noktayı itgal et· 
miyeceklerine dair Tokyo bUkümeti
nin teminat vermesini istemiştir. 

Çin • japon milzakeratı bir çıkmaza 
&irmit ve binnetice inkitaa uğramı,tır. 

FRANSA'DA: 

Paria sebzecilerinin nümayiıi 
Paria, 30 (A.A.) - pazartesi gunü 

Paris halinin kaııattırılmaaına tetebbi.is 

eden sebze tüccarları sebze satı,ını dur· 

durmaya karar vemıitlerdir. 

Poris, 30 (A.A.) - Sebze tüccarları· 
nı mallarını Parise getirmekten mene

den ve bazı nümayigciler tarafından 

geçen gece çıkarılan karğaf8lıklar üze

rine iç bakanı, Parisin iaşesine mani ol

mak için yapılan bu hareket hakkında 

tahkikat yapılmasını emretmittir. 

SOVYETLER'DE 

Radek tevkif mi edilm :~? 

var90va, 30 (A. 

A.) - Lehistan 

matbuatı, B. Ra

dek'in tevkif e

dildiği hakkın

da Havas tara

fından Moskova

dan verilen telg

rafı netretmekte

dirler. 

'Al gcın harbiye veziri 
m~11mltırıla 

MosLova, 30 (A.A.) - Moskovıda 

bulunan Afganistan harbiye veziri Şah 

Mahmud Han. diln motorleıtirme ve 

makinele9tinne akademisinin bir tank 

bölilğilnll ve bir topçu kıtaaını tef ti§ et

mit müteakiben bunların }"aptığı manev

ralarda hazır buluıımuttur. 

yap-tf oldukları g&rUfmeler 11rasında 
fransız frangı kıymetinin düşürülmesi 
ıuretiyle veritaılı olan ipreti takilıen 
diğer memleketler ~ra~arının da bir yo
luna konutmaP ~ırltılmcsinin Çekoa
Jovak parası Uzerıode ne gibi tesirler 
akisler husule ıerireceğini derpif et~ 
mi,teı dir. Şayet çekoslovak hükilmeti 
de böyle bir tedbir ittihaz etmele karar 
verecek oluna iyan TC mebuaan meclis· 
lerlni toplanın.ağa çağırmak mecburiye
tinde kalacaktır. ÇünkU fevkalide aali
hiyetler kanunu, hukumet, paraya aid 
tedbirlerde kararnameler çıkarmasına 
mani bulunmaktadır. 

Romanya· da 
Bilkref, 30 (A.A.) - Maliye nazırı 

B. Cacicov, ticaret nazırı ve merkez 
bankalı mUduril ile görilttükten 50 ra 
"Hukümetin itrih~ etmek mecburi;e
tlnde kalacatı tedbırler, muttefikleri
mizle mutabık Jı:almdıktan ıonn a!:m· 
caktır.,, demittir. Mumaileyh, Roman· 
yanm muh~lif ~emJ~ketlerde yapılan 
kıymet indırme ıılnın mueasir olma
dığını ı!Ave etmittır. 

Bulgarlıt.anda 
Sofya, 30 (A.A.) - MaJiye bakanı 

frangın kıymetten dütUrülmesinin leva 
llııerinde lrlç btr teeir Jap::Aa)laujuu 

ıöylemittir. 

Nöbetçi eczaneler 
1 - Pazar İstanbul Eczanesl 
2 - Pazartesi Merkea 
3 - Salı Ankara 
4 - Çarpmba Y enl 
5 - Pcrtembc Halk 
a - Cuma Ege 

• 
" 
• 
• 
• 

7 - Cumartesi Sebat, Yenlıelllr 

Sayfa: 3 

İngilizlerle Kontuvar 
mukavelesi imzalandı 

. Londra, 30 (A. A.) - Anadolu ı
J&nsının hususi muhaıbiri bildiriyo.r: 

~arabükte kurulacak demir • çelik 
fabrikaları için 23 haziran 1936 da An· 
k~rada imzalanmıı mali aranjman mu• 
cıbince, talib ıirketle eaaslarını tesbiti 
meır~t kontuvar mukavelesi bugün 
F.ranıto House binasında H. A. Brauert 
and Coltd ve İktısat müsteşarı Kurdoi
lu tarafından imzalanmııtır. 

İmza merasiminde ıefaretimiz erki
nı: Export credit umum müdürü Mr. 
Nıklon, muavini Sommerville Smith, 
Five Bugı denen bet büyük İngiliz ban· 

HA VA HABERLERi r 

Balkan ve Baltık devletleri hava 
kon/eraruı 

Vargova, 30 (A.A.) _ Balkan ve 
Baltık devletleri daimi hava konferanaı 
bugun Vartovada miınakalit bakanhlın· 
da toplanmıştır. Bu konferansa Polonya, 
Lıtvanya, Bulgaristan, Romanya ve Yu
nanistan da ittirak etmektedir. 

Konferans, l teşrinevvclden itibaren 
Atinaya kadar uzatılacak olan Reval • 
Riga - Varşova - BUkreı ve Sclanik ha
va hattı meselesi ite meşgul otmu§tur. 

Porttfmuı. Yoluınesburg 

lıava yarıfı 
Portsmut, 30 (A.A.) _ Dün aabah 

Portsmut - Yohanesburg hava yanıı
run batlangıcında 5000 den fazla seyir
ci bulunmuştur. Yarışa iştirak eden
ler hepsi de birer dakika ara ite mil· 
kcmmel surette havalanmıştardır. Yal
nız Smith'in motoruna bareteki esna
sında bir tıkanıklık anız olmuıtur. Yan
§8 9 tayyare ittirak etmiştir. Bunlardan 
Halse'nin ki dün akpm saat 20.10 da 
birinci olarak Kahireye varmıı ve ora
dan 20.47 de tekrar hareket eylemiştir. 

Tefmen Kluston ildnd olarak Kabl· 
rcıye vuıl olmuıtur. 

Londra, 30 (A.A.) - Portsmut. Yo
haneıburı yarııına if tirak eden dokuz 
tayyareden beşi halihazırda yollarına 

devam etmektedirler. Halac çok geride 
kalmıf, Kahireye inerken makineı' • kal ını la· 

t ayan Rose de yarıştan çekilmi§tir, 

Dünya tayyare irtifa 
rekoru kırıldı 

Londra, 30 (A.A.) - Hava lt1erl 
naıın, filo kumandaru Swaynt'in dün 
Famboru&h'da 15.230 metreye çıkaralı: 
dünya tayyare irtifa rekorunu kurmu 
olduğunu bildirmektedir. f 

Eski rekor, franaız Detre'de Ye 

14.843 metre idL 

SON DAKiKA: 

kası mUmeasilleri ve S ' t 1 , il . ı Y ş ve fınanı 
emınc menıub mühim zevat h 1 , azır bu· 

unmug ve milteakıben Braaııert t f d . ara ın.. 
an aynı zevatın hazır bulundu b. 
. f . . . gu ar 

sıya et verılmııtır. 

Ziyafette Mr. Niıcon tarafmdan bil· 

haaaa, dostane ve Tiırkiyenin sermaye 

ve it adamlarına arzettiği buyük emni• 

yet manzarasından bahis bir nutuk söy• 

lemi§ ve Brassert şirketi namına söyle. 
nen ayni vadideki sözler bunu takib et~ 

mıı ve F. Kurdoğtu tarafından mukll4 
bele edilmiştir. 

ŞiMALi AMERIKA'DA: 

B. Ru~velı intihab müca· 
deleıine b~ladı 

Srakuse, 30 (A.• 
\.) - Amerika • 
~eisi cumur inti .. 
abı mucadelcler.l· 
ıe baıtıyan B. 
~uzvelt, dun Ncv• 
ork hukilmeti dc

nokratlar conven-. 
ion'nunda bir nu• 
uk ıöylemittir~ 

MUıarUnf. 

\ e Y h, ken~ine 
<omünizm tema
Ulleri isnad edeıa 

· ddialan tiddetle 
eddetmiı ve cu• 
nurlyttçileri u. 
·un seneler para 
neselesl De içti• 
-ıai meselelerde 
hmalkllrlıktan ~ 

ınmak auretiyl• 
\merika'yı mu 
.apılarrna kada.ı 

B. Ruıvclt sUrüklenmiı oı. 

makla muahan eylemiftir. 
B. Runelt, sözlerine devam Ue ve 

mllstehzlyane bir eda ile ban 1 i b" Uk ıcr er ve 
uy mUe11eıeler tcflerini bir ırmaf 

dUıen ve bir dostu tarafından kurtarı: 
lan ve ıonra bu dostunu silindir şapka• 
kaybolmuı olduğundan dolayı mua
haze eden ihtiyar bir adama benzclllÜf' 
tir. 

6.000 dinleyici, rehicumuru 1lddetltı 
alkıılamııtm 

~==ç;rs:::ı: 
sergisine hazırlanıyormu .._ 
sunuz ? .. 

------~11~ 

HalJeş delegasyonunuıı llı·r t 'l>J•""• 
Londra 30 (A A ) ıgJ't ' · · - Habeşistan de-l~gasyo~u tarafından neşredilen resmi Bu tc:bli~de NeC8finin hükUmdarlık hu• 

bır .teblığde Necaşinin istifa etmek nl- kukundan asli vazgeçmiycceği ve Ce-
yetinde olduğuna dair olan laabttler nevrcdcki babet heyetini 1 lıratf bir Usan ·ı k . • &erı a mıva-

ı e te zıb edilmektedir. cafı ilive edilmektedir. 

Uzak şarkta vaziy t ahimleşti 
Tokyo, 30 (A.A.) - Yarı reımi Do- ı . 

mei ajansı bildiriyor • Kabıne bu gece fcvkalAde bı'r t 1 • op antı 

Çinde vaziyet vahamet kesbet . ti' >:•~arak. Japonyanın mUstakbel . mıt r. tını tayın edecektir sıvase· 

İsviçre askeri kanunu kal>ul etti 
Bern, 30 (A.A.) - Milli meclis yeni 1 • 

uk~ri. kanun liyiıbaauıı ittifakla kabul t~rıl~ ~aht~ıkinden soıtra lsviçrcnin her 
etmıştır. r tımallere kar!lı haz 1 ğ ve baskın ha ::ı ır o aca ınr 

Mlnger bu münasebetle izahatta bu- ihtimali reketlednln Mfnı!fakiyet 
lunarak kanunda derpif edilen tedbir- tir. ortadan kalkaca~ını söylemit-

AsiJer Madride kırk klomet k Se~ll, s_o (A.A.) - Naıyonalill kuv· re ya laşblar 
vetlenn pıfdarı Madridden 40 kilo- li radyonun ııetrettigi bir tebliğe l.\re 
metre mesafede bulunan ttlcscaya var- general Franko lspanyol d 1 '..._.' 
mıttır. Dıger taraftan Varela kolu Lu- kuman . or u arı ...,. • 
ankaya ve diğer bir ko1 da S danhğı ıle beraber İspanya hil· 
yürümektedirler antaguruzc kUmeti ve devleti rei•lifinc de milli 

• u 
Saint Jan dö Luı 30 (A A ) Mil m dıfaa komıteıi tarafından intihab 

' · • - • olunmuttur. 



Sayfa: 4 

Ru. .. 'fya mektubları: 5 

Muallimi erim izin 
Leningrad daki 

tetl{ikleri 
TUrk muallim heyeti yedi eylUlde 

\oetiriklerini on i~i kota ayrr1arak yap
mışlardır. Esasen kafile; maarif kadro
muzun her derecesinden ve mesleki ted
risat;n her kolundan ve Universitenin 
her fakültesinden bir veya birkaç kişi 
seçitf'r•k teşkil edildiğinden her biri
nin ihtisasları dahilinde etüd yapabil • 
mesi böıJe bir t:ıksimi icab ettiriyordu. 
Kafile icindeki lise müdürleriyle mu • 
allimleri cnuncn nümune mektebinde 
doc:entl•rimiz, Leningrad üniversite • 
siyle Jaburatu..-aıında ve yabancr dil 
m~ktebinde tetkiklerini yaptılar. Bir 
grupda dört sınıftı ilk mekteblere mu
allim ve•icıHren müessesevl zivaret et
tiler. İlk mekteb muallimleri, Le
ningrada y:rmi kilometre mesafedeki 
Ribaçka köyü mektebini gezdiler. Sa
nat mekteblerimizin mualimleri de Le
ningrad elektrik malzemesi fabrikası • 
nın idaresindeki Tcknikum•da etUdler 
yaptılar. 

Maarif mGdilrlerimble illıc melcteb 
müfetfü~eri ayrıca maarif eminliği bU
rolrrmda mekteblerin idare tarzı tıze
rinde birçok tnalGmat ediruniflerdir. 

Muallimlerimiz aklanı {lzeri f'l,e. 
nlngrad kültUr parkı" nr gezmişlerdir. 
~uraya P,idiltrken "Lenin" a~zmdan ih· 
tilSlin halka ilk haber verildiği balko
nun önünden geçilmiftir. Burası Neva
nın garb sahilinde ve keıif amele semt
lerine giden büyük yolun başmdadır. 
İhtilale hareket merkezi olan bu binayı 
son Çar ikinci Nikolanın; çok sevdiği 
bir aktriı icin yaptırdığını tahmin ede
bilir misiniz? 

Leninı?Tad KültUr ParJimın içinde 
birçok villalar, eunt gölJer, kanallar 
vardır. Aristokrasinin ayn ayrı UslQb
Jarda yaptrrdığr bu viJlaJarda şimdi re
jimin yorgun ve hasta iJçileri otur • 
maktadır. 

Parkta yazlrk ve kışlık tiyatro, bir 
§atranç kulübü, birçok okuma, dinlen
me yerleri vardrr. Parkın sonunda Ne
va nehri şimal deniziyle birle,iyor, de
niz burada bir yelpaze gibi iki yandan 
genişliyerek ufkun sonuna kadar uza
~aktadır. Cenubtan gelneler için şimal 
denizinin bir ufukluk parçasını gör
mekte de ayrı bir zevk var 

Kültür Parkmın asfalt yollarına tı
~crinde beyaz yazılar bulunan bit'çok 
kırmızı bezler gerilmişti. Mektenlerin 
açılış gününii kutlavan bir eylUl bay • 
ra•nmda Odesa ve Moskova'da da so
itaklar böyle ıfövi:?lerle donatılmıştL 

Leningrad parkındaki dövizlerin bir 
hafta öncl!ki bayramdan kaldığım hh
rnin edenler yanılmışlardır. Bu yazı.. 
lar Sovye.t rejiminin yakında değişecek 
esas tcşkılat kanunu projesinden alın
mış pvarçalardır. Layiha, Stalinin ba11 • 
~anlıgı altındaki bir komisyon tarafın. 
dan hazırlanmış ve u. R. s. S. merke% 
ilı::omitesi tarafından neşredilmiştir, 

LA~·iha üzerinde geni~ neşr:yat ya
S>(l~lmak~a. ve herkesin düşüncelerini bil

ıı-ı:nebı ıstenilmektedir 25 .k. . 
. d · ı ıncı teş-

rın e toplanacak Sovyetl k . : . er ongresının 
pro1ede esaslı bir degwi•ikl"k w ., ı yapmıva-
c~gı kanaatı umumidir. Leningrad kul-
'tur parkındaki kırmızı bezler ü• . d 
1A "h .. erın e 
ı:!'~ anbı~ ~ı maddeleri vardır. Bun-

an ır ıkisi şudur: 
.. M dd 

a e 12 - Sovyet soyalist b" 1. gind · , ır ı-
e. ı!; . çalrşmıyana ekmek yoktur" 

prensıpıne göre, işlemek iktıdarında 
olan her vatanda• ı'r· b" 

:r :rın ır vaz"f d" .. ''S ı e ır. 
• ovyet. Sosyalist birliğinde sosya-
foım prensıpl fÖyle tahakkuk 
Herkesten kabiliyetine .. hieder: 

• . gore zınet 
herkese ışıne göre ücret'' • 

Her büyük şehirde bir • . . . eser vardır 
lı onun şeklını görünce derhal 

0 
teb . 

hatırlarız. Leningrad'ı h:ıtırlata n 
• b "" .. k p n eser 
:ıı&e uyu etronun şaha k Hanı 
'.!!. • d k. h k 1" · i at uzerın e ı ey e ıdır. Rusyayı ba 

k
. . gar 

yakl~ştırma ıçın Baltık sahilinde bu 
tehrı kuran Petronun heykeli Lenin
grad'da bir meydanın ortasında ve bü
yük bir ütun üzerinde gaıba bakmak
tadır. (•). 

( •) Jhtillıl Büyük Petro'dan başka 
bütıin çar heykc/lerini yıkımştır. Yal. 
ruz Leningrad istasyonunun kar§ısmda 
Aleks.ındr heykeli duruyor. Ôküzt' ben-
11er bir ~t üs "nde sığıra bt'nzer bir 
a<laml Kuvvet ve sağlamlık ifadesinin 
Ju kadar yanlışlığa uğradığını görme-

uı:us 

Fransa ile İngilterenin ~iç -' vaziyetleri 

.. 

Sosyalist olwn, ICl§iıt olıun, otoriter bir rejimle iJare Olıtnan memlelletlerin eliıerili İ~n brrpn 
arhh bir iç vaziyet meaeleai mavzuu balai• değildir. Ancalı .on liberal memleketlerde parti kavga· 
larmın lakibettiği cettycn w hı?"flıfialtt _.,c ~)tıiilluin UTbutce inkifalı daima dikkati üzerin
de toplıyan bir mevzu halinde kalmaktadır. lngiltere ile Franıa, parlamenter ve demokratik rejime 
•adılı kalmq •on memleketlerin ön .alında İ§gal ettikleri mevki itibariyle, iç vaziyetleri dolayıny
le ılaha genif bir alaka uyanclırmaktatlırlar. Aıağıcla hulasa ettiğimiz iki yazı, ba iki memleke
tin bugünlıii nyasi temayülleri hakkında bir lilıir vennek makaadiyle kaleme alınmıılarJu. 

Bugünkü Frarua'da intibalar. 

Britanyanın eslci hazine ve harbiye baianr Vinston Çur • 
çilin Noye Fraye Prese•de çıkmış olaa bir makaleşinden: 

İlktqrinde Fransada çıkacak olan hadiseler hakkında mu
ayyen olmıyan ve tehlikeye işaret eden tayialar dolaşmakta• 
dır. Fransız milletinin üzerinde toplanmakta olan ciddt ve 
hatta .!ehlike ile dolu gü~lük}eri herkes görmekt:dir. lktıdar 
mevkıınde sol cenah partılen bulunuyor. Yeni bir grev dal· 
gası ise müzmin bir fekilde yayılmaktadır. 

• Son se~~ml~rde yetmiş mebuslaA parlamentoya giren komü
nıstler, en ılerı plinda kamoyu ali.kadar etmekt!dir. Komü • 
nistler, dış politika ve milli müdafaa hakkında telakkilerini 
ilan edip duruyorlar. Bunların takındıkları tavır istikbale teb
did edici bir gölge veriyor. Frangın değerini düşürmenin ka· 
rarı yabancı gözle bakanlara hemen hemeıı an.lqılmaz bir m.e
&ele halinde tecelli etmektedir. 

Deniyor ki, ekonomik durumu kötüle,tirmek ve dolayısiy
le büyük bir buhran meydana getirmek için en umud verici 
bir çare olduğundan, komünistler, frangın· istikrarını ınüdafaa 
ediyorlar, 

lktısad'i güçlükler. 

. ~~lk cephesi hükümeti, ekonomilC ve finansal şarttan hl~ 
d~ıunm.?.den, patronların zararına olarak işçilere imtiyaz ver· 
dL Sendikalar ve diğer işçi organizasyonlarının gürültü ve 
patı~dıh ~ar! ~öz önünde tutulunca, bugünkü şartlar içiJ?-• 
de tıcarct ışlerını muvaffakiyetle baışarmak ve ka.ıa~lı bır 
surette devam ettirmek çok zor olacaktır. Her an, aırf politik 
~~ble! ~ıyan ve birdenbire patlayan grevlerle kartılqmak 
ıhtunalını göz .. önünde tutars3, bugünkü vaziyette hiç bir it 
adamı uz°"!1 muddetli teahhüdlere girişemez. 

Atın bır deflasyon politikaaı, ekonomi bayatını felce ui• 
ratmaktadır. 

Fiatlar .. Yi;i:ksel!yor, e~ ve h:~~usiyle ebnek gittikçe pahal> 
l~1ıyor. Huk~etın tasvıb ettıgı ardı arkası gelmiyen günde
lık aamları. ıaşe masraflarının yükselmesi ile telaf~ edilmit 
oldu. 

lspan)•ol harbının tesirleri. 

İspanyol sivil harbının faciasz, hergUn, 'do-gnı'dan doğnıya 
fr~sız halkının gözü önünde oynanıyor. Gerek değişen barb 
talıı, gerekse tüyleri ürpertici hal, politikanın tekma tabaka· 
larınr en~ ~erinden mütecasir etmekte ve yalnız partiler ara· 
sında degıl, sınıflar arasında da garazli te:tadlar yarat::malı;ta.. 
dır. 

Fakat bu arada Almanya hiç yorulmadan silahlanmasına 
devam ediyor, muazzam kuvvetleri, Ren'in her iki sahilinde 
aydan aya "göz kama~tıran bir müdafaa .. halinde yükselmek. 
~edir. 

Bütün bunlar hakikaten esaslarında kötülük ilahlarının ra· 
h~tça giz~enebilecekleri çok ağır bir realiteler dosyasıdır. Şim
d~. bu yazıyet k~r~ısında, vakit ve halleri yerinde olanların bü
yük hır korku ıçınde yaşadıklarına hayret edilebilir mi? O 
kad 1 k b. r w•aı ~ara ır durumda olan fransız matbuatına da bedbin-
ıgın sırayet ettiğine şaşılabilir mi? Fransamn doğu ve ce -rub Avrupasmdaki dostlarının süklınlarmı kaybetmiş olduk • 
~na, her iki tarafa karşı hareket serbestisine malik olan kü
~ devle.tleri~ -:- ve yal.nız küçük devletlerin değil - hangi 
-i';;ta~ !1stemının. kendılerine en büyük güveni verebilec:e • 
~ . uşunm~kte olmalarına hayret etmek imkanı var mıdır? 

e n:ayct hır çok alakadar mahfillerde, komünistlerin Fran
sayı . . İspanyadaki gibi, bir kaosa yuvarlamak istedikleri ka
naa!ınw. taşınd_ığına, alman propagandasınıın, tekmil muhafa. 
zakar mılletlerı, führerlerinin arkasında c:.ntibolşevik ve anti· 

komünist seferine katılmaia davet edişine hanet edilebilit 
mi? 

latikbale güven. 

Bwıa rağmen. katlyen şu ~anaatteyün ki, Fransa t:;u son 
baharda ve kı§ zarfında bütün güçlükleri atlatacaktır. Hem de 
} alnız hiç bir felaket görmeden değil, maddt •e manevi daha 
büyük bir kudretle bunları ıeçiıtireçektir. 

Parlamento ile idare edilen memleketler, tabiatiyle, yalnu 
kumanda etmf'lt ihtiyacında olan bir nasyoııal 101yalait veya 
komünist rejimi gibi yekneaak bir manzara arzedemez. Par· 
lamento ile idare edilen bir memlekette, iş başında bulunan 
hükümete karşı tenkidi kesmek moda değildir; halbuki na• 
yonal sosyalist veya komünist olan bir memleketteki iflerU:ı 
durumu ise bambaşkadu. Ancak, Rusya ve Almanyada halka 
hakiki duygularını ifade etmek imkanları verilmemit olma • 
aındaıı, bu memleketlerde yaşayan her phsm kendi mukadde
ratından memnun kaldığı neticesi çıkarılamu. Fransa ve » 
gilterede hoşnudsuzluğun her tekli açıktan açığa tevsik edile
bilir. Bu takdirde güçlükler üıt aatha çıkmaktadır; fakat ay· 
ru zamaııda, bu güçlükleri ele alarak çare bulan kuvvc!lcr de 
harekete geçebilirl..:r4 

Frama ile l•panya orasın'daki /arklar • 

Fransa'daki durumla İapanyadalti vaziyet arasında biç blr 
benzerlik yoktur. İapanya Avrupanın en geri memleketidir; 
halkı ise en yoksul bir ıeviyededir. Fransa. ihtililini yapalı 
yüz elli yıl oldu. KöylU toprağa kavuttu; aristokrasi dağıbl
dı; kilisenin hakimiyeti feshedildi. Fransız, jyide de kötüde 
de, hasılı her iki halde de, ealri rejimin harabeleri üzerine kur· 
duğu evnin efendisidir. Fransu milleti iıtediii pyeye var • 
mıştu. Mesele, onun, vardığı gayeden memnun olu,undadtt. 
Fakat bu da bir tarafa bırakılsın, fransız sosyeteli ahlW Jra • 
lifikasyon. askeri kudret, kültür, görgü ve sekivet balanın • 
dan kıyas kabul etmez bir ölçüde lapanya sosyet"!sia.e üıtün• 
dür. 

Bundan bapa Fransa ile İspanya arasında tUmulU çok ge
niş bir fark vardır. Avrupanm hiç bir memleketi, etrafını çe
viren memleketlerin hidiselerinden Avrupanın hiç bir mem
leketi İspanya kadar az müteessir olmuştur; biç bir memleket 
Fransa gibi memleket dı·.- tazyiki karşıaında kalmamıştır. 

Eğer Fransada bir sivil harb çıkar veya milli bir gerileme 
gösterirse, bu vaziyet Fransanın yalnız otoritesini ve dünya· 
da mevkiini sarsmakla kalmaz Alsaa • Loren'le Akdeniz aaha
amdaki fransız topraklan ba'ka bir devlete geçer. İstill tehli
kesi, bir kurd gibi her fransız oçağınnı yanında dolaşmak • 
tadır.1 

lngiltere'de h<ılk cephesi. 

Berliner Tagblat•rn Londradald hususi muhabiri gazttesl· 
ne yazdığı bir yazıda diyor ki: 

"İngiliz işçisinin kendini radikalleştirdiği ve sosyal ger
ginliklerin ziyadeleştiği bir anda Plimut'da toplanmış olan 
ıendikalar konıgresi komünistliğe karşı çok şiddetli bir beyan
name nesretti. 

Sol c~nahm küçük bir kısmı bir yana brrakılac:ak olursa, 
işçi fırkasınm da aynı fikirde olutu. illr görünüşte, anlaşılmaz 
bir aykırılığı ifdae etmektedir. 

Ancak. işçinin sola gittikçe Moskovadan uzakla~ası ha • 
tinde tecelli eden bu paradoks sathidir. İngiliz işçisi esas iti• 
bariyle kendi milletinin ananelerine sadık kaJmıştır; o, yaban· 
cı memleketlerin ikazlarını da dinlemez değildir; fakat, bu 
ika.zlarr, ingiliz karakterine uygun geldiği takdirde kendine 
mal etmektedir. 

Petronun bronz heykeli; gözlerini 
ufuktan çekip bhaz önüne baksaydı 
meydanı garptan çevreliyen Saint -İsa· 
ac katedrahnın merdivenlerinden sakin 

bir tavırla inen balkı ve içerdeki din 

aleyhinde eserlerin bunların çehresin

de yarattığı nefret hissini görür ve 

muhakkak hayretten dona kalırdL Ka· 

tedral siyah granit bir zemin U.zerine 

dikilen yeşil mumer sütunları ve kül 

rengi kubbesiyle hakikaten muht~em 

bir sanat eseridir. İnkılap büyük kili· 

ıede halka din maskesi altında yapılan 
fenalıkları öğretmektedir. 

911.maktadır. Kilise kaidelerine göre &a• 

rı insanlardan aziz olamaz. Rehberler 
bu ce&ed önünde derler ki ''eğer çürü -
ınemezlik azizliğin bir nişanesi ise 
niçin bu mogola da o pay.e verilmesin.'' 

mıru daima yanlarında bulurlar. Mües

sesenin iyi taba.il görmilf bir çoğu ~ 

dın rehberleri; yorgunluklarını çalıpna 

sevki iç~de saklıyarak ziyaretçilere her 

fCYi göstermeğe ve çok teY aöylemeğe 

salıtırlar. Bu ifin bir propaganda ma

hiyetini almama11 için itina ettikleri 

gibi, 10ğuk bir bilgi yığım haline gir· 
memesine de dikkat ederler. t~ misal: 

Katedralın altın kaplı duvarlarına 

asılan resimlerde rus papaslarının asla 
ho~ gôrülmiyecek idiliJderi tasvir edil
miştir, · 

Miizeye, gömüldükleri yerde fizik 

tartlar • .ıtında çürümeyen iki ceı.ed 
konmuştur. Bunlardan birisi hayatta 

iken papazdı. Kilise bu adama azizlik 

payesi vermiş ~ldükttnsonra yaşadığı
nı iddia ile halkı yıllarca ona tapınma• 
ğa davet etmiştir. Diğer cesedin bir mo
gol olduğu çehresinden kolayca anla • 

miştim, Bu heykeli çirkin olduğu için 
bırakmışlar ve yatağı üstüne "U mısra· 
larr yazmı~lar: ''Babamı v~ oğlumu 
halk hayatı için .öldürdü. Benim hisse
me ise çarlık boyunduruğunu atan 
memlekette tunçtan bir korkuluk gibi 
dikili durmak zi/Jeti diıştü. 

Yeni Rusya - F. R. Atay 

Din aleyhdarı müzede, kubbeye astl
mı§ uzun bir Faucolt rakkaaı vardır. Bu 
kilsenin zeminine konan büyük bir lev
ha üzerinde gidip gelerek arzın hareke
tini göstermektedir. Drvardaki resimde 
iıe 'Galile'nin kilise taraf mdan ölüme 
mabkQm ediliıi sahnesi görülür. 

Sovyet rejiminde din bilhassa 1920 

de çolı: sıkı ir tazyika uğramıı ise de 

halen yalnız din aleydan müzeler halkın 

muhakemesine hitab etmektedir. Ver • 

gisiyle beraber bütün masrafını deruh· 

te edenler toplanarak bir kilisede Ayin

lerini yapabilirler. Ancak bu o kadar 

kolay olmryan bir iştir. Kaldı ki yirmi 
senedenberi din ateyhinde~i telkinler 
yaşlıları, inkılap mektepleri ise yeni 
nesli tapınmak ihtiyacından 't'al"eate 
kılmı§ttr denebilir. 

Sovyet memleketinde dolaşanlar. mi
mari kıymeti olan kiliselerin iyi •e ba· 
kımlı bir halde olduğunu görürler bu; 
ancak rejimin sanat eserlerine hürmeti.. 
ni isbat eder yoksa bunların birçoğu 
dıt görünüşünün aksine olarak din 
aleyhdarı birer müzedir. 

Odesa~ da bir sinagog mühendis • 
ler kulübü yapılmıştır. 

Leningrad caddelerinde, sovyet mem
leketini ziyaret eden yabancılar, devlet 
teşekkülü olan lntourist'lerin yard-

Bif fabrikanın dıvarına asılmış btı

yUk bir yazıyı gösteren rehber ''1:-urası 

itçi arıyor'1 : levhada acele müracaat 

edilmui yazılıdır. Kapitalist memleke•· 

lerde milyonlarca işsir: var değil mil"' 

Leningradın iiJek bir caddesinde ~). 
ıUslU bir vitrinin önilnde rehber ıun • 

tarı anlatır: "Burada ipekli kumaşlar 

satılıyor. Yakın senelere kadar balkın 

yalnız giyinmesi dilJünUlüyordu. Ar· 

tık süs ve •iynet ihtiyacı da ele alın • 

m.ıştır. Hafif sanayi komiserliği pudra, 

mj gibi tuvalet e~yasmı yapan müesse· 

seler .kurdu, mağazalarına ipekliler 

koydu. Yalnız Leningradda ipekli ku -
m&f satan on mağaza vardır.'' 

Vitrindeki fiatları göstererek: " Bu 

kadar pahalı Jeyler müşteri buluyor 

mu? .. diye ıorarsanız alacağınız cevab 

9udur: 
" - Filhakika fiatlar çok yüksektir. 

Halk buralara kocaların mezarı demek
tedir." 

Elind~ ufak bir paketle mağaza<lan 
çıkanların çehresinde mezar korkusu 

Ankara RadY()511
11 

MUTAD öôLE NıtŞıtlf j 
20-20.40 - Türk ınUıliL 
20.4~21 - Halil Fikrct.ı ; 

21-21.30 - Ca.ı orkeıır"',..... 
21.3~21.SO - Ajan' tıC 

1llaları "'tıt* 
•1.S0-22.35 - SaJoll or~ 
22.35-22.SS - Karlflk ,, 
~vrupa iıttn10nl~ 
alqamki uçrrıe ,,,.,,.-

'KONSERLER. , 

23 - Leipzig ·(senfoııik~~~ 
23 - Rejyonal (takoÇ ·- .IJİ 
23.25 - Lükaenl>Utl .(~ 

l · Brilkner). 

TiYATRO~ ~ 
22.10 - lsvıçre (FaOll oı,,tl ,-
22.15 - Paris P. Tı 'f. ( 

de Comeville). . 
22.45 - Roma (Jıliruf). 

'S.4N.4TJLlR: ~~ 
El iflerinl, etJ 1' ~ ~ 

lu bir halde göıte~P . '-" 
himaye edici ıedbırı.t' 1""'' 
yardım edecek olan b• _.A 

gitle: ıdNI P' 
Hl::. 1DE ESERLB ,,,J 

7 ' •.-111c•_ .. , .. 1•T111c•_ıııır .. a .. r•_-7111 .. r111s_.ı.-.-~ ~~ 
Y azı:U. ingim iJÇiaiıJİıı, 11 '~ formayı yalnız kendi baY~ /. 

yapabileceğine ip.ret edil J 
deniliyor ki: ,ııM-JI 

Pilmut aendi.kaeılılarıı> 'fC 1 ,...., • *'Aflyo 1 
Jarı kararın, fransız • ıs~ 

de bir halk cephesi kU ~ ~ 
rUtUldüğü bir anda veri tJJ~ f 

• bette · :.M 
eiyle ehemiyeti de o nıs 1,ısır~ 

• 
00 frit "' ...... J Halk c:ephesıne rnu ~ ~ ~ 

beraller taraf tar idiler. Ç _, f~ 
. liber., il"' 

tanrıların terkettikletı ~ ille bi' r _; 

faşizme karşı o kadar bu~ ıeıı l"".:, 
• k" ·1erı ge .~ r 

hareket edıyordu ı, 1 .w· flJ"-

politikaçılar, komünisth'1 f 
telakki ediyorlardı. ııe' ~' 

Bu vaziyet karşısında ifSI ~ 
münist ve liberal olınJYaD . ,-ı 

ük ;,çı 
nın. yani İngiliz büy . ~ 
takınacağı tavra bağlı id1·9'iıltrb'1 (. 

Şimdi sendikalar son cePfll~j' 

1 
lemiş olduklarından, ııaJk jidde( 

jesi tngilt•rede uzun "' 
edilmez bir §ekiJ aJnııftir· ~ 

roba da kırık b;r "'"· ~ ~ 
Muallimlerimiz yedı . 

1 d#.,e .,-
r ~iıurı - . ..e1 

gene maarif komiser 1
" ~ ..JI 

1nd• ..A,,.
Jarak Leningrad operat ,ır ı' 
sr,, adlı çok nefis bir oper111' 'oa,,. ,J! 
lerdir. Operonın ıne ... zu~.,..,,,e' . ,,ı .. 
aanatkirı Puşkin'in bit d'I' 
m~ş ~e Çaykovski tarafın c~' 
mıştir. 11;ıssı rdİI"' 

Programa göre .,,~ ııa c · J1 
·kıer• ,o 11'5" 

Leningraddaki tetlri ,ıdeıı tf 
den aaat 24 de Mosk0"a''I' cıoı~.I 

daO O"' 
yetişilmek üzere opera ~ ,ıtl 
'-Y.OD& gidilmi,tir. aece,,,;ııe .... ~ 
halde Leningrad ıııektel> ..,,,,il~ 
müdürler, mualliıııJer .,e J' ~ 
tUrk heyetini uğurl~ _ısJl1pP" J ur..... .,_. 
Günailz sınıflarında t eP'ts ,-

türkçe aelıbnlıyan . ...-:. . ;tt1•:;',.ı il 
kız talebesi de Leniflgt ~ ol,r 1,~ • . ti}rll:ır- · ,r. · .Jıl 
da muallimlerıınıze orıerı ]Jel' .. 

rılı§tan dudukları te.e:,c 11'~0~ 
tardır. 45 ki§ilik kafıl tıeri1ıe il"' 
sin kucağı çiçek. d~laf~ç' ı.P'; 
tu. Hareket vaktı '1. in d•Jı' rftı ~ 
tahassüslerini ifade ıçn )lal~ ıfo • "1'" 
laş gösteriyordu. Tre a )laJ~çolC ., 
birini sıkan eller ba ... a~iği ~ı'i d~ıc (1 

çehrelerin ifade edeJll 13ir ı1' ıı1'' ~ 
rdU· d• f" 

]eri birden anlatıY0 Jığıtı• ~dlııı' ~ 
· karan ır· da tren gecenın tıarı11 ıcı> 

Leningrad garında dofs ı;stııl'lıı Aıt 
• ha 1 ...,,i. 

aydınlık çehrelerı ·rıi ıaı•·· 
d. yerı 

sayfalarında ebe 1 
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Tarih deki garib vakalar 
Çevirenı S. ALI 

Yazan: MBJt T<EMMERICH 
XXXVIII 

27 mayıs 1896 da papanın mahrem 
lıltibi Verzichi Papa hazretlerinin e• 
lllirleri berine Mi• Vaughan'a bir 
lnektup yazarak mukaddes pederin bu 
hatıraları pek büyük bir meft1l1uniyet • 
le okuduğunu bildirmiştir. 

1896 senesinde 26 eylölden bir teı
rini evvele kadar Trient'de farmason 
dUpıanlan kongresi toplanmııur. Ba 
kongreyi 22 kardinal, 23 ba!lpeskopos, 
ll6 peakopoa ile Papa on iiçilncü Leo
nun talı:dialeri şereflendirmit ve takvi· 
Ye etmiııtir. Daha kon~eden iki ay ev
•el Taxil farmason düşmanları birllği· 
nin merkezi icra komitesi reislerinden 
hlri srfatiyle papa ile mUllkat etmfftlr. 

29 eylul tarihli içtimada fransı.z 
Abbe de Bessonies bir nutuk irad ede
rek Miss Vanghan'ın hatıralarını bil· 
tUn farmason düşmanı fransızlarm hl.
hakikat olarak kabul ettiklerini aöyle· 
nıittir. Le Tuil bizzat kürtüye ;ılrnn§ 
te "kiliseye ettigi hbmetlcrde"'I dcla
y-/9 fevkalide alkıtlanmıftır. Ve ifin 
hıl feci tarafı: 

Leo Taxil 19 nisan 1897 de Pariste-
lı.l coğrafya cemiydinin konferans u
lonun.da. ,imdiye kadar yaptığı bUttln 
ftlerleyazdığı bütiin kitabların tama· 
inen 'uurlu olarak huırlanmıt tek ye 

bUyUk bir yalandan başka bir teY olma
~ğnı ilin etmittir. Son aö.ı olarak da 
lalonda bulunan birçok katotik ruba· 
rıileri ile &azetecilere ıunlan söyleaıit
tir: 

""Muhterem peder1erim. btolik mat• 
buatındaki mcslekdatlara ve peskopoa 
pederlerinıUe, hayatımın en büyük ve 
en güzel buırlamakta bana 
J8rdrm ettiklerinden dolayı tetekkilr 

ederim." 

• 
Prof. F. Dellt.zseh lamln&t pek &-

Bm bir sat 1901-1902 senelerinde tnclJ 
•akkında fevkalide kıymetli konfe• 

nruılar vermiftir. 
Bu zat konferanslarında ineli hak· 

lmdald bilgilerin IOD hafriyatlarda 
19u1unan slvi yazıtı kitabeleri sayesin· 
• adamakıllı genişledi~ini ve daha e· 
taslı temellere dayandığını göstermiş
tir. Bu kitabelere nazaran yahudilerin 
ar,.r mukaddes olan Kenan diyan Ba
~il'in medent bir vilayeti idi ve bura
da Babil hukuku hUkUm sUrmekte, ti
earet ve ilim gene babillilerin elinde 
•utunmakta idi. Cumartesi giinü B .. bil 
bayramı idi ve Tevnt'atlri birçok hl· 
tiyeler, mesela: Tufan, hilkat, cennet· 
ten kovulma, cennet ve cehennem, ö
llimden sonra dirilmek, m~laikeler, ıey
tanlar, hatta muayyen manada Mono
teism bile menşelerini Babil'den alı
)'ordu. Malöm olduğu il.zere yahudile· 
rin allahın birliğine inanmalan iptida
C!anbcri bugünkü tekilde delildir ve 
Tevrat'ın ilk kitablarında daima: "di· 
ler kavimlerin anahtarından kuvvetli 
olan yahudilerin allahı" ndan bahsedil-

llDelctedir. 
Bu hususları konferanslarında llm! 

larm sanılmaımı men için mUspet i
limlerden biri olan aairioloji aleyhine 
barb açtılar. Bu ilmin bi1tUıı kefifleri• 
nl tamamen red ve inkir ettiler. Yanl 
yirminci at11' ba§lannda Almanyada ge
aiı halk kUtlelerl, yahudiJcrin. _bu bU· 
tün mOstakU tarihleri aıUddetıncc ne 
tiyaal cephede. ne de medenf cephede 
bir teY başaramamrt olan parazit kav
min daha medenf bir kavim olan babil
lilerin talebesi olduğunu öfrennıektcn 
menedilmek isteniyordu. 

Ve bOtün bunlar nicln? Çünlri\ ktl· 
çGk bir zümre, bir rahib .zümresi 1'ev
rat ve lncil'in allah tarafından ketime 
kelime yazdırıldığına inanıyor veya 

inanmı' görünüyor. 
İ'te bu yüsden bill Yup'nın bir 

sözil üzerine güneşin hakikaten yerin· 
de durdufuna .e dl<?er maullara ina
nan insanlar var. Halbuki bundan 2500 
sene evelki medeniyete nazaran yahu· 
dilerin seviyesi, bu~n1<U medenivete 
nazaran meseli amavudların seviyesi· 

ne mllaavi idi. 

* 1600 aenetinde bir dokuma tesglhı 
k"feclilmi•tir. Bu teı:gih çarklar ve 
makina euu Uzerine yapılnaıştr ve o 
umana kadar olan dokuma unayiinl 
çok trolaylattırryordu. ftçiltt rekabet· 

ten ıikiyet ettikleri için alman fmpa
ratorlufu bu tesglhm Almıınvada kul· 
lanılmaıını ı~ı. 1719 ve 1885 senele
rinde tekrar tekrar menetmiştir. 1Jk 
defa olarak Saksonyada bu tezl!'iha 
izin verilmlt. batıl kullananlara m6-
ktfat vadedilmiştlr. ÇUnkil bu sefer de 
yedi 1tne muharebelerinin açtığı yara· 
lan çabuk kapamak .e acele unayH 
dlrlltmelr lcab ediyordu. Maamafih 
mUhim bir keıfln bir buçuk aırr resmi 
makamlar tarafından yaaak editmeti 

dikkate pyancbr. 

• uoe teneslncle ln~ilterede mııden 
1dSmOr0 yakmak ktral Birinci Edvard 
tarafından yasak editmifti. Yasafın se
bebi kBmiirün çıkardığı duman ve f e-

na koku idi. 

* Ahmnyada demfryo1unun btt'bnl 
sayılan J. Baader 1831 de hilkilmete 
müracaat ederek inşa ettirmek istediği 
yol için yardım istemi~r. HükUmet 
"tecrübede muvaffak olamazsa geri 
almmak şartiyle" parayı \erme~ razı 
o1muşsa da meclis buna muvafakat et
memi' ve Baader ancak iki sene eonra 
Baviyerad<' bu yolda bir yardım elde 
ederek Fiirth - Niirnberg hattını insaya 
başlıtmıştır. Kendisine yapılan yardım 
bizm paramızla 200 lira kadar b r teY· 
di ve bunu alabilmek için de uzun za
man beklemek ve lcırala ricacı gönder-

mek lcab etmi~tir. 
(Sonu var) 

ll1R • •:zır •:zır a F:JPC o o o • •:zır o san 
El işleri sergisinde : 
Beğenilecek el işlerine ve 
küçük sanatlara 10.000 li
ra mükafat dağıtılacaktır. 
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(Baıı 1. inci say/ad•) 
doğruca ziraat mektebine glttl1er. Bu· 
rada pamuk miıtehusıs1arı ve alman, 
f.ransız profesörleri ile w:un müddet 
,1örüpnilt. pamufun durumu hakkında 
izahat almıı, iıWı istasyonunu tetkik 

etmi9lerdir. 
Öğle yemeğini orduevinde yiyen ba1-

bakan İsmet lnönU yemekten tonra tek
rar riraat liseci n iılih ittu)'Onuna Ki
derek saat dörde kadar tetkiklerine de
vam etmiştir. Sut 4 de Çukurovanm 
muhtelif mıntakalardan gelen çiftçi
lerle konuşmak tı.ıere halk partisi bina
sına geldiler. Her çiftçi ile ayn ayn ko
nuprak pamuk meseleleri il.zerinde muh· 
telif sualler sordular ye notlu aldılar. 
Sabahm saat dokusundan akpmın aa
at dokuzuna kadar bilafaula çalrıan bq
bakan bu ıayanı hayret çalıpna atkı 
memleket dertlerine karp gösterdiği 
derin alika Adana balkı üzerinde bUyUk 
bir hayranlık hiai uyandırdı. Konupn&· 
lann ba§langıcmdanberi yii.zlerce halk 
parti binasının önUnde beklemektedir. 
Memleketin büyük servet kaynatı olan 
pamuk meselesine karşı bOyUk bqbaka
nm pterdi~i bu alaka Çukurovabltınn 
içinde cok bUviik llmidler do~rmuştur. 

Ba!lbakan Jronu!lmalanıMl ıeç vakta· 
hdar devam etml!ltir. 

Büyük Millet Meclisi 
Bahçesinde 

Şef Ihsan KUnçu'in idaresinde Ri· 
yaseticumur Bando heyetinin havalar 
mlluit oldufu takdirde pcrtenıbe, 
cııma, cumartesi giln1~ri vereceii açık 
hava lronserlerl programı: 

1/1. tetrin/19!6 perıembe. 
1 - E. Brun Mart Petite Prade 
2 - VaJdttufel Vatı Etinceles 
3 - Roasini Uverture La Gana 

Ladra 
4 - Masscnet Suite S~nes Pitto

resques 
5 - Ketelbey An Jardin d'una Pa· 

gode chinoisc. 

Halk konserleri başlıyor 
Cumur Bac;kanlığı filarmonik orkes

trau tarafından her sene verilmekte o
lan halk konserlerine 4 llkteırln pa
zar "iinU baıılanacaktır. 

İlk program ıudur: 
1 - Fraıu: Liut (1811-1886) 
Leı PrEludes, senfonik tiir (1854 

de yazılmıştır). 
2 - W. A. Mozart (1755-1791). 
lkinci Flilt için konaertoau re ma-

jar on. 314 (1788 de yazılmı,tır.) 
al Alleg-ro aperto 
b) Andante ma non troppo. 
c) Aıtegro. 

Solist: Walter Schul&. 
10 dakika dinlenme. 
3 - L. van Bcethottn (1770-1827). 

Yedinci senfoni la majar op. 92 (1812 

de yurtmrıtır.) 
a) Poco 9()1tenuto • Vivace 
b) Alluretto 
c) Presto 
c) Alle"°o con brlo. 
Moı:art'ın eteri Anlcarada birinci 

defA çaJınacaktJr• 
ikinci halk 1ronaerf 11 /1. el tetrl / 

936 puar günil saat l 7 ,30 da. 

(Başı 1. inci sav/ada) 
rıpıırt olanlar ve gerek lıilerin gerek 
hUkümetçilerin elinde esir bulunan 
•ylavlar bittabi hazır buJunnuyacak
lardır. 

:flükümet kıu bir beyanname okuya
cak ve ondan sonra meclis, iayan çıka
lrdanberi kanmame ite alınmıt bilcllın
le tedbirleri, belki de ittifakla tatvib 
eyhyecektir. 

Katalonya'da oldufu gibi, Bask e
yaletlerine de §İmdiden filen muhtari· 
yet veriJmiı;tir. Milliyetperver saylav 
Aguirro'nun batkanhfı altında, Bilbao
da muhtar bir bask hllkUmeti teşckkUl 
etmiıtir. ihtimal ki bil vaziyet de ya· 
rınki toplantıda mecliıln tasdlklne arz.. 
edil ece lctir. 

Mayorlc1daki ilııilôlcilerin ya
nında bir i&alyan generali nd 

11arP 
Londra, 30 (A.A.) - Hımı• AJan

tının muhabirinden: Salahiyettar ingi· 
Ilı mahfilleri, ubah gazetelerinden bi
rinin meydana attığı gibi, Majork Ada· 
ıındald lapanyol ihtlWcllerlnlıı bqın· 
da ltaty.an generali Rotti'nin bulun• 
makta oldufunu bilmiyor delildi, ancak 
bu mahfiller meselenin beynelmilel bir 
organlmte tevdiinl lcab edecek lbtiltt
lara sebebiyet vermemek için bu bldl-
9Cyl ilin etmekten seldnmlılenUr. 

İngiltere hilkUmetinln, ltilerin muh
temel munfferiyetlerlnden Ye lapan
ya'da normal ıeraitin teeuilsilnden 
10nra da general Roeti'nln gene adada 
bırakılması gibi beynelmilel nlımu 

terit edebilecek bir bat vukuunda ta
mamiyle bambqka bir hareket tarzı 

taldb ederek çok enerjllr icraatta bu.o 
lunmak ta1avvurunda oldufu tayltn
mektedir. 

Madrid bUkUmeti hariciye naıın B. 
Del Vayo'nwı bu iti Cenevre"de kur· 
calamaaı beldenlhnektedlr. Ancak tn
gilterc bOkilmeti, bu lpn ademi mUda

hale tanzim komltetlnde ortaya ablma
tr temennisinde bulunmaktadır. Eta· 

ten Fransa ite Sovyet Rusya da bu te
kilde tekliflerde bulunmuşlardır. 

Son a•lceri va~iyel4! bir balcı, 
Madrid, 30 (A.A.) - Roryter ajantı 

bildiriyor: Buradaki kanaate &Öl'e, u
kerl vaziyet nuyonaliıtlerin Toledoda 

kazandıkları muvaffakıyet istisna edl· 

lirse, de~if!Dit değildir. MUphitlerin 

kanaatına göre, hUkilmet kuvvetleri 
n~syonaJiatlerin tayy re ve topçu fai
kıyeti karşısında Toledoda tutunama-

mıJtır. . Bun~an bafka hUlrUmct çok 
kuvveth oldugu söylenen Katalonya 

askerlerinin vadedilen yardımından ~a 
istifade edememi,tir. Madrid'in mlida· 
!aasında kullanılmak Uıı:ere be' bin gö
nüllüniln silah altına ahnmaar ıçin ,.1• 
uca bir beyanname nevedilmiftir. 

lhıilakiler Madrfd yolunda 

Sevil, 30 (A.A.} - Madrid"e tur• 
ruza buırlanan Kutelıon kola Tuley• 
tele'nln yedi kilometre yakınlarında 
olup .Uratle ilerllytcık vuiyettedir. 

Biabya cephesinde gıeııeral Mola
nın kuvvetleri Motriko Ut Elbar'ı zap
tetmiıJerdir. 

Hava kuvvetleri Bilbao"yu ycnldt 1 

bombardıman etmiş, Tuleytelc'dcki h..,.. 
ktlmet kuvvetleri Çiudadreal'a doğnl 
bçmıılardır. Tuleytele phrine yap• 
lan taarruz eanumda bWı:llmetçlleı 
700 aıu vermlfJerdir. 

Kadiz, 30 (A.A.) - Vareln•nl'fl wn. 
manduındakl biler kolu Madrıct•4 

dofru ileri yilrllyllfilne devam etmelıie 
tedlr. Bu kol, dün Tuleytele'nln 18 klıı! 

lomctre öteaincle Villalucnp'yı lted 
etmlttir. 

Madrid, 30 (A.A.) - Havas mutıa. 

birinden: HllkUmet lrlmretleri mUd* 
faa hatlarını alelacele takviye etm"kttff 

dirler. Asilerin, Tuleytele'den timall 

prkiye dofru Uerleylp Aranguez cı. 

miryolunu ketmelerindcn korkuluyot. 

Bu takdirde Madrid Gmldıia n:ı:iyett 

dllfecektir. 

Lizbon, 30 ( A.AJ - Genenl ıtia 
yepo d6 Llmo'wn talı pil alcplla 

Sevil ndyosunda bildlrdifine ,are, At 
bur araylDl9 yeniden inpaı lçl• 

z.so.ooo Pese• tıoplumufbr. 
Parfs. 30 A.A.) - Koruna ım.,.. 

nunwı haber ftrdifine ı&e. ı 932 33 .. 

neleri efradıaı siWı altına çafırmıı • 
lan lladrid bilkümetinln milli mildilq 

babın. bUkllmet merminin mildafUı 

u lçln tlmd1 mnuml acferberliii U.. 
etmlf bulunmaktadır, • 

Don Karloa'ıua ölümü 
Viyana. SO (A.A.) - Dün bir 1iu1 

neticesinde 11e11, llpUlya tahtı mQd. 

delil Don KarJoe'ua nalytenametlrw, 

sGrc, kendi yerine sabık Avusturya io 
paratoriçctl Zita'nuı brdeıl prcnt 
Kaviye d6 Burbon • Parm ıeçecc~ 
Bununla berüer lN laabtr benüa _,.. 

yfld etmemlftir. 

llaıııôlclı.r yen11iuneder 
aldılar 

CebclGttarık, 30 (A.A.) - Royte• 

Ajansına bildidldiğine eöre, nasyona

littler Madri• cephesine Af rikadan ye 
nl aücr kıtalan ıetlrmiılerdlr. BI• 
torpido, 19 biyWı mavna ve dürt t&f." 

yare, 200 aıkerl almalı: Uzere ccntal19 

gclmiftir. Sekiz bin nuyonaliıt uRDt 
den mürekkcb bir kolun, suvari ve top. 

çu kıtalarının iki kruvazörün yard11D1 

ile bu hafta içinde Malacaya taan'UJ 
edecefi söylenmektedir, 

1 

...................... .... ............................. , 
Balkanlar e 

Türklük 
Arbclqımıs Y.,.r Nabi, Bal· 

kan memleketlerinde yaptıf ı acya
batln intibalarını ıtııel bir cilt ha· 
linde nttrebldttlr. Balkanlarda ya· 
pyaa tllrkleria bayabnı anlatan " 
ıGç metelelbal tahlil eden bu ZIO 
•yfalık eser l Ura flatla aablmak
tadrT. 

Her klumHlda bulunur. ............................ ' .......... ............ . 

t1astara dayanıp izah ve ispat eden ve 
dünya ilim ileıninin takdirini kazanan 
lbütehaasıı ilim Deli~saeh birçok taraf· 
lardan da ıiddetli bOcumlara utradı. 
lııtütca•ıb ı:Umreler lsrail kavminin ori· 
linaliteslni vikaye ve mukaddes itikad· 

Tefrika: No: 56 

BtUNMtYEN tNS4N 

sempatik linirleri daha önceden çıkanlmıt iee 
bu hadise vukua gelmez. Demek ki gudde if • 
razlan bu sinirler delileti ile tadil edilmektedir. 

Şundan anlafıhyor ki haaed, kin, korku gi
bi hisler. bir insanda mutad ise, bir takım uzvi 
defişikliklere ve hakiki hastalıklara 1ebeb ola • 
bilirler. Kaygılar .hali eh~m~etli 1Urette boza. 
bilir. Kaygıya karp kendini müdafaa edemiyen 
it adamı genç ölür. ihtiyar klinikcileı. devamlı 
hüzünlerin. muannid endi~lerin kameri hazır· 
lacbklannr dütilnürlerdi. Pek hisli kümelerde he
yecanın nesic ve iç mayi deiifiklikleri intac; et· 
tiği malumdur. Almanlar tarafından idama 
mahkOm tdilmit olnn belçikah bir bdınm saç· 
lan hükmün icra l'!dıleceii ünıin arifesinde be
yazlafWermistir. Bir bombardıman esnasında 
bir befka bdmm hır kolu kurdqen olmuş ve 
her ınıııenin patLı'VJflflda afet geni!lliyerek kıza. 
rıklık artml$tır. Joltrain, manevi bir darbenin 
kan üzerinde RÖ?.le görünür tesirler icra ettiği
ni isbat etmiştir. Büyük bir korku geçirmiı olan 
in~Anlarda beyaz luirevvelerin daha az 1&vıda 
olduğunu. damar b\7.Yikinin düttüğünü, kRn 
plazmasmrn tahuuür etme zamanının azaldığı· 

~ ~zukluklar tevlid ~lir. Modem haya
~n11 ıstikranızlığı, emniyet yokluğu 9uun:la öyle 
.. a er yarabr ki bunlann neticeai mide ve ba
gıraak_.ta asabi ve bünyevi ihtilaller, hazunsızlık 
ve bağır.ak mikroplannın kan l geçmeei gibi va
kalardır. Kolitler ve bunlara refakat eden böb
rek v~ n~esane iltihaplan zihni ve manevi muva· 
zeneeızlıklerin uzak neticesidir. Hayabn daha 
sade teklini muhafaza etmİf olduğu az halecanb 
ve .tasanın devammz bulunduiu muhitlerde bu 
çqıd hutabklar hemen hemen bilinmemektedir 
Bunun gibi, modem tefırin gürültUAÜ içinde. 
nıhlannm eükOnetini muhafaza etmeği bilenler 
d:~.ve ahpi tqevvüılerden masun kalmakta 

!aaliyette bulunmak euıwtiyle olduiu gibi mu • 

k~:u~F kla da keneli kendieinde temer• 
uz ır U.t deniaia. ..ı-x.larm b nn .. n:~ • L'-- ~ ve ulutla• 
~: .... nı. 18Mt&arlıum ve pirlerin bat 

eaerlenm, feleeff tefekküriin bü ·· k . la 
Yasan: Dr. ALEXIS CARREL 

Tilrkgeye çevireaı NASUHl BAYDAR 

Mahalli deveranın çoğabnaaı veya azalmaa 
~ teheyyücl haller bütün gudclelu üzerine te
ıır eder, onların ifrazlarmı f azlalattınr veya 

durdurur, yahud fimik faaliyetl~~ni ~~.eder: 
lier hangi bir yiyecek maddesmın gorulm~ 
·~ arzu edilmesi ağzı aulandınr. Bu madde· 
llın ortada mevcud olmaması bile ağız aulan • 
i::8•nu husule gearebilir. Tükrü~ f~~lle~ o-

n köpeklerde 8ğız sulanması Mdısesının Y'Y& 
tek nu.~rleai ka~ısında değil, hatta meseli Yfr 
inek Yediği sırada bir çan çalmmıı ise ~ çan 
tekrar çalındığı takdirde dahi vuku buldugunu .. 
ravlov müşaht>.de etmişti. Heyecanlar ınüre~ • 
l'. eh rnekanizmalan tnhrik edreler. Bir kedıde 

orku duygusu tahrik olunduğu zaman, Can• 
hn • "" 'b' kilye 
e n un me.'!hur tecruwinde vaptıgı gı 1

• 
usr· ı· ·t--...... a ~ u guddeleri inbisat ederek adrena ın tırGL&•.: 

.şl!'r, adrenalin kan tazyıkını ve deveranın sur· 
~~ını -oğaltarak bütün uzviyeti müdafaa Vt.) a 

ll\:U "" İçin faaliyet hali e koy~r. Fakat hu.> .k 

nı ~rmüıtür. 
Seromun fiziko - ıimik halinde de daha de-

rin değiıiklikler husule gelir. "Bot yere kanını 
bozmak'' tabiri fennen de doğrudur. Düıunce 

Fi~yolojik faaliyetler ıayri ıuurl kalmak 
l'Ctelctır. Dikkatimiz onlara atfölunduiu takdir
de bu faaliyetlerde kantıklıklar hud olur. 
~ndan ~o~yıdır ~i psikanaliz hasta'ann aklını 
baep kendı uzerlennde teksif ettirmek auretiyle 
lal7.an onlann ~u~a~cneaizlifini büsbütün faz. 

&fbrmak neticeaını vermektedir. insan, uhat· 
te bulunmak için biraz gayret •rf ı ile kendini 
unut.mak daha iyidir. insan, muftyyen bir gaye
ye nisbetle faaliyetini tanzim ettiği zaman zihni 
v.e uzvi fonkaiyonlar daha tam olarak ahenkle
ıır ... ~rzulann. bi~lqmeai, aklın bir tek vİhede 
tekisuf etmeıı bir nevi iç ıukunu verir. nsan 

tabii L- nJan • yu lDf& nnı. 
a.nu ifade edim riyazi fonniiReti teo 

mqa ~tmek ona ~ ilter ki ahlaki bi !-' ~ 
ale enmnek irin " -'-L ed r ııae• 

.. ır-- ·r- muca~ en, etyanm bıanıt 
hgı araunda lflk arayan ve hatta · .... 
n ü • de dola '- b . mıatıgın yolla• 

zenn fllr&& u Menun ·· ·· .. • 
yen özünü bulmak · · ı.. __ _ı· goze gorunmı· 

hda 1 
ıçm umamden vaz°""'""'" W, 

ru o ıun. e-..-• 

Şuur faaliyetlerinin 'Vahdete • h 1 L!!- f k . ırcaı a '8 ve 
asaoa on ııyonlar araamcla daha b .. .. k b& 
ahengi intaç eder. Ahlnk duygusu ~ualiıwl 
aynı ~nda inkitaf ettitf toiyal 
beslenme ve Iİnir hastalık'-- • gruplarda 
nad'rd' J la 1ar1, cınayet ve delililr 

ı ır. n•n r orada m-·dd r k ...L.L.ı.. · de ,_ f . • ...... ur. ra at uıu. 
zıya . ~esa et ve ıhtisu peyda edince zihnf 
~kszotlar aıhat bozukluktan tnlid eder. At;.. 

1'. • n ' ~eya fenni bii ideal pı'finde olan1-
ne fızıYoloıık emnivet ve ne de uzun öm\\r aral't 

lar: hunlara kendilerini feda ederi- An'--L 
mak· dı k · ha ~· · ...,.... • .t. r 1 Z1 şuur halleri uzviyette bir takım 
~toloıik .. d~iitiklikler de meydana gctirmekte

rlcr. Buyuk mistiklerden birçoktan, hiç 0 J. 
maua hayatlannm bir lmmınd., maddeten V4' 
manen ıatırab çekmitlerdlr. (Sonu var) 
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Kın~ S: tararmBütün n\ektep kitabları geldi. Halil Nacideıi alınız. 
Müzik öğretmen Okulu 1 

Direktörlüğünden: 
-...1 ~ lrle ·K1937 8fretin\ yılı bqında otnılumuıa bağlı olarak&• 
.. -~ o an onaervatuvann Opera. Temsil, Piyano, Teori, Şan 
.. rkestra EnstrilmanJan gruplarına talebe alııw:aktır. 

Ankara Gümrük 1 
Direktörlüğünden : 

GlhnrUğUmlizde kullanılmı• demirbaş ••yadan 232 kalem iskem
le, soba boruau ve sair eşya 19-10-936 pazartesi günü saat onda Ak· 
köprü civarındaki gümrük binasında aatılKağından talip olanlarm 

1 - konservatuvar gilndiizlüktUr. Yabh c!eğildir. istekliler 
lılr 1kabul sınavına tlbidir. Tahsil için aenelilı: bir Ocret verilir • 
Direk ~te~liler, 5 Teırlnievvel 1936 pazartesi rUnüne kadar okul 
-..11...~~rJiibi~lie~ vurm.ı~dırlar. Bu milraçaatta qaiuia latenilea 
'"'"~rı r aw getirihMai lhnndır. 

a) Bir bal tercllmesi (kendi el yuıaiyleJ 
I») NUfuı htlYiye~ ctbdanı 
c) Sıhhat raporu 
d) lttlçflk Jatta balunanJar l~ln ebneynleıinln tahriri mu-

' ..ıaad . _ . 
....... _ - Şan deni alacalıt er'bıt talebenin yap en qafı 18 ve 1Cız ta-
11RCnln l& dır. 

al 1 ;.::nae1 rfttuvar bl>al ımavJarı G Te,rlnlevvel 1936 ..ıı gll-;1 re~ okulunda ... t g da başltyaeaktır • 
... t ;;:ı~~l~r~f(~~ istiyenler okul Dfrek~~~ne mora-

rf avukçuluk Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

l-l:;awiçuJui !nıtl~en her gOıt çıkacak olan yumurtalar 
lar: ~d~ 31-5-937 tarihıve kadar pazarhk ve artırmaya konulmuf
'taJ~ r 1 ve artmna}'R. ait ,artnameler Çankırı caddesi fberinde 
rilh ~ Tavukçuluk EnaütUsü Direktörlüğünden paraaız olarak ve
~ • k zarbk ve artırma 2 birinci tetrin 936 cuma gUnil saat ıo da 
r:,,_vu çuluk Enstitüsü blnaaında toplanacak komiıyonda açık ola
tu~:cf!a:ktır. M~vakkat teminat 137 lira 81 kuru,tur. Banka mek 
~ ıka verılecek-teminatlarm pazarlık ve artırma günün 
lh ..::C:!z bir '°: evvel usulü dairesinde malsandığına yatırılmas; 
.. almak :un homlıyona verilmeıl lizımdır. isteklilerin prtna. 
girecekleri ere er cUıı Enstitüatı DirektilrlUğüne ve arttırmaya 
toplanacak 8ır!:ı:ukar't_ yazılı günde Tavukçuluk Enıtitilsünde 

yona ~ vurmaları (948) 2--4405 

Ankara Tohum Islah İstasyonu 
Direktörlüğünden : 

Dra ~tre~ı~m:;~ Keçiören fOIUI ile birteıtifi yere yaptınlacak 165 
lan ezı bile h~~ kapm Ankara tohum ıslah istaayonunda top. 
llo ~~a ih~e e~~~~yona tarafından 2-10-936 cuma rünil saat 

"9e R:in;;t~~~ğf:: tartnam«erl g8rmek tstfyenlerln her gtln mne .. 
Dlı il re or e ve pazarlığa girmek iıtiyenlerin de yukanda ya. 

t 1 n ve aaatte komisyona bq vunnalan. (1122) 2-4637 . 
SO BAHAR 

AT YARISLARI , .. _,____ .... 
.n&UMllCI Yan§ alanında 4 Birinci teşrin 
1>azar günü saat 2,30 da ba§hyor 
~dmevkl 
ar sUnltlk Ba8 Y Blfed SO kutUf " 
• • ayan 25 
11 • Memur, ıu&y t.e talebt • 25 • 
• ·ı • • 

ti HP~tabk Ba; " aı esi " 121/1 • 

\• • Bayan : = : 
ikinci mevki 

10 Kuruş 
ff ~ıfttdtlr Mletıer tlmdlden ır • ...ı 

lauı :ı ve kutluda •tdmaktadır -..-ç lobntumda, haUr pufa salo-

ttn:!.~;::: tal!be bil~ abnak iatiyenJer daire ve mekteble 
!*buriyetindedirler. = vesilralarmı kite memuruna göstermek 

2=4638 

Jandarma Genel Komutanlığı An. 
kara Satınaıma Komisyonundan : 

l - Kapah zarf eblltn1e • d 
tlrUhnemesinden .Yilz Ylnni :!1 e yapılan teklif haddi layıkmda 
ltaııflaraına uysun ekmek 6- ınden yüz doksan bin kiloya kadar 
la alınacaktır. I0-936 ah gilnii aaat on birde puarlık· 

2 - kiloıuna on 1'u 
bu ekmek tartname . 'Uf paha bf~ilen ve ilk teminat 1425 lira olan 

3 - Pazarlıfına 11
• paraıız ~omıayondan alınabilir. 

Iİanka mektubu ile k~~yenlerin ilk teminat makbuz veya 
;~ .... nnnalarr. (977) 2--4474 

Maliye V ekiletind en • 
Teslim edile- Koltuk . • • 
.:ek mahalleri Adet ~alya Tabmın bcdellen Muvakiaf temi. 

Ankara 37 ~t Lira Ku, natı Lira Ku 
lıta!1bul 270 1115 ~ 
lzmır 30 

621 
lçel 00 374 ~ 10476 25 786 

J'97 246o-
ı - Kapalı zarfla ebiı 

JUdı yerli mamuıtttan ~e i:oquldufu iliıa olunan yukarda 
alltme günü iıtekll çılr;m•'"'111a tak:: koltuk ve aandalyalara ek· 
tekrar kapalı zarfla •bil-.ye ..::'im tartnameli tadil edilerek 

2 - Eksiltme, 1&. 10.113' cuma u Uftm. 
1Dlidürlüğünde toplanan ekiıtnıe kefhı.11saat15 de Vekllet levazım 
tır. omısyonu taraf mdan yapılacak-

3 - Muaddel tartnameli, Je.aaıaa •lld -
J)olmabahçede evrakı matbiıla anbıin lrlilfünde ve lıtanbulda 

gelmeleri ilin olunur. (1160) 2-4678 

Maliye Vekaletinden : 
Villyetlmiz daktiloları imtihanında kazanan Sabri. Eren, Fevzi, 

Necati Yamanel, Saadet, Melahat, Muhittin, Şemsa, Nebiyenin ev • 
raldariyle birlikte hemen zat ifleri müdürlüğüne müracaatları. 

(1158) 2-4677 

Tahlisiye U. Müdürlüğünden : 
Fenerlerin mevkileri 

Çanakkale boğazı haricinde ve 
Midilli kanalında Baba burnu 
mevkiinde "Bababumu feneri" 

Muhammen 
Bedelleri 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kuruş 

Çanakkale geçidinde Balcır
köyün güneyinde Galata 11ğh• 

10 460 784 30 

ğında .. Galata Feneri" 19 936 1487 70 
Yukarda muhammen bedelleriyle mevkileri yazılı iki adet fene

rin illflat ve mübayaasiyle yerlerine konulması kapalı zarf usuliyle 
ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Karakterleriyle ruiyet m~aafeleri .f~nni .ıartnamelerind~ y~~ı~ı 
bulunan bu iki fenerin ihalesı 6 • te~mnısanı - 936 pazarteaı gunü 
saat ıs te Galatada Merkez Rıhtım hanının 4 üncü katındaki satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler tahlisiye umum mü
dürlüğü~de "152" kuruş muk~bi~!n~e alınacak ve teklif ~ektupl~rı 
16 - teşrınisanj • 936 pazartesı gunu saat 14 e kadar komısyon reıs-
liğine tevdi edilecektir. (1672) 2-4672 

Ankara Askerlik Şubesinden : 
Yüksek Mühendis mektebi veya Güzel Sanatlar Akademisi Mi· 

mari fubeıinden veya Yüksek Fen okullarından mezun olmak ,arti
le ve kadrolarındaki ilk ücret miktarına göre bir fen memuru veya 
mühendise ihtiyaç olduğundan bu §:Craiti haiz olanlardan isteklile-
rin ıubeye müracaattan ilan olunur. (1152) 2-4670 

Ankara P. T. T~ 
Başmüdürlüğünden: 

Anbradan Kayserlye yeni bir telefon yolu yapılarak bu yol 
25-9-936 tarihinde Ankara, Kırıkkale ve Kayseri konu,maaına açıl· 
mııtır. Konufm&k iatiyen sa:rm balkın 2341, 2342 numaraya veya 
telgraf giıelerlne mUracaatlan. (1161) 2-4679 

Maliye Vekfiletinden : 
1 - Eksiltmeye lionulan it (Adliye veklleti binası çatı tavan· 

!arının tamiri) 
Keıif bedeli 4.669 lira 9 kuru,tur. 
2 - Bu ite ait prtname ve evrak ıunlardır: 
a) Eksiltme şartnameai1 
b) Fennt prtname 
c) Tamirat projesi 
d) Ketif cetveli 

'1 

. , .•. ,.,,, ... ••11 
.\ 

e) Mukavele projesi 
latiyenler bu evrakı görmeli ve izahat almak için Maliye Vekl-

leti Milli Emllk Müdürlüğüne müracaat edebilirler. . 
3 - Eksiltme 12 Teorinievel puarteıi günü saat IS de Malıye 

Vekaleti Milli Emllk mildürlilğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme ıuretiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iateklinin 350 lira 22 kuru, mu· 

nkkat teminat vermesi liznndır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Na• 

fıa Müdürlüğünden verilmit ehliyet vesikasını haiz olup göıterme-
al lhımdır. (1073) 2-4582 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Hudud ve Sahiller Si hhat 
Umum Müdürlüğünden : 

I - Eksiltmeye konulan it: Umum Müdürlük arsası etrafına 
yaptırılacak ihata duvarı İllflatınm tahmini ketif bedeli ( 4662) li
radır. 

2 - Bu ise ait '8rtııame ve evrak şunlardır: 
A. Eksiltme prtnamcli, 
B • Mukavele projesi 
C • Huıusı prtname, 
D • Kefif cetveli. 
E. Bir adet plan. 

lstiyenler bu ,artname ve evrw meccanen Ayniyat ıubesfncfen 
alabilirler . 

3 - Eksiltme 9 B. Tefrin. 1936 tarihinde cuma gUnU uat 10.30 
da Umum MUdllrlük Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme: açık ekailtıne usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltme~e girebilmek için iıteklinin (349) lira (65) kurut 

muvakkat teminat vermesi, bundan bagka apğıdaki veaikaları 161-
termeai lbımdır. 

6 - Eksiltmeye ~n az bir parçada (4500) liralık bina İnfUtı 
yapmıı olduğuna daır mal sahiplerinden veflika almlf olanlar gire• 
bilirler. (9156) 2--4475 

Merkez Laboratuvarlan 
Direktörlüğünden : 

.. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun ~emu:ıutunda görülebilir. 
aılı belgeler ve yukarda yazdı muftkkatv~n~il nı::delerinde ya. 
b kefalet mektuplarile birlikte bııunwı tari: :• uz veya Ban~ 
teraıtine tamamen uygun ve noksansız olarQ.

8 ,::.::~r 
mektuplarını havi kapalı zarfla_rını ihale saatinden bir ... t e, ~ 
komisyon reiıine vermeleri. (1043) 2--41

75 
" 

MUe1111e1e 1iayvana'fı için 40.000 kilo arpa açık ekıiltmeye konul
mu. ur. ihalesi 7·10-936 çal'f&mlla gUııfl saat 15 dedir. Şartnamed 
müdüriyetten bedelsiz verilir. 

Muvakkat teminatı 94 lira SO liunıt olup Banka mektubu yeya 
vezne makbuzu ve 2490 uyılı kanunda yazılı vesaikle beraber muay. 
yen gün ve uatte Ziraat Veklleti Muhasebe Direktörliiğündeki ..,. 
tın alma komisyonuna miiracaatlan, (974). z-+176 

Karacabey Merinos Y ~ _,. 
Çiftliği Direktör] .. 

t - Mcrtnos yetlttirme çlfliğt hayvanatının ili 
nan (197363) kilo yulaf. (202270) kilo arpa, (72000 
(80363) kilo susam killbesi kapalı zarf usulil• 
mu,tur. 

2 - Yulafın betier kilosuna (S) 1iuruf, arplftdl' 
(4) kuruf (75) santf!J?, mısırın beher kilosuna (S}iat 
tim, susam kilabcainin beher kilosuna (t} kurut f 
miıtir. . .. --~lf. 

3 - Eksiltme 5/Tc,rlnievvel/ 936 tarihine ınuuu-. 
nü saat ıs de Bursa Baytar müdürlüğünde teıekkll 
noa yetiftinne çifliği mübayaat komisyonunca yap le 

4 - Muvakkat teminat olarak .(2045) ikibin kır 
altmıf üç kurut alınacaktır. _ 

İsteklilerin o günde yukarıda sözü geçen komlı 
maralı kanun tarifatı dahilinde müracaat eyleınelcri 

(1370) 

•• Yüksek Ziraat Enstitüsu 
Rektörı··"'~ 

ı - Yüliaeti EnıtttllnUn 40 • 50 kız talebe ile 434 • 
lebeye numunesi veçhile alınacak ayakkabı açık 
mu, tur. ı 

2 - İhale 9-10-936 tarihine taatlıyan cuma gOııfl 
törlük binasında toplanan komisyon tarafından icl'I 

3 - Kız ayakkabısı 565 kuru.tan erkek ayakkabdl 
265750 kuru' olarak tahmin edilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat 19932 kuruştur. 
S - Nümuncaini görmek ve bed;ı.va prtnameslnl 

ler, Enıtitü daire müdürlüğüne müracaatları. (1030) 

Enstitümüz ihtiyacı için 1000 kilo balılr toz~ 
alınacaktır. Alınacak bahk tozu yüzde SO proteıııi 
çinde hiç bir suretle ecnebi madde ve yüzde S deo da 
mıyacaktır. Pazarlık 2.10.1936 cuma günil saat on-:-_a 
desi üzerinde Ankara tohum ıslah istasyonu bi~ 
komisyon tarafından yapılacaktır .isteklilerin gi1ll 
ha! vurmalarL (905) 

ANKARA ASLiYE EBİRINCt HUKUK MA1:ıfı 

Ankarada Yeni Hayat MahalJeıinde (283) •yılı 
rısı Zeynep yanında Makbuleye: 

Kocanız Ankara poıtanelinde Tevzi Memuru 
vekili avukat Halit tarafından aleyhinize açılan Ul 
(28-9-936) günkü durufJDllında hazır buluıımaDd ;9d 
ilanen tebliğ edildiği halde gelmediğiniz ve bir d• (lf, 
diğinzden duruıma 12-10-936 pazartesi günil saat~ .Jın.I 
mı' ve o günün saat onunda da mahkemece ta~~ 
fındaıı kocanızın evi ikamete elverifli olup ~ 
ğından muayyen gün ve saatlerde durutma ve k~ 
manız veya bir y_ekil göndermeniz lizımdu. Abi 
U. M. K. (401 • 402) inci maddeleri mucibnce ııırnrılllll'ııı: 
ve ke,fin yapılacağı teblii yerine geçmek üzere uaa .._ ...... ~ ..... 

Malive Vekaletinden : 

n- u u İ • ... 
.!:! ~ t s ı:: !! g c: .. -u-o.a o• "'t:i .a l.! :~-oo .. ~r-.-5~~ .... .,.5' ~ .. -.;I! 
f-4:;.!!=~!=-82:a-8 -8::s ~-8 '9.;:s' uS .... >< .... OM< .... >< cı::ııt >< E-cli ot 

Ankara 9 33 157 32 231 5327 
İstanbul 18 81 491 194 784 19794 : 
lzmir 18 S8 295 ss 41~ 9716 8' 
lçel 6 36 201 47 290 985~ -.= 

1 - Kapalı zarf eksiltmelerinln tehir deil~ 
örnekte yazıhane ve saire meyanında bulunaıı 
nakaladan çıkarılarak yukarda teslim edilecek t 
larmı ve her birinin muhammen bedel ve mu~~ıra
zılı dört örneği ayn, ayrı dört prtnaıne ve kaı--1 
rar eksiltmeye konulmuttur. . _ _.1 dı 

2 - Ankarada teılim edileceklerin eksil~..-: 
tesi günü latanbulda teılim edilecekler 13.10:9: tS'-l 
mirde teslim edilecekler, 14 10.936 çarşamba gün ~ 
leceklerin de 15.10.1936 pe11embe günü saat ~d 
vazım Müdürlüğünde toplanan Eksiltme koaıi•ı-
pılacaktır. uıo df 

3 - Şartname ve rcaimleri Levazım müdUrl ıat 
Dolmabahçede Maliye evrak matbuat anban ..,edl 
mir ve lçel defterdarlıklarında görülebilir. 

3 4 - istekliler 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
de belgeler ft yukarda yasılı muvakkat WDİ~~ 
ka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun tarıf• 
feraitine tamamen uygun ve noksansız olarak Y~ 
tuplarını havi kapalı zarflarını eksiltme saatler 
vel Komisyon reisine vermeleri. (1042) 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi .zeOgiO 
• 

6 mcı keşide 11 Birinci te§rill 

Büyük ikraıııir. 

200,000 lira~ 
Aynca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.~ 

ikramiyelerle (50.000) liralık iki 111 



ULUS : 7 

kitablan geldi. AKBA'da satılıyor Kitablannızı, mektep levaznnmızı şimdiden AKBA'dan alır,ız. Tel: 3 
------------~~----------=---~-----~~------------.:..._~~ İlk, Orta, Lise 

7 -

1 MlLLI MODAFAA VEKALETİ I ' 
"':\TIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

. l"kl kapalı zarfla ekıiltıne-
1 - Muhtelif cinı ve ebaddakı çe 1 er 

ye konmuştur. bed l' 38.640 lira olup ilk teminat parası 
2 - Tahmin edilen e ı 

2898 liradır. i giinU "Uat 15 dedir. 
3 - İhalesi 16 • ikinci tep-in -k93b~l~d.z:artMes ~ v Satın alma 

. ku mu a ı ın e · -· • b' 4 - Şartnamesı 194 ruf k · in ya bi.z:.z:at veya ır 
komiıyonundan alınabilir. Şartname :'f:: :f e prtnaıne ıönded· 
9 ekil göndererek aldırıJmalıdJr. Mu a re 
lerne.z:. . . kail e kanununun 2, 3 Unctı 

S - Eksiltmeye gır~ekle~. e tın inat ve teklif mektupla· 
lllacidelerindeki belgelerıyle bırlık!: t:;ı V Komisyonuna v nne • 
rınr ihale saatından bir saat evvel -. ' • 2-4626 
leri. ( 1076) AN 

1L ı kapalı .zarfla eksiltmeye 
1 - l.z:mirde yaptırılacak olan altı yap 

'kon.ulmu,tur. . 
1 

•• 87 k\ıruf mukabilinde M.M.V. sa· 
3 - Keşifname ve res.ım ennı 

1309 liradır. . 
1 

.. 87 kurut mukabilinde M.M.V. sa-
2 - Keşifname ve resını em:ıı. 

tın alma komisyonu~da.n al~nabıhr. be gOnil saat ıs tedir. 
4 - lhales: S-birı~cıtetrın-?36 ~te°:ıı kanunun 2, 3 Uncü mad· 
s _Eksiltmeye gırecek~enn 24 ;ark Bakanlığından alacakla· 

dclrcinde istenilen b~lgelerıle Bay;~e 1~e~emehal verilmesi mecburi 
rı fenni ehliyetname ıdarf .şartnam . at mektuplarını ihale aaatın -
olan veaaikle birlikte te~hf ~e dtem;: M v satın alma komiıyonuna 
dan en geç bir saat evvelıne a ar • · · 2-4479 
•ermeleri. (1003) 

iLAN k alı 
1 - 1500 adet arka çantası ve 1800 adet ekmek torbası ap 

•arfla eksiltmeye konmuttur.. 370 1. lup ilk teminat 852 lira 
2 _ Tahmin edilen bedelı l 1. ıra 0 

75 kuruştur. si ıüJıil saat 11 dedir. 
3 - İhalesi 19-1~9~6 PU:~t~e almak iadyenler ya bi.z:at veya bir 
~ - Şa~amele~ ~rm t alma komisyonundan alabilirler. 

~ekıl vasıtasıyle M . .&•• • sa ın . 
Muhabere ıle fUtname g~derılemez. k unun 2 3 üncü mad· 
S - Eksiltmeye girecekl.erın 2:::~~ t::.if mektuplannı iha• 

idelerinde istenilen belgelerı~e ~ t n alma komisyonuna verme • 
le günü saat 10 na kadar M. · · sa ı 2-4657 
leri. ( 1096) 

BILIT i ısı paurh· 
Yapı: Sıhhiye depolannda yapı.lacak depo b nası yap 

ia konmuştur. Ketif tutan: 2688 h~a 54k kuru'~t tubeaniden alı-
Keşif, proje ve prtnameai bed~~ıne a:ı;nı birdedir. tık teınina

nacaktır. İhalesi: 16-10-936 cun;a.ıı.gun~ aaa lderden ilgili buluı.u.nlaı 
ıtı: 201 lira 64 kuruıtur. :=e::ri:J:~a~enen bclıelerle bırli~te 
2490 sayılı. kanunun 2, 3 Jl. 11 V. aatnı alına komı.ayonuna ıelıın-
pazarlık ıun ve vaktuıda • 2-4675 
Jer. (1156) 

BlLlT 
f·ı· u.z:at depoaundald suyun s akıtılmaıı: Harp okulu 1 ıtre pr · · 1253 lira u . . bkla yaptırılacaktır. Kqif tut.an. 

hance alatdnıaaı ıp paz~ . eai bedeline kal'fl inp-
elli yedi kuruftur· !:_~'cat.::~ ;:.ı~ 10. 936 cumartesi~
at koıniayonuıtdanbirdedır· ilk teminatı 94 liradır. Pazarlığa gı· 
ııü saat on • .. U dd 1 · eklerden ilgili olanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 unc ma e erın· 
•:cistcnen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. V. 
_.atın alma komisyonuna gelsinler, (1157) 2-4676 

BILtT 
Su ve boru tesisatı: Ankara harp okulu d~ndakt1>1nada pa• 
lıkla su ve boru tesısatı yaptırılacaktır. Kepf tutarı 85~ lira 70 

sar ~ 0-936 a.z:arteıı giınU uat onda komııynou • 
•uruştur. Pazr~ıgı İi~ tcmi~atı. 65 liradır. Eksiltmeye girecekler 
111uzda yaplaca tır. 2 3 maddele~:nde alakadarlardan istenen belge· 
2490 sayılı knaunun • ' d hl' t vesikalariyle pazarlık gun ve 
lerle birlikte bu hususa aı 

1 
e ;;e 'ıyonuna gelsinler. (1151) 

!faktında M. M. V. satın ama omı 2-4669 

B1LIT 
• . rhkla satın alınacaktır. Pazar-

ı 7 kalem &Ul)İ ~~a .. malze~e.~ ~~a lstel.liler listesini gonnek is· 
lığı G-10-930 salı gunu 68!t . ak'· . belli &ün ve aaatında satın 
teycn her gün ve pa.z:arbga gırece .cnn 2--466S 
alma komisyonuna gelmeleri. cıı5o) 

BILtT . 
• arlıkta aatın alınacaktır. Tahmin bedeli (1040) 

Altı bat beyglr pa.z: 
6 1 günü saat 10 dadr. btekliler hayvan· 

liradır. Pazarlıgı 6-10-93 sa ı t da M M v 11tm alına komisyo-
lar iyle birlkte belli gün ve aaa ın · · • 2-4667 
nuna müracaat (1149) 

- Ankara Vallliğinden: 
·baret bulunan Blli merkeı o-

Bedeli ketfi 73~ 1.i~ ~ kur:ı=etle pazarlığa konulmuıtur. la
llulu binasının taınır 111 bır ay kaltme kanununda yuılı ve
leklilerin prtnaınesinde, ~tırma ve~ !,;inleri aaat 16 da daimi en-
.. ikle birlikte her pa.z:artesı ve perıenı •-· z-4611 
cUmene müracaatları. (1100) .. 
Kapalı zarf usulile eksiltm.~ il~.=. . 
Tunceli Nafıa Direktorlugunden. 

., dil 0 Umumi MOfettltlik amı· 
1 - Eksiltmeye konulan 1• <'!>ör :: u.z:unlutundaki Eli.z:i• • 

takaıı dahilinde ~r!~!' 1~2 kilo:: imallt ve makdem fOICIİ (in· 
l>Iür yolunun tcsvıyeı ıurabıye, 11 

taatı) dır. . d'len bedeli (S00.000) liradır, 
Bu itlerin tahmine 1 

1 r ve evrak ıunlardır. 
2 - Bu ite aid tartııaıD~ e 
A - Eksiltme prtnaıne~, . 
B • Mukavelename proJcsı, .ı 
C • Baymdırlık itleri genel P:~~ inpata dair fenni ,artname. 
D • Tesvıyei türabiye ıosa ve gır 
E • Hususi tartname, . 
F - Silsilei fiat cetveh, 
G • Taş. kum. su ğrafiği. . i e el prınaınealnl ve fenni 
İateyc. nler matbu bayındırlı~ ııler e''dıger şartnameleri ve ~vra• 

.. r tnameyi dairede tetkik ve aıut.a~~ v Ankarada Nafıa VekiJ~ti P 
la on iki buçuk lira bedel nıukabılın 1 ~Nafıa dairesinden alabilırler. 
eeler idare ınden ve Eli.z:izde Tunce ~ · aatm ekailtmelİ 1~10-936 

3 - Vahıdı fiatlarda .zam yapılan Eı:.;::ıe Tunceli Nafıa aıUdUt• 
tarib'nde pazartesi günü saat 15 de 
lugu binasında yapılacaktır. · 1 alacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı .zarf us~l~y ~ Y:tlinın 23750 lira aıuvakkat 
S - E siltmeye girebilmek ıçı~;:!ret odası veaikaıı~ı ~e .Nafı~ 

~mınat vermesi ve bund:ın ~ş.ka teferriıatı müteahhıdh&ı ehli 
:Vekaletinden istihsal edıl~ış yol fıazundır. 
)'et vesikasını haiz olup ıostcrnıes . maddede ya.zıh aaatten 

. 6 - Teklif mektu tarı yu.karda 3 un~u Vilayeti nafıa dairesin.• 
bır saat evveline kadar Ellzı.z:dc. ~c e nıakbu.z: mukabilinde verı• 
getirerek eksiltme komisyonu rcıshgın n nihayet S Unctl madd~de 
lecektir. Posta ile gönderilen mektupla~fuı mühür mumu il• iyıce 
Yıuılı saate kadar gelmi' olması ve d1

•
1 

k gecikmeler kabul edil • 
kapatılmış olması lazımdır. Postada 0 aca 2_..0 59 
rııcz (1109) 

ANKARA LEVAZIM AMIRLtôt 1 
SATIN ALMA KOMlSYONU İLANLARI 
1 - Garnizon eratının ihtiyacı için 78000 kilo sade yağı 13-10-

936 tarihine mUaadif salı günü pat onbeıte kapalı nrfla mUnaka-
1aya konulmuttur. 

2 - Tutarı 70200 lira olup teminatı munkkate~I . 4?61J liradır. 
Şartnamesi ihalenin yapılacağı Ankara levaz~ amırh~~ satın al~a 
komisyonundan 351 kurut mukabilinde isteklilere verıhr. lstekh· 
)erin teminatı munkkate makbuz ve teklif mektuplaruıı ve 2490 nu· 
mara1ı kanunun ı, S Unctı maddelerindeki .nikalarmı en aa 1Ut 
ondörde kadar mezkur komisyona vermeleri. (1076) 2-4593 

t LAN 
Şartname t1ı:a1e 

Cinıi Miktarı Fiatı Teminatı Parası Tarıhi gUnU saati 
Un ~ .50400 3770 25Z 7-10-936 Çarşamba 11 
Sıiır eti 110000 22000 1650 000 8-10·936 Pertembe 11 

ı - Samsun garnizonunda bulunan kıtaların ihtiaycı olan yu
karda yazılı erzaka ait ~rtnamelrri kartıaında .yazılı fia~la almak 
ve görmek istiycnlerin her liın Sainlwı tüm b1naamdaJu komisyo-
na gelmeleri. 

2 - Eksiltmeye girmek lıtiyenlerni 2490 ~yılı kanunun 2.3 ün-
cü maddelerindeki veaikaJa la teminat ve teklıf mektuplarını ihale 
aa;ıtlcrindcn bir ıaat evci komisyona vennif olmaları. 

3 - Eksiltme kapalı zarfla yapılacaktır. ( 1016) 2-4507 

........ iLAN 
1 - Garnizon dahilindeki kıta ve mücueae erlerinin ihtiyaç-

larına aarf edilmek üzere 95000 kilo patetes 2-10·936 tarihine mUaa
df cuma günü uat onbqte kapah urfla alınacaktır. 

2 - Tutarı 6650 lira olup teminau muvakkatcıi 498 lira 75 
kuruıtur. 

3 - Şartnamesi mUn kasanın y11pılacağı Ankara levıuıın amir. 
Jiği satın alma komiıyonunda her gün görulıir. 

4 - isteklilerin 2490 numaralı kanunun 2,3 UncU maddelerinde
ki ve ikalarla teklif mektublarını ve teminatı muvakkate makbuz· 
lannı havi ~arf!arını kanuni ıekilde tan im edere munakaıtanın 
yapılacağı belli saatten bir aaat evvel komisyonumuza vermeleri 

(942) 2-4404 

il.AN 
1 - Harbiye okullarının ihtiyaçlarına urfedilmek Uzere 5000 

kilo kapr peyniri 3.10.1936 tarihine müsadif cumarteıi gUnU saat 
11 de açık eksiltme uıuli ile alınacaktır. 

2 - Tutan 3500 lira olup teminatı muvakkateai 262 Ura 50 ku-
ruttur. 

3 - Şartnamesi münakasanın yapılacafı Anka a levurm lmir· 
Jiği satın alma Jromisvonunda her gün parasız görülür. 

4 - lıteklilerin bellf g6n ve saatte 2490 numaralı kanunun 2. 
3. DncD maddelerindeki vesikalar ve teminatı mııvalf1cate makbuz-
ları ile komiıyonumu.z:a gelmeleri. (940) 2--4419 

iLAN 
1 - Cebeci hastanesi ile harbiye okulları ihtiyaçlarına sarfedil

me k ilzere 15000 kilo tel fehriye 7·10·936 tarihine musadif Çll'JllD
ba gilnü saat ıs de açık ekıiltmc ıle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi ekıiltmenin yapılacafı Ankara Levuım Amir· 
liği satın alma komisyonunda her gün paraııs görUHlr. 

3 - Şehriyenin tutarı 4500 lira olup teminatı muvakkatesi 337 
lira 50 kuruştur. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü madde] rindcki 
vesikalarla teminatı muvakkate makbuzları ile belli gün ve saatte 
mulııw koaaiayw plmeled. (1001) 2-4481 

!LAN 
ı - Xorayadald kıtaat ve mUeteaatm ihtiyacı olan 120000 kilo 

aığır eti kapalı aarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen tutarı 2040 lira olup ilk teminatı 1530 liradır. 
3 - Ş .-ııamesi Konyada kolordu satın alma komisyonundadır. 

latekliler her &Un mesai uatlerinde prtnameyi komiıyonda okuya-
bilirler. 

4 - Eksiltme 1 • 1. teırin - 1936 salı günü aut on birde kolordu 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 _ htekliler 13-1. teş in • 936 salı &ünü saat ona kadar mektup
larını kolordu satın alma komisyonu batkanlığına vereceklerdir. 
Bu saatten sonra gelen mektuplar 2490 sayılı kanun ın 32 ve mütea· 
kip maddelerine uymayan mektuplar geriye iade edilecektir. (1065) 

2-4577 

İLAN 
ı _ Aıkert hastahanede yaptırılacak blr pavyon ile koridor ke· 

tif ve resimleri mucabince Jrapalı nrf uıuli ile miinakaaaya konul· 
JDU(ltur. 

2 _ Ke•if ve bedeli 25651 Ura 6 kuru, olup teminatı nıuvakkate-
m 1923 lira 82 kuru.tur. 

3 - ihalesi 14/1. te•rin/936 çarf8111ba runu saat onbeıtedir. ı .. 
teklilerin teklif mektuplarını i~e aaatından bir saat evetine ka
'"dar Ersurum kor aatın alma komısyonuna vermeleri. (1067) 2-4594 

il.AN 
ı - Cebeci haıtanellndekl hutalarJa harbiye okulları ihtiyaç • 

1arı için 35000 kilo makaml ~palı sarf uauliyle alınacaktır. 
2 - Sartnameıl ekaiJtmenın yapılacaf ı Ankara Levuım Amf r

liii satın alma komiıyonunda be~ ıUn paruıa cısrtıuır. 
3 - Makarnanın tutarı 9800 lıra olup teminatı muvaklı:ateai 735 

lira olup ibalHi S-10-9S6 perıembe ıünU saat ıs dedir. 
4 - Eksiltmeye lıtirak edecek er 2490 ayılı kanunun 2. S Un • 

cU maddelerindeki vesikalarla teminatı ınuvakkate makbus n teltlif 
mektuplarrıı havi kapalı sarflarını ihalenin yapılacalı belli gün ve 
uatten bir saat eneUne kadar me.z:kGr komisyona vermeleri. (1002) 

2-4480 
iLAN 

Ouiantepteld budud birliklerinin bir aenelik ekmeklik ıhtiyacı 
olan 138000 kilo un 23-~936 dan iti ren kapalı .zarf usulü ıle mil • 
nakasaya konmUftur. ihale ıUnU 0-10-936 cumartesi &Unil aaat 10 
dadır. Tahmin bcdelı ısıso lıradır. Muvakkat teminatı 1138 lira 50 
lnıruftur. Talıplerın meskir gün ve saatte Ayıntap askeri satın al· 
ma komaa nuna muracaatlan, hariçten talib olacakların ihale 1&&· 

tından li al bır saat evvel t klif mektuplarını komiıyona gön • 

dermeleri. (1145) l L A N 2--4664 

ı _ Polatlı ga lzon kıtaatı ıhti a.cı için 120000 kno linyit k8-
müri1 açık eksiltme ile 15 • bınncı teınn 936 ıünU saat 16 da iha· 
lesi yapıl caktır. . 

2 _ T lıplerin 135 liralık temınatı muvakkateleri ile birlkte yev-
mi me.z:k rda aım kı la arkaımda me.z:kllr topçu kıtaatı satın alma 
koauıyonuna mürac atları. • 

3 _ Şartnameyi görmek iltiyenlerin her &lin öğleden sonra ko-
miıyona müracaatları. (1146) 2-4665 

iLAN 
ı _ Karak<Jae garni onundalü lutalann aenelik ihtiyaçları olan 

200000 kilo fa ka unu ıle klaumandaki Jutaların aeneli.k 180000 
kilo fabnka unu kapalı sarfla eksiltmeye konuldu • 

2 _ Karaköa .. carni.zonuna aid unun tahmin bedeli 30 bln lira 
pk teminatı 2250 lira ibaleai 19·10-H6 puarteU günü aaat 11 de. 

3 _Ki ızmandald kıt.alara ait unun tabmia bedcll 27000 lıra ilk 
teminatı 2125 lira ihalesi 19-10-936 puarteai ıllnU .. at on bettcdir~ 

!t _ lhalclori Jtaraköte satın alına komıayonu binasında y11rıla-

caktır. Şartnamelerini görmek isti enler ko . 
rebilirler. lsteklılerin ıhaleai gu:U ihale s:":YC:::.:~u:ıdan :ıl P ıö
teklif mektu'lları i'e ılk teminatları ve tı' .. ~~ od ır sa~t evvel 
b. lik k c_...., ası veıık ı ile 

ar te omısyonumu.z:a vermit olacaklardır. (1147) 2-46645 

İLAN 
~ - Mü~thkem mevkil.n gostereceği ye~de 25085 lira 54 ku 

kepf bedelh telefon hattı UlfUI kapalı aaif USUJi J k 'l ruı 
konulmu,tur. Y e e aı ~meye 

2 - İhalesi 6-1 . tetrin • 936 cuma ıUnU saat 16 da tz ' d k 
lada müstah~em mevkı satın alma komısyoaunda yapıl~r c "" 

3 - Temınatı muvakkate akçeli 1882 liradır. lu. 
4 ..... Şartname ketifnaıne ve reaimler her ıün komill)'onda &6 U. 

leblıır. r 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

larmı ihaleden liakal Uç gün evvel bu iti yapacaklarına dair n~ 
komisyonundan alacakları ehliyetname veaikalarını komisyona ıöa
termek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye igtirak edeceklerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. Uncu maddelerhde ve prtnamesinde yazılı vesi aları il etemİna 
ve teklif rnektuplarnu ibate aaatrndan bir aut evvel İzmir satın al• 
ma komisyanuna vermeleri. (1167) 1- 4682 

iLAN 
1 - Garnizon dahilindeki lata ve mUeaıese erlerinin ibtiyaçıan 

rıa sarfcdilmek üzere açık ekıiltmeye konulan 57000 kilo soğana 
münakasa eUnü verilen fiat pahalı göriildfUUnden eksiltmeli on 
gtin uzatılarak 8·10-936 tarihine mUaadif per§Cl:Jlbe günü aaat on bi• 
re bırakılmıttrr. 

2 - Tutarı 2850 lira olup teminatı mu\akkatesi 213 lira 75 ku· 
ru9tur. lateklilerin teminatı muvakkate makbµzları ile belli giln ve 
aaatte Ankara levazım amirligi satın alm.'\ komisyonuna gelmıclerl 
ıartnameıi mezkur komisyondan her ıun parasız ıorUlUr. (1166) 

1 
2-4681 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

ANKARA AMELE EVLERİNDE YAPILACAK 
FOSSEPTİK VE SIZDIRMA ÇUKURLARI. 

Ketif bedeli (2886) lira (80) kurut olan yukarda ya.rıh lntaat 
Askeri Fabrikalar Umum Mildilrlülil utın alma komıs 1unca 
14-10-936 tarihinde çarpmba ıünU saat 14 te pazarlık ile ihale edi
lecektir. 

Şartname (15) .kuru, mukabilinde komisyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat temınat olan (216) lira (53) kuruf. 2490 num:ıratı ka• 
nunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı veaaikle muayyen ıun ve uatte 
komiıyona mUracaatlarL (1083) 2-4595 

41 ADET ERAT KAPUTU 
Tahmin edltne bedeli (451) lira olan yukard miktarı ft eln.r ya

sılı melbuut Aıkerl Fabrikalar umum mUdUrlüiü satın alma komıı 
yonunc~ .>10-936 tarihinde puarteai ıünil uat 14 te pazarlık ile i· 
hale edılecektir. Şartname paararz olarak komlıyondan •erilir T .. 
Jlplerin muvakkat teminat olan (33) lira (83) kurut ve 2490 n~ .. 
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vetaikle mukOr ıün ve .. ttt 
komiıyona müracaattan. (U38) 2-4661 

1 ANKARA BELEDiYE REISLICI D..ANLARI 1 
t ı4A N 

l - itfaiye memur ve mUrettcbat ve toflSrlerl için 82 takım el • 
bise maaka&ket on beg gUn müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - MulwmDerı. ~deli (1050) liradır. 
S - Muvakkat temlutı (79) lln•ır. 
4 - lartna:ne ve nUmuneainl görmek lstlyen1tr her gUn yan ı,. 

lerl kalemine •e isteklilerin de 6 tetrlnl eYftl 936 salı &UnU saat on 
buçukta Belediye Encilmenine müracaatları. (972) 2-4448 

Ankara vilayeti satın alma 
komisyonunda: 

ı - Kapalı a1rf uıuliyle 500 kilo ıulfat nikotin atm almaCÜ• 
tır. 

2 -Muhammen bedel 2250 teminat 168,75 liradır. 
3 - Ebiltme 4 ikinci tqrln 936 aut 15 4• Necati bey mahalle· 

ıinde Saylavlar aokatında Jl'erab apartmuunda siraat mücadele 
mUfettiıliti daireainde yapılacakta • 

4 - Şartname Ankarada adı ıeçen mUfettJtlikten, lıtanbulda 
dnat mUdUrlUğünden panııs .erilir • 

5 - isteklilerin teklif meJrtublarını temlnatlarlyle birlikte mu. 
ayyen günde 2490 ayılı kanuDUll 2 lncl •• S Unctı maddelerlnct. 
slkredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir aaat önceye kadar ko· 
ml1yona vermeleri (874) 2--4416 

Hariciye Vekiletin d n : 
1 - Satın alınacak 190 Ton kok lı:&nUrU kapalı zarfla mllnakı· 

uya lconulmuttur. 
2 - Tahmin edilen bedel 5700 lira ve muvakkat ttmlnatr 427 11· 

ra 50 kuruıtur. 
3 - Münakaaa 8 •birinci te,rln • 936 pe11embe ıUnU aut ıs et. 

Ankarada vekilet aatm alma komiıyonunda yapılacaktır. 
4 - Taliplerin teminatlarfyle teklif mektuplarını mesldlr tarih

te komiıyona tevdi etmeleri ft f&l'tnamealnl abmk iaılycnlerlıa ve• 
kilet levanm mildürlUIUne müracaatları. (1007) 2-4471 
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AnlcaraJı Kömür Pahalılığından l{urtardı 
\.. 

EV~ .\ F!: 

M ıtrzda: vanar, Pişiricidir başka koklarda bu evsaf voktur. 

So'>ada ve Kalorilerde: ısıtıcıdır, duman ve kokusu yoktur, cüruf 

hrakmaz. külü diğer koklardan çok az ve kalorisi 7200 dür. 

Yal:>:'\ncr ve verli koklardan Ostünlüğünü tecrübe ispat eder. Ge• 

cen lnC•bim kullananlardan sorunuz, c: Si 

-

fC!J ·s ıı:::ı o 

(Depoda teslim: 28 IJRA 
FlAT ı 

Vagon teslimi: 27 LiRA 

SATIŞ MERKEZLERi: 
Yeniş~hir Ali Nazmi apartmanı No. 3 
Bı>monti Bahçesinde Depo 
Adapazan Türk Ticaret Bankası 
Ankara Memurlar kooperatifi 

Yeni açılan: MADEN KOMORO iŞLERi T. A. Ş. SATIŞ BÜROSUNDAN Telefon: 1.162 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

. İskan Umum Müdürlüğünden: 
ha Orta ~nadolu vilayetlerinde yerleştirilen göçmenler için Eber· 

rt fabrıkasının Konya tipi (2. E. S. W) ve Ruı.lsak fabrikasının 
(S. P. 5. S. T.) markalı pullukları tipinde olmak üzere beı bin adet 
pulluğun imali P~.zarlıkla ~ksiltmeye konulmuştur. 
Mü P.1;1ıı~~~arın numunelerı, fenni ve idari şartnameleri fskdn Umum 

duılu?unde mahfuz olup talipler resmi günler hariç olmak üze
re her gün saa~ dokuzdan ı 7 ye kadar müracaatla nümuneyi görUr 
ve şartnamelerı meccanen alabilirler 

Pazarlık ve ihale 15 ~- tı:ırinievv~l : 936 perşembe günU saat on 
bleş otuzda Sıhhat Vekaletınde hususı komisyonunda yapılacaktır. 
laa olunur. (1162) 2-4680 

1 O. D. YOLLAR! VE LlMANLARJ UMUM 
MUOURLOGU S. A. KOMJSYONU iLANLARI: 1 

Bir &ene zarfında 156519,196 ton tahmin edilen Haydarpaşa li· 
~nı ve deposu kok ve maden kömürü tahmil ve tahliye işi 15418.16 
lira. ~edellc ve aşağıda gösterilen eşkal dahilindeki ameliyeler bir se
lle açın ~P.ah zarf usulyle eksltmeye konmuştur. Eksiltme 16-10-936 
turna gun~ saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki ı inci iş
l~tme komısyonunda yapılacaktır. Bu işe girmek stiyenlerin 1156.37 
liralık ~~vakkat t:minat, ehliyet ve kanunun tayin ettiği diğer vesa
ik. teklıh muhtcvı mazrufları eksiltmeden bir saat evel komisyon 
reisliğine teslim etmeleri lazımdır. 

• TC:klif mcktublarında aııaiıdaki mUfredatın her birine ton ve ciM 
ltibarıyle ayn ayrı fiat dercedilecek ve bu fiatlar esas ittihaz edilc
ıek. Ye §aı;naD?enin tamamen okunup kabul edildiğine dair meşruhat 
verilece~tır. Fıatların hatasız ve silintisiz rakam ve yazı ile yazılmış 
Dlına&1 lazımdır. Şartnameler ve mukavele projeleri komisyondan pa
ıtasız olarak dağıtılmaktadır. 

Ameliye A - Vap~r a?barmdan supalan yapmak yani açık va
gon uzenne veya vapurun güvertesint veya nhtı
ma getirmek. 

• 

.. 
• 

.. 

B - Vagon üzerinden aupalandan açık vagona bo§alt
mak. 

C - Supalandan arka ile vagona veya yerden veya an. 
bardan çuvaUı olarak alıp vagona boşaltmak. 

D - Gemilerin içi:ıden veya yerden arka ile depoya ve• 
ya vagona taşımak. 

E - ~~r nevi vagondan ar·<il ile elli metre mesafe da
hılındc depoya tahlij·~ VC}"a idare vinci ile gemiler
den alıp açık vagcnlara oo~ltmak. 

F - Depo stokundan makinelere veva vagonlara yük 
lemek. (l67v) 2-4

6
?1 • 

P. T. T. Riııalar ve Levazım 
l\Iüdürlüğünden : 

l - tcıare lhtiyacı için 140 ton 4 I 
galvanizli demir tel kapalı za fl k 1; m ve 10 ton 2 m/m kutrunda 

2 - Eksiltme 18-ıı.936 r .a. e sı tmeyc konmuştur. 
llrnuml müdiirlüğUnde t tarıhınde ~aat 15 de Ankarada P, T. T. 

3 - Muhammen be~~1(~~~aO~)k~~ısyonda yapılacaktır. 
4 - Talihler 1350 r d . ıradır. 

miz •cznesine teslim ed~ra k a~ ıba~et muvakkat teminatlarmt idarc
ber teminat mektublarm re a aca ları makbuz veya kanunen mute• 
hıblannı ihtiva edecek k~ı:~ı §artn~~~d~. yazılı belgelerle tekliE mek· 
layan çanınmba günü saat 1 ve muhur11;1. ~?rflan mezk~r tarihe rast
ne vereceklerdir. 4 de kadar sozu geçen komısyon reisliği· 

S - Talihler mUteahh"dl'k hl' 
6 - Şartnameler A ~ 1 e ıvet va~akası ibraz edeceklerdir. 

giinden ve !ı:tanbulda Bn ı:_ada P.T.T. bınalar ve levazım müdürlü
larak verilir. (tı 2s) eyoglunda ayniyat muavinliğinden parasız o-
--------.; __ ..::_ ________________ ~2=-4-65_8 ____ __ 

Maliye \T ekfiletinden : 
Pazarlık ilanı: 

1 - Fkcıiltmeye konul . 
lan dcp0 binası ikmal' . an ış, devlet şQrası binası arkasında yapr. 
mesnet yapılması traı ı~şaatı. (Çatlamış kiriş takviyesi, beton1rme 
atı.) ke.,if bedeli 2095~. ann ıslahı sıva, badana ve boya i§lcri inşa. 

2 Bu . . • ıra 30 kuruştur. 
a-) E'-'lı.tşe aıc. şartnameler ve evrak şunlardıc· 

... :ıı me şartnamesi. • 
b) M..ıkavele projesi. 
c) Hususi ve fen.ıi şartname 
d) Keşif cetveli. • 
e) Proje ve g:-afik. 

Bu evrak• görmek ve fazl iz h 1 k • 
...... :1j- emHlk müdü l"ğ" .~ a atama istiyenler maliye vekaleti 
RUJ 

1 
' • r u une muracaat etmelidir. 

3 - Eksıltme 16 T. evvel 2936 cum .. n 
ı...ıı•eti milli emHlk müdürm~·· d 1 a gun saat 15 de maliye ve· 
a<U • gun e yapı acaktır. 

4 - Eks.ıltme açı~ artır~a su~etiyle yaptlacaktır. 
• 5 - Eksıltmeye ~ırecek ısteklınn 157 lira 15 kuruş muvakkat te• 

tllinat yatırmış olması ve Ankara nafıa nıUdürlüğUnden ehliyet vesi-
kasmr t:östennesi lSzımdrr. (1140) 2--4663 

• 1 • t' • 1 1 

Daima sabit 
)alına tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

İngiliz ltanzutC eczanesi uıt>o. 
ratuvarlarında hazırlanau JUvan-
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk Uze. 
rinde tertib edilmiştir. 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami ffius 
Ankara doğum ve çocuk 

bakım evi 
çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı kargısı Bay 
İbrahim apartımanı No: 3 

Telefon: 3951 

ZAYİ 

928 - 929 yılında İstanbul mu
allim mektebinden aldığım şeha
detnameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan hükmil olmadığını 
ilan ederim. 

Salahaddin Tansel 
2-4674 

Kiralık 

Möbleli temiz bir oda aranı
yor. Ankara posta kutusu (36S)e 
yazmaları. 2-4673 

SATILIK EV 

Yalçınkaya mahallesinde ha. 
vadar bir ev ehven fiatl:ı satılık
tır. Görmek ve almak istiyen!erin 
U1ucanlarda No: 60 kanp Meh· 
med Fevzi'ye müracaattan .. 

2-4625 

imtiyaz sahibi ve Başmu. 
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı l~lerl Mildilrü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

.. 

\ 1 ' • 

Kiralık 
Dükkanlar büyillt 

depolarile 
Yenişehir; Meşrutiyet cadde· 

al eski pazar mahallinde bekçi 
Hasan'a müracaat 2-4631 

ZAYi 

Ziraat vekaletinde açılan is
teno kursundan ve İstanbul Eyüb 
tnas ve Zükur rüşdiyel~rinden 
aldığım §cbadetnamelerimi kay
bett~ Yenilerini alacağımdan 
eskilerinin hükmil yoktur. 

Ziraat vekileti baytar umum 
mlldürlüğU mücadele katibi Şe· 
fika 

2=4656 

Kiralı le 
Yenişehir yeni Dikmen cadde

si üzerinde konforlu 16/1 numa· 
ralı apartımanda 1 oda yalnız bir 
Bayan veya bir Baya kiralana• 
caktır: 

Telefon: 2035 - 25 
2-4654 

ı: :ı: :ı: :ı: g 

N 
Yenişehirdeki itl< mektebinde 

A S I N I F A 
- (2877) 
açılmış ve talebe liaydına başlanmıştır. Telefon 

Nafıa Bakanlığından : 
ıcar• ~ 

· · I · ·· .. t ı 5 de An 19/ birincı teşrın 936 pazartesı gunu saa 35 lir' 
bakanlığı malzeme eksiltme komisycnu odasın~a l~abı yaP 
men bedelli 19 adet telgraf masası ile 19 adet p1l do rtnaıııe ~ 
açık eksiltme usulil ile eksiltmeye konulmuştur. Şa pıaJıeısıC 
müteferri resim ve mukavele projesi parasız olarak 
sinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 92 lira 63 kuruştur. bııridit• ı 
1936 senesi ticaret odasr kayıd vesikası ibrazı ~e~·nü 1) 

meye gireceklerin 19. birinci teşrin. 936 pazartesı ~~r. (tl , 
malzeme eksiltme komisyonunda bıılunmalan lazım Y 

G :ı: W T T :ı Faris Üniversitesinden Mezun • 

Diş Hel{iıni Ekrem A VJll 
Avdet etmiştir. 

Himayei Etfal Apartımanı: Telef: 

• dJJJ~~ 
Edirne Jandarma Erat Mektebi Komutanb~iP ç1~A 
7-9-1936 da kapalı !!';arfla eksiltmesi yapılan (180000) kilo birinci nevi ekmeklik un:ııt ~ :~ 

de verilen teklif mektuplarında 2490 sayılı kanunun 32. inci maddesi~e .uygun ol~~:atı ~~il , · 
ve fiatların yalnız rakkam1a yazılmasından , türü 40 ıncı madde. mucıbmce tekra udiirıug(l47f). 
yapılacaktır. İsteklilerin 8·10-936 perşembe günü saat 10 de Edır?e Mc.rk~z Mal 1;ıeri. · 
toplanacak komisyona teminat mektupları veya vezne makbuzlarıyle bırlıkte ge Ş~JJ ..111 

T. Fiat M. Teminat Tutarı ihale 
1
,r.-

':insi 
Birinci nevi 

ekmeklik un 

Kilo 
180000 

Kuruş S. Lira K. Lira K Günü J(aı>•1' 
14 00 1890 00 25200 Oi 8/ 1CL1936 

Yeni SİNEMALAR 
BU GECE r.-' 

Pek yakında 

YENİ SİNEMA· 
Mevsimine ba§lıyoı· 

.. stesıı• ı 1" 
Mevsimin en JllU sı"1' 

KADINLARDAN "" 
Canlandıranlar cr•ff 

JoııO 
Robert Montgo111erY ;.oJle 

Franchot 

MQNTE KRIStO KONTESi Brigitte Helm 


