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MESHUD COROMLER KANUNU 
_, 

Dün tatbik mevküne ol anım 
için adliye ve zabıta t dhirler aldı 

Müddei Umumi B. Baha Ankan'm söyledikleri 
AJliye ltayatımuJ., •.tirtlili 
· ,. .. ._~~-•- .,. -lıilla 4olayc-

Btlfbeılut 

YUGO LAVYA"D ••• 

sonunca mettub 

yenı aRlllftl•• ır- • 
.iyi• 1tıı.ı.ı ı,;, Jwmlyd IOflyaıt 
met'-' ciiriirnl• ~~ 4ii?"~ 
ililHıı'en ıaıhilı met1lıiıne !'~lf 
balanmaldaJır. Kamınan lriikiim
leri ,,. ıatbilı ıelıilleri • Wlıa'!"~ 
Jıen4i.u.Jen moliimat nca eltili: 
miz Camariyd lliifl4ci U,,.,,,,... 
B. Balta Ardlan W- pnltırı .ö,-

.. _ Jlqbucl c~ 1ranunanua 

... p1eal lflermit ..,a iflaurelrt• bu
la..,.lf olan .autlan dert&! tılCSI,. d

-- w W,lelalde '* ...... ce•l,.e 
hayatında huıule ıetlntiti tesiri isale 

etmektir. 

etfbud eürii• atdrf 
Mqbud cUnnOn ne oldutu ceıa u· 

ıulü mahke Jeti kanuaunua 127 
incı maddealnin aon fıkraaında tarif e• 
dalmittir Buna ıare mqbud clrUm 
dört hali ahuva etmektedir. 

Bncli aaıl mefbud •UÇ İfletllD kte 
olan 1L9Ctur Blı ,.ııun diler phsl so
kakta yanlarke' ılrilJIDe9i ~i .. 

Kanunun tariffnde d er haller de 
lk inine aJJ1UDıftır ikinci haJde IUÇ• 

la. eq ftlerkea 16ril1mtlt defildlr. Ya 
suçtan sanır gören Myabud suç ıtlenır· 
ken ıörtUUp de failin kaçmaıı yüzlln· 
den yaka1anmıyan ıuçlunun pefinden 
k<>Jularak yakalanmaar halidir. 

UçUncU hl· ıuç itlenmiıtir. ıuçlu 

~a 
meYCuttur. )ineli bir bınmD pbmt 
lodulu qya ile beraber. bu .. ,.,, u
tarken ve yahud bafkuına verirken ya· 
b~nmaıı gibi Kanun bu bal{ de met

hud cUnnlhı muht..aaı dahiline 10k· 

maktadır. 
(Sonu J. anca sayfada) 

Takınunm 9-1 mailub 
ıcı,.ı •• (A. A.) - '»Irk hAol 

takaDI xı,.rta m,.ı ea1am u. ,.,. 
la~ bir, doku -ıt61t olalllftar• 

• 
Get pldlli lila .................. 

u lroJClu&umu " blllletdll 1 • t far
(So• s. ı.ı •rled•) 
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Son haberler üçüncü 
ıayfamızdadır · 

ADIMIZI ANDIMIZDIR HER YERDE s KURU 

--------------------~=:.:!!:!.. 

Bapn, 6irinei l.,nı.in l
lrinci P,.a, Aıotirlı T iirlıiye
.inin ıael fariJai.ıN •epttİf aa
~ı pnlertlen 6irif/ir. 1113 71• 
lı birinci tqrininiıt Urinci si
nü lnanbula ~llll'C'I ltlilıiim
leri altında lalmat olan itila/ 
ortlulan, 6oja lıa,.I.,.,.,,a 
IÜrlr IHqrafuu Hlimlqoralı • .-enn. 6İnn1İf .,. ,,., 4alttı 
'IİflrlGnca '~ iiur• 
fe/Ulip •itıniflerJi. 

Bqiin 6a ,....,li ..... 
on -Aei ,.U&aiıs•• ,_,_ 
laJOnlS. 

Dan,,...,. _.. Wndi or,_,__, ,.,.,.,,.,,,_ ....,.,. 
,.,..,. 6ir ............ ,.,_ 
4öniintüne lllOlllrll J.udn 
4alta •önliiıttüMe pelı 1.- IH 
acalr )'ClfGyan ..,._ .,. ee-
oinci "• Cl)'FI 6ir ,.... .....,,, .... 
taJır. 

8tı§bakanımı~ 
şehrimizi 

şerellendirdi 
Kayseri, l (A.A) - ~l t.

met ln&IU AdanaclaA a... IÜlla fthrlml· 
H ıelmittir. 

Batbakaa kombinaJarda lncelllllldt, 
bulunduktan IUU'a Anlraraya harıbt 

etmittir. 

•• 

•lfNkll ....... .. 
ıca,.erWee ~ ....... " ...... 
,onda ............. pk .......... " 
,Ubek ..... -.arlan .., .... 
brfılea•ıttır· 

jansıllllD 
klla. 1 (A.A.) - D.11.8. .,_ 

AJm-IMatfeD .. Wlırrlftd,wı 
TlrW,. )lfnldll 1-.t INlalnla 

lqOls ... , ıdn•• danti ......_ ... 
.......... ,.,. ...... il t.akkswfe. 
Jd ..,.... WB la Mıhısdar. Halla 

IJd ...... al•lıadar .... pek .. -
.. 'f8l'dac, liN clop Alnlaalslne .. 
lcl bir pakt .wı •lrlrrn&tld &lrlfmller 
fimdllik cltrplt ~. 

.. 

FRANK ve Dr. 

Alman ekonomi bakanı; alınan tedbir 
lerin para vaziyetindeki emniyeta 

liği pek az değiştirdiğini söyliyor 
Fransız senası para kanununu kabul etti 

1914 

& 

&erlin, ı ( A.A) - Rayitltanlc ... 
len koauteainin bupnkü toplanb11 ela 
direktör Şaht aptıdaki "1uatta ... 
lunmaıturı 

- Pariı, Londra n Vıpnpn b 
metleri tarafmdaaı fransıa frlllpun ID"9 
metten dUtUrllmeel baklanda net tdi19 
teblili ıı...... blldlmttl Almanya,. n 
eyllldt nnalfdr. 

PnllllS blldlmetl wu..- meôGI! 
teblilla bqlncl fıknll lsertae ..... 
pnal dWratW etlrmtktedlr. Bu fıU.. 
ela mesker teltfftde alyMetln tatblkln .. 
diler dnletltrln ele it birllll lltenmelD
e.dlr. 

Gerek bu dilet, ıerek franlın a,. 
metten dUtUrUlmealnin mllletlerUMI e. 
koaoml ve para mlnaaebetlnde ,..,._. 
it büyük tealrler bbl almaa mno,_ 
ıuna blldirme;9 ...--w. iç ....... 
aulbu lrorulDak. n mlUetlerarlm ..._. 
mlk mOauebetlerde lntln•m yenld 
lrurubnuma dibaya refabmm lnldtaf• 
lıltihdaf eden bir alyuet takibine •e a6 
Jetltrln bayat enlJ'"lnl ı.1lla • ..,. ,. 
nyacak tutlann clotmuau ı.ı.,...... 
mü ftkrndt olduktan h .......... ...,. 

natlann Hltltrla .-.. laUJdlmttl .... 
bir tok d...._ Mtlft clUn,. 1ı:anıma• 
lsbar ıttill amalara tlNIMO uyma 
dır. 

Bu buauatl. ekonomik it blrllll ha1iıı 
kında Rayiftqda 21maym1935 de .a;.. 

•aı ltM..,....ıMt 
• ............. 1ılr .. tllııllılıt ........ .... ........... ..,.. .... 
JI laatldatll'la Os dnlet tanflDl1aa 
reclllen btpn•,,,.. .,_..... .._ 
imi btcWlerl olarak mllletltranm ... 
llJllllU'da kati bir teftllila buaufe 
tlram oldupnwa ıaeterUIDllinl ...... 
.,.... ....... Ancak .... kaJMı 
... .......,.. ... dlaJ81UD ..... .............................. 
ılba.,... .. ..,.. ... ·~ 
""' mllhlm IUntte .......... ..ıa beraber ba, ..... lllkllDllllll lıl!ı! 
llDkl lılDDtea)lla .. para ....... ... ... ..,.. ............... .......... 
d laaBtletmektla ........,...... 

D,. fak n lruı•• 1114. llM n INf aa 1 Buuala btraı.. mı •er 
.,..... - W. iqhttlllııl ............ ..ı,.tl• ile fw 

,...,,, bolıl , ... 1. "'°' ..,, ... , 

B. Samuel Hor dünya silihlanmasnu anla 
LoDclra, 1 (A. A.) - Mubafuaklr 

,..-ti ....,_ .... ..ı.ıa llarpt.'de 1300 
delepnla lftlnkl71e ~. 

......... lir llmuel Hor, putl 
ilden B. Baldrin'ba yerine bllkUmltl 
teaml etmekte ldL 

Blr delep. la.ılltere'nln bir taraftı 

llJllMlqlanmaı barıttln dyade Urba 
blsmet edtceilnl bllcllreD Wı karar au
aıed projeli ftl'di. 

·-- IOGra .. ala llr S-uel 
Hor, altı a1danbtri teallt.at nalyıtlnla 
bllttln dlDJada düa tlddl bir ttlrlt aı. 
dılmı 11Jlemi1t ..._,.. .... tekrar .ı. 
lıllalalulıtuu. bu memlekette lkl senelik 
bUmet •ullala Dulu edlldilini. Pran
ada ela ptft •ne lçbule lkl ICDI 11-

kerlik llbmetin1a tekrar '-"' tdtımlı 
ft baft ftloeuyla lwb ..ı...n..ının ço
taltılmlf oldutunu, ao.,.t orda .. ı... 

w bnldtri mncudua• pek ll1ade 
--. IMaladuluau. Amerika ela _.. 
__....... _.... uttll* .., .. 
... ılı ...... .... 

IUll ,.,....blmt .,. .... ledlirull 
bir .....,. olmk ltllNırlJl9 ••nedi* 
....... ............... ıa.-...... ''°"" f. ••• ...,, ..... 

• 
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HER. 
1 ŞıE:Vr»rEN 
------BöRA~ 

il ' 
~(lOJ>. ~~mpanya V(' kaclıııhk -

Berlin olimpiyadları biteli bir ay oluyor: bunların akislerini şimdi an
"~ t•irnik mecmualarda görüyoruz. Gündelik gazeteler, zaman zaman, 
1'41J <>liwuiyadları hazırlıklarından bahsediyor, fakat bazı dedikoduları 
.tır rflr/ü bitiremiyorlar: Amerikanın sırtüstü yüzme şampiyonu, Mis Ele
ono& fiolm'un Amerika'dan Almanyaya gelirken, vapurda, diğer atletlere 
kötü misal teşkil ettiği için yüzme takımından çıkarılmış olması hadisesi 
gibi .•. 

Sırtüstü 100 metre yüzmede şampiyonluğu kadar güzelliği ile de tanın
mış olan Mis Eleonor Holm bir açık mektubunda şöyle diyor: ''Vapurda 
şampanya içtim, ~ünkü şampanya bana iyi geliyor. Şampanya içmek ben
den küçük kadın atletler için iyi misal teşkil etmezmiş. ilk önce kaydede
yim ki diğer kadın atletlerin bir iki yaş küçüğü yalnız bendim. Bir kadın 
için şampiyon olmak insanlığım unutmak demek değildir. Federasyon için 
asıl olan benim yaptığım rekordur. Hususi hayatım bana ve... kocama 
aiddir ... " 1nıza: Eleonor Holm - ]arrett. 

Pek şöhretli Mis'in bu mektubundan anlryoruz ki küçük yaştakiler bü
yükler için ne iyi ve ne de kötü misal olamazlar: yaş meselesi... sporda 
ahlak değil rekor asıldır: amerikalı mütaleası ... Mis evlenmiştir: kadın/rk 
ve güzellik davası ... 

Açık mektııb, bu kadar manalı olmadıktan sonra, zaten, neye neşredil
meli? 

Madam l.mh·ıulorff'un t•serlt•ri 

''Topyekün harb" ı ile bütün dünyada epi gürültü yapmış olan general 
von Lııdendorff'un karısı edebi iddiası olan yazılariyle tanınmış muhar
rirlerdendir. Madam Mathilde Ludendorff, son günlerde neşrettiği iki kü
çük risale ile ortaya iki iddia atmıştır: Goethe büyük rakibi Schiller'in 
katilidir ve Mozart da Salzbourg peskoposu tarafından öldürülmüştür. 

Topyekün harb'tan sonra topyekun ölüm ... 

Bir iddiaya göre, zamanla, karılar kocalarına ve kocalar da karılanna 
benzerlermiş. Madam Ludendorif bu fikri teyid etmiyor mu? 

Daya İ!->lati ... ıikleri 

lngiltere hava bakanlığının neşrettiği bir istatistiğe göre İn!.!iliz hava 
gemileri 1935 de 200.000 insan, 1898 ton eşya ve 714 ton posta paketi nak
letmi~tir. 1934 senesine nisbetle yolcu naklinde % 60 ve posta naklinde de 
3 300 fazlalık görülmüştür. Yolculardan 87.200 tanesi vasati hesabla 160 
kilometre uçmuşlardır. 

Ne güzel terakki ... ve darısı başmıua. 

İnanmalı nu? 

Bir gazetede okuduk: "Hakim dofandrrrcıya hükmü bildiriyor: - Üç 
seneye mahkum olılunuz. 

- Affedersiniz. Acaba dört :;eneye mahkum etmeniz kabil değil nıi? 
- i' ... 

- Çiinkü bir meslek edinebilmem iç in dört sene la:-.rm. 
:- Madem ki.cl~rt sene hapiste bulunmayı tercih edivorsunuz, zönlü

nüzu kırmamak ı~·ın dört seneye hükmedelim. 

Suç/unun gönlünü kırmam:ık için ... ne dersiniz? 

,·--~ 
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14 Receb 1355 

- Başkumandan Atatürk hmir zaferinden sonra 1 
19 Eyliıl 1352 Ankaraya döndüler. (922). ! 

t H d il - İstanbulu be"' se · 1 . 1 1 ıre ez 150 . T ne ışga etmı~ olan ecnebi kuv· 

l 
vetlerı topraklarımızdan ayrıldılar. (1923). 

Gür.eşin doğması 5 58 * 
' - Atatürkün ilk heykelinin Sarayburnunda açıl- ! 

G.. ma töreni yapıldı. (926). 

_:n_:;:=~:~~~ . -------- . -------------
llJt KÖSESi. 

~ . 
"Türkiyede yerli petrol istihsal e

dilcmemiştir.h 

Acaba r- k' . . ur ıyede yabancı petrol mu 
ıstıhsal edilmiş? Bu yerli kel' .. .. 1 ımesının 
cum eye ne kadar lii:t.unısuz ve . • . 
ı ıgretı 

o ara~ sıkı~mış olduğunu muharrir na-
sıl hıssetmıyor da aynı t b . . 

a ırı yazrsının 
devamınca be~ altı kere tekrarlıyor. 

o * ırjl 

"Her birimizin günde b. 1. . • ır po ıs ha-
fıyesı kadar tebdili kıyafette mahir ol
ması Hizımgclirdi," 

Grlin de !iİmdi .<ıu ciim/e . . . d 
nın ıçın erı 

~ıkmaya çalı~m! Şu "giinde b'.. b . . _ __ ır ta ırı---
1 

--...._.._ ---, 
1 

1 

nin oradaki vazifesi nedir? "Bir polis 
hafiyesi kadar" okuyarak "bir" srfatı
nın ''p J' h ı· ,.., o ıs a ıyesı ni vasıflandırdığı-
nı kabul ederseniz. §U halde "günde'' 
kelimesi ne ifade ediyor? 

~ :ı. :f 

''Ertesi gün, sanki kadeh elinden 
düşüverdi gibi, İstanbul tepeden tırna
ğa sırsıklam". 

Bir kadehin kırılmasiyle tepeden 

tırnağa sırsıklam o/m3yı icab ettiren 

imajın garibliğini bir kenara bıraksa

nız bile, "dü~üvcrdi gibi" denilemiye

ceğini larketmeye mecbursunuz. Doğ· 
rusu "dü§üvermiş gibi'' dir. 

Profesör Ninıbu.~'ün maceraları: Meğer :ıapka rahmetmiş! 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

İstanbulda kültür 
toplantıları 

İstanbul, ı - tık tedrisat müfetti§
leri maarif müdürünün başkanlığında 

bir toplantı yaparak önümüzdeki ders 
yılının müfredat programları, talebe
nin vaziyeti, sıhi durumu hakkında ko
nu§ulmuştur. Bu sene talebenin dişleri 
dikkatli bir muayeneye tabi tutulacak
tır. Kaza maarif memurları da maarif 
müdürünün başkanlığında bir toplantı 
yapmışlar ve kazalardaki kültür vazi
yetini görüşmüşlerdir. 

İstanbul planı 
İstanbul, 1 - İstanbul vali, beledi

ye reisi ve Parti başkanı Muhiddin Üs
tündağ, İstanbul pHlnını yapan B. Prost 
ile ~örüştü. Mütehassıs çalışmaya de
vam edecektir. Haliç sahilleri sağlam 
olmadığından buralarda fenni tedbir
ler alınacaktır 

Lodos dindi 
İstanbul, 1 - Bir müddettenberi de

vam eden' lodos fırtınaları dinmiştir. 
Son günlerde havalar da bu yüzden bir 
hayli sıcak gitmektedir. Son lodos fır
tınası yüzünden Marmarada Nimet mo
toru ile Bozcaada vapuru çarpışmış, 

Nimet motoru batmış, tayfaları kurta
rılmıştır. Bundan başka Kadıköy civa
rında iki mavna da karaya çarparak 
parçalanmıştır. 

Kadıköy su şirketi 
İstanbul, 1 - Kadıköy su şirketini 

satın alma müzakerelerine on beş gün 
sonra başlanacaktır. Şirket satın alın
dıktan sonra sular müdürlüğüne bağla
nacaktır. Çamlıca ve Halkalı suları i
çin de tedbirler alınacaktır. 

Tekirdağrnda ruam 
mücadelesi 

İstanbul, 1 - Tekirdağında ruam 
mücadelesine başlanmıştır. Mücadele 
üç ay devam edecektir. 9000 den fazla 
hayvan aşılanacak, hasta olanlar da im-

ha edilecektir. 

Seferoğlunun emlakinde 
suistimal 

İstanbul, 1 - SefcroğhJnun emlaki
ne aid vergilerde suiistimale teşebbüs 
eden bir şebel:e hakkında tahkikat ya
pılmaktadır. Bazı memurlara işten el
çektirilmiştir. Kaçırılan vergi mikdarı 
6000-7000 lira arasında tesbit edilmiştir. 

l{ayseri ve 
İstanbul da 

Ruam mücadelesi başladr 
Evvelce yazdığımız gibi Ziraat Ve

kaletince takib edilen program dahi

linde Kayseri, İstanbul ruam mücadele
si dün başlamıştır. Mücadele sahasında 
29 kaza, 74 nahiye, 1087 köy ve 38.000 
hayvan mevcuddur. Mücadeleye 4 bay
tar, 16 küçük sıhiyc memuru, 26 gardi
yan memur edilmiştir. Mücadele 29 ka· 
za merkezinde 29 ekip olarak ayni za
manda başlamıştır. -·-· 
Gümrükler Bakanımız 

geliyor 
Samson, 1 (A.A.) - Gümrük ve in 

hisarlar vekili Rana Tarhan Samaon ve 
mülhakatındaki teftişlerini bitirerek be
raberlerindeki zevat ile bugün Ankara
ya hareket etmiştir. 

(Le ]ournaI'den) 

I 

Maarif Vel<llimizin 
teftişleri 

Maarif vekilimiz B. Saffet Arıkan, 

dün, Ankaradaki ilk ve orta mektebleri 
ve liseleri dolaşmış ve vaziyetlerini göz
den geçirerek baıı emirler vermişitr, 

Aile sanayii sergisinin 
mükaf atlan · 

Ayle sanayii ve küçük sanatlar için 
bir teşvik vesilesi olmak üzere 29 birin
ci teşrinde Ankarada sergievinde açıla
cak sergide 10 bin liralık mükafat veri
leceği evvelce yazılmıştı. Sergi komitesi 
sanayi umum müdürü B. Reşad Bener'
in reisliğinde toplanarak bu mükafatın 
şu suretle tevziini kararlaştırmıştır: 

2000 lira Atatürk mükafatı, 1500 lira 
hükümet mükafatı, 1000 Ankara müka
fatı, 6 adet 250 liralık mükafat, 40 adet 
100 liralık mükafat. 

Mükafata liyakat kazanan eserler teş
kil olunacak jüri heyeti tarafından tayin 
olunacaktır. Jüri heyeti sergi komitesi 
reisi ve azasiyle hariçten sekiz azadan 
mürekkeb olacak!ır. Bu azalar bugün
lerde secilecektir. Sergide muvaffakiyet 
gösterenlere ayrıca madalya verilecek
tir. 

İlk tedrisat müfredat 
programı 

' 
Maarif vekaleti, ilk tedrisat mütre

dat proğramlarım maarif müdürlükleri· 
ne göndermiştir. Proğramlar mekteble· 
re dağıtıbnca, muallim meclisleri der
hal toplanacak ve yeni proğram baştan 
aşağı okunacaktır. 

Proğramın başında ilk mekteblerin 
hedefi, ilk mektebte tatbik olunacak ta
lim ve terbiye metodu hakkında izahat 
verilmektedir. 

Her dersin müfredatının başında da 
o dersin okutulmasından beklenen ga
ye ve takib olunması tazım gelen nokta
lar tesbit olunmuştur. 

Vekalet, ilk mekteblerden beklenen 
gayelerin tahakkuk ettirilmesi için müf-

redat proğrarnında tesbit edilen esasla
rın azami dikkat ve itina ile tatbikini 
teşkilatına ehemiyetle tamim etmiştir. 

İzmir Ofis müdürlüğü 
İzmir Türkofis müdürlüğü vekilliği

ne tayin edilen Samson şubeı;i müdürü 
B. Mithat vekaletle temastan sonra ye
ni vazifesi başına hareket etmiştir. 

C. H. P. J 
Misakı milli kaı11uıtd 

kongrele~ ~-
cumuriyet Halk Pa~ 

Misakı Milli Kaınunu . Z 
Kamunumuza bağlı par~eıeıl 't 

nın asağıdaki günlerde ko azılı ~ 
pılacağından bu ocaklara Y tıe~lf 

• v d 1 .. ve saı rın atagı a yazı ı gun . sal .w 
. . . meclı• ~ kara beledıye daıresı .ıarı 

toplanacak kongreye katıllXI t 
olunur. a1'r il' 
Doğanbey ocağı 4.ıo.936 P t ıo~ 
Kızılbey 4.10.1936 pazar saasa•' 9 
Yeğenbey ıı. 10.936 pazal't 1o.5 
Yenice ı 1.10.936 pazar saa sılt -
Yeni Turan 5.10.936 pazar ~ 

Ana/arıcılar k"'" 11 '
111 

kongreleri 8,,, 
Tf ııınıı 

Parti A naia1talar P
811 f. 

lığından : rtı•~ :ıJ 
3 - TeşrioeV\"el • 936 eli te~~ 

nü saat on beşte Oztürk. 8 ·de ~~.,. 
b ·· .. saat ıs 936 perşem e gunu 936 I 

pe semt, 12 - teşrinievvel • 1'1~,I'. 
si günü saat 18 de Dere oca datl '
nelik kongreleri yapılacağ:eı1'&1 
lara kayıdlı arkadaşların 

1111
eterl 

lerde kamun merkezine ge 

olunur. ~ 
··diiriP~ 

Ziraat umum nıu . 
tetkiklerı -"' ~ 

.ıaıarıır- 11' 
Ege ve Marmara h~v çı~ , 

tetkik ve tefti~ .. s~!~.hatl~bidİ11 1" 
ziraat umum muduru B. e<Jit• 
gün Ankarada beklen~ 1' 
Üsküdar vergi itiraı ..... ı 

• '101Pf: 

nı tetkik kol1115' 

lağvedildi '" 
usküdar vergi itirazlarıf'~ 

misyonu lağvedilmi~ ve b:ı,ısı ? 
elinde mevcud evrak lsta ıııı' 
sı itirazları tetkik komi5Y

0
" 

dilmiştir. d' 
Baytarlar arasıJ11'~ 

B ftasat' 'ıl' 
Trabzon baytarı · ... ,o~ 

. · -rra" 
Muğla baytarı B . .Hılrn1 

.. tı• ., 
ya baytu müdiirü B. 'fw{u;,,,,,tlff ~ 
bey harası müdüriüğüne, 1>1Y"' J' 

·· d '' ·· B <:. fı'k J{on>'3 .,;ıs rası mu uru . !ıı'e . le taı 
dürlüğüm· nakil suretl)' / 

mişlerdir. ~ 

Diişünüşler "" 

Santimantal milli}Jetçiliğe yer ~o~ 
S uriye delegelerinin Şurasını sağduyu sa- ve böyle ~· a1' fi ~ 

dostluk ve kardeş- hibi her insan itiraf e- arzettiği bfe,el'ti'~ 
likten bahseden sözle- der ki: müstakbel istik- rı takdir e )lactde1 ~ 

lali için kanad alıştırma biz bu ınu )ci. ~. 
rinden sonra, komşu devresine girmiş olan h'!&abınadırJ·'ıe«' 1 ~ 
memleketten gelmeye d aeı ı~ 

h b aenç Suriye'nin Türki- vıırd a 
5 

,IJJl'e ~ başlıyan can sıkıcı a er- "' a ~ ıs 
ler, bütün türklerin dik· ye ile en iyi münasebet- h'laş ve hof f. . ~ 
katini, içinde yüz bin- ıcrde bulunması onun kclterini. h•~:- r~ 

hayati menfaatleri ica- ve rnilh ~ ~~ lerce milletdaşuruzın o- _ sa~··_....if 
turduğÜ Antakya ve İs- hıdır. Bu itibarla büyük ugruna ··rre,_oı ,. 
kenderun mıntakasına komşusiyle arasında hiç me~inilı'l:~ıı·.:~! tJit wr~ 

hl. ehemiyetli ihtilaf bı· surıye b·u·ı.,- t/11;, çevirmiştir. ı .ı _itl1 
Geçen gün bir g~- lakmaması ve hele ya- dolu o an ıt•"~~ 

zetcmizin haber vennı§ ı ınki elbirliğini şimdi- kütiesin~te . tlfl':i 
olduğu gibi bayrak yırt· den baltalıyabilecek yer- gösterrn . diif fi~ 
ma şeklinde çok ağır ve ıiz hareketlere kendi yecekterin• .,,~. tiıl ~ 
acı bir hadisenin vuku içinde asla müsamaha ruı. Orta~~~ellır ~,_ 
bulmamış olmasına ne etmemesi bir zarurettir. nakaş3 ~t>abi•. •

1 
,;:;, 

kadar seviniyorsak bazı Emperyalist ihtiras- ırıevzuU . • 11' 'rJ 
Suriye gazetelerindeki lara son senelerde daha nun ~al~~?ı.d~:• ~..ti' 
asabi konuşmaları da büyük bir ölçüde sahne salahıY;,ra)tıP""'". ..,...,, 
yersiz ve mantıksız bu- olmaya başlamış olan Jarına ıJtf',.ı' ~ 1 
!uyuruz. Akdeniz havzasının or- da J\İZ )J.iıte ~ esna çe ..._,.,; I"' 

Sulha her şeyin üs- ta ve küçük devletleri ketlcrden,
11
1'ir 1' J.e'~ 

tünde bağlı ve nerede icin bir tek politika va- diseJern 1 ıcıeıı:ıe 
1 
"="' 

ufku karartan bir bulut ıid olabilir: Tehlikel<!ıe tıivetle be ııat1'~~r 
görse herkesten fazla karşı mii~terek ve sa!'· merntel<~f~dil'· ..ı ~J 
müteessir olan bir mil- sılmaz bir cephe. Dün· bir vazı dır ,,. f/11': ,J 
let sıfatiyle biz, en hak- yanın bütün sulhcu kom• ınak Jit1!1' alı°*. "# 
h bir davamızı müdafaa l>inezonlanna sağlam ra- tesindek• :tJer~~ 
~çın aramızdan yüksel- bıtalarla bağlı bulunan lık bar~1' yet e '-. 
miş olan seslerin. kom- Türkiyenin dostluğu. bu tarafa i1~~ t11' ~·:.I' 
şu memlekette tam bir bakımdan, Suriye için, her .zaıt' ~il ~ 
:ınlavış zihniyetiyle kar- ne kadar ehemiyet arzet- Siyaset u tl•'~~ 
sıla~acagınr be<lemek tiği meydandadır. recede bU~ "" f"Jıf' 
;,,evldindeydik. Had!se Irak ile mukadderat- 1;utunurlt~Ji1' ~ ';l".AI 
ler, yarının en iyi dost- larında, Irak lehine bir- ınilliY~t~ 11de >"~ '"" 
tarı olmaya namzed iki kaç senelik bir farkla, Jiğin. ıçı a11' ~· 
komşu ülkenin arasını 'k b y yurda ·ni 1' 
armakta menfaati olan büyük bir benzerlı u· gu ·ıect~ı 1" 
" lunan Suriye, onun T\ir- verebı cc1 I 

bazı kimselerin tahrik· dan t/J, 
· kı·ye ı'le yakınlaı::ma si- trrın " terine ba<1lamakta gecık· .. 5ıfr 

Yasetı.ni er aer kendisi dır. y.A memis olduklarını gös- ... " 
terdi. için miı:al ittihaz edecek 
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-L_ P ANYOL 1HT1LAl.ıl 
D l r • ihtilale ile ı·e yaı>ılaıı ya.rdım 

e ' ayo, ı verdı 
·ı~ lannı mat ,uata 

YC 1 ~a . 1 ·bret olacaksınız. İspanya 
h • rınkı nes e ı .d ku 

A ) İspanya arı· . aratorlugunu yenı en • 
Cenevre, 1 (A. . - • le ile onun ımp yac:ısın İspanya.,, 

ciye nazırı B Del Vayo lspanya ış .k racağız. Yaşasın, :r ........ : al''"..ıı-,.: 
. ki atakalı olara ''-"'" -· ,,_.,...._ rine mlidahale etmeme e d·ı General Varc-

İspanya hUkilmeti tarafından neşre ı . 1 n Madrid Uzerine yUrü}•uş· 
. , cmuasmr mtabu. kuvvet erı d'yor J-{ukwnetçiler Tole· 

mış olan ve ıkalar ma .d bil· teri devam e ı • k t la 
• . B ecmua Madrı k ctını'cler ve gider en op • ata vcrmıştır. u m • • ve doyu ter Y d ı 

kümeli tarafından Portekiz ıtalyan ri le rnitraly9ılerini ve kamyon ~ au 
alınan hükumetlerine -verilmiş olan p· as~crJcrini birlikte gotu~iişlerdır. a 

~ ~ 
t'ı~~ 

J 8 Dı" Bakımı B. Dclvıyo spany :r 

ba 1 yabancı hÜ· 
rotesto notalarını ve z .• il " ·ı · le cur m 
kümetlerin lspanyol <ıSt erıy 

.. steren şerikliği yapmış oldukların~ go 
fotografları ihtiva etmektedır. 

" 1 F ko Alkazarc1akilere .enera rım • 
niıoan ,erdi 

d (A A ) _ Havas muhabl· 
Tole o, 1 · • 

rlnden : l Franko dun buraya gelmif 
Genera harab~lcri arasrnda, all.ıay 

ve Alkazarın bil ük 
M kardoya 1spanyanın en y 

Jose oa ı·b· i er . 1 San Fcrnando sa ı ın v • 
nıpnı o an .. ·ı . 

. • Alkazarın blitUn muda{ı erı ay· 
rnıttır. . 
nı ni nla taltif edilmişlerdır. 

General Franko bu merasim sırasın· 

da demi~tir ki : ı 
"- Alkazarın mUdafileri, sizler ~-

d ' · Bir rok zabıt panyaya şeref veı ınız. :s 

nesilleri yetiştirmiş olan Alk~zar a~tık 
k olmuştur. Onun yerine bız: yenısi· 

yo b • kil ve ya• ni yapacağız ve sizler, ugun 

Toledoda evlerin ek erısi )~b11Tlay 

uğramı ur. d sa 
Nas onali tlerın pişdarları un -

M:dride kırk kilometre ve Toledo 
~h rnde de otuz kilometre yakla~n~ş 
şuna ı a ·ansı muhabırı
bulunuyorlardr. Havas J 
nin açıkça bildirdiğine göre, Alk~zar 

. muhasara sırasında takrıbcn 
hastanesı, . · Ha tanede 
700 yaralı tedavi etmıştır. 
her türlü ilaç bulundugu halde t.etano~ 
nşıaı bulunmad.~ğı. için yalnrz bır kif 
tetanostan olmuştur. 

Yerin altındaki bir mahzende, ta• 

Ö lü 82 ccsed bulunmuştur. 
butsuz g mu • hasa· 
Bu cesedler iki ay aüren çetın mlu a 

lan kahraman ara • 
ra e nasında vuru Uzli den 
ittir Elektrik bulunmaması y . n t1 • 

• rrahi amelıya ar Alkazarda biltün ce 
mum ve yağ lambasr rırğında ve pek 
gliçlükle yapılmıştır. 

Hiikiirıwıçilcr }luc!'!kn')n hakim 
tcı>elt•ri aldılar 

"'" d 'd 1 (A.A.) _ Hükilmet kuv· 
ıua rı • . • b' 

ti . Kucsl·a civarında muhım ır 
ve eu • • 1 • 

• lan Monte Aragonu ışga ctmıf-
mev:ı:ı o AIS • z 
ı d. Du esnada, ellerine -. esır, 
er ır. Ub mat • k 'tralyöz: ve m ım top, hır ço mı 

geçmittir. ı kJ 
Şimdi hUkUmetçiler Hueskaya ıa m 

mevzileri işgal etmektedir. 

f a,lricl bo alıyor 
Pariı, 1 (A.A.) - Pari Suvar ~e· 

tesinin haber verdiğine göre, Madrı~, 
halkı, ve hassaten milis askerlcrinın 
çoluk çocuğu, asilerin yakında taarruz 
etmeleri thtimaline mebni 9ehri terk 

etmektedirler. 

General Frnnko milli 
Jıiikiimet reisi 

Burgos, 1 (A.A.) _ Milli mUdafaa 
hUkümeti, Francisko Frankoyu bugün 
resmen millt hUkumct reisliğine tayin 

etmi tir. 

MESHUD CtJRO ~1LER KANUNU 
, 
(Baıı ı. inci sayfada) 

Kanun meşhud clirrnü tarif eder· 
,~ b' dördüncü ihtimali daha 
Kne son ır • 1 ·ş-
g<Sz 8nünc almıştır: ~uçlu su.~~.ı e~ı, 
tir Fakat bu suçu işlerken gorulmedıği 

• ~ mumi heyecan gibi, suçun bıraktrgı u 
• 1 k da yakalanmamıştır. Suç-

t en o ara 1'11 
• 1 d'ğ' hakkında de ı er, 

!unun suçu ış e 1 1 ddur Fa· 
karineler emareler de mcvcu · d 

' . işlediği yer c-1cat suçlu henuz suçu 
C:!ir. O suretle ki, o suçun b:ışk~sr tara· 

• • lduğu ihtimalt mev• 
lrndan ışlenmış o hud cU· 
l'ud cle~ildir. İşte bu hal de meş 
tümdür. 

l\nnnnmı znluto 'c atlli) (') c 
lnlımil c•llİ~İ i-ılt•r: 

M hud ;Uriimlcr kanununun. z~bıta 
e~ ·ğ· · ler ıkı ba· 

ve adliyeye tahmil ettı. ı. ış 
kımdan mUtalea cdilebilır' • • ö 

b ta me etcsını g z· 
Evvclemirde za r k' tarif daire• 

d · ı· . yukarda ı en geçıre ım · b ta memu· 
. . • işlenmez: za ı 
ınde suç ışlenır ve delilleri tes-

:t'u suçluyu yakahya.cak b raknsryle 
b' k 1 Ve bır za ıt va ıt edece t r. bi merkezle· 
Ankara, İzmir. İstanbul gı 1 de det'•al 
re telefonla bağ.h otan ye~ ~r berdar e· 
telefonla müddeı umumi~~ğ a yerleıde 
<ıecek telefon olma)'an 1 ~r ·~ e 
, ' ·ı .. ddeı umumı,, 
de en seri vasrtn l e mu b arh 

. Zabitanın ur .. 
tnaHJmat verecektır. b at 
. len nokta ızz 
dikkat etmesi lfizım ge • k yfiye· 
tahkikat mUbaşeret etmemesı e • 
• . . ahidleri. suçluyu ı • 

lıdır. Yanı zabrta, ş ~·ld. Su· · ·r d alacak degı ır. tını ederek ı a e h'dlerle 
çun mahivetini gös eren. ve şa a~ıl va· 
eıuçlunun hUviyc:tinl bitdıren z • d • 

• , tevdı e e 
rakasını mUddei umu mı) e 

tektir. • elnıec 
t, mUddei umumiye gelır g 

1 • a çı: ce-
nıUddei umumi suçlJyU sorguy " 

• ttc gu· cek vt işi t:ı1cib et!ilecek vazıye ·r 
.. · 1 • etbederek sat rurse derhal şahıd erı c 

ah kemeye 
delillerle birlikte suçluyu m • mi 

Uddeı umu 
tevdi edecektir. Esasen m ·r f>vilde 
i i tanf'amcn olguntaşmrs bı 

mahkemeye tevdi edebileceği için mah• 
kemedeki diğer işlere tercihan bu ibl 

h t b• karara ra • ruyct edecek ve der a ır 

tcdecektir. 
Yani bu kanuna göre otan me§hud 

cürüm halinde yakalanarak mahkeme· 

t d.i edilen suçlu azami 24 saat zar· 
ye ev .. ~ mi 
fında mahkemenin tu.rarrnı ubren 

Olacaktır. Muddei umuminin işi derhal 
• •b' hal mahkemeye tevdi edememesı gı ı • 

ter de rnevcuddur. Bu -gibi h~ller~e 
"ddei umumt meseleyi tetkık içın 

mu · d b't• 
1 U kendisi de tevkıf e e ı ır. suç uy 

l:ı • 1• lcr nıc hml <·iiriimlc·r 
:ıtuıµı .. "ı: 

(lchiltlir? .. . 
E t ıı kanun me hud eUrumlcnn vve ıa • • • 

1 d Olabileceğini tayın etmı tır. nere er e . 
1 d Uriımler kanununun tatbık a· 

Meş ıu c be d' 
dl·ye teşkilitı bulunan le ıye 

Jıasr a 1 • k 
1 d r ;. dliye teşkılatından ma • 

sınır arı ı · 0 d • 
d 1. e n.ahkeme inin bulun ugu sa as ıy • 

1 d. Mun!erid ulh mahkeme ı yer er ır. ha 
bulunan yerler bu • nunun saha r • 
• . d d Zir bu gibi erl rde i i 
ncın e ır k 

'ddianame ile e'•kedece mahkemeye ı 

Üdd • umumi rnevcud olmadı •ı 
ol n m eı l 

tatbikine maddeten c 
için kanunun bel d' 
• kin ınevcud değildir. Kanun, ı· 
ım 1 ka• dının bir i tisnasını g • 
~e mır arı , . 
.1 d' ki 0 da pan yır yerle ı· termckte ır • 

dır. b' ı a c Me lıud cUrUmlcre t ı suç ar • 
lince. ~ ır ceza mahkeme nin vazıf~· 

d k' suçl r bu kanuna daaıJ 
Jerl dı 111 8 1 

• hk' 'ld Bundan maada shye m .,. 
de ı ır. · • b 1 n 

1 . ·n vazifesi dahıh e u un 
me erını · k't 

1 n kanununun çlincu a a· u Jar a ce 
• 1 olan ayin icrasına mahsus 
bında yazr ı . • 

1 !erden ba ka yeri rde dıni Ayın· 
oa n yer .. d 

b• halkı teşvik, mercırn en ler tertı ıne • • 
1 ksızm umumun gırebılecc· 

ruhsat ama • 
1 de matbua evrak veya re'lım 

i yer er • 1cU 1 veya elle yaz:ılmı evrak aata~lar, hü • 

t bı'hlerine riayet ctmıyerek tc. 
l"C't en • 
mıuuı v~ musabaka yerler& açanlar, on 

u~us 

lNCILTERE'DEı 

fajc ıc J:d\'ar'1 VllI 
Uukiuµhnnuln otnrn«>n'k 

L-0ndra, I (A. 
A.) - On bir 
gunllik bir ika-

metten onra in
giliz kırah İskoç· 
yadaki Balmoral 

to unu terket· 
miştır. K t T a 1, 
kıralıça Marhinin 
imdıye k a d a r 

yalnız oturdugu 

Bukiııgham sara· 
yında ık.ımet ede· 
cektir. Kırohıı 
avdetind n on· JrJaıc:oıc cu~dıu 

ra kıralıçe M ry, Marlboranhanıe'dcki 
sara) ına nakledecektir. 

Jaı>oıı. anın iııd )il 

i ·ı dililt)ri 
I..ondra, ı (A A.) - Diploma i mah

filleri, Japonyanın Çinden u ı tekte 
bulunduğunu soylemektedir: 

ı _ J pon vat ndaşlarının korun
masını temin için Yang-<:ı boyunca 
garnizonlar bulundurmak, 

2 _ japon)a aleyhinde her tUrlU 
propagandayı bertaraf etmek mnksadiy ... 
le çince mekteb kitablarını san ilı et
mek, 

3 - Şiınaldcki beş ayalete muhtari
yet verilmek, 

4 - Çin • japon ekonomi clbirliği 

tesis etmek. 

Vnzi) ca Af'rAinlt·~İ) or 
Şanghay, ı (A.A.) - Japon a keıi 

makamlarının aldıkları yeni tabirler ü
zerine, vaziyet bugün daha ziyade ger· 
ginlepıi~tir. Milletlcrarası bölgeyi ka· 
teden beş kilometre uzunluğundaki şi· 
mal yolu kuvcvtli japon karakoll rr 
tarafından işgal edılmiştir. Japon as· 
ker1eri bUtUn japon mekteblerini işgal 
ctmi ve bu mcktcbJerln önUne tanklar 
ve zırhlı arabalar ycrleştirılmlttir. Ge· 
ec yeni j pon mlifrezclcrinin karaya çı· 
karıldı ı blldirıliyor. 

J~il tind vaziyet 
rahlur hir İngiliz nakli) r kolu

na lıiicum t'tlİll·ı· 
Londra, 1 (A A.) - Hayfadan Ku

dUıe gelen yoi Uzcrinde, arablar bır İn· 
giliz nakli)•e koluna bombaların hUcum 
etmışlerse de bu hUcum nakliye kolu
na bir zarar vermemi ve muvaHakİ) et· 
sizli re uğramrştır. 

Yafa civarında bir hUkUmet fabrika· 
tıında çalışan bir ermeni tufek kurşunu 
ile öldurUlmÜ§hır. 

bet ya!'.ından aşa ı çocukları toplayıp 
dilencilik ettirenler, umuma açık yer
lerde yalaa uydurarak ba ka ını zarara 
sokanlar ve halkın hu:ı:urunu bozanlar, 
zaruret olmadan sokakta silah atan· 
1ar, raba ve otomobilleri şahısların 

ve eşyanın emniyetini tehlikc)·e ve
recek tarzda sevk ve id re edenler, 
kumar oynayıp oynatanlar, rezalet 
çık rac k derecede umumi yerlerde 
sarhoşluk edenler ve bu sarhoşluk 

fkasiyle tecnvUz edenler, sarho lu· 
u itiyad derecesine gotürenler, 

şuuru uyıf bulunanlara -.:e ya ı on 
seki ini doldu B)I nl r mu kurat 
vermek, edebe muhalif va iyette go· 
runmek, h lkın edeb ve ne h tine te· 
c vUz et nek gıbı suçlara iddır. 

\1 111an l« el hirler: 
K nunun tatbıki için Ank ra z: uı· 

t iyle i bırlı l yapılarak zıuni t d· 
birler nlınmıf ve bu gibi uçları i llyen 
suç sahihlerinin dNhal mahkemeye 
sevki ile cezalandırılmaları için Ulzım 
gelen tedbirler ittıh z olunmuştur . ., 

İstanbulda ilk meşhud 
cürüm hadisesi 

htanbul, 1 (1 e1efonla) - :Meşhud 
curum kanununun bu ün tatbikine baş· 
ı ndr. Biri evkaf nbarmdan kmk çcr
ç~ve öteki bır bakkal dukk nından e
ker çalmak lstiyen iki kifİ meşhud cU· 
rum hahnde y katandılar ve birer ay 
hapse mahkOm oldul r. 

ALMANYA'DA: 

K«iyliilt•rin miHi kongr<' 
Kirsahsen, '1 

(A.A.) - Kôylı.1-

lerin milli kong

resi bu sene B. 

Gobcl tarafından 

Hanovr ş c h r i 

hallinde köyliı 

birliklerinde yn· 

prlacak bir kabul 

resmi ile ba hya· 
caktır. B. l lıtlcr 
1 ilkteşrinde Ha-

novrc gelecektir. 'iiı••~ 
Sar bolgcsinden '"-'-",~-
gelen bir heyet 
B. Hitlere bug· B. Göbcls 

day başaklarından yapılmış bir ~elenk 
takdim edecektir, 

On hirinci miic•lliflcr kongre i 

Berlin, 1 (A.A.) - On birinci mU· 

cllifler kongresi, müellif haklarınm bU· 

tün dünyaca korunması hakkında ıtal· 

yan delegelerinin birer teklifini tetkik 

ettniftir. İtalyan hukUmeti tarafından 

yapılan di r bir teklife g8re, döviz nak

li içtn hususi bir muamele tatbiki 1 • 
.ıımı;clmektcdir, 

SON DAKiKA: 

SAYFA 3 

POLONY A'DA: 

n. testcr, liJJ,·tlcr Cc•miyctl 
mii~a' iri olu) or. 

Varşova, ı (A. 
A.) - HükUmct 
b:ısını, !O. Lcste· 
rin Milletler Ce
miyeti mlı virlı 

ğine tn} inini tas· 
vib etmektedır. 

KurJcr Vars
zauski gczetcsi
nin Ccnevreden 
aldığı biı habere 
göre, 13. Eden, 
bu tayini konse· JJ. ı..csıcr 

yin son gizli toplantılarından birinde 
teklif etmiş idi. Kuçuk devletlerin ba
zıları bu tayini protc to etmiş fakaC 
Fran a kabul etmiş idi. 

Lc·hiı;taıulu mecburi i~ hizmrtl 
Varşova, 1 (A.A.) - Yakın bır ıo

Jecektc mecburi iş hizmetinin kurulma
ıı beklenmektedir. Bu hususta bir ka
rarname hazırlanıyor. 

Bu hizmet, beş &)•lık faal bir 
hizmet yapmı11 olanlar hari' ıl• 
lahlı veya silahsız kcrllk yapmı

yan bUtUn kimselere teşmil edilecektir. 
Hast Jaı la, ervi e alınmaları umumi 
emniyet için muzur olanlaı ve yabancı 
memleketlerinde bulunanlar hizmetten 
muaf tutulacaklardır. 

Se11,ato madde leri kabul etti 
Parls, 1 (A.A.) - Senato, mebuslar 

mecll.ıt tarafından tadil edilen para k • 
nunu projesinin UçUncU okunmasını 
yapmak Uzere saat 20 ye doğru toplan· 
mıştır. Senato adi ından Paul Laffont, 
ny sonu likidasyo:ıları esnasında döviz 
muameleleri Uzerinc elde edilen kfirlar· 
dan tınacak ver inin yUzde 50 den 
yOzde seksene çıkarılmasını teklif et· 
mittlr. Senato, bu teklifi 121 reye kar§ı 

~61 reyle tasvib etmlf ve bilahare muti. 

telif hüklimct tekliflerini de kabul e.,. 
!emiştir. Senato, saat 22.30 da tekrar 

toplanmak üzere toplantısını tatil °'" 
miştir. 

Bu arada mebusan meclisi, ıenato 

tarnfındnn tadil edilen kanun projele
rinin dördUncU kıraati için ıaat 21.30 
da toplanmıştır. 

Projeyi parlamento yeniden kabuı ettı 
Pnri , 'l (A.A.) - Mebusan m clisi 

yeniden par kanununun ıs üncU mad· 

desini tadil etmiş ve kllrlar üzerine ka

:r.ançtan alınacak v rgi mikdarmı def iı
ti rmiştir, 

Mebuslar mecli inin 219 reye 1<a'll 
S55 reyle kabul ettiği proje yeniden so-
natoya dönmektedir. Mebusan meclial 

bunun Uıerine toplantısını tatil ctınlt
tir. 

Nasyonalist kuvvetler ilerliyorlar 
Sen Jan do Luz, ı (A.A.) - Nasyo· 

naliatler, Bilbao yolu Uzerlnde k.ıln, 

Andarroa limanına ginni terdir. Gene• 

ral Molanın latalan, halihazırda Le· 
ketlo Uzerinc yUrumcktedir, 

Bilbao, dUn de bombardıman edil .. 
miştir. Şehirde mUthif bir panik çık • 
mıştır. J~haliden bir çoğu, Santander'e 

1 
iltica etmi lerdir. Orada da yiyecek Jı:ıt
Jı •ı elim surette hisscdiloıeğe baılan
mıştır, 

Tayyareci Skot yarışı kazandı 
Yohan burg, t (A. A.) - Tayyare· 

ci Sk~t ve Guntri, Yohansburg • Porta
mııt yarı ını 52 daktka ile kazanmışlar· 
dır. Bu iki toyyarecinln kullandı ı ma
kina, y rı a i tirak eden Sl tayyareden 

hedefe biricik varanıdır. 
MUsabakanın favorisi olan Halse, 

Salisbury'ye 30 kilometre mesn!cde ye. 
re lnmi tir. T yyare i pnrçalanmrg ilO 
de kendisine bir ey olmamııtır. 

Silalısızlcınnıa ko nıitesi kuruluyor 
Cenevre, 1 (A.A.) - Milletler ceıni· ı 

yeti samhlcsl, ba kanının bır tekbfi U· 

:zerine, ıl<ıhsı 1 nına i l ri ile me gut O· 

ıacak olan UçUncU komiteyı te kil etmc-1 
ce knrar vennıştir. 

Bıı husu t b y nntta bulunan macar 

clclege I, sılahsızlanmada hak bırlilf 

h kkında bazı devletler tarafından takı• 

nıl n vaziyet knrıısında, m car de\e~a .. 
yonunun bu ilçUncU komi yon çalışma-
ma i tir k etmemek zorunda kaldı ını 

soylemi tir. 

İspanyol parlamentosu hükümete güvenini bildirdi 
M drla, l (A.A.) - Largo Kavalle

ri hUkuıncti bu sabah mebuslar meclisi 
lıuzuı un çıkmı tır. Bu içtıma dolayı ıy· 
le buylık emniyet tedbırlen ıilınını bu· 
hınuyordu. 

Mel> laı mec1iaı rei ı, bugUnkti hU
kUınetin i p nyol mıllctının hakıkı dU· 
ıunccsini temsıl tmckte olduğundan 

dolayı itimada l<ıyık bulundugunu btl· 
dirmi ve bunun uzerlne bask eyaletleri
ne Kat lonyaı ıııkinc benzer bir muh
tariyet veren kanun proJe i olrunmu • 
tur. 

Bund n ıonra finnns bak:ını 1 37 
bUdce projesini nrzctmiş ve nıhayet b f· 
vekil K~vallero söz alarak demiştir ki: 

"- Prolotcr halkrn bliyUk lıir ktsmı· 
nın mUmc ıllerini de hukumet masa• 
sındn yer nlmı ol11rak gormegl tct'clla 
edcrdım. M mnhh bunların liderleri tiD 
dılik muvalckaten hlıkumet mesulıyctini 
Uzerlcrin ul'llak istememi terdir. Bu
cun lıUtun dunya faşi m ılc miıcad le 
b h incle hem fıklrdır. İspanya bugün 
yalnız kendi \ıÜrİyctİ için de İl { kMt 8"f• 
nı zanı nd bütun Avrup nın hUryed 
için de mucadcle etmekteclır. Za· 
ferden sonra devletin butiln bOnycsindt 
i 1 hat yapılm sı ve her •~den evv .ı .•· 
n Y• sanın birinci m rtdcsının de i tırıl· 
me lvle ! pınyanın bir çal " n lı lk CU• 

muryeti haline ~etirilmesi lazımrlır. 

~~~~~_._~~-----------------~--~----~~~.........:---.....-. 



SAYFA 4 d ı: us 2 lLKTEŞRIN 1936 ClJ~ 

BİBLİYOGRAFYA ~ABANC\GAZETELERDE 
~.., -_ --- . --·- --a "-.. 0 
,~ "~:.~:.::-~---·::k.:.V- :- r .... 
,. ',' ..... ~ 
; ., : . 
t · . .... ·• ·.·:· da 

İsparta ili yer adlan Ankara radyostıJl • 

Ahmed Rasinı g~ 
d r e\'el . .ı. 

Bundan bir hafta ka : .. ·cırat ti"" 

B. Metaksas • 
yenı 

•• • 
reıımı izah ediyor Isparta Halkevi, Isparta ve civarın

daki şehir, kasaba, köy, çiftlik, tepe ,ır
tnak, kaya, sırt ve her türlil yer isim
lerini toplayarak 178 sayfalık bir cild 
halinde neşretmiştir. Dil ve tarih bakı
nundan ehemiıetli o':ın bu eserin sonu
na da lsputa ve civarından muhtelif 
manzaraların güzel resimlerile bir de 
DJıntaka hamsı eklenmiştir. 

Sıhhiye mecmuası 

Beş aenedenberi Avrupanın siytui havasına ''rejim bulıranı'' hakim olmakkiilır. Her menıle1iet 
lıemea demmlı NLTeUe aranı~lar ve kımıldanJ.§lar i{indedir. Ancak otoriter rejimi tesise muvaf
fak olabilen memleketler kendilerini bu vaziyetten kurtarm~ görüniiyorlar. Otoriter rejimli 
memleketlere aon zamanlarda Yunanistan da katıldı. Kom§u ve 'dost memlekette bıı rejimi kur· 
mu~ olan Başbakan B. Metakstu,ın bu husua ta t.'erdiği izalıaıı a§ağıda bulacaksınız. Gene bu sil
ıunlarda Belçika ve Finlandiya'da son gilnlerde en t;ok işitilen bir kelime olan "lwll.· cephe.si''
nin te§ekkülü etrafındaki t,:alıımalar hakkın da malumat edineceksiniz. 

nlln dördüncü yıldönüınunu 1 rtr 1" 
ğimiz büyük gazeteci ve ınuııat .. d• ~ 

~ yanı.. ff' 
med Rasimin ya:r:ıcı1ıgr ·rÇO~ 
musiki üstadı da olduğunu bı 
mız biliriz. tt!lı•• , 

Memnuniyetle haber aJdığ }tatilli" 
re son günlerde Bayındırlık ba öte ~ 

. l nda g r na geçmış ve program arı ıaıP~ 

par bir canlılık gösterıneğe ~J ._-~ 
· ·neı .~t'·:·.., 

Sıhat ve içtimai muavenet vekaleti 
ıCarafından neşredilen bu mecmuanın 
nisan tarihli 77 inci &ayısında kanun, 
nizamname ve talimatla vekaletin iç iş
lerine aid haberlerden maada şu yazı
lar vardır: Profesör Dr. Ziya Nuri Bir
gi "kulak bozukluklarında ekspertiz u· 
•ulleri., , Dr. Eckstein: "Türkiye cu
rnuriyeti çocuklarının süt ihtiyaçları
'Jıın tatminine dair,,, Dr. Midhat: .. Elu
tuı tenasül cihazı üzerinde bir incele
me., , "Birleşik Amerikada veremlilere 
l.Rkım., , "Ecnebi devletler iatatiıtik-
1eri, sıhi ve içtimai haberler. 

Varlık 

B. Meıaksalın beyanatı 

Fölldşer Beobabter gazetesinin .Atina'da1d burus1 muha· 
biri yunan Başbakanr B. Metaksas'Ja uzun bir görü~mede bu
lunmuştur. Yunan devlet reisinin, iç ve dı~ politika hakkın
daki düşüncelerini izah eden dikkate değer beyanatını aşa
ğıya koyuyoruz: 

Muhabirin devlet işlerindeki değişikliğin önceden düşü· 
nülerek mi yapıldığını, yoksa bunun, siyası vaziyetteki güç

lüklerin bir neticesi mi oJduğu sualine başbakan şu cevabı 
\'ermi~tir: 

Kurul.an e&er. 

"Parlamentarizmin yükünü uzun zaman·danl>eri büyük bir 
köttilük telakki ederek dev1et otoritesini kurmak daima ga
yemdi. Ancak de"llette tam bir değişiklik yapmak için, bir za
ru~tin doğmasını bekliyordum. Bu zaruret ise 3 ağustosta 

ınekteb vesikası yalnız bilgi derecesini göstermektedir . .fl"akat 
birçok meslekle

1

rde lhım olan insanlık meziyetini ifade et• 
ınıemektedir. Bütün bu meseleler tekamül halinde olduğundan 
yavaş yavaş meydana getirilebileccklerdir: Hasıl!, bütün gmç· 
llk terbiyemiz, esaslı bir değişiklik g~ırecektır. Çocukları• 

uuzın disiplin öğrenmeleri, kendilerine milli idealler telkin 
edilmesi lazımdır. Onların, her şeyden evci yunan olmaları 
zarureti vardır. Geri kalan alemi ondan sonra düşünürler. 
Kendilerine Yunanistanın Avrupa kültürüne bc§ildik ettiği
ni hatırlatmak lhımdır. 

Dramı eski yunanlıların yarattıklarınr tiyatroda batırla
ınakta olsa gerek. Klasik dramatiklerimiz bugünkü müellifle-

• rimizc örnek olmalıdİrlar. Bugünkü günde bir Sofokles'i.n 
dram sanatına henüz varılamamıştır. Buna karşı, iklim ve top
raklarımız musiki verimlerine elverişli değildir; müzik, bizde 
ancak yardımcı bir aanat olabilir. Buna mukabil müzik kome
disi bizde yerle§nl.İş olduğundan beelenmek lazımdır." · 

D~ politika. 

lan Ankara radyosu, bırı bit "r 
dördüncü pazar günü akşarnı ·..tir· 

"b etını,.- _.... med Rasim gecesi,, tertı _,..11.-
k. neır: .... 

Radyomuzun o akşaı:rt 1 
.... 111""' 

d "Rası•.. -'
Nureddin Artamm Ahıne e eser'" 
kında söyliyeceği birkaç sö:

1
; baf1ı1" 

rinden okuyacağı bir parça 1 
• ıa"ttl_. 

•. "k beyetı _ı ~ cak, ondan sonra muzı . esti" 
dan büyük muharririn kendı 
l:>n parçalar çalınacaktır. . ~ 

R sııııt .w Ankara radyosunun ~ 1' yer~ 
gösterdiği bu kadirsayarlı~ar•,; 
de buluyoruz. Büyük sana hr ... o~" . • ew ıl 
yoda böyle geceler tahsısı de r~ı 
dinleyicilere tanıtmak. betıl 1cıııı1""' 

• ·1 . 1--"k ba neşnyatma ı gı top ..... - . 
faydalı olacağı kanaatindeyız. 1 teşrinievel tarihli 78 inci ıayısı 

lier zamanki gibi dolgun bir mündere
catla çıkmıştır. Bu &ayının yazıları ıun-
1:ırdr: Yaşar Uabi "Edebiyat llemimi
ıin manzarası., , Samed Ağaoğlu "Kü-

ortaya çıktı. Çünkü, o akşam komünist mümessilleri bana mil· ----

Ankara Radyosıı 

çUk sanatların himayesi,, • Cemil Sena 
"Eflatunda aşk ve har,, , Nurullah Ce-

nral "Ostadların eserleri,, , Henry Bi· 
'..:10 "M t ı· ' f ' • .ı n e er ının ecrısı., , Mehmed Ka-
rahasan "Allah fikrinin tekamülü 

.. 1 

"Andre Gide ''Gorkiye dair,, , Ihsan 

•Devrim ''Kahvenin tadr,, , Oscar Wil· 
.'..:ıı ''E S ' "e srarsız plımx,, ve Resad Cemal . ' 
'.Fuad Ömer, Yakup Sabri, Süreyya Bay-
oargiJ, Vasfi Mahir, Fazıl Hüsnü ve 
Baki Suhanın şiirleri. 

Mühendisler birliği 
mecınuası 

Temmuz tarihli on altıncı sayısın
'ôa şu yazılar vardır: L. Esconde "Tür-

racaat ederek, vaktiyle tasavvur ettiğim ve bu arada tatbik 
ettiğim sosyal tedbirlerden vaz geçmemi istediler. Bu itibar• 
la, bana işçi mümessilleri olduklarını söyliyen adamlar, işçi• 
nin terfihi için tasavvur ettiğim şeylerin yapılmamasını isti· 
yorlardı. 

• Bunun sebebi sarihtir: bu iş adaınlan, Yunanistanda ideal 
bır durum meydana gelecek olursa, müşterilerini kaybetmek• 
ten korkuyorlardı. Yalnız istemekle de kalmıyarak biraz ön• 
ce ~elanik'te oldu~u ve .bir sürü kurban verildiği gibi ihtilal 
ve ısyanla da tehdıd edıyorJardı. Artık daha uzun düşüne• 
mezdim." 1 

.. Kon;ıünistl~k tamamiyle ortadan kaldırılmış telakki edile· 
bılır mı? sualıne de şu cevabı vermiştir: 
"- Tamamiyle f Elebaşılarını tevkif ettik. Çoli şükilr bugün· 

terde polis, en ehemiyetli adamı yakalıyabildi. Bu adamın adı 
Zahariades'tir: birçok defalar ceza görmüş ve son defa da 
katil suçiyle cezaya çarptırılmıştır. Fakat, 1928 de kaçıp Mos
kovaya sığınmıştı. O tarihtenberi, Moskova ile Atina arasın• 
da en ehemiyetli irtibat vazifesini görüyordu. Bu adam, ko
mintern'in Moskovadaki son toplantısında Balkan devletleri· 
ni temsil ediyordu. Kaldı ki, Yunanistanda her türlü komü
nist faaliyeti yasaktır. Yeni tesis edilmiş olan emniyet müs
teşarlığı bu meseleye nezaret etmektedir. Bundan başka, ko-
münistleri takib etmek için, biraz evel fevkalade bir kanun 
çıkardık. Bu kanun her şeyin önüne geçmektedir. Zaten işçi· 
ler de artık onlara katılmıyorlar. Yeni tedbirleri onlar da tak· 
dirlc karşılamış olduklarından komünizme artık ihtiyaçları 
kalmamıştır." 

bülansız rejimlerde müşabehet, Eulen 
ve Navier muadeleleri,, , Şevket Ay
•dınelli "M tclorik fabrikalarda gaz
lerdcn istifade suretiyle elektrik istih
sali,. , Lipat Vayech: "Su tesisatı bo

ru şebekesinin hüsnü muhafaza ve ida
mesi,, ,suni olarak kereste kurutma u
sulü. 

Yeni kurulu~. 

B. Metaksas devlet işlerinin yeni kuruluşu hakkında da 
şunları söylemiştir: 

............................... 
: ·••••·••••••••••••••••••·•• i 

,, y . d 
. - enı -~vlet mütemadi bir kuruluş içinde yaşıyacaktır. 

i Balk~aıılar ve 1 
1 T .. klük. i : Ul' ; 

'.ı 

Vılayetlere goer. patron ve işçi organizasyonları teşkil edite
cekt~r. Bu organı:zasyonlarm başkanları, mecburi olarak, vali· 
lerdır; bunların da başları benim. Tekmil gruplar arkadaşlık 
tuygularına dayanarak, karşılıktı bir anlasma ite çalışacak· 
ardır. Bundan böyle grev y9ktur. • 

Arkadaşımız Yaşar Nabi, Bal- ı 
kan memleketlerinde yaptığı seya. i 
hatin intibalarını güzel bir cilt ha· : 
linde neşretmiştir. Balkanlarda ya- f 
şayan türklerin hayatını anlatan ve f 
göç meselesini tahlil eden bu 260 i 

Bu ~~ga~izasyondan günün birinde bir meclisin meydana 
f~lm~s ııh.tımali vardır. Fakat bu, hiç bir suretle parlamenter 
ır sıstemı hatırlatmıyacaktır. 

d Bundan. b_aşka bu değişiklik neticesinde, ortaya büyük bir 
evlet .. Partısı çıkacağını sanıyorum. Bu partiyi bizim kurma

mıza luzum yoktur. O, bu yeniliğin manasını takdir eden iyi 
unsurlardan meydana gelecektir." . { : i say alık eser 1 lira fiatla satılmak- ; 

1 
tadır. : 

Her kitapçıda bulunur i 1 • • ........................................................ : 1 

':e~i n~zamın kültür ve politika iııleri hakkında başbakan 
demıştır kı: 

''B. 1 .. . ız, pro eter ruhu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu ruh 
mulkıyet ~sasından doğmuştur. Üniversite diplomaları, bugü
ne kadar, ınsanlık ve karakter kalitesinin bir vesikası diye de 
telakki ediliyordu. Halbuki, hiç de böyle de~ildir. Bir yüksek 
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CENGE~~ KiTABI 
Yazan: Ç 1 ev ren: 

!udyard KlPLtNc( Nurettin ARTAM """""·-------
Uzakta ırmağın üzerini de .. .. be 

lığında bir sis kaplamıştı. gumuş yaz-

Tumai biraz iğilip yerde go··z d" d" 
1 d k . gez ır ı: 

il tın a ı orman uyanık, diri ve kalab 1 k 
~ . . b.. .. a ı tı. 
ıx emış yıyen uyuk kahve rengı· bı"r 
ıı. ı kl d'b" yarasa 
fiU a anmn ı ınden geçti. Orada b" .. 
·..:ı·b· d b" k" · d 0 k ır çıtın -uı ın e ır ırpı ı enlerini germişti. 

Ağaç saklarır..ın arasındaki boc::lukt b" _ k k ~ a ır 
ayı topral!l azıyor ve azdıkça homurdanıp 
aksırıyordu. 

Bir müddet sonra Üzerlerinde ağaçlar gök 
'7Üzünü kap~ttı. A~tık ~a~a Nag tepeden a
şağıya, vadıye dogru gıdıyordu. Lakin bu 

6 eferki yürüyüşte eski sakinlik kalmamıştı. 
Koca fil bağlan kopan bir topun dik bir ba
yırdan ~sağı yuvarlanması gibi büyük bir 
hızla koş~yordu. İri direkleri andıran bacak-

lan piston gibi çalışıyor, oynak yerlerindeki 
buruşuklar gerginleşiyordu. Bastığı yerler
den ses çıkıyor, yol açmak için başiyle ittiği 
dallar, yay gibi tekrar yu1erine geliyordu. 
Küçük Tumai başı bir dala çarpıp da yere 
yuvarlanmasın diye, adamakıllı filin üzerine 
abandı ve içinden o dakikada öteki fillerin 
ağılında bulunmuş olmak arzusunu geçirdi. 

Gittikçe otların rutubeti artıyor ve fil a
yaklarını bastıkça biraz kayar gibi oluyor, 
nemleniyordu. Vadinin dibinde gecenin sisi 
ç?Cuğun iliklerine kadar işlemişti. Burada 
hır ~u gürültüsü duyuldu. Kala Nag bir ır
~agm ra~ağına girmişti. Artık, her adımını 
dıkkatlı dıkkatli sakına sakına atıyordu. Ka
la Nag'ın ayağlmn yanlarından akmağa baş
lıyan suyun çıkardığı gürültüden başka bir 
tak.ı,m. homur5u ve gürültüler de küçük Tu
~~ı nın kulagma çaromıştı. Gecenin sisleri 
ıçıııde bir takım gölgeler dalgalanıyordu. 

Çocuk yan yiiksek bir sesle: 
- Ay! dedi, fil milleti hep buraoa; gali

ba dans var. 
Kala N ag suoan sıyrıhp çıktıktan sonra 

hortumunu şişirdi ve yeniden tınnanmağa 
haşladı. Fakat bu sefer tek basına değildi ve 
geçeceği yolu .açmak da kendisine düşmi4 

Başbakan, 

''-Bu sahada hiç bir şey değişmiyecektir. Biz, bUtUn mil
letlerle ıulh ve dostluk içinde yaşamak istiyoruz; çünkü ıul
ha muhtacız, ıulhu seviyoruz. Bir balkan ve Akdeniz devleti 
olarak aadık kalacağımız. ~eahhüdler vardır. Bu teahhüdler 
ise paktlarla teabit edilmiştir." demiştir. 

BELÇIKA'DA HALK CEPHESİ 

Fölkişer Beobabter gautesine Brükselden yaulıyor: 

Belçika sosyal demokrat partisinin idare heyeti "halk cep
hesinin Belçikada gerçekleşir mahiyette olmadığını ilan et· 
meğe karar verdi. Bunda dikkate değer olan cihet halk cephe: 
sinin takbih edilmemekte olmasıdır. Diğer taraftan maballı 
komünistlerle de münasebet kesilmediği gibi. halk cephesi pa
rolasının yeniden ortaya atılması imkanlarına kapının açık 
bulundurulması da göz önünde tutulmuştur. 

Partinin bu defaki idare heyeti toplantısına posta bakanı 
Buşeri başkanlık etti. Asıl dikkati çeken cihet, İspanyaya si
lah satışı işine karışmış olan parti sekreterinin halen vazifesi 
başında kalmış olmasıdır. Toplantıda, en çok Vandervelde, 
Baltazar ile halk cephesi aleyhinde karar verilmesini ileri sü
ren Mertens söz almışlardır. 

Halk cephesi, kendini müdafaa için Drünfo'yu göndermişti. 
Vandervelde bir yandan halk cephesinin feshini ileri sür

müs diğer taraftan da komünistlerle irtibatın muhafazasına 
lüzı.'ım olduğunu söylemiştir. Fakat kendisi için asıl chemi· 
yetli olan şey, hıristiyan demokratlarla tekrar münasebete gi· 
rişmektir. 

Baltazar, raportör olarak, partinin resmi fikrini müdafaa 
ederken, sol mahfillerde yapılan ev araştırmalarını pek de 
hoş gönnemiş ve hükümetin faşizme karşı kafi derecede ener
ji iJe hareket etmediğini söylemiştir. 

Komünist tehlikesini açıktan açığa söyliyen biricik adam 
Mertcns olmuştur. Bu zat, iddia edildiği gibi, eğer komünist
ler hakikaten iyi demokrat iseler, hiç çekinmeden sosyal de
mokrat organizasyonlar . .ına girmeleri lazımdır." demiştir, 

FlNLANDIYA'DA DA HALK CEPHESİ 

Fölkişer Beobahter ~azetesine lstokholmden bildiriliyor: 

Helsingfors'tan bildirildiğine göre, ziraat bakanının geri 
çekilmesi yüzünden kabine buhranı vardır. Bütün kabinenin 
geri çekilmesi büyük bir ihtimal içindedir. Bu buhranın asıl 
sebebi, ziraat bakanının halk cephesine taraftar oluşudur. 

Yakın rdmanlarda siyasi polisin tesbit ettiğine göre, muh
telif memleketierde sosyal demokratlarla komünistleri bir 
halk cephesinde toplamak etrafında yapılmakta olan faaliyet 
Finlandiya'ya da sirayet etmiştir .• 

Polisin, Finlandiya'da halk cephesi faaliyetiyle alakadar 
kimselere dair tesbit ettiği listede, ziraat bakanı K. T. Jutila 
da bulunmaktadır. 

20. 

20.40 

21. 

21.30 

21.55 

. '"'' Mut.ad öğle neırı) 

Türk musikisi ~,;. 
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prog ,.. 
Hükümet silahlanına t"l~ 

it ta il • 

mümkün olduğu kadar çabu 911 _. 
ordıl· ıl 

mek zaruretinde bulunuY ~oıııı' 
. ·ı· . ratorıug r }ahlanma ıngı ız ımpa w"' 

·nat a ··_ ..M 
miihim unsurlarını teoıı ıt1 (1111'" 

.. .. dünyan ·'rJI' 
mağa matuftur. Butun ., siJ.ı~ 
ettiği gibi gelecekte gen~l bı bıt• ı Lllll 

w t kdırde CD' 
Janma vukubuldugu a ınııı ~ -1'' 
ingiliz silahlanma program t .,,og'.~ 

. ·nşaa r 1tr-
şartiyle olacaktır. Fılo 1 k tabıı y/' 
beklendigv inden daha çabU .., .. rıe 

bll .... of'' 
etmiştir. Bu programda . 1 ttt • 

· ·51 ıle ı' 
yalnız 2 saffı harb gernı '/.,.,e 6 

. .b. ı ta ı .,e 
zör, 18 torpıdo muhrı ı, y,re 

. · 6 ıa'f misi, 8 denizaltı gemısı, 
11 

motörlü torpido vardır. 

~=r~sinde.: e il 
1 · terıtl if Beğenilecek e ı§ 0()0 ••' 

küçük sanatlara ıo. tP' 
ra mükafat dağıtılac3~ 
~.cıcrıftf 7 

yordu. Önünde altı ayak genişliğinde açıl
mış bir yol bulunuyordu. Burada kıvrılıp ye
re yatmış cengel otlan, tekrar kendilerine 
gelip doğrulmak istiyorlardı. 

:;re~· 
rrı.. .. 

f·ı1 . ··ı . k su11ıar J'ir ruz ı erın _go gesı. vuran .. 1 •••• ,0rı.1ıl·. ,,çY. 

Birçok filler, bundan birkaç dakika önce 
buradan geçmiş olmalı idiler. Küçük Tumai 
arkasına baktı. Orada gözleri kor gibi panl
dayan uzun dişli bir yabani fil, kendisini sis
li ırmaktan dışarıya kaldırıyordu. Ondan 
sonra yolun üstü gene kapandı ve filler, ön
lerine çıkan dalları büyük çatırdılarla kıra
rak yukarıya doğru yollarına devam ettiler . . 

Nihayet Kala Nag tepenin doruğunda, 
iki ağaç gövdesinin arasında durdu. Bunlar, 
uzakça aralıklarla ağaçlardan ikisi idi. Kü
çük Tumai burada toprağın çiğnene çiğnene 
kerpiç gibi katılaşmış olduğunu görüyordu. 
Daha ortada bir takım ağaçlar vardı ki bun
ların da kabukları soyulmuştu. Ve çıplak 
kalan tahta bedenleri, ay ışığında parıl pa
nl parlıyordu. Bu ağaçların yukarı dalların
dan aşağı sarmaşıklar ve sarmaşık çiyekle
rinin desteleri sarkıyordu. 

Fakat bu temizlenmiş sahada yeşillik na
mına bir şey görülmiyor, sadece çiğnenmiş 
toprak göze çarpıyordu. 

Ay rşrğı yeri demir grisi gösteriyor, yal-

keb koyulugunda sıyah gorunu.~ı\erifl1 ıett 
rük Tumai nefesini tutarak, go cröVcıe Jf' 
3 .. aç o tur 
rak bakıyordu. O bakarken ag oradB 
arasından birçok filler cıkıyor ve .1ıe 
faruyordu. . . rtlaıJat' ~ 

Küçük Tumai gelen f ıllerı par ~a>'J~ 
onar onar sayıyordu. Bir aralı1b5:ard~ .,,de 
şırdı ve başı dönmeğe başladı.. ~orıı •"1ge1· 
o meydanlığa gelmeden fillerın at:ıtdt ğııÇ-' 
yol bulabilmek için çıkardıkları ~kat 8 tıJ 
teri, didişme gürültüleri oluyor,bePsi de 
lığın ortasına geldikleri zarnaı; rdı. ,t<ı:I' 
yaletler gibi harekete başlıyor abatli e ~ 

Orada beyaz dişli birc;ok Y~arJtlıJ11' dıt1• 
filler gelmişti. Hepsinin boyu~rrtl ~ıfl, "' 
rinde kulaklanmn içinde bir tat 5eıtl1~etıt' 
lar ve yabani fındıklar kalınısd~· ıcoY'ıl 
ağır dişi fillerin karınları altn tiY'ordtl~i te 
be renkli ufak fil buzağıları ge clicl~ ~· 

Daha yeni çıkmağa başııyn~tıırıltıt 11t f1 
pek böbürlenen yavru filler, h0 ık ya5t>ı1ııt· 
ki bir ağacın kabuğu gibi buru~\çiııde 1 t1' 
ve üstleri başları yara ve tırrrı~ çafJ'\~~~~~ 
nan ve içinde yuvarlandık~.a ··ıen dOı:::ı 
pıhtılan her taraWarında goru ı.ı var) 
filler ... hepsi oradaydı. (Son 



FRANK ve Dr. ŞAHT 
Alman ekonomi bakanı; alınan.tedb!r
lerin para vazi11etind~!'_i .e'":~ı~etsız-
liği pek az değişt~~~~~:,~!;.."!~~~~~?,~ ... 

(Başı 1. inci sayfada) ı U devletin çalışması netietsınde böyle 
~ kıymetten dU~ürülmesi ve bunun ç · A ,_ .. .,ya onu :ı bir imkan baş göıttn~ _. • 
~rzı mukayese edilirse görülür ki, . tle karcıJavııcak ve meseleyı 
b • · memnunıye · :ır J -

u tedbir milletlerarası para vazıyetin- "den tetkik edecektir. 
deki emniyetsizliği pek az değiştirmiştir. yen~öviz kontrol sistemimiz &ay~sinde 
llatUi denebilir ki, altın esasına bağlı durluklu bir ekonomi esasına malık b.u-
hıan memleketler hiç değilse, kendi ha- • Ve bunu muhafaza edeceğız. 
r k . k Junuyoru... . . • 
e et sahalarında durluğu temın etme • G k müstahsil ve gerek müstehlık ı-

te iken bugün bu garanti de _fransr: çi~r~Uyiık bir istifade ol~~ bu keyfiyet 
franğının kıymetten düşürülmesı netı· d"'viz kontrolünün tatbikınden doğa~ 
Cetıinde İsviçre ve Hollanda paralannın b~tiln huzursuzluktan telafi eder mahı-
clüşmesiyle tamamen ortadan kalkmıı· 
hr. Üç devlet arasındaki para anlaşması yettedir. 

bu üç devlet parası arasında bile müsta· Frun adaki aki )er 

kar bir nisbet tesis etmemektedir. 
Diğer taraftan ne İsviçre ne de Hol· 

tanda böyle bir nlsbet kurmamıılardır. 
Bu ıuret:e istikrarsızlık evvelkine göre 

1taba ziyade artmııt bulunmaktadır. 
Bugür. altın esasına olan bağlar u

• llumiyetle kalkdıktan aonra Almanya· 
c n başkaca ancak Pir .memleket vardır 
l:i, paraları sabit bir esasa dayanmakta
tır. Diğer bütün devletlerin paralan 
1 ıahdud veya gayri mahdud olarak hü· 
ltüıııctlerinin keyfi muamelelerine tabi 
b bu '"k bir ;ılunmakta ve bu paraların yu . 
Çoğunluğu arasında hiç bir durluk nıs-
btti yoktur. 

Bundan dolayı birbirlerine uymıyan 
bu gibi tedbirlerin muvaffak olacağına 
İnanmamı1kla beraber fransız hUkilmeti
nin almaya lüzum gördüğü tedbirleri 
tcnkid etmekten veya ıu ve bu suretle 
İskil eylemekten çok uzak bulunuyoru~. 
Tam tersi fransız hükümctinin bekledı
ği neticelerin elde etmesini ve bilhassa 
tnilletleraraaı tcdiyat emniyetinin ve te
diyat serbcstisinin yeniden kurul~ası~ı 
temenni ederiz. Keza şu kanaatteyız ~ı, 
bu neticenin elde edilmesine yarayabıl-

k 
• . bizim de ne gibi tedbirler alma· 

me ıçın b •. 
rnız Uizım geldiğini tetkik etmek ızım 
için bir vazifedir. 

Alman hiil ümeti ve atman bankası 
böyle bir tetkikte bulunmu§lar ve tet
kik sırasında tı>reddüdsiiz şu neticeye 
varm tardır. Ecnebi memleketlerde a
lın n kıymetten dU ünne tedbirlc~iyle 
bir kat daha artan milletlerarası tıcari 
mu mele emniyetsizligini para vaziye

tınde yeni bir emniyetsizlik iimili ol~
rak lnisbutun artırmamak lazımdır. Bı· 
zıınte ticaret yapan memlekttler unu 
bılm lidirler ki, biz milletlerarası ticari 
ınu mele için zaruri esas olara~ istik
rarı görüyoruz. Biz, istiyoruz kı. bunu 
Yalnız yabancı memleketler değil, fa~at 
bizzat alman tasarruCcuları ve alman ı~
çileri de bilsinler. Ve emin olsunlar kı, 
na yonal sosyalist hiıkümet onların sa
tın alma kabiliyetini ve iş miıktHatl.arını 
<>lduğu gibi muhafaza etmek azmınde· 
dir. Eğer şurada veya burada markın 
du urülmesini arzu eden bazı alakalı 
llınan grupları varsa onlara verecek tek 
bir cevabım vardır. Bu cevabım şudur: 

l<ifayctsizliğini ve zorluğunu öt~
dcnberi teslim etmekte otduğum•Jz dö· 
"•ı kontrol sistemi paranın kıymetten 
duşÜrülmesiyte lüzumlu olmakt~n çık
bıaı. Versay adaletsizliği ile bize yük
lene ~ k bam madde· n agır borclar ve eza 
ler bulunmasında karşılaştığımız zorluk-. 

lar lıizi bu sistemi kullanmaya mecbur 
tdivor. Ancak. bu külfetlerin hafiflem~
lldir ki, tatbik etmekte olduğumuz do· 
\riz kontrol i te01ini lüzumsuz kılar. 
'Yalnu: Almanyanın iktisadi refahı değil 
flJtat Yetmi milvonluk bir piyasanın 
ble\'cudivetivle alakalı bUt\in menıleket· 
le:r· h 11' Ü ın refahı işte b ı meselenin a ıne m • 
lt'iakJnft ır. 
. 'BugUnkiı milletlerarası para vaziye· 
tının bize ağır fedakarlıklar yüklemek
~ Olduğunu tamamiyle idrak ediyoruz. 

akat hiç bir ıey hiç bir tazyik alman 
bUkumrtini memleketin ve halkın men
f au ri ter ıne h reketc cvkedemcz. 
~ na kar alm:ın hUkiimeti millet1era· 
t~ ı ticar t ve tediye nıuanıelerinin hü
tiyetini h def t t cnk mtll tlerarası gö· 
t lere gi miye daima hazır buluna· 
c:a ır. 

R • i b ı üc: el vl 'n bt-V nna.,,e· 
~ k \ d ild" · ibi milli menfa· 

P 
• 1 (A A ) _ Paris matbuatı 

arıs, · · 
Dr. Şaht'ın dünkü beyanatını Almanya-
nın ınilletlerarası ekonomik müzakere
lere iıtirake bazı tartlar içind.,e hazır ol
duğuna bir delil olarak telakki ctme~e 
ve bu suretle belki de politik bir tsvı~e 
tarzına erişmek mümkun olacağını bil-

dirmektedir. 

Polon) ada aki~ler 
Varıova, 1 (A.A.) - Kurjer Poran· 

ni'nin yazdığına göre B. Şaht'ın nut~, 
fran11.z tedbirlerine kartı yalnız çok cıd
di tenkidleri ihtiva etmemekte •• fakat ay
ni zamanda 1ogiltere ve Amerik.aya kar-

bir hUcum teJki1 etmektedir. Herkes. 
§l d' ham maddeler 
milletlerarasr kre ı ve . • 

bl ml 
rlnin can noktasını teşkıl eth· 

pro e e . • b'l kt 
ği alman ekonomik "'aziyetını ı me e-
dir. Garbdelri kom u tarzı hareket d~
ğiştiği ve böylelikle ıulha ve ekonomık 
kalkınmaya daha mUsaid bir hava yarat· 
tığı takdirde, bu, her halde Almanyayı 
memnun edecek bir hadise te kil ede
cektir. Alman hükilmeti her zaman gö
rüşmeler yapmaya ha.zırdır. Bugün, si· 
yasnl sahada bir sükCın tesis edecek olan 
milletlerarası ekonomik müzakereler yo· 

lu ele nlınmı bulunmaktadır. 

1 n «iltcrcfle aki 1<'r 
Londra, ı (A.A) - Bütün aab h 

gazeteleri. tnhlıllere giri meksizin B. 
Şaht'ın nutkunu bahi mevzuu etmekte· 
dirler. Tıcarct mabfılleri, Almanyanın 
kendısinden beklenen vaziyeti alınış ol
duğunu. ve bundan ba ka turlu hnre et 
etmenin Almanya için mUmkun olmadı
ğı fikrini ileri sürmektedirler. 

ı~elcmcnl tc nki lcr 
Kopenhang, 1 (A.A.) - Gaz:etcl:r 

Dr. Şahtm beyanatını tetkik etmektedır
ler. Politiken gazetesi Rayşbank idare 
meclisinde bir para istikrarı sırasında 
tahaddus edebilecek butun meselelerin 

görüşiıldugünU yazı) or. • 
Nasyonal Tidendc gazetesı, Alman-

yanın mılletlerarası bir iı;tıkrara her ~
kika iştirake sa.zır bulunmasnu ehe~
yetli bır hadise olarak kaydetmektedır. 

ııato para kanunu
nu kal)ul etti 

P 
• 1 (AA) - Senato, 125 reye 

ans, • • • 
k 141 rey ile para kanununun heyeti 
arşı • • . kabul ederek celseyi tatil 

umumıyesını 

etmiıtir. 
Saylavlar kurulu saat 21 de toplan· 

t -.'lft yapılan milzakereler neti
mış. sena~ 
cesini beklemek Uzere &aat 23 de celse· 

sini tatil etmiştir. 

Karar hnn~i tcdi) clcre 
şanıiJ olacak? 

Parla, 1 (A.A.) - Senato,. p~ra Jc_a· 
1 Ve s inci maddelennı değıJ

nununun 
• den tasvib etmi tir. Fakat altıncı 
tırmc . 
nu ddeyi tadıl eylemi tir. Bu tadıle göre, 
frıın •ın yeni kıymeti, bu kanunun tat-

• kii'ne "imıesinden evvel altın e-
bık mev " . • .. tesbit edilmış mılletlerarası te-
saııınn gore . 

d
. ]ere amil olmıy c ktır. Bu g ı tc-
ıye •. ild • 

diyelerde fr:ınk. t ahh de gın~ ı ı za· 
ınanki kanun mucıbincc tesbıt oluna· 

cakur. Milletlerara ı tediyat mern ~ .t 
1 ete k rşılıklı para nakl nı ıs-

ten mem . • 
d .. e bir mukavele tıcesı 

tıb:am e en • 
yapılacak ted'l el :d'r. 

K ı unun n nnd n evvel k r ılıkb 

muamele görmUş olan tahviller millet
Jerar sı t. 'wıller mahiyetıni kaybetmiş 

telakki edilmiyecektir. 

Komüni tlrr knrarn ıııulıalif 
Paris, J (A.A.) - Mebuslar meclisi 

aııba kanı ve komünist grupu sekreteri 
B. jak Duklo, komünistlerin, fran ın 

kıymetten düşürillmesini kendileri için 
zararı mucib telakki ettiklerini. zira ek
mekçilerin maişetlerini daraltacağını ih
tar etmiştir. 

Bununla beraber, komünist grupu
nun, franğrn satın alınma kuvvetini mu
hafaraya ve ücretlerin hayat pahalılığı 
ile tenasübünü teminle alakalı hükümle
re muhalefet etmiyecekleri zannediliyor. 

Hiikumt•t lıiicnnılar •• 
Paris, 1 (A.A.) - Ayan meclisi, dtin 

öğleden aonra &aat 14.40 da tekrar top
lanmıştır. 

Martinik iyanı B. Lcmcrl, hükumete 
iddetle hücum etmi ve eıciunle ~oyle 
demiştir: 

- Eğer B. Blum ile B. Oriol şimdi 
yapmakta olduklannr yapacaklannı se· 
çim sırasında ilan etmiı olsalardı bugün 
hlikilmet ileri gelenlerinden olamazlar· 
dı. Frank kıymetinin indirilmesi, zaru
ridir. Çunkü kasalar, bom boştur. Bu
giınku muamele, bir ilac değildir, mu
vakkat bir çaredir. Hükümet, bizi yent 
bir ifla a, yeni bir kıymet dil Ukluğune 
doğru sürüklüyor. 

Muhalefet erk~nından bir çok hatlb· 
ler, soz almışlar ve frank kıymetinin in
dirilmek istenilmesinin, halkçılar cephe
si hUkilmetinin lftzım gelen otoriteye aa
hib olmamasının, fabrikalann amele ta• 
rafından işgal edilmesinin ve ücretlerin 
arttırılmış olmasının mantıki bir netice
si oldu •unu söylemi lerdir. 

B. Venaan Oriol, bu hucumlara cevab 
vererek frank kıym•tinin indirılmcsinin 
umumi ekonomik vaziyetin neticesi oldu
ğu söylenmi tir. 

Nıhai olarak reye müracaat, aaat 
21.40 da yaptlmıştır. 

Mu nhidler, uyan metli inin kendisi· 
ne tevdi edilmiş olan projeyi samnçar 
kabul ediyormuş gibi bir vaziyet takın
masını bekliyorlardı, bu kadar ıkı bir 
mUnakasa yapılaca ı ve bu kadar hara· 
retti müdahalelerde bulunulacağı bekle

nilmiyordu. Frank tı}m tinin indirilme· 
si prcmıipl - ki birinci maddede m nde
r çtır - ancak on rey ekseri et ile yani 
127 reye knrtı l 37 reyle kabul edılmİ§· 
tır, bır çok dn müstenk f ~ rdır. 

Projenın hepsi hır nukdar artan bir 
ekseriyet ıle yanı 125 reye ~ rşı 140 
reyle kabul edılmıştır. Ayan meclısi ma
liye encumeni tarafından hukUmetın 

frank kıymctının in lırılme ı yu ünden 
mutaıarrır ol. cak ol n muhtelıf vatan
da tar grııpl rı 1 hınde bir t kım 
tedbirleri derpi eden pro1csinın muh· 
telif maddeleri yerin ikame edılen ıs 
mukerrer numaralı madde büyuk bir ek
seriyetle kabul edılmiştir. Bundan evvel 
B. Lcon Blum, bu metni lrabulden ayan 
meclisini tahzfr ctınl ve ''ne hUkiıme· 
tin, ne de mebu lar mecli inin bunu ka
bul edcmiyeceğni" söylemiş idi. Mebus
lar meclisi ile iyan meclisinın para mese-

• lesine daır olan gonı lcrinin telif edıle
ccği fıkn hikimdir, çünkü bugünkü hat 
ve prtlar içinde bir kabine buhranı çok 

vahim olacaktır. 

B. Ulum miitc\a ~ıı nwtni 
kulnal ••tnwdi 

Paris, 1 (AA.) - B. Lcon Blum, i· 
yan meclisinin kabul etmış olduğu metin 
ile evvelce mebuslar ınecli i tarafından 
kabul edilmiş olan ve •enato ı ğ cenah 
gnıplan heyeti umumiyesi tarafından 
tanzım cdılmiı bulunan mutavassıt met
ni kabul etmemi tir. B. Blum içtimai 
tedbirlerle alikalı olan ve hUlcUmete 
frank kıymetinin dü meal yilzilnden fi. 
a ı rda hasıl olacak yubelı c kar§! mU
caddc etmek ıçin hukümetc fevkal de 
salihiyctl r veren m-tni tekrar mccliıe 
sevkedecegıni ıoylcmı tir. H tırlarda
dır ki A} an mcclııi, hükUmete bu sal • 
hi}etleri vermek istememı ve bu hu· 
ıusta huklirnctc daha ufak ealahiyetler 
bah eden ba kı bir maddeyi kabul et• 

miıtir. 

Hor u kiirlarıncfan hi e macMe i 
Paris, 1 (A.A.) - Sen to saat 12.20 

de tekrar toplanarak, 16 ıı cı madd nin 
fnanı komisyonu tarafından hazırlanan 
yeni eklini bir tadıl ile kabul tmi tir. 

Yuuau donanma 1-

11111 ıııuvaffakiy t1i 
ıııaııey·raları 

Atina, 1 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor : 

Dün akşam biten deniz manevraları
nı bahis mevıu eden gazeteler, bu ıcne 
filonun ııubattanberi manevra yapmak
ta olduğunu, bu manevraların nisandan 
itibaren daha bUyük bir ehemiyet kes· 
betdğini ve filonun butun yunan de
nizlerinde dolaşıp daima limanlardan 
uzak buhındugunu > az:maktadırlar. 
Gerek zabitlerm gerek tayfaların büyuk 
bir randıman vcrdigini kaydeden gaze· 
teler, kırat ve ba bakanın hazır bulun· 
duğu son manevralarda denizaltı gemi
lerinin büyük bir derinlikte ve periskop 
aleti kullanmad n dolaştıklarını iUivc 
ctmektcdiıler. Son manevıalarda tayya
relere karşı atıf manevraları da yapıl
mıftır, 

B. Duklo 
n. Bluma hir mt•kıup yazarak 
zorbahğm önl "nme ini i lt•fli 

Paris, 1 (A.A.) - B. Duklos, baf
vekil B. Leon Blum'a bir mektup yaza
rak feshedilen cemiyetleri telmih ile: 
"İspanya hlidisatının daha cUretli kal· 
dıgı mcaelclcrin 'hareketlerine aon ve· 
rccek,. enerjik tedbirler alınmasını iı
temiştir. 

Bu mektubunda "elinizdeki bütUn 
kanunt tedbirleri kullanmalısınız., di· 
yen D. Duklos, parlamntonun buglın· 

lerde fevkalade bir toplantı yaparak i
cabeden kanun metinlerini tasdi.le ede
ce ini söyledikten sonra, hlikUmetin her 
türJU zorbalık tCfebbUslerine mani ola· 
cak tedbiri alacaf ı ve umumt asayişi 

muhafaza edeceği Umidini izhar eyle
mektedir, 

Skot yarışı kazanıyor 
Londra, l (A.A.) - Portamut • Yo

hanesburc ha\'a yarışına jştirak eden 
yalnız dört tayyare kalını tır. Skot en 
ba tadır, ve bu abah 4.45 de Abercern· 
den hareket etmiştir. ö leyin Yohane • 
burc'a vurmayı umid ediyor. 

){i fı"' 
Takımımız 9 - 1 mağluh 

(Ba~ı 1. incı yf da) 
kını, bir telgraf hııt sı sanmnkln bera

ber, tekzıb ve teyidine de imk n bu· 
lamadı ımız yukarıki telgraf ş.ıyed 
doğru i , Sovyetler !udbolun~n lıay
ret cdılecek derecede ilcrlemi oldugu
na hükmetmemiz lazım gelir. 

Aksi tnkdiı de h:ılkevleri takı -
mının bu a ıı ma~lubiyeti h • 
tanbul • Moskova: Moıkova • Le. 
ningrad; I..cningrad - Kiycf arasındaki 
uzun mesafeleri, trenle de olsa dinlen
meden katctmiyc mecbur katarak sıkı 
bir maç yapamıyacak kadar yorulmuı 
olma iyle tef&irden baıka makul bir ac· 
beb hatıra gelemez. Filvaki böyle uzun 
mesafeler üzerinde, yataksız vagonlar

da, alışılmamı gıdalar alarak, otel oda· 
Jarında yatarak ve ziyafetlerde bulu
narak seyahat eden sporcuların yaban
cısı oldukları iklimlerde yaptıkları mu .. 
sabak lardan iy[ neticeler alamıyncak· 
ları pek tabiidir. Fak t yine ı . 9 gol 
farkını normal bulmak ve spor zihniye· 
tiyle telif etmek kabil olamaz. 

Zlhinl ri pek haldı olarak kurcalr· 
yan bu dıkkate layık hldiıe, halkevleri 
kafi]e3inin yakın olan avdetinde, uma· 
rız ki, al.ıkadarlarca izah olunarak 
ıporcu kamoyu tatmin edilecektir. 

-==------------------------Bu tadile göre, uzlaşma ve hakem usu
lu yalnız bir mesai anla mazbğı halin· 
de de al, g8ruş nla mazlı ı halınde de 
tatbik edıleccktir. Hukilmet senauı ile 
bir anla m yı istihdaf eden mlizaker .. 
ler netıce inde t m 1 hiyet meselesi 
h kkınd ki m. ddenin )Hılış tarzınd 
mutabık oldu unu bıldırmi tir. 

Nih t senato bor k rlannd n 
yt le ellı ver ı alınma mı istıhd f eden 
hükum t proje ını redd tm'ş ve ö 1 d 

16 da top! nm k ü re d 
ılnu tır. 

er ez abş nıağaza~ında çok şiıı· z ııgiıı • 
çı 

rn ı Çi tliği: 
... 

llaslwtlw 

Y GO l.A \'l' A ·nA 

Sonuncu mcha.JI 

(Btı§ı 1. jnci sayfada) 

tark, ne kadar müslüman ! Aynı eJ 
aanat1an, aynı kıyafetler ve aynı ha. 
yat! O civrada~i medrese ile ona ili' 
ve olunan yem müslüman mektebi,. 
ni de dolaıtrk. Müdür bize ye
ni mektebin programı olarak' ~.sk~ 
Nuvab medresesi ile osmar.h idad~ 
inin kanıık bir den listesini okudUJ 

Bosna müılümanl n arasmda 
türkçe bilen ancak birkaç kiti kal. 
mııtır. Boınaklar, ıırpçanm en iyiıi"' 
ni, kendi tabirlerince, edebiıini m.. 
nuımaktadrrlar. AYU~tıryalılar, kö~ 
lü zaranna, tehir bey!erini himaye 
ediyorlardı. Ağrar kc.nunundan aon• 
ra toprakları köylüye dağıtılaıı 
beylerin çoğu, timdi, ipiz ve ~ 
§&ndırlar. 

Bosnalı miislümanlar, sağlam vd 
çetin insanlarda. Asırlarca osmanlt 
imparl'ltorluğunun bu hududlardlı 
belcçiliğini yapımtlardı. Do.na İmpM 
ntorluğa kal'fl bir defa iıyan etmif4 
t• f 0 -L 0 0 f r_l!L- !l....!-. 
ır: u gıym~ IÇlft. uauum-.... 

ci Lir ihtilali de o fesi ç.ıkarmamak w 
pn yapmak azm;ndedifler. Kaamı., 
sarıaflı 'H peçelidir. 

f aJcat rarpldapna zarureti Boo 
na müalümanlan arumda hiıaedil 
memİ• değildir. iki cemivet, ki biri4 
nin 25 ~in kadar ulat oldutunu İfİt• 
tik, yenilik ve gençlik hareketine reG 
berlik etmektedir. Bu cemiyet, bil.. 
haasa, müslUman gençleri yeni meW. 
teplerde okutmak 'H onlan yeni terı. 
biyeyi vennek için çaLıryor. Erte~ 
gençlerden p.plca menler arttıiı ~ 
hi., :kadınlardan da yeni prb t~ 
yeti ffÖrenler 'H rarıaf eti~ 
kurtutanlar gittikçe arhyor. 

Hitaalar ve kardeılik haTaaı İ' 
çinde 1evaha~mizin en güzel aünle
rindcn biıini S ray !Chrinde geçiflıl 
dikien ıonrl'l, Nite do~ru fıarek,.t etıı. 
tik. Yolda bir gecemiz, eaki Sırbd.. 
tan tonraklam\I\ düten bir kaph,..., 
nın rahat ot,.linde g~ti. Bura11 Y u
ımslavyanm Kl\J'lsbadı aaydmakta. 
dır. 

F..rteAf al<tam Ni~rle, 1ianyo1 rd.f 
k"ldık. Buraya da Yu~oalavnnm 
Y alnvuı denebilir. Çok eskiden. 
türkt~r vı\ktind bu hamamlara -
linirtli, KHdik bir kaynak ve ü Hilliı! 
d al hırk bir bina. vardı. K"'al ~. 
)p ndr 7 manmcla \c plıca ihv eıı 
tl;Jmi tir. · l b n olıınn va,.İy~ 
Bur 11 ile r.f"tcirn-enin vaziyet; ile """ 
latıl ı,;ı:r. Mnd m müesseseler, p\;:. 
zel kö kler, k111Jl1cayı tehre b•X)a. 
van tramvav hattı, aonra. Londra .. 
lıtanhul aıfııılt volunun bir l>AW"ft..,. 

nm lcuaba ile hamamlan birbirine 
ba~lamı\lı. Niş banyolannm ~ 
m1vacak lc"dar az zamanda inlıitJ 
bul"'uına h;%met etmidir. 

Y ann eabah, bizi o kadar mine 
nettar bm.lcan yugo11laT arlca<M.W....,. 
mru -Yeda ..derek, Semplon elmpnt. 
Iİne bineceiiz. 

F alifı Rıflö "ATAY 

Jlo) ncı Hasan Aliyi yaraladı 
Boyacı Haaan adında biri, umum! 

evler araımda Ali lle kavga ederek sol 
eli Uıerindcn bıçakla yaraladığından y.
kalanar:ak tahkikata baJlanmı tır. 

Hiı• kam)on bisikletli bir 
~ığa ~arptı 

Mamaktan taıt yüklu olarak Cebcde 
de birinci orta mekteb önünden ıchrt 
dofnı celmekte olan 1450 numaralı 
kamyonun toförU Mustafa adındaki ço• 
cuğa çarparak yaralanmaaına sebebiyet 
vermi tir. Yaralı hastaneye kaldmlnu 
ve ıuçlu muddeiumumilige verilmiıtir. 

o StOUIJJJlt? '"'""--~ 
A 'A1'K lR: 

f;ı i lnirıi et• 1tmwılm·ını ıo1,. 
lıı bfr lıaldc giisteı cc<!k 1•c ıerıl 
lıim<ı;)c cdid tcdlJfricri alnıala 
)tlrdnu ctl<'Cl'l. oltm im rı,smi "'',... 
•ide: 

.. ı nı ı 

11ın 1<.1 ı 
lilU l nl I 1·1.· ... 

ını a~ını, tır. ıı·· Jl 
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M1LLI 1'1UDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA K.OMtSYONU İLANLARI 

İLAN 

I - 40 metre mlkS.bı gürgen kalas kapalı zarfla elisiltmeye lion
anutşru. 

2 - Tahm~n edilen bedeli 7600 lira olup illi teminat 570 liradır, 
3 - fhalesı 15-13•936 perşembe günü saat 15 dedir. 

~ 4 :- Ek.siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad· 
Belerındckı belgeleriyle ihale gün ve saatından bir saat evvel te· 
minat ve teklif mektuplarını M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri (1092} 2-4598 

BtLiT 

f - Beher tapesine biçilen deri altı kuruş olan \'.<i milyon tane 
ınuhtelif renk ve numarada makara kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muşutr. 

2 - İhalesi 5 ikinci teşrin 936 perşembe günü saat 15 de Ankara 
aa M. M. V. satın aıma KO. da yapılacaktır. 

S - Şartnamesi 600 kuru a M. M. V. SA. AL. KO. dan ahr.ır. 
4 - İlk teminatı 7250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanunt teminat ve 2490 sayılı l<anu

nun 2 ve 3 üncU maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tublarmı ihale saatır.den en az bir saat evvel M. M. V. satın altN 
Ko. na vermeleri, (930) ı-4437 

BİL İT 

l - Hepslne biçilen ederi 13.350 lira olan 3.300.000 tane ma'dent 
«!Uğme. 1.000.000 tane küçük ve 200.000 tane büyük kapsülle 100.000 
tane küçük toka kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3.10.1936 cumartesi günU saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır, Ve örnekleri her

gUn Ko. da görUlebilir. 
4 - İlk teminat 1001 lira 25 kuruştur. 
S - İstekliler kanuni teminat ve 2490 sayılı lCanunun 2 ve 3 cU 

maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihnle &a• 

atinden en az bir saat evet M. M. V. Satın alma Ko. na vermeleri. 
(955) 2--4430 

İLAN 

· 1 - l>azar1ık1a llenzin sahrınçlı otomobiller için satın alınacak 
Uç yedek akimlatör için taliplerin 3.10.1935 günü saat 11 de M.M.V. 
'Satın alma komisyonuna ~elmeleri. (1128) 2-4648 

İLAN 

1 - 8000 çift tire ve SOOO çift yün çorap açık eksiltmeye kon-
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3360 lira olup ilk teminatı 252 liradır. 
3 - İhalesi 15 birinci teşrin 936 perşembe günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin bizzat veya bir 

wekil ile M. M. V. satın alma komisyonundan alabilir, Muhabere 
ile şartname gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 savılr lCanunun 2, 3 üncü mad· 
aelerinde istenilen vesikalarla birlikte ihale gün ve saatında temi
n.atları ile birlikte M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1091) 2....-4597 

BİLİT 

..r T - HepsTne litçl1en eiteri 5715 lira olan 325.000 metre oeyaz ve 
175.000 metre siyah ip kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 T. Evvel 936 cumartesi günü saat 12 dedir. 
- 3 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen
ler her gUn Ko. na uğrıyabil!rler. 

4 - İlk teminat 428 lira 65 kuruştur. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ICanu

tıun 2 ve 3 Uncil maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden en az bir saat evel M. M. V. Satın alma 
Ko. na vermeleri, (953) 2-4428 

BtLtT 
,,,- '1' - Bener t<ifttne biçilen ederi 75 ıturuş olan 4500 çift mahmuz 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
ar 2 - Eksiltmesi 5.10.1936 pazartesi günU saat 11 dedir. 
•- 3 - Şartnamesini parasız almak ve ömeklcrini görmek istiyen-
1er hergUn Ko. na uğrayabilirler. 

4 - İlk teminat 253 lira 15 liuruştur, 
.,. S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ltanu· 

l\un 2 ve 3 en maddelerinde yazth belgelerle eksiltme gün ve saa-
~nda M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları (954) 2-4429 

........ BlLlT 

Milti Müdafaa Vekaletinin yeri boş olan kalorifer ve su ;·i~;~ 
\lstaba~ılığına ücretliler hak!:mda vekal~tce iltihaz olunan 551ş nu
rna~al.r kararda yazılı evsaf ve şerait dairesinde imtihanla bir mü • 
n1 asıbı alınacaktır. Kadroda verilecek ücret mikdan (98) ı· d 

mtihan s b" · 't • 9 tra ır. 
- ırıncı. eşrın • 36 günU saat 14 de Vekalet Deniz müs-

l~~~ı~ı !en h7_v:.tı~d_e)•aptlacaktır. İstekli olanların mezkur tarihe 
aırc mudurlugune arzuhalla müraı:~atları. (1148) 2-4653 

İLAN 
J - Maliamca r •· "l b" nas 1 v ga 1 goru en ır adet ufki üniversal fireze maki-
ı pazar ıga konmuştur. · 

~ : ~ahm1ln eôilen bedeli 7450 liradır. İlk teminatı 562 liradır. 
azar ığı 5-10-935 pazartesi saat 15 dedir 

4 - PazarlıiTa • kl · · .. • al k . " gırece erın thale gun ve saatmda M. M. V. satın 
ma omtsyonuna gelmeleri (1178) 2-4701 

İLAN 
f - 500 a·det Erat kilimi açık eksiltmeye 'konmuştur. 

k 
2 

- Tahmin edilen bedeli 4500 lira olup ilk teminatı 337 lira 50 
uruştur. 

3 
- İhalesi 24 birinci teşrin 936 cumartesi günU saat 10 dadır. 

4 - Şartnamesi · ·· k biı: vekili il M M nt gorme ve almak istiyenlerin ya bizzat veya 
bere ile şart~a . :. Vd. s~tın alma komisyonunda alabilirler. Muha

me gon erılemez. 
5 - Eksiltmeye • kl . 

delerindeki b 1 ~ırec~ er!n 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad-
ve saatında t: g_eler?le .ıstenılen vesikalariyle birlikte ihale gün 
nuna gelm ler?'ınat(a10rr9 l)le birlikte .M.. M. V. satın alma komisyo• 

• 4 2-4704 

Bil.iT 
1 - Beher tanesine b' ·1 . 

Erat karyolası açık eksil~çı e~ 1ederı 20 lira olan 165 tane altlı, üstlü 
2 Ek · me 1 e satın alınacaktır 

- 1 sıltme 19-10.936 pazartesi ü .. • . 
3 - lk teminat 247 1• 50 k g nu saat 11 dedu. 
4 Ş ıra urustur 

- artnamesini görecekler h • .: . 
ihale gün ve saatrnda M M v er gun ve eksıltmeye girecekler 

. c'ıı5'5)satın alma ko. da bulunmaları. 
2-4692 

B1LtT 
Yapı: Abidin paşa köş.kü civarındaki av • 

ması pa.zarlığa konmuş~ur. Keşif tutarı: ~25f 0?a hır hela yaptml
şif, proıe ve şartnamesı parasiyle in aat u Iır:a 87 kuruştur. Ke· 
İhalesi: 20-10-936 salı günü saat onbir~edi; İbleksttnde? alınac4a4k1t.ır. v • kl d . · emınatı: 2 ıra 12 kuruştur. Pazarlrga gırece er en ılgili bulunanlar 2490 1 
kanunun 2. 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte =~r~ 

ULUS 

Nafia Vel{aletinden: 
17. Teşrinievel. 936 cumartesi günü saat 10,30 da ~nkara Nafıa 

Vekaleti malzeme ek:.iltme komisyonunda aşağıda yazılı iki parti 
kavın travers eksiltmesi kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

1 - Birinci parti Zonguldak vilayetinin Devrek kazasının yeni 
dağ Akçasu Devlet ormanından kesilmek şartile 105776 lira 40 ku· 
ruş muhammcrı bedelli 68970 adet normal ve 1170 adet makaslık ka· 
yın travers, 

2 - İkinci parti Bolunun Düzce kazasının Krrık Devlet orma
nından kesilmek ~artile 77476 lira 50 kuruş muhammen bedeli 35640 
adet normal ve 585 adet makaslık kayın travers, 

3 - Birinci parti için muvakkat teminat 6538 lira 82 kuruş ve 
ikinci parti için de 5123 lira 83 kuruştur. 

4 - Birinci parti eksiltme şartname ve teferruatı 529 kuruş ve 
ikinci parti de 387 kurı.&i mukabilnide Nafıa Vekaleti Malzeme Mü
dürlüğür,de-tı v-erittr. 

5 - İstekliler teklif mektuptarmı 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı res
mi gazetede çıkmış talimatnameye göre Vekaletten alınmış vesika 
ile birlikte 17. Teşrinievel. 936 CUltlartesi günü ı.aat 9,30 a kadar 
Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri la· 
zımdır. 

6 - IhısuEi mukaveleli orman sahibleri de JCendi ormanlarından 

rlmek~::il::::::l::UCJ(l:~:684 1 
tLAN 

1 - İtfaiye Direktörlüğüne ait 72 kalem hurda eşya açık al'ttır• 
ma ile satılacaktır. 

2 - isteklilerin 5.10.1936 pazartesi günü saat onda İtfaiye arka
sındaki levazım ambarında bulunmaları, 

3 - Muhammen bedeli 
(40) 

Muvakkat teminatı 
(3) liradır. 

2-4548 

Harita Geııel Direl<.törlüğünden : 
1 - Muhammen bedel 475 lira 1900 çift çorabın eksiltmesinde 

fiat gali görüldüğünden i~bu çorabların eksiltmeı:;i (10) gün uza· 
tılmıştır. 

2 - İstekliler şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye gi· 
receklerin de (35) lira 63 kuruş teminat makbuzlarile 8-10-936 per
şembe günü saat (10) da Cebecide harta genel direktörlüğü satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1159) 2-4702 

P. T. T. [~vazını 
l\lüdürlüğündeıı : 

l - İki adet kısa dalgalı telsiz ahi:.ıe cihazı ve teferruatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 ..:. Muhammen bedel 20.000 muvakkat teminat 1500 liradır. 
3 - Eksiltme 6 İkinci teşrin 936 tarihine müsadif (Cuma) günü 

saat 15 te Ankara'da P. T. T, Un:ıumi Müdürlüğünde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talipler. teminatlarını idaremiz veznesine ve alacakları mak
buz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve şartnamede ya· 
zıh belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ve mü • 
hürlü zarflar mezkur tarihte saat 15 e kadar komisyona teslim ede
ceklerdir. 

5 - Talipler, müteahhitlik ehliyet varakasını ve referansları haiz 
olacaklardır. 

6 - Şartnameler Ankara'da Levazım Müdürlüğünden lstanbulda 
levazım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(986) 2-4493 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
ı - Satın alınması lazım gelen 15860 kilo ıxıooox2000 m/m 

saf çinko açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu çinkonun muhammen bedeli 3807 muvakkat teminatı da 

286 liradır. 
3 - Eksiltme 16-11-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P. T. 

T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım ve satım komisyonunda 
yapılacaktır . 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve 
alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat mektubu 
ve şartar.mede yazılı belgelerle beraber mezkur tarihe müsadif pa~ 
zartesi günü sözü geçen saate kadar bahsolunan komisyona müra
caat edeceklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden ve lstanbulda 
Levazım Ayniyat Muavinli~inden parasız olarak verilecektir. 

(1023) 2-4549 

Nafia Velcaletinden: 
Amme hizmeti ifa eden imtiyazlı elektriJC, su ve havagazı şir· 

tCetlerinin halktan yaptıkları tahsilata mukabil verdikleri makbuz
larla abonelere ibraz olunan faturalara yapıştırılan pul bedelleri
nin, damga kanunu mucibince makbuzu veya faturayı imza eden
ler tarafından tesviyesi ve binaenaleyh halkın bu gibi pul paraları 
vermemesi icab edeceği görülen !Uzum üzerine ilan olunur. (983) 

2-4550 

lık gün ve vaktinde M. M. V. satm alma komisyonuna gelsinler. 
(1174) 2-4698 

İLAN 
1 - 6500 metre mavi renkte kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 

eksiltmeye konmustur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 17875 lira olup ilk teminatı 1340 lira 

63 kuruştur. 
3 - İhalesi 21-10-936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Nümune ve şartnamesini görmek istiyenler her gün saat 15 

den 16 ya kadar komisyona müracaat edebilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun istenen bilgelerile temin 

ve teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 10 a kadar M. M. V. 
Satın alma komisyonuna gelmeleri. (1130) 2-4683 

B1Lt·r 
8/10/ 936 saat 10 da satılacak olan 11 adet koyun 11 adet ke~ 4 

adet büyük domur 11 •t küçUk domuz satılacaktır. Koyunların 
beheri üç keçilerin beheri iki büyük domuzların beheri beş ve kü
çük domuzların beheri ikişer lira tahmin edilmiştir. Mezkur hay
vanlar.ı görme~ istiyen serum aşı evi müdürlüğüne müracaat ve sa· 
tışa gıreceklerın paralariyle birlikte belli gün ve saatında M. M. 
V. satın alma komisvonuna gelmeleri. (1175) 2-4699 

BILİT 
• Yapı: Abidin paşa köskünde bir mut bak yapılması pazarlığa 
l(onmuştur. Ke if tutarı: 2414 lira 98 kuruştur. 

Keşif, proje ve şartnamesi parasiyle insaat şubesinden alınacak· 
tır. İhalesi: 19-10-936 pazartesi günü saat onbirdedir. İlk teminatı: 
181 lira 13 kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pa
zarlık gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsin-
ler. (1176) 2-4700 

1 1 
........ tLAN b't"' ıJ 

Muhammen bedeli (11594,90) lira olan ~5 sa 1 ed~ .. 
graf makinesi ile bunlara ait 10 kalemden ıba~e!1r ~ · pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulıı 1 

binasında satın alınacaktır. u~t 
Bu işe girmek istiyenlerin (869,62) liralık ~ 7.S-1 

Kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazeten~~rııa~..ar 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan tal~ 3o • P"!"'"' 
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat • 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

1 
tırıt ~ 

Şartnameler parasız olarak Ankarada :Ma .ı ğıtl~ 
Haydarpa:ıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden d~ 

(1136) 2 

1 

İnhisarlar Umum .. ., .. 1 
Müdiirl~id1 

u.ıere ~ 
1 - 16-IX-1936 tarihinde ihalesi yapı~rıı~7 JcLlrLlfsıtpP 

sulile eksiltmeye konulmuş olan 35022 ıı~a kı11adıi ~ 
Bitlis atelye inşaatı, eksiltme günü isteklı çı ı"""~ 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. erşeır>:: 

2 - Eksiltme 8-X-936 tarihine rjistlıya~ Seki al 
de Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesın ~ 
da yapılacaktır. tur· ıar t 'jJJ 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuruinhisJ' ııı' 
4 - İstekliler ihaleden en az 3 gün evet aptıl<ta'r. 

sine gelerek bu gibi işleri muvaffa~ıyetle / atıdır1•1cı- il' 
vesaik getirdikten sonra ehliyet vesıkası a 'i~~b~eriJI 

5 - İhale evrakı 175 kuruş r.nıkabitind~·dUrliil< ı' 
in~.aat 9~01den -ve Ankara, Bitlis Başınu ,,-t 
bilir. • unU taı:1'~.A 

6 - Teklif kapalı zarfları en geç ıhal: ~ğine t1' ı/· 
dar yukarda adı geçen alım komisyon reıs 
tinde verilmiıı olmalıdır. (1488) 

11-
T ürk Hava KurııJJlıı S ıJ 

B tJ y tJ K . p t Y_ ~- ~o~o ?~if"'ı 
Şimdiye kadar bınlerce kışıyı • 936 Ô 

"d B' . . teşrırı 6 ıncı keşı e 11 ırıncı 
·~e Büyük ikraJJll; 

ı· ·ad•' ı 
200,000 J) 

00 
ıO·~ 

Ayrıca: 30.000, 20.000, ıs.oo~, .1~uıc~f9t 
ikramiyelerle (50.000) liralık ıkı -



2 iLKTE ·RlN 1936 CUMA 

1illi l\tü laf a Vel{aleti 
Deniz Merkez Satın alma . . v• d . 

Komisyonu Reıslıgın en. 
• olan 1000 ton kardif kömD· 

1 - Tahmin edilen bedeli 11500 lıra ba günU aaat ıs :ru " · 7/1 Teş./936 çarşarn la· nun pazarlıkla miınaknsası · d k' knrnilyonumuzda yapı 
de Ankarada M. M. Vekaleti binasın a ı ,.---
taktır. • U ve münakasasına 

2 - Şartnamesini görmek istiyen]erın he8r63glı'~alık muvakkat te-
i· · a u ye saatte • .,!ırak edeceklerin de mezk r g n (1142) 2-4687 
lrıınaları ile komisyona müracaatları. 

Adliye V ek~l.~ti1!,~~= : mucibô•ce y•p•l•c•k 
1 - Temyiz mahkemesı ıçın ~ ksiltmeye konulmuştur. 

154 parça Mobile kapalı zarf usuhle e . gUnü aaat ıs de An-
2 - Eksiltme 19 Teşrinie~el 93~k~~:~r~:Vazım mUdürlüğl' oda· 

lcarada Temyiz binasında Adlıy~ V nu tarafından yapılacak~ır. 
ıında to'llanacak eksiltme komısvo evi Ankarada Adlıye Ve· 

3 t h a aid şartnam 
- stekliterin bu usus sız alabilirler. • • 

ltaleti J..evazım .Müdürlüğünden par\·ıenin ınecmuunun tabınını 
4 - tsbu yaoılacak 154 parça ~o rı adıf'· • 

bedeli 10353 on bin üç yUz altmış üç 
1 
ır • teklilerin bedeli muham· 

~ - Eksiltmeve iştirak edecek ? an ;sbu uk kuruş ntıkten ve 
menin % 7 buçuğu nisbetin~~ 777 lır~12 edil!n tahvilat Ankara !"al 
)ahut devletce nakit mukabıhnde ka: • olan sandık makbuz1arıv~e 

ndı~:na teslim etmiş ?ldı~~~~r;~ ı:a::;-arın eksiltme saatinden k~i~ 
teklif mektuphırını havı .mu r. setine vermeleri taşradan t~ 
saat evveline kadar komısvon rıva nr saatte veti5me ini tem~n~.n 
tncktubu trönderecek olanla!ın d? ~~maları ve dış zarfların mııhur 
c!aha evvelden postaya tevdı etmış la mdır (1169) 2-4694 
ınumu ile ayrıca~m~u~· h~ü~r~le~n:m:i~ş~o:l:m:a:sı~::z_ı __ . ---~----

fj)]] ı üdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satın alına R . ı· ..,.nden· 

Komisyonu eıs ıgı . 
. lira olan 600-700 ton mazotun 

ı _ Tahmin edilen bedeh 12000 a mba günü saat 14 de An· 
Pazarlıkla miinaknsası 7 / 1. Teşj9;.6 k~~vonumuzda yapılacaktır. 
lıarada M .M. Vekiıleti binası~ ~ ~nlerin her J!Un ve mlinakasaıına 

2 - Sartnamesini görme~ ıstıykOrd (900) liralık muvıı1<kat te· 
i tirak edeceklerin de yevı:':1ı mezl a(ll43) 2--4688 
tninatları ile komisyona muracaat arı. 

\nk İkinci Sull'). Hukuk Mahkeme~inde~ 
ara mlldürlüğil mutemedı Fehını 

Ankara posta ve telı?raf umum 
tıezdinde gelini Servere:. • vekili Avukat Ali Rıza Acar tara· 

Ankara poıta telgraf ıdaresı uz 928 senui niaan maaşındı_n 
fından posta memuru bulu~du~nkuruşun tahıili hakkında aleyhı· 
fazla mehuzunuz olan 43 Jır:kta olan mahkemesinde: ikamet~fih!· 
Jıizde açılan davanın y~ı~".1Janen teblij:!at icrasına karar verılmıf 
nızın mechuJiyetine me n~ '1 15-10-936 saat 9 da mahkemeye gel
oldueıın~an dur;u;""ı,g~~ını~;: gıyap kararı verilece~! ilanen bil· 
~e~l.itinız takdır e (1~54) 2--4691 
dırılır. 

Ankara Asliye Birinci 
Hukuk Mahkemesinden : 
hallesinde Hamit soka~ında 25 No. lu 

Ankarada Ha~ı ~urat mda lduwu belli olmıyan Hacı Ahmet oğ-
evde outrurken ~ımdı nere e o g 

lu Hakkıya: lan tescili talnk davasının 14.9 936 
Karınız Hatice ta;af ından aç~ t' e gelmediğinden evrakının mu 

tünu mahkeme celsesınde davacı a ıc . b d fa 23 9 936 gün· 
k verilmış ... e u e · · · 

Qmeleden kaldırılmasın~ ar~r muhakeme günU olarak yenı· 
lu arzuhalla tekrar yenılenmış oh~ •. .. saat 14 de mahkemeye 
d n tayin kılınan 14·10·936 çarşam t gun~ ve aksi takdirde mahkc· 
celmcniz veya bir vekil yoU~ma{? t u~ı'·'~ makamına kaim olmak Ü· 
rn nin gıyabınızda devam e ece ı ~96 ~ere ilan olunur. (1171) 

Ankara Asliye Birinci 
Hukuk Mahkemesinden : 

kağı 11 numaralı evde otururken 
• Ankarada iç kalede ~ektep :~ Rifata. 
•rndi nerede olduğu belh olmıy 1 Boşanma davasının 14-9-935 
Karınız Hayriye ta~fından at an gelinmedilinden evrakın 

unlü muhakeme celsesınde rnah ~~y~ ve bu defa davacı dava• 
tnuamelcden kaldırııma11na karar. verı. m~f duğundan muhakeme gü· 
&ını 23-9-936 ı?ünliı arzuhalla yenılemıt 

6 
rpmba gtinU saat 14 de 

hii olarak yeniden tayin kılın~ 1t~~9~.ncicrıneniı. ıuzumu ve akai 
lnahkemeye gelmeniz veya bır v~ 1 d ~oaın cdecelH tebliğ makamı· 
takdirde muhakemenin gıyabınız (all 7eo) 2-4695 
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

P. T. T. Başmüdürl~«iimleıı: u· 
" • "örende karakol binasmrn ;J 

1 - Eksiltmeye konu!an ış.: Keçı 
hlctre açr~ında P. T. T. bınası ın,aatı. 

Ke,if bedeli 9659 lira 8l kuru•~~ ıunlardır: 
2 - Bu işe ait prtnaroe ve ev 1 
A - Eksiltme ve fennt prtname er. 

B - Mukavele pr?j~ıli il • fiat cetveli 
C - Keşif Cetveh sı s eı 

t
i).- Proje, "dürluk yazı i teri kaleminde göre· 
stıycnler bu evrakı Başmu 

bilirler. • ünU saat ıs te P. T. T. 
3 - Eksiltme 13 birinci teşrın 936 ~rı:: ~·ulile yapılacaktır. 

ba rnUdilrlük komisyonunda açı~ .ck~ı t klilcrin 725 Ura muvakkat 
4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın ğıs/ ki ve"ikaları haiz olup ge· 

\~ıninat vermesi ve bundan başka a!}ll 1 a • 
tirtnesi Hh:ımdır. 

1 
müteahhitligl vcsıka r, 

A - Nafıa Vekaletinden n!ın.mr~i~~ması veya dioloma!ı "Mimar 
:a - Mimar veva mtihcndıslık P .. akasaya ~rilmesı. 

"c rnühendisten biriyle müşter{7~~2;nun 2--4697 

ııl ara Belediye Rei liği~ıdeıı ~ 
. • • MUdürlUğünde dı eri. ;m~kın~ 

Su İ leri İdaresi için bır~sı F~n 'hdam edilmek üzere ıkı dıplo 
trıuhcndisi olarak Fen Heyetınde ıstı •• 

h mühendis ahnacakt • • . " hendisine 300 lira aylık ucret 
l•cn Müdürüne 350 ve makıne mu 

"erilccektir. tn ilizce) bilenler tercih c• 
Yabancı dil (Fransızca, Almanca, g • 

dılccektir "strrir vesıkalar Ue 
t : . ha' lduklarını go 

. stckhlcrın bu şartları ız 0 -4690 
tnUracaatları. ( ıı 53) 2 

ULUS 

Ankara iizilc öğr ı nıeıı 
{ kulu ))iı·el törlübrüııdcn : 

1 _ 936 • 937 senesi zarfında açılacak olan Konservatuvarın Ti· 
yatro ve Opera kısmı için yatıı.ızlardan ba ka yatılı talebe alına-

caktır. • 18 k 
Kızların en az 16 ve en çok 20 ve Erkeklerın. e.n a~ ve en ço 

20 yaşında olmaları ve hiç olmazsa Orta okulu bıtınnıt bulunmaları 

]izrrndrr. i a .. k k d 
2 _ İsteklilerin S Birinci Teıırin pazartes ~ nu a ,rımı~a a .. nr 

birer dilekçe" ile Ankarada Müzik Öğretmen Okulu Dırektörlhf:unc 
ve tstanbulda Şf'hir TiyatTosu Rejisörlügüne baş. "!'rrnahdı.rl.ar. • 

Bu müracaatta apğzda istenilen vesikaların bırhkte ıetırılmesı 
Uzrmdıır. ., 

a) Bir hal tercümesi ''Kendi el yazısiyle 
b) Nufus hüviyet cüzdanı 
c) Sıhhat ra onı 
d) Okul diploması •• 
3 - Seçme sınavı, Ankarada Müııik Öfretınen okulunda 6 ~ı~ın: 

ci Teşrin sah günü ve latanb•ılcla Şehir Tiyatrosunda 12 bırıncı 
teşrin pazartesi gtinü yapılacaktır. (1182) 2-4710 

UzuııkÖJlrÜ lkl diye 1lei liğiııd "'il : 

Uzunköprü belediyesi için 2000 litrelik ve ~ulama ~ertibatını haiz 
bir tane arazörün mubayaası kapalı zarf usulıyle eksıltmcye konul-

muştur. . • 
.Muhammen bedeli (4500) lira olup muvakkat .temınat akçcsı 

.. 377" lira "50" kuruıtur. İhalesi 6-10-936 salı günü saat 16 da ~-
ko"prü belediye daimi encümeni huzurunda yapılacaktır. Bu ışe 

zun ı d' 1 • d ·· d ·ı 'd fenni şartnameler Ankara ve stanbul bele ıye erıne e gon en • 
~ olduğundan istekliler sözü geçen belediyelere müracaatla bu ev· 
ra~ görebilirler. ( 1622) 

tnlıi arlar Anlcaı·a 
IJa iüdürliimiııdeıı : 

Ankara Bıınltalar caddesinde inhisarlar BaşmüdürliığU binası -
nın alt kat•nda mevcut şampanya kavına 681 liralık keşif bedeli o
lan soğutma tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 9.~0.936 günü sa
at on be te Ba müdürlükte toplanacak ek iltmc ko~ısyonu ta~afın· 
dan yapılacaktır. Muvakkat teminat 51 li :adır. Keşıf ve resmı gör· 
mek için muhasebeye muracaat edilmelidir. (965) .. 2-4445 

özel Bizinı 01 n] 
Dir ktörlü«iiııden : 

1 - Okul 28 eylül ~zartesi gunu denlere ba lıyacaktır. 
2 - İlk kısmın birınci sınıfına 930 doğumlulnr dahi alınacak· 

tır. -.z 
3 - Orta kısmın birinci sınıfına talebe kaydına başlanmıştır. 
4 - Kayıt muamelesi, Samanpazarında Albayrak okulu yanın-

daki okul binasnda hergün t 9 dan 15 e kadar yapılır. Tele· 
fon: 2459 (10 l) 2--4584 

TaJlU ve 1 a<l~J tı· atl>il at 
Ol ıı]u 'üdürlüğüııd~n: 

Ankara ve civarında mektebe kayıt ve kabulünü i teyen talebe· 
nin 8 • te rınıevvel • 936 perşembe gunu saat 9 da mus b:ı~ imtiha· 
nı yapıfacağından i teklıh.rin o gun mckter.c bulunmaları ıl!n olu· 
nur. j1133) 2-4 50 

Ankara l'olıunı 1 lah İ ta yoıı u 
Dir ktörliiğündeıı : 

Mucssesemizi" Keçiören şosası ile birJeıtifi yere yaptırılacak 165 
lira keşif bedelli bahçe. kapısı Ankara tohum ı&lah ista yonun~ top
lanacak eksiltme komısyonu tarafından 2-10-936 cuma günu aaat 
ı o da ihale edilecektir· • • 

R • ke•if Ye artnameleri g6rmek ıstıyenlerln her gün mUes-
csım, :ır ğ • k i · 1 • sese direktörlüğüne ve pazarlı a gırme stlyen crın de y}lkanda ya-

zılı gün ve saatte komisyona bat vurmaları. (1122) 2--4637 

Müzik öf:'.rretmeıı Okulu 
Dir ktörlüğüııdeıı: 

1 _ 1936 • 1937 öğretim yılı başında okulumuza ba~h olarak a
çılacak olan Konservatuvarın Opera, Temsil, Piyano, Teori, Şan 
ve Orkeıtra Enstrümanları gruplarına talebe alınacaktır. 

2 _ Konservatuvar gündUzJUktür. Yatılı değildir. 1atekliler 
bir kabul sınavına tibldir. Tah il için senelik bir ücret verilir • 

3 _ İstekliler S Teşrinievnl 1936 paı:artcsi günDne kadnr okul 
Direktörlü~üne ba vu'?'alıd.ırlar. Bu müracaatta aşağıd iatenilen 
vesikaları ,.,irlikte gcdrılmeıı lıizrmdır. 

a) Bir hal tercümesi (kendi el yazısiyle) 
b) Nüfus hüviyet c:Ordanı 
c) Sıhhat raporu • 
d) Kuçilk yaşta bulunanlar içın ebeveynlerinin t hriı; mu· 

.afaka ti 
4 _ Şan dersi alacak erkek talebenin yaşı en a fı 18 ve "ız ' a· 

lcbenin 16 dır. 
5 _ Kon rvatuvar kabul tun vlarr 6 Teırinicvvel 1936 aalı gü· 

nU müzik ij •rctmcn okulunda sa t Si d ha. lıyacaktır. 
6 _ Fazla tafsil!it almak iıtlyenler okul DirektörlUJ!üne müra-

caat edebilirler. (1058) 2--4558 

Ba hurt A ·k ri atına1ma 
omi onu Ba kaıılığıııdaıı: 

Bayburttaki kıtaat ihtiyacı için yUz yetmi bci bin kilo !abri· 
ka unu saun alınacaktır. T hmin bedeli on dokuz bin ikı yuz elli 
liradır. Şartnameler Bayburt Ask~ıi Sn.tın alm komisyonundan 
be elsiz ahnar. Eksiltme 12 - bırancı te nn - 936 puartcai glinU ı -
at g da Bayburt mevki kumandanlığı dairesindeki Askeri Satınal· 
ma komisyonunda olacaktır, Eksiltme kapalı zarf uıulü ile olacak· 

tir. d • u L k ij l• ' t.-M uvakkat teminat bin ort y ı aır ç ıra yeunıJ Ll'Cf kunıt-
tur. Teklıf mektupları 12 • b!rinci teşrin 936 pazartc~i gunu aaat 
sekize kadar eatın alma komısyonu baık:ınlığın vcrılml, olacak· 
tır. (1353) 2--4504 

SAYFA 7 

Sıhat ve İçtimai muavenet Vekaleti 

Anl\ara f ~rl" "'Z J ıfzı~ . ıhlıa 
l\f ües .1iidiirliiğiiııdeıı: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Serum ve kimya şubelerine satm 

alınacak nllit kimya ubesinin muhammen bedeli 2850 lira, Serum 
şube inin muhammen bedeli 4591 lira. 

lstiyenler ş.1rtmımc ve listesini müessese nıuhasip mutemedli-
ğindcn olabilirler. 

2 - Eksiltme 3 • 10 • 936 gün cumartesi saat l l de yapılacaktır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulil ile vapılncnlctır. 
4 - istekli eksiltmeye girebilmek için 558 lira 10 kuruı muvak

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

S - Teklif mektupları yukarda vazıh saatten bir saat evvel mD· 
essesc müdüriyetine getirilerek eksiltme komisyonu rclıliline mak• 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplar en 
nihayt yazılı saatte geJmiş olma ı ve dış zarfın mUhür mumu ile iyi
ce kapatılmı olması Uiznndır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilml'z. (922) 2-4379 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARJ 

H .. AN 

1 - Eskişehir Kütahya garnizonu için 475000 lci1o un knpılı 
zarfla 14-10-936 giinü saat 16 da E ki ehir aak ri tın nlma komiı· 
yonunda alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 58187 lira 50 kuru tur. 
3 - Muvakkat teminatı 4364 Jira 6 kuru tur. 
4 - Teminatlar vaktinden evel muha ebe veznelC'rine veya mal

sandıklarına yatırılarak makbuzlar veya banka meJı:tupları kanı nu
na uygun olan teklif mektuplarının içerisine konması ve tel lif 
mektuplarının ihale gUnU Eski,ehir posta ve telgraf ayarı ile aat 
on beşe kadar komisyon başknnlıf ına verilme 1 ve 24SIO ayılı kanun
da yazılı ve ikaların luzumunda komisyona ibrazı şnrttır. 

5 - Şartname her gün komiıyonda görulebılır. (10 2) 2--4596 

iLAN 

ı - Garnizon hayvanatının ihtiy cına " rf edilmek ti ere 
780840 kilo yulaf 10.10.936 cumnrtesi gunU saat ll de kapalı zarf u· 
ıulü ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin )' pılacağı Ankara Levazım amirli· 
ğl sntın alma komisyonun lan 137 lrnnış muk bilinde verilir. 

3 - Yulafın tutarı 27329 lira "O kunıştur. Teminatı muvakkate
si 2049 lira 70 kuruttur. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. Uııcü maddelerinde
ki vesikalarla teminatı muvakkatc ve teklif mektuplarını havi kapa· 
lı zarflarını klınunt teldlde tanzim ederek ihalenin yapılacagı belli 
gün ve saatten en az bir uat evvel me.z.kOr kamisyona vermeleri, 

(1000) 2~5JS 

iLAN 

1 - Tümenin Erzincan gaı nizonunda bulunan kıtaat ve mUea
sesat ihtiyacı olan 450 bin kilo f brika ununn ihal gunu talip çık· 
madı •rndan 5 • 10 - 1935 paıarte i gunU saat 11 de ilı le edilmek 
Uzcre yeniden kapalı zarfta eksiltmeye konulmu1tur. 

2 - Muhammen bedeli 67500 liradır. 
3 - Yiızde yedi buçuk ilk teminatı 5062 lira 50 kuruştur. 
4 - Ş..trtnnmesini gönnek istiycnler 338 kuruş mukabilinde 81· 

tın alma komisyonundan alırhır, 
S - Şartnamenin 4. UncU m. elde ine göre i tekliler teklif mek

tuplarını 2490 numaralı artrnna ve clcıiltme kanununun 32. 33. S4, 
üncU maddeleri ahktmına tevfikan tanzim ederek ihale aatinden 
bir aaat eveline kadar Erzincan &ntın alma komisyonu başkanlı ına 
makbuz mukabilinde vermit bulunacaklardır. (941) 2--4420 

iLAN 
1 - Garnizon hayvanatının cnclik ihtiy çlarına sarf edilmek ü

zere 744492 kilo arpa 9.10.936 cum cüniı saat 15 de kapalı urf uıu· 
1U ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılaca ı Ankara Levazım amirli
ği tın alma komisyonundan 140 kurut mukabilinde verilir. 

3 - Arpanın tutarı 27918 lira 45 kuru' olup teminatı muva.kka • 
teai 2093 lira 88 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve s. 
üncü maddelerindeki vesikalarla teminatı muvakk:'lte ve teklif molc· 
tuplarmı havi kapalı zarfların ihalenin ynpılncalı belli glin ve aa
at1en bir 1M1at cveline kadar mezklır komisyona vennelcri, 2--4514 

iLAN 
Cinsi Miktarı Fiatr Şartname th:ılc tarihi gunil aaatl 

paraaı 

kuruş 
Un 360000 50400 252 19-10·936 pazartesi ıo 
Sıgır eti 110000 22000 000 19-10-936 ,. ıs 

1 - ~ msun garnizonunda bulun n kıtal rın ihtiyacı olan yu· 
.karda yazılı un ve sığır etine ait şartnameleri karıı ında yurl fiat• 
la alrru k ve gormck iıtiyenledn her gUn tUm binasındaki komls· 
yona gelmeleri. 

2 - .E~siltm~ yukarda yazılı Uırlhlcrdc kapalı zarrıa olacaktır. 
Sı •ır etının tcmınatı muvakkateat 1650 lira unun teminatı muvak
katcsi 3770 liradır. 

3 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3 UncU maddelerindeki vesikalar
la tmıinat ve teklif mektuplarını ihale santinjlen bir saat evci ko-
misyona vcrmiı olmaları. (1144) 2-4689 

l LAN 

lstanbu) kumandanlı~?M I;:: •Jı kıtaat ha •vanatı Jçfn ı500 tol\ )'U• 
laf 19-10-936 pazartesi gUnU saat onbcştc k pah zarfla satın alına. 
calctır. Muhammen tutarı 37500 liradır. Şartnamesi komisyonu• 
"!uz.da r.ö~ldiıgü gibi 250 kuru mukabilinde verilebilir. fsteklilc
nn 2 13 lınrhk ilk teminat makbuı veya mektubunu ve 2490 numa
ralı kanunun 2. 3 Uncü maddeJerındeki vesaikla beraber ihalenin en 
az bir saat evcline .kadar teklif mektubunu Fındıklıdaki komutan-
lık satın alma komısyonuna vcnnelerl (1165) 2--4693 

İLAN 

l - Mityat kıt»tının scn~lüc ihtıyacı için 288000 kilo fabrika 
unu 21 ·10 '30 tarfhine mftndi! \Ç.Uşamb. giınti aat onbeşte 1ra-ı. 
zarfla ihale edilecektir. •-

2 .- Unun teminatı muvakkatcl ri 2160 liradır. t tcklilcr şartna· 
mey~ bulundu~ları yerin satın nlma komisyonunda gôı elıilirler. 
Ek ıltmcye ı tırak e~eceklerin yukarda yazılı teminatları ile mu· 
kOr gun ve atte Mıtyat alay :ıtın nime komisyonuna mUracaat-
ları. (1137) 2-4586 

nkara k r]ik ul:w-.. iı den: 
YUksek Mbhendis mektebi veya Guzel Sanatlar Akademısi Mı· 

nı rt şubesinden veya Yuktck Fen okullarından mezun olmak prtı· 
le .ve ka~ro~ar~ndüi ilk \\cret miktarına gorc bır fen memuru •C}'a 
mühcndıse ıhtıyaç oldu undan bu ft'Jaiti haır. olanlardan iııtelchll'· 
rin ube)•e miiracaatları 11 n olunur ( ı ı 52) 2 467.(t 



. 
ULUS 

Kültür Bakanlığı tarafırıB .. t.. kt k•t hl ld. H ı·ı N ·den 
d b t 1 u un me ep ı a arı ge ı. a ı a.cı an as ırr an alınız. 

SUMER BANK 
Umumi i\ılüclürlüğünden. 

Ecnebi memleketlerde Mühendislik tahsili imtihanında 'kaza
nan Lise mczunlannm isimleri aş ağıda yazılıdır: 

İsmi Mektebi 
1 - Mustafa Subaşı _ Galatasnray Lsesi 
2 - Adnan Şener İzmir Erkek " 
3 - Alı Ulubay Konya Erkek " 
4 - Sabahattin Taray Boğaziçi ,, 
S - Sabri Gündüz Ankara Erkek " 
6 - Oğuz Özbay İzmir Erkek " · 
7 - Sadi Ünal Kabataş Erkek " 
8 - Fethi Tokuz Haydarpaşa '' 
9 - .Muharrem Somer İzmir Erkek " 
10 - Ata Berker Sen Jozef '' 

11 - Ekrem Sadrettin İzmir Erkek ,, 
12 - Ömer Saka Kastamonu ,, 
13 - Hasan Hüsnü Tuğcu İzmır Erkek " 
14 - Nüvit Arıcan Galatasaray " 
15 - Ekrem Menemenci oğlu Haydarpaşa '' 
16 - Fikret Menemenci oğlu Haydarpaşa " 
17 - İsmail Bayındır İstanbul Erkek •• 
Muvaffak olamayanlar evraklarım geri isteyebilecekleri i-

lan olunur 
•~rı;-ıt+iJc:ı: u: 

KU.fU..A' 

Ask:eri F- lırilcalar Umum 

l\'lüdürlüğünden: 

Kimyager Alınacaktır 
:Ankara civnrinda istihdam edilmek Uzcre diploınalı bir kimya

~~ alı~acaktır. lateklilerin istida ve ve::;ikalariyle Umum Müdür-
luge muracaatJarı. (1054 2-4576 

FOTO 
l\IERAKLILAR iN A 

. 1 - Bir büyük Agrandisman makinesi (l.anternJ ol:>jef
ttf Erneman dublanastiğmat. 

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

Çocuk Esirgeme Kurumu 
1 

Genel Merkezinden : 
~1i Sara~ı c.addesinde yaptırılacak apartnnan, sinema, ytizme 

fla•uzu ve garaJ bınal&rına ait inşaatın ihalesi görülen lüzum ü . 
ne 12.10.1936 pazartesi günü saat 14 de talik edilmiştir. zen. 

ANA 
TÜRK MAARİF CEMİYETİ 

Ycnişehirdekf ilk mektebinde 

A S 1 N I F A N 
1 

açılmış ve talebe kaydına başlanmıştır. Telefon (2877,-

.LTfT1T91'Tf:ı: :ı: :ı: 

ANKARA 
Anonim Türk Sigorta Şirketi 
Memlekct~mizin c:n kuvvetli .~.al~ grupları tarafından tam milli 

bir sermaye ıle ve sıgorta te~~ıgının modern esasları Uzerine ku· 
sulmuş olup Ankara ve havalısınde geniş teşkilatla işe başlamr~tır. 

Acentesi: Seyfullah ve Necip lfüaderler 
(Anafartalar çaddesi No. 68 • Telefon: 1055)' 

2-3890 

l\'.levva t11zu 

En hoş meyva tuzudur. fnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahataız· 

lıkları önler. Hazım kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

IGralık 
Yenişehir yeni Dikmen cadde

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

Telefon: 2035 - 25 
2-4654 

ZAYİ 
Ankara Şarbayh~ınca 1125 

No: da kayıtlı çift atlı ara~a. 
mm piHikasını kaybettim huk· 
mü yoktur. 

Hacıbayram mahallesi yıldız 
sokak No: 11 evde Ahmed oğlu 
Abdullah 2-4712 

IGralıl~ kat 
Havuzbaşı • Demirtepede Ne· 

catibey asfalt caddesi üzerinde 
20 numarada 4 oda, 1 hol, ha· 
marn, ayrıca bir hizmetçi odasın· 
dan mürekkep konforlu müsta -
kil bir kat kiralıktır. Gezmek is· 

tiyenlerin içindekilere, izahat 
almak istiyenlerin de 2574 tele-
fona müracaatları. 2-4714 

Satılık Radyo ve 
Gramofon 

8 lambalı Pilot markalı bir 
radyo ve sahibinin sesi möbl bir 
gramafon ucuz satılıktır. İste· 
yenler her gün Yenişehirde Se
lanik caddesinde 49 nda 17-19 
arasında görebilirler. 2-4713 

l(iralık daire 
Yenişehir Kocatepede su de· 

posu şarkında manzarası iyi ve 
bütün konforu mevcut olan bir 
daire kiralıktır. İçindekilere ve 
yahut 2580 telefona müracaat. 

2- 4708 

ZAYİ 
328 senesi Ankara Erkek Li· 

sesi 3 üncü sınıftan aldığım tas
diknameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

168 No: da kayıtlı Geyveli 
Burhan oğlu Tevfik 2-4711 

, 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara doğum ve çocuk 

bakımevi 
çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartımanı No: 3 

Telefon: 3951 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürii 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

' 

Günlük kasa mevcudunuz kıymmetli eşya ve evralnnız ıçın 

1 il N 1 Y E T . .,.ı> 
. . - fJl\hl' Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 hradan - 16 lıraya lcadar 

... 
l\iaı·maı-a Üssühahri Satınalma 

Komisyonu 
·jfjJJ~ 

Heis~ ~ 
ı• Tahmini M. '!emina tı oUn JS 

Cinsi Kilosu Lira Ku. Lira Ku. Eksiltme şekli S/l0/936 sf 
Pirinç 20.000 5000 00 375 00 Kapalı zarf ,. ,, .. ı§ 
Sade yağı 13.000 11050 00 828 75 ., .. ,, ,, ıt 
Zeytin yağı 5.000 3000 00 225 00 Açık eksiltme " , " ~I 

1 00 .. , ;6 ' Zeytin 6.000 1800 00 35 .. ı.. " 
9
;10/9 

Sabun • 8.000 3040 00 228 00 Açık eksiltme ,. ,, ,ı~,,1 
Kuru üzüm 10.000 2200 00 165 00 .. " "

1 
ıtt erıııl' ~dl"'.J 

üssü Bahri K. emrindeki kara eratı için yukarda cins ve miktarı yazılı altı k~ ~0ınisY0: ~ .... 
rine göre eksiltmeleri hizalarında gösterilen günlerde İzmit Tersane kapısındakı plarıtıl "I 
pılacaktır. Şartnameleri komisyondan bedelsiz alınabilir. İsteklilerin teklif ınekt_u (1056) 
2elerini aynı gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermelerı. 

Kiralık 

apartıman 
Yeni§ehir İsmet paşa cadde

si No: 78 evin orta katı kiralık-
tır. 

Geniş salon, odalariyle ban
yo, kalorifer ve sıcak ~uyu var· 
dır. İçerdeki bekçiye müracaat 
edilmesi 2-4709 

l{iralıli daire 
Ko::>peratif arkasında Afyon 

apartmanının 2 inci katı kira
lıkıtr. İş bankasında B. Ata Ev-

)tJ ı 

Ankara Bölge Sanat .?~~Jel' 
Direl{torlııt5 .~,rt 

J111 ·-"" 
• w inS .,e e J.,.. 

Ol<ulumuz atölyeleri ihtiyacı içın aşagıda c ksi1tt11ef~t 
olan muhtelif el takımları ve gereççler açık fe zlll ın3 e~ıe' ~ 

. .. k ve a ·re' o tur. İstekli olanların şartnameyı gorme ,e gı ~ ,,d' 
için her gün okul direktörlüğüne ve ek.sil.~~ııkl'lrtlığ~Llıııl11 

19.10.1936 pazartesi günü saat 14 te KiiH~r onunll ıca 
sa~ışmanlıgındaki okullar alım s~tnn koını5Y S ıııı' 
ettiği belgelerle birU""4 gelmelen. 6fo 7, 1 

Cimıi 

Muhtelif el takımları 
ve gereçler 

tutıı'' 9' _ .... nıen 
Miktarı Muhaı•f'"" Jirll 

46 kalem 1251•65 ~4ı 
ı 

cin'e müracaat. ~2;-4;7~0~7 !!!;!•l!!l:llCED=cl!S!:m•CS1~(;ll~l~4;) i!!!::::zEDD:aiJ ..... Jiilll' .... 

pıılft 
Y~ni 

s 
Pek yakında 
YENİ SİNEMA 

,Mevsimine başlıyor 

AL 
Gt:C~ ;ıt 

BU GÜN BÜ biif1İ1' A 
Üç büyük yıJdızıll }3l~tµr 

Kadınlarda!l Jll' 
11

/ 
Canlandıbrll~ rJo" 

Joan Cravford-R0 sö:z;lii 
- F ransızce. 

Pek yakında . GöNOL DEDIKOI> ULARI 
GEft1~ 

MARTHA EG 


