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Giindelik 

DEVLET VE HALK 

Yeni Türkiyenin amme huku
IQa telikkiıi ve devletin ıekil i: lbalıiyeti esas teşkilat kanuni
lif Atatürkün ve lnönünün muhte
ri •esile ve fırsatlarla söyledikle
'-t llUtuklarda artık tebellür etmit 

• tlnınaktadır. MalUındur ki her 
~in devlet telakkisi, reıımı, 

di millt menfaatlerine göre 
~İm edilmittir. ve her yerde re
libller, milletlerin ekonomik, soa
hl hünvelerine ve ruhi ihtiyaçla
"- uydurulmu~tur. Tıu1hin en 
~ vazivetleri karşısında imti
't·· Yermek mecburivetinde kalan 

tirlriyenin, Büyük Önderin ku
;:-daıında mucizevi bir hamle 

.kurttıtması onun takib ettiği 
'tejiw.. teklinin milli varlığımıza t. derecede uvgun olmasından 

rrelmiştir. Bizim rejimimize 
~ devlet nedir, ve nasıl bir 
11111.'11 .. f"ttir? 

Bize göre devlet, Türkive sı
~ları içinde ya,ayan halkın 
~erek iradesinden doğan bir 

ettir. 
Cünkü esas tetkilatımızda bu 

~i~ kabul editmit , her türlü ha
~Yet kaynaiı millette olduğu 
~ olunmuftur. Türkiyede türk 
._~Y~ini haiz olan ve Türkiye 
~arı mucibince medeni hak
~ malik bulunan herkes türk 
w"'Ulndaııdır. 

..__.Şu hale göre Türkiye' de vatan
~ ve tebaa diye iki ımıf batk 
~. Bu tarzdaki telüki ile in-
~ı Ye layik Türkiye arumcla 
~ bir münuebet yoldur. bu 
~da bir tabim yapanlar yeni 
'l'Gwlri,.'nin devlet ülküsünü anla
~ olanlardır. 

T6rki:re'de rejiyonalimıe Mla 
)~! Ye imtiyaz olmadığı gibi, ta-
~.:.ahıulü olarak batka dil 

vatandqlann da tahat 
"-ilerine aid vaziyetler müstesna 
~ .-rtiyle hukuk bakımından 
~hususiyetleri yoktur. 
~ lnkılipçı türk devletinin en 
1_ -Yük vazifesi, sınıflar, cemaat
._, Ztimreler, cinsler arumda ay-
~•ia ve bunlar arumda her ne 
"""dle oluna olaun bir mücıuleJe. 
)e -ydan Ye imkan vermemeli 
'- aziz bir vaizfe saymaktır. 
t._ <Yurdda boı-tt) cümlesi, bütün 
~ ~akikati ifade etmek için On
~iz tarafından kullamlmıt 
hw' Yecizedir. Bunun için mem
~ cemaat ve sınıf havası ve 
...._...eti yaratacak olanlara kartı 
~leketin kanunlannın vaziye -

lllribtir. Yanlıt dütünenler ıu -
~ bilmelidir ki, bundan başka 
i~~ye sadece türk milletinin 
----aesinin tahakkuku için kurul-
~:- bir devlettir. Türkiye devleti 
..... nt üJlriiye yaklaımak için ko
~tken hiç bir yabancı kuvvet bu
,.. hail olamaz. 

l°ürk matbuatı da ancak mat
~t kanununun tesiri altındadır. 
it·~ inkılabında şereHi bir mev-

11 olan türk matbuatı kendi şeref 
~ haysiyetini koruyacak kadar 
• ralc ve ayırma kudretine malik

U... Memlekette demagoji yapmak 
~ası artık çoktan geçmit harf'
-..erdir. Yeni Türkiye'de ancak 
'-rila •e dürüst olmak yoluyla yük
~~nebilir. Başka auretle hareket 
'*8ranı mucib olur. 

Gene tekrar ediyoruz ki her 
~ iilküsünden bir parçası tabak· 
~en yeni Türkiye onun her 
itti .. i hızmı almıt ve ül
._ flüne doğru koşmaktadır. Her 
dea li Y&nlıt fihlrleri kendiliğin
'ç.::;.:hih edecek kadar vazıh ve 

Necibali K.OÇVKA 

ADIMIZı ANDIMIZDIR 

iSTANBUL KURTULUŞUNUN YILDÖNÜMÜ 

KAHR.AMAN ORDUMUZ 
On üç yıl önce bugün 

Istanbu!a girmisti ... 

Kurtulan lstanbrıl, kendi kurtarıcısınr ~evim;le lcarııladığı günlerden birinde 

On üç sene evvel bugün, osman lı inkircuına bir alamet olarak ya
bancı orduların ellerinde daran lıtanbula, yeni tiirk devletinin, bii
tiin dünyaya ün .alan zaler ve ıer elinin Alemdarı türk ordusu yeni
den ginnİftİ • 

Mütareke günlerinde lıtanbulun içinde ve dııınJa YtlfGYan türlıler, 
o aca giinlerin laatıraıını naaıl unut amazlarıa, kahraman ordrman bu 
büyük türlı ıelarine ayalı baatığı zamanların engin aeoind de •öniil· 
lerUr.izJ en ltiç bir %aman ıilin.miy ecelıtir. 

Orayı ifgal altına alan yabancı orduları, tiirlriin cıılanyazcnnı de
ğİftİrmek ümidinde idiler. Halbulz i on üç yıl önce brıgiin (6 Birinci 
tqrin) türk ıüngüaünün parlak ucu, kurtuluı tarihimizin yeni bir 
1aylaaını lıtanlmlun mavi eökleri üzaine yamı. 

C'Y""'Si~ 

F t L 1 S T ı N D E 

Arablar imparatorluk istiyor! 

Yahudi gazeteleri de tngiltereye çatıyorlar 
Kudüs, S (A.A.) - Yahudi matbua· 

tı lngiltere'nin siyasetine hücum etmek
tedir. Gazeteler, son defa verilen ve as-

• 

metinin tefkilini istiyen Filistin arabla
rmın isteklerini terviç ettirmek maba· 
eliyle ingiliz hükümeti ile görii§melerde 
bulunuyorlarnuf. Deniliyor ki, pyed ln
gihere böyle bir teahhüdde bulunursa, 
bütün arab hükümdarlar Filistin arabla
nnı, greve ve tiddet polftikaama nihayet 
vermeğe davet eden mü§terek bir beyan
name neıredeceklerdir. Bu takdirde grev 
bir kaç gün içerisinde nihayet bulacak
tır. 

Yahudi mahfilleri, arablarm faaliye· 
tinden endi,e etmektedir. 

Ingilterede 
' Ekonomik kalkın-

Filislinde arabların üstleri aranıyor 

keri makamlara fevkalAde salahiyetler 
bah§eden kararların tatbik edilmemesin
den §İkiyet ediyorlar. 

Arab mahfilleri ve matbuatı ise kom
ıu devletler tarafından arab davasına 

karp alınan tavır ve hareketten dolayı 
memnuniyetlerini göatermişti. Kom!Ju 
devletler, ezcümle bir milli arab bükü-

Maarif Vekilimiz geldi 
Bir kaç gün evvel lctanbula gitmit 

olan maarif vekilimiz B. Saffet Arıkan 
dün ıehrimize dönmüttür. 

mamıza karsı olan 
alaka gittikçe 

artıyor 
Londra, 5 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Brassert müesaeseıi ile Karabük demir 
sanayii tesisat mukavelesinin imzası 
dolayısiyle allkalı Siti grupu tarafından 
dün ticaret heyetimiz §Crefine Grovneı
rhoda üçüncü bir ziyafet verilmif bu zi

yafetlerde ticaret heyeti ve Londra bil· 
yük elçiliği ileri gelenleri ile bathca 
finans ilemi mümessilleri hazır bulun
mut ve salon türk renkleriyle süılen
mittir. 

Sitide sanayileıme plAıumıza kartt 
gittikçe artan bir alaka uyanmaktadır. 
Bu maksadla yakında Türkiyeye gelecek 
bir heyet Jrazırlanıyor. 
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Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

ISP ANYOL IHTILAI~t 

ihtilalciler Bilbao ya otuz 
kilometre kadar yaklaştılar 

-----,·-----

s 

Londrada ihtilalcilere faşist 
ettiklerini anlatan bir 

devletlerin yardrnı 

rapor neşredildi 

lhtilllcileria Madrid üzerinde ve diğer cephelerdeki ileri 
hareketleriai ı osteren harita 

·Edlmburg, 5 (A.A.) - İtçi partisi· 
nin icra komitesi İspanya iflerine mü
dahale edilmemesi bakkında bir karar 
vermi,tir. 

9a ~ı•• etmemek_.. 
lqmumlll P .. ve Alaiaa-
yada dahil oldulu halde bütün devlet-

Antakya sayfası 
Bu günlerJe, 1921 anlaı

maaına uygun olarak lam bir 
muhtariyete lunnqacafa flÜnÜ 
6ekliyen Antalı.)'Clllİn .Uel re
simlerinden 6ir «qla yaptılt. 
Olmrlanmıs 6a Psel resimle
ri altınc:ı ..,lonutla •örecek
lerdir. 

terce seyyanen ve tamamiyle tatbikil'.'e 
itina edilmesi istenilmektedir. 

Geçen ay Pilimut'da tradünonların 

konferansında alınan kararın aynı olaa 
bu ...... bu~ umcat ls"1afll ıı .. 
tMvibiae auedilecektir. 

F(Jfnt devletlerin ilııilôlcilere 
)0ardımları 

Londra, S (A.A.) - İıpanya işlerint 
müdahale etmemek anlqmaama riaye' 
edilip edilmediğini tahkik ve tetkiW 
eden re~ olnuyan koınitenin rapord 
dün akfam neşredilmiştir. 

Bu rapor, Portekiz, İtaJ.ya ve AJmui, 

yM anla~ın altdüıdenberl iailertı 
9iWı ve müt~ıa göndermit olduk
larını ve bundan bafka gene Porteld• 

(Sonu S. inci say/ada) • \ 

Sa~··1ann cezannr laemen oeren hSkim B. Şeril - mahhemeye siiriileı. 
ilti ~u - arkadaıını bi~akla yaralayan Azi% mahkemede 

(Yazısı 2. inci sa>·fod.J) 

• 



SAYFA 2 

HE:R 
1 il 1 ŞEVIQ>~N 

-------~öRAZ 
Para ..• 

... Dostum Cronillet geçen gün bana şöyle dedi: "Para kelimesinin artık 
eski manası kalmadı:delili de bir memleketin parasız yaşıyabileceğiı iler· 
liyebileceği, hatta harb edebileceğidir. A vrupanın iki büyük milletinin pa· 
rasız olduğu teranesi ile kulaklarımız sağır ediliyor. Halbuki bu nakarat 
ikisini de otostradlar, amfiteatr/ar, zırhlllar, tayyareler, demiryolları yap
maktan nıenedemiyor ve bu inşa hamlesi, bu milletlerin "para sahibi'' ol
dukları de•drlerde görmemiş bulundulcları bir kuvvetle devam ediyor. 

lleri sOrdüğü fikrin miJJetler hakkında belki doğru, fakat ferdler ba
kımından böyle olmadığını Cronillet'nin dikkatine koydum. 

- Yanlış! diye bağırdı. Günden güne, ekonomik prensipler değiştikçe 
ferd, • milliyeti ne olursa olsun, - artık malının sabit, kati, itiraz olunmaz 
sahibi sayılmıyor. Her rejimde, otoriteleri/ede ve demokrat deni/enlerde, 
mülkiyet telakkisi m u v a k k a t ve m ü t e h a v v i 1 e do{;ru mey
lediyor. Eğer adetlerdeki değişiklik bu minval üzere devam edecek olursa 
herhangi bir riyaziyeci, yirmi sene sonra azami servetin ne .olabileceğini, 
ihtimali hesab ile, §imdiden tahmin edebilir. Böyle olunca da insan, ihti
yacından fazlasına malik olmak için, neden tasalarını artırmalı? Çeşid çe-
şid hükümetlerce yurddaşa tahsisi muhtemel en az servet mikdarına ihti. 
yaçlarım uydurmak daha akıllıca bir hareket olmaz mı? Bu "en az .">ervet 
mikdarının,, da diğerlerinden daha cesur filan veya falan memlekette, 
yakında bir kanunla tayin edilmiyeceği iddiasına girişebilir misiniz? Bü
tün faraziyelere göre herhangi şekilde para biriktirmek ahmak işidir; 
çünkü, önce, para kelimesinin manası keyfileşmiştir, ve sonra, bir milletin 
parasız da yaşıyabileceği hadiselerle ispat olunmuştur. 

Cronillet işte böylece konuştu. Ona ne cevab vereceğimi bilemedı'ğim· 
den omuzlarımı silkerek mırıldandım: 

- Paradoks yapıyorsun! • Marcel Prcvost. 

Uç u~urlu salı .•• 
Bu .. 'lk · · gun 1 teşrının altısı ve salı. Bundan on üç sene eve! bugün gene 

s~lıy~ t~sadüf etmiş ve o gün kahraman türk ordusu lstanbula yeniden 
gırmıştı. 

Tesadüfün daha garibi nerededir, biliyor musunuz? Bundan 483 sene 
evel ilk türk ordusunun lstanbula girişi gene bir salı gününe rastlamıştı. 
Hatta, 0 yüzden, o zaman bize düşman olanlar salı gününe bir uğursuzluk 
damgası vurmuşlardır. 

Sebebini ve menşeini bilmeksizin bizim aramızda da salıyı uğursuz sa-
. • yanlar bulunması tuhaf değil midir? 
Şıka~o ~ucnğu Ye dili. - ---------

. Meşhur yahudi muharrhlerinden lsrael Zangvil bı'r gün, Şikilgo'da 
bır sofrada yemek yiyordu. Yanında genç ve patavatsız bir kadın oturuyor· 
du: Kadın, muharririn yemek yiyişine, adeta lokmasını sayar gibi, dikkat 
edıyor, arada sırada münasebetsiz sözler de söylüyordu. Genç kadın bir ara
lık, muharririn aslen yahudi olduğunu hisettirecek bir surette sordu:. 

- Mister Zangvil, bizim Şikago sucuğumuzdan n~sıl hoşlanryormu
svnuz? 

Zangvil şu cevabı ı•erdi: 
- Evet, onu sizin Şikago di/İııize tercih ediyorum. 

Bereketli Lir kli"c . , 
Bu yazının yanıbaşında görcJiiğı"i

nüz baş resmini bir lstanbul gazete

sinden kopye ediyoruz. Resmin al· 

tında "Bayburd orta mektebi müdü

rü Mahmud Kemaf' yazılıdır. Fakat 

klişe bereketli bir resme benziyor: 

bunu bir hafta sonra altına bir bas

ka isı'm, bir ay sonra bir başka ad 

koyarak basmak neden mümkün ol
masın? 

_, 
TAKl'iM .. _ _. .. , 
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* : 18 Receb 

23 Eylul 

Hıdrellez 

1955 

1352 

154 

Giineıin doğması 6,02 

.,. ,, Batmaaıl 7,45 

- Ordumuzun İstanbul' ... 
kurtuluşu c923) a gırışı ve f stanbul,un * 

ı - Cumuriyet altınl 
arının darbına başlandı (925) 

Başbakan İsmet İnönü Pi • 
reket etti (931) re den Triyeste'ye ha-

* * t ........ ....,.~ .. 

Aiacan'ın muzibli[;i 

Meşhud 
l{anunu 

ULUS 

cürümler 
tathik:atı 

İlkteşrinin birinci günündenberi tat
bik mevkiine giren meşhud cürümler 
kanununun faydalı neticeleri geçen şu 
bir kaç gün i5inde kendisini göstermiş
tir. İşlenmiş veya işlenmekte bulunmuş 
olan suçları derhal cezalandırmak gaye
sini taşıyan kanunun yenilikleri zabıta 
ve adliyemiz tarafından çok güzel kav
ranmış ve tatbik edilmekte bulunmuş
tur. Ay başındanberi Ankarada yeni ka
nunun tatbikine mevzu olacak ufak te
fek vakalar olmuş ve suçluların cezalan 
derhal verilmiştir. Bunlardan bir kaç 
misal veriyoruz; 

S<ırhoşluk yiiziinden kavga 
ve bıçak 

Safran hanında oturan Ali ve A'ziz a

dında iki adam, evvela odalarında otu

rup rakı içerek eğlenmişler ve sonra sar

hoş olarak kavgaya başlamışlardır. Ne

ticede Aziz bıçağını çekerek Aliyi kar

nından yaralamıştır. Yaralının feryadı 

üzerine hadise yerine gelen polisler A

zizi derhal cumuriyet müddeiumumiliği

ne teslim etmişlerdir. Hadiseden yarım 

saat sonra suçlu mahkum edilmiştir. 

Umunı1 istirahatı boz'du ve 
cezasını çekti 

Pazar akşamı Samanpazarında son 

derecede sarhoş olduğu halde bağırıp 

çağıran ve bu suretle umumi istirahati 

ve sükuneti bozan Muharrem de haki

min huzuruna çıkarılmış ve cezalandırıl

mıştır. 

l ki ortal.; arasında 

Atpazarında kahveci Ahmed ve Sa

lih günlük kazançlarını taksim ederler

ken kavgaya tutuşmuşlar ve Salih ma

sa üzerindeki mermer taşı atarak Ah

medi kolundan yaralamıştır. Suçlu ya

kalanarak müddeiumumiliğe gönderil

miş, meşhud cürümler kanununun hük

mü yerine getirilmiştir. 

DiL KÖŞESi: 

Ayni yazıdan başka satırlar: 
"Yine yazıyı, hiç bir ulus bilmez

ken, bundan beş, altı bin yıl önce, (Me
zopotamya) da oturan "Sümer" ler kul
lanıyordu. Ve orta Asyadan getirmiş. 
!erdir." 

Fail insan ve cemi olduğu zaman fi
ilin de cemilenmesi esastır. Bu sebeb
den, "Sümerler kullanıyordu'' değil, 
''kullanıyorlardı'' denilmek Jazrmdı. or
ta Asyadan ''getirmişlerdir.'' yanlıttır. 
"getirmişti/er." denilecekti. 

''Bütün kitaplar basıncılığın (Gö
tenberg) le beraber doğduğunu söyler
ler. Oysaki (Uygurlar) tahtadan harf
ler yaparak bundan çok evvel basıncılı_ 
ğı bulmuşlardır." 

''Basını" dil kılavuzunda "neşriyat'' 
karşılığı olarak tavsiye edilmiştir. Şu 

halde ''basıncılık,, "neşriyatçı/ık', mana
sına gelir. Ifalbuki burada "matbaacı

lık" manasında kullanılıyor. Bir tertib 
hatasr mevzuu bahsolmadığını kelime
nin cümlede iki defa ayni hatalı şekil
de geçmesinden anlıyoruz. Dili özleş
tirmek demek, yazıyı anarşı'ye sokmak 
demek olmadığını takdir etmeli değil 
miyiz? 

<t~ 
~~f:i?. 

.,,.,.. ..... : :·:· 

-

Yalnız ecza depolarından 
beyanname alınacak 
Sıhiye vekaleti geçmiş yıllarda, 

memlekttc her sene ne mikdar ilac ve 
tıbbi alet olduğunu öğrenmek maksadiy
le eczanelerden, .ecza depolarından, her 
nevi cerrahi alet satanlardan, hafif veya 
şiddetli zehirler ve buna mümasil sı

hate müessir olabilecek maddelerin alı§ 
verişiyle uğraşanlardan mevcud malları
nın listesini gösterir birer beyanname 
doldurmalarım istemekte idi. Vekalet 
geçen zamanlarda edindiği müsbet tec
rübelere dayanarak bu gibi listeleri11 u
mulan neticeyi elde etmediğini görerek 
bundan böyle yalnız ecza depolarının 

beyanname vermesini kararlaştırmıştır. 
Vekalet bu kararını bir tamim ile 

nlayetlerdeki sıhiye müdürlüklerine 
bildirerek bundan böyle beyannamenin 
yalnız ecza depolarından alınp merkeze 
gönderilmeısini bildirmiştir. 

C. H. P. 

Misakı Milü nahiye ocaklarında 
kongreler 

Misakı milli nahiyesine bağlı Doğan 
Bey ve Krzd Bey parti ocakları kongre
si belediye meclis salonunda bütün üye
ler hazır olduğu halde toplanmıştır. A
vukat B. Hayrullah kongreye bir yıllık 
çalışma hakkında izahat vermiş ve söy
lediği nutukta, cumuriyet hükiimetinin 
15 yıllık işlerinin güzel bir h ülasasını 
yapmıştır. 

Eski idare heyeti yeniden seçilmiştir. 

Keçiören mthiye occığı 
kongreleri 

C. H. P. Keçiören nahiyesine bağlı 
ocak reisleri nahiye merkezinde toplana
rak semt ocaklarının kongre günlerini 
tesbit etmiştir. 

Yapılan proğrama göre, pazar günü 
Altepe ocağı kongresi toplanmıştır. Ya
nn Keçiören ocağı ve önümüzdeki pa

zar günü Çorakhl:, Kalaba ocakları kong· ı 
releri toplanacaktır. . 

Dedet Şurasında tayinler 

Devlet şurasında açık olan baş mua
vinliğe birinci sınıf muavinlerden İhsan 
Aktürel, birinci sınıf muavinliğe ikinci 
sınıf muavinlerden Mesrur Kip, boş olan 

ikinci sınıf muavinliklerine üçüncü sınıf 
muavinlerden Vecihi Tönük ve Şevket 
Ozanalp, üçüncü sınıf muavinliklere de 
birinci sınıf mülazımı Ziya Önen, Arif 
Hikmet Yamaner ve İlhan Feraizci'nin 
tayinleri yüksek tasdikten çıkmıştır. 

Düşüniişler 
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GÖÇMEN İŞLER! 

Bu yıla müretteb son parti 
dün şehrimizden geçti 

Romanya ve Balkanlardan yaz mcv• 
sımı başlangıcından beri yurdu· 
muza getirilen gçmenlerin son k·smı dün 
Ankara istasyonuna hususi bir trenle 
gelmişler ve bu gün müretteb mahitleri 
olan Şarkışla'ya yollanmışlardır. 

Sıhiye vekaleti tarafından orta A· 
nadolu vilayetleri kaza ve köylerinde 
göçmenler için yaptırılan ı>ıhi evler bit• 
miştir. İskan umum müdürlüğü ırktlaş· 
larırmzın önümüzdeki ekim yılında ça• 
bucak müstahsil mevkiine geçerek ana
yurd ekonomisinde müstakil ve canlı bili 

varlık olmaları için bütün vasıtalariyle 
çalışmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere, vekalet, 
ziraat ve.kfiletince topraklarımıza uygun

luğu fennen tesbit edilen iki tib üze• 

rinden yeniden 5000 pulluğun yaptml· 

masına karar vermiştir, Bu pullu?tları 
yerli atelyelere ısmarlanmak üzeredir, 

Kaçak hayvan. 
ikramiyeleri 

Bazı köy ve kasabalrda yapılan yÖk• 
lamalarda kaçak hayvan bulunduğu tak· 

dirde, bu mıntakadaki muhtar ve ihti· 

yar meclisleri azalariyle belediye me

murlarına ikramiye verilmektedir. Hal· 

buki, hayvanlar vergisi kanununun 9 

uncu madesi, köy muhtarlariyle ihtiyar: 

meclisleri azalarını, mükellef beyanna· 

melerinin doğruluğunu araştırmağa ve 

beyanları hakikate uymayanların isimle• 
riyle gizledikleri hayvanların cins ve a· 
dedi hakkındaki bilgilerini bir maabata 

ile en büyük mülkiye memuruna biltlir· 
meğe mecbur tı:tmuştur. 

u; ıncı maddenin son fıkrasında ela, 
kayıd defterine dahil edilmemiş hayvan· 

lar hakkır.daki matUmatını bildirmiyen 
memurlarla ihtiyar meclisleri az~sma, 

köylerinde yapılan yoklama neticesinde 
kaçak hayvan bulunduğu takdirde, ikra
miye verilmiyeceği tasrifı edilmiştir. 

Kanunun sarih olan bu hükümlerine 
göre, kendilerine mevdu vazifeyi ifa e· 

demiyen ve binaenaleyh mıntakalarında 
kaçak hayvan bulunan köy muhtarla.una 

ve ihtiyar meclisi azalarına, belemye 

memurlarına ikramiye verilmemesi ieab 
etmektedir. 

Maliye vekaleti bu ciheti ehemiyette 
nazarı dikakte alınmalarını gönderdiği biı 
tamimle vilayetlerden istemiştir. 

SOKAK SUÇLARI 
M eşhud cürümler ka-

nunu birkaç gün
denberi büyük bir mu
vaffakıyetle tatbik sa
hasındadır. Adliye me
kanizmasını bürokratik 
usullerin güçlüğün

den ve karışıklığından 
kurtarmaya doğru atıl
mış emin ve ileri bir a
dım olan bu kanunla, 
tasarruf edilen emek ve 
zamanın ne mühim bir 
yekuna varacağı kolayca 
tasarlanabiJir. 

Evelce, intacı için ay
larca zamana ve bir sü
rü de kırtasive sarfına 
lüzum hissedilen §di so
kak suçlarına aid dava
ların halli için !'İmdi bir
kac saatlik, hatta bes on 
dakikalık zaman kafi 
gelmektedir. 
Basitleştirmek ve ko

laylaştırmak devlet me
kani7ması için bir ideal
dir. Hatadan salim ol
ması için her seyi ince
den inceye tartmak mec· 
buriyetinde buhman a · 
daletin açık ve herkesin 

nunla vücuda getirilen 
yenilik, birçok faydala
rı yanında, eskiden, u
sullerin giriftliği ve do
lambaçlıhğı yüzünden 
belki cezalandırma cihe· 
tine gidilemiyen birçok 
küçük suçlara karşı da 
müessir surette adaletin 
sillesini indirmek imka
nını verecektir. Bu ne
viden suçlar arasında 
bilhassa sarhosluk taş
kınlıklarını zikretmeli
yiz. Medent Türkiyede 
medeni sokak manzara· 
sınr ihUil edebilecek hiç 
bir harekete karşr müsa
maha göstermemek bir 
zarurettir. 

izaleye yar ,~1acalitır. Hi5 
şüphe etmiyoruz ki yeni 
kanun gereğince birkaç 
defa en seri yoldan 
müstahak cezalarına ~ar 
pılanlar için, bu usul, 
iyi bir ayıltıcı tesiri ya
pacak ve sokaklarda iki 
duvar arasında yalpah
yanların muvazeneleri· 
ni çok geçmeden sağ
lamlaştıracaktır. 

Bilhassa, hükünıet 
mexkezinde. akşamları 
sinemalardan çıkar11C 
kooperatif mağazas•na 
doğru yürüyenlerin sık 

sık rastladıkları sarhoş 
taşkınlrğı ve ağız dalaş
ma sahneleri. veni usu
lün müessir ta.tbikifld~n 
sonra, kısa bir zaman 
içinde ortadan kalkaca
ğına muhakkak nazariy
le bakıyoruz. 

, gozu önünde islenen 

Ne yazık ki, kanunla
rımınn koyduğu sıkı 

kayıdlara ra~men, elan, 
hareketlerinde ölciiyü e
sas tutamıyan birçok 
kimselerin. alkolle biraz 
başlarını döndürünce so
kakları kendi malikane
leri sanarak. etrcfa ciı
kin bir manzara arzet
tikleri her zaman ı ilSt
ladrğımrz hallerdendir. 
Yeni meşhud cürümler 
kanunu, en ziyade, bu 
gibi ölçü ve nizam tanı
mıvanlarrn sokıkta et.
rat~a··. 111l verdiklcrı st
kmtı \e hoşnudsuıJuğu 

E1lerine verilmiş •lan 
bu mükemmel vasıtadan 
faydal?narnk sokak suç
larını büsbütün yoket
mek isi şim'li. her tilılü 
takdirlere 1 avık 01 .. T'l po· 
lisimize düşüvor. O. e-
sasen bu vazifesini tie, 
her zamanki itina ve 
gayretiyle göreceği }ldk• 
kında bize bir iki gün 
içinde güzel mi~aller 
vermiş değil midir? -:- (DeyJi Meyl) den -

suçlar hakkında aynı sr
kıcı ve usandırıcı titir
liği e:östermesine tabir
dir ki hacet yoktur. Ad· 
liye sistemimizde bu ka- YAŞAR NAFi 
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~Iuallimlerimizin Moskovadaki tetkil<leri 1 HABERLER, 
Moskova muhabirimizden: 
7 ey}Ql gecesi Leningrad'dan ayrılan 

tnuallirnlerimiz, 8 eylfıl sah günü saat 
~nda .şehrimize gelmişlerdir. İstasyonda 
endılerini; sefaret müstesan B. Nu .. 

~ettin Ferruh ile Hariciy~e ve Maarif 
0tniserliğinden heyete memur edilen 

Zatlar karşılamıtjardır. 
. Muallimlerimiz gene Savy oteline 
~ınişler ve biraz dinlendikten sonra 

1 
os.kov~ üniversitesini ziyaret etmiş· 

1 ~rdır, Üniversitede profesörlerle bir • 
1 ıkte bir say içilmis ve bazı hasbıhal • 
er Yapılmıştır. 

h Çaydan sonra üniversitenin kütüp
anesi ve okuma salonları gezilmiş ve 

}'.akın bir binadaki fizik fakültesine ge
;ılere}c herç dalgalarının intişarına ve 
eznnans ültrason hadiselerine aid bl

zı tecrübeler gösterilmiştir. 
k Moskova üniversitesi 181 sene evvel 
d Urulınuştur. Bu yd 4184 talebesi var-
1 't. Tedris heyeti 885 kişi olup bunun 
5• i akademisyen 18 i muhabir akade· 

trıı azası 386 sr profesör. 328 i profesör 
llluavini 148 i asistandır. Tahsil müd-
deti beş yıldır. . 

d Moskova üniversitesinde umumi 
ers kürsüleri ile altı fakülte on il. 

~· , 1 taharriyat enstitüsü ve iki müze 
Vardır, 

it Umumi ders kürsülerinde şunlar o-
lttulmaktadır: İktısad ve iktrsad siya

s:ti; Leninizm ve Sovyet Rusya komil· 
nıst Partisinin tarihi; Diyalektik mater
hliznı; tarih ve tarihi tabii felsefesi: 

dP~dagoji; askerlik dersleri; yabancı 
tllı::r. 

Fakültelere gelince: 

1. Biyoloji fakültesi 
t;ı Burada ihtisas kısımlan şunlardır: 

e.batat, Zooloji, Antropoloji Hayva
nat fiziyolojisi. Bu fakültede 13 husu
ti Hirsü vardır. 

Aşağıdaki enstitüler bu fakülte ile 
ôirl'k 1 te çalışırlar: 

1 - Antropoloji enstitüsU 3 kısım 
2 - Nebatat enstitüsü 6 kısım, 
3 - Zooloji enstitüsü 10 laboratuvar. 
4 - Zooloji müzesi. 
S - Antropoloji müzesi. 
6 - Nebatat bahçesi. 

11. Tarih fakültesi: 
• Burada tarih ihtisası yapılır. Husu-

111 kürsüler şunlardır: Kadim tarih, ku
~Unu vusta tarihi, Asrıhazır tarihi, 

1 
ovyet Rusya tarihi, koloni ve yarı ko-
oııi ınemleketler tarihi. 

111. Riyaziyat ve mihanik fakültesi: 
İhtısas: Riyaziye, mihanik ve astro• 

tıomidir. 

. l3u fakültede 16 hususi•kürsil var .. 
~~t. Aşağıdaki enstitüler bu fakülte ile 

1rlikte çalış!rlan 

l - Riyaziye enstitüsü 3 lCabine, 
ı - Mihanik enstitüsü 3 laboratuvar. 
3 - Astronomi enstitüsü 3 labora-

tuvar, 

4 - Moskovada Sternberg rasatha
nesi, 

S ·- Kautchino rasathanesi. 

TV. Coğrafya ve yer ilmı' fakültes1: 
. İhtisas; yer ilmi, fiziki coğrafya, 
1ktısadi coğrafya, kartografi. 

Bu fakültedeki yedi hususi kürsü 
~Unlradır: 
t Yer ilmi, Zeoloji. Fiziki coğrafya, 
lttısadi coğrafya, Kapitalist memleket· 

.lerin iktrsadi coğrafyasr, Geodese ve 
kartografi, teknik bahisler. 

Coğrafya fakültesine bağlı üçer la· 
~ratuvarlı bir yer ilimleri enstitüsü 
l.l.e bir cağrafya enstitüsü vardır. 

V. Fizik la kültesi: 
Bu fakültede beş hususi kürsü ve 

bir fizik enstitüsü vardır. 
V I. Kimya fakültesi: 

A.Itr hususi kürsü ve 12 1aboratu .. 
.. <ırlr bir kimya enstitüsü vardır. 

Moskova üniversitesinde muhabere 
ile tedrisat yapılan iki fakülte daha 
Vardır: 

1 - Mihanik ve matematik fakültesi 
(759 talebe), 

2 - Fizik fakültesi (336 talebe). 
Üniversitenin ilmi kütüphanesinde 

İSQ.ooo kitab vardır. 
* * * 

Muallimlerimiz akşam Moskova 
kültür Parkını gezmişlerdir. Bunun 
llllidürü genç bir kadındır. Geniş ve 
hol ağaçlı parkın içinde her yaştaki ço
cuklara mahsus oyun ve spor yerleri, ,. 

yazlık ve kışlık tiyatro, müzilC yerleri, 
kütüphaneler ve dinlenme salonları 

vardıt. 

Muallimlerimiz Moskovada- kaldılC· 

ları iki gün içinde daha birçok mües • 
seselerl gezmişlerdiı::. Orta temkteble
rin fizik, kimya, tabiiye ve riyaziye 
derst1erinin tedris vasıta ve usulleri 
hakkında ilmi etüdler yapan po1itek • 
nik enstitüsünde yarım güne yakın 
etüd yapmışlardır. 

Moskova fen akademisiyle güzel sa
natlar akademisi de aynca ziyaret 
edilmiştir. 

Sovyetler Birliğinde güzel sanatlar
la uğrasan devlet uzuvları, klasik sanat 
taksimine göre kurulmuş değildir. Bu
gün muallimlerimizden bir grupun 
Başvekalet binasında ziyaret ettikleri 
güzel sanatlar akademisinde umum mü
dür muavini, iştigal mevzularını şöyle 
tasnif etmiştir. 

1 Sinema, 2 resim, 3 tiyatro, sirk, 
4 müzik ve konservatuvarlar, sanat mil· 
zeleri. 

Umum müdür doğrudan doğruya 

Başvekalete bağlıdır ve kendinde vekil 
salahiyeti vardır. Sanat işlerinin, dev • 
let işlerindeki formaliteye tahammülil 
olmayışı idareye bu şekli verdirmistir. 

Konuşmalarda sinema üzerinde du· 
rulmamrştır. Sovyet stüdyoları ve filim· 
leri hakkında kafi malilmat vardır. Ya
bancı matbuata olduğu gibi yabancı fi
limlere de gayet sıkı davranıldığını bi
liyorduk. Ancak birçok Sovyet şehir • 
!erinde sinema kapıları önüne 'Şarlo
nun resimleri konmu!}tu. Sovyet ittiha
dmda tahminen beş bin sesli sinema 
vardr. Seyyar sinemalar bunun dışın • 
dadır. Ve bunlar maham teşekküllere 

bağlıdır. 
Sovyet ittihadında umum müdürlü

ğe bğalr 651 tiyatro ve bunun altmış bi
ne yakın personeli vardır. Dramatik 
temsillerin ınasraftnı duhuliye parası 

ı<arşılayabiliyor. Operaya, baleye yar
dım edilmektedir. Bunların sayısı yir .. 
mi ·altıdır. Umum müdürlüğe bağlx ve 
daima seyyar bir halde 270 trup Sovyet 

şehirlerinde muntazam temsiller ver • 
mektedir. İttihad içinde 54 dilde tiyat• 
ro eserleri tabedilmiştir. Sovyet hu
dudlarında 120 dil konuşulduğu hatır
lardadır. Tiyatro eserlerinin basılışına 
bakarak öbür dillerde temsil verilmedi
ği zannedilmemelidir. 

Alfabesiz birçok milletlerde de ken
di dilleriyle birçok temsiller verilmek
tedir. Burada tiyatro, okuyup yazma• 
yanlar için dahi çok faydalı bir kültür 
müessesesi sayılmaktadır. 

Köylerdeki kolhoz adını taşıyan 

ltooperatif teşekküllerin bir çoğunun 

da husust tiyatroları vardır. 
Sovyetler 177 milyon ruble sarfiy • 

le 25 büyük tiyatro yapıyorlar. Bunun 
ikisi Moskovada biri Leningradda ge • 
risi hep uzak mıntakalardadır. 

Sovyet ittihadında tiyatro zevkini 
arttırmak için çok şey yapılı.r. Her fab
rikada taltife layık işçiye parasız tiyat
ro biletleri verilir. 

İnsanın insan tarafından istismarr
m meneden Sovyet rejimine göre res
sam ve kompozitör nasıl çalışır ve ese· 
rini nasıl satar? Bu mevzu üzerinde ve· 
rilen izahlara göre; her sanatkar, ken
di meslektaşlarının kurduğu sendikala
ra girer. Bir ressam eserini yapıncaya 
kadar sendikadan muntazaman yardım 
görür. Eseri tamam olunca ya devlet 
yahud teşekküller yahud da ferdlere 
kıymetine göre satar. Evvela sendikaya 
olan borcunu öder. Binaenaleyh güzel 
sanat mensupları da doktorlar gibi ser
bestçe çalışıyorlar denebilir. Sovyet 
ressamları hazan bir tablodan yüz bin 
ruble kazanabilir. Bu: bizim paramızla 
25 bin lira demektir. Greasimau, Kızıl 
ordu süvarileri adlı eserinden 70 bin 
ruble almıştır. 

İttihaddaki resim sendikalarının 

mütedavil sermayesi 80 milyon ruble
dir. Devlet de ayrıca sanatkarlan hi· 
maye etmektedir. Umum müdürlük bir 
kompozitörün dört senede kırk bin rub
lelik masrafını ödeyerek bir eser ha
zırlatmıştır. 

İttihadda on bir filarmonik konser 
heyeti vard1r, Yirmi beşe çıkarılmak 

üzeredir. Sovyet memleketinde 26 kon· 
servatuvar vardır. Sanat müzeleri için 
rakam yazmağa hacet var mıdır? 

Güzel sanatlar umum müdürlüğü 

(Sonu 4 üııcü sayfada) 

ALMANYA'DA: 

Nalıas Paşa, B. Bitlerle 
konuşacak 

Berlin, 5 (A. 
A.) - Bir haf
tadır burada bu
lunan Mısır baş
vekili Nahas paşa 
Havas ajansının 

Berlin muhabiri
ne verdiği beya
nat sırasında, Mı
sırın, p a r a s ı • 
n ı kıymetten dü
şüreceğine d a i r 
o l a n habcrleıi 

tekzib etmiş, ve Nahas Paşa 
"Mısır zengin bir ülkedir, maliyesi sağ
lam ve büdcesi mütcvazindir.,. demiş· 
tir. 

N2has paşa yarın B. Bitleri ziyaret 
edecek ve aym sekizinde Mısıra doğru 
Cenova'dan vapura binecektir. 

Danzi~' de niimayişler oluyo1· 
Danzig, 5 (A.A.) _ Polis, dün ve 

evvelki gün takriben 80 sosyalist tevkif 
etmiştir. Polis, sosyalistlerin organr o
lup geçenlerde tatil edilmiş bulunan 
Volkssimmenin binasmda araştırmalar 
yapmıştır. Aynı zamanda dok işçisi ile 
şimendifer amelesinin naşiriefkarı olan 
Signalın binasında taharriyat yapılmış· 
tır. Zabita, bu iki ol'ganın mensupları· 
nı tevkif etmiştir. 

Şimdiye kadar dok amelesi ile şimen· 
difer müstahdimini teşkilatına ilişil
memiş idi, çünkü bunların arasında leh 

amelede bulunuyordu. Nazi partisi, 1 
"Cenevreye karşr muzafferiyet,, i tesid 
için dün büyük nümayişler yapmıştır. 

SON DAKiKA: 

Habeşistan'da yol i§lerı 
Roma, 5 (A.A.) - Asm.ara'dan Ste

fani ajansına bildiriliyor: 

Vali, Adigrat • Amba Alagi yolu ü
zerindeki inşaatı ansızın teftiş etmiş ve 

işçilerine karşr yolsuz hareket eden ba
zı müteahhidler hakkında ş iddetli ted-
birler almıştır. -

7 5000 liret para cezasına mahküm e
dilen dört müteahhid memleketlerine i
ade edileceklerdir. 

MACARİSTAN'DA: 

Yeni bir dürıya rekoru 
Peşte, 5 (A.A.) - Macar Nikola Şa· 

bo, 2000 metrelik mesafeyi 5 dakika 20 
saniye 4/ 10 da koşarak dünya rekorunu 
kırmıştır. 

Eski rekor 5 dakika 21 saniye 8/ 10 
ile fransız Ladumegin üzerinde idi. 

FRANSA'DA: 

Sosyal cephenill toplmıtuı 
Faris, 5 (A. 

A.) - Fransız 
s o s y a 1 partisi. 
dünkü gün saat 
onla on sekiz a
rasında prensler 
parkında nüma
yişe iştirak eden 
parti mensupları
nın 40 bin kişiye 
balig olduğunu i
lan etmektedir. 

Parti icra ko- B. dö Larok 
mitesi bWllara parktan içeriye girmeyi 
kati surette yasak etmiştir. 

-=:::::;;;== 

BB. Aras ve Blum görüşmesine 
verilen ehemiyet t 

Paris, 5 (A.A.) - Paris matbuatı 1 
Başbakan Blum'un Cenevrede siyaset 

adamlariyle yapmış olduğu konuşma

lardan uzun uzadıya bahsetmektedir. 

Lö Tan gazetesi Blum'un Türkiye 
Hariciye Vekili ile yaptığı mülakatın 

ehemiyetini kaydettikten sonra "Türki-

, ye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras· 

ın faaliyeti şarki Akdenizdeki yeni 

vazif..:t dolayısiyle İngiltere ile Türki
ye arasındaki sıkı mukarenetin husu-

lünden beri gitgide daha ziyade göze 
çarpıyor" demektedir. 

Pertinaks da Eko dö Pari gazetesin
de şöyle yazıyor: 

"Vakıa hiç bir siyasi vesika Türki
yeyi Fransaya bağlamamaktadır. Fakat 
Türkiyenin Sovyetler Birliği ve Yu
goslavya ve bir müddettenberidir de 
İngiltere ile olan sıkr ve samimi müna
sebatr ve nihayet muahedelerin tadili 
aleyhtarlığı bizi kendisiyle açıkça bir-
1 eştirme ktedir ." 

B. Grandi Rados valisi oluyor 
Roma, 5 (A.A.) - İyi malfunat a

lan mahafilden bildirildiğine göre İtal
yanın Londra elçisi Grandi sıhhi sebeb
lerden dolayı Rados valiliğine tayin o
lunmuştur. Onun yerine İtalyanın Bu· 

enosaires elçisi olup henüz hareket ~

memiş olan Guara tayin edilecektir. 

Buenosaires'e eski Peşte elçisi Don Co

lonna getirilecektir. 

Çekoslovakya ile kliring münasebetleri kesildi 
Prağ, 5 (A.A.) - Çekoslovakya ban

kasının bir tebliğine göre ınezkilr banka 
bugünden itibaren ve işarıahire değin 

kliringe dahil memleketlerle kliring he
sabına para kabul etmiyecek ve tediyat
ta bulımmıyacaktır. Bundan dolayı aşa· 

ğıdaki memleketlerle kliring münasebeti 

işarıahire değin inkitaa uğramıştır: Bul

garistan, Almanya, İtalya, Yugoslavya, 

Yunanistan, Avusturya, Türkiye ve 

krsmen de Macaristan ve Romanya. 

Liret de kıymetten . düşürüldü 
Roma, 5 (A.A.) - Liret strelinge 

nisbetle 90 a ve dolara nisbetle de 19 a 
düşürülmüştür. Altın sikleti 100 liret i· 
çin 4 gram 677 dir. Adaptasyon için bı· 
rak.ılan pay yüzde 1 O dur. 

Bu karardan sonra italyan hükümeti 
yeni vaziyetin icab ettirdiği tedbirleri 
derhal almıştır. Mali hususlarda her han
gi bir spekülasyon teşebbüsünü tenkil 
etmeğe karar vermiştir. Ekonomik ve si
yası hususatta da ekonomik otarşi de· 
vam edecektir. Çünkü bu, milli müda• 

faa için elzem görülmektedir. Ancak 
kontenjanları hafifletmek ve hususi ta
kas usulünü kaldırmak için ticaret mü
badeleleri müsteşarına mezuniyet veril
miştir. Hükümet bir çok ithalattan kıy
metleri üzerinde alınmakta olan güm
rük resmini ilga etmiştir. 

Musolini, sulh için milletlerin işbir
liği lüzumuna dair olan fransız • İngi
liz - amerikan beyannamesine iştirak et
mektedir. İtalya serbest mübadele kapc
sıru arabk etmiştir. 

Silahsızlanma konferansına hazırlık 
Cenevre, 5 (A.A.) - Asamblenin 

Uçüncü komisyonu bugün öğleden sonra 
toplanark silahsızlanma konferansı ça
hşmasma kısmen başlanması hakkında· 
ki teklülerle meşgul olmuştur. 

Paul Bonkur - fransız -, büyük bir 
proğram çizmenin ne zaman ne de me
kan itibariyle münasib olmadığını söyle

miştir. 

ROMANY A'DA: 

}lilll İŞ{'i partisi B. TitiUeskonun 
neden ,,:ekildii:.ni 
Bükreş, 5 (A. 

A.) - Başlıca 
muhalif parti o
lan milli i ş ç i 
partisi, dün Çe
koslovakya hudu
du yakınında ka
in Statu - lVlorede 
Romanya
n ı n siyasetinin 
yeni temayülünü 
ve B. Titülesko
nun h a r i c i y e 
nezaretinden çe· 
kilmesini protes
to etmek üzere 
büyük bir nüma• 
yiş tertib etmiştir. 

B. Titülesko 

Parti reisi B. Mihalas. Fransa, Bil· 
yük Britanya, Kiiçük Antant, Balkan 
Antantı ve Lehistan ile mevcud ittifak 
rabıtalarınm sıkılaştırılması zaruri ol• 
duğunu ehemiyetle kaydetmiştir. 

F.ırkanm reis vekili doktor Lupu. 
hükümetten B. Titüleskonun hariciye
den uzaklaştırılması sebebleri hakkın .. 
faahat vermesini israr ile istemis ve B. 
Titüleskonun hariciyeden uzakl~sması· 
na "Cenevreyi terkedenler,, tarafından 
yapılan tazyikin amil olmuş olduğunu 
söylemiştir. 

Çekoslovakya çiftçi fırkası lideri 
B. Ribarek, Küçük Antantın vücude ge• 
tirmiş olduğu "muahedelerin tekrar 
g~zden geçirilmesine aleyhtar cephe" 
nın kuvvetlendirilmesi lehinde bir nu
tuk söylemiştir. 

tNGLTERE'DE: 

l11gilıere işrileri Milletler 
Cemiyetine bağlı kalacak 

Londra, 5 (A. ' 
A.) - İşçi lider
lerinden B. Atli. 
İskoçyada 
Bathagatde 
beyanatta bulu
narak, işçi parti
sinin umumi em
niyet ve hakların r 
Milletler Cemi
yeti delaletiyle 
ınuh~fazası lehin
de ki tavır ve ha
reketleri h' 1 ç 
bir zaman değiş
tirmediğini, hal
buki aynı pren
sipleri benimse 
memiş olan milli B. A tli 
hükümetin Habeşistana vuku bulan te
cavüz sırasında onlara ihanet eylediği• 
ni söylemiştir. 

Lon<lra'darı }'eni Zelmul'a 
uran luıdm 

Londıa, 5 (A.A.) - Tayyareci Ba· 
yan Jan Batten bu sabah tek başına o
larak, tayyaresiyle Yeni Zalandaya ha· 
reket etmiştir. 

Hiidise mı~ıl oldu? 
Londra, ~ (A.A.) - Di.i.u, kara göm· 

leklilerin East End'deki toplantıları u 
rasında vuku bulan aı-bedelerde yakala
nanlardan dokuz kişi hastaneye yatırıl· 
mıştır. Faşist aleyhtarlarını geriye püs
kürtürken, zabıta halkın üzerine hücum 
etmiş ve bu sırada seyirciler panige dü .. 
şüp kaçışmışlardrr. Bir çok kimseler 
yere yuvaılanarak, ayaklar altında çiğ· 
nenmek suretiyle yaralanmışlardır. 

edilmesi meşkuk olan kontrol sistemi 
yerine herkesin kabul edebileceği ah .. 
kam konulmasın• ileri sürmüştür. 

Litvinof, asamble ve konseyde biıl 

çok defalar söylediği fikre bir şey iHivo 
etmiyeceğini söylemiştir. 

İran murahhası, memleketin kabul <91 

demiyeceği silah ticareti hakkındaki 
1925 at?-laşmasmın yeniden tatbiki toıo 

şebbüslerini protesto eylemiştir. 
Skandinavya devletleri delegeleriyle 

Hollanda ve Belçika murahhasları rei
sin gösterdiği proğram lehinde bulun
muşl!rdırıı 

Malkolm Makdonald - ingiliz • , de 
mahdud bir proğrama tarafdar olduğu• 
nu söylemiş, ilk önce silahlanma mas
raflarının neşrini temin etmek lazım gel
diği mütalaasında bulunmuş ve tatbik 1 

Müzakereler bittiğinden reis kom$ 
yona bir kaç güne kadar bir rapor ve. 
recek ve bu rapor konseye arzolunaca.Ji. 
b~ . 
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/l ıs~;a mel•tubları: '.6 TORLU HABERLER: 

B. lsidor Sıraus öldü 

' 

~'.lııallimleriınizin 
Mosj,~ovadaki 

tetkikleri 
(Ba,ı J üncü sayfada) 

tnuhtelif yerlerdeki 228 kültür parliının 
temsil ve milzik itleriyle me,guı oldu
ğu .gibi 34,000 kulübün sanat işlerine 
yardım ebnekte ve 1825 .kültür evinin 
~haJkevi fekli) idaresiyle doğrudan 
&ğruya uğrqmaktadır. 

Devalüasyon Fransa için bir zaruret midir? 

Nevyork, 5 (A.A.) - Sıhi seb:btef 
colayısiyle geçen ağustosta Amerikanın 
Paris elçiliğinden çekilmiş olan B. Is~ 
dor Straus bugün zatürrieden ölm~ 
tUr. Ölü osmanlı imparatorluğu za~ 
nmda İstanbul büyük elçisi idi. 

'L'ln/ormaılon gazetesln'ile B. L'eon Cliavenon, slyasi iliılraslı b1r ço1i muıalaaliu arasın<la, lii
ıaraf bir ~ihniyeı ve ilmi bir göriifle frank devalüasyonunun Frarua i(in netlen bir :;arureı 
olduğunu ll§Dğıda hulasa eıtiiimis makale riyle anlatıyor. Eski ~bakan Flanden de ıe1ebb~ 
siin muvaffakiyetsizlikle neticeleneceği hususundaki mütalaalarını neıretmekıediT. Bu. Ud 
:ııd kanaati kıyaslamak /ay'dası:ı olmaaa ıe rektir. 

Prens Sıarheml>erg'İn 
beyanname~i 

.Viyana, 5 (A.A.) - Prens Starhem
&rg, bir beyanname neşretmiştir. Btıt 
beyannamede Haymat§ustz'un B. Ş~ 
ııig'e bağlılığından ve ihliaından bah~ 
dilmekte ancak bunun mumaileyhia 
Haymatşutza sadakatini izhar etmesi 'it 
bunun delilini göstermesi ile meşrut o~ 
duğu ilave olunmaktadır< 1 

Sanatkirlar için yapılan büyüJi otur
ma ve çalı§Ula sarayları da umum mll
CIUrlüğün mürakabesi altındadır. 

••• 
Muallimlerimiz ıekiz eylGlde dost 

memleketin tariht ıefi Lenin'in Kızıl
meydandaki mezarını ziyaretle bir çe'
Jenk koymuılardır. Aynı günde Moe. 
kova Sovyetinin tUrk muallim heyeti 
tcrefine tertib ettiği çayda bulunul
mu~ ~e burada şehir mümessilleriyle 
beledıye işleri üzerinde genit haabı • 
haller yapılmıştır. 

Mual1im1erimiz on eylUl günU Ma

arif komiseri B. Bubnof'un evinde ter

tib ettiği veda çayında bulundular. 

Türkiye Sefareti crkaniyle Harf. 

ciye ve Maarif komiserliğinden bir· 

çok zatlar da gelmişlerdi. Bayan Bub· 

ııof evinde misafirleriyle çok yakından 
nıefgul olmuı ve kafiledeki kadm mu

allimlerle bUyük Türk İnkılabına bes

lediği hayranlık üzemide uzun konUf• 

malar yapmıştır. Bayan Bubnof Mare

fal Voroşilorun başkanlığı altındaki he

yetle birlikte cumuriyetimizin onuncu 

yı~ını kutlamak üzere Türkiyeye gel

mıt. Ankara, İzmir ve t.tanbul'u gör

lnüş olduğuııdan bilhassa memleketi -
iniz için beslediği sevgiyi kendilerine 
mahsus şen bir üsli'ıbla anlatmıştır. 

Çayın sonunda sayın komiser: dost 
memlekette, Büyük Türk İnkılabına ve 
onun büyük Yaratıcısı Atatürke besle. 
n~n sevgi ve saygıyı anmış, İsmet lnö
n~yl~ hariciye bakanının Sovyet ülkesi
nı zıyaretlerinin daima kıymetli hatı-
rasını taşıdıklarını s·· 1 • t .. ,= ")' oy emış ve ur& 
1 ım muhitine Sovyet maarifinin sela -
rnının g"t" "t • 0 uru mesıni rica etmiştir. 
.. Heyet reiıi B. Rüttü Uzel, Sovyet 
ılım muhitinde gördükleri iyi kabul • 
den b"" " . utun arkadaşlarının çok mütehas-
sıs olduklarını ve gayet güzel intıba • 
larla ayrıldıktarın izah etm·ış k d' • 
lı:ılab . . en ı ın-

. .ıçınde ilerliyen dost memleketin 
Şefını saygı ile anmıştır. 

Kırim ... h'lJ • . 
- 1 erıne gıden muallim • 

lerimizi bu ge d • . ce gar a harıcıye ve ma-
arif komise r v • 

r ıgı erkinı ve bir""ok ens-
ti tü ve ü~iversite talebeleri uğ:rlamış
t~r. Maarıf komiseri adına yüksek ted
Tısat umum m"d·· .. B 

v u uru ayan heyetimizi 
ugurlamrştır. Türkiye Sefareti namına 
da konsolos B """ • 11. • • • . · nurı mua ımlerımıze 

ıyı yolculuklar temenni etmiştir • 

···· ···· · ······· --dl~ 

El işleri sergisinde : 

Beğenilecek el işlerine ve 
küçük sanatlara 10.000 li
ıa mükafat dağıtılacaktır. 
llOLROO PJ(ll' 7 7 7 7 S p p ,, p ... 

Tefrika: No. 60 

Para uzlaşmasının mahiyeti. 

Cuma akşamı borsa haftasının kapanmasından 1e>nra biikB
met fransız dövizinin iki büyük milletlerarası paraya, iıter • 
ling lirasıyle dolara intibak ettirilmiyeceğini ilin etti. Aynı 
zamanda İngiltere ve Birleşik devletlerle ••milletlerarası kam
biyo piyasasında kabil olduğu kadar büyük bir muvazene" te
min etmeye ve aynı zamanda muhtelif ekonomileri muvazene
lendirmeye ve baflıca paraların iıtikranm temine matuf bir uz· 
!aşma iınzalanmıitır .. 

Devalüa8yonun sel>eblerl. 

Bu mali hadiseyi siyasi bir adese ar<ıından görenlerin hila· 
fına olarak biz btuada tuurun ve ciddiyetin diliyle konuımak 
istiyoruz. Devaluasyonların kaynak sebebi barba kadar çıkar. 
Muharib devletlerin masrafları vasıtalariyle kıyaslanamıya • 
cak bir nisbetteydi. Başlıca dövizlerin kıymetten düşmesi ara
daki farkın tazyikine uğrayan diğer paralan da ardından sü • 
rükledi. Bu suretledir ki markın mahvını, frangın devalüa .. 
yonu ve sonra istikrarı, i11terlingin 1931 de ve doların 1933 de 
kıymetten düşürülmeleri takib etti. Burada ancak başlıca pa· 
ralardan bahaediyonu:. 1928 de frangın istikrarını fiatların 
mühim fakat kıaa bir yükselmesi takip etti ve bunun ardın
dan kıymet ve emtia fiatlarında müthiş bir yıkılıı bu1JUle g~l
di. Bu yıkılıt para ile mahsuller arasında bir muvazenesizlik 
vücuda getirdi. Bu vaziyetten doğ;uı karga,ahk bugüne ka
dar devam etti. 

İngiltere ile Amuika paralarını dütürmeli 1Uretiyle bu ce
reyana kendilerini kaptırdılar. Fakat iıtikrarlanmıt frank kıy• 
metini muhafaza ediyordu. Gerçi daha evvelce devalüe ol.• 
muıtu; fakat frangın yeni paritesinde muhafazası fransız f11-
atlarmın yabancı fiatlardan üstün olmasmı intaç ediyordu. 
Bütün zararlariyle beraber bu vaziyet idame ettirildi. Siyasi 
hidiselerin de yardımiyle üç seneden beri Franaadan altının 
dif8rı kaçtığı görü!Gü. Fakat bu halin devamı artık Fransanın 
iktısadi hayati ve milli müdafaası için biı: ıehlike teşlçil et • 
meye ba§ılamıştı, 

Hükiimeı bu tedbiri almaya mecliur kal111fıtır. 

Hükümetin devalüasyona muhalif olduğu şüphesizdi. Ve 
bu muhalefetini de ilan etmişti. Bundan kaçınmak için elin • 
den geleni yapmış olması tabiidir, fakat nihayet çekindiğini 
yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Fransız frangını kıymetten 
düşürdükten ıonra diğer büyük paraların yeniden devalüe e • 
dilmelerine yol açmak istemiyordu. Bu wretle fraruıız fiatları 
tekrar eski gayri müsaid vaziyete düşecek, ve teşebbüs hiç bir 
hayırlı netice verme~t olacaktı • Bu iti.barla frank, iaterling 
ve dolar arasında salli t bir nisbet tayin eden bir muahede im
zalandı. Yakında aynı şey Hollanda florini ile İsviçre frangi 
isin de yapılabilecektir. 

Memleketin umumi menfaatı bakmundan bu hidiseyi mem
nuniyetle kaydetmiyecek hiç bir hüsnü niyet sahibi, hiç bir. i~· 
tısadçı tasavvur olunamaz. Tedbir ancak geç kal~~i olabılır. 
Fakat önüne geçilmez bir şeydi, ve ergeç bu tedbırın alınaca-
ğını herkes biliyordu. • . 

Çünkü her sene muntazaman büdce açıklarının ıstikraz yo
luyla kapatılması ve b~ yüzden de .iskonto ~~ f~iz rayiçlerini 
son derece yiikseltmesı katlanılır bır h~l degıldı. Fakat yapı
lan itirazlar arasında bilhassa İngilterenin bir müşterek para 
istikrarına yanaşmak istemediği ileri aürülüyordu. Fransa de· 
valüe ettiği takdirde o da aynı şeyi yapacaktı. Ve bu suret
le teşebbüsün neticesi ~ev~sız olacaktı. Bununla_ berabe~. ~?
gilterenin bu istikrara ıhtıyacı .yok muydu ~akıkatte butun 
dünya, müstakar bir paranın mılletlerarasl mubadelelcrd.e o.r
nadığı hayırlı rolü müdrik olan. he~kes bu h.~s~ıta yena .?ır 
milletlerarası uzlaşmayı temennı e.dıyordu .. Huk':1met teşebb~se 
girişti ve ehemiyeti inJdir edilemıyecek bır netıce elde ettı. 

Meselenin milletlerarası ehemiyeti. 

Herkesçe arzu edilen para uzlaşmas~nın. taha~kuku için gi
rişilen müzakereler İngiltere ve Amerıka ~~e .. b~r anlaşma ak
dine imkin verdi. Ve bu elbirliğinin şümulunu ınkir edenlere 
"Times'' gazetesinin ona hayati bir ehemiyet atfettiğini gös
termek isterdik. Aynı gazete, geçen gün, gerçekle~en ~ara uz
laşmasının dünya dövizlerinin kati i~tikrarı?a ~gru ılk ~r· 
haleyi teşkil edeceğini söylüyordu. Sıstematı~ bır s~rette ıda
me edilen milletleraarsı itimadsızlık ve çekıngenlık harbın 
tahrib eserini tamamlamasından sonra, bu hareket, refah dev-
rinin temel taşı olmaya namzeddir. . . . 

Uzun zanıandanberi ingiliz ve amerıkan mahfıllerı frangın 
kıymetinin muhafazasını imkansız telakki ediyorlardı. Şimdi 
g~rek İngiliz ve gerek amerikan sistemlerine . benz~yişi yü
zunden fili bir istikrara hizmet edecek olan bır proJe karşı
sında bulunuyoruz. 

BtLtNMIYEN INS.A.N 
muhitimizle muzafferane mücadele etmek ım
kansız bir hale gelmiştir. 

Yazan: Dr. A.LEXIS CARREL 
Türkçeye çeviren: NASUHi BA. YDA.R 

, Modem insan için kendini bu psikolojik ha
\'adan mahfuz bulundurmak imkansızdır. Her
lıes. birlikte yapmak olduğu kimselerin tesi
J.inden, çaresiz, kendini kurtaramaz. Eğer ço-

x 
Zihin huta1ıkları. - Zayıf akılblar, deliler Ye 
caniler. - Zihin hutalıklan hakkındaki cehli. 
miz. - Veraset ve muhit. - Köpeklerde zayıf 
akılLhk. - Modem hayat ve psikolojik aıhat. 

istikrarsızlığın mrarları. 

Biribirlerinden daha akıllı davran.mali i11teyen nıinet1er 
kti~raıınzhğı, endiıeyi, emniyetsizliği idame ediyorlardL Pa
ra ıatilı:rarını temin etmekle işe başlanmadıkça millteleraraaı 
ticaretin devamlı surette düzeleceğini •ımmak beyhudeydi. De
mek ki uzlaşma iç ve dış sulha yarayacaktır. Senelerdenberi 
herkes bu devalüasyonun lüzumuna kani bulunuyordu. Ancak 
her parti kendi zamanında bunu yapmak istemiyor, ve bundan 
doğacak tenkidleri bir hasım partinin Uzerine yüklemek isti• 
yordu. Memleketimizde her .zaman vaki olduğu gibi meseleye 
politika karqıyor, ve gecikmesinde ancak zarar mevcud olan 
tedbire karşı efkarı umumiyetinin muhalefeti besleniyordu. 

Para ortodoksisine mensup olanlardan büyük bir kısmı bi· 
Jen nihayet frangın devalüasyonuna taraftar oımu,lardı. Ne
den? Çünkü 1930 • 35 devresindeki büyük fiat su.kutları para
nın emtiaya nazaran anormal ıurette yükeelişini ifade edi
yordu ve bu yüzden borçlular, ipotek mukabili para almıt o
lanlar, ödeyecekleri paranın onu borçlandıkları zamankine na
zaran emtia mukabili kıymeti birkaç misline çıkmıı olması 
dolayısiyle iflila sürükleniyorlar.~h. Müstahsilin zararına ola
rak vahim bir adaletsizlik mevcuddu. Bundan batka maliyet 
fiatlarmı tef}ril eden masraflar yabancı müetahailin maarafla· 
rmdan yüksek bulunuyor ve bu yüzden fıanaız mallarının fi· 
atı yükseliyordu. Devalüasyon, fiatları bir seviyeye getirmeye 
hizmet edecektir. 

İngilterede fiatların yUkseJmesine meydan verilmeden de
valüasyon yapılmıştır. Fakat lngilterede milli menfaatler, 
miııt haysiyet hususunda yUbck bir anlayıı ve disiplin var• 
dır. Bizde i9e tehlike btuadadır. Devalüasyon'dan doğacak fi
at yüksclipnin istihsalin ödeyeceği uııuı,zam mcwa.fların had· 
dini qmıyacağını ununak isteriz, 

Flanden ıenkid ediyor. 

Berliner Tagblat'ıa Paris muhabiri gazetesine bildiriyor: 
Parisin muhalefet tarafında bulunan politika mahfilleri 

bedbindirler. Eski finam bakanı ve batbakan Flanden bu hu
lusu şu beyanatiyle tebarüz ettirmektedir: 

"Kanaatimce bu tenzil keyfiyeti muvaffaldyetelzliğe mah· 
kfundur. Bu suretle hareketten, kaçırılmıt olan eermayenin 
tekrar memlekete dönmesi, faizlerin ucmlamaaı, ekonomi fa· 
aliye.tinin ve fiatların yükselmesi ve bu suretle de devletin 
fazla vergi tahsil etmesi umud ediliyor. Fakat bugünkü şart• 
lar içinde bu tenzil işimizin böyle bir ınuvaffakiyet kaazna • 
cağını sanmıyorum. 

Sermayeyi gizlendiği yerden çekip çıkarabilmek iç.in, her 
feyden evvel, itimad telkin etmek lizmıdır. Halbuki, hükilme· 
tin zaafı bu itimadın geri gelmesine manidir. Sermaye, istih
sal maddelerine yükleruni§ olan yeni yükler. karşısında ürküp 
kaçacaktır. 

Fiatların yükselmesine gelince, zaten bu huhus daha frank 
düşürülmeden var kuvvetle devam ediyordu; bu defa, olsa ol
sa, bu değer düşürülüşü dolayısiyle bilhassa tehlikeli bir §:Ckil 
almış olan vaziyet ve tartlar içkıde sadece vüsat ve sürati zi
yadeleşmiş olacaktır. 

Önüne geçilmez bir hal almış olan paramızın değerinden 
düşürülmesi keyfiyeti, arkasından daha başkalarının takib e
deceği ekonomik muvaffakiyetsizliğin bir bürhanından başka 
bir şey değildir. 

Para ve poliıiha. 

Frnakfurter Saytung gazetesi yukardaki başlık altında 
yazdığı bir başmakalede diyor ki: 

Fransanın vermiş olduğu İsviçre ve Hollandayı da bugüne 
kadar müdafaa ettikleri vaziyetlerini esasından değİ!tirmek 
zorunda bırakan para politikası kararı ile bütün dünya meşgul 
olmaktadır. Umumi mana ve mahiyeti itibariyle, Bay Eden'le 
Delbos'un ehemiyetli şeylerden bahsetmiş olmalarına rağmen, 
Cenevredeki nutuklar bir parça arka planda kaldı. 

Burada politika ile ekonominin biribirlerine ne dereceye 
kadar bağlı olduklarını araştırmak istemiyoruz. Ancak, Bis
mark'ın, politikanın ekonomi ile alakası yoktur demiş olması
na rağmen, ozamandanberi geçen elli yıl içinde, her i.ki saha 
arasındaki münasebetleri kafi derecede tebarüz ettiren vazi
yetler meydana geldi. 

Fransız frangının düşürülmesinde hayret uyandıran şey 
bu işin yayılmasında değil, İngiltere ve Birleşik Amerika hü
kümetleriyle bu işe tckaddüm eden anlaşma ve uyuşma keyfi
yetidir. 

Sonradan haber alındığına göre bu kambiyo anlaşmasına 
katılıp katrlmıyacakları hakkında Belçika ve Hollanda'ya da 
baş vurulmuş. 

Paris, Londra ve Vaşignton'un birlikte beyanatta bulunma
ları, kambiyoların gayet keskin bir silah rolünü oynadıkları 

§arta bağlı olarak yapılan bu ihlle 
beyanameainin gayesi, prensin B. Şuf"~ 
nig ile beraber bir anlaşma yapmak oı.. 
duğu söylenmektedir. 

'Atina - J" arşoı,"Q hat•a yolıt 
Ati.na. 5 (A.A.) - Hava bakanlığt 

müsteşarı ile hükümet otoriteleri polon• 
yah misafirleri kabul etmişlerdir. Gece 
ıereflerine bir ziyafet verilmiştir. Mat• 
buat, Atina - Varşova hattının ebemi• 
yetini kaydetmektedir. 

A./gan harbiye nazırı 
Lerıingraddan ayrıldı 

Moskova, 5 (A.A.) - Afganistan aµı .. 
D müdafaa bakanı Serdar Şah Mahmud 

Han ve beraberinde bulunanlar bugüıs 
Leningraddan hareket etmişlerdir. 

cihanın ekonomi harbında sulh kurul• 
duğunu ifade etmez. 

Ancak, ingilizlerle amerikalılar~ 

fransız tedbirlerine karşı kendi hesab
Jarma da ayrıca tedbir almamak husu• 
ıunda söz vermiş olduklarından, belki 
buna bir mütarokedir demek mümkü~ 
dür. 

Ne de olsa, İngiliz lirasının tamımiy• 
le ani ve kimseye danışmadan değeri• 
nin düşürülmesi ve bu harekete karşıh1 
olmak üzere tasarlanan doların da dü• 
tilrillmesi ile bu iş arasında fark var• 
dır. 

Bu üçlü anlaşmanın değerini, daha 
ziyade, kambiyo harbını devam ettir• 
mek için bir blok teşkiline girişmek ye• 
rine, dünya ekonomisinde sulh kurmalC 
gibi iyi bir niyetle hareket edilmiş o. 
lunmasında görmek lazımdır. 

Hiç şüphe yok ki, bu iyi niyet, poli• 
tik bir anla~a için lazım olan umumi 
şartları kuvvetlendirmek gibi politil< 
bir niyet te taşımaktadır. Çünkü bu su· 
retle hareket neticesinde hiç de kilçülC 
görülmemesi İcab eden bir bozguncu 

• unsur ortadan kaldırılmış oluyor. 
Her ne kadar üç büyük demokrasi· 

nin anlaşmış olduğu sözü goçiyorsa da, 
bu üç memleket arasında, kambiyo ile 
hiç. bir alakası olmıyan çok büyük fi· 
kir ayrılıkları mevcud olduğu besbel • 
lidir. 

Birleşik Amerika hükümetleri, bu 
fiil ve hareketle kendilerini çekingen 
vaziyetten kaldırıp yeniden Avrupa iş
lerine karıştıracak bir değişiklik yap • 
mış olmuyorlar. İngiltere ile Frans?ya 
gelince, bu iki devlet de politik~'arının 
birçok noktaları üzerinde hiç bir su • 
retle anlaşmış değildirler. 

Bu devletlerin biribirinden avr•1an 
menfaatleri, hı:r hangi bir suretle in • 
giliz lirasiyle fransız frangı arasırı la 
sabit bir vaziyet kurmakla birleşecek 

bir mahiyette de değildir. 

lere her yıl 68.000 kişi kabul ecliJmekteclir. Şa
yet müracaat ve kabuller bu hızla devam ede
cek olursa bugün mekteplerde okumakta olan 
çocuklarla gençlerden takriben bir milyonu, 
günün birinde, zihin hastalığından dolayı ti
marhanelere alınmak icab edecektir. 1932 se
nesinde, Amerikada devlete bağlı hastahaneler· 
de 340.000 deli vardı. Bundan başka, 81 289 
abtal ve sar'alı tedavi altına alınmış ve 10951 
tanesi de serbest gezmekte bulunmuştu. Hususi 
hastahanelerde bakılmakta olanlar bu istatistiğe 
dahi] değillerdir. Memleketin heyeti umumiye
ıinde 500.000 zayıf akıllı mevcuddur. Diğer 

dent insanların şuurundaki zafrn ne derece bü· 
yük ve gittikçe fazlalaşmakta olan bu zaf mese.ı 
lesinin de modern cemiyet için ne kadar ehemi· 
yetli olduğunu gösterir. Akıl hastalıkları teh• 
did edici bir hal almaktadır. Bunlar veremden, 
kanserden, kalb ve yürek hastalıklanndan ve 
hatta tifüsten, veba veya koleradan daha tehli-ı 
kelidirler. Bunların tehlikesi yalnız caniler 5a4 

yısrnı çoğaltmasrnda değil, beyaz ırklan gittikça 
daha fazla bozmasrndadır. Caniler arasında mil• 
Jetin geri kısmmdakinden fazla zayıf akılb veya 
deli yoktur. Vakıa hapishanelerde normal olma• 
yan pek çok adamlar görüldüğü doğrudur. Fa• 

cukluktan itibaren caniler veya cahillerle bir 
arada yaşanılıyorsa cani veya cahil olmak tabii
mr. Muhitten ancak tecerrüd veya firar suretiy
le uzaklaımak kabildir. Bazı kimseler kendi ken
Clilerine sığınırlar. Bu suretle de kalabalık ara
sında yalnızlığa ererler. Mark Orel: "istediğin 
saatte kendi içine çekilebilirsin. Hiç bir melce, 
insan için, kendi ruhunda bulduğundan ne 
daha çok sakin ve ne daha az telaşlıdır." .de
miştir. Fakat bugün hiç kimse bövle bir ahlaki 
enerji göstermek kudretinde değildir. Sosyal 

Akıl vücud kadar' sağlam değildir. Zihin 
hastalıklarının, tek başlarına, bütün diğer has
talrklann topundan fazla olduğu dikkate ahn
mağa layıktır. Ve dolup taşan timarhaneler ise 
buralara yerleştirilmeğe muhtaç olanlan ala
mıyacak kadar kalabalıktır. Nevyork devleti 
içinde yirmi ikide bir kişi, C. W. Beers" e göre, 
hayatının her hangi bir devrinde, bir timarhane
de tedavi olunmak lazımdır. Birleşik Devletlerin 
hepsinde, akıl zafmdan veya delilikten dolayı 
tedavi altına alınmış olanların yekunu, hasta • 
hanelerde tedavi edilen veremliler yeki' nundan 
sekiz kere fazladır. Delilere bakılan müessese-

. taraftan, milli ijiyen komitesi vasıtasiyle yapı • 
lan teftişler, umumi mekteblerde terbiye 
gören çocuklardan 400.000 tanesinin sınıf ders
lerini takib edemiyecek derecede zekasız olduk· 
larmı göstermiştir. Hakikatte, zihin bozukluğu
na tutulmuş kimselerin sayısı bundan çok faz
ladır. Hastahanelere yatırılmamış yurddaşlar· 
dan yüz binlercesinin psikonöroza mübtela ol
dukları tahmin edilmektedir. Bu rakamlar, me-

kat daha yukarda işaret ettiğimiz gibi caniler
den az kısmı hapsedilmiştir. Polisçe tutulup 
mahkemelerce cezaya çarpılmağa ses çıkannı• 
yanlar da zaten kusurlulardır. Zihin hastalıkla ~ 
rrna sık rastlanılması modem medeniyetin pek 
büyük: bir hatasıdır. Şüphe edilmemelidir ki ya• 
şayış tarzımız zihin bozuklukları tevlid etmek • 
tedir. 

(Sonu var) 
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ı:ı·· "k lia· uyu fizikçi Galvani 1791 de kur- varında kısa hatlardan ibaret olmalıdır. 
biı~ bacaklarında tecrübeler yaparak Uzun hatlara hiç lüzum yoktur.'' 

Sovyet Rusyadaki 
son fudbol maçında 

da yenildik 

Faşistlerle sosyalistler arasıııda 
hadiseler oluyor 

~ are kendi ismiyle anılan cereyanı * 
~:~ettiği sırada birkaç kişi müstesna, Bavyera krrallığı Etıbba odası de • 
la~n dünya tarafından alayla karşı • miryolu inşasının halkın sıhhatine bir 
ık· ı~tr. Kendisi ı 792 de şöyle yazıyor: suikast olduğunu il~n etmiştir. Çilnkü 
ta 

1 kısmı insan tarafından hücuma uğ• bu kadar süratli yolcuHık yolcularda 
iıt~~rurn: Abdallar ve akıllılar... her t.eyin sarsıntısr, seyredenlerde ise baş 
rıal&t de benimle alay ediyorlar ve ha· dönmesi doğururmuş. Muhterem hekim· 
li 1lturhağalarm dans ustası diyorlar. ler bunun önüne geçmek için demiryo· 
~ .. a buJti tabiatın yeni bir kuvvetini tunun iki tarafına vagonlardan daha 
·~fett' ~ · · 1 b tgımı biliyorum." yüksek duvarlar çekilmesini ta e et • 

* mişlerdir. 
t. •. ~n deveranını • keşfeden Harvey 
ıuutıın ·ı· 
Clldu w 

1 .~ dünyası ve hatt~ mensup 
tıl gu unıversite tarafından alayla kar-

atıın ıştır. 

•c * 
tc . ~<>husa humması" nın sarı karak· 
•I tin1 keşfeden ve buna göre tedbirler 
Ilı arak Ölüın mikdarınr asgariye indiren 
Ilı eşhur viyanah doktor Semmelveis 
t esıekdaşlarınrn o kadar anlayışsızlı· !\'.: hatta alayına maruz kalmrştır ki, l': Yet yesinden ve kendini için için 
o:~ktcn deli olmuş ve timarhanede 

Uştür. 

'* t l~o; de fizikçi Fulton bir buharlı 

* Bavyera mimarlar odası da trenle
rin doldurma yerlerden asla geçemiye
eeğini, bura1arda rayların altına muaz
zam duvarlar yapılması icab ettiğini 

bildirmiştir. 

* 1853 senesinde Avrupadan Ameri • 
liava bir kablo döşemek teklifi ilk ola
rak yapıldığı zaman o devrin en büyük 
fr,ik otoritelerinden biri ve Paristeki 
politeknik mektebinin profesörü olan 
Babinet şunlarr yazıp neşretmiştir: 

"Bu planları ciddiye almak imkanı yolC· 
tur: çünkü elektrik cereyanı nazariye· 
leri böyle bir cereyan naklinin imkan
sızlrğını göstermektedir. Halbuki böy· 
le uzun ve elektrikli bir yolda ayrıca 
bir cereyan teşekkül edecektir. Nitekim 
Dover ile Calais arasındaki kısa kablo· 
da bile böyle bir cereyan hissedilmek • 
tedir. Eski ve yeni dünyayı birleştire
cek yegane yol Behrenk boğazı yolu • 
dut. 

* 

Odesa, 5 (A.A.) - Odesada yapı
lan futbol maçını 2 • ı kaybettik. Sov• 
yetler birliğindeki müsabakalar bitmiş
tir. Sovyctler birliğinde yapılan spor te
maslarının neticesi şudur: 

Futbol maçlanru tamamen kaybet• 
miş, bisiklet, eskrim ve güreş müsaba· 
kalannx da kazanmış bulunuyoruz. 

Spor ekibinin Sovyetler birliği dahi
lindeki seyahati büyük bir samimiyet ve 
alaka ve dostluk havası içinde geçmiş
tir. 

Ekib bu akşam Odesadan !stanbula 
harekte edecektir. 

tNGtL TERE'NlN YENİ 

SİLAHLANMA PROGRAMI 

Bu program miid
his bir hava filosu , 
kurulmasını hedef 

tutmaktadır 
Londra, S (A.A.) - Sunday Eks

pres gazetesi, ingiliz hükümetinin silah
lanma proğxamını başarmak için yeni 
bir politika tatbik etmeğe karar verdiği· 
ni iddia etmektedir. 

Paris, S '(A.A.) - Park de Prensde 
yapılan mukabil nümayiş münasebetiyle 
polis 150 kişi yakalamış ve bunlardan 
on kişi ailfilı taşıdıklarından dolayı ad· 
liyeye verilmiştir. Vuku bulan kargaşa• 
lıktan 20 kişi ve S polis hafif yaralan· 
ınıştır. 

B. Törez,in bir nutku 
Paris, 5 (A.A.) - Park de Prensde 

söz alan B. Torez komünistlerin parla· 
mentodaki reyini tasvib etmiştir. Muha
lif tarafın sosyal tedbirlerle istikrazın 
muvaffakiyetsizliğe uğraması için yap
tığı hareketleri kaydeden B. Torez de
miştir ki : 

"- İşçiler ve orta sınıfta inkişaf et· 
meğe başlıyan karışıcılığın sebebini hü· 
kümet icraatındaki kifayetsizlikte gör· 
melidir. Muhaliflerimiz, lıalk kütlele· 
rini inkisarı hayale uğratmakla maksad
larına varmak istemektedirler. Çünkü 
ekonomik müşkülatı doğuran halkçı cep· 
h'e programının tatbiki değildir. Bilakis, 
bu programın tahakkuk etmesi memle
kette hareket getirecektir.,, 

Halkçı cepheye mensup bazı teşek:
küller tarafından tatbik edilen hareket 
tarzının memleketi bir harbe sürükledi· 
ği hakkındaki iddialan tekzip eden B. 
Torez şunları söylemiştir : 

.. _ Faşizm önünde baş eğmek mem
leketi kurtarmıyacak, tamtersi onu ebe· 
diyen feci bir mevkie sokacaktır.,, 

Londra, dki hadiseler 
Londra, 5 (A.A.) - İşçi partisi mil· 

11 konseyi, bir karar sureti ka0uJ etmis .. 
~ 

tir. Bu karar suretinde dünkü hadiseıe .. 
re teessüf edilmekte ve Sir Osvald Moa 
ley'in faşistlerinin nümayişlerini menet 
mek hususunda hükümetin göstermi! 
olduğu tereddüd takbih olunmaktadır. 
Bu karar sureti, faşistlerin tahrikatç~ 
tabiyeler yapmış olduklarnu haber ver. 
mekte ve siyasi üniformalar giyilmesi• 
nin yasak edilmesi lazım gelmekte ol• 
duğu mütaleasını ileri sürmektedirler. ı 

Karar sureti, hükümetten son karga. 
şalıklarla faşistlerin faaliyetleri ve bıı 
faaliyetlerde bulunabilmek için nere• 
den para tedarik etmekte oldukları hali 
kında hemen tahkikata girişmesini is .. 
temektedir. 

Bir altı şubat te§ebbiisü 

Paris, S (A.A.) - Dün Park de P• 
rensde vukua gelen hadiseler hakkında 
§Öyle deniliyor : 

"Dünkü gün, fesatçı albayın aley· 
hindekıi dosyayı şişirmek suretiyle ta• 

mamlanmıştır. Fransız sosyal partisini• 
feshi ve son hareketlerin failleri hak· 
kında ceza tedbirleri alınması geçikmi .. 
yecektir. Ateş haç mensupları, dün ba· 
kikl bir dahili harb talimi yapmak isin 
teşebbüste bulundular. Parisli ve ta§ral 
yirmi bin ateş haçlı verilen gizli talim.al 
ve askeri nizamlara göre seferber edil• 
di. Fesadcılar, yeni bir altı şubat değil• 
se de yeni bir beş şubat yapmak istedi• 
diler. 

ti~ fılosiyle İngiltereye hücum etme
lc nı ~apoleon'a teklif etmiştir. Napo
tr on bu teklifi tetkik için Pariste mil
) enstitüye havale etmİ§ ve bu mesele· 
~ dair 21 temmuz tarihinde nazırlar• 
.. S~ Chanıpaguy'ya şunları yazmıştır: 
fıa 12; b!ni pek geç olarak bu meseleden 
lt berdar ettiniz. Çünkü bu proje dün
~a~ın çehresini değiştirecek mahiyet -
lı dır. Gözlerimin önünde muazzam bir 
~ altiltat, açık, elle tutulur bir hakikat 
d Utuyor. Aynı şeyleri görüp an!amak 
I ~ efendilerin (enstitü azalarının) 
\>~1dir. Bir rapor tanzim edilip size 

11~tilir verilmez derhal bana gönderi -
~z. İşin en çok sekiz günde halledil .. 

8 
esini temin ediniz. Çünkü pek · sabır· 

13 temmuz 1873 de Darwin'in ilim 
akademisine kabulü teklifi reddedil
miş, ve onun yerine Mösyö Loven adın· 
da biri kabul edilmiştir. 

Bu politika bundan böyle, işitilme

miş bir çabukluğa, tesir sahasına ve yak
ma ve yıkma kudretine malik bir taar

ruz hava filosu kurulmasına matuf ola

caktır. 

Fransada gümrük resimlerinin indirilmesi 
Böyle bir alim tanıyor musunuz? 

* Elektrikçi Ohın da muasırları tara-

l~Iaruyorum.,, 

* )· ltavagazı tenviratının mucidi Phi-
1PPe Lebon o zamanın alimlerini fitil· 
\iz b' 1 b " • d ır am anın da yanacagına ınan I• 

~.anııştır. Ancak 1818 de, yani Le
. n un ölümünden 14 sene sonra bu ke

!1f :Pariste tatbik edilmeğe başlanmış· 
\lr. 

* lı İik tren tecrübeleri yapılırlien mil-
tl. eı1tlisler lokomotiflerin asla yerlerin
) en hareket edemiyeceklerini ve teker
• eklerin hep olduğu yerde döneceğini 
l<bat 'l.v tmislerdir. Mebuslardan Arago 

fından deli addolunurdu. 
(Sonu var) 

iSPAYOL iHTiLALt 
(Başı 1. inci sayfada) 

zin Madrid bükü.metine karşr kendi 
topraklarında asilere üssülhareke temin 
eylediğini mey~ana koymaktadır. 

Sovyetler Birliğinden yapılan 
yardımlar 

Moskova, 5 (A.A.) - Sovyetler bir-

liği işçileri tarafından İspanya kadın ve 
çocuklarına yardım için yapılan ianede 
toplanan para ile satın alınmış erzak 
yüklü Ziraniene adlı sovyet vapuru İs

panyaya müteveccihen Odesadan hare
ket etmiştir. 

Daha şimdiden kısmen faaliyete gir

miş olan yeni hava kuvvetleri çabuk a

tışlı toplarla cihazlı ve hafif tayyareler 

kadar hızlı gidebilen ve tonlarca bom

ba nakledebilen makinelere malik ola

caklard!r. Bu makineler yardımiyle, bir 
ingiliz şehrine baskın yapan bir düşman 

memleketiu ~er hangi bir şehri, bu bas

kından bir iki saat sonra tahrib edilebi

cektir. Bu siyasa diğer bir memlekete 

karşı taarruz gayeleri takibetmemekte, 

yalnız hükümetin hava müdafaası için 

en müessir şeklin misliyle mukabele ola
cai>ına kani bulunduğunu göstermekte-., 

Hükümet hayat pahalılığına karşı 
esaslı surette mücadele edecek 

Nevyork, S (A. A.) - Nevyork • 
Taymis gazetesi, Fransa'da gümrük re-

simlerinin indirileceğinden bahseden 
yazısında bunun bizzat para kanunu ka· 
dar mühim olduğunu azmaktadır. Bu 
gazete, Fransa hükümetinin bu kararı
nın çok büyük bir kıymeti olduğunu, 

çünkü ne İngilterenin, ne de Amerika-

nın paralarınrn kıymetini indirirken 

gümrük tarifelerini tenzil etmemi' ol

duğunu ıbildirmektedir. Fransa'nın ver

miş olduğu bu misalin anlaşılacağını 

ve takib edileceğini ümid ederiz. 

Eğer altın bloke eden memleketler 

Fransa'mn gittiği yoldan gidecek olur· 
!arsa iktisadi nasyonalizm dalgasının 

hesiz olarak· siyasal bir hareket gir• 
mekte ve Paris'in !Sek hükümetini bq 

yola sevk için şiddetli bir tesir yqtr• 
ğmı zannetmektedir. 

Fransa' da hayat 
palıa1ıla nmıyaeak' 

Faris, 5 (A.A.) - Radyo ile ne§l'e .. 
dilen bir nutukta, B. Spinas, franıın 

kıymetten dü~ürülmesiyle hayat paa

lılığının asla artmıyacağını söylemiş.. 
tir. Nazır bu hususta İngiltere, Arr..eri .. 

ka ve Belçika'yı misal diye gösteımiş

tir. "Yalnız, demiştir, bazı yabancı mal· 
larm fiatında biraz yükseklik husule ij 838 de fransız mebusan meclisinde, 

:.:ı enıiryolları inşası bitince memleket 
'\lah·ı· ı ınde nakliye masraflannm azala-

lCağını, yani memleketin nakliye bedel
e . 

dir. 
Silahlanma masrafı şimdilik mahdud 

telakki edilmemelidir. Proğram, masra

fa bakılmaksızın başanlacaktır. 
----susıw-~~~ 

geçmiş olduğuna inanmak için ortada 
müsbet bir çok deliller bulunacaktır. ktınden aldığı kazancı kaybederek fa-

ırıeşeceğini iddia etmiştir. 

* ~ .Gene fransız mebusan meclisinde 
lt'hıers şöyle demiştir: "İtiraf ederim 
b~ deıniryollarr yolcu nakli hususunda 
traz faydalı olacaktır. Fakat bunlar 

ll-ıeseıa Paris gibi büyük şehirlerin ci-

Nasyonalistler ilerliyorlar 
Sevil, 5 (A.A.) - Nasyonalist kuv· 

vetler dün Bilbao'ya otuz kilometre 
kadar yaklaşmış bulunuyorlardı. Hükü
met kuvvetlerinin ümidsizcesine muka
vemetlerine rağmen nasyonalistler dur
madan ilerlemektedirler. 

~asv a N!Ald'4 

El İşleri ve küçük sanatlar 
sergisine hazırlanıvormu -

? sunuz .. . 
~ .... sPsJ(tJ(AaU -._.,._.iOIUlıJll 

Çek kuronunun diişüriilmesi 
ve A vuslurya 

Viyana, 5 (A. A.) - Çekoslovakya 
kuronunun devalüasyonu Avusturya'da 
iyi karşılanmamıştır. 

Rayhşpost gazetesi bunda hiç şüp-

gelebilir, Ancak, bizimle iberaber para

larını düşürmüş bulunan İsviçre ve 
Belçika mallarını bu ihtimalden hariç 
tutmalıdır." 

Bundan sonra B. Spinas her eyalet
te teşkil edilen ve fiatlann arttırılma

sına karşı seri ve müessir tedbirler ala. 
cak olan "fiat kontrol komisyonları,, nıı 
faaliyet tarzları hakkında izahat Yer• 
rniştir. 

Tefrika: No: 72 

Yaz~ El~ K ~!'~'B 1 
ı.ıdyard K1PL11\IG Nurettin ARTAM 

Bir aşağı, bir yukarı baktılar; biribirleri
lle bakıştılar. Hayret ettiler. Çünkü fillerin 
'tuttuğu yol, siyah olsun beyaz olsun, insan 
~ekJsının anhyamıyacağı kadar karışıktı. 

Maçua Appa: 
. - Kırk beş senedenberi, fil peşindeyim. 

~ıc bir zaman bu çocuğun gördüklerini bir 
aşka çocuk görmüş olsun, böyle bir şey 
duymadım. Bütün t~pelerin Tanrıları şahid 
()}sun ki bu bir .... Ne diyebiliriz? dedi ve ba
§tnı salladı. 

Kampa döndükleri zaman akşam yemeği 
~akti olmuştu. Petersen Sahih kendi çadırm

:1 tek başına yemeğini yedi. Fakat kampta 
b~Yi}fet verileceğ_ini bildiği için iki koyun, 
t ırka~ tavuk kesilmesini, un, pirnç ve tuz 
ayrnlarmrn iki misli verilmesini emretti. 

. . Büyük Tumai, kamptan çıkarak kanter 
~tı ıtle cocuO-unu ve filini aramaya koyulmuş
! u .. Buluncada onlardan korkarmış gibi yüz
l erıne baktı. Osırada kazıklara bağlı fil saf. 
arının önünde meşaleler yanıyor ve büyük 

bir ziyafet veriliyordu. Küçük Tumai o ge
cenin kahramanı idi. 

Koyu esmer fil avcıları, sürücüler, ipçi
ler, hulasa en yabam filleri yakalamanın yo
lunu bilen bir çok adamlar çocuğu bir elden 
bir ele gezdiriyorlar ve alnına yeni kesilmiş 
bir Cengel horozunun kanından damgalar 
vuruyorlardı. Bu işaret onun bir ormanlr ol
duğuna, nengelde serbest serbest dolaşabi • 
leceğine delalet ediyordu. 

Nihayet, meşaleler sıÖnmeğe başladığı 
ve yanan kütüklerin ışığı bütün filleri baştan 
ayağa kadar kana batmış gibi gösterdiği za· 
man Keddah'taki bütün sürücülerin başı ve 
Petersen Sahib'in bir ikinci nüshası olan 
Maçua Appa, büyüklüğüne kendi isminden 
başka delalet istemiyen Maçua Appa birden 
ayağa kalktı ve küçük Tuınai'yi başının Ü • 
zerinde havaya kaldırarak bağırdı: 

- Dinleyin kardeşlerim. Fil safları ara
sında bulunan efendilerim, siz de dinleyi
niz. 

Çünkü ben, Maçua Appa Konuşuyorum. 
Bu küçük çocuğa bundan böyle küçük Tu· 
mai denilmiyecek, babasının ve büyük baba· 
!arının taşımış olduğu unvanla "fillerin Tu· 
maisi" denilecektir. O, uzun bir gecede bü -
yük adamların göremediği şeyi görmüşt~: 
Fil milletinin ve Cengel tanrılarının sevgısı 
onunla beraberdir. O, büyük bir avcı olacak; 

hatta ben Maçua Appa'dan daha büyük bir 
avcı olacaktır. O düz izleri, karışık izleri 
berrak gözleriyle izliyecektir. 

O, Keddah'ta fillerin karınlarının altında 
ve iplerinin arasında dolaşırken hiç bir za
rar gönniyecek. Eğer bir filin önünde ayağı 
kayar da yere düşerse fil ona hiç bir şey 
~apmıyacak; çünkü önündekinin kim oldu -
gunu anlıyacaktır. 

Ey zincire vurulmuş büyük filler, burada 
birisi var ki sizin gizli yerlerde yaptığınız 
dansı görmüştür. O manzarayı hiç bir büyük 
adam görmemişti. Ona saygı gösteriniz! 

Salan Karo, çocuklarım, fillerin Tumai
sini selamlaymız. 

Gunga Parsad, aha!, Hfra guc, Birçi guc, 
K uttar guc aha! 

Pudnıini, sen onu dans y~rinde görmüş
sündür. Sen de Kala Nag ey benim fillerimin 
incisi! Hep birden! selam fillerin Tumai'si
ne ! Barrao! 

Nihayet bütün filler, uçları alınlarına de
ğecek surette hortumlarını kaldırdılar; böy
le tam bir selam vaziyeti aldılar. Filler,bu 
vaziyeti ancaık Hindistan umumi valisine 
gösterirlerdi . 

Fakat bütün liunlar, Garo tepelerinin ıs
sız göbeğinde şimdiye kadar hiç bir büyük 
adamın göremediği fil dansııu görmüş olan 
küçük Tumai içindi. 

• 

• 
• 

(Tumai'nin annesi tarafından bebeğine 
söylenen şarkı) 

Hasadı boşaltmış ve rüzg§n estirmiş olan .~iv, 
Günlerce evel bir gün kapısrnm önünde otmu.rkeı 
Herkese alınyazısr ve az1ktan ne nasibi Y"arsa 

venaişti4 

Tahtrnda oturan kıra/dan kapıda dilenen diJcn .. 

ciye la~::ır, 

Koruyucu ~iva, her şeyi o yarattı. 
Mahadeo! Mahadeo! her §'!Yİ o yarattı, 
Sığırlar için yemi, develer için dikeni, 
Uyuklayan bir baş it;in çarpan ana kalbin; benim 

!;OCUğum, 

Zenginlere buğdayr o verdi, yoksullara Jrep~ği, 
Kapr kapr dolaşıp dilenen ermişlere l.''1cmek 

parçalarım 

Kaplanlara sığırları, akbabalara iaşeleri, 

Gecelerini açıkta geçiren kurtlara kemikleri 
veren flıiur. 

O kimseyi yüksek saymamı~. kimseyi hor ıör• 
nıe 1iştir; 

Yanındaki Parbati, gelenleri, gidenleri gi etler. . . . . . . . . . . . . ' , . 
1 • • • • • • .. • • • , , • 

(Sonu var) 



Ta biatıa eşsiz bir kişes!: 

Giz 1 Ant ky8dan glrlnlşle 

. 
:' .. _.Matbu.at .s~riye_,- Fransa proje l 
sının tanzımını haber vermişti. : 

· Muhteviyatı henüz meçhuldür. A- ! 
i lakalt toprakların hemen yakinin- ~ 
i de bulunan ve bundan başka da ! 
; Fransa ile çok dostca münasebet- i 
! ler idame eden Türkiyenin böyle ; 
i anlaşınxya olan al§kasını belirt- : 
i meye lüzum yok gibidir. Memle- ! 
i ketim bu iyi komşuluk münase- i 
. betlerinden baska milletlerarası i 
~:::. mukavelelerde~ doftan bir hukuk i 

meselec;i dolayrsiyle de bu anlaş- i 
maya esaslı bir ehemiyet verir. ! ~ 

i Cünkü mevzuu bahsolan rejimler ! 
i büyük bir türk ekseriyeitnin otur- i 

::

i:.· duğu İskenderun ve Antakya İ 
~mtakasmr da ihtiva eylemekte- ~ 
dır. Fransız hükümetinin mez- : 

:~. kur mıntakalarda da halk;n ken- : 
di işJe;ini b}zzat kendilerinin gör- i 

! mesını temın eden bir muamele- ~ 
: den faydalandıracağını ümid et- !:· 

: mek isterim. 

! Nasıl Irakın, büyük müttefiki ::~ 
! İngilterenin müzaheretiyle kendi • 
İ topraklarında bir nizam unsuru i 
f olarak yaşamak hususundaki yük- ~ 
: sek kabiliyetleri bizim İngiltere i 

ile görüş ahengini ve muslihane i 
menfaatlere dayanan samimi ; 
dostluk siyasetimizi sıklastınnaya i 
hadim oldu ise, Suriye, İ~kende- ~ 
run ve Antakva mmtakalarına bu : 
suretle verilecek imkanın da i 
Fransa ile Türkiye arasındaki sa- ~ 
mi:ni münasebetlerde diğer bir i 
baı:: teşkil etmesini temenni ey- i 
Ierım. (Tevfik Rüştü Aras) ~ 
(Mandalar komisyonundaki nutkundanJİ 

................................................................. : 

.'Wlfll . 

" ... Türkiyenin komşulariyle 
münasebetleri dostçadır. 

Bu münasebetlerimiz neşredil
miş olan muhtelif vesikalarda gö
rülmektedir. Bu hususta, toprak
larımızın cenubu garbi kısınma 
mücavir olan mmtakalarda yakın
da tatbik edileceği bildirilen ve 
esasen sevindirici olan ıslahat ha
beri üzerinde dunnaklığım ve türk 
milletinin hemen yakininde ika
met etmekte olan kesif ve kütlevi 
türk unsurunun hayati menfaatle
rini, esasını bilmediği mezkur ıs
lahatın icabeden ehemiyetle der
pis edip etmediği hususundaki en
diselerine tercüman olmakhğım 
belki de lazımdır.'' (Şükrü Kaya) 

(Asambledeki nutkundan) 

Or~an Çiftliği: Merliez satış mağazasında çol~ 
ihtiyaçlarınızı temiıi edelıilirsiniz. 

çeşitli zengin çiçel~ 

•' •. J,M 
~· ............................................ - .......................... - .... ..........-..... ~i 

·. • J " ... Sancak türklüğü, bir itil::ıfna-

'

. menin hududlarım ayrıca tayin 
etmiş olduğu bir mıntakanm bü

ı yük ekseriyetidir. Münakaşa olu-
1 nan mesele Suriye mmtakast için
i de bir ekalliyet davası değil, ay
İ rr bir mmtakanın halk ekseriyeti· 

1 
ne hukuk vermek davasıdır. San

. caklrlar da Suriyeliler gibi talile-. ı rine hakim olmalıdırlar. 
, : .... meselenin icablanmn ge-
l rektirdiği Ü7.ere sarih, müspet ve 

ı 
kati bir hal tarzına bağlanmasın
da gecikilmiyeceğini ümid ederiz. 

ı 

i 
! * * * 1 
1 

ı 
i 
s 
ı 

.... Biz muahedelere ve kendi I' 
teahhüdlerine riayet eden barış
çılık politikamızın icablarım tat
bik ediyoruz. Sancak türlüğü hak
kndaki itilafname Fransa ile Tür
kiye arasmda imza edilmiştir. Bu 
itilafın bütün mesnedlerini takib 
etmek Türkiye hükümetinin sala
hiyetli devlet adamlarının sadece 
vazifesinden ibarettir. Biz millet
lerin hüriyetlerine sahih olmala
rım davamız olarak almışızdır: 
suriyelilerin hürriyetine bundan 
dolayı hürmet ediyoruz. Acaba 
onlar Fransadan hürriyetlerini is
temekte en aşağı kendileri kadar 
haklı olan bir mıntaka ekseriye
tine karşı, bir teahhüd icablannın 
yerine getirilmesini yalnız hoş 
görmek değil, hürriyetsizliğin a
cısından henüz kurtuldukları için, 
bunu tesvik etmek ve kolaylastır
ınak mecburiyetinde değil tnidir-

İ ler? (Falih Rclkı Atay) 

L.~···"---"···"::..:~~~.ı:~~:.:.:~~:::::.::_l 

mağazasını a~mışhr. Büı:in_ 



.,,.61' ~TEŞRiN 1936 SALI 

l{apalı zarf usulile beton arme köprü 
inşaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
'1 

•i!a~te~H çıkmadığından dolayı ih:tlesi yapılamamış olan Sinop 
deıı- ~ındc Sinop • Ayancık yolu üzerinde (31 500) lira keşif be
ltid: ara.su beton anne köprüsü inşaatının kapalı zarf usulile ye
lcti n eksıltmesi 22-10-936 perşembe günü saat 16 da Nafıa Veki
Cakt Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapıla· 
lııır ır. Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri diğer evrak (175,S) 
iati;§ nıukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabileceği gibi 
eQj) cnlerce bu şartnameler Sinop Nafıa Müdürlüğüne müracaat 
l:ks~fek görülebilir. Muvakkat teminat (2362) lira 50 kuruştur. 
1111~ tnıeye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 aayıh nil.&ha
llı h _çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesi.kası
llıiih aız .olmaları ve müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir 
lığ, ~dısle beraber bu işe girmediği takdirde asgari 10 metre acsık
ttnı~ . beton arme bir köprü yapmı! olduğuna dair vesika ibraz 

11 lazımdır. 
J.n:ek)if mektuplarının 22-10-936 perşembe günü saat 15 9e kadar 

arada Şose ve köprüler reisliğine vermeleri 9~uttır. 
............. (1179) 2-4786 

Maliye Vekaletinden : . 
la c~a.löriferlcr için alınacak 350 ili 450 ton kok kömürü kapalı zad· 

1' 3ıltnıeye konulmuıtur. 
011 ik~h?lin bedeli; on üç bin beş yüz lira ve muvakkat teminatı bin 

1 .lıra elli kuruıtur. 
211ll Ekı_~ltme, 17. 10. 936 cumartesi günü uat on birde vekilet leva
ta,_ ll'ludürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapda

~tır. 
<• 
~artnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

}ıaı isteklilerin muvakkat teminatlariyle teklif mektublarını havi ka
le, .1 zarflarını ihale saatinden bir saat evvel ltomisyon reisine verme-
-.;~ ı 139) 2-4662 

r•. T. T. Levazım l\Iüdürlüğünden: 
Jı 

1 
1 - 24 kilometre uzunluğunda kurşunlu kablo ve teferrüatı ka

a 1 zarfla eksiltmeye konulmuıtur • 
2 - Muhammen bedeli 13200, muvakkat teminatı 990 liradır. 

Sa 3 - Eksiltme 9 ikinci teşrin 936 tarihine müsadif pazartesi günü 
rn at 15 de Ankarada P. T. T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak k0-

18Yonda yapılacaktır. 
.., 4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek 
v c alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu 
it c Şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 
a apa1ı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe müsadif pazartesi günü sa-

t ıs e kadar komisyona teslim edeceklerdir. 
• S - Talipler müteahhitlik vesikasını haiz olacaklardır. 

le 6 -Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünde İstanbulda 
Vazım ayniyat muavinliğinde parasız olarak verilecektir. 

1
.,,,, (987) 2-4531 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

7500 KİLO MUKAVVA 
T ahmin edilen bedeli (9500) lira olan yukarda miktar ıve cinsi 

}'~zıJı malzeme u~<eri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
!tıısyon unca 27-11-936 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarf 
~c ~hale edilecektir. Şart.name parasız ol~rak komisyondan v~rilir. 
1 . alıplerin muvakkat temınat olan (712) hra (50) kuruşu havı tek
..,1f mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
~ e k; ndilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
esaıkle mezkur gün ve saatte komisyona miiracaatlan. (1243} 

2-4793 
DESTERE, FREZE, ERKEK VESAİRE 

Tahmin edilen bedeli (34400) lira olan yukarda cinsi yazılı mal
teıne Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyo
~ı:nca 19·11-936 tarihinde perşembe ğünü saat 15 te kapalı zarf ile 
ı ale edilecektir. 

1• Şartname (bir) lira (72) kuruş mukabilinde komisyondan veri
tır. Taliplerin muvakkat teminat olan (2580) lirayı havi teklif mek
lclıblarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 

e.ndilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
&ilıtıe mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1086) 1-4703 

16000 KİLO ARPA, 
11000 KİLO KURU OT, 

7000 KİLO SAMAN. 
t Tahmin edilen bedeli (1147) lira (SOJ kuruş olan yukarda mikta• 

11
! 'w'e cinsi yazılı yemler Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 

t·rn.a komisyonunca 23-10-936 tarihinde cuma günü saat 14 te açık 
.,. ks~Itme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 

2 erılir. Taliplerin muvakkat teminat olan (86) lira (10) kuru' ve 
"490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelernideki vuaikle mezkur gün 

c saatte komisyona müracaatları. (1187) 2-4750 
MUHTELİF ATEŞ TUÔLALARI 

}' Tahmin edilen bedeli (8000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
lt azı~ı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
0ınısyonunca 25-11-936 tarihinde çarpmba günü saat 15 te kapalı 

:~~fla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve • 

1 llır. Taliplerin muvakkat teminat olan (601.1) lirayı havi teklif mek· 
ltllplarını mezkCir günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
iı~ndilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa-
~le mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1186) 

ı-1787 

784 ADET BİLYALI YATAK 
'rahmin edilen bedeli (3610) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

~azı~ı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alına 
t 0~ısyonunca 26-11-936 tarihinde perşembe günü saat 14 de açık 
\t ka~ltme ile ihale edilecektir Şartname parasız olarak komisyandan 

2 erılir. Taliplerin muvakkat teminat olan (270) lira (75) kuruş ve 
\> 490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
e saatte komisyona müracaatları. (1242) 2-4792 

5 TON KAULİN KUMU 
,, Tahmin edilen bedeli (900) ı;ra olan yukarda miktarı ve cinsi 
"~ılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko· 
~ııyonunca <e2-10-936 tarihinde perşembe günü saat 14 de açık ek
:1ltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 

trilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (67) lira (50) kuruı ve 2490 

'1umaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
'aatte komisyona müracatları. (1244) 2-4794 

4 ADET ASİT KAZANI 
Tahmin edilen bedeli ( 4400) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

}'~zılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
~ısyonunca 26-11-936 tarihinde perşembe güııü saat 14,30 da açık ek
!ılt~e ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
t crılir. Taliplerin muvakkat teminat olan (330) lira ve 2490 numa• 
~alı ~anunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
... 0rnısyona müracatları. (1245) 2-4795 ------
Ayvalık Belediye Reisliğinden : 
~ .B.clediyemizin kırk lira asli maaşlı fen memurluğu münhaldir, 
d u ışın ehli ve evsafı fenniye ve resmiyeyi haiz taliplerin Baym
a 'f lık Bakanlığınca kabule şayan vesaiki ile belediyemize müraca· 
tarı. (1237) 2--4771 

u ı:u s 

Anlcara Valiliğinden: 
l - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde hudud1arr ~artnamede 

ya::ılı Taşlı tepe, Kanlı punar ve Karanlık dere Kiriş, Tefen Dev • 
Jet ormanı kıtalarından 162·292 gayri mamul metre mikaba muadil 
237 adet devrik çam ağacı 15 gün müddetle açık arttırmaya konul· 
muştur. 

2 - Arttırma 14-10-936 çarşamba günU aaat 15 de Ankara orman 
müdürıüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamuı metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 36 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenlerın Du 

müddet içinde her gün Ankara orman müdürlüğüne ve Kızılcaha
mam ormıtn idaresine müracaat edebilirler. (1135) 2-4651 

Maliye Vekfiletind.en : 
Teslim edile
cek mahalleri 

Ankara 
İstanbul 
İzmir 

Koltuk Sandalya Tahmin bedelleri Muvakliat temt• 
Adet Adet Lira Ku. natı Lira Ku 
37 349 ) 

270 1116 ) 
30 621 ) 10476 25 786 

İçel 60 374 ) 
397 2460 

ı - Kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu ilan olunan yukarda 
yazılı yerli mamulittan Hazaran taklidi koltuk ve sandalyalara ek
siltme günü istekli çıkmamasına mebni şartnamesi tadil edilerek 
tekrar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 16. 10.1936 cuma günü saat 15 de Vekllet levazım 
müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacak· 
tır. -

3 - Muaddel ıartnamesi, levazım müdürlUğUnde ve İstanbulda 
Dolmabahçede evrakı matbua anbarı memurluğunda görülebilir. 

4 - İatekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya· 
zıh belgeler ve yukarda yazılı muvakkat teminat makbuz veya Ban. 
ka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifatı ve !&rtnamedeki 
ıeraitine tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evci 
komiıyon reisine vermeleri. (1043) 2-4575 

Çanakkale Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Yapılacak it . Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
1 - Memleket haatanesi 12000 Lira 900 Lira 

Kalorifer tesisatı 
1 - Yukarda yazılı işin eksiltmesi kapalı zarf usulile 19-10-936 

pazartesi günü saat 15 de Daimi Enciimende yapılacaktır. 
2 - Müracaatlar 2490 aayılı kanuna uygun olınalıdır. lsteklile· 

rin izahat almak üzere Encümen kalemine müracaatları. 
(1831) 2-4798 

İzmir Bayındırlık 
Direktörlüğünden : 

1 - 12897 lira lie,if bedelli İzmir • Manisa yolunun 7+ooo - 11 + 
500 inci kilometreleri arasındaki ,ose esaslı tamiri 15/Eyl0V936 
dan itibaren 30 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15/Birinciteşrin/936 Perşembe 
günü saat onda İzmir İli Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin hazırlayacakları 968 liralık muvakkat teminat 
ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarile birlikte adı geçen gün • 
lemeçte ihale saatından bir saat evveline kadar encümen başkanlı
ğına vererek makbuz almaları, ihale gününde bütçe tasdikten gel· 
mediği takdirdt ikinci bir ilanla zarfların kabulüne devam olunacağı 

4 - Fazla bilgi edinmek isteyenlerin İzmir Bayındırlık Direk -
törlüğilne baş vurmalflrı. (980) 2-4489 

FOTO 
MERAKLILARINA 

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

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

SATILIKTIR 
Fırsattan istifade ediniz 

J.\dres: ULUS Basımevinde G. M. rumzuna müracaat. 
Tel~fon: 1064 · .. Taşradan soranlara mektupla izahat verilir. 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

An1iarada BanlCalar caddetıinde inhisarlar merkez satış deposuna 
ait ve keıif bedeli 302 li.ra 50 kuruş olan taban tamiri açık eksiltme
ye konulmuştur. Talip olanların 20-l~-936 günü saat 16 da %7,5 dan 
22 lira 69 kuruş ilk teminat ltlkçelerıyle birlikte inhisarlar başmil. 
dürlüğünde toplanacak komisyona gelmeleri ilan olunur. 2---4761 

Türk Hava Kurumu 

BUYtJK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6 mcı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

, 200,000 liradır 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (50.000) liralık iki mükafat vardır •• 

Hariciye Vekaletinden : 
ı - Satın alınacak 190 Ton kok kömürü kapalı zarfla münalia· 

eaya konulmuştur. . 
2 - Tahmin edilen bedel 5700 lıra ve muvakkat teminatı 427 li• 

ra 50 kuruştur. 
3 - Münakasa 8. birinci teşrin· 936 perfembe günü aaa.t 15 de 

Ankarada vekilet aatın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Taliplerin teminatlariyle teklif mektuplarını mezkGr tarih· 

te komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesini almak istiyenlerin ve• 
kalet levazım müdürlüğüne müracaatları. (1007) 2-4478 
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l\ferkez Laboratuvarları 
Direk:törlüğünden : 

Müessese hayvanatı için 40.000 kilo arpa açık eksiltmeye koauı .. 
mustur. İhalesi 7-10-936 çarşamba günü saat 15 dedir. Şartnamesi 
müdüriyetten bedelsiz verilir. 

Muvakkat teminatı 94 lira 50 kuruş olup Banka mektubu •eya 
vezne makbuzu ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle beraber mua~ 
yen gün ve saatte Ziraat Vekileti Muhasebe Direktörlüğündeki sa~· 
tın alma komisyonuna müracaatları. (974) 2-4476 

Asl{eri Fabrikalar Teavün ve 
Sigorta Sandığı Reisliğinden: 

Muhasib Aranıyor 
. ~ 

El yazısı güzel ve okunaklı usulü dcf teriye vakıf bir memur a111ı1 
nacaktır. Taliplerin bonservis ve mektep tchadetname aurctleriyle 
iki adet vesikalık resimlerini bir zarfa koyarak (Ankara Posta Ku· 
tusu 405) e göndermeleri. (1247) 2---4796 

Maliye Vekaletinden : 

.. 
... o o = o .. 

.ld ~ c: r:: ; r:: r:: ·ı:: J! :s 
eu-ocı1 o .. "'B ~ d ... u ..... 
... u~-oo..ı::.., ..... ..ı:: IQ d ... e::::: er: .-u M""'u M ... ~ M..,1; ...,C. u Uftı, .... I! 
~:; o~"'Clo="'Clo="'CI ~~ ~"'CI ~"'CI .... ::i """e_ 

f-4 u S ~>< :!:;ı.c< ~>-< <lıı4 >< f-4.8~ ~ ..,. B.J 
Ankara 9 33 157 32 231 5327 00 .-
İstanbul 18 81 491 194 784 19794 20 14S 
İzmir 18 58 295 55 416 9716 00 729 
İçel 6 36 201 47 290 9855 oo 740 

1 - Kapalı zarf eksiltmelerinin tehir deildiği ilan olunaa be§ 
örnekte yazıhane ve saire meyanında bulunan dosya dolapları miie 
nakasadan çıkarılarak yukarda teslim edilecek mahallerile miktar• 
!arını ve her birinin muhammen bedel ve muvakkat teminatları ya
zılı dört örneği ayrı, ayrı dört ıartname ve kapalı zarf usuliylc teW. 
rar eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Ankarada teslim edileceklerin eksiltmesi 12.10.936 pazar
tesi günü lstanbulda teslim edilecekler 13.10.936 salı günü •e İzı
mirde teslim edilecekler, 14 10.936 çarşamba günü lçelde teslim ediııo 
leceklerin de 15.10.1936 perşembe günü saat on beşte Vekalet Le· 
vazım Müdürlüğünde toplanan Eksiltme komisyonu tarafındu ya
pılacaktır. 

3 - Şartname ve resimleri Levazım mUdilrlüğü ile İstanbulda 
Dolmabahçede Maliye evrak matbuat anbarr memutluğunda ft •İz. 
mir ve İçel defterdarlıklarında görülebilir. ı 

4 - latekliler 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerin
de belgeler ve yukarda yazılı muvakkat teminat makbuz veya ban• 
ka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun tarifatına ve prtnamede1'\ 
şeraitine tamamen uygun ve noksansız olarak yazacaklrı teklif mek
tuplarını havi kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden birer IUt eve 
vel Komisyon reisine vermeleri. {1042) 2-45M 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudud ve Sahiller Sihhat 

Umum Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Umum Müdürlük arsası etrafına 

yaptırllacak ihata duvarı inşaatının tahmini keşif bedeli .( 46t8). ıı.. 
radır. • 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B ·Mukavele projesi 
C - Hususi şartname, 
D • Keşif cetveli. 
E • Bir adet plan. 
İstiyenler bu şartname ve evrak'ı meccanen Ayniyat §ul>eılaueıt 

alabilirler. 
3 - Eksiltme 9 B. Teşrin. 1936 tarihinde cuma günü saat lt.3Ö 

da Umum Müdürlük Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme: açık eksiltme usu1iyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (349) lira (65) lurut 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları gö&ıo 
termesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada (4500) liralık bina lmp.afl 
yapmıt olduğuna dair mal sahiplerinden vesika almış olanlu aire• 
bilirler. (966) 2---4475 

İzmir Bayındırhk 
Direktörlüğünden : 

1 - 23649 lira 36 kurut kepf bedelli Menemen • Muradi,e yo
lunun 7 +544 - 15 + 960 ıncı kilometreleri arasında yaptırılaca.W 
şose ile menfez 15 -eyHU - 936 dan itibaren 30 gün müddetle •pa• 
lı eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15 • birincitetrin - 936 pell!Cm
be günü aaat onda İzmir İli Daimi Encümeninde yapılacakt•-

3 - İsteklilerin hazırlıyacakları (1774) liralık muvakkat temi• 
nat ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikatariyle birlikte adı •ıen 
günlemeçte ihale saatrndan bir saat evveline kadar daimi encümen 
başkanlığına vrerek makbuz almaları, ihale gününde büdçe plllle• 
diği takdirde ikinci bir ilanla zarfların kabulüne devam olumcak'· 
tır. 

4 - Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık D1reli• 
törlüğüne baş vurmaları. (981) 2-4488 

Ankara Belediye Reisliğinde• : 
Su İşleri İdaresi için birisi Fen Müdürlüğünde diğeri makine 

mühendisi olarak Fen Heyetinde istihdam edilmek üzere iki .. lo• 
malı mühendis alınacaktır. 

Fen Müdürüne 350 ve makine mühendisine 300 lira aylık •eret 
verilecektir. 

Yabancı dil (Fransızca, Almanca, İngilizce) bilenler ter•" e
dilecektir. 

İsteklilerin bu şartları haiz olduklarını gösterir vesikalar il• 
müracaatları. (1153) 2-4690 

ZAYİ 
Tatbik mühürümU kaybettim 

yenisini yaptıracağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

2-4789 REMZİ 

ZAYİ 
Mülga Halıcı oğlu askeri li· 

sesinin sekizinci sınıfından 1931 
senesinde aldığım tasdikname
mi zayi ettim. Yenisini alaca
ğnndan eskisinin hükmü yok· 
tur. 1765 Burhanettin 

Kiralık 
apartıman 

Yeniıehir tsroet paıa ea4de. 
si No: 78 evin orta katı lrhalık· 
hr. 

Geniş salon, odalariyle itan 
yo, kalorifer ve sıcak suy• nr· 
dır. lçetdcki bekçiye müracaat 
edilmesi 2-4799 
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Kültür Bakanlığı tarafırıB.•t•• kt , k•t hl geldi 
d b t la u un me ep ı a arı . an asın n Halil N aciden alınız. Anaf artalar caddesi 

No. 111 Ankara .. 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOIVIİSYONU İLANLAR! 

Kolordu nakliye taburunun levazım ayniyatından eşya kısmına 
ait 346267 umumi ve cilt 1. varak 17 hususi sayılı bir tek boş ayniyat 
tescJJiim makbuzu ile yine nakliye taburunun 8804 umumi ve cilt 
l. varak 3. sayılı harb"ye ayniyatına ait yalnız bir inci kısım lıoş ola· 
rak zayi olduğundan zuhurunda hükmü olmadığ ı ilan olunur. 

(1199} 2-4733 
İLAN 

Kıtaat ihtiyacı olan 330 ton un kapalı zarf usu1iyle 13-1-teşrin-
936 pazartesi günü saat onoeşte eksiltmeyı: konulmuştur. Muham
men bedeli 42900 liradır. Muvakkat teminatı 3217 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin şartnamesini görmek fr•ere her gün ve adı geçen günde 
de eksiltmeyi açma saati olan saat 15 den bir saat evelin~ kadar tek
lif mektupları ile Balıkesirde kolordu satın alma komısyonu baş-
kanlığına müracaatları. (104-0) 2-4553 

İLAN 
1 - Cebeci hastanesindeki hastalarla harbiye okulları ihtiyaç • 

ları için 35000 kilo makama kapalı zarf usuliyle alınacaktır. . 
2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara Levazım Amır· 

liği satın alına komisyonunda her gün parasız görülür. • 
3 - Makarnanın tutan 9800 lira olup teminatı muvakkatesı 735 

lira olup ihalesi 8-10-936 penıembe günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2. 3 ün_

cü maddelerindeki vesikalarla teminatı muvakkate makbuz ve teklıf 
mektuplarını havi kapalı zarflarını ihalenin yapılacağı belli gün ve 
1aatten bir saat evveline kadar mezkur komisyona vermeleri. {1002) 

2-4480 
İLAN 

1 - Garnizon eratmın ihtiyacı için 78000 kilo sade yağı 13-10-
936 tarihine müsadif salı günü saat onbeşte kapalı zarfla münaka
saya konulmuştur. 

2 - Tutarı 70200 lira olup teminatı muvakkatesi 4760 liradır. 
Şartnamesi ihalenin yapılacağı Ankara levazım amirliği satın al~a 
komisyonundan 351 kuruş mukabilinde isteklilere verilir. fsteklı· 
lcrin teminatı muvakkate makbuz ve teklif mektuplarını ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarını en az saat 
ondöı-de kadar mezkur komisyona vermeleri. (1070) 2-4593 

iLAN 
1 - Konyadaki kıtaat ve müesesatın ihtiyacı olan 120000 kilo 

sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. . 
2 - Muhammen tutarı 20400 lira olup ilk teminatı 1530 lıradır. 
3 - Şartnamesiıt Konyada kolordu satın alma komisyonundadır. 

lstekliler'her gün mesai saatlerinde şartnameyi komisyonda okuya
bilirler. 

4 - Eksiltme 13 - I. teşrin - 1936 salı günü saat on birde kolordu 
$atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler 13-I. teşrin • 936 salı günü saat ona kadar mektu_p
larını kolordu satın alma komisyonu başkanlığına vereceklerdır. 
Bu saatten sonra gelen mektuplar 2490 sayılı kanunun 32 ve mütea
kip maddelerine uymayan mektuplar geriye inde edilecektir. (1065) 

2--4577 
İLAN 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Demirköy alayının 376000 kilo ek-
meklik unu. 

2 - İhale pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
3 - Unun bedeli 52, 640 liradır. 
4 - İhalesi 7 birinci teırin 936 çarşamba günü saat 15 de Vizede 

yapılacaktır. 

S - İlk teminat 3948 liradır. 
6 - Şartname her gün Vize satın alma komisyonunda görüle-

bilir. ( 1239) 2--A791 • 
İl.AN 

1 - Giresun garnizonu ihtiyacı için 200000 kilo un kapalı zarfla 
latın alınacaktır. Tahmin bedeli 30,000 liradır. 

2 - Şartnamesi Giresun alay satın alma komisyonundadır. 
3 - Eksiltme 20-10-936 salı günü saat 15 de alay aatın alma ko

lnisyonunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı 2250 liradır. 
S - Zarflar saat 14 de alay r.atın alma komisyonuna verilmiş 

olacaktır. (1238) 2-4790 
İLAN 

Bursa, Mudanya, ve Bandırma garnizonları için. 28-9-~36 gü!1ü 
kapalı zarfla alınacak olan 33800 kilo sade yağı eksıltmesıne talıp 
~ıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin 20-10·936 tarihine kadar tatil günlerinden maada her g; Bursada Sa. Al. gelmeleri. (1210) 2-4788 

1 MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
::>A 'T'TN AT .M A l{QMfSYONU lLANLARJ 

BILlT 
Yapı: Abidin paşa köşkünde bir mutbak yapılması pazarlığa 

konınu~tur. K_eşif tutan: 2414 lira 98 kuruştur. 
Kcşıf, pro1e ve şartnamesi parasiyle inşaat şubesinden alın:ıcak

tır. t~alesı: 19-10-936 pazartesi günü saat onbirdedir. İlk temınatt: 
ısı hra 13 kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 
sayılı k~~unun 2, ~ cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte J?a· 
zarlık gun ve vaktınde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsın-
ler. (1176) 2-4700 

• İLAN 
1 - İzmtrde yaptırılacak olan altı yapı kapalı zarfla eksiltmeye 

kon·•lmu~tur. 

3-;- Keşifname ve resimlerini 87 kuruş mukabilinde M.M.V. sa-
1309 lmıdır. 

2 - Keşifname ve resimlerini 87 kuruş mukabilinde M.M.V. sa
tın lma lr-omisyonundan alınabilir 

4 - İhal~si 8-birincit~dn-936 ~ersembe gUnli saat 15 tedir. 
S :- EI:sıltn;eye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

del .. eınde ı~tenılen bilgelerile Ba} ındırlık Bakanlığından alacakla
rı fenni e~hyet!'a?le idari şartnamede behemehal verilmesi mecburi 
olan vesaıkle. bırlıkte teklif ve teminat mektuplarını ihale saatın • 
dan en g:ç bır saat evveline kadar M.M.V. satın alma komisyonuna 
vermelerı. (1003) 

2
-4479 

BlLlT 
Yapı: Ab~din paşa köş.kü civarındaki pavyona bir hela yaptml

~ası pa.zarlıga konmuı:.~ur. Keş!f tutarı: 3254 lira 87 kuruştur. Ke· 
şıf, pr?Je ve şartnamesı parasıyle inşaat şubesinden alınacaktır. 
lhalesı: 20-10-936 sah günü saat onbirdedir. İlk teminatı: 244 lira 
12 kuruştur. ~~za~lığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2. 3 ~ncu maddelerinde istenen belgelerle birlikte pazar
lık gün ve vaktınde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. 

(1174) 2-4698 

Anl{ara Defterdarlığındgn: 
Ankara lst~syon. caddesin~e Marangozluk yaptığı 1·12-934 -

29-1-935 devresıne aıd _?lmak uzere 934 senesi hesabına 961 tarh, 80 
hesab numarasıı:ı~a Yegenbey şubesince tarh edilen 5.90 lira kazanç 
ve Buhran vergısı; 

Muhatabı Mehmed Ali Ha~ta!~ı.n araştırmalara rağmen buluna
maması ve nihayet !tal yay":. gıttıgı ve adr~s göstermediği anlaşıl· 
ması hasebiyle, hukuk usulu ~~ıhake?1elerı kanunu hükümlerine 
tevfikan tebliğ yerine geçınek uzere ılan olunur. (1250) 2--1797 

İzmir Bayındırlık İzmir Bayındırlık 
Diı·ektörlüğünden : J)irek:törlüğünden : 

ı - 20i67 lira 58 kuruş keşif bedelli Gülbahçe - Karaburun yolu- ı - 13372 lira 80 kuruş keşif bedelli Çatal Bayındır yohınıın 
nun s+ooo . 16-t 000 kilometreleri arasında yaptırılacak şose 15/ O + 000 - 4 ı - 300 üncü kilometreler arasında yaptı rılac , k ~"'clı· 
Eylill/ 936 dan itibaren 30 giin müddetle kapalı eksiltmeye konul • rım 15 - eylul - 1936 dan itibaren 30 gi.in müdd etle kapalı ekısiitme• 
muştur. ye konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15/Birinciteşrin/936 Perşembe 2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15 • birincitcşrin • 936 perşem· 
günü saat onda İzmir İli Daimi Encümeninde yapılacaktır. be gUnü saat onda İzmir ili daimi encümeninde yapılacaktı~. . 

3 - İsteklilerin hazırlayacakları 1558 liralık muvakkat teminat 3 _ İsteklilerin hazırhyacakları 1003 liralık muvakkat hmınat ıle 
ile teklifnameleri ve ehliyet vesikalarite birlikte auı · geçen günle - teklifnamelerini ve ehliyet vesikalariyle birlikte adı geçen gü..:"'e· 
mecte ihale saatından bir saat evveline kadar Encümen başkanlığına meçte ihale saatından bir saat eveline kadar encüm•n başkanlıg ?..~ 
vererek makbuz almaları, ihale gününde bütçe gelmediği takdi:-de 1 vererek makbuz almaları, ihale güniincle bü<lce tasdikten gelmetlıgı 
ikinci bir ilanla zarfların kabulüne devam olunacaktır. takdirde ikinci bir ilanla zarfların k<>hulüne devam olunacaktır. 

4 - Faıda bilgi edinmek isteyenlerin İ?mir Bayındırlık Direk • 4 _ Fnzla bilgi almak istiyenlcrin İzmir Bayındırlık Direk • 
törlüğüne baş vurmalar. (979) · 2-4490 törlüğüne baş vurmaları. (978) 2-4491 __________________ _.:._......:..:.=.::;:.::....::__:_:.:;~..:__---_.:__:_ _________________________ _ 

KİRALIK ODA 
Ayle yanında, möble ve kon

forlu. Yenişehir, Tuna caddesi 
Yiğitko§un sokağı, 15 (ön kapı) 

2-4767 

Saçları 
dökülenJer 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

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

L1NlMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sanıi Ulus 
Ankara Joğum ve çocuk 

bakım evi 
çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İl>rahim apartnnanı No: 3 

Telefon: 3951 

H ergün üçten sonra haı
talarını kabul eder. 

SATILIK EV 
Yalçınkaya mahallesiı1de ha

vadar bir ev ehven fiat;h satılık· 
tu. Gö°rmek ve almak istiyenTerin 
Ulucanlarda No: 60 kasap Meh 
med Fevzi'ye müracaatları. 

2-462.S 

IGralıl{ l(at 
Yenişehir Kocatepede su de

posu şarkında manzarası iyi beş 
oda, heHi, mutfak. banyo ve 
bli·.ün konforu mevcut olan bir 
kat kiralıktır. İçindekilere ve 
yahut 2580 telefona müracaat. 

2- 4708 

Aşçı, hizmetçi 
aranıyor 

Almanca bilen bir aşçı veya 
hizmetçi aranıyor. Ulusta Ş • B. 
rumuzuna yazılması. 2-4799 

Satılık Tahta 
Akköprüde Yeni Han yanın

da tavan ve kiremit altı çam tah
taları ucuz fiatla satılmaktadır. 

2-4717 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi cı'varında 
Ulus Basımevı'nde basrlmıştır. 

' 

• 
• 

L 
Günlük kasa mevcudunuz kıymmetli eşya ve evralnnız ıçın 

EMNiYET 
Her l:ioyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Malirem daireler. 

/. nkara -el işleıi ser~isi 
komitesinden: 
Seı·giye iştira){ etmek istiyeuler lcsliın edecel~

leri eşyayı her gün saat ik:iden dörde k~adar sergi 
evine müracaat edebilirler. . 

. • . . • .. · ....... -.... • ... ~ t'•: ,,... . .,, 

Yeni SİNEMALAR Hallı 
BU GÜN BU GECE 

Neş' e - Zevk ve Eğlence filmi 

KİRALIK GÖNÜL 

BU GUN BU GECE 
Büyük sinema yıldızı CHARLES 
BOYER'in GABY MORLA Y it. 

temsil ettiği 
SAADET 

Canlandıranlar : filmi emsalsiz hir muvaff akiyetle 
Joan Cravford - Clark Gahle devam ediyor 
Ayrıca : F oks Dünya Haberleri Ayrıca - Canlı Resimler 

PAZARDAN MAADA: HER GÜN HALK SİNEMASINDA UCUZ SA· 
BAH M ATlNELERt SAAT 10 DA Balkon 20, Salon 10 kuru~. 


