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Hariciye Vekilimiz doktor 
Araa'ın son seyahatleri münaae
bet.iyle yunan ıazetelerinin hak· 
lanuzda gösterdikleri derin teza· 
hürat bizi cidden mütehuaiı edi
Yor. Altı yedi sene evel atılan sa· 
lbİmi dostluk temelleri her türlü 
rejim telakkisinin üstüne çıkarı.le: 
aunden güne kuvvetleniyor ve 
aağlamlatıyor. Ti.ark • El~n dostlu· 
ğu şüphesiz yeni tark tarihinin 
büyük bir hadiseıidir. Yıllarca 
biribiriyle pençeleımit iki mille
tin nihayet müıterek menfaat 
karşısında elele vererek samimi 
bir dostluk kurmaları bütün dun· 
Ya için de imliıale nümune olabi· 
lecek bir vakıadır. Milletleri ida· 
re eden sadece hiıler deiildir. 

b. · et ve Hias1yat muayyen ır vazıy 

llluayyen bir hal kar1111nda du· 
yulan bir ıeydir. Bunun için dev
letlerin hayatında hiılere nazım 
bir rol vermek herhalde batalı ve 
dar görüthi bir mantıim mahsu· 
lüdür. Milletleri biribirine yakl~t-
tı ... .1 •. ıterek menfaat ıle ran amı mu 
h.. .. . _. •--=deleri olmalıdır. 
uınunıy- ... 

Hakikaten jeopolitik icabı ola· 
rak Ese deniziq,de yüıbek men
f aatleri biribirine kanfllUf ola~ 
itci milletin her huma ,.. bar 
itbirlili etmeleri kadar makul ve 
....... Wr tef olamU· itte bu 
noktayı bütün tümuliyle gören ve 
kanayan iki millet biribirine kar· 
f 1 olan bu tesanüd batını ıittikçe 
ziyadeleflinnekteClir. 

Türklerin ötedenberi iftihar et-
tikleri meziyetleri dostlufa, veri· 
le. ıöze karı• olan aamimiyetle
t'İ Ye sadakatleridir. Türk milleti· 
nia aamimiyetiınde ula bir eriyer 
puue yoktur. Türklerin hayata 

kartı ne kadar realiıt ol~~arı.nı 
bütün türk milletinin tarıhıyle ıı· 
Pat edebiliriz. 

Mealekdatımız Etnoı'un itira· 
f ı •eçhile dünyanın en kri.tik bir 
buhran devresi yqadığı bar ııra· 
da iki millet aruındaki dostluk 
hatlarının perkinlettirilmeti her 
feyden önce Balkanlardaki barı~ 
halinin en esaslı bir sulh desteğı· 
Clir. Biz her iki devlet adamının 
~'daki konutınalarınm .h~r 
taınan olduğu gibi memleketuna-

. . . te-
ıe hayırh neticeler ıetımıeaını 
---. d . Eger türklerle --.ı e erız. 

1 ib. d"i AY· e enlerin yapbklan ı ı 1 er 
h ·· ,.. meeele"'Pa milletleri er tur u . b" 

lee-e ve hayati itlerine realıst ır 
Röalükle bakınıt olsalardı, ve her 
hareketleri bunların yaptıkları 
aibi cadece hüınüniyet esaslarına 
c1ay~11 .olaa~dı A~rupa'da t~: 
"- muıkulleruı hep11 oblii:d·ı 
le pek çoğu kolaylıkla • 1 e
Lilirdi. Ve milletlerin hayat~ her 
riha yeni bir hadise ile tehdıd e
clilnıe d" s· aene Türk • Elen 

Z ı. iZ • "zel 
d~ujunun herkeae d~~ P 
Lir nümune otmaaını dıleTıZ. 

Cumur Reisimiz 
lr&k hariciye nazırını 

kabul etti 
latanbul, 14 - BugU.t Ataıtlrk trak 

liartcıye Nazrrı Nuri Paf& ile Irak se
fırf Naci Şevket'i kabul buyurdular. 

k&.rt Pq:ı bu akf8JD eeacvreyc taare
lret etti. Ve qurlandı. 

ADIMIZ, ANDIMlZDIR 

15 El LOI.. 1936 S 1.f 

Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Kücük antant toplantıdayken FRANSADA GREVLE!! 
Çek mahfilleri bir sovyeı - romen 

paktından bahsediyorlar 
Lil de grev yatı ma~ı 

B. Blıtnı, patronları, hü 'ümetiıı lıtı
l;emli!iini ı~abııl e nıecbur tııtu11or Bratislavya, 14 (A.A ) - Kuçuk 

anta'ltın daimi konseyi, dun oğıeden 
sonra çalışmaya b şlanu tır. 

Çek dış b k nı 8 Krolta 

B. Kroft.a. Havas a1an11 muhabirıne 
qalıdald beyanatta bulunmuıtur. 

••- Bızım konferanaunurın ortablı 
heyecana düıürecek ber banıı bir karar 
ittıhaz etmesıni beklememelidir. B. Sto
yaclinoviç, B. Antonesko ve ben Avru
pada yapdac k mühim ıorütmeleruı 
arifesinde memlcketlerımiıı al kalayan 
butün mesclelerı goru~tuk ve butUn mil· 
Jetlerle it b rliii ppmak anuıunda bu· 
lunan kUçulr antant devl tlerının mliıte· 
rek görUJlerini tcıbit ettik ,, 

Prağ. 14 (A.A) _ Çekotlovak mah· 

Majeste Edvcird 
Vlll Viyanadan 

ayrıldı 
Viya .. .a. 14 (A.A.) - İngiltere kı· 

rah Sekı ınci Edvard, Londra'ya d ı· 
mck il:ı:ere dun akfBm aaat 20.45 de 
Albcrı • expreı ıle Vıyana"dan a~rıl· 
nuf ve otelı onunde ve ıtsaı;-on cıva• 
randa bırikmit olan binlcrco vıyanah 
tarafından alk lanm ftır. 

Finan Bakanımız 
• • 

gı ttı 
Eveti gün .tehrimlıt ıeleo Finant 

B Fuad Ağrah un tckı'aı 
Bakanıını• . . 
lstanbula hareket etınıtUr. 

••• 
lstanbul. 14 (Telefonla) ~ lılall· 

e Voldli lstanbulda bcklenıyor. Bu• 

~dan mali tetkiklerde buJU::::UU. .. 
re ıuradenb llhlllerin• ıi r. 

fıllerinde aöylcndığıne gorc, çek - ıov· 
yet paktına benzer bır romen · ıovyet 
paktı yapılması huauAundakı gayretlere 
devam olunacaktır. Bu babtaki görut· 
meler Tıtuleıkonun ısuf aı ılc bır dere· 
ce;,·c kadar geç kalmıştır 

B. Hitler Alman
yanın etrafını ku
şatan memleketle
rin birer birer bol
sevik olacağından , 

korl,tuğunu 
söylüyor 

ı 
• 

B. Hıtltt M rt ıl Blombtrt ve Amiral 
Reder'ltt Hrabu 

(YHISI s. ıacı saylıdı) , 

-r 

Lıldt' ır~v yapan dokuma fabrika la rındı çalııan lcızların bir gö teri ı 

Lıl, 14 (AA ) - B Leon Blum, Lil 
mıntakaaı dokuma aanaynnde itin edil· 
mit olan grevde hakemhk etmek üzere 
dun o leden sonra buraya &chnıttir . 
Grev. f lbnkaların 20 bınd n fazla i çi 

tarafından yenıdcn ııtaal edıhnui Uze· 
rıne vehamet peyda etmı9tır. Bu lteal 
hareketı patronları mebus SaJenıro ta• 
rafından yapılan teklıflcrı reddetıMJe • 
rı U erıne batl•m .. tır. 

Aynı zamanda Lil belediye rciıi O• 

lan B. Salengro, cuma ve cumartui 
gunlcri birbira ardınca patronlarla ve 
amele murahhaslariylc göruşmUftur. 

Mumaileyh, cuma gecesi ameleyi Keçen 

haftadanberi itı•l etmekte old"klara 
fabrikaları tahliyeye ıkna etmittır. 

Bununla beraber, cumarteai ıil• 

nü patronlar grevcilerle dofru • 
dan do ruya mu al<crclcrde bl lunma ı 

terdh etmclcte olduklarını bildirdikle
rinden M. Salenıro. B. Leon Blumdan 
Lil'e ıelmeılnl rica etml,tir. 

lhtıJif kollektıf ı mukavclH;-nin 
tıtbıld meselesinden neşet etmlttir. Aj 
mele, ücretlerinin yu de on nlıbctind• 
artırılmasını istemekte ve bunun için 

(Sonu 4. üncU sayfada) 

Sen · Sebastieni aldıktan onra 
8. Delbos Fransa· 
n ın dı politikasını 

anlattı 
llasyonalist kuvvetlerin bu ceplıe 

üzerindeki ileri hareketleri 
devam ediyor 

Burıoa. 14 (A.A.) - Naayonalııt u. 
mumı kararıüu teblıi cdıyor: 

Aıturya cephesinde merkezden bir i· 
len hareketi yapmakta olan albay '.i'c, • 
ıro ve Pıta kuvvetlen Avıedonun Kir· 
bmden ilerleyerek bu ıchre 30 kılomctrc 
mcaafede bulunan Cornellinonun kapı· 
lanna kadar ıetaıitlerdır. 

Bu kuvvrııer yolda da er vılivetler 
den de yardnnCı kuvvetler alan asturya· 
lıların çok tfddetli bir mukavemetıne mı· 
ruz kalmıtlar.- da nıh et dU manı bo • 
muılardır. Naıyonahst kuvvtelcr hır çok 
esir ve buyilk nukdarda milhımmat ve 
harb leva ını ele geçırmitlcrdır 

s n baltıen ce heıındc naıyona
liıt kuvv t1 r Santa o :_~endi ve Santa 
Barbara yı ıffal etmek ıuretiyle mah· 
ıQa hır terakki ıöetermıtl rdir. Bu kuv .. 
vetl r. Aatiıarrada ve Hehmeniye tama· 
mıyle blJdm bulunuyorlar. 

Hülciiıuıin ıebUil 
Madrid. 14 (AA) - Harbıye bakan· 

hlı tcblii ediyor: Huldlmet tayyarele
ri Oviedoya 200 bomba atlluflar ve Sar .. 
ıOlle1' de bombardnnan etmitlerdir. 

GuaclarrUD& cephesinde dört f..tı 
uker içinde 500 muke bulunan bir kam• 
JOftla btlldimet kunet\eri tarafına ıeç-
miflerdir. 

Toledoda. Alka&arda bulunan kiler Ka• 
lada bulunan kadın ve çocuklat buau-. 

(Sonıı s. ıad .,tad•,t •r11U1Jıftır 

Pariı. 14 (A A.) 
- Dıt bakanı Dtl· 
boı dıt polıtıka 

hakkında söyle· 
dlii bır nutukta 
framuz dıt politı
kaıının ıkı caye· 

• 11, l' ranıanın em· 
niyetıni ıaranti ve 
ıulhun devamını 

litıhdaf etmekte 
olduiunu bir kere 
daha kaydettik
ten aonra demıJ· 
tar ki: 

• Mallı müdafaa 
lçın hükumet t.ed· 
bırler alınmıttır. 

Bunu yaparken 11· 

lahların aıaltıl

maaı ıçın tckhfler 
hazırlamaya da ka· 
rar vermııtır. Çün
kü silahların fa
ıılaaıı artmaıı 

Avrupa'yı hara. 

Bay Delbo~'un 

Kclen taralınd 11 

yapılmıı bıt 

karıJrataril 

bıyc aürUkhyeccktir. Ay11t at bkn 
dolayıdır kı. franaız ml11etler cemiyc• 
tıne aadık kalmakta ve ıulhçu devlet• 
lerle doatluklarını muhafa a etmek• 
tedir Franıanın akdetutı bütün an• 

la,maların mahiyotı ıulhçudur ve bıq 

bır kimıe aleyhine delildir. Sulh bll 
anlqmalardan ancak letifad edebilir. 

Franaa diler memleketlcrın dablli ı, .. 
lerine karıpnıyor Buna mukabil ken• 
dl dahili if)ıedae de bqkalarınm karıf' 

(Sonu S. inci ayl•da) 



SAYFA 2 

H~R 
\ ŞEYIO~IN 

..__. ____ ~ö~AZ ' 
Sinema rakamları 

• 

Sinemanın bir arn "k • • ld v • • • • . erı an 1ş1 o uguna ve bızlerın de bu 1ş111 hayaliyle 
geçınmekte. olduğumuza hükmetmek lazım. işte vesikaları: Amerikada 
her Bhaf~a sınemalara giden insanların say1SI 80.000.000 dur. 

u . 1~e y~tırılmış olan cihan sermayesi 2.650.000.000 dolardır ve bu pa
ranrn ıkı mılyarı amerikalılara aiddir. 

A.merikada 15.J78 sinema vardrr,· 6724 amerikalıya bir tiyatro. fakat 
on bır amerikalıya bir sinema isabet etmektedir. 
. ll~llyvo~d, .bütün sinema filmlerinin yüzde 73 ini ve Nevyork da geri 

ka n.arrnı ıst1hsal etmektedir. 
Amerika sinema endüstrisi 236.000 kişi istihdam etmektedir. 
Bu haberden çrkaracaeımız hüküm, yukardakinden başka olabilir mi? 

Emekliye çıkarılmış fener bekçisi, 
sabah gezintisini nasıl yapıyor? 

Ucuzluğa dair 

lstanbul gazetelerinden birinde 

anket yapan bir arkadaş Tahtakale

nin ucuzluğunu bahsede ede bitire

miyor: bir fotin boyası ı kuruş, ek

mek 6 kuruş, zeytin ıs kuruş, tiyat

ro S kuruş •• 

Acaba rakamlar mı yanlış ,yoksa 

Tahtakale lstanbulda mr değil? 

Otomatik teraziler 

. Ş~hrin şurasında burasrnda, 1 kuruş atınca ibresi ile, 5 kuruş atınca 
tarıhlı ve Jcil ı b · k o u ır art fırlatmak suretiyle tartılanların aJırlığınr göste-
ren otomatik teraziler var. Bunlardan Kültür Bakanlığı önündekinde, bazı 
vatandaşların alay mevzuu olduğunu görerek, tartılan bir okurumuz bize 
59 kilo olduğu halde bu terazinin 120 kilo gösterdiğini yana yakıla bildi~ 
riyor. Yanlış tarttığı iddia olunan bu terazide gidip tartılmasım bir arka
d~~ımızdan rica ettik. Geldi: "Ben 79 kiloyum, terazi 74 olduğumu göster
dı ... cevabını verdi. 

59 .iken 120, 79 iken 74 ... Biz bu işin içinden rrkamadık. Yalnız muhak
kak kı bu teraziler ayarlanmak lazımdır. 

r :~aze~hnG~:~~TtL ı~ ~A~ViM ·--... 
- Ayvahğın kurtuluşu (922) i • 

2 Eylul 1352 - Karaağacın kurtuluşu (923) 

Hıdırellez 133 - İş bankası Ayvalık şubesi açıldı (928) 

Güneşin doğması 5,40 
- Yunan başve.kili ve n.a,.ırları Ankar~dan ayrıldı-

lar (933) 

,, batması 18,21 - Birinci Balkan festivali lstanbulda başladı (935) 
....... ~ ............... ~ .. ~ .......... ~ ........ ~.~ .. .:.... .. ..:.. ......................................... ... ................ --------~--...... 
DiL KÖŞESi: 

"Gayemiz dış haberlcrını okurları
mıza, vilayetimizin iç haberlerimizi de 
memleketimize sunmaktır." 

''Dış" kelimesi burada "harici" ke
limesinin yerini tuttuğu için "harici 
haberlerini" diyemiyeceğimiz gibi ''dı 
haberlerini'' de diyemeyiz D _ ş . ogrusu 
dış haberleridir. Sonra ''vı.l"yet. . . .. " ımızın 
ıç haberlerimizi" denmekle yapılmı o-
!a:! hata~ın fahi~liği de tefsire h:c~t 
gostermıyecelc surette meydandadır. 

ııı * • 
B" ır gazeteci arkada<:ın o··ı·· - .. h b . '1 umunu a-

~r. v~rırke? lstanbul gazetelerinden 
ıbırı şoyle bır ~rlevha k "B. oymuştur: 

,, ~r arkadaşımız kayboldu". 
f!'r arkadaşı kaybettik'' denildi·; 

talrrltrde mananrn yani 1 g . rş an aşılmasına 
ıvmk§n bulunmaz ama, yukardaki başlı· 
gı okuyup da altındaki h b .. 
d

. . a ere goz gez-
ırmeden bır ölümclen b L- • • _. • 

a~edıld12ını 
anlamak kabil değildir. 

• * • 
''Talebe bir muallimin 

verdiği ensteröksiyonun 
göre .... " 

Fransızca '' l nstruction" 

kendisine 
derecesine 

kelimesı-

Ankara vilayeti sefer
berlik müdürlüğü 

Ankara nüfus müdürü B. Kazım A
rat terfian Ankara vilayeti seferberlik 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. B. Arat'a 

yeni vazifesinde başarılar dileriz. 

Ege mıntakasında 
tetkikler 

İktisad vekaleti mütehassıslarından 
Dr. Vilbrand ve ihracatı teşkilatlandır
ma müdürlüğü memurlarından Dr. Sa
im Atasagun Ege mıntakasında faali· 
yette bulunan tarım kredi kooperatifle· 
rini tetkik etmek üzere tzmir'e hareket 
etmişlerdir. 

nin telaffuzunun yukardaki şekilde 

tahrif edili§inden bahsedecek değiliz. 
Bu hiç :şüphesiz ki bir mürettib hata
sıdrr. fakat gene hiç şüphesiz ki mii· 
rettibin o hatayı yapmaya hakkı var
dır. Yalnız biz, bir Anadolu gazetesin· 
de yazı yazan muharririn o kelimeyi 
krıllanmaya hakkı olmadığı kana;ıUn -
deyiz. Yoksa dilimiz bugünkü aınrşi· 
sinden hiç bir vakit kurtulamaz. 

\JLUS 

ISTANBUL TELEFONLAR!: " 
" 

Hukuk Fakültesinin 
tahsil müddeti 

İstanbul, 14 - Hukuk Fakültesinin 
dört sene olması kararlaştı. Fakülteye 
bu sene kaydolunan talebeler dört se

ne okuyacaklardır. 

Adliyedeki toplantı 
İstanbul, 14 - Bugün Adliyede bir 

toplantı yapıldı. Cürmü meşhud ıçın 

hazırlanacak talimatname üzerinde gö
rüşmeler yapıldı. 

Belediyenin bir kararı 
İstanbul, 14 - Belediye yeni ev 

yaptıracakların lağımlarını umumi ka
nalizasyona bağlamak mecburiyetini 

kabul etti. 

Üniversitenin Avrupaya 
göndereceği asistan ve 

doçentler 
İstanbul, 14 - Üniversite her yıl 

Avrupaya iki asistan ve bir doçent 
göndenneğe karar verdi, bu asistan ve 

doçentler Avrupada yapacakları tah
sil müddetinin iki buçuk mislini üni

versitenin göstereceği fakültede çalış
mak mecburiyetini teahhüt edecektir. 

Kültür tayinleri 
ikmal mekteplerinin kaldırıla
rak yerlerine açılan orta okulla

nn yeni direktörleri 
Reşad Elbistan, Hilmi Karanlan, 

Suad Sabih Osmaniye, Fikret Simav 

Tahir Ünye, Kamil Zile, Hezan Seyid 

Akhisar, Ali Şefik, Fahri Ayvalık, İh· 
aan Bartın, Kemal Hepkin Bergama, 
Faik Biga, Emin Develi, Cevdet Düz

ce, Mirat Siird, Hopa ortadan V elı 
Orhan Edremid, Besim Gelibolu, E

dirne erkek muallimden Ali Oğuz 
Samsun, Balıkesir erkek ortadan Bed
ri Sinop, Amasya ortadan Cemal Şe
binkarahisar, Trabzon lisesinden Ni-

yazi Trabzon erkek, Siird ortadan A
sım Van orta okul direktörlüklerine 
tayinleri yüksek tasdikten geçmiştir. 

Edirne muallim mektebinden Re
şad Balıkesir erkek muallim dkektör· 

lüğüne tayin edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre İzmir erkek 
muallim mektebi lağvedilerek üç sınıf
tan ibaret olan talebesi Balıkesir er
kek muallim mektebine nakledilmiş 

lerdir. İzmirdeki bina nehari lise ola
rak kuUanılacak ve şimdiki İzmir lıse
si binası da leylilere tahsis edilecek
tir. Bu işlerle uğraşmak ve yeni ilk 
mekteb mezunlarını ortalara yerleştir
mek için tatbik edileeek çifte tedrisa
ta nezaret etmek üzere maarif vekaleti 
milli talim ve terbiye heyeti azaların
dan B. Hikmet Türk İzmire gitmiştir. 

:························································ : . . 
~ Balkanlar ve ~ . . 
1 Tüı·klülc ~ . . 
! : ı Arkadaşımız Yaşar Nabi, Bal· : 
İ kan memleketlerinde yaptığı seya- i 
i hatin intibalarını güzel bir cilt ha· i 
J tinde neşretmiştir. Balkanlarda ya- ~ 
i şayan türklerin hayatını anlatan ve ; 
i göç meselesini tahlil eden bu 260 ! 
i sayfalık eser 1 lira fiatla satılmak- i . . 
i tadır. i 
İ Her kitapçıda bulunur. ~ 
··································-················-... : 

Profesör Nimbus'ün maceraları: Hediyenin k il ı u anr amryacağını gönderenler te§ekkür bekliyebilirler mi? (Le Journafden). 

Bina ve arazi vergileri 
ve hususi idarelerin 

teftişi 
Bina ve arazi vergilerinin haziran 936 

dan itibaren vilayetler hususi idarelerine 
devrini mutazammin kanunun üçüncü 
maddesinin, bina ve arazinin tahrir, tadil 
işleriyle bu vergilere aid kanun, nizamna
me ve talimatnameleri ihzar, teftiş ve 
mürakabelerini ifa vazife ve salahiyeti
ni maJiye vekaletine vermektedir. 

Maliye vekaleti, vilayetlere bir ta
mim göndererek, maliye müfettişleri ve 
varidat kontrolörleri tarafından, mali
ye daireleri muamelatının teftişleri sı

rasında, bina ve arazi vergileri ve tahrir 
muamelatının da alakadar hususi idare 
memurları ve tahrir komisvonları nez
dinde teftiş olunacağını bildirmiştir. 

Kazalarını değiştiren 

nahiyeler 
Van vilayetinin Genaş kazasına bağ

lı.Mukuş nahiyesi görülen lüzum üzeri
ne bu kaza ve vilayetten alınarak bütün 
köyleriyle birlikte Siird vilayetinin Per
nari kazasına bağlanmıştır. 

dır. . dl..-,.., 
P.uar ak~mı, ha~ke"1" 1 ~ı 

ler şerefine danslı bır ç'~c ~ 
şölen neşe içinde geç ;kC~ 

Hozat kazasına bağlı Germil nahiye
si tabii inkişafı nazara alınarak bu 
kazadan alınmış ve bütün köyleriyle bir
likte adı değiştirilerek Demir olarak O
vacık kazasına bağlanmıştır. 

vam etmiştir. Ankara biri~ 
re, evde mevcud ve bet öl" 
eseri. ol~n milJi ve yabancı ~ 
termıştir. . mart 

Muallimler dün. rnıh ··'-~ .. lerW" 
Jetiyle Ankaranın rnuze 1' 
1 

. • • . <;ıbl 
erını, mekteblennı. cJir• 

Yeni tayin olWlan 
Valiler 

O if ı •v• • e--i•let rman ç t ıgını g 6' ..... :r 

---: ~ 
Maliye taYiJll~~~-;ı 

Bir müddettenberi açık olan Kasta
monu valiliğine Yozgad saylavı ve eski 

İzmir parti başkanı B. Avni Doğan, Ma
nisa valiliğine Kütahya saylavı ve eski İz-

tfC~ 
Açık bulunan sı.bba 

avenet vekaleti rnubasebC 
ııasebat 

mir sıhhiye müdürü göz doktoru B. 
Lütfi Kırdar, Yozgad valiliğine üçüncü 
umumi müfettişlik baş müşaviri B. Yah
ya Sezai Uzer ve Ordu valiliğine Erzu
rum valisi Baran'ın nakil ve tayinleri 
yüksek tasdikten geçmiştir. 

7 O lira maaşla mu . eıı Ş. 

düdüğü şube müdürlerind, 

naklen ve ondan a~ıtaeal' _ıı ilt tefi" 
d .. 1 .. v•• d b"r cıereçl: a_ ur ugune e ı . -~ ıı ,,. 

1 .. ıerıJJUe muhasebe kontro or 

taol tayin edilmiıterdit· 

Diişiinii~lcr 

El 
29 teşrinievvelde açı· 

lacak olan "El ve ev sa
natları sergisi" nin ehe
miyeti g2.zetelerimizde 
kafi derecede tebarüz 
ettirildi. Ben bu müna· 
sebetle sadece hatırıma 
gelen bazı mülahazaları 
k.:.ıydedeceğim. 

El ve ev sanatlarının 
sönmemesi, sosyal ha· 
yatta hayırlı bir muva· 
zin rolü gören küçük sa· 
natkarların yaşaması icin 
yapılacak gayretler hiç 
şüphesiz ki çok faydalı 
ve yerinde harcannl''} 
emekler olacaktır. 

Ancak küçük sanatla· 
rı, büyük endüstriye kar
şı bir rakib halinde gör• 
mek de doğru değildir. 
Bir meslekdaş, sergi mü
nasebetiyle yazdığı ma• 
kalede, endüstrileşme ha· 
reketimiz dolayısiyle za· 
rar görmüş olan kücült 
sanatlar üzerinde düşün• 
menin sırası olduğunu 
ileri sürüyordu. Evvela 
şurasını açıklamak ge
rektir ki memleketimiz
de - ve yalnız memleke
timizde değil • küçüli 
sanatların mahkum oJu
~u cumuriyetten çok da· 
ha eski bir maziye raci
dir. Türk kücük sanat • 
larını kaoitülasyonJ.ula 
liber:ll rejimin elbirliği 
devrinde memlekete ya• 
h~ncı endüstrilerin yap
tı kları devamlı damping 
öldürmüştür. Biz, en
düstrimizi kurarken, kü
çük sanatkarın hakkınr 
gasbetmiyoruz, yabancı 
te-7gahlar hesabına ev
velce gasbedilmiş olan 
hakkımızı geriye alıyo
ruz. Bu çok ehemiyetli 
işi gerçekleştirirken kü· 
çük sanatların kalkınma
sınt temin edecek çare· 

ve ev 
teri düşünmek de icab 
ederdi. Hazırlanmakta 
olan sergi bu noktanın 
türk endüstrisini kur
muş olanlarca unutul
mamış olduğunu isbat 
etmektedir. Fakat bunu 
yaparken elbette ki her 
şeyden önce memleketin 
menfaatlerini düşünmek 
ve rasyonel çalışmaya 
birinci planda chemivet 
vermek icab eder. Artık 
bütün dünyada büyük 
endüstrinin malı olmut 
çalışma şubelerinde, kü
çük sanatlar lehine tah
didler yanmak irrasvo
nel ve bu itibarla da 
memleket hesabına za
rarlı bir hareket olur. 

Küçük sanatlar der· 
ken, üzerinde en fazla 
ısrarla durmamız icab 
eden çalışma şubesi, bü
yük endüstrinin yapamı• 
yacağı ve ancak kelime
nin her iki manasiyle 
sanatkar olan i~inin el 
emeğini İcab ettiren iş· 
terdir. Seri mamulatın
dan, her birinin ayrı hu· 
ausiyetleriyle ayrılan bu 
nevi işler, zevke hitab 
etmek itibariyle, bir ce
miyette bu maddeler 
müstahsilinin olduğu ka· 
dar müstehlikinin de his
lerini inceltir ve bu iti
barla medeni seviyesini 
yükseltmeye hizmet e
der. Bütün kadın isleri, 
bütün nakışlar, işleme• 
ler ve ovmalar bu nevi
dendir. Fakat burada bir 
mesele ortaya çık;ır: 
Fabrikanın ve el emeği
nin vUcude getirdiği ve 
aynı hizmeti pören iki 
mamul arasındaki fiat 
farkr. Bu fiat farkı zevlC 
hesabına yapılacak olan 
feöakarhP.'ın Jı::\ödini as
ttğr zaman, eli,leri sanat-



P0'90NYA'DA: 

Teruin..,.,.,.. 1e1.w.rı 
VArfOva, 14 (A.A.) - Vaqcwaya 

ıelerek lıl~kovaya dolnı yolculula· 
ha • ._ eden fruuıq lromiinlıt pu:• 
tin aenıet Hkreteri Tona'ln styaredıl
den babledon Krakol _..etell dl,or ld: 

,.Pramra dottluımı.ım dpntl Po
lonyayı dalma eeviaç içiacle blnkm&t
tır. P'lbt Torea in sifantlmlea ..... 
nun olmunak için hiç bk llbeb fGbat· 
Onu yalrmdua &6rmek iM Uaktaa IO)'• 

retmqi terdJa eclerb. 
VUfOva. 14 .(A..Ao) - Leh ve aı. 

mm futbol taJnm•ırı aru,.dı ppı11a 
maçta b(r takım kİll*ler, bu mq ... 
webetlle birçok aım.a .a,INtısillnin 
hasır bulunmuı aı.,lüDdt ıolllıkle'* 
nilmaylfl• ~. Blfeok kfa. 
iller tıeftif ealbnlfd'İ'. Bu yllideA 
maç da bosulmUf " iki takım l·l be
rabere kabıuttır. 
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(Başı 1. inci sayfada) 
lcretlerin hayat pahalılığı ile ölçülü o
larak artırılmasını derpiş eden madde
yi ileri sürmektedirler. Patronlar, ame
lenin bu talebini reddetmektedirler. 

General Metaksas ve Yunanistan 
B. Blum, patronlar amelenin istek

lerini kabulden geri durmakta 11rar ey
lediklerinden, ihtilafa bir nihayet ver
meğe muvaffak olmakaızın gece Parise 
dönmüştür. 

Paris, 14 (A.A.) - B. Blum'un Lil 
ecyahatinden bahseden övr gazetesi, 
ezcümle diyor ki: 

"Bir ba§vekilin sosyal bir anlaşmaz
lıkta hakemlik etmek üzere bilhaHa 
eeyahate çıkması benzeri geçmiyen bir 
Jıadisedir. 

Başvekil, patronlar delegasyonunun 
anudane imtinalarında ısrar etmekte ol
duklarını görünce patronlar namına söz 
eöyliyen B. Pier Torez'in ifadesi veç· 
hile, hükümetin azmini izhar etmiş ve 
anlaşmazlığı hükümetin yapacağı ha
kemliğin halletmesine karar vermiftir. 

Le Jur gazetesi, yazıyor: 
"Bu karar, mantık icabı, fabrikaları 

işgal eden ameleye gönderilmesi gere
kirken fabrikalan ellerinden alınmış 
patronlara gönderilmiı bir ultlınatom
dur. 

Paris, 14 (A.A.) - Hava., ajansın· 
tıan: 

Umumi iş konfederasyonunda ve 
partilerin muhtelif toplantılarında iki 
mesele bahis mevzuu olmuştur: kollek· 
tif mukavelelere riayet edilmemesi yü-
2Unden grevlerin artması, hayat paha
lılığına karşı mücadele. 

Muhtelif mıntakalarda yüz bine ya
Jı:m grevci henüz mücadele halinde bu
lunmaktadırlar. Bilhassa Marsilyada ve 
timalde. Fakat halkçılar cephesinin i
cab eden tedbirlerin alınması mesele
sinde hükümete yardı ıcı olacağı ıim· 
diden söylenebilir. 

Umumiyet itibariyle siyasi vaziye• 
aydınlanmış gibidir. 

B. Torez. geçenlerde sol cenah men
suplarının bir toplantısında, partisi
nin hatta mühim. görü' anlatmazlıkları 
sıksa ve hattı bu ihtilaflar ispanyol 
meselesine dair dahi olsa, Blum kabi
ne'-İne yardımda bulunmaktan biraıı ge
ri durmamağa azmetmiş olduğunu te
yirl evlemiştir. Yeni sosyalist ve radi· 
kal hatipler de ''halkcıJar cephesini" 
bo-..m-..mak ve mııhtelif sol cenah kar
tellerinin fe!ıhcdilmesini netice et'\dir. 
tnJ~ olan hMaları tekrar etmemek" az. 
mi~ o\e oldı·~larını ifade etmi111erdir. 

Dıt politika bakımından B. Bfomun 
rnecliıııte bir mü:?<''{ere ar.1lrf·~r takrfir
de. itta=-k elde edeceği tahmin edil
tnt>ktedir, 

« Tiegaip Gecesi» 
Diyanet İşleri Reisliğin
den: 
. 18 eylül 936 cuma günü Recebin ip

tidası olmakla 1 7 inci perşembe r.ünü ak
J&~ (cuma gecesi) Leylei regaip oldu· 
iu ılin olunur. 

Taymis gazetesinin Atina muhabiri tarafından bildirildi
ğine göre yunan başbakanı B. Metaksas Katimerini gazetesi 
başmuharririyle görüşerek beyanatta bulunmu,tur. Bu beya
nata göre 4 ağustostaki rejim değiştirilmesi önceden uzun 
boylu düşünülüp hazırlanmış olmayıp son dakika verilen bir 
kararla yapılmıştır. Milletin bir uçuruma doğru yürüdiiğil 
görülünce evvelden bir plSn hazırlanmış olmadığı halde kuv
vetli bir irade memleket sevgisi ve kıralın muvafakati ile bu 
işe giritilmistir. Bu suretle girişilmiş olan bu iş, sonuna ka
dar devam edip gideceltir. 

Gazete muharriri, hiikümetin alacağı son şeklin ne olaca
ğını sormuş ve B. Metaksas kendisine şu cevabı vermiştir. 

Yunanistanda hiikiinıet fekli --------------
- Bizim ehemiyet verdiğimiz nokta tekil değil, esas; dev· 

Jetin tarzı değil, selametidir. 
Nasıl Türkiyede bir halk partisi. nasıl Almanyada bir nas

yonal sosyalist partisi varsa biz de bir müddet sonra milli bir 
hükümet partisi kuracağız. Bu parti bütün kuvvetini halktan 
alacaktır. Vaziyetin icabı olarak ortadan kaldırılan sistetfı
lere yeniden dönecek değiliz. Fakat bükümete yardımcı ola
rak çürümüş bir takım esasları istismara kalkışmıyarak sıhat
li bir halk hürriyetini temsil edecek mümessiller bulundura
cağız:." 

Bunun üzerine muharrir şu suali sormuştur: 

Siyasi aleme men~ub /e;rlller 

- Siyaset aleminin mümessilleri kalacak mıdır? 
Başbakan bu suale şu cevabı vermiştir : 
- Neden .:almasın? Bir takım siyasi teşekküller iflas ede

rek dağı1mışlarsa ferd olarak bu akideleri besliyenler neye 
bulunmasın? Bunun değeri ve manevi kıymeti büyüktür. 
Dünkü politika alemi keneli menfaatlerine ve vatanın zararı
na cah,mışlardır. Her ne kadar yeni sistemin ne olacaaını 
söyliyemezsem de hiç kimse iyi yunanlıları, hükümete yardım 
edecek bir temsil sistemi kurmaktan menetmiyecektir • ., 

Bundan sonra ekonomi ve finans durumlarından bahseden 
General, bütün tasfiye işlerinin vapılaca~rnı, ağır masraflı 
servislerin kaldırılacağını söylemiı ve ordu hakkında sorulan 
bir suale de şu cevabı vermiştir: 

Silahlanmak meselesi 

- Benim, hayatımın büyült bir liısmrnr asker olarak geçir· 
d.iğimi unutmam pek güçtür. Biz askerler, ıivil hayatına geç
tikten sonra da orduya karşı olan rabıtamızı kesemeyiz. Onun 
için bütün kudretimle memleketin silahlı kuvvetlerini yük
seltmeğe ve yunan ordusunu, en ileri memleketlerdekiterle 
boy ölçüfebilecek bir hale getirmeğe çalışacağrıh. Bilhassa 
askeri tayyareciliğe ehemiyet verecek ve sivil tayyareciliği 
her husuata tefVf ka gayret edeceğim. 

Siparif edilen dört destroyer yapılıp geldikten sonra Yu
nanistanın kendisi için bir tersane yapmak işine girişeceğiz.,, 

İşçiler meselesi hakkındaki bir suale de General Metı ksas: 
- Bütün işler mümkün olduğu kadar iyi bir düzene konu

lacaktır. Demiştir • 

Taymis gazetesinin bir uıhlili 

Taymis gazetesi, "General Metaksas ve Yunanistan" b~lı 
ğı altında yazmış olduğu bir başmakalede diyor ki: 

Ağustosun dördünde örfi idare ilin ederek parlamentoyu 
kaldırmış olan yunan başbakanı General Metaksas, nihayet ka· 
fasında bulunan siyasi düşünceler hakkında birkaç söz söyle
miş bulunuyor. Bununla beraber, kendisinin şimdilik, ancak 
programının anahatlarını hazırlamıı olduğu anlıttıılmaktachr. 

Bu hususta basbakanın Katimerini gazetesi sahibi ile yaptığı 
mülakat, hiç 9üphe bırakmamaktadır. 

'Generahn söylediği gibi 4 ağustos darbesi, önceden hazır
lanmamış, bir taraftan isyan ve umumi grev tehdidleri. bir ta
raftan da lidersiz kalan partilerin parlamentoda azıtan ihtilaf
ları neticesinde yapılmıştır. 

M~tle!e yaptığı ilk hitabda söy1edi~i gibi İspanvadaki 
anarşı mısali de bu hareketi Generale ilham etrni' olabilir. 

.... Kıra} Yorginin herhangi bir partiye değil de, memleke-

1 
te kırat olacağını söylemiş olması yunan milletini memnun 
etmişti. Fakat liderleri ölmüş olan partilerin pek azan ihti • 
laflarının tehlikeli manzarası Generalin tecrübesini akamete 
uğramaktan korumuştur. 
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L~KiTIBI 
Yazan: 

Rikki - Tikki, daha iyisi sen bahçede Çua ile 
konuşmalıydın. 

- Konuşmadım. Neyse sen söyle; çabuk 
söyle, yoksa seni ısınrnn Çuçundra ! 

Çuçundra oturup hıçkıra hıçkıra ağladı: 
- Ben zavallının biriyim, dedi, bir oda

nın ortasına gidecek kadar bile cesaretim 
yok. Sus! sana hiç bir şey söylememeliyim. 
İşitmiyor musun Rikki - Tikki? 

Rudyard KU>Ltt.ııo 
Çeviren: 

Nurettm ART AM -------· 
Çuçun~ra ağlar gibi: 
- Benı öldünne d d" R"kk· T"kk" b . ·· ıd .. ! , e ı, ı ı - ı ı, e-o ı o unne 
Rikki. - Tikki istihfaf eden bir sesle ce

vab verdı: 

-Yılan öldüren bir kimse . b" mıs 
faresini öldüreceğini umar mıs~~ ır 

Çuçundra, daha kederli bir sesle dedi ki: 
- Yılan öldürenler, Yılanlar tarafından 

öldürülü~ler. Ka~a_ı:ıh~ h.ir gecede Nag'ın 
sen zannıyle benı oldunnıyeceğinden nasıl 
emin olayım? 

- Böyle bir tehlikenin ihtimali yok, de
di Rikki. Tikki, ~ag ba~çededir ve sen hiç 
bir zaman oraya gıtmezsın. 

- Kuzenim Çua bana dedi ki...... dedi 
~uçundra ve sustu. 

- Sana ne dedi? 
- Sus .... Nag her yerde hazır nazırdır, 

Rikki - Tikki kulak verdi. Ev, her za
mankinden daha sessizdi. Fakat onun ku
lakları, en ufak bir hışdtıyı bile duyabilir
di. Bir pençere camı üzerinde yürüyen bir 
eşekarısının çıkaracağı kadar hafif ve boğuk 
bir hışıltı duydu. Bu, tuğlalar üzerinde bir 
yılanın yürüyü:;;ünden çıkan kuru bir hışıltı 
idi. Kendi kendine: 

- Bu ya Nag, yahud Nagaina'dır, dedi, 
banyo odasına gitmek için sürtünüyor. 
Sonra Çuçundra'ya döndü: 

- Haklısın Çuçundra, dedi, ben Çua ile 
konuşmalıyım. 

Önce Teddi'nin banyo odasına gitti. Fa
kat orada kimsecikler yoktu. Bunun üzeri
ne annesinin banyosuna geçti. Düzgün sıva
lı dıvann dibinde lüzumsuz suların akması 
için yerinden ~ıkarılmış bir tuğla vardı. O-

Önümüzdeki birkaç ay, yunan başbakanının girişmit oldu
ğu yolda ne suretle yürüyeceğini gösterecektir. Onun zihnin· 
de bir partisiz hükümet tasarladığı görünüyor. Lakin General, 
siyasi partiler sistemini kaldırmakla beraber kendisinin ne 
bunların değerini, ne de onlara mensup ferdleri kaldıracağını 
söylemek istememiş, yeni rejiminde öteki diktatörlüklerden 
çok daha ziyade ferd hürriyeti tanıyacağını anlatmııtır. 

Başbakan, birçok tasarruflardan bahsediyor ki yaradıhf 
itibariyle müsrif olan vasat sınıftan yunanlıların buna taraf
tar olacakları şüphelidir. Fakat bu tasarruflara karşılık o or· 
duyu, donanmayı, askeri tayyareciliği kuvvetlendireceğini, 
sivil tayyareciliği de herkesin alakalanacağı bir meslek haline 
getireceğini vadetmiştir. İşçiler meselesine gelince, bunun en 
iyi şekilde halledileceğini söylemekle berabr, bu hal teklinin 
ne olacağını meydana vurmamıştır. 

Tabii bunlar, anayasadaki reformları seçmenlerine anlata
cağı zaman belli olacaktır. 

Bugünkü günde halkın ekscriveti politikadan ve bilhassa 
politikacılardan bıkmış, usanmış bulunuyor. Fakat bunlar "po
litikacı mahtfıklar" olduğu için kendilerinden istil,h:ılrleki hü
kümetleri tenkid etmek hiirriyetini 111"cak bir sisteme uzun 
müddet müzaheret edecekleri şüphelidir. 

Amerika bir iflas karşısında mıdır? 
The American Mnc11ry dergisinde H. Parker Willis yaz

dığr bir makalede diyor ki• 
Enflasyon kelimesi, son senelerde o kadar suiistimal edil

di ki bütün kuvvetini kaybetti. Bununla beraber bunun açık 
bir manası vardır ve sarih bir tehlikeyi temsil eder. Bu tehli
ke, iştira kuvvetinin azalmasına mukabil baş gösteren suni et· 
ya fiatı yüksekliği neticesinde amerikan bankalarına ve ame
rikan raycı112 karşı bir itimadsızlık uyanmasıdır. Bu işin ta
mamiyle ve açıktan açığa patlak verip meydana çıkacağı he· 
nüz belli değilse de ikinci tefrİn seçiminden sonra o!ması i?ti: 
mal içindedir. Hadiseler yürüyüp gittikçe başka mılletlerı ~ı 
yaret etmiş ofan iztırabların bize de gelip çatması ancak bır 
zaman meselesidir. 

İster hoşlanalım, ister boştanmıyalım, hakikat, bizim bir 
nevi enflasyon yolunu tutturmuf bulunduğumuzdur ki bu 
yalnız kapitalist sınıfını deiil, mutavauıt tabakayı da aaraa
caktır. 

Eski tasarruf bug-ün ortadan kalktığına göre bunun yerine 
milletin ekonomik kuvvet-inin devrilmesi, iş bulmak fırsatla
nnın azalması ve umumi bir ıztıraba yol açılması mukadder 
olacaktır. 

Bay Ruzvelt, ufök sermavelerin veroilerden istisnası su
retiyle milli masrafların azaltılması hakkında kongre tara
fından ileri sürülen talebe kulak aamadı. 

New deal için banka açıklarını hazine obtigasyonlariyle 
kanatmak daha kolay olabilirdi. Bunu ban'·alar ne için kabul 
etti? diye bir ıual sorulabilir. Fakat her hangi bir müesse-
1ıenin büyük bir niabette eshamı elinde tutanın arsuaunu 
yerine getirmemesi güç, hatta imldnsızdır. Birçokları, fede • 
ral hükümctin takriben 6000 bankada başlıca esham hamili ol
duğunu unutuyorlar. Bu, bu tekilde mcvcud olan müessesele
rin be,te ikisi demektir. 

Hükümet bu büyük esham blokunu satın alabilmek için bir 
milvar bir çeyrek dolar sarfetmiştir. 

Bütun memleket bankalarının mevcud kapitali 6.000.000.000 
do'ardan azdır. Bunun için bunlar hükümet borçlarının yüzde 
altµ11ş kadarını satın almağa mecbur olmuşlardır. 

Bankalar, bir kanunla mevcud aermaye ve sermaye fazla -
larının yüzde onundan fazlasını herhangi bir istikraz işine 
yatrrr.ıaktan mcnerlilmi ~!erdir. Bu kanun, bankaların emniyet 
ve selametini temin etmiş olan kanuna münafi durmaktadır. 
Bu açık manasiyle bir enflasyon değil de nedir? 

Bir banka, Birleşik Amerika hazinesi tahvillerini alınca 
hti1::i..imete o mikdarda kredi açıyor, başka tabir kullanalım, bu 
suretle iştira fiatı için bir depozito hesabı tesis ediyor demek
tir. Bu böyle olunca hükürnet, böylece yaratılmı' olan meb
lag üzerine çek keşide edebilir .Bunun hilkümetin yeniden 
kaime çıkarıp piyasaya. sürmesinden farkı yoktur. Bu öyle 
bir kredidir ki yeni bir rayiç kıymeti ile kaqılanmamaktadu. 
Bl\, arı tak hükümetin istikbalde bunları ödeme sia'sma iatinad 
etmektedir. New deal hiyerarşisinin de bu türlü bir tediyeyi 
yapmak için hiç bir niyeti yoktur. Hükümetin elinde bulunan 
bir takım nafıa teşebbüsleri ve sair teşebbüsler, hükümet bor
cunu çok geçmeden azami hadde vükseltecektir. Bundan baş- l 
ka bankalara karşı giri!:ilen teahhüdler yerine getirilmediği 
jr;n fedenı l tahvillerin fiatlarında yükselif ihtimali ve ümi
di de yoktur. 

m~tır. Çünkil bugün 
para ile karşılığı olmJYall 
para sistemi tuttur111uftıd'· 
ancak kağıddır ve gün il 
para değerinin de düştiil t. 
maktadır. Her ay bUJriiıll' tı' 
ğını bankalara yüklemekte. 
devamh surette banıcalatııl 
çesi de azalmaktadır. 

Depozito akçesi ra~;;.. 
nın ortasında 37.9 rnilyl'• 
tasında 41.8, 1935 yılı 0 et 
1935 yılı sonunda ise b•Yr 
bir rakam olan 49 rnilyatl 

" re Bu ''depozitoların artlf1 
• 

gidişin bir alameti telakki 
ve bununla iftihar ediJ.,,C ~ 
hakikatte bu vaziye~, IC~ 
na değil, üzerinde bırer uyetıl 
hükümet kiğıtlarının ki)lalet 
bankalara yığıldığına del 
dir. 

Bu, en kötü nevinden·bitltl 
dan başka bir şey değiJdır, 

karşısında içerde ve dıta' . 
ı 

rikan rayicine karşı oıaıı . 
dilit kaybetmezlerse hayret e , 

dişle yalnız 1926 yılın~ 
ğil, büyilk hatbtan aonr• 
göriiten duruma kadar bil• bit 

Bu vaziyet, Arnerikadl dJf 
vermeksizin ne zamana )aeltl 
debilir Belki de cuıııur r 
sonuna kadar. Fakat ondan 

fandır. 

Eğer hüküınetin paraY• _ 
~ . ..,. 

varsa bunu, açıktan açıı 
bir surette istikraz !a~ 
giler koymak ıuretıyle, .-al ~ 
Jıdır. Büyük harbta bu 
den u bir müddet içinde ıl"t 
dolar temin edilmitti· f 
New deal politikacıtarırıJJI 
fCY yapmağa niyetleri 0 

terıncktedir. 

·ıi 20-20,30 Türk ınUS• 
vet ~ arkada,ıarı d.. 

"'" 50 Edebiyat "' 20,30--oJ, 
mcnt Behzat 

20,50-21 Solo par~~ 
21-21,30 Tango cd J>Cf,.ıi 
21 30-21 50 Ajan• ~ .. 1- ... . . ı ........ 
zetelerin makale bU ~ 

Sa)on orlı,(f 21,50-22,35 .,,uıi .. 
22,35-22,50 Karıfık 
22,50 - 23 istiklal ,_rt'• 

rada banyonun konulması için açılan oyuğa 
usulca yerleşti. Dışarda ay ışığında fısılda
şan Nag ile Nagaina'run sesleri geliyordu. 

d• 
insan kalmadığını gören sansar .,._ 
ğinden çeker, gider. . k. ö~'. 

N againa kocasına diyordu ki: 
- Ev halkı evi boşalttıkları zaman o da 

çekilip gitmeğe mecbur olur. O vakit bahçe 
gene bize kalır. Yavaşça içeriye gir. Karait'i 
öldüren büyük adamı en önce ısınnağı unut
ma. Sonra gelip bana haber ver, ikimiz el
birliğiyle Rikki - Tikki'nin işini bitinneğe 
uğraşırız. 

Nag: 
- Fakat, dedi, bu insanları öldürmekle 

kazanılacak bir şey var mı? 
- Çok şey kazanılır. Bu evde insan bu

lunmadığı zaman bahçede hiç bir sansara 
rastgeliyor mu idik? Ev boş iken biz bu bah
çenin kırat ve kıraliçesi idik. Bir de unutma 
ki yarın kavun ocaklarındaki yumurtaları

mızdan yavrular çıkacak o azman onlara ra
hat bir yer lazım. 

-Ben bunu düşünmemiştim. Ben gide
ceğim. Fakat sonradan beraberce Rikki -
Tikki'yi avlamağa ne lüzum var. Ben büyük 
adamı, karısını ve biçimine getirebilirsem 
çocuklarını öldürürüm. Ondan sonra evde 

Bunları işiten Rikki. Tık 1~ 
retle titriyordu. Nag başı~ ... ı 5 ğuJI 
içeri soktu ve beş ayak u.zuıp~. 
ğuk vücudu da başını takıb ~a 

Rikki - Tik.ki, öfkeli ol c;tiil'" 
kobranın bu büyük vücudu_nu_iarı1• 
madı değil. N ag, kendisinı Y~ 
rek çöreklendi ve karanhkt".. ı · 
ne bir gıöz gezdirdi. Rikki, goı ~ 
dığıru görüyordu. . d-' 

Rikki - Tikki kendi keıt~~d' 
- Eğer onu burada ge~e uıefİJ' 

na duyacak: eğer döşemenıı:, (Jllıı' 
nacak olursam, o zaman u . 
olur. Ne yapmalı, bilmeın? şiı"di 

Nag ileri geri bir sallandı~~ 
Tikki yılanın banyoyu dold~ ~~ 
olan su kabından su i_çti~~ıadaıs' dC 

- Bu ili, dedi yılan, ırı iı,J ~ 
bir bastonla öldünnüştü. fle~~ 
bastonu yanındadır. Fakat 5 

1 1,. ı..., 
yo etmeğe de bastonla ge!ıne ?ld~~ 
ceye kadar burada beklerıfll· d• 
mi duyuyor musun? Be~. l>Uf' ıt 
sabaha kadar bekliyecegırn· (Sof' 
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Taı·ihdeki garib 
xxıx 

vakalar 

Çeviren: S. ALI 
Yazan: Maı KEMMERlCH 

1522 senesinde Frankfurt'ta intihar 
tden bir yahudinin bütün malları mil· 
ladere edilmiştir. 

• 
Frankfurt•ta intihar eden delilerin 

\ımuml mezarlığa gömülmesine ancak 
1723 senesinde ınUaaade edilmiş fakat 
bu işin hiç kimse tarafından görülme· 
den yapılması şart koşulmuştur. 

• 
Bulunmuş cesedlere karşı, isterler-

se bir cinayete kurban gitmiş olsunlar, 
intihar edenlere yapılan muamele ay
nen icra olunurdu. Ölünün hıristiyan 
olup olmadığı veya hıristiyan ise din· 
dar olup olmadığı bilinmez ise gömül • 
ıneai için papazlar meclisinden husu· 
•i mU!\aade almak icab ederdi. 

• 
"Loncalar, pak güvercinler gibi her 

türlü kirlilikten uzak olmalıdır,, diye 
bir kaide vardı ve bu şu şekilde tatbik 

edilirdi: 
Loncaya mensup birisi bir köpek 

öldürse esnaflıktan menolunur, yani 
kendisi ve ailesi açlığa mahkUın edi .. 
lirdi. r.ünkii köpek öldürmek celladlık 
tnesleğine aid bir işi yapmak sayılı • 

)'ordu. 
• 

Orta zamanda asilzadelere ceza ola-
rak köpek taşımağa mahkum edilirler
di. Ve birisine köpek göndermek ona 
düşmanlığını ilan etmek demekdi. 

• 
Köpek öldürenlerin loncadan çıka-

rılması hakkındaki adet ancak 16 ağus
tos 1731 tarihinde devletin bir karariy-

k ortadan kalkmıştır. 

• 
1690 senesinde At.ınanyada bir köy-

lünün oğlu terzilik sanatına girmek iı
teyincc bu arzusu lonca tarafından 
reddedilmiştir. Bunun sebebi fUdur: 
köylünün büyük annesi elli ~ne ev
vel. daha kız iken nikihsız bır çocuk 

doğurmuştu. 

• 
1656 senesinde Grfunberg şehri do

kumacı1ar loncası bir çırağr, anası otuz 
sene muharebeleri esnasında bir şöva
liyenin tecavüzüne uğradı diye, kadı
nın hiç bir kabahati olmadığmı tesbit 

ettiği halde. sanattan çıkarmıştır. 
ıs 

1691 senesinde Dabağlar loncası 
.mesleğe girmek isteyen bir genci, ba
bası 40 sene evvel bir kontun yanında 
uşaklık ettiği ve bu sırada atların idi§ 
edilmesine yardımda bulunduğu için, 

reddetmiştir. 

O zamanlar bir esnaf loncasına gir
mek için yalnız meşru çocuk olmak kti
fi gelmez, iki ceddinin de meşru ol
duklarını isbat etmek icab ederdi. U
fak bir iffetsizlik loncadan kovulmak 
İçin kati bir scbebdi. Haırunurabi ka
nununda bu hususta daha mülayim dü· 
~Ünülmüştür: Bu kanunun 129 uncu 
lhaddesi şöyledir: Bir kimsenin nikah· 
1ı karısı diğer birisiyle yatarken yaka· 
lanırsa her iki günahkarı biribirine 
bağlamalı ve nehre atmalıdır. Fakat 
iradının kocası karısını affederse hi.i.>
lı:iimdar da tebaasını affetmelidir. 

1696 senesinde Hernstadt'da bir ka· 
dın hummalı bir hastalık esnasında ya
tağından fırlamıf ve kendini nehre at
mıttır. Zavallı koca bir kayık kirala -
yarak ölUyU sudan çıkarmış ise de ka
rısına gösterdiği bu son muhabbet hem 
kendisi hem de ikinci karısından olan 
bir kızı için bir leke addedilmiştir. 
Çünkü bu kız bir terzi ile evlenmek is
teyince babasının 0 hareketi yüzUndcn 
"şerefsiz" sayılmış ve kocası terzile 
loncasından çıkarılmıştır. 

• 
1757 senesinde Wintcrhur'da süvari 

alayı kumandanı olan Hegner adında 
bir şövalye malikanesinin içindeki göl
de boğulan dört atm ölülerini oradan 
çıkaran adamlarına yardım etmiş ve. ipi 
beraber çekmişti. Bu vakadan bıru 
sonra Zurich şehrine davet edilerek 
hükümetçe sorguya çekilmiş ve "bir 
öliiniin ipine asılmak cellid::t aid bir it 
olduğu halde bunu yaptığı için" Dra
gon süvari alay kumandanlığına layık 
görülmiyerek vazifesinden uzaklaştı-

rılmıştır. 
(Sonu ~·ar) __ . ____ ,... ____ _ 

B. Delbos Fransa
nın dış politikasını 

anlattı 
(Bqı 1. inci sayfada) 

masına mlisaade edemez. Bütün mil
letler ahenk içinde yaşamalıdırlar. 

Franıanın beşler konferansındaki hat
tı hareketine hakim olacak düsturu da 
işte budur. Çoğunluk hükümc.tin po· 
Jitikuını tasvib etmektedir. Sovyetlcr 
Birliği ve İngiliz itçi partisi de tasvib
lerini bildirdiler. Şimdi diğc.r bütUn 
memleketlerin d<ı İlpanya i9inc karıf· 
m:ımak politikasına riayet etmelerine 
itina göstermelidir. Portekiz'in çıkar
dığı müıkü!At bu bahta ciJdi bir ihtar 
mahiyetindedir. Fransa bu müşkülatı 
bastırmak için elinden geleni yapacak

tır." 

Alaka Kesilme i 
Muakddem mahallesi İstisyon cad

desindeki 56 No. lu bakkaliye dükkfuıı
mı llyas oğlu B. Hüııeyine devren s.-ıt
mış olduğumdan alacak ve vereceğin
de hiç bir alakam kalmamıştrr. 

Mukaddem mahallesi İstasyon cad
desinde 554 No. lu hanede Ziya Demir 

Uyu. 

tL.J\ 
Bir evlenme ehliyetnamesi vermek 

maksadiyle her ikisi Ankarada mukim 
alman tebaasından Bn. Bertha Rittme· 
yer ile Türkiye Cwnuriyeti tebaasında-ı 
B. Lütfi İzzet Poyraz'ın birbirleriyle ev
lenmek niyetinde olduktan ilan olunur. 

Ankara, 14. eylül. 1936 

Alınanya büyük elçisi namına 
Dicrtrich Freiherrvon Mirbach 

ULU~ 

ONRA 

B. Hitler Alman
yanın etrafını ku
şatan memleketle
rin birer birer bol-
şevik olacağından 

korktuğunu 
söylüyor 

Londra, 14 (A.A.) - Royter ajansı
nın Nürenberg muhabiri, Hes, Ribben
trop ve Roscnbergin de hazır bulundu
ğu bir hususi öğle yemeğinde Hitler 
ile yaptığı konuşmayı neşretmek husu
sunda Bitlerden müsaade almıştır. Al· 
man §Cfi demiştir ki: 

"- Bittabi biz, Almanyada boJfevik
likten koı kmayız. Fakat tek bir korkum 
vardır ve bunu açıkça söylüyorum. O 
da Almanyanın etnfmda bulunup bol· 
fCVik zehİrinin tahribat yapmakta ol
duğu memleketlerin birbiri arkasından 
bolşevikliğe silrtlklerunesidir. Böyle bir 
vaziyete seyirci kalamayız. Çünkü biz, 
alınanlar, nihayet bir Avrupa milleti
yiz. 

Bitler hı:yecanlı bir lisanla bunları 
söyledikten sonra demiştir ki: 

"- Biz ve İtalya diğ~r memleket
lerin nasycınalisHerini aeveriz. Bunun 
da sebebi gayet basittir. Çünkü tıiz, an
cak milli bir esasa dayanan rnemlcket
ler1e mtinaııebetlerde bulunabiliriz. 

Tnymisin bir yt1zısı 
Londra, 14 (A.A.) - Nilrcnbergde 

aktolunan nasyonal sosyalist kongresi
ne alman hariciye nezaretinin resmi hiç 
bir delegesinin bulunmamıf olduğunu 
ve hatta yabancı mü1ahidlerin bu ne
zaretin Almanyanın Iıarid işlerindeki 
meıuliyet derecesinin ne olduğunu su
ale pyan görmekte olduklarını nazarı 
dikkate alan Timca gazetesi, diyor ki: 

"Şayed alman liderleri, Avrupada 
faşizmi h5kim kılmak için komünizmi 
yıkmak hususunda Almanyaya yaruım 

etmeğe 1ngiltcrenin hazır olduğunu 
zannediyorlarsa çok aldanıyorlar. Nü
rf'mbergde aöylenilmit olan nutukların 
baıJıca mevzuunun evelce dü ünülerek 
seçilmiş olduğu ve alman siyasetinin 
şimdiki hücumunun fransız - sovyet it
tifakına karşı bulunduğu muhakkaktır. 

Fakat Almanyanın komşularından her 
hangi birisinin cvelce akdetmiş olduğu 
bir ittifakı tirrdiki hal ve şartlar altın
da feshedeceğini farzetmeğe imk:in 
yoktur. 

O"lıınun lt•:.tıhiirii 
Nurenlıerg, 14 (A.A.) _ Ordunun 

büyük tezahüru bu sabah güneşli bir 

havada başlamıştır. ~yirciler keıif 

bir kalabalık halindedir. Alman ordu

ları başkumandanı J.'eldmareşal Blom
berg ile kara kuvvetleri kumandanı ge
neral von Fritc, deniz kuvvetLcri ku

mandanı amiral Redcr ve hava kuvvet• 
1eri kumandanı general Milh yanların

da lıütün kara, hava ve deniz kuvvet
lerinin ileri ı;elenleri olduğu halde 
teref locasında yer almış bulunuyor

lan1ı. 

SA' 5 

Sovyet tayyareciliğinin yeni za'"eri 

Sovyetlerden Amerikaya 
yeni bir hava yolu açıldı 

Moskova, 14 (A.A.) - Tayyareci ı 
J .. evanovski ile seyrüsefcrci Levçenko 
Kanada, Alaska, Çukoti ve Siberya yo
Ju ile 19 bin kiJoınctrclik J..os • Ange
los • Moıkova hava yolculuğunu mu
vafakıyetle hitiıerek Moskovadn yeıc 
inmişlerdir. Tayyare meydanında kcn· 
dilerine çok hararetli bir kabul yapıl
mı§ başbakan Molotof ile Kaganoviç 
Andrccf ve parti ve hava teşkilatları
nın diğer ileri gelenleri ve büyUk bir 
halk kütleıi alanda hazır bulunmuştur. 

B. Swlinin tı•brih rıu•l.-tubıı 

Moskova, 14 (A.A.) - Statin tay
yareci Levanovski ile seydsefcrci JJev

çcnko'ya bir ıncktub göndererek ken
dilerine verilen tarihi vazifloyi başar-

d ı ldanndan dolayı harardli tcbrikleı • 
de bulunmuştur. 

Merkezi icra komitesi tııyyareti 
Lcvanoıvaki'yc 2S b" . ın ve ııeyru; ferci 
Levljcnko'ya 15 bin rublelik ııal,d mü
klifat vermeyi kaı arlaştırmıştır. 

Amcrikllya yeni yol 
Moskova, 14 (A.A.) _ 'l' yy •~ı.a 

Levanovıık'inin kazandığı lıaşaı ıd n 
bahseden İ.%vcstiya gazetesi, Amerika. 
ya yeni bir yol açıldığını dilnynnın i

lri biiyük meml iketi olan Sovyetler 
Birliği ile Birleşik Amerika cumuı İ· 

yetleri arasında sevkulceyşi olduğu 

kadar ilmi de olan kutlıun bu fethi 

zaferi ııayesinClc doğru<lan do ruya 
yeni bir hava yolu açrldı&ını elıeıni· 

yetle kaydctımktedir. 

Sen -Sebastieni aldıktan son 1·!1 
(Başı 1. inci sayfada) 

ııunda aralarında çok gürültülü bir top
l~ntı yapmışlardır. Estramadora cephe
sındc hükümet tayyareleri lıir fisi kolu
nu bomba nteşlnc tutmuştur. 

Sı•n Selm!41İycn nasıl «lii§tİİ? 

Paria, 14 (A.A.) - Havaı ajansı mu
habiri elde etmiş olduğu malilmata da
yanarak San Marko'ya lı5kim ve hükü
me~ kuvvetlerinin inhizama uğramasıyle 
netıcelenen son derece miihim srvkül
CeY§t bir nokta olan S:ınta Barhara'nın 
zabtı baklanda apğıdaki tafsilfitı ver
mektedir: 

İhtilalciler, taarruzda bulunmadık· 

lan halde mi.askı paniğe uğramışlardır. 
Sen Sebastirn hükümet komitesi, he
men topfanmı§ ve kıtalan kuvvetli mev

ziler vücuıJa getirilmiş olan Orio üzeri
ne çekmcğc karar vermi§tir. llüküınet 
komitesi, Santa - Barbara mıntakaııı ku· 
mandanlatnırlan ikisini kurşuna dizdir
miştir. Çünkü ııal. derecede mühimmat 
IT't vcud ol•l'J~li hıoldc bu iki kumandan 
muharebe etmeksizin kaçmıglardır. 

Meluil.-unm t~'§f•l.·kiirii 

Meksiko, 14 (A.A.) - Meksika dıı 
itleri bakanı, lııpanyada S:ıntanderdeki 
l 9 meksikalının alman vapurları tara
fından kurtarılmış olmasından dolayı te
gekkiirlcrinin Bertin hükümctine bildiril
mesini alman elçisinden rica etmiştir. 

AlkmuU' uc 1'olt•dodald kmlm ı·e 
çoc11kltır İ!,'İn 

Madrid, 14 (A.A.) - ~ıli büyük el
çisi ve elçiler heyetinin muvakkat du· 
vayyeni B. Morgado, Alkazar ve 'role· 
do'daki kadın ve çocukların kurtarılma
aı için elçiler heyetinin tavassutta bu
lunnuwnı istemiştir. 

Elçiler heyetinin bunları himaye i al
tına alabileceğini ve elçilikler de bann
dırabilcce~ini ilave etmiştir. 

B. Kabarcllcro, bu teklifi kabul ct
miı ve B. Morgnclo'ya huıusi lıir paso 
vermiş ve elçi beraberinde Romanya· 
İ§gilderi B. Z:ıneskşo oldugu halde To
Jedo'ya hareket etmiştir. 

Hendcy, 14 (A.A.) - La Ko ogn' .. 
dan bildirıliyor: 

İngiliz konsolosu raftyo ile bir teb
liğ neşrettirmiştir. Bunda Ferrolclııki ruış. 
yonalist donanma kuınanuanından gc .. 
len haberlere göre Santander ve mı.' 
bao civarına torpil döküldüğünü ve bu· 
raların gemiler için tehlikeli olduı.:u lıc· 
yan olunmaktadır • 

(~ılen nıiillccilt•r 
Milano, li4 (A.A.) - Scvilla aaın

d~ alman vapuru 46 İtalyan ve 70 al· 
man olmak üzere lıpanyadan bin kadar: 
mülteciyi buraya getinnitir. Gene al
man bandıralı Deniaburr vapuru 83 
mUlteciyle buraya gelmiıtir. Fransıı 

ba°:dır~h. Rlorida vapuru da 90 1 aı):ı.s, 
ıetırml§tir. 

Yalanlan.an bir ltaber 
~erlin, l4 (A.A.) - D. N. B. ajansı 

Paraıte çıkan La Rcpublik ıa.rctesintlq 
ıGya Buq~N hUkilmetinin muvaffak o\. 
duğu takdirde dahili harbıa batındanbc.. 
ri Almanya tarafından yapılan mali yar .. 
dımlar karıılılt olarak h.panyol l"nsının 
Almanyaya temine dair Berlin hiikiime• 
tiyle bir muka.ele imza ettiğine dair Çl• 

kan haberleri kati olarak yalanlamak .. 
tadır. 

B. Julw ve l8panya 
Pariı, 14 (A.A.) - B. Juho dl•n bğ .. 

leden sonra Persling stadında ı pan~ 

yol cumuriyctçileri hakkında te anüd 

ızharı maksadiyle tertib cdilmi olan 
bir nlimayi§te ıöylc dcmİ§lir: 

- Sulhu iatediğimizden dol .. yıdır .. 
ki iıpanyol yolda,larımua elimizden. 
geldi~i kadar yardım etmek iatiyorn 7 .. 

İspanyol yoldaşlarımızın inlıızaııu 

~ harb muuffttiyeti ıulh olacaktır. 
Mumailey, ıu sözl"rl illve cttni~ 

tir : 
"- Biz faaliyet ft icraatımıza, 

"!halkçılar cephesi,. hü'kümeti ile ni· 
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ve ihtilafa asıa meydan vcrınenıel 
suretiyle devam ve İspanyol yolda la
rımıza heır sahada yardım cd ccgi:ı. 

Çünkü bu suretle kendi mcmlt'kcti• 
mize yardım etmiş ve ıııılhu 1 rtnt• 
mıt olacağız.,, 

-- TEFRiKA: No. 45 

t~SAN BtLtNM1YEN 
yazan: Dı. ALEXIS CARREL 

Türkçey• çevirt!n: NASUHi BAYDAR 

dan onun içine girmekte olan zehirli maddeler 
dolayısiyle ve esas fiziyolojik ve zihni vnzif e
lerin iyi ifa edilmemesi hasebiyle daimi surette 
maruz bulunduğu asabi ve dimaği sadmeler yü
zünden rahatsızlanmakta bulunmu~tur. Uzvi
yet, artık herkese mahsus yiyeceklerden eski 
besleyici maddeleri almamnktndır. Buğday, yu
murta, süt, meyva ve saire, toptan istihsal edil
mekte otdukları veya yeni ticaret tekniklerine 
tiibi tutulmakta bulunduklar.ı için • her vnkitki 
şekillerini muhafnzn etrnekl beraber • değişıniş
dirler. Şiınik gübreler, mahsulün mikdannı ço
ğııltmak ve toprağın tekrar yerine koymadığı 
bazı unsurlarını azaltmak ııureiiyle hububatın 

vücudumuzun ve zihnimizin zayıflamasına yar
dım etmişler ve tereddi ettirici haı:ıtnlıklnnn hii
c~muna bizi maruz bırnknu~lnrdır. Zihni fonk
sıyonlım göz önüne aldıktan sonra bu medeni
j'et hastalıklarının tarihini daha iyi anlıyacağtz. 
~b,dıkta da sıhhalla da vücud ve şuur, nyrı 

o makla beraber, ayrılmaz ıeylerdir. 

muo~ildir: ~u fnaliyetleri entelektüel. mornl, 
cstı.tık, dııu ve sosyal olarak tefrik etmek mlİ· 
nnsıb ?.hır. Hnliısn vücud ve ruh, bir seyin ayrı 
nyrı uaullcrle resmedilen mnn:?:ıunlarıdır. Mncl
de ve mrmnnın antitezi andece iki çeşid t k · 
.... b* "b* . k ili• gın ırı ınnc . nr11 olu udur. De nrtes·ın hain· 

. Katb hastalıkları dahtt sıklaşmaktadır. Şe~~r 
il t" d bö' 1 Merkezi asabi cümle hasta! • 
ııe ı e y e... ·vd· Her ın-
lrına gelince: bunlar sayısız gı ı kır. .. ··ıt·· 
lln hayatı müddetinre, yorgunlu ' .~:udu, 

d f 1 rsılı•mD vuzun en 
ıaygı ve lüzumun an az a r- ~ ... . • 
teri gelen her hangi .bir siniı· hastalıgına •... l'lınır 

... kt d Modern JJıyen, 
Jorgunluğu:-.a ugrama a ır. . ... ltmı 
fosati ömiir uzunluğunu pek zıyade çoga 

1 

~e de hastal,);ları ortadan kaldırmış . olmklakt?kn 
1 · · d "'· t rme e ı · 

ızak ve onların mahiyet ennı egış 1 

lifa etmis bulunmaktadır. 
Bu d~ "'i iklik yalnız in tanlı hastalıkların 

g ş ... . f k · ync:ayış usulle-
nzalmasmdan degıl, a at yenı . :ı- • .. k 
• . . . 

1 
. l · iç mayılerın t~e • 

rının tesırıy e nesıc erın ve . 11 .. d 
kiilüniin de tadillere uğramasından ~eve ı\ı et-
rncktedir. Uzviyet, tereddi ettirid 118

• ta 
1 

ara 
• L • h I gelmış · uzuv· 

tutulmnğn daha miisteıt uır a e . ' l 
J f k 

. I t v\'ii,.lerı sırasınca 
arımızın on sıyone eşe .,. · . ki d 1 ynhud hava· 
mınl etmekte \'eyn yıyec·c er eı • 

terkibini deği tirmişlerdir. Bir suni tegad
di usuliyle hl\ uklnr bol yumurtlamağn mecbur 
tutulmuştur. Bu yumurtaların kalitesi başkn de
ğil midir? Bütlin yıl ahırlara kapatılıp mamul 
maddelerle beslenen ineklerin verdikleri süt de 
böyle değil midir? Diğer tnrnftnn, ijiyenciler, 
hastalıkların c.slma kfıfi ehemiyet atfetmemiş -
lerdir. Yaşama ve beslenme tarzlannın modern 
insanın fiziyolojik, mornl ve entelektüel halleri 
üzerine yaptıkları tesir hakkındaki tetkik] ri 
sathi, eksik ve de\ anısızdır. Onlar, bu suretle, 

DÖRDÜNCÜ BAHiS 
Zihni faaliyetler 

1 
Şuurun ameliyevi mefhumu. - Ruh ve vü
cud. - Hiç bir mana11 olmıyan meseleler. -

iç murakabe ve halütavnn tetkiki 
. . V~icud, fiziyolojik fonliyctlcrde bulunduğu 

gıbı zıhni fonliyctler de izhar cdt>r. 
. U~vi fonksiyonlnr, fiziğin ve şiminin tek

nıklerıyle ölçülmeleri kabil mekL nik ··~ lısm. h r ~ ' 
arnret, elektrik enerjisi, şiınik tahavvüllcrle 

tezahür ettikleri halde uurun tezahürleri baş
ka türlü usullere, iç mümknbeyi ve insanın 
hal ve tavrını tetkikte kull. nılnn usullere bağlı
dır. Şuur mefhumu, kendi içimizde olup bitcn
le.rl~ benzerlerimizde nçıkça• gördüğümüz bazı 
foalıyet lerin tnrofımı~dcın ) ııpılnn tnhlillerine 

81 bu abstmksıyonlann hakikat old,ıg"'un . • l 111011• 

mış ve maddıyet ile maneviycti tecaniiscı\;,: snıı-
mış olmaktır. Bu ikilik insan bilgı'sı"nı'n 1 ··ı 
1 · ı · .. · ... ı un 

l
nnd ıı ."zen.~e agır surette yiiklt·nıni , nılı He 
>e cnın munasebetleri hRkkıııdak· ht \ ı en t• c a' .ı• 
yı ortnvn çılcnrmışlır Hnlhııl· ·1 ı .. _t_ _ l . . • _ · nu munnı.eoet e-
rm mahıydını tt tkike liizum " kt . 1 . ,, o ur; :r,ırn JJZ 

ne rıı hu ve ne dt: bt>deni ''nlı1ız f . 1 · ti . • 
f
. . 

1 
"k • ,, ~\<\•ve eııııı 

ızıvo "l' ve 7:ilıni diye kt>,,f·n. .k. .,. 1 llZCc ı • • l\Vtr· 

d1,..,.ımrz. mi.irekkeb bir ml\hllıku miişah:ıde . rl· 
mektryız. 

Evet, rulıt. n, bir bütiinmü çcsinc, b hse 
devam olunnc.nktır · C ıı·tc'-e'd b . . l '· .. . • en en ın an ı-. 
guncşın ycrind n kmııldanmnımıkt~ oldı vrunu 

bildiği halde giin"sİn battığınd. n 
çıktığından bnh olunduğu gibi.. 
mnnznr. ınız.dır ki kendi mizn ımı.ı:u h 
bizi diğ r ı.:anlı uı. hluldardan nyıı 1 

C"l11 

<~ Jll 



Ankara nıenıar-\ 
lar koopera ·ı ş·r-
ketiadea: 

Taksitli ve Primli Kok satışı 
21 Eylül 1936 Tarihinden itibaren başlanacaktır 

Hissedarlara ton bacına geçen sene olduğu gibi iki pu· 
çuk liralık mübayaa primi verilecektir. ~~imli sa~ı~l3:r elli 
liraya kadar iştirak hisseli, hissed~rla~ ıçın _azamı ıkı, da· 
ha fazlası için elli liralık iştirak hıssesıne hır tondur. 

2-4350 

1 ANKARA BELEDiYE RElSLICJ iLANLARI 1 
lLAN 

ı - Su idaresine alınacak gaz, benzin. ve yağlar on beş gün müd-
detle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (9423,65) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (706,77) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek isteyenler he: gün yazr işleri 

kalemine ve ihale 25 eyiül 936 cuma günü saat on bırde belediye en
cümeninde yapılacağından isteklilerin o gün saat ona kadar teminat
larivle teklif mektublarını belediye encümenine vermeleri. (845) 

2-4263 
!LAN 

ı _ Su idaresi için alınacak font boru ve ek parçaları on bes gün 
müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (5500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (412,50) liradır. 
4 - Sartname ve listesini görmek isteyenler her gun yazı i~Ieri 

kalemine~ve isteklilerin de 25 eylül 936 cuma günü saat onbirde bele· 
diye encümeninde yapı1acağın?an o g.~n o~a kadar tem~nat1ariyle bir
likte teklif mektublarını beledıye encumenıne vermelerı. (846) 

2-4264 

İLAN 
ı - Su idaresine alınacak çelik, köşebend lama demiri ve saç on 

beş gün müddetle açık eksiltmeye )ıconulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (738),50 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (53,38) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kalem~ne 

ve isteklilerin de 25 eylül 936 cuma günü saat on buçukta beledıye 
.encümenine müracaatları . (847) 2--4265 

!LAN 
l - Sular idaresinin öir senelik ihtiyacı olan kazma, kürek, sap, 

karpit. el lambası ve saire on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmustur. 

2 .:_ Muhammen bedeli (2871) lira (90) kuru tur. 
3 - Muvakkat teminatı (215,37) liradır. . 
4 - Şartname ve listesini görmek isteyenler her gün yazı işlen 

kalemine ve isteklilerin de 25 eylül 936 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (848) 2-4266 

l L AN 
ı - Su idaresinin bir senelik ihtiyacı olan 60 ton kok kömürü on 

beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (2040) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (153) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kalem~ne 

ve isteklilerin de 25 eylül 936 cuma gunü saat on buçukta beledıye 
encumenine müracaatları. (849) 2-4267 

1LAN 
ı - Su idaresine alrnacak 40 ton odun ile 300 kilo çıra on beş gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (815) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (60,12) liradır. . 
4 - Sartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kalem~ne 

çc isteklilerin de 25 eylül 936 cuma günü saat on buçukta beledıye 
encümenine mı.iracaatları. (850) 2-4268 

1LAN 
ı - Su idaresine alınacak demir boru ve teferruatı ile çimento 

-ee saire on beş gün müddetle kapalı z~rfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (6690,50) lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı (501,78) liradır. 

4 _ Şartname ve listesini gö:,mek isteyeni~~ ~er gün y~ı ışıeri 
kalemine ve isteklilerin de 25 eylul 936 cuma gunu saat on bırde be
lediye encümeninde yapılacağından o gün saat ona kadar teminatla
riyle teklif mektublarını belediye encümenine vermclen. (852) 

2-4270 
İLAN 

ı - Mezbaha için alınacak yirmi bin kilo meşe odunu ile 1500 
kilo mangal kömürü on beş gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (410) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. . . . 
4 - Sartnamesini görmek istiyenler hergün yazı ışlerı kalemıne 

ve isteklilerin de 2 teşrini evel 1936 cuma günü saat on buçukta 
Belecliyı: Encümenine müracaatları. (91 l) 2-4358 

İLAN 
ı- ltfaiye meydanında yapılacak ölü yıkama evi on beş gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmu tur. 
2 - Keşif bedeli (4199,86) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (315) liradır. 
4 - Keşifname ve şartnamesini görmek istiyenler ber~.ü~. yazı 

işleri kalemine ve istekllierin de 2 tcşrinievel 1936 cuma gunu saat 
on buçukta Belediye encümenine müracaatları. (908) 2-4355 

İLAN 
1 - Be]ediye kimya evinde yapılmasına lüzum gös~eril7n labo

ratuv-ar masaları, hava gazı, su tesisatı, boya ve badana 1şlerı on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 501 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (37,S) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler hergün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 2 teşrinievel 1936 cuma günü saat 
no buçukta Belediye encümenine müracaatları. (909) 2-4356 

İLAN 

1 - Temizlik hayvanatı için alınacak 70000 kilo arpa ile 65000 
kilo samanın eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (2750) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı {206) liradır. 
4 - Şartr.amesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 25 eylül 936 cuma günü saat on buçukta Beledi· 
ye f''lri.imenine müracaatları (910) 2-4357 

ULUS 

iktisat Vekaletinden : 
1 - 2054 numaralı kanunl a verilen salahiyete müsteniden mez· 

kur kanunda yazılı maddelerden kahvenin aş.ağıda yazılı esaslar da· 
iresinde bir elden memlekete idhaline devam edilmes hükümetçe 
kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu husustaki tklifler 7 ilk te,:?rin 1936 tarihine kadar doğru-
dan doğruya İktısat Vekaletine yap~lmalıdır. . . 

3 - Bu teklifler Vekaletçe teşkıl olunacak hır komısyon tara
fından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacaktır. İhale· 
nin icra edilebilmesi içn teklif sahiplerinin en müçait teklifi yap· 
mış olmakla beraber deruhde edecekleri işi emniyr:tle ifa edebile· 
cek ehliyet ve iktidarda bulunma_ları da meşrutt~r. Bu h_us':1sun ta~· 
dirine ve yaptıkları teklif~ ve. h~ız ?lduk~arı e~lı!.'et ve ıktıdar_a go· 
re talipler arasında işin dıledığıne ıhalesıne hukumet serbesttır. 

4 - Teklifler, Türkiyenn ibütün kahve ihtiyacım temin edecek 
mahiyette olacak ve piyasa için herhangi bir darlığı mucip olmıya
cak surette meml eket dahilinde en az 10,000 çuval istok bulunduru· 
lacaktır. 

5 _ Türki>•eye idhal olunacak kahvelerin bede~leri ~lakadarm 
nam ve hesabına olarak milli bir Bankada bloke edılecektı~. Bu pa· 
ra ancak 6 mcı maddede yazılı olduğu veçhile sarfed~lebılecek ve 
ka.hve mukabilinde hiç bir suretle döviz verilmiyecektır. 

6 _ Memlekete idhal edilecek kahve mukabilinde m:mleket 
mahsulat ve mamulatından muadil kıymette eşyanın kahvenın men· 
sei olan memlekete veya Türkiye eşyasına henüz pazar olmıyan 
~emleketlere ihracı mecburidir. . . 

7 _ Memlekete idhal edilecek kahveler. memleket dahılınde bey-
nelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüccarlara satılaca~tır. 

Tekliflerde, beynelmilel _te~~üle ~öre t~sbit ~~una~ak !•~ta ne 
nisbette zam yapılmak istenıldıgı_ ~ahıl vaz.~han goste.~ılmelıdır. 

g _ Hükümet. bu esaslar dahılınde ve uç sene muddetle akte
dilecek mukavelename hükümlerinin tatbikini dilediği gibi kontrol 
ettirmek hakkını haizdir. 

9 _ Beynelmilel pivasa teamüllerine göre hareket olunmaması 
veya bu piyasa fiatları;1dan fazla fiatla satış yapı~ması v~ yahut 
herhangi bir sebep ve suretle mukaveı_7 ahkamın~ r~ayet edılmeme
si hallerinde tarafeyn arasında tehaddus edecek ıhtılaf hake~ ~ası· 
tasile halledilecek ve 3 üncü hakem İstanbul Ticaret odası reısı ta· 
rafından intihap olunacaktır. . 

10 _ Taliplerin tekliflerine t ktısat _Vekaletince mak_bul ve ~u
teber bir Banka teminatı rapteylemelerı şarttır. Bu temınatın mık· 
darı teklif yapılırken asgari elli bin lira ve mukavele aktedilirke_n 
askari iki yÜ7. bin liardır. Bu son teminat kül halinde, müteahhıt 
mukavele hükiimlerine riayet etmediği takctirde irad kaydedilecek-
tir. (1646) 2-2970 

Zon o·uldak. '' aliliğint.len : e 
Ereğli • Devrek yolunun 10 4 09_0 - 59+ 825 kilometrel~ri .~r?sın· 

da 2l.836 lira 35 kuruş keşif bedellı 22 adet menfez ve kopru ı?.§~: 
atının kapalı zarf usulile ek~iltm7si 16 eyllıl 936 çarşamba gunu 
saat 15 de Vilayet daimi encumenınde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 104 ku.r~ş 
mukabilinde Zonguldak Naha Müdürlüğünd~n satın . alınab_ılı~. 
Muvakkat teminat 1562 lira 73 kuruştur. Eksıltmeye gırmek ıstı· 
yenlerin resmi gazetenin 329~ sayılı ~üsha~ınd~ çıkan talimatname
ye tevfikan müteahhitlik ehlıyet vesıkası ıle tıcaret odasından 936 
yılı içinde alınmıs vesika ile .teklif ~ektupl~rı 1~ ey~fıl.?~6 çarşam
ba günü saat 14 de kadar vilayet daımi encumenı reıslıgıne verme-
leri lazımdır. (668) 2-4023 

« Osmanlı Banl{asından » 
"16-9-1936 çar.şamba gün.iinden itibaren yeniden ilana kadar. 

"Bankamız gişelerinin saat 10 dan 12 ye ve saat l ı den 16.1/ 2 a ka· 
"dar, muamelata açık bulunacağı itan olunur." 2-4341 

Ankara Cuınhuriyet l\ılüddei 
lJmumiliğiııden : 

Açık bulunan Pol atlı kazası Noter muavinliği için 93~ sene~i 
1 inci teşrin 8 inci perşembe günü saat 14 de Ankara Adl_ıye encü
meninde imtihan yapılacağından taliplerin b ir gün evvchnden ev· 
rakı müsbit eleriy le encümene müracaat etmeleri lüzumu ilan olu· 
nur. (640) 2-4335 

Anl~ara Beledive 
J 

Otobüs idares\ için 50 lira ücretli, otomobil elektrikçisi alına-
caktır. !steklileriı: hemen müracaatı. (898) 2-4343 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafia Bak:an1ığıııdan: 
Sinop vilayetinde Sinop - Ayancık yolu üzerinde (31500) lira 

keşif bedelli Karasu köprüsii inşaatının kapalı zarf usulile eksilt· 
mesi 29.9.1936 salı günü saat 16 da Nafıa Vekaleti :?Ose ve köprüler 
reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna muteferri evrak 157,5 kuru§ mu
kabilinde şose ve köprüler reisliginden al.ınabilir. 

Muvakkat teminat (2362,50) liradır. Eksiltmeye girmek istiyen
lerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları ve bizzat 
mühendis olmadıkları veya bir mühendisle beraber bu işe girme
dikleri takdirde asgari 10 metre açıklığında betonarme bir köprü 
yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektuplarının 29.9.1936 salı günü saat 15 e kadar Anka-
rada Şose ve köprüler reisliğine verilmesi 1fizımdır. (768) 2-4302 

'"fASHiH 
13.9.1936 tarjhli ve 5435 No. lu ULUS gazetesinde intişar eden 

Nafıa Bakanlığına aid betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanında 
eksiltme tarihinin 29.9.1936 olacağı yerde sehven 26.8.1936 yazılmış 
olduğundan ileride yanlışlığa mahal kalmamak üzere tashih olunur. 

Mefru~ 
~ 

Apartıman 
(Derhal devredilecektir) 

Mrckezi bir mevkide: elektrik ve gaz; temamen mobilyalı, mut· 
tak edevatı, sofra takımları. dikiş makinasi, frijider, radio ve s .• 
dahil. 
• Ulus Gazetesi No. 25 e yazıtması. 
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~ Türk I\laarif Ceıniyetı 

~ MEKTEBi 
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Jandarma Genel Komutan~ 
kara Sabnalma lfoınisyonı::,? 

Bir kilosunun tahmin bedeli 40 ve ilk temınatı (~ııi' 
lan 500 :800 kilo beyaz peynir için eksiltmeden pata _afi 
21-9·936 pazartesi günü saat onda satın alınacaktı[· atar• ? 

İsteklilerin parasız artnameyi komisyond~n a ı:n t>Jf ~ 
karışmak için belli günde ilk teminatiyle komısyon;_.ızO 

(726) 

Devlet Demir 
idaresinden ..-oıı 

tstaSı 
Ankara • Kayseri hattı üzerinde Küçiik Yozgat k 4(J(i0 

rmda 52 inci kilometredeki taş ocag rndan çıkarıtaca ıra 
mikabı balast pazarhkla satın alınacaktır. . 

1 
(3zı) 1 (t!~ 

Muhammen bedeli ( 4280) ve muvakkat temınat .. Ü saıt '1"Jt 
müddeti ( 4) aydır. Pazarlığı 21-9-936 pazartesi gu~acaltt'riu 
Ankarada 2 inci işletme Müdürlüğü binasında yap• rıti.ldilr 
vele ve şartnameleri Yozgat istasyonu ile İşletıne 
parasız olarak verilmektedir. (772) 2-4173 

Urfa Belediye l{eisli!!iııdeıı 9J6 
......, usto:ı tıır 

Ur fa şehrınin hali hazır haritasının alınması 22 8~ulı:ı1ı.ı fiil' 
h inden itıbaren bir ay mtiddetle açık eksiltmey~ k~51(\111 ıcı 

ı - Şehrin mesahası meskun kısmı 172 gayrı ın ti 
ki ceman 354 hektar tahmin edilmiştir. . (4854'.ıt'ı 

2 - 354 hektarlık haritanın bedeli muhammenı 0 btrı~ 
3 - Haritalar Belediye yapı ve yollar kanunun~ t1e 1 ııılt 

desi mucibince sehrin hali hazırını gösteren 1~20~ ıniı111t• 
yasında iki kıt'a ve 1/ 1000 mikyasında da te$vıyc ıcıt 
kıta haritası alınacak ve bunlar dört takım olaca~trr~ı.ı~1' 

4 - Muhammen bedelin % 7,5 ğu olan 3..ı4 ııra 1ııt rtS nat alınacaktır. . • pııı 
5 - Şartnameyi görmek istiyenler Urfa Beledıf" ee 

racaat edeceklerdir. . ·de t]rfa 
6 - İhale eylCılün 22 inci salı gün ü saat on ıkı dılııl• 

Encümeninde yapılacaktır. . blllı.111 1e 
7 - Taliplerin bu i ~i başarabilecek şeraiti h~ıt ti fe11"

1 

dair Nafıa Vekaleti Celilesinden musaddak ehhY~o46 ~ 
kası ibraz etmeleri mecburidir. (632-668) 2 Jv • 

] .. dii•• 
Baııdırma l\11a1müdüı· tl~ ııı~;,,. 

ıco":;,~ 
29 - temmuz - 936 tarihinden itibaren müzayede~egiiıt ~~ 

ağustos - 936 dan 31 - ağustos - 936 tarihine kadar; 1 ıtııl ~~· 
temdid edilen ve talip çıkmayan 30 bin lira be ~a ıclt• re 
Manyas göliinün 3 senelik resim miri ve balık avlt al< uıe~~ 
mmı 30 - eyllıl - 936 günü saat 15 de ihalesi yapı:, 'Z 
müddetle pazarlığa konulmuştur İhin olunur. (SS 

I 

İıılıisarlar Um um ~ ·· dtıl' 
1\;n •• 1 • • .Jii~1iiJl .,pi 
l l .11. u (l u l -ı;ı ıı-'~' 

ı A 'b" 500" lira ıJ1Ll 11•" ı~ 1 - Şartname ve p anları mucı ınce "22 
0 

alı ,,,.,c ,_ 
delli beheri 200 tonluk 8 adet tank pazarlıkla s~tı g-0ııi.1 ~ 

2 - Ekı.iltme 29. 9. 936 tarihine rastlıyan sa ı 1<i al•"' 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesi binasında se" 
komisyonunda yapılacaktır. 50ııl ıe 

3 - Şartname ve planlar 120 kuruş mukabilinde , 
den almcaktır. 11r•~' 

4 - Muvakkat teminatı 1687,50 liradır. ·dal1 5deı1_~ 
S - Fiatsiz teklif, imalat resimleri ve montaJ urıü11 ıtı"' .ı 

yet planları münakasaya girmek üzere eksiltın~ 1~esi ıaı cet 
evveline kadar müskirat fabrikalar ~ubesine ver~. "e ~ede 

6 - İstekliler pazarlık için tayin olunan gun iştifll 111111 
muvakkat güvenme parası ile birlikte eksil~ıneye 1<arı""~eı1 ~ 
si için oradan alınacak vesikadan mada eksıltme oıiı ge 'l",.,3 
cü maddesinde yazılı vesaikle bh·likte yukarda 5 

yona müracaatları. (297) 



- 1 

J 

Kuru~ • 

Kars Valiliğinden : 
bulunan Borluk membaı 

1 _Kars ,ehrine 16 kilometre ;'~safC:,~.ddak 123062.92 lir-: 
ı11larının Nafıa ve Sahat velrllet2lc7 8n9:: tarihinden itibaren 45 ' 

. 1 inpatı •• 
'' . esi üzerinden ısa e lil ebiltıneye konulmu1tu:;. üni1 ... t 15 
~ ... cldetle kapalı nrf usu e riblne •Uaadif puart 1 ktJt. 

2 - Ekailtme 12.10.956 ta ıanan daimi encümence yap~mler 
d Kan hiikümet konaimda top nameler kqif evrakı ve r 

e 3 - Husuıl,.~umi ve f;;.ı;.:::ıdiirlüiünden verileceJrtir. 
6,15 lira mukabilin~:.!:: 9229.71 liradır. bul, badr TiJa. 

4 - Muvakkat ddak ıuretleri. Ankara. !atan b dan tetkik 
5 - Projelerin ~ rinde mevcut oldutundan ura 

yetleri Nafıa müdür e • .... • ..1 ...... 1 n Na-
dil bilir kilde teklıf IDCınw..--- •• 

e e ı· klil • kanuna uyıun ıe dair ebliyctnamelllll ve 
6 - ate enn de ibtisal oldutuna :...---ı &ünü 

fıa vek&letince bu ifle~ ikle birlikte ı2.ıo.ıts6 . .,.._.- le . 
n iktıdann• mübeyyan ·~ Umcni daimi ftishtine verme n 

ma da KalW Yillyetı ene t-4259 aut ıs e ka r 
Jizımdır. (1046) 

P T T binalar ve levazım 
. . . müdürlüğünden: 

lU um haııl olan üç nevide (50000) metre 
ı - Satın almmaıına . z e konulmu tur. 

]a! ikli bakır tel açık ~ksıltmey bedeli (2000' lira ve muvak· 
B "ktar telın muhammen :.< 2 _ u mı . 

ltat teminatı da (150) lıradır. "h"nde ve aut 15 de Ankarada P. T. 
3 - Eksiltme 19-10-936 tan ı k satın alma komiıyonunda ya· 

M d .. rlüır:unde toplanaca T Umum u u ~ L 

. • nesine teslim edecea "H 
pıt~c~t~~lipler teminatlarını idare':z -:~inat mektubu ve f&rt: 

kh ve kanunen mute r "h . sadif pazartesa 
al~cakları m~ ~~gelerle beraber mezkur tarı. era~~t edeceklerdir. 
n~m.7de ~·;~'beşe kadar mezkur komisyo~ü~:rlüğUnden htanbul· 

eun; ~aŞartnaın~ler Anka;~:t~ğ~:~";arasız olarak verilecektir. 
da Levazım Aynıyat Mua (713) __ :2-409;_;,~ı ____ _ 

V"liliğ. ... den : Erzurum a ITTD 
Kapalı zarf usulile eksiltme 

. . ihalesi yapılacak olan Ersurum 
31 Agustoı 9~~ paz~[~~;.::n:anunt buı eksiklikler h~bile 21 

Jnuaılim mektebı ı;~e yeniden ilanına lilsum ıöril:~!tü .'.ne1rtebi 
gün muddetle tem ı lan it: Enurum erblr mu ı 

1 - Eksiltmeye. k~nu 
b. · · ıaıesıdır. L.. tur yapısının ıtır~ 

70 
lira (48) awrııt · • 

Ketif bc~elı ~24.:6..-ameler ve evrak fUlllarchr • 
2 - Bu ıte a1d .--~· i 
A - Ekıiltme ~ 
B - Mukavele proJCS ı .. -+namesi 
c B ındırlrk sen' .----
D = ı:..ta aid .fenni .. rtname 

E - Ket~f cetveh Erzurum Baymdı~ 
F - ProJe . • ba ındırlık bakf.nhimda. e evrakı aaireyi 12 
Talipler proıcr~bilfrter. bteklilec' f&rt'::en~ırlık müdurlutün· 

tnüdtirluğünde gor bT de ilan maJıallen Y1 

lira 10 kurut muke 
1 ın . . . t 15 de Erzurum 

den alabilirler. UU 936 paaartesı gunii aaa 
3 _ Eksiltme ~l ey ·resinde yapılacaktır. 

Kültür Dire~törlu:n; sarf uıuliyle yapılar~;~ lira muvakkat 
4 - Eksıltrne a . bilmek için iıtekliler n "kala ı hais olup 

• 5 - EksiJ~eye t1:~dan batka qağıdaki vcsı r 
teminat vcnneıı ve 
göstermeleri lizlımdı~~d ticaret odaaı veukası ü.z ~llı bin lır tık bu 

A - 1936 yı ına bakanlığından en ap&ı. v 
B - Bayındırı!~ ceğine daır alınmıt vesıka 1 saatten bir saat 

nevi inpatı ~apa~~:Uptarı üçüncu ~ddede ı:~ı ~aıresınc getirile• 
6 ~ Tekdtıf 1iuurum Kul!~ Dırek:!Ü aıukabılinde verılecek· 

evvetıne ka ar . onu reiıhğıne mak il UncU maddeck 
rek ekıil~e Jcc~~ı•:..ilecek mektupların nihaY:uhtr mumu ile iyi· 
tir. Posta ıle gond 1 i• olması ve dıt aarfın · ınncler kabul edıl· 
yazılı ınate kadar ge m rttır. Posta olacak gecı 
ce kapatalmı' olması fA 2--4 ı 
ınez. (841) 

- Devlet Demiryollan 
Umumi idare inden : 

k AhbcY iıtaıyonlan ara-
erinde Kalecı • la k 3000 metr 

Irınalc • Filyos hattı u~. t t ocafından çıkarı ca 
aında 28 inci kilometrede 

1 
a tınacaktır. 7 s) lira • 

mikabı balast pazarlı~la sat') a muvakkat tem"natı (24 ' uaı· 
Muhammen bcde~ı (~~ar~iı 21-9-936 tarıhi;e fat~ıyhln:•ında 

lup müddeti (3) ay 1~ k ra tkınci t,.ıetme m ur u 
tesi günü saat 1 de n a tlDC mUdürlU-
yapılacaktır. 1 . Kalecik lataıyonu ~~~4 Mukavele prtname e~ıl ektedir. (757) 
f Unde para11z olarak verı m 

ULUS SA 1 

MlLLI MODAFAA VEKALET! ı ı 
SATIN ALMA KOMISYONU lLANLARJ 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MUDURLU 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI 

ı _ B .. h r metre ine biçıten cd ri 75 kuru olan 100 ıl 150 bın 
metre portatif çadır bezi kapalı zarfla ekaıltmeye konulmuıtur. 

2 - 1haleıi: 17-eylUl-936 pcrtembe gunu saat 15 dcdır. 
3 _ Şartnamcsı 565 kuruşa M.M.V. aatınalma Ko.dan alınır. 
4 - f lk tcmınat 6875 liradır. 
5 _ Çadır bezleri yerlı fabrikalar ~ulitından olaca.ktır .. 
6 _ Eksıltmcye girecekler kanuni temınat .ve vesıkalarıle bırllk· 

te teklif mektuplarını ihale aaatından en aa bır saat evvel M M.V. 
Sa. Al. Ko. na vcrrn teri. (660) 2-4031 

BİLİT . , . 
ı - Yerh fabrıkalar mamulatından ve beher metre11ne bıçtlen 

ederi 36 kuruş olan yuz bin metre yatak kılıfhğı bez kapalı %arfla 
el;siltmeye konulmuftur. . 

2 - lhaleıı 23 eylfıt 936 çarıamba günu saat 15 dedır. 
3 - Şartnamesi 180 kuruşa M. M .V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
4 - ilk temınat 2700 liradır. 
5 _ Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2~90 sayıl~ kanu

nun 2 ve 3 Uncu maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte teklıf mck· 
tuplarını ıhale saatından en az bir saat evvel M. M. V . satrn alma 
Ko. na vermeleri. (738) 2--4139 

Bil.iT 
1 - 185 Jcilo alemınyum aaç levha ile 105 kilo aleminyum perçin 

çivi açık ekıiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmın edılen bedeli 772 lira olup ilk inanç parası 57 lira 

90 kuruıtur. . . • 
3 - İhale gunu 28-9-936 pazarteıi cUnil saat il de dır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 aayıh kanur~un 2.3 uncu mad

delerinde istenilen belgeleriyle ihale ıün ve saatınde M. M. Vekl· 
leti satın alma komisyonuna varmaları. (807) 2-4225 

BIUT 
ı _ Her bırine biçılen ederi 40 lira olan 50 tane muallim kür. 

töıUntın konmasına mahsus sedir açrk ebiltme ile yaptrrrlacaktrr. 
2 _ Şartnamesi parasız ve pllnlarını 10 kur~ta almak iıteyen-

lerin ber ıün 6ileden ıonra komiıyona gelmelen. . 
3 - Ebıltmesine gireceklerin kanunun 2 v~ 3 u?c~ ma~dclerin· 

de yazılı belgelerle 150 liralık ilk teminatları ale bırlıkte ıhale &il· 
nü olan 26-9-936 C. erteıi gilnU saat ıı de lıl. M. V. SA. AL. KO. 
na gelmeleri (811) 2-4227 

-······ B t L 1 T 
1 - Beherine 300 kuruı kıymet biçilen 351 ırettn yumak i.le 

bcherine 6 kurut kıymet konan 1130 adet keten makaralara talıp 
çıkmadığından on gün müddetle puarlıkla alınmak üzere açık ek-
ıiltmeye konmuttur. . 

2 - Hepainın bedeli 1133 lira 80 kuruıtur. İlk ınanç paraıı 
85 liradır. 

3 - !balesi 18-9-936 cuma ıünü aut 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye cireceklerin 2490 sayılı kanunu? 2,3 üncü 

maddelerinde iıtcnilen bilcıleriyle ihale cun ve ıaatınde M. M. 
V. aatm alma komilJOftunda bu)unma)an (788) 2-4247 

BIUT 
Tamirat: Genel Kurmay bina11nda yapılacak tami?t paaarhğa 

komnuttur. Kqaf tutarı (2383) lira 52 kuruıtur. ~eııf ve prtna
mesi paraaiyle intut tubHlnden alınacaktıt· İbale11: 18.9.936. cuma 
ıüoil saat on birdedir. tik teminatı: 178 lira 76 kuruttur. Eksaltmc
ye &irecekler 2490 uyıh kanunun 2. S. cil maddelerinde iıtcnen 
bell'tleri alikadar kimselerin ve ehliyet vesikalarını birlikte ola· 
rak pazarlık IÜJl ve vaktinde M. M. V. satın alma komiıyonuna cel· 
sinler. (858) 2-4305 

A 

mu mı Tapu Kadastro 
üdürlüğünd n : 

Trakya heyetleri için 3 adet Sanle Takeometresl ile 4 adet 
gradh Verniyelı Mınkalenın 21·9-936 pazarteıi gUnU pazarlıkla ıha· 
teıi yapılacaktır. 1ıtiyenlerin mezkOr günde saat ıs de pey akçesiy-
le birlikte Levazım Müdürlilfüne muracaatlarr. (806) 2-4336 

Tavukculuk En ti ·· Ü 

Direktörlüğünden : 
Enstitumiız ihtiyacı için 1000 kilo balık tozu pazarlıkla satın 

alınacaktır. Alınacak balık. tozu yuzde SO proteini havi olacak, i· 
çinde hiç bir ıuretle ecncbı madde ve yüzde 5 den fazla tuz bulun
ma acaktır. Pazarlık 2.10.1936 cuma eunU saat onda Keçiören cad· 
~ ll&erinde Ankara tohum ıılah istasyonu binaıında toplanacak 
komil)'OD tarafından yapılacaktır .lateklilerin gunünde komiıyona 
bet vurmaları. (905) 2-4354 

dli kiletind n: 
1 _ Ankara adliyesiyle temyiz mahkemesindeki kalöriferler 

ı~ abnaclık UO ton kok ve UO ton da lavamarin lrömilrlerinJn ka
palı sarf uauliyle eksiltmeYe konulmuttur. 

2 _Eksiltme 25 eylOl 936 cuma lilni1 .. t 15 de Ankarada tem
yiz binaamda Adliye Vekiletı levazım mUdürlUfU oduında topla
nan eksiltme koaıdyonu tarafın.dan yapılacaktır. 

3 - lıteklilerin bu hususa aıt Prtnameyi Anbrada Adliye Ve
klleti Levazım Müdüriyetinden. !stanbulda Adliye Levazım Me
murluğundan parasız alabilırler. 

4 - eher tonu için tahmin edılen bedel kok k&mUrU için ( A2) 
ve lavamarin kömUrU için (30) liradır. 

5 - Eksiltmeye ıttırak edecek olan iıteklilerin bcdelı muham
menın % 7 5 fu niabetınde olaı 652 hra (50) kuruıu nakden ve ya
hut devletçe nakit mukabılındc bbul edilen tahvilatı mahalll mal 
sandı ına teslim etmit old• klarrna dai otan sandık makbu larivle 
t klıf mektuplarını havı müh IU rflarrnr eniltmc Matinden bir 
saat evvelane kadar komt1von rivaactıne vermeleri, tatndan tekhf 
mektubu ttonderecek olanla ın da aynı saatte yetıpc ini tcmincn 
daha evvelden poıtaya tndi etmif olmaları ve dıt zarfları mUhur 
m ıle avrrca m h rlcnm • 01i°'aıı 1 mdır (881) 2-433 

nkara Valiliğinden: 
24 eylül pc~ embe eUnU nat on bı de Ankara vilayeti binasın· 

da n fıa mudurlu&il odasında toplanan ekaıltme kom11yonu tarafın
dan (19611) lira 32 kurut muhammen bedelli Etlik merkcı baytarı 
laboratuvarında yapılacak bına ve tadılAt itleri kapalı zarf uıulile 
ekııltmeye k nmu tur 

Ekaıltme prtnameai fenni tartname ve ketlf varakaları 125 ku· 
r mukabılınde vıliyet n f a müdUrlüiunde verılecektır. 

Muvakkat temınat (14 O) hra (15) kuruıtur. 
lsteldılerın teklıf mektuplarını, ticaret odası veaika11, ve en a· 

pğı (15000) liralık ınpatı muvaffakıyetle bitlrmit ve nafıa vekl
letanden ahnmıt yapı müteahhitlip ehliyet vealkaaı ve teminat 
mektup veya makbuzile bırJikte yukarda yazılı cUnde saat 10 a ka· 
dar ekaıltme komııyonu reııhfınt •ermeleri lbımdır. 

(749) 2-4ı4r 

IJ KALEM 111 ADET AMERfKAN AYNASI 
Tahmın edılen bedelı (4GOO) lira olan yukarda mikdarı ve cin i 

yazılı mat eme Aıkerf Fabrikalar Umum Mudurlufu Satın A ma 
Komisyonunca 30 9·936 tarihinde çartamba gunü saat 14 de ııçık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname J>fraaız olarak komısyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (345) lira ve 2490 
num3ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiJrle mezkQr gün ve 
aaat te komis} ona muracnatJ:ırı. (862) 1-4307 

6000 KİLO DEMiR PERÇiN çtvJst 
1300 KİLO BAKIR PERÇiN çıvısı 

Tahmin edilen bedeli (2870) lira olan yukarda mikdarı ve clnıl 
yazılı malzeme aıkerf fabrikalar umum mUdilrlUfü aatın alma koi 
misyonunca 1.10.1936 tarihinde perşembe gilnU saat 14 de açık ek. 
ailtme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (215) lira (25) kurut ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle meatnlr CUn 
ve saatte komiıvona mUracnntlarr. (861) 2-4306 

1 D. D. YOLLARI VE LIMANLARI UMUM-
MODORLOCO S. /\. KOMiSYONU ILANÜJuı 1 

I LAN 
Derince limanının bir sene zarfında tahminen 245152 tondan lba· 

ret tahmil ve tahliye iti kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuttur, 
Tahmin bedeli 20152 lira 80 Jruruıtan ibaret olan bu itin munk· 

kat teminatı 1511,46 liradır. Eksiltme 17-9-936 tarihine teaadllf e· 
den prrşembc gilnU uat 15 de Haydarpqada pr binuı dahilinde
ki l inci itletme komiıyonundı yapr1acaktrr • 

istekliler teminat makbuzlarile birlikte 2490 No. lu kanunda 
tasrih edilmit olan veaaild ve 7-5-936 tarihli. 5297 No. lu re_. p• 
zetede bildirilen ehliyet vesikaırnı havi teklif melrtuplannı -•
ktlr cünde aat 14 e kadar komisyon riyuetlne wrmeleri IAsnndrr. 
Bu iıe ait prtnameler komisyondan paraus olarak verilmelırtedlr. 

(652) 2-4041 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLlGl 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARI 

........ !LAN •••••..• 
33800 kilo sade yatı aatm alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 27040 

liradır. Şartnamesi Bursa satın alma komiıyonundadır. Eksiltme 28. 
9.936 paııarteai ıünil aut on altıda Buraada ulcerl .. tın alma komiı· 
yonunda olacaktır .Elııailtmc kapalı zarf uauli iledir. Muvakkat temi
natı 2028 liradır. Teklif mektuplan 28.9.936 pazartesi ıünü aut on 
bete kadar satın alma komiıyonuna verilmlt olacaktır. (825) 2-4236 

İLAN 
Gamuon erlerinin ve harbiye talebelerinin ihtiyacına aarfedilmek 

Uacre 9000 kilo domates ulçaa 26 eylül 936 cumartesi ıtlnil .at on 
birde açık ebiltmc il~ almac:aktrr. 

2 - Tutan 2700 lira olup teminatı muvalıtratem 202 Ura Si ana. 
ruıtur. 

3 - Şartnamesi •omiayonumuıda herıUn paraaıa cörillilr. 
4 - 1ıteklilerin 2490 numaralı kanunun 2. S. üncü ....sdelerinde· 

ki veıika ve teminatı muvakkate makbuzlarile ekalltmenin yapalaca
fr Ankara levazım imirlıfı satın alma ko~onuna Eelmeleri 

(826) z--4217 
iLAN 

Demir köy alayının S76000 kılo ekmeklik unu kapalı urfla e«
ıiltmeye konulmutur. lık teminatı 3948 lira ~deh 52640 liradır. 

İhalesi l 7-cyH'ı1·936 per,cmbc günU ıaat 14 de vize aatınalma lro
miıyonunda yapılacaktır. Şartnameıi komiıyonda her Rlin atirille• 
bilir. (673) 2-4033 

il.AN 
132000 kilo un aatın almacaktır. Tahmin edilen bedeli 17• li

radır. Şartnameaı Buru utın alma komisyonundadır. Kkalltlm 2-f. 
9-936 perfClllbc ıünil aaat 16 da Buruda ukeri utan alma komie
yonunda olacaktır. Eksiltme kapılı zarf uıuli iledir. Muvakkat te
minatı 1336 lıra 50 kuruttur. Teklif mektupları 24-9-936 per,embc 
gunu saat onbeşe kadar satın alma komisyonuna vcrilmit olacaktır. 

tLAN 
(758) 2-4163 

1 - Garnizon eratının ihtiyarı için 12000 kilo beyaz peynir 25.9. 
936 tarihine mUaadif cuma gUnU aaat on befte kapalı nrfla almacalr• 
tır. 

2 - Tutan 5400 lira olup teminatı muvakkateal 405 liradır. 
3 - lıteldilerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. inci maddelerlncle· 

ki vesaik ve teklif ve teminat melrtuplanru bari kapab sarflamu iha
lenin yapılacaiı saatten bir saat neline kadar Ankara lCYUDD lmlr• 
lili utın alma komisyonuna vermeleri. 

4 - Sartnamcsi mczkGr komisyonda bar s.ün oaruas ıörtütr. 
(827) 2-4218 

iLAN 
Konya kıtaatının 665 bin kilo kuru otuna telı::lif edilen d&rt ku. 

ruı yirmialtı santim fiat pahalı ıHrüldUiilnden 5 eylülden itibaren 
bir ay içinde pazarlığa bırakılmıı ilk puarlılı 17.9·936 pef'lllDbe 
gunü saat onda yapı acaktır. Otun tutarı 23275 lira olup teminatı 
muvaklcateıi 1746 lıraıf.uo t.••lrllürin Konya kor aatın alma komiı· 
yonuna ıelmelcra. (893) 2---4MI 

l LAN 
936 Malf acneai nihayetine kadar koa eratından Eraunmdan 

muhtelif mahallere ve 1'rabzundan Bayburt ıarniaonlar ve Eraucu
ma yapılacak perakende era nakliyatı bir ay zarfında intaç 
edilmek üure pazarhia konulan nakliyata 1·2 ve 3 Uncu puarbk· 
larda talip çıkmadıiından dordüncU paaarhfı 17-9-936 sttnl .. t 
ondadır. Teminatı muvak.katcsa 1260 liradır. Talıplerin .... taame
sini ıörmek üzere her &i1n ve puarhla ittirak edeceklerin vakti 
muayyeninde milıtahkenı rnevkı bınaıına L:or satın alma kOllllİQ'~ 
nuna müraca tlarr. (894j 2-4347 

tLA N 
Kıtaat ıhıtyacı için bir ay zarfında intaç edilmek üzere pasarlı· 

ğa konulan hın milyon ıkı yüz bın kilo mete odununun pazarhiı o
lan 9-9-1936 çarpmba cünil talip çıkmadılından dordüncU ,...r. 
hfı 17-9 936 per9embe gUnU saat on bcttedir. Teminatı muvr.kkateai 
1800 lıradır. Talıplerin prtnamesini g\lrmek üzere her gün w pa· 
urlıfa ittirak edeceklerin 'akti muayveninde müstahkem mevki 
binaaı:ıda kor satın alma Jromiıvonuna on[ racaatları. (891) 2-4346 

Malatya tlbaylığından : 
1 - 102977 hra 27 kuruı ketif bedelinden ibaret olup .tByct 

merkezınde yaptırılacak hastahane bınaaının 50000 lıralık tahslu
tı daıreıinde bir kısım inpatı 28-8-936 tarihinden itıbaren Jirmi 
&Un muddetle ve kapalı zarf uıuhyle ekıılmiye konulmuttur. 

2 - 17-9·936 tara.hıne raatlıyan pertembe ıUnü aut ıs de ihale l 
yapılacaktır. İıteklılerın Nafia vekiletinden alacakları ehliyet ve• 
aikalariyle 3750 hra muvakkat teminatlarını muhteva teklif mektub
Jarını ihale uatınden bir saat evvehne ka~r Villyct daimi encU• 
menı reislifine tevdi eylemeleri prttır. 

S - Bu yoldaki evrakla ketifnaıne ve 1artnameler' .aöremk iatl· 
)'enler Vıllyet Nafia mildUrJUfne müracaat edebilirler 

4 - De11'1iye, Pul, alin ve sair masraflar tcımılen istekli,. .. \t· 
tir. (732) 2--4105 



SAYF"' 8 ULUS 

Plan l{opyaları 17 Ağustv~dan itibaren 1\tetfo kart·~i 

Şehir Bahçesi Siııemasında 
Bu akıam saat 9.lS de 

NINON 
J ean Kiepura 

Appartement Meuble 
(Libre de sui te) 

Belle situation centrale: electricitc & gaz : completement 
meublc, ustensiles de cuisine, services de table, machine a coudre. 
frigidaire, radio ete inclus. 

Ecrire a l'ULUS souıı le No. 25 

M. M. V. den: 
ı - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye okulu İn· 

giiizce, Fransızca, Almanca öğretmenliklerine vüksek okullarda 
öğretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan 
iki İngilizce bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenlik~erin ücreti ders saatı başına 4 ila 5 liradır. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservi3 ve nu

f.us kağ ıdı; askerlik vesikası: üçer fotoğrafı ve bulundukları me· 
muriyetleri gösterir hal tercümesi; ve bir istida ile Ankarada M. 
K. V. ııe f stanbulda Pangaltıda Harbiye okulu K. müracaatları ve 
sarih adres yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20 eylul 936 ya 
bclat' vapılmalıdır. (561) 2-3882 

Möbilirte Wohnung 
( zovort f rei) 

zentral lage, elektrisches licht, gaz; volstandige einrichtung mit 
kuchcn geret, nah ma~hine, frigidaire, radio ete. ete. 

Schreiben na ULUS No. 25 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: 1 • 

İçtimat muavenet umum müdürlüğü sıhht mimari bürosuna 30 
lira maaşlı bir Desinatör alınacaktır. Talihlerin çok iyi desinatör 
Olmakla beraber bina inp.atlarında çahımıı tecrübeli fen memuru 
olanlau terci holunacaktır. 

. Talib olanların tahsil derecelerini, a'lkerlili vesikasınr ve fİ.m
diye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları vesikaları en geç 1.10.936 
t~ihine ~adar Vekalet Sicil ve Memurlar ve Muamelat Müdüriye· 
tıne tevdı etmeleri lazımdır. (883) 2-4318 

Kızılca Haınam Asliye 
Hukuk l\ılahkemesinden : 

w Kızılcahamam ilçesinin Saraycık köyünde Sazak köylü Murat 
o?,u~~armdan Mehmet karısı Kezban tarafm<lan müddeaaleyh Sazak 
koyunden Murad oğlu Mehmet aleyhine açılan boşanma davası 16· 
1~936.!· ne müsadif .cuma. günü saat 14 de talik kılınmış olduğun
daa. muddeaaleyh Meumedın vakti muayyende Kızılcahamam ilçesi 
Asliye Hukuk mahkemesinde kendisinin veya vekilinin hazır bu
lı.mw~sı ve aksi takdirde hakkında muhakemenin gıyaben devam e• 
~cegıne mahkemece karar verilmiş olacağından keyfiyet bermuci
bi karar hukuk usul mahkemeleri kanununun 142 inci madde.sine 
tevfikan itan olunur. (897) 2-4344 

Nafia V elialetinden : 
• ~ 17 ~ylül 9~6 per~embe günü saat 10,30 da elCsiltmesi yapılacağı 
Jlaa. ed~len y~dı partı kayın traversden dördüncü, beşinci, altıncı ve 
yecliacı partılere ait maktalar Ziraat Vekaletince değiştirdiğinden 
obiltmeden kaldırılmıştır. (896) 2-4345 

ıAnkara Gazino l{ahve ve Sucular 
Cemi yeti Başkan1ığından : 

l!cmiyetin yıllık toplantısı 18.9.936 cuma günü saat 14 de yapıl
hlaBf ve bu toplantıda heyeti idare azalarının yeniden seçilmesi ka
ı.tarlaştırılmış olduğundan cemiyete mensub bütün esnafın o gün ve 
eaatte Hacıbayram caddesindeki Cemiyetler Binasına gelmeleri 
W.len.i.r. 2-4339 

r ' .. ' "' : ., . , , . .. 

Türk Hava Kurumu 
• 

BOYOK PtY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6 mcı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

200,000 liradır 

ev 
Ankara Harbiye okulu yarım

da üç oda bir mutfak, banyo ve 
helası mevcut üst kat kiralıktır. 
Harbiye okulu bekçisi Mehmet 
çavuşa müracaat. 2-4206 

Kiralık Daire 
Bankalar caddesi. Tütün İn· 

hisarı yanında Doktor Salahi a
partırnanı. Beş oda. E!cktı ik 
Havagazr. Banyo. Mutbah. 

Telefon: 1490 
İçindekilere müı acaat 

2-4321 

Satılık Aılartmaıı 
İsmetpaşa Uzun yolda altı 

kahve ve içinde geniş bahçesi o
lan 65 No: apartıman satılıktır. 
İsteklilerin apart ıman altında
ki kahveci Bay Mehmed: mü-
racaat etmeleri. 2-4284 

ZAYİ 
Çift atlı yük arabamııı 112.6 

No. plakasını kaybettim. Ycnı· 
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Arabacr Mehmet oğlu 
Mustafa 

ZAYİ NUMARA 
473 numaralı arabamın pla

kasını kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. Arabacr Ahmet 

Satılık Bağ 
Dikmende kahvelerin üstün· 

de 12 dönüm Kavakh bağı satı· 
lıktır. Yenişehirde Akaretler 
caddesi Atış sokak No. 10 Ba· 

yan Emine'ye müracaat. 
2-4351 

Kiralık Daire 
Yenişehir Demirtepe Urunç 

sokak No. 3 ikinci kat 4 oda bir 
hol ve banyo. Telefon: 3134 

2-4353 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami IBus 
Ankara doğum ve çocuk 

çocuk mütehassısı 
bakonevi 

Çocuk Sarayı kar§rsı Bay 
İbrahim apartrmanı No: 3 

Telefon: 3951 

H erg ün üçten sonra ha•· ı 
talarmı kabul eder. 

GENÇ BİR ALMAN BAYANI 
Almanca ders veriyor. Ulu

sa G rumuzu ile bildirilmesi, 
2-4342 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklerunesine 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· 
nnda bulunur .. 

LtNtMANTOt; KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

İmtiyaz sahibi ve Ba~mu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı işleri MüdürU 
Nasuhi BAYDAR 

Çanlcrrı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıstır. 

• !'.!!&!!!!± ::s !!k!±!E!±!& 

50 Kurusa 
' 

Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Satılık arsa 
SÜMER BASK 

Umumi Müdürlüğünden: 
flo/ .Solfôlf 
~--------------~-------

CN(!;OJ· f .. Soo 

t 

1 
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~· 
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Ankara'nın en mii11İm Ticaret Merkezi olan i\nafartalar caddesinde Kınacı ~·d~ 
da mevki ve maha lli krokiJe i,aret edilen beheri 366.12 metre murabbaı dahıhJI 
metre murabbalık iki parsel arsa kapalı zarf usulile satılığa çıaluılmıştır. . ·~ 

Tekliflerin pe§İn para&ı esası üzerinden ve yahut bef müsavi taksitte, ilk taksıtJ ' 
ve diğer dört taksitinin satış tarihinden itibaren birer sene vade ile dördüncü seJlf <ti 
de ödenmesi ve birinci taksitin tediyesini müteakip arsanın tamamının birinci sın• 
derece Üzerinden Bankamıza ipotek edilmesi §arttır. "d" 

Tl\lipler.in en nihayet 25 Eyliıl 1936 akşamına kadar tekliflerini Umumi nıu 
bildirmeleri ilan olunur. 2-4317 

~nakliale Jantlarına 1\lekteıllcı·i 

• 
Satınalma Komisyonun 

Tahmini Muvakkat İhale 
bedel teminat günlemeci günü gı 

L. K. L. K. Sa. Nasıl ola':ffl• _. 
Sade yaf 21517 19565 30 1452 23 1-10-936 Perşembe 16 Kap~lı ı:l ctl" 

Clnsl Kilo 

1 - Çanakkaled~ l, 2, 3, 9, 10, sayılr Jandarma okullariyle Jandarma hastanesının ~ 
günlemecinden 937 nisan nihayc tine kadar ihtiyaçlarr olan yukarda yazılı ''I" kaletn ı:ııiyef""'"" 
sında gösterilen günlemeç gün ve saatlerde 9 sayılı jandarma okulu ordu evinde sa 
misyonca eksiltmesi yapılacaktır. . • ol ·•) 

2 - Teminat mektupları ihale günü saat 14,30 za kadar komisy yona teslim edılını~r. ~!!; 
3 - Şartnameler Çanakkaledc Jandarma satmalma komisvonund a .nar:ıc:t.7 .u~rı1,.P"'kt~,,....A>"'" 

11'8Lı\MiYELİ 

YENiCE 
19. 

A ': .d. I J ,_. '-" • 'd k'l ,; 13{}\'1'.~ tıi~ y rrca: ne ıye er e ueraucr alacağınız kura numaralariyle yılbaşın a çe ı ece~ yer•"-ı;IZ"' 
PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otom obili veya bunu~~~'fil 
kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLA VPUNKT RADYOLARI, REVUE 

SERVİSLERİ, SOFRA TAKIMLARI ve. s .. , 

GECE BU 

SÖZ SILAHINDIR 

GÜNDÜZ 1KI FlLM 
1 -PARIS HAYATI 

2 - SÖZ SILAHINDIR 

Programa ilaveten 

936 BERLIN OL1MPIY ADLARININ son kısmı 


