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FR ız- URIYE 
ŞMASI 
N. A. KOÇOKA 

Yedi aydanberi clenm ~ 
franaız • Suriye koaapMlan ... 
hayet iyi bir anl•pna ile ...... 
lendi. Asırlarca mi~ mabcl-lclu;:: 
deratlarnmzı birleflinn1t 0 !5..-

- bundan aonra da kendıle-muz .... •----•- . 
riyle iyi mü~I~ ~ • 
tediğimiz do.t bır mılletin aıyaal 
varlıtwnm alaut olcluiu 'bu IOD 

tekilden memnun olmamak müm
ldia delildir. Suriye oamnlı im
paratorluiu idareelnde yatadıiı 
uzun aaırlar içinde huauat bir re
jİlne ti.bi olmamı•, ve Suriye hal
kı bütün vatandqlrk haklarına 
aahib olarak yaflUD•ftı· Çöken İm· 
paratorluiun vaziyeti taafiye edi· 
lirken. yeni Türkiye miltt aaieak 
hududu dıtında yaf&J&ll o.anlı 
vatandaılarma Vilaon prellll!'J. 
rine en .-dık bir deYlel ufatiyle 
haklBrmı Ye milU mncud~· 
ni kabul edenle mulradd---.-.
nın tetbitinde kendilerini eerbe.t 
bırakmıftı. Budan _..... on ye
di ,.ı fraauz manduı altmda b
~ bu mm1leket halrild ~ 
na ve olpnlaıuna ........ içia 
bir çok nm.ldll&tla brfdatb. Fa
kat sGzel bir mutdc iyi Wr niyet 
her türlü mGtldllt.in llalllade ya
mhnu bfr Ntikawttlr. lfla '-yol 
iciade y0ril"8 ._. ld tarafm ea
lihiY9lli ..... leri ha ..... 
iyi hir netice elde--· 

Yapdaa ._ anh..-da Sariye 
.......... hanın ordum tetld
libnm Afllm& Ubi ol-. Irak 
ta İngiliz ordt•ıunun vaziyeti tibi 
yabu:ıs iç it1-l• ........ o ...... 
tarti1'e franea orclutamm Sari
vede bbnuı, Sml,enln &lnletı. 
h11~•ku bakımmdan tam ma.teldl 
olduiu manaıma tabiati,le .... 
mez. 

Anc"k me.elemn bu tekilde 
bile halli zannedilditi kadar ba· 
tit cleiildi. Bu küçük memleket· 
te •erek ya11111 " ıenık kütle 
ha inde yqayan ulddarla Suriye 
arumda muhtelif tuaflan tMIDin 
eclee.k bir h&l .-U bal11 k tok 
ın&fldlldt. MllJI Joawenel " 
PODIOt Fraua'nm en lutawtll w 
ı.rihe slnnüt idare •• poUtib 
ada"'lan yıllarca hu meeele a.. 
tiinde m8fıul oldular. En IOD 

Maey& Martel'in 1933 de buldu
iu anlatma .-ıi dahi Suriye'Ji 
memnun edememifti. Ve nihayet 
inaili7!1erin ıraktaki hulduklan 
formülün yeni telclin tayininde 
büJ(llr faydur oldu. Mltldlllt • 
ıiJade &"-lıkl&r111 hıdılan nalda
unclan çıkıyordu. H-:1~ hü'· 
ta yuiyet bayla de391dı. Azllda· 
rm Yaai1eti " miltt haldannıa 
hucludlan haldnndald maddele-
rin metnini bilmeditiml• " Sur!
ye mecliıi.,den ıeçerlcm ne fekıl 
alacatmı kemremeclifimls için 
hu hmuata kati bir mlitalaa orta• 
ya atmak doint delildir. AncalE 
Anbra itillfnamesl mucibince 
Antakya'da yatafaD nlr tan
ınma milH mncudiyetlerinin be-
lcasmm daha emin " daM ıe
nit bir YUiyete ,etirileceli Y! ba
nan unutabnıyacaınu Hanclye 
Velrilimi:ıs Dr. Aru'm decliti pbi 
ümid edlyonuı. .. 

Asırlarca birllkte ,...._. 0 

malarma ratmen Atyal Wr cemi-
yet tipinden .Uratle usaklatu ." 
birlikte yqadıldan ara~.: 
tiyle saten kan, dil ye İ~~ 
Jat tanı b.Jmnmdan hıç bır mü
-.ıebetl olmlJ'aD Antakya ye lt-
kencleron'dald tihk küt1eeine 
tiirtı milletinin lcallm=•pna mu
Yui bir ~ lakltaf ı.aia .... 
celc daha ... " daha muhtar 
Wr idare tarzı •erilmell b~ 
heNmni1•......,_~ bar 

B.Metaksas komü
nizmi nasıl önledi

ğini anlatıyor 
Atiaa. 16 (A.A.) - Atina ajanu 

WldlriJOI' 1 
Vr..nnl paetesi. B. MetabM'm 

uzun beyanatını nevetmektedir. B&f
bakan. Yuıwıiıtanın maruz bldıfı ko
münist teblikeaindea babaederek de. 

mittir ld: 
H _ Gtlya burjuva olan partiler bel· 

ld de hlllrilmetimin devrılecellnl ve 
kendilerinın lt ba .. na geçccclderıni 
zannedıyorlardı. Çok aldanıyorlardı. 
Bu gerç.eklepeydi. bir muddet traıık 

bir kerenıki rolil oynıyacaklar •e aös 
mUfrit aol cenah partilerinin olacaktı. 
Hid aıyual gergınlilr nmanlvmda. 
daima mutediller delil. anl•P"' iate
mlyuler hlldm olurlar. Apatıos aün· 
lerlftcleld ırn barekedıün iebeblerl 
tetkik edlbnce. bu sebeblerln tamamen 
ııyual mahiyette oldup aabit olur. 
KomUnlıtler, hUldlmeıtfmin mecburi 
hakem ve uprl kret uıu1Un6 koyan 
kanunları çıkaracalmdan çok korku· 
yorlardı. lffl için çok elveritll olaQ 
bu tedbirlerfn ber ne pabuma oluna 
olaun badilenne aid olmıyan bir bU· 
kilmet tarafından alınmaanu iateml• 
yorlanlı. ika bir mUtteri kanmmlr me
aeleal WI. Komüniatler, badi barcıbt-
leriala blldlmet .......... ... 
ra tlddet ...UerlM ... .,... lantiy. 
.. teDldl etlUecelt-' .... eıll)'Odanlı. 
Pabt bir lalklıııieda ............ .. 
kUlmnlA• llllDl olmak ve dblaf. .... 
leketi kana boyamadan miidafM et• 
mektlr. Bunun içindir ki, tedbirlerimi· 
zi 12 aut evvel aldım." 

Lond ah ille· 
rinde türlü 
tahminler 

Londra. 16 (AA.) - Deyli Tel .. 
ırat pacııteai yazıyor: Lobmo devlet• 
teri koni eran1& bu aene de toplanacaP 
tır. ltalya bOyilk elçlal B. Grandi, dlin 
d'f balranblma )'Jptılt nyarette. lroa
fmaa muvaffak olabllmeal ~ d P
lomatilr buırhldar lbJm oldup tlU. 
flncealnde lluluamuttur• Alman>" bir 

s.arutll 
..,. tayin ........ taraftar ••ili
dir. Bu durum baklanda 11 der C.. 
mlyetl lronleylDe iabat ftrllecektlr. 
o ..,,.na kadar, lnı htlktbDetl dlPo' 
tomaal 1olu ile lkUf teatlal teklifini 
kabul edecek ve l.,U'8n ldikamed • 

(SOP «. la ay/eda). 

~iMiZ. ANDIMIZDIR 

17 EYLOL 19S6 PER EMRE 

Son haberler üçüncü 
8"1/laınızdadır 

HER YERDE S KURUi 

ISPANYOL iHTiLALiNDE SON SAFHA 

V alansiyaya • 
ı ükümet; 

Nasyonalistler Madride yirmi kilometre ilerlediler-Ma 
laaada panik var • Anarşist sendika Kaballero hükü 

metine yardım etmemeye karar verdi 
Je ez d8 la Prontera, 16 (AA.) -

Madrıd hükumeti. Valen lyada yerlef• 
mele karar vennlttir. Markalıtler, San 
Sebutiyen baatahaneaindc bulunan ae· 

- .. latllilJWllilllıl" .. ~ .. 
B~ .,....,da Penl1adayı lcoa-

.,l!Mll loau lle mau .. 
'erin ,.rıarın1u1 

izınet etmit olan 
k rk bet fnuıs 
vardır. 

Sevil radyoeu. 
ıbık cumurlyet

c;iler ile birlikte 
harb etmekte o· 
an lberya anar· 
ıt federuyonu 

C•• relıl ubrnm Katalon. 
a. A.... ya ıeaeralitıeal 

relal 8. Kompani•'la iatlfaaım lateme

.. bnr "'8lt oWukllırma bildirmek· 
tldJI, 

Tenerıffe'den adyo ile bildirlldili· 
ne ore halihazırda İtalyan donanma
aından ymnı bef parça gemi, Baraelo
na lunanında bulunmaktadır. 

.. ,. .... ,,.,. llatlrld YGbuntla 
Parla. 1' (A A.) - Tetuua radpe 

w. hl1ea ulrerl lf\IPUll Madrld ,aba 
nmcla 120 bia IMmı .. wcud olduiuu, 

bunların iyice teçhiı edılmit oldukt 
rını ve Madrıde taarru un yakında bat' 
hv c nı bıldl ı or. 

Bu radyoya &ore, ailel ırupun bl-

"'- _,1ae1erc1t timdi lOO OOI 
Wrnne ..n.. ••nam 
na lrldlT Hd 191111ne tabcalrtı 

H de" 16 
(AA) - Mad· 
riddeki anı11lıt 

aendika, Larıo 

ıc.ı.Jlero bUkU
metine mibaha
ret etmemeye b· 
rar vennJttfr 

• • • 
Hen4ey, 16 

(AA) - Koru 
na radyoaa. na1- B.,a.bn 
yonallat krtaatıa B K•lkr• 
din lladrldin bat111ndald mtftlle 
.. bre dofru 20 kilometre Uer1etmlt • 
duldarınr bildiriyor. 

(S.au S. locl ay/ıda) 

ll EMLE.KE T I MIZ DE ÇOCUK ÖLO MO ı·ıa ev· gen ı·yo 

i tanbul . gazete inin 
··balagalı 

rl 
yazıla 

düzeltiy 
a-

uz 
ı ByHll iNi tarlbll (Tan) ıuete· 

elnde (mUMbp tdf1orua) bqlıtı al· 
tmda çılııaa ..ırale1l clikbtle okuduk. 
.. lr t;I .,.. ,aaldılına tuplae edil· 

_.,. • utırfar maattte•Bf demoı
raf lr llllmtlkltrl okumak •• bunlardan 
mu& çılramÜ itlodeld meleknlsllk 
,estbMllD mülptlnt taınamiyle by· 
betmlt 99 --1ebtln itinde endiee ve 
dqmda Jlpht UJUdıncq babı& ve 

yınlıt bir netice t•kannıttn. Filhakika 
111 pan " nBfua latatiatllderinl 

te b allflk olmadıfi &lrtllen at. bu 
itle uı...-1an lıer banp bir yurddq 
tual o..ıettn latat itik yıllalınr alıp ta 
... 11. ı.taabu1'4a ı l-32.SS •e 14 ... 
neleri lslaclt IO 157 kitlnba tildUtuntl 
" IMmlardan U 8 ı sini (0-4) r•fllldan 
•it pakllrm ... idi •ttlllnl ıaru.a-

ce. dalma bu itteki acemlli t 18• lnOne 
alıaarak, telif etmemainı vı ortalılt 
nlveleye vermemealae lmktn wrilmu. 
ÇUnkU ölümb bUdln lnunları btkllyea 
meı'um •• acı bir akıbet olma
ırna ıöre, bir IDllllltlNttı "Y• 
bir tehlrde o memlılretln nya tehrin 
nUf Uaunı ıön ölüm vak•aıan olacalı 
muhakkaktır ve bu bır ~t bideal· 
dir. J>emocraflk iatitaıtilderde " iç
timai bıfsmıbba tetkik metotlarında 

blr memlelretln .,.,.. efhrin vefi1atı hak 
km4a bir fikir edlmnek lçln ile oruınm 
senelik umumi •• yahut çocuk nflyıtı• 
nı ıatteren nbrian aadece almakla 
iktifa edilme• Bunun bir çok tetkik 
tafhaıan. yqayua lnlllllara pe et... 
lan ~uk adetlerine lire nlıbetleri '9 

(Sona I lincO ylı4ı) 

Parla, 16 (A.A.) - U1 valili llf.J'J 
mubafua için mUhlm emniyet tedbirleri 
almrttır. PoUa mikdan artınlmlf'U' UI 
meababaamm 150 IKiai de cnw ı,a. 
'* etmitdr· '°'°' ipek ....... yi 
din 11&tıtlr teauUd ır•• ilin ebru 

ltonbtbde ke ı ırevler bat ı& 
mittir. 



SAYFA 2 

HER 1 1 1 ŞEYDIE:N il 

...._ ____ ~öRA?. 
1873 <le lsı)anya 

DostoiewskyJnin "Bir muharririn jurnalı., admdaki eserinde şu parça-

yı okuduk: ispanyadan fena haberler geliyor. Hükümet, cumuriyetin dü§

manlarına karşı kanlı bir mücadeleye devam ediyor. Ciddi taarru~Jardan l 
bahsediliyorsa da haberler hep Msdrid kaynaklarındandır. Cenupta müt

hiş hadiseler oluyor. Hükümet kıtaları tarafından işgal olunan Kartaca 

şehrinde, ingiliz ve fransız filoları askerlerinin gözleri önünde, vahşice 

sahneler vukua gelmiştir. Cenupta sosyalistlerin vaziyeti çok kuvvetli ise 

d~ ~:malde papaslar üstünlüğü muhafaza ediyorlar. 

ileride ispanyada sosyalizmin ehemiyetli bir rolu olacağı besbellidir ... 

Bu eserin kaleme alındığı 1873 tarihinden beri geçen altmış üç sene 

içinde, cliyeme~ miyiz ki, ispanyada iç nıulıarebe kı.sa inkıtalaTia clevam 

ediyor! 

Kadın yüzünden bahtlı ve hahtsı z memleketler 

lrlandada 1000 erkeğe karşı 953, A vusturalyada 969 ve Amerika Birle

filc devletlerindt 976 kadın bulunduğundan bahseden bir istatistikçi: "Bu 

memleketlerde erkeklerden, az da olsa, birkaçınm başları rahat olduğu 

aıuhalckalctır . ., fikrini ileri sürüyor. 

Bu fikri doğru bulacak olanlar 1000 erkeğe mukabil lngi/terede 1087, 
lskoçyada 1082, Avusturyada 1081, lsviçrede 1076, ispanyada 1049 (bugün 
de öyle mi acaba?), ltalyada 1045 kadın bulunduğuna bakarak bu memle· 
ketler erkeklerinin bahtsız olduJclarına mı hülımedecekler? 

Ya Ankara? Şehrimizd< 1000 erkeğe karşı topu topu 640 kadın vardır 
ve şu halde Ankara, erlıek babtiyarlığrnın ltayıdsız ve şartSiz büküm sür
düğü şehirdir/ 

, 
En giize] on heş roman 

Bir amerikan mecmuasr, dünya
ma en güzel on beş romanını yazıl· 
ma tarihlerine göre ıöyle Siralıyor: 

1 - Robinson Crus~ (1719), 
Daniel Defoe'nun eseri, 

2 - Gülliver'in seyahati ( 1126) 
Swift'in eseri. 

J - Clarissa ( 1147) Samuel Ri· 
chardson'un eseri. 

4 - Tom jones'un tarihi (1749) 
Henri Ficlding'in eseri. 

S - Eugenie Grandet (1833) 

Honore de Bahac'ın eseri. 

-Bunlardan biri karım, öteki de 
metresim ..• 

6 - Üç silahşor (1849) A.lexan
dre Dumas'nın eseri. 

7 - David Copperfield ( 1849) 
Charles Dickens'in eseri. - Karrn hangisi? 

E" Iilikten nit:iıı şikayet e'derlcr? 

- Delikanlı~ekfı.r kalmaktaki ıs
rarrnızı şimdi ne iyi anlıyorum! 

8 - Kızll mektup (1850) N. 
Hawthorne'nun eseri. 

9 - Henry Esmond (1852) W. 
M. Thackeray'in eseri. 

10 - Madame Bovary (1857) 
Gustave Flaubert'in eseri. 

11 - Babalar ve çocuklar (1861) 

lvon S . Turgenev'in eseri. 

12 - Sefiller (1862) Victor Hu
go'nun eseri. 

13 - Anna Kareni na ( 1873 • 
1876) Leon Tolstoi'nin eseri. 

14 - Karamazov karde§ler (1879) 
Dostoevski'nin eseri. 

ıs - Hackleberry Finn (1884) 
Mark Twain'in eseri 

Rekabet, biraz da muhayyele ek sikli~inden gelir 

Ankaranın işlek bir yerinde yanyana iki bakkal dükk~nı vardır ki birin
de aradığrnızr, mübalegasız, ötekinde de aynen bulabilirsiniz; hatta ara-

madığrnIZI da ••• soğuk su veya şerber gibi .... Bunlardan biri, son sıcaklar
da, dülclcanın bir kö§esini açıp bir soğutma dolabı yerleştirerek oradan, ge-

lip geçenlere sfJğuk gazöz, şurup ve maden suyu satmağa başladı. Öteki 
onu taklidde .•. gecikti. Çünkü bir, soğutmö dolabının fiyatım düşünün, bir 
de §U havalara bakın. 

ikinci bakkal soğutma dolabı yerine sıcak süt veya salep tertibatı ta
savvur etseydi komşusundar. fazla muhayyele, yani ticaret fikri sahibi ol
duğunu ispat etmiş olurdıı. 

Zarar veren rekabet biraz da muhayyele eksikliğinderı gelir. 

-- TAKViM 
17 EYLÜL 1936 PERŞEMBE 

29 Cemazelahır 1355 
- Bandırmanın kurtuluşu (922) 

1352 

·--· 

4 Eyhil 
- İstanbul limanında müttefikin kontrolu kalktı. 

Hıdırellez 135 Zeytin burnu fabrikasını teslim aldık (923) 
• 

1 
-Uçüncü milli tıb kongresi açıldı (929) l 

- - Milletler cemiyeti konsey azalığına seç.ildik (934) 
Güneşin doğması 5,421 1 

,, batması 18, 17 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .. . 

tJl_l•S 

ISTANBUL TF..tF.FON' .ARI: 

Yabancı diller mektebin
de muvaffak olamryan

ların vaziyeti 
İstanbul, lG - Üniversit e yalrnc: 

diller mektebi imtihanlarında rı.u .-.ıf

fak olamıyan talebenin vaziye tini tes
bit etmek üzere üniversite re '.t;.>r: i.ı ~ü

nün reisliği altında bir heyet t . tk ık
ler yapmaktadır. Bu tetkıkler svnunua 
Fakültenin bütün imtihaniarında mu
vaffak olan fakat yabancı dıller mek
tebinde muvaffak olamryün talebe için 

te<lbiller aranmaktadır. 

Yeni yapılan I(adıi~öy 
iskelesi 

1staııbul, 16 - Yeni yapılan Kı\dı
köy iskelesi on beş gün içinde yerin: 
konacaktır. Konma ameliyesinde giriş 
çıkış Galata nhtunından olacaktır. 

İstinye dok şirketi 
hakkında dava 

İstanbul, 16 - İatinye dok şirketi 

aleyhine bir gümrük kaçak~ılığı dava
sının rüyetine ihtıaas ınah,kemesinde 

başlanmış ve birçok şahidler dinlen
miştir. Şirket gümrük resmini ödeme
clen bazı malzemeleri satmakla m.lz

nundur. 

Elektrik şirketi 
İstanbul, 16 - İstanbul elektrik şir

ketinde nafıa vekileti tarafından gön
derilen heyet tetkiklerine devam edi
yor. Tetkikat sonunda aatın alınması· 
nın mukacı-er olduğu hakkında bazı 

şayialar vardır. 

• İstanbul. 16 - İngiltere ile hu
bubat, kuş yemi, kepek, buğday üzeri· 
ne müspet işler başlamak üzeredir. 

• İstanbul, 16 - Yüksek İktıaat ve 
Ticaret Mektebi Müdürlüğüne hukuku 
esasiye profesörii B. Ali Fuad tayin e
dilmiştir. 

İstanbula gelen ingiliz 
seyyahları 

Çnakkale, 16 (A.A.) - 305 i ingiliz 
olmak üzere 314 seyyahı hamil bulunan 
Arandorasitar vapuru dün sabah Çanak
kaleye gelmiştir. Seyyahlardan 107 si 
Trova harabelerini ziyaret etmiş ve di
ğerleri şehrin muhtelif mevkilerini gez
mişlerdir. Vapur aaat 19 da latanbula 
hareket etmiştir. 

·-······ ················································: . . . . . . 
~.~ Ball{anlar ve !.: 

1 Türklük i . . 
1 : • Arkadaşımız Yaşar Nabi, Bal- • 
ı : 
! kan memleketlerinde yaptığı seya- : 
j batin intibalarını guz·· el bir cilt ha- i 
i linde neşretmiştir. Balkanlarda ya- E . : i pyan türklerin bayatını anlatan ve : . . ! göç meselesini tahlil eden bu 260 i 
! sayfalık eser 1 lira fiatJa satılmak- i . . . . 
i tadır. i 
i Her kitapçıda bulunur. i . . 
ı ............... ·-············-·-············ ........• 
Dtt~ KÖŞESİ: 

"Bütün bir hayat devresinde .. " 
Bir insanın hayatında muhtelif de

virler veya devreler bulunabilir. Fakat 
burada madam ki ''bütün bir hayat" 
mevzuu bahistir, şu halde devre kelime
si yersiz olarak kullanılmıştır. 

* • • 
"Türk milletine saygı etmelerini 

istiyoruz." 
' 'Saygl', gerçi ''hürmet'' karşılığın

da kullanrlıyor. Ancak, bu, yeni icad 
edilmiş bir kelime değildir. Daha ön
ce de göstermek yardımcı fiiliyle tas • 
rif edilirdi. "Saygı etmek" değil, ''say
gı göstermek", onun içindir ki yukar
daki ifade tercüme kokuyor. 

• 1) • 

''İyi bir muallim varlığım daima ha
tırlatan bir kıymettir. " •.. ....... .. " da 
bu sırra ve bu payeye mazhar olmu~ 

değerli bir muallimdir." 
iyi bir muallimin varlığını daima 

hatırlatması hiç kimse için bir sır de· 
ğildir. Sır olsa bile, sırra mazhar olun
maz. Sırra vakıf olunur, sırra erilir, v.s . 

l(iit-iik sanatlar .. 
himaye edilecek 
Tüd .iyc ki.ıçük sanatlarda çok ileri 

gitmiş bir memleketti. Bütün dünya
da ol<lu~u gılıi, makina kuvvetiyle bu 
sanayi inl.ıraza ) iiz tutmuştur. Halbu
ki \lir memlekette küçük sanatlara de. 
ihtiyaç varurr. Çünkü her eşya büyük 
sanay ile yapılmaz ve bazı sanayide kü
çü~ sanayi büyüğüne yardımcılık eder. 
Bazı sanatlar da vardır ki yalnız kü
çül~ S<'nal halinde inkişaf edebilir. 

Dıger taraftan Türd:iye ziraatçi bir 
memlekeltir. Köylünün tarlasiyle meş
gul olmaclıg ı zamanlarda kendi ev ih
tiyacını, bi.oassa dol.uma ihtiyacını 

biuat yapııı .. :.ı ~vk arzu edilir. 
Birçok m em e kctlı:rde evde b<'ş ka

ıan insanları iş 5ahıbi yapmak için 

onlara küçük ı.anatlanlan el işleri öğ

retilir. Her memleket küçük sanatları 
ve elişlcrini ıumaye edici, teşkildtlan
dacı kanunlar yapmıştır. 

Bizde henüz, esnaf teşkilatından 

maacla, küçük sanatları ve meslekleri 
te~ dlatlar.üıran b;r kanun yoktur. Ti
caret ocla~mın kenarına sıkışmış olan 
küçük sanatlara ve c~naf teşkilatına 

aid maddeler bugünkü medeni ihtiyacı 
temin etmekten çok uzaktır. 

lktısad Vekaleti nihayet bu işi de 
ele almış bulunmaktadır. Dün haber 
verdiğimiz gibi bir heyet, ev ve el aa
nayiinin ıniinke~if bulunduğu mıntaka
larda tetkikler yapmağa memur edil
miştir. 

Küçük sanatlar hakkında bir kanun 
projesi hazırlanmakla beraber, esnaf 

Canakkatedefl 
Edime'de de te 

yapıyor 
(/..I-·> .,, 

Çanakkale, 16 i~ fi 
şehrimizde bulunan.: sat 
dım bakanı B. Refı ~ 

• üfewr 
Trakya umuıııı ın 
vali ve sılıhiye uınudl 
halde viliyetin ıner1kC:, cık Eceabat, GelibO 

11 
• • ki 

ru gezmif, burada tJcik fC 
yetini yakından te 

tir. fAil"'.,, 
Bakan buradan 

miftir. 

cemiyetleri te~kılatr için de etüdler ya- mizin, 
pılmaktadır. 

Birkaç ay evci yazdığum:z ve~hile, 
29 birinci tcşı inde, Ankara Sergi evin
de bir elişleri sergisi açılacaktır. 

Bütün bu hazırlıklar, küçük sanat· 

lann ve elişlerinin bugünkü vaziyetini 

Düşii.niişler J 
K i T A P Ç I L J {; 1 Jtl~ 

N . b"" .. k b" düstri '.'.:_td eşrıyatı uyu ır zünden en hayatt menfa- 'lebilİf• .. ~ 
dikkat ve intizam atlerini çiğnediklerinin dı t "/C JıO 

ile takib eden bir edibi • farkında değildirler. ye ·A~ 
ıerı .. ~ı 

miz türkçeye çevrilme • Geçenlerde bir İstan- bu eno .. 
miş olduğunu sandığı bul kitabcısına, neden k aydıtl 
bir çok garb eserlerinin bütün kitabcıların bir- far da yer 
dilimizde bir değil ba - !eşmesi suretiyle müşt<'- ~ ra~ti 
zan birkaç tercümesi rek bir tevzi merkezi ·n ~ye 
mevcud olduğunu öğre- ttşkil etmediklerini sor- ~~ndint tJeY~ 
nince hayret ederek di- dum. Böyle bir teşkilat, belcleıııtk 1~ • yor ki: her kitabcıyı ayrı ayrı gitabC~ 

•• Bütün alakama rağ- dolandıran bir takım da toP dl""....;· 
men bu eserlerin intişa- Anadolu bayilerinin kö- rf asa~ ıCıi' 
rından eğer ben haber- tü hareketlerine karşı en P ftun eıtt~ 
dar olmuyorsam, ancak sağlam bir scd çekmiş b k f/C ~ ... 
elinin altında bulunanı olurdu. Hakikaten bu ~~r ııatal fi Y:. 
okuyan kari bunu nere- bayiler, hesablarınr vak- ~tirıntktt bi,. 
den bilip öğrenecektir?" tinde görmdeikleri tak· ~·rıer. bt~·fi 

Hakikaten bu müşa • dirde, piyasada aldatıla- ~1,,a ge ;erı 
hede, çok acıklı bir vazi- cak başka kimse bulamı- kı•tııl e.e;, 
yette bulunan neşriyat yacaklarını ve dükkanla- bir ):a~l e~ ..a. 
hayatımızın birçok derd- rınr kapatmaya mecbur ff1!1eyı t ~Pli'!' 
teri içinde en ehemiyet- kalacaklarını bilirlerse, 

1 
pe"ıet: ~ 

lilerinden birine temas münferid kitab ve mec- 11:eııd• 
etmektedir. mua tabilerine karşı ·~~atererck .,e 

Kitab yazılmıyor ve yaptıkları oyunları tat- go:aŞtırıc:~ 
tercüme edilmiyor, ya • bik edemiyecek bir vazi- ;;ıurıU ~~ 
zılan ~ tercüme edilen yette kalırlar. tle r·1 ~ 
kitablar neşir imkinını Bundan baska, kendi h:r §i:Ycl~'--
bulamıyor, neşredilen ki· besablarına kitab basan bir ınerc:,eteı 
tablar dağıtılamıyor ve muharrirlerin her kitab- d r. JJtl ı tP', 
hepsinden fenası karie er ile ayrı ayrı uğraşına· 13

1
akan1• ~iJ 

tanıtılamıyor. mak icin bunlardan yal· 11111ııııı ~~ nı birine verdikleri da- ksıt JC 
Şu halde kariin oku- ~ıtma işi onun inhisarın· Y~dır7 .,"'4. 

mamasını özürlendire • da kalmaz. Kitabları ın üdürlil~ 
cek ortada mühim sebcb- müşterek teşkilat vası- :rtf yalcıfl"'""fıtl.ıfff-~ 
ler var demektir. tasiyle bütün kitabcıla· en sese tJ~d' ~· 

Kitabcılarımız, mem· rın raflarında yer alırdı. esyinf ~f~ 
lekette kitaba karşı ala- Muhatabım sualime !;,ebb~ ~·.; 
kanın azlığından şika- verdiği cevabta çok ıu. -: ne all118 ~,...., 
yette haklıdırlar, bugün· zumlu olduğunu tasdık sir ,.. ,;.~ .. ); 
kü tevzi teşkilatının tam ettiği böyle bir teıJtila • .• ncucll~ı' tJ1 
bir çıkmaz içinde bulun· •- .. ı 

tın meydana gelememe- ııer aiOl_,JI 
duğunu söylemekte hak- sinin sebebi kitabcılar ıııı k)iilU •,rr,; ~ 
hdırlar, fakat, bütün arasında bir türlü orta- ıeşe rsd• ~ .. d .,.., 
menfi şartlara rağmen, dan kalkmıvan rekabet bir ~ . )'~ 
kitabcılarunızın da, bas- ve hased olduğunu söy- pıek ıfl', ~~.,,,~ 
~tklarr <&erleri karie ta- ledi. ki~ı)' ;f ~ 
nıtmak için yapabilecek- Bunda şaşılacak b_ ir. tı· .. '· ·ı~ _J 
]eri en iptidai tedbirleri .. ısiY 
ihmal ettiklerini ileri nokta yoktur. Çok ıyı yii~ 11ıt 
!ıÜrmeJ. te biz de hak~,. bilmiyor muyuz ki, hu- t _.lıf' 

ıusi endüstricilerimizin tı 'a;rle~-~ 
)'1%. v ~ıssı .... ıı 

Her zamandan fazla kendi zararlarına olan id"• ,_..... 
beraber ve elele yürümeli rekabetlerini izale için ~ı ~t1 ~; 
ihtiyacıhda olan kitabcı- devlet elinin müdahalesi ..,it P--
lanmrz, aralarındaki re· İcab etmiştir. 
hbct ve ihtiliflır yö- Kitabcıhk da bir en 
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M EMLEKETİMİ ZDE ÇOCUK Ö L ÜMÜ 

(Başı 1. inci say fada) 

aaircsi vardır. Ve muayyen bir zaman 

~erçevesi göz önüne alınmadan bundan 
bir mana çıkarılmaz. Filhakika h er han

gi birisi çıkar da İstanbul şehrinde şu 
dört senelik rakamlara nazaran senede 

12.539 ki~i öJdliğünü ve bundan 2.969 
2unun dört yaşından aşağl olduğunu 
söylerse bundan muhatabın birden te. 
Hiş etmemesi imkanı yoktur. Şimdi si
ze birisi gelir de halkın refahı, terbiye
si, umumi kültürü, hül1isa Avrupa mem
ketleı-i arasında medeniyetin ve mamu
riyetin yüksekligi ite t emayüz etmiş o· 
lan Almaya'da 1933 senesinde resmi is. 
tatistiklere göre 729.499 kişinin öldü
ğünü ve bundan 91.329 zunun (0.4) yaş 
araaındaki çocuklar olduğunu söyler ve 

öniinüzt• sadece bu takamı koyar da 
baska herhangi bir mukayese veya nis
bet yapmağa te el>büs etmezse Alman. 
ya'nın ne olduğunu ve nüfusun ne mik
tara baliğ olduğunu cHişünmiyen bir in. 
san iseniz bu ı akam hayretinizi mu
cip olmazmı? 1 tanbul veya Ankara ve. 
ya lzmir veya memleketimizin herhangi 

bir köşesi için de i dr: ihtisası olmadan 

ıakamlardan mana ı;ıkarmağa kalkan

kiınselerin elinde l.ıu rııkamlar böyle ma

nasız birer heyüla halini alır. dahası var 

biraz da işe bir polemik şekli verilmek 

için yapılan bazı sun'i kalem oyunlari

le ortaya korkun~ ve yeis verici mevzu 
çıkar. Bizim bildiğimize göre bütün de
nıo~rafik istati&tikler daima bir sene 
üzerine mlitalea edildiği ve bir sene zar
fındaki hadiseler tetkike mevzu teşkil 
ettiği halde burada dört senelik yekün
ların ortaya çıkarılmasından. rakamla 
rı biraz tıüyiitmek ve bu ıuretle oku
yanlar li:ı:erlnde tüyler ürpertici bir te
ıir bırakmaktan bil ka bir maksat diltil
nülınediği aşikllrdır. Valnıı yazının ıo

rıund11 söyleı.ıdigi veçhile (çocuklarımı
zın yarısının öldUğUnli) iddia e tmekten 
gaye ne olcluğunıı ve bu rakmlarctan bu 
neticenin nasıl çıkarıldığını kolayca an· 

Jayaınadık. 
$1rtıcli ı·an gazete inde ortaya ko-

nan hıı Jıarli eyi obcjcktif bir bakı§la 
tetkık edelim ve nUfııs istatiıtiklerinl 
okumnyt bilenlerden birinin y rdımına 
müracaat ederek, hıı rakamları gözden 

geçirelim: 
lstnnbul ehrindc senede keairsiz 

12,500 vefat vukubıılmu . Bu ne demek
tiı 1 Tan gazetesi (Devlet i tatistik yıl

Jılığını) ellerine geçirmi iken Ankara 

da kaç .kalı.timal oldugunu tetkik erlceck 

yerele zahmet edipte nüfus rakamlarını 
go den geçi reydi o zaınan görecekti ki 

bu yıllı •n na:ı:Man bahsedilen tarihlerde 

(28 teş.rinicvvel 1927 taı ihine nazaran) 
htanbul lıcledıye hudutları içinde 699. 
000 kusuı ııiıfus vardı. İstatistik ilmin
de bir memlcl etin umumı vcfiyatı hıık
kınd bir netice çıknrm k için umumi 
v fiy;'lt ınikdnrı bin tane hayattakı nufus 
iı erine rıi lıet edilmek l.ı ımdır. Bu nis 
beti y pac k olursak görUrUz ki umumi 
vefiyat nislıeti binde 17,8 çıkar; ocuk 

vcfiyatına gelıncc: 

Çocuk vefiyat• diye letkik edılen 
vefıyat doğum ile lıir ya arasındaki 
vefiyat miktarıdıı ve hu miktar lıin ta
m sa~ doğmuş çocuğa ni bet edilirse 

hundan bir man çTknrılabilir. Bu nis

beti de gene (Devlet yıllrgı) rakamla

rından sıkaracak olur ıık lsatnbul'da 

bahsedilen enelerde vasati olar k hin 

• ıg do~uına nishetle çocuk vefiyatı 9ı.ı 
oldu~unu görıiıi.iz. 

Ef:cr bu rakamları diger rncmlelcet-

lcı in bu çeşit raluınılaıına nisbct ede.. 
c k olursak 0 zaman memleketimizdeki 

vefiy. t miktarı hakkında gayet bitara

fane bir fikir eclinmek mlimkun olur. 
llunun için lskandinavya. Almanya 

lngiltcre ve birleşik Amerika gibi ileıi 
memleketleri ele almak cloğru olm :ı:sa 
da bi:ı:; yine bunları nl.-ılıın • 

Bu i lali tikleri :M i1lct1eı Cemiyeti 

larafından ne reclilen 193<1 rap rlarrn· 

elan alıyoruz. Rakamların ço •\ı 19 O -

31 - 32 s nelerine aıd olmak U:ı: Uç 

yıllık ı;taııdardlardır 

Alın nya 

lngiltcre ve Gal 
:m mlekctı 
Avusturya 
Belçika 

llulgarı tm 
n nimarka 

11 

11.9 
13 8 

13.3 
18,6 

1 ı.ı 

:: • u 
111 o ->. "C ... 

.::: c -8 
" ·- cı:ı > .IJ ·-

- c 
,.ıı: O IG 
::ı ıbJl E 
v 111 ~ 8. Ol •bil 

82 

63.S 
104 
87,3 

148,2 

77,1 

İspanya 
Birleşik Amerika 

Fransa 
Yunanistan 
Macaristan 

1 ngiliz 
Hindistan 

İtalya 
Norveç 
Portekiz 

17.Z 
11,4 
16.I 
17.4 
16,7 

23,6 
14.S 
10,7 
17 

112.7 
64,4 
76,8 

101.2 (•) 
J 15.2 

175,7 
109,3 

47 
143,3 

İsviçre 12 Si 
Çekoslovakya 14.2 135,7 

Bu rakamlara nazaran Jstanbul şeh
rinin ve buna benzer diğer şehirle "mi

zin vefiyat nisbetleri hiç bir zaman fev
kalade yuksek rakamlar addedilemez. 
Yalnız şunu ilave edelim ki lstanbul 
şehri gibi memleketin bir çok yerlerine 

nisbeten kiıltiırli yükselmi9 bir şehri
mizdeki vefiyat nishetlcri memleketin 

her tarafında aynı değilclır. Filhakika 
Sıhhat \'C içtimai Muavenet Vekaleti

nin 1935 sene ine ait olum ve do 1 um 
cetvellerine nazaran memleketimizin 
büytlk ve hepsi sıtmalı olan bir kısmı· 

na şamil olmak iızere yapılan tetkikler 

neticesinde umumi vefiyatm mikdarı

nın 20,80 olduğu vr: çocuk vefıyatının 

binde 125,49 olduğu anlaşılmı ur. nu 

rakamlar henüz umumun ve ferdın sıha· 
tinin korunmasında yapılacak bir hay
lı işler olduğunu göstermekle beraber 
memleketimizdeki umumi ölUrnUn ve 
çocuk ôlümıinun (çocuklarımızın yarı

Bt ölüyor) diye feryad edecek bir rad· 
dede olmadığını çok şi.ıkür go termek
te ve başka memleketlere ait rakamlar

la mukayese de bunu teyid etmekte

dir. 
Küçuk çocuklar, harici tesirlere ve 

mikrob1nra gayet nz mukavemetlidirler 
ve tabii. buyüklerden daha çabuk ölür
ler. 

Fakat bu, aşağı yukarı dunyanın her 
tarafında. böyledir. Çoçuğu bu sırada 
anası kadar mııhnfaza edecek başka bir 
hami bulunamaz. Bir ana çocuğu nu ko· 
ruyacak tedbirledn ne olduğunu, ne de
rece iyi biJit ve yerine getirirse, çocuk 
h yatının ilk buhranlı devreleri <le o 

kadar zararsız geçer. 
Bunun için denebilir ki bir memle

ketin kultür seviye i ne kadar yUksc -

lirse çocuk vefiyatı da o ni bette aza -
hr. Yukarda gosterilen rakamlar bu 
hu u ta be1ig bir misaldir. Bu yeni do
ğan yavruların kuçUk yaşta ölUmüne 
sebeb olan limilterden en mUWmmi, ço
cukların çok zayıf olar k dünyaya gel

meleridir. Bundan sonr en mUhım 

amil, bar klarının bozulması ve bu 

yuzden i hal hast, hkl rının meyd na 

çıkm sıdır. Bazan çok iyi -.e dıkk tli 

beslenen çocuklarda 1.ıile bu ishal ha • 
talıkları goriılilr. Beslenme hu usun -

daki ihıroller ceza da goım z 
Bundan sonra dn yeni do an yavru· 

!arın so uktan pek çabuk mlitees ir ol

maları ve bir de bir çok mikroplu h s
talıkların l.ıunl rda akci erlerde ihtilat 
yaı ma ı ebebiyJe çocuklrırdn kolayc 
husule gelen zatiırrie en çok olume se
beb olur. 

Tan gazetesnideki tırları yazan 
at, bunları bilmedi i için te15şa duş -

mU tur. Bunun yalnız bize mah u bir 
hadise olmadığım göstrcmek için Al • 
manyn Sıhhiye t da resinin 1930 senesi
ne ait neşrettı •i resmi istatistiklerden 

şu r krunl rı d zikredelim: 
Almanyada 1933 enesindeki çocuk 

vefiyatı (O-J) yaş arasında: 73.283 
Bunlar arasında nturrie vefiyatı 9 170 

,. ,. İshal vefıyatı 6 273 
,. Zafıveladı .. 3'4.840 

Netice olarak şunu soylcmek i te

rı ki Cumuriyet '.Hükumeti, kendisın
den evvel bu memleketı ıdare etmi otan 

huktimetkrın d let vazife ı arasın 

atm bıle )uzum rmed kleri Sıh'.lt 

pro ramının en mu'lim kısım
okmuş ve on Uç scnedenb,.r' im 

memleketim ıde d ha 
k d r mı li go l lm miş g } ret .., 

snrfetmı tir. Bu arad çocuk 
m r esi de hukumetin ve Sıh t 

ni idare eden kurumunun en zıyade 

asabiyetle tnkıp etti i bir iştir kı .z • 
manlaıda memleketımı de olenın veya 

do •anın bir kı meb olmadı ı içın o v • 
kitlere ait r kamları ulup gostermek 
imk n ızlı ,ı kar ı mdııyız. Fakat fUnu 

kuvvetle soyli} ebiliriz ki bugUn elde 

edilen neticeler çok bil uk sal h ve iyi
lik neticeleridir. Men eketimi de hu -
yU bir doğurma k bıhyeti olduğu da 

(•) Bu nıcmlck tırılci 1927 • 29 

standardıdır. 

ULUS .SAYFAl 

HABERLER 
YUGOSLA V YA'DA: 

llii mı"'~""' 
Belgrad, 16 (A. 

A.) - Romany 

Münakalat Baka-

nının, Tuna u:r:e

rinde kurulacak 

köpı u ve Roman

ya ile Yugoslavya 

arasında demır-

yolları munakallitı 

meaelelcı ini go-

ru meye devam 

için hafta sonun· Tunadon bir goru11Dş 
da i)ura}a gclmesı heklenmektedir. 

Fraııı.a ticaret bakanı Ba tid yeni 

bir fransız - yugosJav ticaret anlaşma

' akdıni tetkık etmek uzcre burt!y 

~ecektır. 

SON IJAJ( il{A : 

ROM ANYA'DA: 

S u u) ••tlt••· tıc flmrum)o 

Bukreş, 16 (A.A.) - Milli çiftçi par
tisi umumi sekreteri B. Maılgcara, par
tinin komitesindeki beyanatında şıı mev

zmı ele almıştır: 

''Romanya, bilhassa sovyet Ru ya İ· 

le iyi miınasebctlerdc bulunmak ve o· 
nunla anlaşarak ya amak mech11riyctın
dedir.,. 

Hatib, demıştır ki: 
- M oskova hükumeti, Roınanya'<la 

komuni2ın propagandası yapınarnakta
dır Bu hukıimet, sulhu hoe:marnak nrr.u· 

sundadır ve mcvcud andlaşnıaların tek

rar gözden geçirilmsinc tarafdar değil
dir. Bu sel.ıcbten dolayı Romanya'da eov
yetler aleyhine talır ikleı de bulunmak 
suretiyle Moskova'yı kı:ı:dıımak çok lcö· 

tii bir hatadır. 

Aı.ar· rk.lt· P r u · ol ara~ında h-.]crr af lar 
ö 

Ankara, 16 (A.A.) - Yugo 1 vya asıl Yugoslavyn mıllelınin refahı huıu-

kıralınm doğum yıldonumu munasebe- sundaki dılcklerimlc beraher en harn-
tiyle Cumur reisi Atatürk ıle Yugo lnv- retli tebıiklerimi mc rrctle arzedcrim. 
ya naibi Prens Paul arasında aşa ıdaki K. Ataliirk Ekselans Cumur rci 1 

telgraflar teati olunmuştur: Ankaıa 
Majeste ikinci Piyer Maje te kııalın bayramı dolayısiyle 

Yugoslavya kıralı Bclgrad h raretli telıriklerlnizden fevkalade mıı-

Majestenizin do~um yddonlirnu nıU- tclıa i olar k ckselnıısınıza çok samİ· 
n.asebetiyle şah i saadetleri ve do t ve mi teşekkilrlerimi arzederim. 

ladı~id " yüz hin kişi 
Hendey, 16 (A.A.) - Xadik.i radyo· 

sunun, Dilbao - Sen Scbastien demiryo

lunun nasyonalistler tarafından l.ıonıbn
larla tamamen tahrib ectilmi~ o ldu •unu 
haber vcrmek1cdir. Dun, Talavera yakı· 
nında, hükümetin iki avcı tayyaresi du
§UrUlmüştur. Alkazar miıdafılerinin To· 

ledo'nun yakınında ele geçirilmesi ure

tiyle tahlis edilmeleri gecikmiyecektır. 
Bu işgal. M, drid U:ı:erindc öyle bir tesfr 

hasıl edecektir ki o da hcmeı1 teslim ola
caktıı·. 

Radyo ıatasyonu, nasyonalistledn 

Marlrid'e karşı lıir taarruz icrası için yüz 
bin kişilik lıiı kuvvete sahılı olduklarını 

ve cephedeki kuvvctlcriıı heptıinin ylir. 

elli bin kişi olduğunu tasrih etmektedir. 

Spiker, u ozleı i il.ıvc etıniştir: 

istersek bir ay sonr bit milyon 

kerim iz olacaktıı. 

Lokarııocıılar ne za11ıcın topla11acllk ? 
Londra, 16 (A.A.) - lngıltere Lo

karno konfenm ının topl ntı t rihırıın g 

birincite nnde olmasında nrtık ıs ar et
mektedir Fakat ın ılız mahfıll ri d 
ser 1edılen du unc l re d yan ra İt ly 
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M kova, 16 (A.A.) - Kıef a kerı 
mıntnk ım~ l.ıiyc tetkikler hasında 
müdafaa komiııerı m re nl Voroşılof da 

ha:ı:ır bulunduğu halde umumi bir mU

nııka a olmu ve bunun hitamınd Voro-

ilo{ buyUk hır nutuk söylıyerek tabiye 

tetkikler t kıl tının mukcmmelli 'İni e

hemiyetle knydetmı ve kml orduya 
yaptıklan yar dımlardnn dolayı Ukı ayna 

Kolko.ı: işçilerin~ mınnctdarlığını hil· 

dırmiştır. 

Bundan sonra Voro ılof tetkiki re iş
tirak eden a kerlerı teftı ctmış ve ge
rek askeri, gerek kttmandnnl rı t brık 
ettıkten sonı ezcllmlc dcmittir ki. 

_ Bız damın sulh taraftarı olduk ve 

bundan boyle de gene öyle olacağız. 

unutulmamalıdır. Kö •terimizin çocuk 
sesleriyle çınlayan muhitlerıni görmek 
in an çok b lıtiyar lıir zevk veı mckte

dir. Cumurı} et hukümettnin imdiye 
k d r muayyen bır progr, m d hılınde 

takıp ettı ı rı ve al ın ha5talıkl rla, 
ıtına ate, frengı ıle mucndcle hizmet • 

lcri, hastaların ted vı ı ve h talıklar
dan korunma yolunda aldı •ı tedbirler 
memlekette bu dogumu undiy kad 1 

görUlmemi bıı dereceye çrkannnkta ve 
bittabi do an yavruların sa •l. m ol r k 

dunyııya etmeleri ve onların hayatt 
kalmaları için mlilıirn hır fimtl ol rak 

çocuk olUmünu de imktin derece inde 
zaltmaktadır. Son zamanlarda ehır ve 

kasab 1 rımızdan başlıyarak köylerimi
ze doğru ya}' ılm }' b §lıyan bılgi zev
ki ve kUltUr g yretleri rzu edılcn ne-

lcnmektedır. Hatırlar l dıı kı bi~:ı:at Al
maı ya da te rınlevvel ayının ikincı yarı· 

ının kendisinin i ın gelmekte oldu u

nıı b ldırmı tir. Resmen tc)•İd edildı;~. 
ne corc alm n lıUklimeti, ha ırlık dev

a csınin devamı lı klunda hiç bır ş y Lııl 
dıı mcmi tır. 

Bu hal ve aı tlar nltındn kont cı ans 

h ırlıklnrının mUınlrnn oldu •u kadar 
hız! ndırılma ına kar r vcnlmi tır. 

rdll)H bir uuıku 
Çunk\i lııziın kan timi ancak ulhun 

be eriyete ilerlemek imk nlarını vere
ce i merkezindedir. Mcmleketirni:ı: bU

y llktur ve orada çok, pek çok işler v. r

dır. Duımad ıı S• lı ıyoıuz. Ve sulhun 
sosyal i cephesindeki her muval faki
yetimiz kapitalizme indıı itmiş bir dar
beclir Kapitnlistl r bunu nnlıyoılnr ve 

bize harlı ha:r.ırlıyorlıır. İşte bunun , • 

çinclır ki d h iyi çalı nı. ya mccl•u-

ru .. 

Voro il(lf, k ıhıAınnn kıul r>rdunun 

Sov)Ctler Dııhgi i çilrrinin ulh 

çu" 1ı ın lnı ının sel ıeye u rııtmay.ı te· 

şebl.ıus edecekleri her an tcnkıle hn ır 

huhınôuğunu s yliyerck oıdcı ini bi 

tirmi tir. 

tieclere vardıkça ferdin yapacn ı lnl -
yuk y rdımlnr devlet işlerinin dn)nna

cagı en kuvvetli temel olacaktır. 

"ö:ı:Hıniı:ı:e nihayet vermeden ura-
smı tebariız enirmek i ter iz kı hıı un 
meıl'leketinıi in Sıhat i !erine ait me -

sulİ) eti omu:r.t, ıına almış olan pırd 

evl. oları, bhtun i terinde. ılmin en son 
teHikkılerinl daima kendılerine rehber 
yapını ve yapmaktadır! r ve ihtı asın· 
dan fnlclc hcklcdıkkri yabnncı alimle -

rm iştirakini d t rcddUtsü:ı: v zevkle 
kabul ctnıişl rdir. (TAN) gazele ınin 

l>u yazısını y znn zalın beğenmcdigi bu 
heyetin ycrıne her nereden kim gelirse 
gel in, bu unkü sosyal ve kultlırcl 

artlar lıakı k ldıkça, yapılandan daha 

Cazl ının yapılmıyaca •ıııa kati kana 
timiz v. rdır. 

il. Stoyadiııoviç 
P ragda 

Prag, 16 (A.A.) -Yu•ıısl V)a baş
bakanı D. Sto.>ndınoviç. Dayaıu ile bu
raya gclmi ve ist yoııd B 1 r •d 1 e 

Çeko !ov k dı lı anı R Kıofı.ı ı. ı ı
fımlan el, m nmı tır 

n. Hod • ' yu 1) 1 \V mı 

bir :ı:iyaf t vernıı tıı 
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Vaışov , lfı lA A) C.ını ı baş-

kanının ba nlı ıııd , umııın ımıfettış 

Rydı Sıııigh ba b kan, dı hakanı ve 

b:ısb, k:ın muavini ar sın la bir kcJ11fe

raoo; akte lilmı tir. Ddrt saat slıren top

!ar ~•dn rlı sıya a nıcı;cleleıi ve e cuın 

le r,<."neı:alin l'ransa seyahati gorÜ<j\11-
mu tur. 

BI Rl.EŞIK l>EVl ETLEl~'DI-:: 

l nu'r ilwrıuı dr~ ıU)(ISt1,<i1 
Va ıngton, 16 (A.A.) - Dı Lı k.ıu 

B llul, Amerıkanm dış sıyas ııı h. k
kıncl yapı ıgı bıı l.ıcyanatt. czcumle d -
mı tir kı: 

- Aıncı akanın, l.ıaşk ıncı11lcketlcriıı 
toprağında gôzu yoklur. Kendisini Av

rupaya k.ırşı iki okyanus himaye etmek· 

tediı. Diğ ı ulu laı la do t olmak i ti
yoru:ı:. Fakat müttefik de •ıl. Bununla 
heıal>er bu uluslar la en iyi ticaı et ve e· 

konoml mıinasel>etlcrinıir.i muhaf za eı.. 

mek ernelımizdıı. 

YUNANISTAN'DA: -
IJ. Zaimi.c iiltlij 

A tina, lCi (A. A.) 

- Gar.et el< r. A lek· ~------
sandı Zaiınis'in _..,._.-·1 
Viynna'dıı. ölumü 

lıabcı i ve hu muna

schetlc kenılısi

nin uzun politika 
hay tında memle

kete yaptı 1 1 hiz

metlerıni kaydet

mektcılirl er 

B hnknn B. M • 
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'kı yun. n clçıli ine 

bir tel ,r. f çeke

rek, g ı ek kendi 

ve gerek hılkumct IJ Z inıi!; 

dına z. iını 'in karı ın:ı dcrın acıl. ı ı

nın bltdırihncsini rıc.n etmıştır. 

Öllinı h.ab ti Koı fo'da hulun n kı

rata da bıldırilmiştu. 

Zaimıs'ln l;enn c ı Atinn'd nı r -

{ı devlel aicl olmak u re kll 1 ı 

ve kcndı in ha h kan meı. ıını > ııpı
lacııktıı. 

I NGltTı~nE'l)I~: 

:10 mil.Hm 11111:-l.t• 

l.ondr , 16 (l\.A) -1ç h ,anlık ha

va muclafaa ubc ı 30 nıılyon ıı m 
kcsı iı)arı etmı tır. Bu ıparı lcı ın ya· 

pılm.ı ınn bu ay ıçind hem n lıa lana· 
caktıı. Mul« vele ımıcıbınce lı ı hafla 

2 SO lıııı ın lce tc hın edıl cclc ve hunlar 

fogılteı enın her tarufcndn kurul. cak d" 

polar. tok cclılec klcrdıı. Y:ılrıı l on 1 

ı ad:ı bu ııcvıden 100 den fa hı deı o h 

zırlııııını tır. 
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Kudus, 16 
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Mıcuın eden ve bı 
mık n ) aı alnınış 

lon ıki ı. in idam 

m hlrnm ctıııi tir. K11d11sıe bır nıı 
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BALKANLAR VE TURKLVK 
Yaşar Nabi'nin, geçen sene Balkan

larda yaptığı bir tetkik seyahatinin inti
l>alariyle Balkan meselesi üzerinrte yap· 
tığı tetkiklerin mahsulü olan bu eser 260 
Pyfalık güzel bir cild halinde intişar et· 
miştir. 

Müellif, eserin medhalinde Balkan
larda türklüğün inkişafı ve sonra gerile
mesi sebebleri üzerinde tarihi bir tahlil 
yaparak muhtelif nazariyeler ileri sür· 
dükten sonra Romanya, Yugoslavya, Yu
nanistan ve Bulgaristan türklerinin va· 
:1:iyetlerini ve içinde yaşadıkları hayat 
§artlarını sırasiyle mütalaa ediyor. Bun
lar arasında Romanyada yaşayan hıris· 
tiyan türkler (Gagauzlar) la Yugoslav
yada boşnaklar ve Bulgaristanda po
maklar hakkında da çok enteresan ma
lumat verilmektedir. 

Kitabın son kısmında göç meselesini 
ele alan müellif, göçün haddızatinde bir 
felaket olmadığını ve organ~ze bir şekil
de tatbik edildiği takdirde memlekete 
gerek milli müdafaa ve gerekse ekonomi 
bakımlarından yapacağı büyük faydala
n sayıyor, ve işin bu hayati ehemiyeti 
dolayısiyle Balkanlarda yaşayan iki mil
yon türkün en kısa zamanda ana yurda 
getirilmeleri için bir seferberlik organi
.rasyonuyla çalışılmasını teklif ediyor. 

Bütün memleketi alakadar eden ve 
~imdiye kadar bu derece geni ölçüde 
hiç işlenmemiş olan bir mesele hakkında 

müellifin ileri sürdüğü muhtelif düşün
celer ve müşahadeler diki tle üzerinde 
durulmaya Jayik bir kıymet arzetmekte· 
odir. Fiatı 100 kuruştur. 

HALK PiYESLERi 

M usahib zade Celilin ekserisi İstan
bur şehir tiyatrosu tarafından oynan
mış olan piyeslerinin Kanaat kütüpane· 
si tarafından neşrine başlanmış olduğunu 
daha önce memnuniyetle haber vermiı
tik. (*) 

Eski devrin unutulması hakikaten 
bir ziyan telikki edilebilecek bir çok an· 

ane ve adetlerini anlatan ayni zamanda 
tam bir inkilabçı sıfatcyle mazinin hata

lı ve zararlı taraflarım gülünçleştirerek 

halka bir ibret deni veren bu piyesler

den timdiye kadar ıunlar intişar etmiş

tir: Bir kavuk devrildi, Aynaroz kadı

sı, Atlı Ases, Balaban ağa, İstanbul e

fendisi, Gül ve gönüJ, demir ba§ Şarl, 

Fermanlı deli hazretleri, Kaşıkçılar, 

Kafes arkasında, Köprülüler, Gülsüm, 
.Mum söndü. 

Her biri janrında muvaffak olan ve 

oynaruşlan f'.611.aSında halkın candan al
kışlarım vı: takdirlerini toplıyan bu e
selerin, şimdi güzel ve muntazam bir ko
leksiyt>n halinde toplanmaları edebiyatı· 
mrz namına şükranla kaydedilecek bir 
teşebbsütür. 

Milli bir türk tiyatro tarzı yaratmak 
hususunda dikkatle tetkike değer mate
Tiyellerle dolu olan Muhasib zadenin e
serlerini gençliğin istifadesine arı;etmiş 
olanları tebrik etmeliyiz. 

(*) Kanaat kütüpanesi, tamamı 18 
cild olacaktır. Tam piyesi ihtiva eden 
her cildin fiatı 50 kuruştur. 

Nöbetçi eczaneler 
1 - Pazar İstanbul Eczanesi 
2 - Pazartesi Merkez ,, 
3 - Salı Ankara " 
4 - Çarşamba Yeni " 
5 - Perşembe Halk ., 
6 - Cuma Ege .. 
7- Cumartesi Sebat, Yenişehir 

ULUS 

l\Iilletler <::eıniyeti yeniden organize edilmek ihtiyacındadır 
Politika aleminin bugünkü manzaran 1914 iinkiyle büyük benzerlikler gösterir, dünya en had bir 
buhran içinde ı3pazmozlar geçirirken, büyğk harbtan aonra mlhu ebedileştirmek makıadiyle kurrıl
muf olan Milletler Cemiyetini bir kere daha hahrlamamak kabil değildir. Birkaç büyük ve kuvvetli 
azcisını kaybettikten sonra, ıon habef aelerind e mü lahaleainin acıklı neticeai yüz.ünden büabütün 
i~:ban aazlmıı olan bu milletleraran müeHese yi artık bir müzeye kaldırmak lazım geldiğini ileri •Ü· 
renler bulunmasına rağmen, wlhıı samimi olar ak arza eden milletlerin ,bu ölüme İnanmak için bir 
tecrübenin kôli gelmiyeceği ve derdi te§his ederek ona göre lazım gelen tedbirleri almak İcab ettiği 
kanaatinde bulunmalan Ja pek tabiidir. Her halde, bugünkü haliyle Cenevre müeıaeaesinJe esaslı 
bir eksiklih bulunduğu ve laydalı bir fekilde hayalını idame edebilmesi için bu kuaurun izalesi la
zım geldiği herkesçe tcudik edilmektedir. Ancak bunun çareai herk kında fikirler oldukça biribirin • 
den aynlıyor. Aşağıda bu mevzu üzerinde ileri siiıiilmü§ olan muhtelil görüıleri hulasa ediyoruz: 

Sovyctlerin teklifleri kirler iki esasta toplanmaktadır: Bunlardan biri çekilmiş olan 
biiyük devletlerin de iştirakiyle Cemiyetin kuvvetlenmesini 
temin etmek, diğeri de müessesenin otoritesini temin iç.in kol
lektif disiplinin kuvvetlenmesini icab ettiğidir. 

]ournal de Moscou gazetesi bu me.<;eleye tahsis ettiği bir 
ba§ makalede, MiJJetler Cemiyetinin ıslahı için ileri sürülen 
muhtelif tezleri gözden geçirerek bilhassa, çekilmiş olan bü
yük devletlerin tekrar müesseseye girmelerine imkan vermek 
üzere paktta onların isteklerine uygun tadilat yapılması fik
rini tenkid ediyor, harbcı ve istilacı gayelerini gizlemiyen bu 
devletlerin istedikleri harekat serbcstisini kendilerine verecek 
bir müessesenin bic bir Juymet.i kalmryacağrnı ileri sürüyor 
ve hulfisatan diyor ki: 

Bugün, harb tehlikesinin her zamandan fazla kendini his
settirdiği göz önünde tutulursa gayesi sulhu idame etmek o
lan kollektif çalışmalardan vazge!imek şöyle dursun, bilakis 
müşterek gayret sarfiyle harbı önlemek yolunrla her zaman
dan fazla enerji göstermek icab ettiği meydandadır. Bunun 
için de Milletler Cemiyetinin metodlarmda m •vcud olup son 
zamanlarda aç ık bir surette belirmiş olan eksikleri derhal ta
mamlamak İcab eder. 

B. Litvinof'un Milletler Cemiyeti Umumi Katibi B. Ave
nol'e ~öndemıiş oldu~u mektub Cenevre müessesesini vazife
sini görmekten meneden kusurları izale için bir sıra tamamiy
le konkret teklifleri ihtiva etmektedir .B. Litvbof'un teklif
leri bugünkü paktın çerrevesi içinde kalmakta ve tatbik mev
l iine konnlm;ıfarı idn. MiJJetler Cemiyeti paktında y;ınrl.-c;ık 
herhangi bir tadil gibi, çok uzun ve çok karışık usulleri ve 
mü?alcereleri icab ettirmernektedir. 

Sovyetler Birliğinin teklifleri kısaca şunlardır: 

Harekette aüraı 

Bugünkü günde çok iyi silihlanmı' ve harba huırlanmış 
olan mütecaviz en kısa bir zaman içinde dünyayı bir emrivaki 
karşısında bırakabileceği için Milletler Cemiyetinin gecikme
den harekete geçebilmesi şarttır. Bu itibarla Sovyet Projesi 
Milletler Cemiyeti konseyinin toplantıya çağrrıtmasr ve kon
sevin cemivetin bir azbma kanır tecavUzil tesbit etmesi icin 
çok kisa mühletler gözetmektedir. Bu Jrararm ittifakla aı;n
masr ,art kosulmıyacaktır. Ad mikdarının dörtte üçüniln tas
vih reyi bu hususta kifi gelecektir. Bu suretle herhangi bir 
milletin k<'lrara ittirak etmiyerek Milletler Cemiyetinin faali
yetine mani olmasına imkan kalmıyacaktrr. 

Kararlastırılacak zecrt tedbirler için tam sarahat mevcud 
olacaktır. Yani zecri tedbirlerin ne ramnn başlryacıığr, müte • 
cavize lrar§ı tatbik edilecek tedbirlerin nelerden ibaret ola
cağı ve tecavüz mü§ahede edildikten sonra, Milletler Cemiye
tinin tecavüze uğrayana ne şekilde yardım edeceği bütün tc-
ferruatiyle önceden tesbit edilmiş olacaktır. · 

Zecri tedbirlPre i!Ctimk plmivenlere karıı 

Bundan başka Milletler Cemiyetinin kararından sonra, 
mütecavize karşı, herhangi bir sebeble, mücadele tedb;rlerini 
tatbik etmekten istinkaf edecek olan devletlere kar§r da ted
birler alınması teklif olunmaktadır. Bu teklif de, son harb e• 
nasında, bazı devletlerin zecri tedbirlere açıkça iştirak etme· 
mi~ olmalarından ilham almıştır. 

Bugünkü ~rtlar içinde, harb arayıcılarını caniyane plan· 
larından vaz geçmeye zorlayacak tek şey, tecavüze uğrayan 
devletin derhal Milletler Cemiyetinin bütün azalarının yardı
mına mazhar olacağını bilmektir. 

Tamamiyle paktın çerçevesi içinde kalan bu teklifler hiç 
§Üphesiz geniş ölçüde sulhu sağlamlattırmaya yarayacaktır. 

Jlacar revizyonculu~u burada da ileri sürülüyor: 

Gazetta de Hongrie Milletler Cemiyeti reformu etrafında 
milletler arasrnda açılmış olan ankete macar bükümetinin ver
diği cevabı neşrecliyor. Bu cevabta, Macar bükilmetinin, pak
tın mütecavizi cezalandırıcı tedbirleriyle aza mi11etler arasın
da çıkacak ihtilaf ve kavgaların sulh yoluyla halli hususun
daki 11, lJ, ve19 uncu maddeler hükümlerinin muvazene ha
line konmasını arzu ettiği ileri sürülmektedir. Bu suretle, 
Macari.-;tan, devletlerin ileri sürdükleri siyasi talebleri barba 
başvurmamak üzere, sulh yoluyla elde etmeleri imka,;larrnın 
hazrrlanmasrnı istemiş oluyor ki, bu, her fırsattan i.<;.tifade ile 
ileri sürülen ma!Um revizyoncu/uğun bir kere daha ortaya 
konmasrndan başka bir manaya delalet etmez. 

iki es<ıs fikir. 

Birinci müşahede meşru bir dilektir. Birleşik Develtler, 
Japonya ve hususiyle Almanya dışarda kaldıkça, sulhu orga
nize etmek için hiç bir tecrübe fayda vermiyecektir. Faka~ 
çıkmış olan devletlerin tekrar Cenevre'ye dönmeleri diğer 
devletlerin elinde değildir. Ancak, iştirakleri için ne gibi şart
lar ileri siirdüklerini kendilerine sormak muvafık olur. Ve 
bunun şimdiye kadar neden yapılmamış olduğuna şaşmak la
zımdır. 

İkind fikir, yani teahhiidlerin kuvvetlendirilmesi, birinci
nin tahakkukuna bağlıdır. Hakikaten, muvaffakiyet için yar
dımları şart olanlar mevcud olanı bile fazla bulurlarken, daha 
sıkı kayıdlar konmasından ne fayda hasıl olacaktır? 

Müe~sesenin dfı, başlıca azaların, kendilerini alakadar 
etmiyen kavgalara sürüklenmekten korkinalarından ileri gel
mektedir. Kendilerine yardım etmek şöyle dursun kendi yar
dımlarını isteyecek olan bir topluluğun emrine kuvvetlerini 
tahsis t eye yanaşmak iıtemyiorlar. Ve habeş meselesinde, 
böyle bir rejimin faydalarından ziyade mahzurları meydana 
çıkmıştır. 

Alınan tecrübelerden iki pratik netice çıkarmak lazımdır. 
Harı:·--r arasmcia, koltektiviteyi ~:hlikeve koyup koymamala· 
rı noktasından bir tefrik yapılmalıdır. Bir de sadece ekono -
mile mükellefiyetler bite çok gayri müsavi bir fCkilde tevzi 
edilmektedir. Bu itibarla alakalılarm fikirleri huausi bir dik
katle tetkik edilmek Ibrmdır. 

"Bölünmer sulh'' formUlü icad edildi. Fakat bu formUl şu 
neticevi doğurabilir ''böWnmez harb" Habeşistan için, lneil
tere ile Fransanm İtalya ile barba girmesi icab ettiğini kim 
iddiaya cesaret edebilir. 

Burada müellif çok mühim 'l'e tehlikeli bir telclil ileri si1-
riJyor. Hakikaten, patlak veren bir harbrn bütün lcollelrtivite
ye sirayet etmesi ihtimali olup olmadığını tayinde Jnıllanrla
cak iJJçüler n~Jer olacalı.tırl Bu, sarahaten mahdud bir koJJek
tivitenin emniyeti pahasına, birçok rayı/ mi11etleri kurban gi
bi kuvvetlilerin önüne atmak teklifinden başka bir şey de
ğildir. Fakat acaba bir defa rayıflar ortadan lcalktrlc.tan son
ra, sıra, kendilerini önce cemivette sanmıtr olan ıorta kuvvet
li/ere gelmiyecek midir? JllJelli/1 bir emPeryalist tezini mü
dafaa ediyor göriinüyor. 

Bitaraflann fikri. 

Daı_ıimarka, t.~panya, Finlandiya, Norveç, Felemenk, İsveç 
ve !svıçreden murekkep olan Avrupanm yedi bitaraf devleti 
ar · :: .::ı m:iza!.cre ederek Mille:~er Cemiyetinin kuvvetlen~ 
mesi için fU teklifleri ileri sürmllşlerdir: 

1 - Milletler Cemiyetinin bütün devletleri içine almak au
retiyle evrenselletmesi temin edilmelidir. 

2 - · 1et!~r Cemiyeti ,ihtilU .:::1 f>ir kavgaya çevrilmeden 
araya girerek uzlaştırma çarelerini aramalıdır. 

3 - Silahların tahdidi i!iin devamlı bir komiayon kurul
malıdır. 

4 - Milletler Cemiyeti mütecavize karşı %ecri tedbirler 
kararlaştırmakla kalmamalı tecavüze uirayan devlete 
ıüratle mali yardımda bulunmalıdır. 

5 - MilJetler Cemiyeti ekonomik sahada milletlerarası bir 
uzlaşmaya varmak için derhal faaliyete geçmelidir. 

6 - Manevi ıilahıızlanma yolunda da yeni bir pyrct earf 
olunmalıdn. 

Milletler Cemiyetinin geniılemesi 

La Parole Bulgare pretesi de, Cenevre paktının ıslahı hu
susundaki te~bbüsleri gözden geçirirken diyor ki: 

.Pakt ~efonnu mevzuu bahsolurken, bize öyle geliyor ki, 
finıversalıte prensipini asla gözden ırak tutmamak icab eder. 
Milletler Cemiyeti kadrosu içinde bu husus temin edildiği tak
dirde bu müessesenin azası olan devletlere normal ve sakin 
bir hal'!-t içinde inkişaf imkanlan verilmit olacaktır. İnsanlı
ğın geçırmekte olduğu trajik devirde medent dünyanın bütUn 
devletlerin kötU bir ihtimali kartılamak tiıeze elbirliği yap
nıalan lizrmdrr. 

Evet, bu noktada beilies müttefiktir, •e bugün Cenevre'de 
bulunmayı§ları çok acı bir surette hissedilen devletlerin de 
qtiralclerini istemiyt!Ct!lı bir kimse tasavvur olunamaz. Ancak 
bütiln güçlilk bu i~tiraldn teminindedir. Eğer bu iftirakler, 

La Tribune des Nations da Henry Ltmery 1muiiylt çım millet,ler cemiyetini, paktın hyıdlarrnı daha fazla gevşetmek 
bir makalede diyor ki: auretıy/11 büsbütün kötürümleştirmek pahasına elde tHJilece• 

• 
tahnıı 
(Başı 1. ;oci ~~!'~ 

d"le~ rafından tasvib e 1 

b .. ·· h".ku'"nıet ,oer 
tıra utün u 
dirilecektir ki bu tafJ 

dayanmaktadır. • bir~ 
İngiliz hükUı:ncU 

kadar 
dilerek o 2arnana 1 
hazırlıkların yapılması 
nidir. ettfL 

Moming post ~ 
konferansının akıbeti ·~ 
mek komitesi talt )ı:o~.

1

0 
w dilt11 

rma bağlı olduğU 

maktadır. /. 
Komite, İtalya .,e ·r~• 

"b etU 
talik siyaseti tak• b·ıcce~ 
lukları bertaraf. ede 

1 
etctJ. 

Niyuz Kronık}'ı gaı ~ 
ııı b" 

italyan cevabların .~ 
arasında ııkı bir JPıl 

. il c olduğuna dehi tetk ı.;' 
duğunu yu:ıyor •C 

hücum ediyor. eti. 
Deyli Meyi gas~ 

kinci tetrinde to~ Vil" 
ecği Jıcanaatindedır~c~ 
zı diplomatı~. !"1 ub~ 
toplanabihnesını 111 

ti) 
lar. d·pıoısı' 

Deyli Herald, 
1 t1' 

ların pek yakında ~tr ff 
yor. Bundan d~la~edefiıd " 
konferansın sarıb ~· 
nü tesbit etınek 1 biri-
cud olan iaıkan1arda'I Jtl' 
ye göre, konfcranaıJS.ıeıcri 

.d 111ese 
bölgelerine aı riıiC 

mur, bölge k~ 

Milletler Cemiyetinin reformu hususunda ileri ıUrUlen fi- :ıe, bunun neye yarayacağı pek anlaşılmryor. 

=========:=:==========================================ıı===========~~~~====================-~4~-" 
No 59 O kaJl• nereye yumurtlar ve yumurtaları nereler- Darzi, boş beyinli küçük bir mahlfiktu Gittikçe daha ziyade .,.,.dJs 

dedir: buna dair bir şey duymuşluğun var ve bir defa da birden fazla şeyi aklı almazdı. yordu. ~ _,,ı (EN GEL K •. r AB 1 mı? Nagaina'nm yavruları da, kendisininki gibi, . N • b ın kaldıl'IP ...... ..AL 
- En yakın dıvann sonundaki kavun o- yumurtadan çıktıkları ıç· in birdenbire bun- agaına aş ı TikkiYİ öl Ş~ 

cağına. Orası hergün güneş görür. Birkaç - Ben Rikki - . tiı'- eli"' -
Yazan: Çeviren: hafta evel yumurtalarını oraya saklamıştı. lamı öldürülmesini doğru bulmamıştı. Fakat man sen ona haber ve~~,ıı s 

Rudyard K.LPLtNG NurettiQ ART AM _ Ve sen de bunu bana söylemeğe biç genç kansı, kendisinden daha akıllı bir ka· olmak için çok fena bır ı ı,t 

Darzi: 
- Büyük ve güzel Rikki - Tikki'nin ba

tın için şarkıyı keseceğim, dedi, ey korkunç 
Nag'ı öldüren, ne var, ne oluyor? 

- Üçüncü defa soruyorum, Nagaima ne
rede? 

- Ahırın yanındaki süprüntü yığınının 
yam başında. Nag için matem tutuyor. Be
yaz dişli Rikki - Tikki büyüktür. 

- Bırak şimdi benim beyaz dişlerimi! 

lüzum görmedin demek. En yakın dıvarm dmdı ve o, bu ywnurtalardan çıkan yavru- nuyorsun. a, tol ';ıt" 
dibine mi dedin? 1arm günün birinde birer kobra olacağmı bi· Bunu söyledikt~n sOl1' sııı• d 

- Rikki - Tikki, onun yumurtalamu ~ liyordu. Onun için o, Dar.ziyi yavruları ısm- sürtünerek Darzi'nın kati 
yecek misin? mak üzere yuvada bırakarak, Nag'm ölümü meğe başladı. 1 di)" 

- Hayır, yemesine yemiyeceğim. Darzi, prkısmı söyleye söyleye uçtu. Darzi, bir ta- Darzi'nin kansı: ıa "1rdJ' 
eğer bir kınntr akim varsa, şimdi ahıra doğ- kım hususlarda bir adama pek benzerdi. - Bwıu çocuk bir taŞ ,. ~ 
ru uçar, orada kanadın kırılmış gibi yapar Dişi kuş, çöp yığmınm üzerinde ve Na- ğı bastı. .. tell ~fl'r:~ 
ve Nagaina'nın seni çöplüğe kadar takib et- gaina'nm karpsmda kanadlanm çırparak _Peki, seni öidürd~Jtlll r' 

mesine meydan verirsin. Bmı kavun ocağı- haykırdı: <ta hesabını tamamhyaca8' (s' 
na gideceğim. Eğer şimdi gidecek olursam, ':-- Eyvali, Jiana<ımı lOnldı. Evdeki çoculi barlı için rahat etsin. 
beni görür. bir taş atıp kanadmu kırdı. 
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4 Barut dePosu üzerinde meşale > lzınir Fuvarında Sümer Bank Pavyonu 

l zvestiya; Nürenberg kongr 
ini bu şekilde va ıflandırıy or 
Moıkova, 16 ( A.A.) - Taa Ajanaı 

bildiıiyor: 
lzveıtiya gazcteıi "Barut depoıu 

lzerinde meş'ale,, batlıfı altında net· 
rettiği bir makale ile, NUrenbcrg kon· 
crcıinin bır bıl nçoaunu yapmaktadır. 
Makalede derıilıyor ki: "Her sazınd<an 
ayn ıeı çıkan nurenbcrg orkestrasm· 
dan iki esaslı ıes ayırt edilebılir. Mcm· 
lekctin dıkkatını dahilde pek de cazıb 
olmıyan tablodan ve ia9e zorlukları 
sıkm aınd n çcvırmek v b.ı) uk 1ıılah
lanma ıle Almanyanın savap hazır bu· 
lundu unu göstermek ıuretıyle yaban
cı m mlcketlcri korkutmak.'' 

ha 'imdiden dünyayı lnci1terc zararı· 
na olarak paylapıayı latcınektedir. lt
te, Avrupanın iöbe inde dıpna kadar 
ıilahlanan ulrert kampm pro3elcri 
bunlardır. Bu kamp, tımdıden lıpan· 
yada harekete geçmı r. K plan, 
Franaanın eerilerıne nufuz n, 1tal~.ın 
faıizmı ile mufterck olarak, Ce ]utta 
rıkı istihdaf etmekt dır Avrupa. mey· 
valarını toplıyor G R e • 
bcrg, tn ılterede mute 
bir devlet uranna ol 
t r ı h 1 mu mele rın n ı 

n banal n todl rı· 
Ur c t cdi-

Resmiınbde dıt 
ınanzarau 1:örü· 
len Sümer Bank 
pavyonu, !anır 
milletlerarau fu 
.arının hem mi
mart lubariyJc 
en gozc çarpan 
ve hem de ıç 

tanzunı bakı· 

nundan en mu
vaff ak oJmuı 
bar eaeradır. 

Sumer Bank 

B. Aitler, tamamen eski parolayı 
teyid etmı tir. 'Tcrcya~ına de ıl, to
pa ıhtıyacımu: vardır.'' B. Hıtler, deh• 
co ruyalar aer11ıne milletlerin yuksel· 
tılmc ı, i s atının azaltılm.ııı gıbi fi
kirler ilave ctmig ve ulusu en zalim 
mahı umıyetler içandc ıken ekonomık 

refahtan bahsetmıştir. Nurenbcrg'de 
ikınci döı l enclık plin ılan edılmı tir. 
Dort ıcnclık ı çı plinı olan bu plin, 
Alman) ayı ) abancı ham madde tabıi· 

• etm t dırl . 

yetinden "kurtaracak" ur. 

dıyorlar. 
N r iJCr&. Alma )I tarafından bır 

sistem içinde baltala ma ta olan Lo· 
karno d ıvlclle ı konfcr ı çın fena 

bir ba !angıç d fil, 
Şım ı bu kani nürnL rg oyununa 

Herek ve 
Feshanc ıab ı • 
katarının zen 10 

çeııdlerde ka • 
dın ve erkek 

y{ nlU kum an, battan ive tt hııhlım, 
Be koz fabrıkumın çok r ve çe· 
tıdli ayakk blan çanta ve bavulları, 
k ıd fabrikasının mamul tı, Bakır· 
köy ve Kay rl fabrikalarının beı üze· 

rinde tUrlü lmalitı c:ok 1:0.1e çarp1cı bir 
tckılde prezante edilmittir. 

Bılb ıaa henlb geçen eyllilde ite 
başlamıı otan Kayseri fabrikasının ma
mQlitı dıkkatl çekmekte ve k6y1Unlln 

bütUn pamuklu ihtiyaçlarını ltartı1ıya• 
C'~k bır tenevvu ıöıtermcktedir. SUmet 
Bank pavyonu, endüstrimizin metodik 
ve rasyonel çahf1Ularmı tayir eden 
bir intizam ve gibellllrtedir. 

Nurcnber.: panayırının agırlık m:r· 
kezi hiç fUph siz Hıtler ekonomı um· 
dcıi hakkınilil beyanatlarda dcjıl, uı
arruz propagandaamda bulunmaktadır. 
B. Httler'an yUJcsek sesle ve lngıltere· 
deki Uçilnc:U imparatorluk dostlarını 

bayrette bualanak suretiyle ıumUrıe 
iltedıfini ılln etmesinde tereddüd et• 

1nemi9 olması bu ıuretle izah edilebi· 

kar91 sovyetler birhıının ne yapugını 
ıormak haklı bir fCY olur. Sovyetler 
Blrlilinin milyonlaru ltçııl aon g(in· 
lerde mutad faaliyetleriyle meşsul ol· 
mutlardır. Memlcketımir, nurnber& 
haykJrmalarından sok daha enteresan 

milyonlarca i9Je ufrAfıyor. 

ISPANYOL iHTiLAL ND E SON AFHA 
(Bıp ı. inci uylıdı) 

lir. Bu:zat B. Hıtler, o kadar heyecana - J 
diılttli ki, yalnız Ukranyaı degıl, ne ani mazlıw 
faala o• ebik. ··unı. ı Ye &iber>'aY• 4la 

rüyuında ıörmekte Ye alman topratı • ) • 
lberind• bir cennet kurmak ıçan bun· genış 1 or 

1 

do yalmnda bir rnarkuiat denlaaltı ıe
mi&ini batırmııtır. 

uiluı•t M"ldflf!ri 
Parlı, 16 (A.A.) - Fipro cueteai, 

lıpanyol hUkUmetınin, cumur ... kanı 
Aıana ye bafbalran Largo Kaballero • 
leyblnde bir nlkaat lreffettifinl, alta 
kitinin tevlrlf edtldilinl Ye diler tevki· 
fata lııtbar edilmekte oldufunu )'UI• 

yor. 

Jarın kendiıirıe llzım olduiu neticeıi- Şanghay, 16 (A A.) - Pakboideki Gent!ml Kabnnella.ı~ın alman matlannrn noksan oldufu ılSylenmcktcdir 

Sen Jan dö Lua. 16 (A.A) - Havu 
aıanıı muhabirinin ötrendıtine göre 
umumi karargihları Zumayada buluıı· 
makta olan San Scbasdyen vahıi B. 
Ortep, hllkilmetln müdafaa tqlrilltını 
Orio ıle Repl aruında Jnarmuıtur. Bu 
mıntakayı ve Biakıye eyaletinı mllda· 
fu edecek hUkUmet kuv...etlerlnin mık· 

darı kırk bindir, Bunların kifi mılıdar· 

da ıllaha malik olduklan, ancak mühım-

rıe varmaktadır. Bunun içindır ki, B. :tek japon tueean Dopi t 'ın katli hl- Harck5.tı binbap San Juan id re etmek- nıillcıine l>C)annameıi 
}Jıtlcr'jo peykleri olan Golıbcll n Ro- diaeai Çin memurları tarafından japon tedir. HUlribnet lnıvvetlerinın Ta1iftra Jhırao,, 16 (A.A ) - Naayonalllt 

L.....--~- ..... 11-L1 ld bilktbnetiıa mlW mldafu komlteel .... scnbcrı'in bu kadar tapanca ileri si~ kouoloalulu memurlarının lranya çak· aunta- -r ....,,. .... ,., • • et-
dl bl tiklera takdirde San S baatiyen latlka· lal ıeneral Kabenllu alman D.H B a-

nııt olmalarına hayret etmemek ıere- ma mı manı olduktan eonra, cld r jın11nm muhabirini L.....buJ -~erelr lrea-
metinde mulrabll blr taanuu ıcçecek· - W'UI 

kir. B8yle bir lnun milletleraratı mil tckl alını9tır. Çinhler, Sanıhayda ja- leri söylenmektedir dlıine alman milletine hitaben bir be-
_,. bet tarıhindc gor11lm f bir fCY de· ponlara "ka .. ı mUcac1ele etmıt olan 19 yanname vermiştir. Genen1 yanında 
·- ·:ı- !btillld bır kaynaktan alınan ma-
iıltlır. Bununla beraber fatızman buı· uncu ordu ukerlerinin J•P.On memur· komite arkada lan olduğu halde bu 

ld ltimata göre ıeneraJ Franlco ıle general 
cık yay lma yolu doğuya doğru 0 u· larına ... uruı edeccklerınden korku· mUnaaebetle ıu beyanatta bulunmuı· 

1 .... Mola ispanyanın ılmaJ ve mcrkuinde 
i unu zannedenler muıt rıh olmaıın ar. "md rJarı tur: 

yorlardı. Japonlar fi ' m"GlU • • Oç yU.1 bin kifllllr bir kunete 1n11ilr 
.Nüıcnbcriı: in tchevvur dolu heyeca- nın karaya çıkmaımı tcının ıçin bulunmaktadır. Bılba da ve A•turide ı'- Alman milletine deyiniz ki: 
nında Avrupa kollektif emnıyetını her Pakhoı onune harb cemıleri t&}ıcid et· i ti ı Burgolda bulunan hpanya mılll mUda· 

k ,., s bUkh naıyonal ı enn ıdırni altında 
ne pahaıına oluna olsun aktm bıra • faa komiteal reiıi ıencral Kabenella1, 
ınak tcınayUlU Jaikiın buluıamaktadır. mektcdırler. muhtarıyetçi hUkUmet kuvvetleri te•· ileride her ne oluraa olıun, komUnlıtH-
Kudurmuf halk amarlerının butun hıd SOVYETLER'DE: kil edılmit o1dulu haber verılmcktedlr. &in ve naa11istlltın mUtcfeuih ıihnl· 
det ve tehevvüılcri franaız • .avy t 1nuzam yerinde ise de iatc meaeleıi yetine ka11ı yaptıfımıı ..Ucadelede Al· 
yardım paktının üzerine çoktlı l'iloı ) u...n•e/i U!brilc çok mutlrilldUr Bilbaoda ıate veaika- many•nın c&terdlii doıtluf u ve mane-

b ··-..,.. lan ..a-ııtıı-.. tır. Şimdı Orada lrun -e _. n L-- ti ı 1 Sovyct • Çekoslovak paktını er ne ua .. -.. • ,.., m Z1111Ue spanyanın as a unutmı-
ı ı Ma.kova, ı 6 (A A ) - B. Stalin. l l San Sebutlyenden gelmiı otuz altı bln a _,. i -·h .. ına olursa olııın > ıkmak. ftc, a • yaa~ma .vı ver yor· 

..-- eylülde"-- ton ..ıt.kJe 1102 metre rekor mülteci bulunmaktadır Al bl t L d' 'hi i ınan faKı:ıminın abat fıkri budur. Çe· ...... , :,.• manya 11a aen ı tarı vaz • 
s yükaekl cine rıkan pılot Yumaıcf'e IA· f · ld ak '"'tml ola k dah ba 1 &.CMllovakya) ı yıkabılmeL açın tcc:rıd et· ~ d -L-1 1 • L- caını r ... t ra a an-

vermlttlr. Ve bu bUbuu Anupayı her 
nevi iatilalara kup himaye etmek il· 
1.1m 19ldili ftldt tecelli etmlttlr. B\l 
YAaife bugiln de komüniatlijbı 4Ua1a• 
71 nlrlil• .Urtlldemck tqebbGatl br· 
punda teubUr etmlftir. llilletinla w 
teflniı prktlı na.t bekli,orlar. Bls da 
bunu prbda yapmak ktiyonu. Bldm 
wulfcmls A•rupaaın ltlei balrmuadan 
abin tarktald ...Uenbden daha u mU· 
blm delildir ... 

Malagada panik cıar 
Londra, 16 (A.A.) - Dcyli Telctar, 

Jlalapcla halk ceph•l b\lkUmetlala ta• 
mamen dalılma halinde oldufunu )'UI• 

7•· Bunun .-.W mllle. .oayallat. b
mUnlat " ......,.. ırupları arumclalrl 
anlqmublrlarcbr. 

Bu gueteye atre, anartlıtlerle ko
mUniıtlcr, nli Veganm itidal halrkm· 
dıld tavılyelerine kulak a11nryorlar YC 

Malaganın timclı hUr bir tehir o1dulu· 
r u ve kimsenin Madridin emirlerini 
cUnlemeye mecbur olmadılını bl1dlrl· 
y rlar Bunlar hftsUn dUpmılarm tıeY• 
•lf Ye idamına d"am etmelrtcdlrler. 

Nüfuzlu kom&nlatlerin ortadan by· 
boldukları ve bunlarm Allbnteye we 
oradan da BaneJona ıeçmiı olmalar•
ıur. muhtemel bulundulu MSylenme~ 
dir. 

Satılık ev aranıyor 
,. mıml bar tebrik tetırafı çclaniıtir. Bir emaıall •em "1 'lfltr rıldı ıısta komUnlıt ve marlraist tecavUzU-

mck. U da.,. Londra, 16 (A.A) _ Bır ın•ıJlz poe- Pırla. 16 (AA) - Jaka radyosu ne kartı urfettiRimi.1 pvretlerin ma- Ycni9ehir ve Knaklıdereye kadar 
Rovelv rl Franaanın ıtö • ne "-· • 1 1 k da t 1' k A rupada kuvvet· ta tayyareaı, hareketinden sonra ateş al· bildiriyor: naıını anlamıttır. Mukadderat tarihin o an mınta a uam 7.000 ıraya a· 

yabılmck açın orta Y mıı ve du m tür lçındekiler ui ve aa· Aailer ırupuna menıub bır kruva- dönüm nolrtılarında t.panvaya dalma dar bir ev aranıyor. TalibJuln pıete-
lcnmek. d lamdır. Tayyare ukatlanmııtır. zör Kadıks vilayetindeki San Pernan- birinci derecede ehemiyetli nıUelcr mlzde Cemal Tahir'e milracaatlan. 

•~F:a:~\~zın==ı~ö:m:u~r~g:cd:e:n~ba:h:s:e:tm::ek~J:e~•~~~==-=~~=-:;~~=-:::::=:;::~~~~:=::::::::;::==:;:;:~~;:;;;:::;:~:::=:::~~::::~~===--=~;:ı;;::-:~:::;::::;::-::::7.:~~::7. aklın ınktfAfma en~I olur Kal bftlık ara ında, d rındir; d,.JilJerle aanılamaz. O, öngörululerin tahlile.il~ ve hcndf'Bttalcr vardır. Hermitt:-;e 
Tefrika: No. 

47 
,.hralann ve h8clıeelmn m bzulıyeti içi~ emniyet ve katiyetine biraz yaklatır. Ve itin Weiertraaa cntuıtif, Rcimann ile Bcmard man· 
tttnler v~ otomobil1erde, aokağm 1rurultuıunü tuhaf ol"n ciheti de ıudur ki limin intuma kar· takçı idiler. Entuı.ayonun ketifleri daima man• 
dinJayerek ımcma pcrdeai kartısında veya zc- tı on oni yabancı dejiJdir. Muhakkak ki ilmi tıkla fıil aahuına k<'nulnuılldır. Alelide hayat· 
k yı tek11f etmenin bılinmedı vi mektebi rde bu· lcqıflcr aade zckinm caeri değildir. Dfthi alim- ta olduiu Rtbi ilımde de entüiayon kudretli, fa 
yumuı olan çocukların ne kadar az zeki olduk· lcr, muphede edip anlamak kudretinden batka kat tehlikelı bir bi'gi VMltwchr. Onu hamhayal
lannı mu,.hede etmek kolaydır. Zckanm aelit- huealara, entuiıyona yaratıcı muhayycleye de den ayndetmck eltecriya ll'IÇtür Y alnrz onun 
m-ru kolayJa,bran veya genlcten imıller de ma1ıkdırlcr .Entuiayon aayeainc:le bqkalan için lulavuzluiu ıle hareket edenler yanılDl"P ma.· 

Bil.At 
Yııın: Dt. ALEXlS CARREL 

Tilrkçty• ~vfrın: NASUHi BAYDAR 

B la 
L- 't L!- i- meeeli fabrikada ame-

un r, Dil•• ou .... -• k 
.. ahud bankada ku u 

leliğe veya bir mapzıt Y _
1

_ f da . r damlan 1eÇMeate ay 
memurluğa elvent 1 8 bü . k ehemiyetı 
dır. Bundan baflta bunlar, yu 

da e dana çıkannlflardır 
olan bir vakayı m Yyıf F ı__k herke-
F -.:ıı rd .. aklen za tır. llYll ı 
.cro. ~ e~ ç~ _..ı_ eklnm emmiyet ve 

•an hıueame ı•bet eocn z be 
'- f. . de ·ı blr r~Jlidlilik vardır· Bu • acy ıyetm gem y--. 

k da ba ·naanlar bırer dev ve eksenyet ıee 
rrn n ZJ ı b'l. . 1 do 
• _ _ı. H . ••n ayn zeki ka ı ıyetı a e • 

cuceaır er m-- •ı_ k k 
iar. Fakat bu kabiliyetler, bityu1t veya uçu 

im-'- · · devamb bir ol.unlar, tezahur edeba c:A ıçın 
. . . 'f tayin olunanuyan bazı 

egzcraaı 'c ayı tan ve 
C'- h kkı da tam ve rnuhıt tartl rı i terler. LotY8 8 ı. k t ek 

derin bir muphede, vuzubla mu~ ~eke ilan· 
itiyadı, m ntık bılmek, riyazi le e!' u 1 n 
rnak d n t\t d i ! " zeki kudret m çop ) 

• . lakkkveacee f ylerdır Bunun tersane o ra e eli" 
ınlitah d 1 r, ar intabadan çabu ak genne 
gc m k, h yal genıılıgi nızam 'c ehıd yoklugu 

vardır B nla suaıylc ya Y1f tarzında, be izlı olanı eczerler, ROnınuıe gore mucerred o- ruzdurlar. O daima aac:hk dtiildır Yalnız bü 
lenme det] nn gorulur F kat bunlann te • lan hidaselcr ara11nda munaacbetler fehmeder· yuk adamlarla temiz yureldi beıit insanlar zıh 
11rlen iyıce b lan emektedir. Dcnalcbilır ki 81 lcr, m hul hazinelerin vucudunu tahmin eder· nl ve ma~ Myfttm yultlek zirvelerine onun 
danan luzumundan f olma ın derececi lcr Rutun buyuk imanlar entuiayonla mute- vaatuiyle gotürulurlcr. 811 acaip bir haaadır. 
spor yapılmaaı peik J k terakkıyc man olmak hallldırlcr Onlar muhakeme etmeden, tahlil et· Hakikati muhakemenın yardımı olmakaaz1n elde 
t drr Atlet) r ekaenya az zek diri r Muhtemel mecl n, bilmeleri lAzun geleni bilırler. Hakıkl etmek bize izahı imkln112 gibi gorunür. Bazı 
dir ki akıl eon merhal ine varabilmek açm bir bir tcfm, madunlannı acçmek için ne peikoloıık tcklıyle cntuiayon gayet tÜratli ve ani bir mu· 
taknn prtlann bar arada toplal)mUI liznnchr ve ·vechitebehlere ve ne de İstihbar f a9lcr ne ihtaya· ,.hede neticeaindc yapılnut bir muhakemeye 
buna da an k bazı larda rutlanabilmıtbt. a vardır lyı bir hakim, kanuni delılle.rin tcfer· benzer. 
Beteri et bu prtla.n kqfctmck tecrubeane hiç ruatı araıanda kendani kaybetmeksizin ve hatti ihtimal ki bUyuk h~imlcrin haıtal nnın 
bar vakıt memit Zek nm tekevvunune Cardozo'ya bakılma, bazan da, yanlıt mulaha • halı ve ıatıkbala h kkın~ki bilgılcrmde böyle 
aid hıç bir bi miz ktur Halbuki onu hafsu Zftlara iıtinftd eder k, doğru bar hukum verebi • bar mahıyet v rdır Bır adamın luymctı h"kkan 
1dmanlan ve mektebi rde y pılan c en si rle lır Buyuk b'r lım, yapılac.ak bar ke if bulunan da bir anda hukum verildiKi, 0 adamm fazaet 
inkitaf ettir 1 aımw ummaktayaz cihete derhal teveccuh eder Ealuden ılham adı len ve fezahatları tahmin olundugu zaman böy· 

Zeki, tek batına. bilgıyı meydana 1 tar veni n •tte bu had eedır. le bar hidıae vuku bulmaktadır Fakat bqka bir 
mcz. fakat lgmm yaratılmuı IÇlD zaruri biı Alımler araaında ilu turlu zek .. ya raıtlanır: kıl altında entuı yon, mntah~de ve muhake 
unıurc:lur Bil ı, an k bir aorunufÜ olduiu ze- mantıki zeka, entuıtıf zeki llım bu ıki e.ntelck· mesiz olarak huaule ehr Bazım bızler 
k yı kuvvetlendirir O, inaanlıia yem bir ente- tuel tipmden ıkı.ame de tcrakkaaını borçludur dılcn hedefe nerde olduKUnu bilm k ı 
lcktuel durum tec:.rube ile muhakcmcnın verdi- Rı,tazayc, tamamayle mantıki bar bünyeye aahıb en bren vuat yı t mm kanın vanr 
aı vüauk ve emnıyeta Ftumıftri. Bu cmnıyet olmakla beraber, gen entuaayonu kullanır fU. bilir kı bu bıl 1 tcklı harl R het' l ıncı 
ım nınkmden büsbutün betJladrr iman daha yazay ılcr arasında entuıtıfler, mantık ılar, ha11e adım verdaaı un onaye yaklatrr (S nu var) 
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Ba n<l ı rma l\'lalmüdürlüiüııden: f Tavukçuluk Enstitüsü 
JI. temmuz - 93C: tarihinden itibaren müzayedeye konulan 20 • Direktör]iiğünden : 

afustos • 936 dan 31 ·ağustos - 936 tarihine kadar on gün müddetle 
tcmdid edilen ve talip cıkmavan 30 bin lira bedel muhammenli 
l.fanv .... gölünün 3 senelik resim miri ve batık avlama khakkı iltiza 
mınt 30 • eyllıl • 936 günü saat 15 de ihalesi yanılmak üzere bir ay 
mUddetle pazarlığa konulmuştur. İlan olunur. (886) 2-4325 

l'aptı Kadastro Umumi 
l\Iüdürlüğündeı1 

Trakya heyetleri için 3 adet Sanğe Takeometresi ile 4 adet 
grB:dh Verniyeli Minkalenin 21-9-936 pazartesi günü pazarlıkla iha· 
lesı yapılacaktır. İstiyenierin mezkur günde saat 15 de pey akçesiy-
le birlikte Levazım Müdürlüğüne müracaatları. (806) 2-4336 

fürk Hava Kurumu 
Genel l\lerkezinden : 

Şartnamesine göre Kurum için 60 ita 70 ton kesilmiş kuru me
şe odunu pazarlık suretiyle satın alınacaktır. İstelclilerin teminat 
akçesi ile birlikte 18 eylül 1936 cuma günü saat 15 de Genel mer-
kez muhasebesine mllracaat etmeleri. 2-4322 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

l\laı·din vilayeti daimi 
encümeninden: 

Mardinde hususi idare namına yaptırılacak 36494 lira 98 kuru§ 
bedeli ke~iW konferans salonu inşaatı kapalı zarf usuli ile eksilt
ıneye çıkarılmıştır. Bu keşif muhteviyatından 935 mali yılı içinde 
alınmış bulunan 5000 liralık malzeme ile kısmen yapılmış olan 
2532 lira 20 kuru§luk hafriyat ve sair ameliyat masrafı ki ceman 
7532 lira 20 kuruş !idcarıldıktan sonra geri kalan 38962 lira 78 ku· 
ruşluk ke§if bedelinden de Nafıa Vekaletince yapılacak her türlü 
tadilatı müteahhit kabul etmeğe mecburdur. 

İhale 26-9-936 cumartesi günü saat 12 de Mardin Daimi Encü
meninde yapılacaktır. İstekliler mezkur saata kadar teklif zarfla· 
rrnı Mardin Daimi Encümen riyasetine gönderecektir. Bu saattan 
sonra gelen teklif zarfları kabul edilmiyeceği gibi postada vaki 
olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 2737 lira 50 kuruştur. Bu ite ait şart· 
nameler ve evrak funlardır, 

Eksiltme prtnameıi, mukavele projesi, Nafıa İşleri ıeraiti u· 
mumiyesi, fennt tartname, ke,if cedveli, metraj cedvell. 

.• İ~tiyenler bu §Clrtnameleri ve evrakı fenniyeyi ketif bedelinin 
:yuzbınde bc§i nisbetinde bir bedelle Mardin Daimt Encümeninden 
alabilirler. 

İıtckliJerin Nafıa Vekaletinden alınmış olan ehliyet vesiliası 
veya bizzat mimar veya mühendis olmaları ve yahut bunlardan bi· 
rile ortak olarak çalı~acaklarını bildirir Noterlikçe muaaddak vesi· 
ka ibraz etmeleri şarttır. (691) 2--4086 • 

Hariciye Vekaletinden 
Çankayada Hariciye köşkünde yaptırılacak çamaşırhane tçın 

28.8.936 tarihinde yapılan eksiltmiye talip zuhur etmediğinden 
18.9.936 tarihine müsadif olan cuma günü saat 16 da pazarlık sure
tiyle ihale edilmek üzere talik edilmiştir. 

Keşifnamede yeniden yapılan tadilatı ~alipler Vekalet Levazım 
Müdürlüğüne müracaat ederek görebilirler. (759) 2-4157 

Pazarlıkla eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
1 - 3-9-936 günü ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile ek

siltmeye konulmuş olan Ankarada Cebecide Musiki Muallim mek· 
4ebine ilave olarak yapılacak çalışma odaları ve jimnastikhane in· 
şaatına istekli çıkmamış olmasından ötürü yeniden aynı şartlarla 
ve pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. -

Keşif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hususi şartname (fenni şartname) 
E - Keşif cetveli 
F - Proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 122 kuruş mulCabitinde Ya

pı İ§leri U. Müdürlüğünden alabilir. 
3 - Eksiltme pazarlık suretiyle ve 25-9-936 tarihine müsadif 

cuma günü saat 16 da eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1835 liralık muvali

ltat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesindeki evsafı haiz olması 
ve bundan başka bu büyüklükte bir yapıyı yapabileceğine dair Na· 
fıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası almıJ bulun
ması lazımdır. 

5 - İstenilen vesikaların 3 cü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine verilmesi şarttır. (775) 2-4202 

Nafia Vekaletinden: 
Açık Eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş Ankarada polis ve jandarma mekte· 
binin ç:ımaşır ve yemek asansörleri inşaat ve tesisatıdır, 

Tesısatın tahmin edilen bedeli 4246 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme ıartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D • Fenni şartname 
E - Keşid cetveli 
F - Proje, grafik 

İstiyenler bu tuıırtnameyı· ve k 21 ı: k. b'l" d y • 1 · r· evra ı KUruş mu a ı ın e apı ış erı umum müdürlü"günden alabil' 1 
3 Ek . ır er. 

- sıltme 28.9.936 tarihind • .. .. 
Vekaleti yapı işleri eksilt d e pazartesı gunu saat 16 da Nafıa 
lacaktır. me o asında a!iık eksiltme usulü ile yapı· 

4 - Ek~iltmeye gir~bilmek için isteklinin 318 lira 45 liuru mu-
vakkat temınat vermesı bundan başka ı 6 1936 t ·h· d ş 
f k"l · d · · arı ın en sonra Na-ra ve a etın en alınmış ehliyet vesikasnıı ha· 1 ı~ d 

İ . . ız o ması azım ır. 
5 - stenılen vesıkalar yukarda 3 üncü madded 1 

· · k~ . • e yazı ı saatten hır saat evelıne adar eksıltme komısyonu reisliğine makbu k 
bilinde verilecektir. (824) 2-4

303 
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Tavukçuluk Enstitüsü için isim ve evsafı şartnamesinde yazılı 
•ı kalemden ibaret ve (2500) lira muhammen kıymetinde alet ve 
C'devat açık eksiltme usuli ile satın alınacaktcr. Şartnameler her gün 
saat 9 dan 12 ye ve 14 den 17 ye katlar Çankırı caddesi üzerinde 
bulunan Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden alınır. İsteklile
rin 18 eylfıl 936 cuma günü saat 10 da ticaret odası vesikaları ve 
187.5 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka mektuplariyle 
birlikte Keçiören yolu üzerinde Ankara Tohum Islah istasyonun· 
da toplanacak komisyona başvurmaları. {836) 2-4260 

Ankara Elel~trik ve Havagazı 
Şirketleri l\'Iüdürlüğünden : 

Şirketimiz saat şubesi montörü B. Abdullahın şirketimiz
le hiç bir alakası kalmadığını sayın mütşerilerimize bildiririz. 

2-4384 

Türl{iye Ziraat Bankası 
l\ferkez J\lüdürlüğündcn: 
20.9.936 2üni.i saat 14 de aleni mi.izavede suretivle kirava 

verilecek olan Lozan Palas Oteli ile Surla biraderlerin işgal el' 

tiği bina için, talihlilerin 1250.- liralık muvakkat teminat ak-
çesi ile müracaat etmeleri ilan olunur. -4387 

KREM BALSAMIN 

Kumral, San§ın, Esmer her tene tevafuk eden yeg-Sne sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, Çil, Leke ve sivilc<:leri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz renkll 
4 - Krem Balaamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNAGİLİZ KANZUK ECZANESİ, 
B~_:;oilu - fs•anbul 

~ -.. ~~~~~ ~~ ~~~~ . 
Adliye V ekaletiııdeıı : 

J - Ankara adliyesiyle temyiz mahkemesindeki kalöriferler 
i~iı1 alınacak 150 ton kok ve 130 ton da lavamarin kömürlerinin ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25 eylCtl 936 cuma günü saat 15 de Ankarada tem· 
yiz binasında Adliye Vekaleti levazım müdürlügü odasında topla· 
nan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 -'isteklilerin bu hususa ait şartnameyi Ankarada Adliye Ve
kaleti Levazım Müdüriyetinden, İstanbulda Adliye Levazım Me
murluğundan parasız alabilirler. 

4 - cher tonu için tahmin edilen bedel kok kömürü için c~ ~ > 
ve lavamarin kömürü için {30) liradır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli muham
menin % 7,5 ğu nisbetinde olan 652 lira (50) kuruşu nakden ve ya
hut devletçe nakit mukabilinde kabul edilen tahvilatı mahalli mal 
sandığına teslim etmiş olduklarına dair olan sandık makbuzlariyle 
teklif mektuplarını havi mühürlü zarflarını eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri, taşradan teklif 
mektubu gönderecek olanların da aynı saatte yetişmesini teminen 
daha evvelden postaya tevdi etmiş olmaları ve dış zarfları mühür 
mumu H.! avrıca mühürlenmiş olması lazımdır. (881) 2-43r 

Erzurum Valiliğindeıı : 
Kapalı zarf usulile eksiltme 

31 Ağustos 936 pazartesi günü ihalesi yapıla~~ olan Erz.urum 
muallim mektebi ikmali inşaatı kanuni ba~ı eksı~l~~le~. h~sı.:bıle 21 
gün müddetle temdit ve yenid.:n ilanına liızum gorulm~ştur. . 

1 _ Eksiltmeye konulan iş: Erzurum erkek mualhm mektebı 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli (242671) liı-a ( 48) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık.genel şartnamesi 
D - İnşaata aid fenni şartname 
E - Keşif cetveli 
F - Proje 
Talipler projeyi bayındırlık bakanlığında, Erzurum Bay~ndı~lık 

müdürlüğünde gorebilirler. İstekliler şartname ve evrak~. ~r~.Yı .. 12 
lira 10 kuruş mukabilinde ilan mahalleri bayındırlık mudurluğun
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 21 eylfıl 936 pazartesi günü saat 15 
Kültür Direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır, 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira muvakkat 

teminat veırmesi ve bundan başka a!?ağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermeleri lazımdır. 

A - 1936 yılma aid ticaret odası vesikası 
B - Bayındırlık bakanlığından en aşagı yüz elli bin liralık bu 

nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika. . 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten hır saat 

evveline kadar Erzurum Kültür Direktörlüğün dairesine getirile
rek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek· ı 
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (841) 2-4261 

17 EYLÜL 1936 p 

Kars Nafia l\'lüdüı-lüğündell 
ı - lğdırda muhacir iskanı içitı yapılacak ola~ ve·rı.

lirahk 236 adet .:vin 139.530,28 lilalık keşif üzerıne 1 

ımretiyle eksiltmeye konulmu~tur. . iiJıl 
2 - Pazarlık 21.9.936 tarihine müsadif pazartesı g 1' 

Kars Nafıa Müdürlüğünde toplancak olan komisyonca 
3 - Muvakkat teminat 10464,77 liradır. . . el• 
4 - Şartnameler, plan ve keşif 6.97 lira mukabili;O d 

müdürlüğünden alınabilir. Bu hususta tafsilcit almak 11 

bul, Ankara, İzmir vilayetleri Nafıa müdürlükler~nd~ rtnl 
dak evrakı görebilirler. İstekliler muvakkat temınat aa -,,_ 
kaletince musaddak ehliyetnameleri ve mali iktidarın e 
hahmil olarak bu günde pazarlığa iştirak etmek üzer 2 ilan olunur. {1047) 

Dahiliye V ekaletiııdeıı: 
d•kİ 

1 - Ankarada Yenişehirde vilayetler evi a.rkasın c 
tesviye ve tanzimi işi kapalı. zarf u~ulü ile .eksıltrn~~ttuft 

2 - İşin muhammen keşıf bedelı 7077 lıra 89 1c 
a - Bu işe ait sartname ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Tesviyei turabiyeye ait fenni şartname 
C • Keşif cetveli, 
D • Projedir. ısiı o 

4 - lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bede 
let levazım bürosundan alabilirler. eıcltet 

5 - Eksiltme 28.9.936 tarihinde saat 15.30 da ~tır• 
çinde toplanacak satın alma komisyonunca yapılaca 

6 - Muvakkat teminat 351 liradır. . . de ~ 
7 - Teklif mektupları yukarda 5 mcı madde k e 

bir saat eveline kadar Dahiliye vekaletine getirel~re potf' 
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektır• ılı 
derilecek teklif mektupları gene 5 inci maddede Y~' rıoıll 
reisliğe gelmiş bulunmaları şarttır. Teklif mektup :ır. 
larr mühür mumu ile iyice kapatılmış olmaları şart 
ki olacak gecikmeler kabul edilmez. (837) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

Biriııci Umumi l\1lü f ettişlik 
1 - Eksiltmiye konunlan iş: .. rıJırılf 
Diyarbekirin sur haricinde imar planına go~e ~Y1ı:010rdıl 

de yapılacak birinci umumi müfettişlik ve yed~ncı d ]1erİ 
danlığı konakları inşaatıdır. Bu inşaatın keşıf be e 
(95503) lira (36) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır, 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnarnesl 
D - Hususi şartname 
E - Fenni şartname, 
F - Keşif 
G - Keşif hulasası 

H - Projeler . . e J)i 
İstekliler bu evrakı (5) lira bedel mukabı!ınd e 

Birinci Umumi Müfettişlikten alabilirler. btanbulkV yabll 
müdürlüklerine gönderilecek olan nushalardan °

1
f de JJ 

3 - Eksiltme 28.9.936 pazartesi günü saat (l 
muml Müfettişlikte yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için : . . add 
A - Arttırma ve eksiltme kanununun 17 ıncı 111 

olarak (7163) liralık muvakkat teminat \•erm~le~i. vesilc'sıt" 
B - Ticaret odasında kayıtlı bulunup buna aıt , 

mesi. karı t•l C 
C - Resmi gazetenin 329i sayılı nushasında _ç'.k eblil" 

ye tevfikan Nafıa vekaletinden alınmış müteahhıtlı 
1 smı haiz olması lazımdır. de y•'' 1 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü madde ıni 1' 
bir saat evveline kadar Diyarbekir de birinci lJm: biliııd1 
teki münakasa komiS}Onu reisliğine makbu~ mu ~ uı:ıcil 
cektir. Posta ile gönderilecel: mektubların nıhayet übar t11 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın~n 11

\
3
ca1' 0 iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Posta ıle 0 

2
_ 40 

ler kabul edilmez. (690) 

1 ANKARA 
SATIN ALMA 

1oı 
LEVAZIM AM1l~l~1' 
KOMİSYONU !LJ\ 

İLAN 
0 

toı1 
İstanbul komutanlığı birlikleri ihtiyacı olan rJ~O 1ar:ırtı:: 

eylül 936 da kapalı zarfla satın alınacaktır:. '"ldugıı ı' 
31500 liradır. Şartnamesi komisyonumuzda ~oru k ilk teıs' eli 
ruş mukabilinde de verilir. İsteklilerin 2363 Jıral~. cıi .ıo•", 
buz veya mektubları ile 2490 sayılı kanunun. 2.3 ':I'en en ~ 
yazılı vesaikle beraber teklif mektublarını ıhale koınisY 
evveline kadar Fındıklıda komutanlık satın alına 

27 meleri. (742) z-4l fi 
İLAN kıta•t 

l - Tümenin Erzincan garnizonunda .buJun;n yaı::ııı;_.91 
sesat eratmm senelik ihtiyacı olan 22200 kılo s~ e111daı:ı r. 
nünda kapalı zarf ile eksiltmesine talip çıkma ıg rilıtJlftı 
kanunun 40. mcı maddesi mucibince pazrhğa ~ev 

2 - Muhammen bedeli 15540 liradır. . Jtrtlış blf 
3 - Yt.izde yerli buçuk ilk teminatı bin yuz a 

11 
kuruştur. .. srı:ittcl 

4 - Şartnamesini görmek isteyenler her. ~un t 11 
tın alma komisyonunda parasız olup görebııırle.~~iJ ~· 

5 - Pazarlıkla ihalesi 2-1. teşrin 936 cuma fucaktır· 
zincanda tümen satın alma komisyonunda yapı ;_..39J 

(925) 

6 ~. .ı LA N , 5.ıo-93 llY. 
Tümen birlikleri için 25250 kilo sade yagı t 0 nbde 

kapalı zarfla alınacaktır. Teklif mektubları saa 
5 
Jı~;.# 

bul edilir. . atı 170 1 ~Wııl 
Muhammen bedeli 22725 liradır. ilk temın 1<silfdl'ı ";; 

tekliler şartnameyi görmek üzere her giın ve/ lerind',, 
çin belli gün ve Gwatte kanunun 2,3 üncü mad• .~ıneıı 5' 9' 
ve teklif mektubları ile birlikte Lüleburgaz tU z- J 

misvonunrla bulunmaları (9~4) 

·11iı1 
İLAN erle'' ·111111 

ı - Garnizon dahilindeki kıt'a ve müesse5~.g36 t•'' J 
larına sarf edilmek üzere 95000 kilo patetes ı-:aktıt· . 49' 
df cuma günü saat onbeşte kapalı zarfla alına t<kat•'' ı1' 

2 - Tutarı 6650 lira olup teminatı muva le"" 
kuruştur. ~ j\nk•r• ,ı 

3 - Şartnamesi. münakasanın Y~?ıla~.a~;ur. .. fJl,dd 
liği satın alma komısyonunda her gun goru 

2 3 aııcil ıc~tl 
4 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun t' -ıı"' .... uıt • · aı••· 1'1"' ki vesikalarla teklif mektublarmı ve temı~ edere .,c 

]arını havi zarflarını kanuni şekilde tan~ırn 00uın&t~ 
yapılacağı belli saatten bir saat evvel Jcom••Y z-4 

(942) 
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Aul-;.ara vilayeti satın alma 
komi yonuııda: 

1 - A ık eksiltme usulile kağıt, mu~avv8: ~e bezl;ri viUiyetçe 
. ç ·ıe evrak tab ve teclıt ettırılecektır. 

tenun olunmak tartı r 580 r teminat 43 5 liradır. 
2 - Muhammen bede ı ıra •.• il saat 16' da ziraat mUcadele 
3 _ Eksiltme 18-9-936 cuma gun 

müfettişliği dairesinde ~apıl~~~;~~sinde Saylavlar soka~ında Fe· 
{ _ Şartname N~catıbey. d 

1 
mUfettişlifinden prasız olarak 

rah apartımanında zıraat mUca e e 
ve rilir. • 1 b" rkte muayyen gUnde 2490 aa-

5 - İstekli.ıe.rin. temi.~a.~lar~y ı::ad~e~erinde zikredilen vesikaları 
yılı kanunun ıkıncı ve uçuncu 1 · ( 706) 2--4089 
eksiltme aatine kadar komisyona verme erı. 

Ankara tnlıisarlar 
Başmüdüı·liiğüııden : 

• k .. ..rU açık eksiltme ile 
Bıışmüdürlük için (72) ton yerh kok omu 

alınacaktır. . ü ü saat 15 de BasmUdürlükte ya-
Eksiltme 28-9-936 pazartesı g n 

pılncaktır. . • 162 liradır. 
Muvakkat temına! a~çes: . Ba .. müdüriyete müracaatları. 
Şartları anlamak ııtıyen erın (769) 2-4177 

·Tolıum lslalı 1 tasyonu 
Direktörlüğünden : 

tstas onumuza aid bir çift öküz 18.9.936 gUnU saat ond~ Ankara 
Tohum isıah İstasyonu b 'n::ı.~ ında toplanan artt~a v~ e~sıltnıe. k~ 
mis onu tarafından 1aı.arhkla satılacaktır. ÖkUı.len g~rmek ıs~ı
yenredn her gün Tohum Islah istasyonuna. paı.arlığa gıre(::~~enn 
de yukarda yazılı gün ve saatte komisyona ba~ vunnalan. 

2-4313 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilam 
Nafia Bakan1ığından: 
, etinde Sinop _ Ayancık yolu Uz.erinde 01500) l~ra 

Sınop vi!ay kö üsU inşaatının kapalı zarf usulile ekınlt· 
:::;: 2~:.;~~6x.:~s~nup:aat 16 da Nafıa Veklleti fOSC ve köprüler 

. r ;;• ksiltme komis ronu odasında yapılacaktır. 
reısEık~ı.Jetm artnamesi ve buna miltcfcrri evrak 157,5 kuruı mu· 

Si e . • ğ' d ı b'l. k bT d ose ve köprüler reısh ın en a ına ı ır. , • 
8 1 ':vaek~at teminat (2362,50) Jira~ır. Eksiltmeye gı~ek istıyen· "!" i t nı'n 3297 sayılı nuahasında çıkan talımatnameye 

lenn resm gaze e • h ı t 1 b. t 
tevfikan müteahhitlik ehliyet veı~kasınd! 1 abcz obmaban. ve .ızza 
mlihendis olmadıkları veya bir mUhen ıs e ra er u ı~~ gıı:me-

'k) · 1 dl d aıgart ıo metre açıklığında betonarme bır köprü 
dı erı ta : r e . • 1" d td klarına dair vesika ıbraz etmelerı azrm ır. 
yap;:kı?f ~cktuptarının 29.9.1936 sah günU saat 15 e kadar Anka
rada Şose ve köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. (768) 2-4302, 

Karacabey llarası 
l)iı·el törlü füııd ıı: 

ı - Eksiltmeye konulan iş (Çöreklide Elit kısrak ahırının ye· 
niden inşası) Keşif bedeli (60082) lira (15) kun ştur, 

2 - Bu i~e aid şartnameler ve evrak tunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni artname 
E - P15nlar 
1stiyenler bu evrakı (29) lira mukabilinde Karacabey Harası 

müdürHiğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 25 eyllH 936 cuma günü saat on dörtte Bursa Bay· 

tar Müdürliiğtlnde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . • 
s - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (4255) lıra tcmınat 

vermesi aşafıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır.. • 
Eksiltmeye en az bir parçada yüzbin liralık birinci nevı hına 

yapmış otduf;una dair Nafıa MUdUrlüğilnden vesika alanlar girebi-
leceklerdir. 

6 - Teklif mektııoları yukarda üçUncU maddede yazılı saatten 
bir saat evvel Bursa baytar müdürlüğüne getirilerek eksiltme ko
misyon rei liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet ü~ün.~ü maddede .Ya~ıl! saaate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın U:ı:erı muhUr mumu ıle ıyıce kapatılmıt 
olması llizımdır Posta ile olacak gecikmeler kabuJ edilmez. İstek
lilerin şeraiti a~lamak üzere İstanbul, Bursa Baytar MüdürlUkleri 
ile Hara Müdiirlüğilne mürac~atları ve 24!>0. ~umaralı kanunun ta· 
rifatı dahilinde eksiltmeye iştırak eylemelerı ılan olunur. 

(983) ~195 

# 

Kapalı zarf usulü ile Eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlıf!ından : 
l rk 'itmeye konulan iş: Ankarada Yuksek Ziraat EnstitU

&ü sahası~ds~ yatma ve çalışma binasıdır. Keşif bedeli 180000 lira· 

dı~ k 1 d • 
2 - Bu ige aid prtname!er ve evra sun ar ır. 
a - Eksiltme şart~a~est 
b - Mukavele proıesı • 
c - Bayındırlık i§leri genel. şartnamesı 
d - Hususi şartname ve tanfname 
e - Vahidi fiat ve metraj tarif~ameıi 
f - Elektrik keşfi ve artnamesı • •~atorifer hakkında 

• • t k ıı.fi ve şartnamesı ve K 
g - Sıhhı tesısa e:ır k g lira bedel mukabilinde 

izahat istiycnler bu prtnam~ ve e~ bi:irler 
yapı işleri umum mUdUrlüğU~~end~ pazartesi gUnu saat 16 da Na· 

3 - Eksiltme 21-9-
1
936 t.arEı kı~ltme lcomisvonu odasında yapıla· 

fıa Vekaletinde Yapı şlerı sı 
caktır. 

1 f usulU iledir. 
4 - Eksiltme k p~ ı ~ar k . . istenilen 10250 lira muv~k~"~ 
s _ Eksiltmeye gırcbılme !ç~n hnmış yapı mUteahhıtlıfı 

teminat vermesi, ~afıa Vek~letı~n:".:nzer bir itin bedeli ı~o 
veaikaaı göstennesı ve yaptıçı b d' 1 malı mimar veya mUhendıs 
liradan a ağı olmaması ~e. bı~t te;~k~n teklif yapıp mukaveleyi 
olması veya bunlardan bırıle mUş 
birlikte iın:ı:alamast 1Gzırndır. d 3 U maddede yazılı saatten bir 

6 - Teklif mektupla~ı yukar 8
•
5 
~nu reisliğıne makbw: muka· 

tıaat evveline kada Ekıılt~e k~~· Y 'lecek mektubların nihayet 
bilinde verilecektir. Posta ıle gon~er! lması ve dış zarfın mUhür 
3 cU maddede yazılı saata kad:.ır ge J~ış od r Postada olacak gecik-
mumıı ile eyice kapatılmıJ olması ı:ım 1 'en<>) 2-4134 
meler kabul edilmez. 

1 

ôLUS SAYt A 7 

1 1 ' 1 ANKARA BELEDiYE REJSUCJ ILANLARJ MlLLI MÜDAFAA VEKALET! 
SATIN ALMA KOMISYONU lLANLARl İLAN 

..... .., lLAN 
ı - !zmirde yaptırılacak inpat kapalı zarfla eksiltmeye kon

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 41.749 lira olup ilk inanç para ı 3131 
lira 18 kuruştur. 

3 - Şartnamesini almak istiyenJcr 210 kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 

4 - İhalesi 23-9-936 çarşamba gUnU saat 14 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 Uncü 

maddelerinde yazılı bilgclerile bayındırlık bakanlığından alacakta
n fennt 9artname ile idari tartnamede istenen ve behemehal veril
mesi mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplnrıoı ihale 
saatından en geç bir saat evveline kadar M. M. V. ntın alma komis-
yonuna venne)cri. (762) 2-4176 

Bf LtT 
l - Beher metresine biçilen ederi 575 kuru olan on bin beş yUz 

metre gabardin kumaş ile beher metresine biçilen ederi 625 kuruş o
lan on bir bin iki yüz metre ku11uıü nputlUk kumaş kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Gabardinin prtnamesi 305 ve kaputluğun prtnameıi 350 
kuruşa M. M. V .Sa. Al. Ko. dan alınır. 

S - Gabardinin ilk teminatı 4268 lira 75 kuruı ve kaput)u~un 
ilk teminatı 4750 liradır. 

4 - Gabardinin ihaleli 29-9-936 sah günU saat 1 S de ve kaput
luk kumaşın ihalesi 30-9-936 çar§amba gunu saat ı 1 dedir. 

S - Eksiltmelere girecekler 24!>0 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki belge ve kanuni teminatları ile birlikte teklif mek
tublannı ihale ~antlarından en az bir saat evvel M .M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (832) 2--4275 

B1LtT 
ı - Her oır metresine biçilen ederi 475 k~ruı olan 2.000 metre 

licüvert kumaş ile her bir kilosuna biçilen eden 84 kuruş olan l l .600 
kilo ayakkabi boyası kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamelerini parasız almak ve ömekle~ini görmek istiyen
lerin her gUn ö~teden aonra komisyona gclmelcn. 

3 - Kumaım ilk teminatı 712,5 ve boyanın ilk teminatı 1169 li· 
ra 28 lruruıtur. 

4 - Kumaıtann ihalesi 28-9·936 P. ertesi günü saat l l de ve bo· 
yanın ihalesi ayni günde saat ı S tedir. 

S - Münakasalara gireceklerin 2490 sa~lı k~nı_ınun 2 ~c 3 cU 
maddelerinde y&%ılı belgeleri ilk teminatlıın ı)e bırlıkte teklıf mek
tublarını ihale gün ve uatlanndan en u bir 11at evvel M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na vcnncleri. (857) -4289 

BtL1~ 
1 - Bir adet filim yıkama ve kurutma malı:lnesı açık d:ılltme· 

ye konmu~tur. • • 7 2 - Hepsine biçilen ederi 3300 lira olup ılk ınanç parası 24 
lira 50 kuruştur. • 

3 - İhalesi 23·9-936 çarşamba gUnU saat 11 de dır. " 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 •yıh kanunun 2,3 uncU mad.. 

delerindcki bilgeleriyle ihale gun ve saatinde M. M. V. satın alma 
komisyonuna varmaları. (931) 2-439S 

........ BILIT 
M. M. V. Emalrin inıaat fubcainde münhal bulunan bir mUhen· 

disl i •e muhenclislik diplomasını haiz bir mühendis alınacnktır. En 
son verilecek maa9 300 liradır. Ta iplcı tcraitiııi öğrenmek ve fazla 
malUmat almak için her gün M. M. V. in aat ~ubcsine müracaat 
edebilirler. (920) 2-4389 

Emııi ret 1 1 ri mum 
müdürlüğünden: 

1 - 936 senesinde zabıta memurları için diktirilecek azı ( 4270) 
~oğu (4696) takım elbise rnaa kasketin dikimi yirmi gün mUddetle 
ve kapalı zarf uauliyle eksiltmiye konulmuştur • 

2 - Kasket dahıl her takım elbisenin dikit muhammen bedeli 
( 411) kuruştur. 

3 - İhalesi 21-9-936 pazartesi gimU saat IS de Emniyet i leri 
Umum MUdUrlügünde mUte ekkil komisyon hu:ı:urıında yapılacaktır 

4 _ Eksiltmiye girecekler 1447Jira S4 lruruşluk muvnkkat temi
nat mektub veya m:ıkbuziyle ve 2490 sayılı kanunun 2-3 UncU 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını ihale 
vaktinden bir saat evvel komisyona varmeleri lazımdır. 

s _ Bu bapta faz.laca izahat almak ve şartnamesini görmek isti
yenlerin Emniyet işleri ~mum mUdUrtü •u üçüncü şübe müdürlü· 
ğüne müracaat eylemelen. (682) 2-5069 

Ankara Havagazı türk 
• 

auoııım irk tin <lt:. ıı 

MEMUR. ALINACAK 
Havagazı ıebekeınh: itlerinden ve tebeke lmirine yardım

cı olarak çalışmak Uzere tebeke projeleri, boru tefrişatı, te· 
beke bakımı arıza izalesi, hnvagaıı aparcylerinin kurma ve 
tamiratı hus~sJarında tecrubeli ve hiç olmazsa sanayi mekte· 
bini bitinniş muktedir bir memura ihtiyacımız vardır. 

Almancayı biJınek şart deği!sc de şayanı arzudur. T~lip °: 
]anların resimli mufassal tercümei haJlerini ve ellenndekı 
bonservislerin suretlerini mücase emiıe göndennek suretiyle 
müracaat etmeleri. 2-4285 

Betonarme kör-ü inşaatı eksiltme ilanı 

afıa ]Jal anlı ~ııdan: 
İstekli çıkmadı ından dolayı ihalesi yapılamamış olan Zongul

dak ViUiyeunde Zonguldak • Devrek yolu üzerinde (26000) lira 
keşif bedelli De rek koprü~U ın~atı yeniden kapalı zarf usulile 
eksiJt.,,eye konmuştur. E~aıltmc 1 ~5-.9-936 cuma gilnil aaat 16 da 
Nafıa Vekileti fOSC ve köprliler rcıshfi eksiltme komisyonu oda· 
smda yapılacaktır. 

Eksiltme nnaıne t ve buna mlıtcfcrri difer evrak (130) kurtıf 
mukabilinde gose ve köprUler reisliğinden ahnabilrceği gibi isti
yenler bu prtnamcleri Zonguldak Nafıa MUdiırlu Une miıracaat 
ederek gorebilirler. 

Muvakkat teminat (1950) lir dır. Eksiltmeye girmek istiyenle· 
rin resmi gazetenin 3297 sayıh nlisha ında çıkan talimatnameye 
tevfikan mUteahhitlik ehliyet ve ikasını haiz olmaları ve mUteah· 
hit bizzat mUhendia olmadığı veya bir mUhendisle beraber bu işe 
girmediği takdirde asgari yirmi metre açıklığında Beton arme bir 
köpriı yapmış oldu~una dair vesika ibraz etmesi Hlıımdır. 

Teklif mclrtuplarmın 25-9-936 cuma gUnU saat 15 e kadar An· 
karada tose ve köprUler rei Ji ine verilmesi lhımdır. (741) 2--42 3 

l - Y enişchirde A tatUrk caddesinde 1048 inci adada l s aracı. 
de (780) metre murabbaı arsaya istekli ç..ıkmadı r. ından artırı p 
gun uzatılmıştır. b n.l&ı on 

2 - Muhammenbedeli (23400) liradır. 
3-Muvnkkat teminatı (1750) lirııdır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her otin yazı i le . kal • 
' h J ' 22 ı · l 936 1 •• · " 

11 emme ve ı a csı ey u sa ı gunu saat on buçukta belce) ' ~ · 
• d ğ d • · . • ıyc e ume· 

nın c yapılaca ın an ısteklılcnn o giin saat doku:ı: buçuğa kn l t 
minatlariyle teklif mcktublarını oclcdiye encümenine vermeleri. '~55e;~ 

lLAN 
2-4269 

1 - Yenişehride 1152 inci adada 1 numaralı parselde 700 metre 
murabbaı arsaya istekli çı~madıgm~ n Artırması on ı?Ün uzatılmıstır. 

2 - Muhammen bedeh (3500) lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262.50) liradır. 
4 - Şartnamesini gormck i teyenler her gün yaz.ı işleri k ı .. mine 

müracaatlan, isteklilerin de 22 eylül 936 sah giınü saat on h ıkta 
belediye encilmenine müracantlnn. (853) 2--4271 

11.. AN 
ı - Yaptırılacak ilci tane ben in deposuna istekli çıkmadıf ın· 

dan eksiltmesi on gün uzatılımıştır. 
2 - Ke if bedeli (5970,10) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (447) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her giın yazı i Jl'rl knle

mine ve isteklilerinde 25·9·936 cuma günü saat on buçul:tn 'r. ~ledi. 
ye en1,;Ümenine müracaatları (938) 2-4399 

1 
7

ASKERI fABRlKALAR UMUM MODORLOC: 1 
SA TIN ALMA KOMiSYONU JLANLARI 

6000 KiLO DEM1R PERÇiN çtvısı 
1300 K11..0 BAKIR PERÇiN çtvısı 

Tahmin edilen bedeli (2870) lira olan yukarda mitcdan ve cinai 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mildUrlüğU satın atma k0oo 
misyonunca 1.10.19!6 tarihinde perşembe günU saat 14 de açık ek· 
ailtme ile ihale edilecektir. Şartname par:ısız olarak komisyon 1110 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (215) lira (25) kuruş v• 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle me .. H\r gün 
ve saatte komisyona mliracaatları. (861) 2-4306 

il KAI .. EM IJJ ADET AMERiKAN AYNASI 
Tahmin edilen bedeli (4600) lira olan yukarda mikdarı ve cin l 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğu Satın Alma 
Ko~isyo~unc.a 30·9·936 tari~inde çarşamba 2Unü saat 14 de açılt 
cksıltme ıle ıhale edllecektır. Şartname parasız. olarak komi >·on
dan verilir. Talipledn muvakkat teminat olan (345) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veAikle meıkQr gün \C 

lhlat•,. '• lfll nn nıuracaatları. (862) z-4307 
268 TAKIM KlŞLlK ELBİSE 
95 ADET KAPUT 
26 ADET AVCI YELEôt 
3 ADET NÖBETÇİ K0RK0 

Tahmin edilen bedeli (4307) lira olan yukarıda miktarı ve cin. 
ıi yazılı melbusat Askeri l•abrkalar umuın müdurlugu antın Jma 
komis.yonunca. 23-9-~36 tarihinde çarıamba gUnU saat 14 de pazar. 
lıkla ıhale edıleccktır. Şartname paraaız olarak komisyondan veri. 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (323) Ura (SO) kurut ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve3 maddelerindeki \caaiklc mezkur gun v~ 
saatte komisyona müracaatı rı . (926) 2-4392 

630 TAKIM ÇAMA~IR 
1076 ÇİFT ÇORAP 
Tahmin edilen bedeli (1138) lira (68) kuruş olan yukarıda mik· 

tarı ve cinsi yazılı melbusat Askeri Fabrikalar umum mUdürlUgll 
satın alma komsyonunca 23-9-936 tarihinde çarşamba gUnU saat 14 
de pazarlık ıle ihale edilecektir. Şartname parasız. olarak komisyon 
dan verılir.Taliplerin muvakkat teminat olan (85) lira (43) kuıu~ ~ 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezk<W güq 
ve uatte komisyo'!a mUracaatları. (927) 2--4391 

""' 
Serveti fUnuo 

Kuruluş yerine çıkar 
44 ıenedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin Ankara'da sntıı yeri A K B A Kitabevidir. Se-
nelik abone 10 lira. Sa ısı 20 kuru 

Jandarma 
Ankara 

geııcJ Komutaıılığı 
atuıaJına komi yonun· 

dan: 
ı - Ankarda mUstakil tabur ihtiyacı için aşagıda yazılı yıyecd 

ve yem ckııiltmiye konulmuıtur. Eksiltmeleri hizalarında ıösteri~ 
len günde ytapılacaktır. 

2 - Ek iltme ıartnamcleri jandarma genel kamutanlığı lrurafm· 
daki komisyondan parasız olarak almabilir. Ekıiltmiye girmek iati• 
yenlerin şartnamelerinde yazılı belle ve ılk teminat makbuzlu tek· 
lif mektublarını eksiltme vaktinden en u bir saat evvel komisyona 
vermiş oJmaJan. 

En az En çok Tahmin tık İhale gUnü 
kilo kilo bedell teminat saati 

LI. . Li. 
A. Ekmek 120.000 190,000 19,000 1425 18-9-936 cuma 

saat 11 
B. kırmızı biber 400 500 150 18·9·936 cuma 

aaat 14 
Sabun 1400 1600 640 Açık ekailtmui. 

Beyaz kuru iızUm 1600 1800 405 89 63 
1J95 

C. Kuru ot 60,000 110,000 4400 19·9-936 cuma" 
Saman S0,000 80,000 1200 tesi saat 10 

5600 420 Lira 
(681) 2--4068 

MalatJa Onuncu Dair u 
işleri l\lüdürlü füııd~n : 

27-8-936 günü ihalesi yapılacağı evvelce ildn edilen GiırgU suyu 
kanal.ı am~liyatına talip zuhur e~mcdiğinden münakasa ıs gün dah 
temdıt edılerek kapalı zarf usulıyle tekrar münnka aya çıkarılan • 
tır. Bedeli keşfi 28700 lira olan sUrgiı suyu knnah 18·9·936 tarihi· 
ne rastlıyan cuma giınU saat 15,30 da Malatya 10 uncu daire su igle· 
ri mUdiırlUğU binasında arttırma ve eksiltme ve ituıJe komisyounudı 
ihalesi yapılacaktır. 

!dukavele ve fen~t a rtname ve in~aat projeleri Bayındırlık i • 
len genel şartnamesı ve buna mUteferri diğer evrak 144 kuruf mu· 
kabilinde Malatya 10 uncu daire su i leri müdürlliğlinden verile· 
celct~r. Muvakkat teminat (2152) lira (SO) kuruıtur. lateklilcrin 
tekhf mektupJannı 2490 sayılı kanunda yazılı veainlarla beraber 
Nafia ve~iletinden ihale .günUnden en az sekiz gün evvel aldıkta· 
n 20000 hra derecesinde ıı yaptığını goaterir müteahhitlik vesika· 
sını 18·9-936 cuma gunu saat 14,30 a kadar 10 un"cu daire au ı,ıeri 
arttırma, ekıiltmc ve ihale komiıyonu reisllRine vermeleri l&ı.121· 
dır. (717) 2--4117 



ULUS 

Plan Kopyaları 17 Ağustosdan itibaren Metro kare~i 50 Kurusa 
' 

Halil Naci Mıhcroğlu Tel. 1230 

Şehir Bahçesi Sinemasında 
Hariciye Vekaletinden : Ankara mı 

ıar koopera~d Bu akşam saat 9.15 de 

NINON 
Jean Kiepura 

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

gilizce, Fransızca, Almanca öğretmenliklerine yüksek 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 bonservi.:; ve nu- • 

fus kağıdı; askerlik vesikası: üçer fotoğrafı ve bulundukları me
muriyetleri gösterir hal tercümesi; ve bir istida ile Ankarada M. 
M. V. ne lstanbulda Pangaltıda Harbiye .->kulu K. müracaatları ve 
sarih adres yazmaları 15zımdır. Müracaatlar en geç 20 eylul 936 ya 
kadar yapılmalıdır. (561) 2-3382 

Anl{ara Etnografya 
l\lüzesi Direlitörlü~iinden : 

Madde 
1 

Müze için 
8 Teşhir camekanı 

3 Kapı kasası 
1 Portatif merdiven 

10 Kapı taşhir kaidesi 
4 Depo dolabı 

2 - AC'ık eksiltme ile yapılacaktır. 
3 - Keş.if bedeli 1760 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 132 liradır. 
S - İhaleye iştirak edeceklerin Ankara Nafıa DiretCtörlüğünden 

alacakları fenni ehliyet ve Tecim odası vesikaları için ihaleden en 
az 8 gün evet müracaat etmeleri Uizımdır. 

6 - Talipler keşif ve şartnameyi her zaman müzede görebilir
ler. İhale 17 .9.936 persembe günü saat 15 de müzede yapılacaktır. 

(714) 2--4084 

Evl{af Umum Müdürlüğünden : 
Akarın nevi 
Depo olarak han 
Depo olarak furun 

Mevkii 
Koyun pazarı 
Koyun pazarı 

Akar No. 
37/39 
43/163 

Vakfı 
Mehmet pa§a 
Mimar zade 

Depo olarak kullanılmak üzere artırmaya konulan yukarda yazılı 
vakıf akarların birinci ve ikinci artırma müddeti içinde de istekli 
çıkmadığından bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

İste-klilerin her gün İkinci vakıf apartımanda Varidat MüdürJiJ· 
füne gelmeleri ilan olunur. (937) 2-4398 

Anlrora üçüncü ~fıntaka Tapu 
Sicil Muhafızlığından : 

Danişment mevkiinde arabacı oğlu namı diğeri macar oğlu ro• 
pen len tasfiye kanunları mucibince metruk olduğundan bahsiyle 
hazine adına tescili istenilen yol ve dere ve kürt oğlu ve gümüş 
gerdan oğlu ile mahdut harap bağın tapuda kaydı bulunmadığından 
senetsizden tescili cihetine gidilecektir. Bu gayri menkul üzerinde 
ayni bir hak iddia edenlerin 25-9-936 cuma gününe kadar Ankara Ü· 

çüncü mmtaka tapu sicil muhafızlığına veyahut bu günde saat ıı de 
yerinde bulunacak memura müracaatları lüzumu itan olunur, 

(935) 2-4397 

İnhisarlar Anlcara 
Baş. Müdürl~Oiinden: 

Anliara İnhisarlar Başmudürlüğü tuz fen şubesinde Fen, re. 
sim ve keşif işlerinde çalıştırlmak üzere 300 kuruş yevmiyeli Na
fia Fen mektebi veya'iunayi ve mümasil mekteblerden mezun imti
hanla bir memur alınacağından talip olanların vesikalariyle 21-9-936 
günü saat 3 de icra kılınacak imtih.ana girebilmeleri için Başmü. 
dilrlük Sicil şubesine müracaatları ılan olunur. (932) 2--4396 

Tavukf;uluk Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

Tavukçuluk Enstitüsünden her gün çıkacak olan yumurtalar 
1-10-936 dan 31.5.937 tarihine kadar pazarlık ve artırmaya konulmuş
tur Pazarlık ve artırmaya ait şartnarr eler Çankırı caddesi üzexindc 
bul~nan Tavukçuluk Enstitü~~ D~rekt~rlüğünden pa~~s.ı.z olarak ve
rilir. Pazarlık ve artırma 2 bırıncı teşrın 936 cuma gunu saat 10 da 
Tavukçuluk Enstitüsü binasında toplanacak komisyonda açık ola
rak y:pılacaktır. Muvakkat teminat 137 lira 81 kuruştur. Bank~ ~ek 
tubundan başka verilecek teminatların pazarlık ve _,artırma gunun
den en az bir gün evvel usulü dairesinde malsandıgu~a Y.atırılması 
ve makbuzunun komisyona verilmesi lazımdır. lsteklılerın şartna
me almak üzere her gün Enstitüsü Direktürlüğüne ve ar~t~.r~aya 
gireceklerin de yukarıda yazılı günde Tavukçuluk Enstıtusunde 
toplanacak komisyona baı vurmaları (948) 2-4405 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Ankaranrn Ludumu köyünde mukim iken vefat etmiş olan Mev
Judun terekesine mahkemece vaz'ıycd edilmiş olduğundan mirasçı· 
ları ye kefaleti hasebile alacaklı ve borçluların vesaiki resmiyelerile 
beraber bir ay zarfında Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Mahkemesine 
mlracaatları ~e alacaklarını vaktile kaydettirmiyenlerin mirasçıya 
ne şahsen ve ne de terekeye izafeten takib edemiyecckleri ve ibraz 
edecekleri vesaik için ınakbuz istiyebilcekleri lüzumu ilan olunur. 

2-4383 

Hariciye Vekaletinde 11 nci dereceden mevcut münhal memuri
yetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı s teşrinievel 936 pazartesi günü saat 10 da 
Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4 üncü 
maddesindekilerden başka ac;ağıda yazılı evsafı da haiz olmaları la
zımdır: ketin den: Hukuk, Mülkiye, Ulumu Siyasiye, İktısadiye ve İçtimaiye ve 
Fakülte derecesindeki Yuksek Ticaret Mektepleri veya hariciye 
mesleği ile atakası hulunan mümasil mekteplerden birinden mezun 
olmak ; Taksitli ve Primli Ko!' sa 
Müsabaka imtihanı söyledir. 

1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku lı.ususiyei dü
vel, İktrsat, Maliye ve tarihi siyasi (1815 den zamanımıza kadar) 
hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

caktıt· _!1ıi 
21 Eylül 1936 Tarihinden itibaren başla}"dujıl Jior: 

Hissedarlara ton başına geçen sene ol ·oıJi 
çuk liralık mübayaa primi verilecektir. Prı~ 
liraya kadar iştirak hisseliler içi? ab'r ·----·

2 - Türkçe ve Fransızçadan tahrir ve terceme. 
3 - Müsabakada üssü mizanı dolduımak şartile en fazia numa

ra alanlar kazanmış olacaktır. ha fazlası için elli liralık iştirak hissesıne 1 

Müsavat 'halinde Fransızcadan maada bir ecnebi lisanına vukuf 
sebebi rüçhandır. 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUK'lJI{ "'" Taliplerin mektep şehadetnameleri askerlik vesikaları hüsnühal 
ve sıhat şehadetneme !eri ilchüviyert: cüzdanr veya suretlerini istida 
ile 1.10.935 akşamına kadar Vekalet Zat İşleri Dairesi Şefliğine 
tevdi eylemeleri ve 5.10.935 pazartesi günü saat 10 da Ankarada 

REİSL!GİN DEN: dat' 
Temyiz Mahkemesi Ticaret Dairesi odacıların 

Rifat . afındalS 14 Vekalette hazır bulunmaları ilfin olunur. (928) 2-4390 Karınız Ankarada Mustafa kızı Şerıfe t~~nü sa•t 
açılan boşanma davasının (9-9-936) çarşamba gu eııııed' 
kemede bulunmanız ılfinen teblig edildıgı h:ılde6~ pas 
de vekil göndermediğinizden duruşma (9-ıt-93 bir "'e 

ANKARA İKİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Maraş eski ziraat bankası memurlarından ölü sabit karısı Sali

ha ve kızı Melehat: de bırakrlmı§tır. O gün ve saatte gelmeniz ~ey~ ınaddcti 
ğiniz takdirde H. U. M. K. (401) ve (402) ıncı r~i y 
duruşmaya giyaben bakılacagı gıyab karan teb ıg z 

Ankarada mukim Toygar oğulları vekili avukat Hüsnü tarafın
dan Ankarada Atpazarında çengel hanı denmekle maruf hanın 

şüyuunun izalesi hakkında açılan davanın yaprlan muhakemesi so
nunda: mezkur hanın kabiliyeti taksimiyesi olmadığı ve değerinin 
8700 lira olduğu ehlivukuf raporundan anlaşılma6.Ina göre bu 
miktar üzerinden gayri menkulün açık artırma suretiyle ve Anka
ra icra dairesi gayri menkul satış memurluğu vasıtasiyle satılarak 
bedelinin hissedarlara hisseleri nisbetinde tevzi ve taksimine ka
bili temyiz olnıak üzere 18-4-936 gününde karar verilmiş olduğundan 
iş bu hüküm hulasasmm ilanen tebliği tarihinden itibaren sekiz gün 
içinde temyiz etmediğiniz takdirde hükmün kativct keslıedeceği ila-

üzere ilan olunur. 

Ankara Valiliğindeıı : 
01

,,. 

Emrazı zührcviye hastanesine 20 adet hasta karf 
tır. Mübayaa açık eksiltme iledir. . 

Şartnameler hastaneden her zaman alınabil~ seI>e'iO' 
Muvakkat teminatı 40 liradır. V~l~ye~ !"f- :g~sil~ 

rak alınacak makbuzla eksiltmeye gırılebılır. tctır· ( 
teşrin c;,;ma günü hastanede saat 14 de yapılaca nen bildirilir. 2-4403 

Memur alınacak 
Darülfünunun her hangi bir 

şubesinden diplomalı olmak 
şarttır. 

Tel: 3555 2-4400 

Mücellit 
Usta bir mücellide ihtiyaç 

vardır. Çankaya matbaasına mü-
racaat. 2-4401 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara doğum ve çocuk 

frOCUk mütehassısı 
bakım evi 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartımanı No: 3 

Telefon: 3951 

H ergün üçten •onra ha•-1 
ta/arını kabul eder. 

~ ... 
il~i ~'.lemur 

Alınacak 
Simsarlık ve takip vazife

sinde istihdam edilmek üzere 
elli lira ücretle zahire borsası
na iki memur alınacaktır. Öğle
den evvel komiserliğe müracat 
edilmesi. 2--4381 

Kiralık Daire 
Bankalar caddesi. Tütün in· 

hisarı yanında Doktor Salahi a
partnnanı. Beş oda. Elektrik 
Havagazı. Banyo. Mutbah, 

Telefon: 1490 
İçindekilere müracaat 

2-4321 
--------------~ 

Kiralık Daire 
Yenişehir Demirtepe Urunç 

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

. 2-4353 

ZAYİ 
Ankara Kız Lisesi orta kıs

mından aldığım tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağım. 
Zayi tastiknamenin hükmü yok-
tur. Etlikte Mahmut kızı 

2-4406 Sadriye 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MüdürU 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi clvarrnda 
Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

BELEDİYE! ER BA!''KASINDAN: 
31 Mayıs 1936 tarihinde Bit~n 3 üncü hesap devre•i Biliinçoııı 

Aktif 
T.L. T.L. 

Tahsil olunacak kapital ............... . 10 731 941 23 
Dahili muhabir bankalar .............. .. 4 179 914 55 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

A) Borsada kote olanlar , ......... .. 23 391 60 
Avanslar ve ikrazlar: 

Mütenevvi teminatlr .............. .. 1 199 573 99 
Borçlu Cari Hesaplar: 

Teminatlı ..................... ......... . . 39 168 66 
316 516 58 

1 062 422 65 
Kefaletten dolayı borçlular ........... . 
İkraz taahhütlerimiz ...................... .. 

576 895 10 Sair muhtelif borçlular ................... . 
Menkuller: 

Makineler ...................... 2 204 6Q 
Kasalar ... ... ................ .. 400 00 
Mefruşat ...... ......... ... ...... 4 539 29 7 143 S8 

Gayri menkuller: 
Sair gayri menkuller ... ................. 99 6.'i4 06 

Nazım hesaplar ······························ 
18 236 622 40 

240 826 93 

YekCın 18 477 449 33 

Kapital ................................... . 
f htiy~ llar oO 

Fev1 alade ihtiyatlar 28 ooO 
Nizami ve kanuni 

970 
80 

ihtiyatlar 27 ·t1l 
% 34 hesabile kardan ayrılan k3P' .... 

.... 1 Cari hesaplar ... .................... . 
Sair muhtelif alacaklılar ........... . 
Kefaletten dolayı alacaklılar •···· 
İkraz taahhütlerimizden dol•Y

1
1 r .. l 

alacaklı a · 
. . ········• İtfa tahsısatı demırbaf ........... .• 

K r. ••••••••••••• • ar . . ........................... 1 

N .·········•·····• azım hesaplar ......... .. 

1935-1936 HESAP SENESİNİN KAR VE ZARAR CEDV.ELİ 
Zimmet 

Genel masraflar: 
T. L. T.L. 

Maaşlar ve ücretler ........ 56 992 14 
İdare masrafları ............ 6 405 25 
Vergi ve harçlar ••••• -..... 454 30 
Sair masraflar .. ............ 5 462 29 69 313 

Verilen faizler .. ............................. . 6 804 
2 742 

714 
Belediyeler dergisi ......................... . 
Amortismanlar .............................. .. 
Safi kar ...... ' ········. , ........................ . 178 991 

Yekun 258 566 

9f 

83 
67 
40 
03 

91 

f. lr 

235 ""
1 ~,., Alınan faizler ............ 

12 
& t 

Alınan komisyonlar •..... ::.-:;.-- .... 1 
Esham ve tahvilattan kar ···:: ••• 
. ... ········ Sıgortadan icar ............ . 

Ankara Şehri İmar l\lüdürlüğünden : 
Muhammen • }1ibi 

Mahallesi Sokağı Cinsi Ada Parsel bedeli Eskı sa lilı 
Yeğenbey Ev 185 2 200 Mustafa S:rı "/e~":.lt 
İnkılap Eniş 49 10 20 Zabtiye fi;.,, d~ 
İnkılap Tabtakonak .. 49 11 500 Eski jand~,ıı~ ~.,,. 

Yukarıya kaydı çıkarılan evlerin enkazı arttırma suretiyle satı lrğa çıkarıtdıg rrıiJ~ • 
eyliH. tarihine müsadif cuma günü saat 15 de İmar Müdürlüğündeki komisyona 
olunur. (913) 2-4372 

Ankara Sehri İmar 
' 

Müdürlüğünden : 
Mahallesi Cinsi Muhammen . bil>İ• • ...ıt ~ 

Ada Parsel bedeli Eskı ~l\J ft{eJJP" .JP. 
İnkılap Türbe Hane 67 11 270 Mehmet ~g .~ı 

Sokağı 

,, Tahtakonali Hane 50 13 800 Kadı Hahl· ç•""° 
Yu1Carda kaydı çıkarılan hanelerin enkazı bir ay müddetle pazarlıkla satı~~~~) 

liplerin her gün İmar Müdürlüğünde komisyona müracaatları ilan olunur. 

Yeni SİNEMAtAR 
BU GECE 

PARIS HAYATI 
GÜNDÜZ iKi FiLM BiRDEN 

1 - Pariı Hayatı - 2 - Söz silahındır 
Ayrıca: Ha§metli S. M. Edvard 
VIll. lstanbulda geçirdiği iki gü • 
nün intibaları ve BERLIN OLIM. 
PIY ADLARININ son kısmı 


