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lngiltert' krralma dhist'~İk kumaş 

hu:iltere kıralının gelecek yıl yapılacak olan taç giyme töreni miinase. 
betiyle bütün lngiltere ve imparatorlukta lıazııl1 1< ar yafı"1 r. 

Daha şimdiden her taraftan hediyeler gelmeğe ba,lamıştır. Bunların 

içinde bir tanesi.sok beğenilmiştir: 

Hindli bir kumaş fabrikasında 14 ile 16 yaş arasında staj gören çocuk
lar. kıralları 8 inci Edvard'rn tac giyme töreninde, bir kostümlük kumaş 
hediye etmcği düşünmüşlerdir. Bu t;ocuklar, kumaşm ipliğini kendilerı bii· 
kecekler, boyasınr yapacaklar, hasılı dokuyup hazırlıyacaklar ve kııma~ı, 
kendi aralarından seçecekleri bir heyetle Londra'da bizzat kırala verecek -
Jerdir. 

Genç işçiler, kostümün ölçü ve provasrnı da kendileri yapmak istedik
leri için Kıra/, buna muvafakat cevabı vcrmı.~ ve ayrıca bu törcn'le si··i: kı
yafetle gezilebilecek olan bir günde, o kostuınü giyeceğini \•adetmı§tJr. 

Karuzo'ya hidtlet! 

Adamın biri operada tanımadığı bir seyircinln yam b:ı~rnda otrırdrı. Be
riki sahnede söylenen bütün havaları mırrltı nevinden tekrarlıyordu. Bu 
mırıldanmalardan rahatsız olan öteki seyircı birden: 

- Ne sersem herif! diye bağırdı. 
Şimdiki mınldarıan susmuştu. Bağır ana sordu: 

- Fakat ne demek istiyor.sunuzi' Böyle Jıime hittıb ediyorsunuz? 
Gelen cevab şu oldu: 
- Şu ahmak Karuzo'ya bağırıyorum. Nasıl bağırmam, sizi dinlememe 

111ani oluyor ... 

insanın kıymeti., 

insanın Juymetini ölçmenin imkanı, daha doğrusu bu kıymetin bir öl
çüsü var mıdır? Bu sualin cevabı daima nisbi kalacaktır: lJir anaya göre 
yavrusuna paha biçilemez. Fakat bir başkası için a.ym çocuğun kıymeti ar
sızlrğı, güzelliği, çirkinliği veya terbiyesi nisbetirıdedir. Ve, bu kıymet ise 
t:;.mamiyle manevidir. Maddi kıymet ölçüsü, olsa olsa, bir insamn yetişme· 
si için sar/olunan para ve yahud o insanın temin edebildiği say mikdaadzr. 

The Nation adındalı.i amerikan dergisi bir başka ölçü bulmuştur: Yapı
lan ince besablara ba.ialırsa büyük harbta bir kişinin ölmesi için 25.000 do· 

• /ar harcanmışur. 
ispanyada acaba fiat ne? 

Bir fikir. 

1931 de ingiliz Posta ve Telgraf idaresinin geliri azalmış olduğundan 

JOOO kadar memurun işten ~ıkarılması düşünülıiyordu. Müş terek tehlike 
kaqısrnda hallerinin neye varacağını ve ne yapmaları lazım geleceğini gö· 
rüşmek üzere toplanan memurlar, telgraf ve telefon aboneleri çoğalacak 

olursa gelirin artacağrna ve şu halde işlerinde kalabilecekleriııe hükmede
rek bu hususta gerektiği gibi propaganda yapmağa karar vermişlerdir. 

Netice: abone o kadar çoğalnır§ ve gelir o derece artmı§ ki yenide11 
9000 memur daha ı'şe alınmış 

Bütün memurlar önce kendilerini ve dolayısiyle mensup oldukları mü
esseseleri böyle diisünseydiler! .•• 

Bir reklam. 

Bir boğucu gaz fabrikasımn reklamrnda şunu okuduk: ". 'Müşterileri
mizin dikkatini §U hadise üzerine çekeriz ki boğucu gazların kulfamlma· 
smda kemmiyet büyük bir rol oynamaktadır. Filvaki boğucu gaz bomba 
veya obüsleri, az mikdarda kullaaıldıkları takdirde, bir mubarib cüzütam 
üzerinde lazım gelen tesirini yapamaz. Düşmanın savaş dışı edilmesinden 
ibaret olan gayeye eri~ilmek için onu adeta gaza boğmak, gazla me§hu bir 
hale getirmek iktıza eder," 

Bu da reklam değil nıi? 

Nevyork'un pek sevdiği meşhur tiyatro artistı' Elise fanis biitün el
maslarını satarak esmanrnı fakirlere dağıtmağa karar vermiş ve NevJ ork 

zengiaJerim' geçenlerde Tarrytowıı'dalci malikanesine davet etmi§tir. 

Satq günü maliltSne Nevyork kibar/arının bir bayram yeri halini almış 
ve elmas küpeler, inci gerdanlıklar, zümrüd yüzükler büyük paralar ödene
rek ldeta kapışrlmıştır. 

Yenı'Ierini ve modası geçmemiş olanlarını kolayca tedarik edeceğin
den emin olaa Mis.s Janis için, elmaslarını hayır maksadiyle satmak, anıe• 

rikan fakir ve zenginleri nazarındaki şöhretini biraz daha arttırmağa yara
manuş mıdır? .•• 

Ah bu ilünyal 

TAKViM ·--·· 
10 Receb 

15 Eyliil 

Hıdarellez 
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1355 

1352 

146 

- Franklen Buyon lzmire geldi ve Atatürkle gö

rUJtü. (922) 

Ankara belediyesi ekmeğin okkasına 26 kuruş 

narh koydu. (924) 

! 
* ! 
• 

Cin doiJDNI 5,54 - Tayyareci Vecihi kendi yaptığı tayyaresi ile ilk jI 
uçuşunu yaptı (930) 

batması 17 ,59 _ .................................... _____ ...... . 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Cumuriyet bayramı 
}Jrogramı 

lc:tanbul. 27 - Önümüzdeki cumurı
yet bayramını kutlama programım ha
zırlayacak olan komisyon İstanbulda ça
lışmakLadır. Kültür bakaru S:ıffet Arı

kan parti genel sekreter vekili sıfatiyle 
dünkii tcpl;ıntıya b.a§kanlık etmiştir. Ha
zırlanmakta olan programa göre gün· 
düz gcçid resimleri yapılac;'lk, gece fe
ner alayları tertib edilecektir. 

Aynca bir so~t yerlerde halk kürsü
leri kur•tlacak ve bunlarda halk hatiLJc
ri,,in söz söylemesine imkan verilecek
tir. 

Ga1ata rıhtımının planı 
İstanbul, 27 - Müstakbel İs-

tcm'.>ulun planını yapm:tkta olan 
Bay Prost dün yanında liman 
şirketi müdürü B. Raufi, eski fen heyeti 
müdürü Ziya ve sair zatlar olduğu hal· 
de Galata Jimıonmın yeni planın•n alacağı 
şekil hakkında tetkiklerde bulunmuş-

tur. " Tasavvura göre burailaki kahve ve 
barakalar kaldırılarak büyük bir bahçe 
ve meydan yar•facak, meydanın orta
sına-ta da Atatürkün bir heykeli konu

lacaktır. 

Kadıköy i.skeleı;i 
İstanbul, 27 - Köprüdeki eski Ka

dıköy iskelesinin yıkılmasına başlanmak 
üzeredir. Haliçte yapılan yeni iskele bu

raya getirilcektir. Eaki iskelenin Florya· 
ya ve yahud başka bir yere götürülece
ği söyleniyor. 

fştanl-ml memba ~uları 
!stanbu1, 27 (A.A.) - İstanbul bele

diyesi bir tamimle bütiin memba ıula"rı
nm sıkı bir kontrola tabi tutulmasmı 
emretmiııtir. 

Su taşıyan arabalar durdurularak 
muayene ve kontrol edilecektir. 

Denizlerde l ırtma 
İstanbul, 27 - Knradenizde ıırtına

lar devam ettiği için bundan üç gün ev
vel gelmesi lazım gelen Gii1cemal va
puru ancak bugün İstanbula gelebilmiş

tir. 
Adalar denizinde de fırtına vardır; o

radan gelen bir takım vapurlarda gecik

mişlerdir. 

Dil. KÖŞESi . 

" •.. fakat bunlar ıiyantifik bir bi
çimde tarif edilmezlerse, manaları zi· 
hinlerde parlak bir biçimde canlanmaz· 

lar.,, 
''llmi,, yerine ''siyantifik,, tabirinin 

kullanılması kulağa boş gelmiyor, bun· 
dan b;ql:a da, ''biçim,, kelimesinin da
lma "~eldi,, yerine Jcullanılamıyacağı· 
.na cümle güzel bir misal veriyor. "Si
yarıtifik bir biçimde, parlak bir biçim
de,, ~eiilleri ifadeyi bayağılaştırıyor. 

''Cerrahinin evrimindeki ülkü mo
dern bir seviyeye eriştirmektir.,, 

Neyi? Belli değil. Cerrahiyi ise. hiç. 
olmazsa ''o'' zamiri ile melrılün bu ke
lime olduğu hatırlatrlmalıydı. 

"Çocuklarım sağhsal ve güçlü yetiş
tirmek istiyorsan meyva ve yemişi bol 

bol yedir." 
"Sağlısal.. kelimesi burada anlaşı

lan ''srhatli., 1car.'frlrğında kullamlmış: 

fakat yanlıştrr. Çünkü sıhatlinin öz 
türkçe tam kar~rlrğr sağlılrlrdır. Sonra 
"meyva ve yemiş,, diye ilcisi de aynı ma
nada olan ve aralarında hiç bir fark bu
lunmayan iki kelime birbiri ardınca 

kullanılmıştır. 

Profesör Nimbus'üı, ,.,,,cerı/arı: Profesör boks hakemi olursa .... (Le /ournal'den) 

H 
İstanbul muallimler 

birliği 
İ6taııbul, 27 - İstanbul muallimler 

birliği geçen sene akdettiği bir kongre-
de halkevlerindcki kültür te§kHatı yanında 
ayrıca bir de muallimler birliğ bulun.ma
snu lüzumsuz bularak fesih karan ver
mişti. Bundan sonra azalardan bir kıs
mı bu karan tarumıyarak başka bir top
lanb yapmışlar ve birliğin.feshedilmeme
si noktasında israr etmi§lerdi. 

Son günlerde birliğin ken<li kendini 
fesih etmesi fikri yeniden galebe çal
maktadır. Birinci teşrin içinde yapıla
cak bir 1 o!'grede bu hususta karar veri

lcceketir. 

Tenzilatlı ~;;': tnt'ire i 
İstanbul, 27 - A k a y iaarcst, 

g~ mevsimi geldiği için tenzilatlı bir 
göç tarifesi yapmıştır. Sayfiyelerden ts
tanbula inmek isityenler bunclan istifade 
edeceklerdir. 

Mü~endisler birliği 

kongresi 
Dün saat J O da mühendisler .>irliği 

kongresi, fevkalade bir toplanu yaparak, 
istifa eden idare heyeti yerine fU zatla· 
n seçmiştir: Başkanlığa, otobüs müdü· 
rü Refik Fenmen, umumi kitib1iğe B. 
Salahaddin, muhasebeciliğe B. Akif, a
zalrğa, Muammer, Samih, Şermi ve Şev

ket. 

Denizli' de ehli hayvan 
sergısı 

Denizli, 27 (A.A.) - Bugün ehli 
hayvan sergisi törenle açıldı. Sergi ili
mizde büyük bir ilgi uyandırdı. 800 den 

çok hayvan gelmit ve bunların içinden 
Denizli aygır deposu mahsulünden olan 
250 hayvand<ln 17 tayla ve gebe kısrak
la 18 taya 1240 lira ikramiye dağıtılma

sı kararlaştmlmıstır. 

Tekirdağrndan Y unanıs
tana tohun1luk buğday 

satıldı 
Tekird~ğ. 27 (A.A.) - Vunanistan

dan gelen bir ziraat mühendisi, Tekirdağ 
borsasiyle Çorlu havalisindek:i çiftlik ve 
köylerden bin ton buğday satın almıştır. 
Bu buğdaylar Yunanistanın bazı köyle
rine tohumluk olarak dağıtılacağı için 
seçme olarak ve İstanbul fiatından alt
mış para fatla fiatla toplanmı§tır. 

Tekirdağ, 27 (A.A.) - Dün liman
dan sekiz bin çuval ku§Yemi yabancı 
bandrrah vapurla sevkedilmi~tir. 

Ateş hattında i.nsanlık ""~ 
ıııo11• ~ 

Bulanık ve endişeli 
Avrupa'nın bir kö~sin • 
de yapılmakta olan sivil 
harb, yarınki doktrin 
kavgalarının nasıl bir 
mahiyet alacağı hakkın
da bize bir fikir vererek, 
c;ok acıklı ve dramatik 
safhalar arzetmekte de • 
vam ediyor. 

Her gün. bir telgraf 
haberini gözlerimizle ta
kib ederken. bir hamle
de dinamitlere veyc:a mer· 
milere kurban giden 
binlerce insanın ıztırab 
haykırışlarını kulakları • 
mızla ititmiş ve yüzle· 
rinde beliren korkunç iz
leri görlerimizle görmüf 
~bi tüylerimizin diken 
diken olduğunu hinedi
yoruz. 

İdealleri u~runda ha· 
makat ve dehanın her 
ikisine de aynı derecede 
yakın bir kahramanlık • 
la döğü~n erkek1e~de_n 
:ziyade, acıma hislenmı· 
zi harekete ~ctiren. ma
sum ve günahsız kadın 
ve ~ocukların. uğradık -
tarı haksız zulümlerdir. 

Ancak. harbın bu ha
zin tarafını mütalaa e· 
derken hislerimiz kadar 
mantığımızı da konuştur
mavt unutmamalıyız. 

Mes!Hi. geçen gün, 

içindeki kadın ve çocuk- .,,,~ 
larla birlikte Alkazar sa· d~1Jı 
rayının havaya uçu~l .. - 1<ıtd1'f 
ması dolayısiyle, bu~~- tfll1'.b 
metçi milislerin va.hşıh· tjll!111 ~ 
i!J.ni tenkid eden bır ya· 9it 1!'"'"" 
zr okudum. • ~,- " 

Bu arkadaş, eğer hıs- Jııfl~~ 
terine kapılarak baŞJ bot 1"I 1"""....ıı 
salıverdiği hevecanın~ dO 
biraz mantığın firenterı· "'"' 
ni koymuş olsaydı h! " ce ~;41 
disenin şu iç yüzünü de o;ı.~ ff 
kendi kendine itiraf et· 1'•&"'~ 
mek mecburiyetinde ka- ~ 
lrrdı: Al kazar sarayının • 
hükümet kıtaları tara· --_,., 
fından havaya uçunıl· 
ması esnasında birçok 
kadın ve cocuklar da öl· 
müt olabilir. Ancak. 
müstahkem mevkii 01u • 
hasara eden kuvvetler 
beyhude masum kan dö
külmesine meydan ver ; 
memek için. zorla içer:ı 
aldıkları kadın ve ço
cukları drııı:uı salıversin· 
ler diye asilere birka~ 
defa mühlet vermişler • 
dır. Bir yandan iındacla 
gel~n kuvvetli isi kolla· 
rı vürüyü!llerine d~ 
ederken, hükümet kıta" 
lan tehlike yaldatınca • 
ya kadar, ellerinde bU· 
lunan tahrib imkanından 
faydalanmayr gcçiktir • 
mişlerdir. $imdi şöyle 
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Haftalık Siyasi icmal 
Milletler Cemiyeti içtimalarına bat

lamasiyle AYrupa politikaaının siklet 
IDerkezi Cenevreye intikal etti. Eyl6-
1Un on seldı:lnde konsey içtima etti. 
Dç gUn .onra, yinni bir eylnlde de 
aaamble içtimalarına başladı. 

Konıey içtimaı sakin geçti. tlk içti· 
inada manda komisyonundan bir lngi • 
lizin çekilmesiyle açılan yere difer bir 
lng11iz seçildi. Lehistan dı• bakanı, 
inanda komisyonundaki aıahldarın da
lma aynı devletlere bırakılmasına itiru 
etti. Ve ba,ka devletlere de bu komis
yona girmek lmklnını veren yeni bir 
aeçlm usutu teklif etmek hakkını mu • 
halaza etti :ni blldirdı Bundan 10nra 
afyon tlcareti meselesi U erinde gCSrUşill· 
dU. C•miyetin bu ltçıma devresinde en 
ehemlyeti mUzalrere mevı:uu olaca ı ... 
nılan Dınçlı meselesi bUyUk bir heye. 
can uyandırmadı. Habe meteleti, heye· 
can uvandırmakta her meseleyi geride 
bıraktı. DenilebUir kı bu defaki Cenev· 
re içtimanın en h v k sürprizi budur 

ASAMHIJE JÇTIMAI. 
Habeş meselesi, s mble içtimaını, 

ruznameye a1ınmı bir me le halinde 
defll, uıul nokt sından al kadar edı· 
yordu Habc' d le eteri aı;amble içti· 
tnaına i tirak edecekler mi etmlyecek • 
ler mi? 1talyı. asamble içtimaı toplan
ınızdan c;ok evvel, habet delegeleri iç· 
timaa iftlrak cttıkleri takdırde Cenevre· 
ye heyet g8ndermiyece ıni bildirmlttl· 
Bir hafta on gUnden beri de Milletler 
Cemiyeti umumf katibi Avenol ite Mu· 
tolinl araeında bu nokta üzerinde bir 
anıa.,ma yapıldılı sCSylenmekte idi. GG
ya bu an!aomaya göre, hah f delegele· 
rlnln ıalihlyetnamelerinl tetkik ede • 
cek olan komisyon. bunları noksan bu· 
lacak n delegeler de aumbl• içtimaı· 
na l11tira1r edemlyecelcler. 

Hidlselerln böyle blr cereyan al • 
ma• beklenirken. a.ambl• içtimaı açıl
t!ıktan 90ftr• biç bayle olmadı. Eneli 
aallhiyet kom syonu me eteyl Lahl 
mahkerneeine hayale etmefe karar ver• 
C1L Pakat bir takım lcullı aC>rUpnelerln. 
tten ıonra habeş delegelerinin asamble 
lçtimaına l11tir klcrinc karar verildi. Ve 
bu kanır da umumi heyet t rafır.dan 
dört mL halif ve altı mUıt nkıfe kartı 
otuz dokuı rey tıe tasdik edil~I. 

• • • 
1T.AT .. Y.A NF. YAPACAK l 

hal a'va kar ı ıanh bir meydan o
liuma m hiyctinde ol n bu karar, her 
tarafta heyecanla kar ılanmııtır. Bu 
bnr Ozerine. tabit halya Cenevre mU· 
nkerell'rine lttlrak etmiyor. ••Jtalyı 
1nrRlı ve habc, imparatoru" namını Ye
rilen ltimadnAmelerl hamil delegeler 
Roma'dı 1c:ıldılar İtalyanın ılyıt! ta • 
biyeal tarihtir: Habef delegelerinin iç• 
tlmaa ltttlrak1crine mani olarak Habe
tlıtanı filen Milletler Cemiyeti uıa 
olmaktnn çıkarmak. Kendi delegeleri
ne de "ltalyı kırılı ve habc• imparato
ru" namına aallhlyetname vererek, bu 
memleketin ilhakını ırmnen tanıtmak. 
Buna muvaffak olamadı ı anlı ılmak· 
tadır. lierkes ftalyınm buna kartı n .. 
.. ı mukabelede bulunıca ını eormakta· 
Ctır. Bazıları, İtalyan n Milletler Cemi
yeti or anizasyonu ile filen allkaaını 
lruerek, yalnıı resmen azl kalmaktı Ur· 
tlfı edece ini t hmln edl•or. Barrlan, 
Cemiyetten bUıbUtiln çekllecellnl ı6y· 
1Uvor Bımları ite Habcılıtını tama • 
lniyJe iıtllatını ıeçlrmek için aakerf 
hareklta jjtlrişece ini iddia ediyor. Ro
hladan elen haberler, ltalyan pıete • 
lerlnln bu metele U erine m u bite 
)'UrUtmediklerlnl ild rmelrtdelr. 

~OICARNO KONFERANSI 
Bu lrararın A ı pollh 

ile mUh m t lr1 r ı cı ın 
yoktur it 1 a. b nd n b yle 1 ltere 
" P'ra 11 il ber ber çalr'1ftlk iıteml
y~e1rtlr Ve belki de Lokamo konfe • 
ranıı tcfllanım caktır Bu tokam "r 
tlmaı ~ Cj n martın d inden be in 
tiltercyl ve Franıavı al kadar ed n ba • 
lıca aıya t m ele ıd 'Malf\mdur ki Al· 
manya. 7 martta, 19 S ı n ıınden beti 
Avru ı ıulhunun i ad hl ından 
biri o1 n lokamo m ı hcd 11nl yırtmı.
tır Pakat y r ar n. bunun yerine da • 
ha geni• bir l kırno mu hedeıl y r-a
)'a haarr old unu bildirmişti. Uı 11 

saman hal a v tmanyı obstrukll on 
)'ıptık1arındın \ ıc •rno konfer;\n ı un 
topJıl'~ ' için bı g n bile tıytn c-tt • 
'e "I N hayet en temmuıdı rec • 
t t dbi ler llaa edlldikten IODR kont .. 

ranaın Ununa enelde toplanmasına 

karar verilmlttl. Son zamanlarda 1talya 
" Almanya ıene yan çizmeie ba•l• • 
mrflırdL İtalya. konferans toplanmaz• 
dan nvel baır siyasi haırrhklar yapıl • 
muını iıtemlttl. Almanya da Sovyet 
Ruıyanın tıtirak etmemeıinl, hattı 
NUmberı kongresinde Fransa • Rusya 
misakınm bor:ulmaıını ınnnen talebet· 
mi•ti. Şimdi Milletler Cenuyeti kara • 
rmdın sonra ltılyanm Lokamoya glt
mefe hiç ran olmıyac:ı ı sanılmakta • 
dır 

• • • 
iSPANYA VAZiYETi. 

Şimalde Sen Sebaıtıen'ın ıuk tun· 
dan sonra tıpınyadı ukerl hare etler 
tekrar bir ıUlı:un devrt'sıne girdi Fakat 
aakert hareketler aUkQn devresinde ol· 
mıkla beraber, radyo Ye aJanı haberleri 
her ~n müheyyiç h berter vt'ri or 
Bu hafta da Toledo'dı Alk arın 

bomba ile berhava edılmcıindcn baha • 
edlll or Sonra Madrid U ennc i\erl 
hareketi ıjanılarr çok me ıl ed > or. 
Fakat tıpanyada as eri hareketler o 
k dar yava ilerh or ki yakm zamanda 
'Madrid'in İfg&h beklenemez Ve esa~ 
it al edılae de 1ıpanva'da k nl t
ma nih etlenme:ı Bun nlı be her 
tu muhakkaktır ki bUlcümet lcuvv tleri 
aılrerf hare etle n umumi he eti h • 

biriyle bu&iln tedafüi Yaı:ıyette bul n• 
maktadır1'ır. 

Bunun be hca aebeb isi ku etle· 
re ta rıdın sillh ve tay are nd rıl -
muinin önUne ge ltememe dır. F n· 
sa tarıfınd n yapılan b r aylık te e~ı
ten sonra Londra'da bir bitaraflık ko. 
misyonu toplandı Fakat yırml altı de...
letin lıtirlk etti 1 bu komi yona P rte· 
klz ittlrik etmedıil için bitaraflık ah· 
k&mı mOe11lr ıurette tat ik edılemiyor. 
Portekl in ehemiyetl 111 kuvvetlere si· 
1lh ,ende ecek olanlar içın hır transit 
memlelretf oltni nd ~ r. 

• • • 

Haltı aratı Brıtı 1 va k n n11 
hakkında gelen haberler, ge en hafta 
yapılan bu kUçUk antant devle lcri ko 
ıey içtimaının ehemiyetınl tc ar· et· 
t.irmc\c:tedir. Şimdl~e kad r mbınc o
ftun alyaaf uh..,... ftrilen ebemi et. 
Br t va lkt a k sah a
dı teşmil edılml ttr Yu lavya ite 
Rom nya arasında ve ıkt ı dl sah da 
anlavna. Yu ılav ba anı St dl· 
novıç'ın Bukret aeyah ti ile ha rtan 
mııtr Yapılan anla maya· re, Y oı· 
lavya Roma adan petrol a tak ve 
Romanyaya bakır verce ktır. S nra 
Yugoslavya ile R manya Tuna U nne 
yapılacak bUyUk bir k rU ıle b\rıbıri· 
ne ha lınıcıktır ki bu le prUnUn aake· 
ri thcmiyeti meydan dır. 

Avrupa polhlka11nın umumi vuiye. 
ti de kUçUI antant dnletlerl arasında· 
ki teaanOdU arttırmaya yardnn edecek 
mahiyettedir. Alrnanva Ue 1talya biri· 
birinden ayrr kal kça. k le antant 
devletlerinden burlarınm !tal a a, 
buılarının da Almanyaya tema lillerl 
meYıuu bah10luyordu Bu n Alman a 
ile 1tılya elele Yerm\t c nüyorlar . 
Bu. lrllçOk antant de tetlerl araımda • 
iri te•nUdil arttırm tır. 

• 

met•• 
vam etm ttl 

le ant 
1 r yO de 
1 r aldılar. 

Ucretll tatll nlerl t n ettil r Kol· 
lekt f p arlık uau\UnG patronlara ka
bul ettirdiler Jlatl~ lrillfmdaa 
eonn yapılın bu lf"lerhı aebfbl o ... 
maıulan beri hayatın pahahla.-u ,e • 

ULUS 

YUNANiSTAN' DA: 

eni bir l.,çl teşekkülü 
Atına, 27 (A A.) - Merkeai Pirede 

bulunan yunan mesaa konfederuyonu i
le Pue itçılcn teıekkWlen • miUt itç1 •e 
memur konfcderaayonu,. namı altında 

yeni bır tefeklcill vilcuda ıettrmele ka· 
rar vermıılcrdır. Bu yeni te ckküle Ati· 
nanın 135 dıfcr teıckkülil de iltihak et· 
mııtir. 

Bu yenı t l'kkül 4 afustoeta tesla 
olunan ycnı mılh 11yuete tamamiyle mil 
zaharct edecckttr. Yapıtın içtimada baf· 
bakan Metaksaıın mllll amele siyaaed 
mlitcaddıd d falar atkı lanmıttır. 

50VYETLER BIRLICl'NDEı 

f gan llarl.İ) e azın MoAkova•la 
Moıkova, 27 (A.A ) - Afpn harbi· 

ye bak nı M hmud Han yanında genci 
kurmay ba kanı Mehmed Han olduiu 
halde bura a g lmı ur. 

M hm d Han Af an • sovyet bay
ratd yJ do t lm ol n Mo kova iı· 
taa o u da mera ımle kart lanmııtır. 

il. Uikofun azli 
Mo kova 27 (AA.) - Sovyctler bir· 

lı 1 m rk ı icra komıteıl bUroıu J>09-
ta l 1 r f ve telefon koınlsen Rıkofu 
azl d re yerine dahibye komileri Ya· 
go ayı ve d hılıye komlıerUtine de J. 
vanovıçl tayın etm •t r. 

ROMANYA'DA 

Ö\ lü parti inin prolf' to o 
B kref, 27 (AA) - Mıtır köylü 

partııl ıtrı k miteıl ıttifıklı kabul et· 
tlfı bır karar suretinde milletler cemi· 
yetının tcnaikı mev uu ~haoldu u bir 
sırada Tıtuleskonun bertaraf edilmlt 
olmbını ve keza hUkUmetın mOnferit 
sai cenah cereyanlarını m ıamahı ite 
kar ılamaaını ttd4etle protesto etmek· 

tcdir. 

Mln4etl _..,_ kafi plmeaMaldk 
PUh k•ka h • da yapılan Mıtlınon 
ltU fi le amele Ucretl rlne yU de on 
kadar am a ılnut fakat Uç ay içinde 
hayat da yil de on pıhahlattı ından o 
zaman yapılan zamlar amelenin ya ama· 

11nı kolayl1ttrrmamı tır Blum ılmdi 
bu mesel lerte mctgul olmaktadır Dl· 
~r taraftan h kUmet fab akalın it al 
eden 1 ilere kır r aayıf davranıyor di
ye sal ccn h partileri tarafındın tenkld 
ed ekte, tapınyıyı karıı bitaraflık 

ılyaactınl bır tUrlU har:medemiyen aot 
cenah da Bluın'u bu yUzden tenkid et· 
mektedar. Bu UrUltU içinde Frını dan 
dı~rr altın çıkmayı b lllamııtır. Be, 
cUn lçlnde on ml\y n lıtcrlingUk altm 

çıktılı .e lalconto flıtrnın Oçten bete 
çıkarr\dı ı blldlrilmektedir. GörUlliyor 
iri Blum birçok pltelerl arasında bir 
de frangm kıymeti ile !Mf ıul olmak 
mecburlyetlncSe kal caktn·. 

• • 
rll iSTIN ..,,8S&LESI. 

Fil tin'l tesirine memur ednen Qe. 
nerıl Dill bir fırka askerinin bir kıa. 
mı ile Filiatlne ıyak blıtr. Bu fırkanın 
d r krtmı da peyderpey çakarılm kta· 
dır General D 11 Pıllıtlne vardıktan 

eonra bq ı clanberl devam eden ıreve 
nihayet verUmeatnl PUııtin hUkUmetl 
ytıkaek ınıb k mlteslnden taleb etti 
Arab komltell ile. böyle bir kararı ve
rebilmek için uml konpnln içti • 

k lllyetll mlk • 
dırdı • lrer nd rmekle bu iti ciddi 
surette ele ald m4ın h r halde bu çık· 
mu u n saman d •un edemea Bunun 
için olacaktır ki Plllıtln tahkik lroml• 
yonu Lon ra'dan ayrılma ı huırlan • 
maktadır Fakat Flll•tin teskin edlldlk 
tea " tahlrik komlayonu da ite batla
yıp .ulfeslnl blttr ktftl aonra ela bu 
PlllldD lflnln nud Mtlcelenecellnl 
.... bllmifor, 

ÇEKOSLOVAKYA'DAı 

B. Edenin 1hatko etratmda 
tef lrler 

Praı. 27 (A.
ı\.) - Siyaul mab
iller B. Eden'in 
ı8ytemiı oldutu 
nutkun Almanya 
..ızerinde mUaaid 
bir teaır buıule ıe
tırmeie matuf ol· 
dufunu anlamak· 
la beraber, bu nut· 
kun muabedelerln 

B. Eden yeniden ıHzden 

geçlrilmeslnl lstiyenlerin hülyalarına 

kuvvet vermek gibi maka• bir netice ha
sıl etmlt olduiunu beyan etmektedirler. 

ISVEÇ'DEı 

Parti anla malRn 
Stokholm, 27 (A.A ) - B b 'itan B. 

Hınson, 101yal demokrat ve çıh,.I par· 

tileri arasındaki rısrt ıunele n bir an• 
lapna ile neticelendi ini, iki partinin 
hUlcUmetln mesutlyetlne, aon ae im ne
ticelerine uyıun blr •urette ittlrık e
deceklerini n bu müddet zarfında ya· 
pılıcak bir aeçlm halinde dı er p rtl· 
!erle her tUrlU lcoaliıiyondan sakına· 
caklınnı blldlrmlftlr. 

SON DAKiKA: 

t pan ada 
e 

faşizm -1 ı 
•• • 

omwıızın 

Burıoa, 27 (A A ) - FAfiıt partlal 
relai Hodille alman DNB. &Ja ı ın bu· 
ıuıl mubıblnne ıu beyanatta bulun· 
muştur: 

Mılli hareketten evvel fa~ist parll
tinin ıeksen bin uaüı vardı. Du&Un par· 
dıw. ceplaede UO Wa " cephe ,.dain
de de ihtiyat olarak 150 blıı aıuhırıbl 
vardır. Bund• bqka partinin 20 bini 
kadın olmak Uıere 320 bin de ııval ua
aı mevcuddur. 

KomUniıtli e kartı aonuna lı:adu 

mUc:adcleye azmettik. Ycna lapan}'adan 

yem bir ıoayal rcjlm bekliyoruz. Bu 
reJımden cndUıtrl ve ıiraat amelesi la· 
tıfade edecektir. ReJim meselesi blzl 
timdılik alikadar etmez. Bizim bareke
timiı nuyonal eo1yallıt hareketlerine 
mUf8blhdlr ve bu hareketlere kartı de· 
rin bir teveccUhUmllı vardır. Ancık bl· 
ılm barcket!mlı lıpanyoldur, huictea 

Sayfa : ., 

FRANSA'DAı 

ElçWkler •rumCla Cleğl~lkllWer 
.. Parla, 27 (A. 

A.) - Pranaaıua 
Moakıoft bU)'GW 
elçlal B. Alpbancl, 
tekaUdlUk talebi 
kabul edllmlt o
lan B. Kloaella 
yerine Bem bll
yilk elçlllflne, a. 
Dö Şınten keaa 

Tdıade ıevbdl· tekaUtlUIU lhtle 
IH Romı nllrl yar etmi• olan B. 
Kont Şımbrön Da Şambr8n'Ua 

yerine Roma bUyUk leçilifine, hanci• 
ye vckiletl ıiy11t ve ticari itler mUdUr 
muavini B. Kulondre, Moıkovı bUyil.lı.! 

elçili ine Ye B Peyrut, ttkıUd edil~ 
cek olan B. Jest Kurleyin yerine Bu
enoı • Ayrea büyük elçlllline tayin .. 
dllmiılerdır -----
JAPONYA'DAı 

Çlnlllere karşı alınan lt-dblrl 
Tokyo, 27 (A.A) - Polis, Jıpony .. 

da it Ye ru 1 rlle meuul olan çlnlf. 
lerln himayesi için ıenı, tedbirler al• 
mıttır. Buna mukabil, Çin ite muna ... 
bette bulunan ve yanhı pylalır çıb~ 
maktan ıuçlu olan çlnıtıer aıkı bir u
saret altında bulundurulmaktadır. 

anin 
•• mu 

&etlrllmlt bir meta delildir. 
Karllıt hareketinin relıl Conde ere 

fU beyanatta bulunnıuttur: "BuıUn ,..... 
timiıin cephede elli bin muharibi var
dır. 1ıpanya komUnlatlerden kurtara111' 
kurtarılmaz bunlardan 25 lll 30 blnial 
qararak KataJooyaıuD tekrar ele ıecl
rllmealnl temha ed•cella. Rejim ~ 
lealne ıellnce ltpanya lçln en l1I reJı.. 
kıraliyettir Ancak bu flmdUlk ikinci 
derecede kahr. Herhalde blılm latedl
tımiı mutlak blr kırallyet delil fakat 
devletin batını en liyakatli adamı ~ 
tirecek olan bir kıraliyettir. 

lhtilildl r Kordobayı aldılar 
Burıoe. a7 (AA.) - Nuyonal~ 

kuvvetleri bir ıydanbtrl hUkUmet 1ru .. 
ntlerlnln muhuaruı altında bulu.-. 
Kordobayı kurtannıflar n bu te .. 
mubuarı edea ZOOO aailltl bW.N u• 
ntmıtlardır. 

lsviçre frangı da düşürülüyor 
Beme, 27 (A.A.) - l.viçre ajana- Ylçre franamı ela dUfUı-mcyl ıanart lal 

ıun tebUI ettillne c8re lnlçre federal daima mUtuade etmi9tir. 
meclisi francm dUfilrWmesl baklanda Pedenl meclll dUnJ'UUft bUyUk dftlıl 
Fransanm lttlbu ettlli karan tetkik et- letlerl " bUba.. lqUtere, Amerüm. 

mek u.,re cuma n cumarteal ıUnlerl Franu tarafından paralama beynelmll .. 
toplantılar yaplmf" tavlçre milli ba • lttikran için yapılan ıayretlerl ve ı.. 

" viçre Franaaya lmtlaal ederae bu 1 
blmm altın ıtoku Jıviçre franlcını kar· retlerin kola la 

1 
" 

p yapılacak her tUrlU taarruza dah y fllUt olıcafrnı naıan .. 
ıun müddet durdurmayı klfl bulun:: ~~re ılftrmlrak lıviçlre franluu dUtUrmel 
la be ~· rve ttir. mçre franıı dab1ldt 

raber umumi ahval ve teraitin ı.. eMiden oldutu slW lralacalctrr. 

Frangın düşürülmsi hakkındaki kanun layihasmı
maliye komisyonu kabul etti 

Pırla, 27 (A.A.) - Mebusan mecll· 
si maJıye komlıyonu. Orl l ve Sp nuae 
babatıni mUtealdb derin tetklklerden 
eonra para euamın delitttrılmesi hak· 
kındakl kanun llylbaaı maddealnl ı 2 mu 
hali ve 7 müatenkife kartı 20 reyle ka· 
bul etm1tdr. 

Soıyaliıtlerle radikal totyall tler \eh 
de ve sal cenah Ue merke aleyhte rey 
YCnnl lcr, komUniıtler mllıtcnlur kaJ. 

mıılardır. 

lının tedhlrlre 
Parla, 27 (A A.) - Francın kıymet

ten dU Urillmnl &serine berhan ı bir 

tebeb " bahane llt oluna ol.un aaayit
llalltln ıuhunana _, ol1D11r l~ln mil· 
U mOdafaa " dalalllya bakanlan poHı 
erklnmıa tıttrakfyı. bir toplantı yapa• 
nlı lcab ... "6&rlerl alaufladar. 

nl projeler Rilmriik tarif ı 
Pırlı, 27 (A A ) _ Ticaret " ın. 

noml bakanlan franım kıymetten dl
,UrUJmeılne harlct ticaret maluebetı. 
rlnl uydurmak Urere lcab eden projet .. 
rl ha ırlamıt1ırdır. Bu tedbirler blllaa• 
sa ırllmrl\k tarlfelerlnl lıtihdaf etmeliı 
tedlr. 

D. 1'ror"f'ntann beyanaa 
V1tln1ton, 27 (A.A) - Mıllyt b9ı 

bnı Mor~ntav ıuetecllere beyanatt8 

bulunarak Sovyetler Blrllll dtvlet baDı 
kaaanın blr milyon lqlll.a llrauıun M 

flata oluna olıun aatılma11nı ......... 
tini, fakat Amerikanm bu •bil ...,.. 
nelmDel p yaaadald tetlrlerinl ...,. 
mek için bu paraJI elinde bulundurdu 
lu lıtlkrar akçestyle mUbaJU ıttitlnl 
WlcUncekdr. 



S.\YFA 4 

• ANKARA'DA BARBIYE 
KahramarJ.r yuvmı fanlı 11 arbiye üç -giiıidenbeii 'Ankaranın ıu:ak 1'e ıefkaıli bağrındadır. 

Yiğitler kaynağına olan .evgi "6 hayranlığını onun geldiği gün candan tezahiirlerle gösteren 
anharlaılar irin Harbiyenin geli ıi daima bir IHıyram ve meıud gün olarak hatırlarda tutulacak
tır. Hele llarbiyeyi gezdil,ıen ve kahraman ordumuzun yarınki ıanlı ıubaylarile az dahi oua 
beraber bulundulaan sonra Harbiyeye gönülde bir yer ayırmama k lıif; mümkün değildir: 

f,,.,.....,,......~~~~-W!'!~'"'!::--.~~!I"""'"'""-,,.-~-;<-~:: ~ ğl ocağa olan al!kasmı burada saatler-

Tefrika: No: 53 

Bakanlıklardan Dikmen'e giden yo
lun asfalt kısmının bittiği yerde, kar • 
şrnızda bir kale gibi yükselen Harbiye 
mektebine hangi yoldan gideceğinizi 

tayinde bir zaman tereddüd edersiniz-4 
Henüz esas yolu yapılmakta olan mek· 
tebe nakil vasıtalarının gide gele yap
tıkları sayısız yolların hangisinden gi• 
derseniz gidiniz. mekteb o kadar büyüte 
ve cephesi o kadar geniş ki az sonra 
kendinizi harbiyenin granit dıvarlan 

önünde bulursunuz .• 
Binlerce genci ba~rında yaşatan ko· 

ca mektebin gelen ve gelmekte olan eş• 
yalarını taşıyan kamyonlar ve arabalar 
yolları doldurmuştu. Kapıda duran ya· 
ğız yüzlü Mehmetçiğe mekteb kuman· 
danının nerede oldu~unu sorduk. 

"Basbakanla mektebi geziyorlar" 
dedi. 

Bütün odaları, •lontarı, kalorifer 
,t,iresine kadar her yeri gezen İsmet 

İnönü, ayağında get cokey kıyafetiyle 
şimdi talebenin arasında dolaşıyor. ha
tırlarını soruyor, k06lJ.7uyordu. Yetişti-

ce kalarak ve en ufak fCylere qrinca • 
< ya kadar meşgul olarak gösteren lnönU 
1 kııhramanmt binlerce genç gönülden 

gelen tunçlaşmı~ ıaesleriyle "varoU" ıes• 
Jeriyle uğurladılar .. 

, •• * . 
r Harbiye o kadar büvük; alonlar1 

r oaalar ve koridorlar o k:ıd~r biribiri .. f 
ilin irin de l<i: hin:ıvı ivi hilmİ""-~- .. ,z 
ve yanınızda da bir rehber yoksa bir 1 

lanirente girmiş ,nbi lravbolmanız mu• 
hakkaktır. Şehirden bakılırken mekto- r 

bin bu aumetini kaVT:mıak imkansız-
, aır. 

Gezmeve asa~ıdan başlıyoruz: Ka• ' 
Jörifer rt:ı \ .-,. .. : hir ufal· r~ı, .. :ı ... ,.:h•rtir. 

Kalorifer dairesi'1in ilerisindeki mut .. ' 
bakda, her birinin kutru iki metreye ' 
yakın dört tane kazan var ki, yemekle
ti su buhariyle pişirmektedir. 

Temizliği. intizamı ve kuruluşu en 
lfCuvvetli bir iştah ilicı ltadar acıktmcı 
olan yemeT(haneve asansörlerle inilt • ' 
yor. Buradan du' yerlerine geçilmek• ' 
'tedir. · 

Sıcak bf r hava yOzümDzft yalıyor, • 
'.Burada 50 den far.la du" yeri nr. Gil• 

~el bir tezad: Frijider dairesi biru 
ilerdedir. • 

Yukarr 1Catlarda. insana sonsuz ~bi 
relen odaları, salonları geziyorus. Ye. 
rıi yapılan dotablar koridorlarda 11ra-
1anmıı. Uzerlerinde numaralar var. 
Mektebin büvük bahçesinden keser ses
leri geliyor. Marangozlar çalışmakta
dır •. Talebelerin çoğu bahçede. Mekte
bin e\izel sineması 2000 kişi alacak ka
dar büyüktür. 

larını gösterereli: "Atatürk Anfara•ya 
bu tepelerden gelmiş ... " dedi. Bütün 
gözler büyük bir hayranlık ve minnet 
isinde Çankaya'ya doğru kayıyor. 

Talebeler de, içinde günlerini ve yıl· 
Jarmr gedrecekleri cumuriyetin ordu
ya armağanı olan bu muazzam binayı 
bizim kadar merakla dolaşıyorlar. Yal· 
nız onlarda bizim kadar merak, fakat 
bizden çok alaka var. Şehri bilenler; 
Ankarayı görmiyenlere mektebin bü
yük ve yüksek balkonundan Ankaranm 
semtlerini anlatıyorlar. Bu balkondan 
Çankaya. Yenişehir, Kale, çiftliğin ye
§il örtüsü, ve Ankaranın ufuklarına ka
dar gözükmektedir. Harbiyenin en bü
yük talii buradadır. 

Yanından geçtiğimiz gençlerden bi
ri arkadaşına eliyle Milli Müdafaa ııırt-

Kumandanından: emir neferine ka· 
dar bütün harbiyelilerde zevkli, dinç ve 
neşeli bir yorgunluk var. Bir gens 
"yer değiştirmekten mi, neden bilmem, 
bu gece hiç uyumadığım halde uy· 
kusuz ve yorgun değilim. An.karanın 

ne güzel geceleri var." dedi. 

Devlet mahallesi tamamen bittikten 
sonra, Harbiye Yenişehire daha çok 
yakınlaşmış olacaktır. Bugün boş olan 
geniş saha ağaçlandırılacak, parklar ya
pılacak, spor sahaları inşa edilecektir. 

Harbiyelilerin neşelerini ve kahka· 
balarını bugün Dikmen yolundan bile 
dinlemek mümkündür. Kahramanlar 
yuvası Harbiyenin Atatürküne kavuş· 
manm vermiş olduğu bahtiyarlık içinde 
bu günkü neşesi asırla.rca devam ede
cektir. Harbiyelilerimizin ilk gün An· 
kara için intibaları budur. 

Btl~tNMiYEN iNS 1
\ 

yüksek biı kültürü olmasına lüzum yoktur. Ah· 
lak duyguaı ve muhakeme için de hal böyledir. 
Fakat bu faaliyetler az çok keneli kendilerine 
yeterle.r, salliblerine mesud olma kabiliyeti ve
rir ve diğer foaliyet}eri, hatta uzvi faaliyetleri 
bile takviye eder göriinürler. Terbiyenin geliş
mesinde her §eyden önce bunları istihdaf etmek 
lazımdır, ziıa ferdin muvazenesini hunlar te
min eder ve onu sosyal yapının sağlam bir un .. 
suru haline getirir. Büyük milletlerin anonim 
azası olanlar için ahlak duygusu zekadan ehc
miyetliclir. 

temin eden kolay işlere elverişlidirler. Bu gibi
ler istihsal. istihlak ve fiziolojik iştihalarmı tat
min ederler. Bunlar, ayru zamanda, büyük ka
labalıklar halinde spor temaşulannda, kaba ve 
çocukça sinema filmleri seyrinde bulunmak
tan. gayret sarf etmeksizin si.iratli hareketten ve 
süratli hareket eden bir §eye bakmaktan zevk 
alular. Bunlar yumuşak, müteheyyiç, kahpe, 
zevkperest ve §edid mizaçhdırlar. Bunlarda ah
lak, ne estetik ve ne de derin duygusu vardır. 
Bunların diinyaya getirmiş oldukları çocuk sü
rülerinde zeka en iptidai haldedir ve bunlar da 
bu memlektcte (Amerika Birleşik Devletlerin
de) serbestçe yaşamakta bulunan üç milyon 
caninin bir kısmı ile hususi müesseseleri doldu-

Yazan: Dr. ALEX/S CARREL 
Tiirkçeye çeviren: NASUJil BAYDAR 

-- --------
Münhasıran teheyyüci, estetik veya mistik fa. 

eliyetlerin inkişafı ortadan aşağı, yanlış ve dar 
aüşi.inceli, hayalperest adamlar meydana getir
mektedir. Fikir terbiyesi bugün herkese veril· 
mekle beraber bu gibi adamlara rastlamaktayız. 
Estetik duyguyu, mistik duyguyu verimleştir

ek ve artiRtler, şairler, din adamları velhasıl 
.. zelliğ'n tiirlü mnnznrnlarmı menfaatsizce te

eden1erin hepsini yaratmak için zekanın 

Zihni faaliyetler, türlü sosyal gruplara göre 
inkısam eder. Medeni insanlardan çoğu şuurun 
ancak iptidai bir şeklini ızhar ederler. Bunlar, 
modern cemiyette ferdin uzun ömürlii olınasrnı rnn zayıf akı1lılan te~kil etmektedirler. 





R.ıu,w nt4'ktubu: 4 

M uallimlerimi.zi n Leningraddaki 
tetkikleri 

(Moskova muhabirimlzden) - Mu· yordu. Dıvarda liapr hissini vermeyen 
allimlerimiz, 6 eylUl öğleden sonra Çit· müzeyyen bir yer açdınca sarayın üst 
Jkoyesclo'yu ziyaret etmişlerdir. Bu - kat salonlarından birine giriliyor. Zi-
raaı birçoklarunızın hafızasında adr yaretçiler için burası :zincir halinde ve 
Çankoyeıelo olarak yaşıyan Leningra• aynı istikamette biribirine ekli bilyük 

1cla yirmi kilometre mesafedeki yazlık sa· salonların medhali sayılır. Bu medhal, 
'taydrT. Çitsko rusça çocuk demektir. İkinci Katerin'in hususi oda· 
~rayda müze yapılan iki büyük bina- stdır. Çariçe zamanındaki möbleler ol-
aan başka ne varsa inkılap çocukları • duğu gibi duruyor. Dıvarlar çin ku· 
ıun ııhat ve terbiyesine hasredilmiş ve maşlariyle kaplıdır. Buradan yeşil sa-
~~r köyU) ne yeni rejim (ç~uk .kö- lon denilen hususi yemek odasına geçi-
)'G) .ıdınr vermiştir. hyor. Elizabet salonu da eski şeklini 

Bir vakitler muhteşem tuvaletlerle muhafaza etmektedir. Bu büyük mera· 
bol sırmalı üniformaların zevk ve ih- sim salonu 48 metre uzunluğundadır. 
ıtiru ile kavuştuğu koyu çam gölgele- Burada ihtişam hepsinden fazladır. Uç 
rinde; şimdi pembe yanaklı gürbüz ih· müteakip bekleme salonu, merasime 
'tilil çocukları grup, grup oynaşıyor • gelenleri asalet ve rütbe farklarının bü-
'tar. Bunlar biraz sonra, parkın bol gil· yük değişikliğini nihayet üç katagori-
neşli yerlere konmuş hasırlı karyola· de toplamaktadır. Buradan sonra d.Jha 
farda gündüz uykusunu alacakl~rdır. birçok salonlar görülecektir • 
bfekne:ak elbiseleri içinde bile hepsi- İkinci Katerinin şeref salonu, sarı 
hin çehresinde ve tavrında kendilerine Liyon ipekleriyle kaplı aslanlar salonu 
tnahsus ayrı birer güzellik var. kehriba salon, arabesk salon, çin ve 

MUze için ayrılan iki binadan biri- japon salonları hatırda kalabilenlerl • 
ai Birinci Petro devrinden başlryarak dir. Bunların her birinin taşıdığı ada 
her çar ve çariçe tarafmdan ilaveler ya4 göre değişen renk ve üsli'ibta dıvar, tavan 
\)ıta yapıla yana doğru uzayan ve niha- tezyinatr mobleleri, balrları, va:r.olarr 

t
et bir ucundan amud pir istikamette vardır ve bütün bu eşya evvelce b ılun. 
ıvrılan Katerin sarayıdır. Sarayın bi- d .~ldarı yerlerde muhafaza edilmekte -
inci katı geniş hollerden ibarettir. Bil· dir. Rehberler ziyaretçilere bu salon-

fÜk methalden girilip sola doğru uza- }ardaki eşyanın nasıl tedarik edildiği-
lyan bir holden geçilince saray kilisesine ni de söylerler. Kehriba salonunun dı • 
~iriliyor. Kilisenin dıvarlariyle tavanı varlarındaki kehribalar birinci Fredrik 
koyu maviye boyanmış ve üzerine bol tarafından Petroya hediye edilmiş_. Eli-
aldız tezyinatı yapılmıştır. Dar bir zabct de bu salona koydurmuş. 

oerdivenden kilisenin yarı hacminde Rehberler saray gezildikçe eski re· 
\lan üst kısma çıkılmaktadır. Çariçe jimin halka mal edilecek taraflarını da 
tlizabet yaşlanıp şişmanladıktan son- anlatırlar. Portresi önünde durduğu • 
ta dualarını, sarayın üst kat salonların- muz Elizabet'in, öldüğünde, on beş bin 
en kilisenin b~ kısmına geçerek ya • takım elbisesi vardı. Halbuki o günler-

rilememiş devlet hazinesi bomboştu. 

Bir cephe üzerinde müselsel salon
lar geçildikten sonra amud istikamette 
gene biribirine geçilir küçük salonlar 
başlar. Buraları İkinci Katerin'in hu • 
susi odalarıdır. Gümüş oda, mavi ema
ye üzerine kristal camlar kaplı yatak 
odası, sigara odas-r, aynalı oda, hep bi
rer ufak ziynet köşesi. 

Sigara odasındaki şark isi yazı ma
sasının üzerinde gördüğümi.iz ti.ıy ka4 

lem yine bu masa Uzerinde Polonya'· 
nm taksimine aid protokolu imzalamış· 
trr. 

Rehber, yatak odasındaki divanın 

Büyük Katerine Potemkin tarafından 
hediye edildiğini söylerken dudakların
daki istihzayı da gizlemez. 

Çitskoyeselo'da müze yapılan ikin
ci bina; Aleksandr sarayıdır. Buraya 
saraydan ziyade geniş bir burjuva evi 
derneği daha doğru bulanlar çoktur. 
Bu binayı 11. Katerin çok sevdiği ikinci 
oğlu için yaptımuş ve onun adını ver
miştir. Çar aileleri son yıllarda 

Katerin sarayını büyük merasim günleri
ne bırakmışlar ve yaz aylarını burada 
geçirmeğe başlamışlardır. Ancak son 
imparator, 1905 de krşhk saray önünde 
geçen bir ihtilat sahnesinden sonra 
bütün şehri terk ile yaz ve kış burada 
kalmıştır. Çarlığın son uzvunu inkilab 
burada yakaladığından eski rejimin 
en taze hatıraları bu binada bulunmak· 
ta, içindeki eserlerden ziyade, bu ya
kın mazisi ziyaretçileri kendine çek
mektedir. 

Aleksandr sarayının ön cephesi bir 
kavis halinde içe doğru kıvrılmıştır. 
Ziyaret bu kavsin sağ ucundaki kapı • 
dan başlıyor. Üç dar oCla ile bir kori
dordan geçildikten sonra büyük salo -
na giriliyor. Burası, ön cephenin müte
nazırı olarak bahçeye doğru yarım dai
re şeklinde genişlemiştir, Dıvarlarda 

on dokuzuncu asra aid resimler vardır. 
Bu salondan bahçeye açılan bir kapr 

vardır. Son çar ailesi 30 • 31 ağustos 
1917 gecesi Sibirya'daki menfalarına 
gitmek üzere sarayı terkederken bura
dan çıkmı!ilardır. Romanof saltanatı 

için bu kapının ölüme ve yokluğa açıl
dığını derhal hatırlryabiliriz. 

Büyük salondan sonra Çar ailesine 
aid bazı kıyafetlerin teşhir edildiği din
lenme odasına ve kütüphaneye giriljr .. 
Rehberler; camlı dolabları ve ki tabla· 
rın istifini göstererek kitablarrn çarlar 
tarafından hie okuıımad:ğınr iddia edi
yorlar, ve diyorlar ki ikinci Nikola 22 
yaşında imparator olunca, artık kendi· 
si için okumakla erişilecek bir mevki 
kalmadığını söylemiştir. 

Buradan dar bir koridorla impara• 
torun hususi dairesine girilir, korido
run sol tarafında çara ve sağında çari • 
çeye ve çocuklarına aid odalar vardır. 

Soldaki birinci kapı çarın nazırları• 
nı kabul ettiği orta büyüklükte bir oda· 
ya açılıyor. Burada bilardo masasının 
üzerinde 1917 deki harb vaziyetini renk
li hatlarla gösteren bir harita durmakta· 
dır. Eski osmanlı saraylarında, padi • 
şahların, kubbealtı vezirlerini dinle
dikleri kafesli, yüksek yerler vardır. Bu 
odada da çariçenin, müzakereleri takip 
ettiği yüksek bir yer ziyaretçiye gös • 
terilirken rehber çarın çok zayıf bir a
dam ve çariçenin ise hurafata esir 
huysuz bir kadın olduğunu ve milletle
ri şüphesiz bunların idare edemiyecek· 
terini söylüyor ve diyor ki: "Son çar 
ailesi hakkındaki bu müşahede yalnız 
bizlere mahsus değildir. Kendi ailesi de 
mesela Çarın halası Marya Pavlovna 
her zaman derdi ki: ''imparatoriçe de· 
ti, imparator ise bir kör, bir ahmak" dır. 

İmparatorun banyo odası, spor le • 
vazımı, bastonları görüldükten sonra 
ufak yazı odasına giriliyor. Bütün dt· 
varlardan başka yazı masasının Uzeri 
de aile resimleriyle doludur. Takvim 
üzerindeki yaprak Çarın saraydan ıon 
ayrıldığı günü gösteriyor. 

Çarın her alaya göre değişen ilni· 

SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 1 1 SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 1 ASKERi FABRiKALAR UM!}~ 
SATIN ALMA KOMISY01' 

1 
250 TON HAM MAGN~ 

Merzifon garnizonunda bulunan kıtaat eratrnın ihtiyacı için alı
,,acak olan 220000 kilo ekmeklik un 18-9-936 günlemecinden itiba· 
ıen 34. gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur • 

1 - Tahmin bedeli 30800 lira muvakkat teminatı 2310 liradır. 
Jartnamedeki evsaf ve şeraitini görmek istiyenler her gün komis • 
)ona müracaatla görebilirler. 

2 - Münakasa Merzifon garnizon arttırma eksiltme komisyonu 
tarafından 20-10-936 tarihine müsadif çarşamba günü saat on beş 
~çukta komisyon dairesinde yapılacağından isteklilerin muvakkat 
leminat makbuzları ile birlikte teklif mektuplarını saat on beşe 
·adar vermeleri ilan olunur. (1066) ı--4607 

İLAN 
1 - Tümenin Erzincan garnizonunda bulunan kıtaat ve mües

~esat ihtiyacı olan 450 bin kilo fabrika ununa ihale günü talip çık· 
madığından S • 10 - 1936 pazartesi günü saat 11 de ihale edilmek 
üzere yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

.2 - Muhammen bedeli 67500 liradır. 
3 - Yüzde yedi buçuk ilk teminatı 5062 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler 338 kuruş mukabilinde sa

bn alma komisyonundan alırlar. 
S - Şartnamenin 4. üncü maddesine göre istekliler teklif mek· 

tuplarını 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununun 32. 33. 34. 
Oncü maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale saatinden 
bir saat eveline kadar Erzincan satın alma komisyonu ba~kanlr~ına 
nıakbuz mukabilinde vermiş bulunacaklardır. (941) 2-4420 

İLAN 
1 - Zaradaki alay ihtiyacı için 225000 kilo ekmeklik un kapalr 

'larak e1<siltmeye konulmuştur. • 
2 - !halesi 12 - I. teşrin - 936 pazartesi günU saat on beştedir. 
3 - Hepsinin ederi 30375 lira olup ilk teminatı 2278 lira 12,5 

kuruştur. 
4...,... Şartnamesi Sivas tüm arttırma eksiltme komisyonundadır. 
S - İstekliler teklif mektuplarını 2490 sayılı kanuna uygun 

olarak yazarak ihale saatinden bir saat evveline kadar Sivas tüm 
arttırma eksiltme komisyonuna makbuz karşılığı vermeleri. (1021) 

2-4519 

ANKARA BELEDiYE REISUCJ iLANLARI 

İLAN 
1 

1 - İtfaiye Direktörlüğüne ait 72 kalem hurda eşya açık arttır· 
ma ile satılacaktır. -

2 - l steklile.rin 5.10.1936 pazartesi günü saat onda İtfaiye arka· 
smdaki levazım ambarında bulunmabrr 

3 - Muhammen bedeli 

1 
(40) 

Muvakkat teminatı 
(3) liradır. 

2-4548 

O. O. YOLLARJ VE LiMANLARI UMUM 
MUDURLOCU S. A. KOMlSYONU iLANLARI: 

İLAN 

1 
Afyon • Antalya hattının Baladız 'daıı sonra Burdur istasyonu

bu havi 24 Km. tik kısmının 1.10.936 tarihinden itibaren her türlü 
hıünakatata açılacağı ve İzmir • Karakuyu Afyon ve Karakuyu Is
parta arasında her gün işleyen yolcu trenleri ile Baladız'da buluş -
mak üzere Burdur - Baladız arasında her gün muntazam muhtelit 
katarlar icliyeceği muhterem halka ilan olunur. (1020) 2-4604 

Haymana Belediye Reisliğinden: 
Haymana Belediyesine aid kaplıcanın 890 lira bedeli muham

menli iki odasının inşaatı kapalı zarf yolu ile münakasaya konul· ı 
muştur. Şartnameyi öğrenmek istiyenlerin ve talip olanların 12.10. 
936 pazartesi giinli saat 15 e kadar Haymana Belediyesine müraca-
attan ilan olunur. (1080) 2-4585 

İLAN 
1 - 20 metre mikabı dişbudak kalası açık eksiltme ile münaka-

saya konmuştur .• 
2 - Tahmin edilen bedeli 3800 lira olup ilk teminatı 285 liradır. 
3 -İhalesi 16-10-936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerindeki belgelerıyle ihale gün ve saaluı<la M. M. V. satın alma 
.komisyonuna vermeleri. (1090) 2-4603 

lLAN 
l - İzmirde yaptırılacak inşaata talip çıkmadığından yeniden 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 41.479 lira olup ilk teminat parası 

3131 lira 18 kuruştur. 
3 - Şartnamesini almak istiyenler 210 kuruş mukabilinde M. M. 

V. satın alma komisyonunda alabilirler. 
4 -1halesi 17 - birinci teşrin· 936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde yazılı bilgeleriyle Bayındırlık Bakanlığından alacakları 
fenni şartname ile idari şartnamede istenen ve behemehal verilme
si .mecouri olan vesikalana teminat ve teklif mektuplarını ihale sa· 
atınden en geç -bir saat evveline kadar M. M, V, satın alma komis-
yonuna vermeıeri. (1075) 2-4605 

BlLIT 
II. Kolordu nakliye taburuna aid l>irinci cilt üçüncü varak ve 

8804 No. lu bir harbiye ayniyat makbuzunun yalnız birinci kısmı 
boş olarak zayi olmuştur. 

İşbu makbuzun hukmü olmadığı vesika ve müstenidat meyanın• 
da kullarulamıyacağı ilan olunur. (1077) 2-4606 

İLAN 
30 • Eylut - 936 çarşamba günü saat 11 de ihale edileceği ilan e

dilen 11.2v0 metre kurşuni kal'utluk kumaşın rnalc gunü ıu-l>ırınci 
teşrin • 936 cumartesi günü saat qp. bire bırakılmıştır. llan olunur. 

(1102) 2-4609 • 
BlLIT 

Nakliye deposunda 19, süvari deposunda 50 ve topçu deposunda 
16 kalem köhne eşya ve malzeme satılacaktır. 

Tahmin bedeli (362) lira 14 kuruştur. Satış günü 1-10.9-936 
perşembe günü saat 10 dadır. İstekliler mezkur kö,ıne eşya ve mal· 
zemeyi görmek isteyen Akköprüde Depolar kamutanlrğına mü
racaat ve satışa gireceklerin belli gün ve saatinde M . M. V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1060) 2-4560 

K11ru~ 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan ~üdttrl 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Uınu~nnil ,,,, 
koınisyonunca 16-10-936 tarihinde cuma 6-~ıiral' fi 
me ile ihale edilecektir. Şartname parası;zs) Jir' .._ 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( ıoeı~Ot •~" 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
misyona müracaatları. (1084) u vJ 

35 KALEM LASTİK BOR ıcardl ~ 
Thmin edilen bedeli (3325) lira olan Y~Udilt~ 

yazdı malzeme Askeri Fabrikalar Uınuın be g\ill 
komisyonunca 15-10-936 tarihinde pcr~ 
eksiltme ile ihale edilecektir. d .eri~ 

Şartname parasız olarak komisyon an ye ,.7"' 
vakı;:at teminat olan (249) lira (38} ıcur~ r ~ ~ 
nun 2 ve 3 maddelerindeki. vesaiklc .ınez u~ı 
na müracaatları. ( 1083) AgJB 

10 TON FOSFORLU :S u~ 
Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan tıudtlt 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Uınuın !>I gilJStl 
komisyonunca 11-11-936 tarihinde çarşaııt olat'~ 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname paras(~> ıitl 
rUir. Taliplerin muvakkat teminat otan. deld ~ 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerın 
ve saatte komisyona müracaatları. (968) (;l 

1500 KİLO SADE "{ A ıılc•~ 
Tahmin edilen bedeli (1500) lira ~dfırıiil'!,.t 

yazılı yağ Askeri Fabrikalar Umuın u gtınU ~
misyonunca 8-10-936 tarihinde perşembe ası• o 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname par cııı> 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat ol~nde~ ., 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde1erın 
ve saatte komisyona müracaatları. (967) 

550 Kilo Flatin vernik 
525 .. Skatif vernik 
100 " Mavi vernik 
100 .. Kırmızı vernik 

1000 n Kırmızı lak 
500 " Asfalt lak 

1 
yıılc• 

Tahmin edilen bedeli (5872) lira 0 an ft(iıd 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U010~11u , 
Komisyonunca 9-10-936 tarihinde cuma tara1' 
ile ihale edilecektir. Şartname parasrz orra (40) 
Taliplerin muvakkat teminat olan (44~>,..:sai~' 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindekı 
atte komisyona müracaatları. (1005) 

Karacabey Merinos 1' 
Çiftliği DirektÖ~ 

1 - Merinos yetiştirme çifliği hayvana:' ( 
nan (197363) kilo yulaf, (202270) kilo ;'Jsutıl• 
(80363) kilo susam küsbesi kapalı zar _-.,. 
muştur. atf(s!~ 

2 - Yulafın beher kilosuna (5) kuru.~~su~ .. pııc: 
( 4) kuruş ( 75) santim, mısırın beher k(ıS) ıııır- _Jlf 
tim, susanı küsbesinin beher kilosuna ~1 
miştir. ·tJııe - ~ 

3 - Eksiltme 5/Teşrinievvel/ 936 .t~.~ı cıe tefe 
nü saat 15 de Bursa Baytar miıdürlu.gun nuııı:' ~ 
nos yetiştirme çifliği mübayaat koınısY)0 ~it>i'I 

4 - Muvakkat teminat olarak (2045 
altmış üç kuruş alınacaktır. rıı 

İsteklilerin o günd~ yukarıda sözll gC: efl 
maralı kanun tarifatı dahilinde müracaa 
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J>Jan l\.opyala rı l 7 Aiirıstosdan itibaren l\f t>tro karesi 50 l{urusa 
' 

Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Ankara Vailliğinden: 
Kt'şıt bedeli 993 lira 40 kuruştan ibaret bulunan Çubuk baraj yo

lunun nıh<tvetindeki meydanda ve iltisak yolları başlarında yapıla· 
~k asfaltlı kaplama inşaatı 29 eylUl 936 salı günü saat 15 de ihalesi 
yapılmak üzere aceJe pazarlığa konulmuştur. İsteklilerin 75 lira temi
.nat rnekt11r veya makbuzlariyle birlikte ihale günü Ankara vilayet 
binasında Nafıa MUdürlüğU odasında toplanacak eksiltme komis• 
yonuna gelmeleri. 

Ve ,eraitini öğrenmek Uzere Ankara Nafıa Müdürlüğüne mü-
racaatları. (1044) 2-4554 , 

A.nl{ara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 744 lira 69 kuruşatn ibaret bulunan Ankara - Gan

kırı yolu üzerindeki tccr\ibe yolunun esaslı surette tamiri 29 ey-
101 sah gü:ıü saat on beşde ViHiyet bin:ısmda Nafıa Miidiirlüğü o
dasında toplanacak komisyonda ihalesi yapılmak üzere acele pazar
lığa konmuştur. 

Muvakkat teminatı 56 liradır. 
f steklilerin teminat mel:tubu veya makbuzlı\riyle birlikte ihale 

gUnü komisyona gelmeleri ve şeraiti öğn:nmek üzere Ankara Na-
fıa müdürlüğüne müracaatları. (1045) 2-1555 

ANKAR 
Anonim Türle Sigorta Şirketi 

Memleketimizin en kuvvetli maU grupları tarafından tam milli 
bir sermaye ile ve sigorta tekniğinin modern esasları Uzerine ku
rulmuş olup Ankara ve havaliı;inde geniş teşkilatla işe başlamıştır. 

Acentesi: Seyfullah ve Necip Biradcrl~ 
(Ana farta tar caddesi No. 68 - Telefon: 1055) 

2-3890 

l\11illi Müdafaa Vel\:aleti 
Deniz merkez satın alına Komisyonundan; 

ı - Tahmin edilen bedeli 977050 lira olan gömme ve betonarme 
mazot tank1arı kapalı zarfla münakasaya konml'ştur. 

2 - Münakasa 4/2. teş./936 çarşamba giinü saat i4 de Ankara
da Milli müdafaa vekaleti binasındaki komisyonumuzca yapılacak
tır. 

3 - Bu eksiltmeye aid vesaik şunlardır: 
1 - Eksiltme §artnamesi. 
2 - Resimler. 
3 - Umu mi ve fenni şartname. 

Bu vesaiki isti yenler ( 49) lira mukabilinde her gUn komisyondan 
alabilirler. 

4 - Münakasaya iştirak edecek talihlerin: 
a) 42832 liralık teminat mektublarL 
b) Şimdiye kadar asgari 300.000 liralık betonarme veya tank işi

ni ve makine işini muvaffakiyetle yaptığı hakkında Nafıa vekiiletiıt· 
den tasdikli bir vesika ibraz etmesi. 

c) Asgari 300.000 liralık mali iktidu~ı bulunduğu hakkında mil-
i? bankalarca verilmiş bir mali vesika ibraz etmesi. 

1 
d) Bizzat diplomalr mühendis veya mimar olmasr veya bunlarla 

mfi~tereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmeleri. 
e) Ayni zamanda bizzat makine tesisatı yapmağa ehil olduğuna 

dait nafıa vekaletince musaddak bir vesika ibraz etmesi ve yahud 
her nevi makine tesisatını yapmağa muktedir bir makine mühendisi 
ile mesai birliği yapması ve bununla keza müştereken mukaveleyi 
imza etmesi. 

f) 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cU maddelerinde yazıtı vesaiki 
ibr.!z etrnesi mecburidir. 

5 - Münakasaya iştirak edecek ecneb\ firmaların da 4. cü mad· 
dede yazılı vesaiki ibraz etmeleri mecburidir. 

6 - Münakasaya iştirak edeceklerin zarflannr 4/2. teş. carşamba 
ı;intı azami saat 13 e kadar komisyona vermi§ bulunmahrı luzımdır. 
Bu· saatten sonra verilen zarflar kabul edilmiyece~i gibi zarfların 
posta ile gönderilmesind"'n mtitevellit o1~ı-::ık postada vukttb .. 1..n ta· 
ahhur da nazarı itibare alınmıyacaktrr. (933) 2-4438 

Bayburt Askeri Sabnalma 
l(oınisyonu Başl{.anlığından : 

Bayburttaki kıtaat ihtiyacı için yüz yetmiş beş bin kilo fabri
ka unu satın alınacaktır. Tahmin bedeli on dokuz bin iki yüz elli 
liradır. Şartnameler Bayburt Askeri Satın alma komisyonundan 
bedelsiz alınır. Eksiltme 12 - birinci teşrin - 936 pazartesi günü sa
at 9 da Bayburt mevki kumandanlığı dairesindeki Askeri Satınal
ma komisyonunda olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulU ile olacak
tır. 

Muvakkat teminat bin dört yilz kırk Uç lira yetmiş beş kuru~ 
tur. Teklif mekhmhın 12 - bit"inci teı;ırin 936 pa?.artesi günü aaat 
sekize kadar satın alma komisyonu başkanlığına verilmif olacak· 
tır. (1353) 2-4504 

Muğla Vali1iğinden : 
Mu~lada yaptırılacak 4835 lira 73 kuruş keşif l:ie'delli Sifat İs

tasyonu 5·10-936 günü saat 16 da Muğla ViHiyeti Makamında Dai -
mi Enı:ümen tarafından ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Şartname, plan, model Nafıa dairesinden bakılır. 
Muvakkat teminat 362 lira 68 kuruştur. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ihale gününden en az 

sekiz gün evvel Muğla Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek vesika 
almaları llizrmdır. (1469) 2-4545 

Hariciye Velcal<'tin den : 
1 - Satın alınacak 190 Ton kok kömürü kapalı zarfla münaka

saya konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedel 5700 lira ve muvakkat teminatı 427 li· 

ra 50 kuruştur. 
3 - Münakasa 8 - birinci teşrin. 936 perşembe günü saat 15 de 

Ankarada vekalet satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Taliplerin teminatlariyle teklif mektunlarını mezkür tarih· 

te komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesini almak istiyenlerin ve· 
Jdilet levazım müdürlüğüne müracaatları. (1007) 2-4478 

l(iralık 
Yenişehirde Sıhhat BakanlL 

ğr yanında asfaltı tamamen gö
rür üç oda bir salon havagazı 
su elektriği vardır. Görmek için 
eve konuşmak için Merkez Ban
kasında Bayan Fahireye. 2-4571 

1\leyva tuzu 

En hoş meyva tuzudur. lnki .. 
bazı def c;der. Mide, bağırsak, ~a
raciğerden müte\·ellit rahatsız

lıkları önler. Hazmı kola) laştınr. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Kiralık daireler 
Yenişehride T...ozan meydanın

da Hil.11ialımer apartmanı karşı
sındaki iki katlı apartmanın bi
rinci katı 70 ikinci katı 80 liraya 
kiralıktır. 

Her kat dört geniş oda, bir hol 
ve bir de vestibüldcn mada bir ki
ler, bir hizmetçi odası ile ala· 
franga ve alaturka heladan iba
rettir. Havadar ve manzaralıdır. 
İçindekilere müracaat. 

~~ocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara doğum ve çocuk 

bakım evi 
çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartımanr No: 3 

Telefon: 3951 

H ergün üçten sonra has
talarını kabul eder. 

Dünyanın en lliks traş biçakları 

Glohüsmen 

·Goldü 
On furuşa almayınız her yerden 
be~ kuruşa alınız: Ankara acan· 
tası Anafartalar No: 71 ADNAN 

2-4025 

G'Rr.RN TOPLANTIDA ÇO· 
GUNLUK OLMADIGINDAN 

Su, kahveci ve çaycılar cemi
yeti yıl toplantısı ve idare he • 
yeti intihabı ikinci defa 29.9.936 
salı günü saat on dörtte Hacı· 
bayram caddesindeki Esnaf Ce
miyetleri binasında ya,Prlacağın
dan sayın azaların içtimada hazır 
bulunmaları rica olunur. 

2-4617 

KİRALIK ODA 

Havuzbaşında Akarsulu elelc· 
trikli bir oda bayanlara kiralık
tır. Tercihan öğleye kadar 1841 
No. ya telefon. 2-4619 

İmtiyaz sahibi ve Baştnu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi .Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

- ıo 
Günlük kasa mevcudunuz liıyınmetli eıya v~ evraJCınıı ıç 

1 Y E T ".~..-
Her lioyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar -

Marmara Vssühalıri Satıııalına . 1:4fiJJ 
:;. .....,........ 11 ciS.,,., 

l{omisyonu J' 

Tahmini M. 1'em'ina tı onıı d 
Cinsi Kilosu Lira Ku. Lira Ku. Eksiltme şekli. 8/ı0/93,, 
Pirinç 20.000 5000 00 375 00 Kapalı zarf ,, .- ,, 
Sade yağr 13.000 11050 00 828 75 ,. ,, • ,, " ,, 
Zeytin yağı 5.000 3000 00 225 00 Açık eksiltme ,. ';o36 
Zeytin 6.000 1800 00 135 00 ,. .. 9/101 • ,, ~lı 
Sabun • 8.000 3040 00 228 00 Açık eksiltme ,, "er~'n 
Kuru üziim 10.000 2200 00 165 00 .. ,. a1tı kaletı'oıııi'f .,.-.,, 

Ussü Bahri K. emrindeki kara eratı için yukarda cins ve miktarı yazı1ı rıdaki 1' 11ııs"' 
rlne göre eksiltmeleri hizalarında gösterilen günlerde İzmit Ter~e ka~~:neıctı.ıP1'0S6) pılacaktır. Şartnameleri komisyondan bed~lsiz alınabilir: lstekli~er.ı~. teklı rıııeıeri. (l ~ .Jİ. 
gele<ini aynı gün ve saatten bir saat evvebne kadar komıayon rmlıgıne ve JJP""A 

Edirne Jandarma Erat Mektebi Koil'.lu:~.~" 
7-9-1936 da kapalı 'rarfla eksiltmesi yapılan (180000~ k~lo birine! nevi eıc:~rıııı;~ıı ~ 

de verilen teklif mektuplarında 2490 sayılı kanunun 32. ıncı maddesı~e .uygu kral' 1' 0ııurl (14 
ve fiatların yalnız rakkamla yazılmasından ~türü 40 mcı madde mucıbınce t~al tJlıe(i, _1' 
yapılacaktır. İsteklilerin 8-10-936 perşembe günü saat 10 de Edir?e Me.rk~:te ge1tı1e y;.ı 
toplanacak komisyona teminat mektupları veya vezne ınakbuzlarıyle hırlı tbale ~ 

, T. Fiat M. Teminat Tutarı aunU 6 ~ 
':insi 
Birinci nevi 

ekmeklik un 

Kilo K"uruş s. Lira K. Lira K. s/ıcLı93 ,541 
180000 14 00 1890 00 25200 00 ı/' 

' 1 

Yeni 
s·NEMALAR 

Tamirat dolayısiyle bir 
müddet kapalıdır 

Yeni Mevsimin şalieserierinden 

ilk, Orta, Lise kitabları geldi. AKBA'da satılı or. Kitablamuz 


