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TURK BAKiRi tÇIN 
' Memleket refahım pyel~İD 

d. . lan cumurı1ebaf lıcuı e ı~lf o tetebbüsle
tin bu yoldakı saJISIZ.. __ w.: ..nin 

_U;;...,ÜIDU CYCUU •-
rind~n birin~ Y-. balanm dünya 
aeaızce geçtı: Ergani lan •mencli
piyuasma dökecek o tııazi. 
ferimizin inpsına 1933 .. Jıba I 

"k" • oiinu f an-ranının on ı ıncı •-
mıf b. hüküJDel, 

Güzel bir tesadüfle • · de 
bu ld .. .. . . ..ninün arıfesın • 

yı onumu a- · bir 
Ergani bakırı hakknıda ~e~ 
tedbir daha aldı: Erpnı ti 

·r1c • b"sse sene e
türk ano.,im ,. ~ 1 r de bulu-
rinden Doyçe B e m. ud .__ 

beheri 1 o lira -·- ... ,,
nan • iD eatm •· 
metde 150 ~ .:--...:. ile yapıl. 
lmmuma daır • tasdiJa. 
mıt bulunan mukanl•':..m olan-
m ait kanunu ~~_na ifletip laJ• 
Chı. Türtriye ~- • 1 karat. 
metlendirmek maksadıy e b. 
mut olan F.ti Bank'dan !i9'!iab~ 
müessesenin türk hakm ~ bir 
aı bulnmnamak .~dar Ergani ba· 
teY olamıyacaiı JÇHI • • _1...-. 
km türk anonim tirketin•n .7--

··vn de duran h•sse .. cılar portfu n ba •10 _... 
eti • • 1 arak mı n ennın "m _ı.: • __ 

• •...:raaıDID .. -kamızm sirketteld ı~·· bu ma 
tmlma~ı ve bu aurketled.dke -&-lü: 
d • • le en 1 onoı.ıv 
enın tftmanny kah •1 obnut-

müz ,.Jtma ,.1nunası ı 850 bin 
tur. Bah"ettiğimiz MD'1:*'1ftdan 
liraya aatm almıD1.. ~ tiraki D1İk· 
Eti Banft'm tirkett~ı lf dan ttn' 
dan 2 50 mHvon •=d at:U~ 

Ergani bflkm h ad e-
b""tün bu tedbirlerin ne k~ ~~ Yh 

u b" ok ıvı ıza rinde olduiunu ıze ç h be-
edecelr lraç b a k r r a 

~ i •~ m: • Jd 
Pariste rıba Veaclre adr • 

gazete J8•le yazıyor- • kulla-
''Hemen 8000 yılclanheri 

nılmakta olan _..,.bile sabt;.: 
kolaylaşbıınak ft ~da. 
propaganda ,apm• ........ 
yulmıya basl dılı için l~lrei' Mi
ve Fran11 da bu ın~Jterede bllkır 
ro kunılmufbır. lnıı De-
aatıcılannm 1933 de ~':di1'a 
velopment Aaocfatlo ild senedir 
kurduklan cemi,.t, • de ba· 
yapbiı .,ropa,.ada 1&fellD ..-ı· 
lan •oda maden yap~ 98 
fak ODU.mt'! bugün -it. okt&JICI 
infaatcı1ar. hakmD •v• halan ,... 
r..,W ... emnelale ;_ kallaD-
pıedık .,..,.fzemell 

malctadwrtv. .la 1'a 16-
Fıum .. _.. dAn iti -- ~ .. ,_,,.-.:.;;. 

aeçea .,.., 1'=.ı ...._ 
im .. pit1İi4 ........ 
mglanhr. Fta.-°'t ,..-ctau!"8 
him ...... ......:. illl•"'e, .... ...,....... ~ -~ .... 
men propannda ...,-•ı-1111 İçin 
lanut •• "Sa ..... ._..::.,n p 
...... horu" ..... w • 

lcanmtbr·" ~ 
Maden !~"~der

roaunun ~-fr undaD da f1I 
giıinin ikinci •fi 
1atırları alıyorus: hareketinin 

''Dünya ıillhlanm&1935 yılında yeniden canlaJllD&ll bir arbf ve 
maden fiatlann~ dllir bir aza· 
atoklannda da '0:9.,,. politika i· 
lq bydetmltti· ...tıı,etinde olan 
leınlnin ibreti erilra maden borsa· 
Londra ye ~uu tıtlara, ba•D 
lan Laz1tn _ .... sa lahne oldu. 
ela tpekül..,onlar& 1 21-31 in,Pliz 
Daha bir .... ~ lekb'Olitik ha· 
ruumda a.nanaD ;.. yijkseldi. 
lar raab 4().41 lnl1 1 500 Ooo ton 
lstihaal ınikdan ıOoo tonu 8'b· 
iken iatihllk ı.: etnk ınikd•· 
~ani ha'""~ ..,J:. bir ue"1 
t'lnda 100 ,,.881a1c IA· 
akterd' M. u;.::ı.. atoaaobil 
smadrr. V"'"rs --6 .-6.4•) • ( ... f. P1W •r•• 
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Son haberler üçüncü 
Baylamızdadır 

HER YERDE 5 KURl JŞ 
ı :szıa :s 

· Çocuk Esirgeme kurumu umumi 

Murahhas heyetimizi uğurlayan Bllfbalcanımız, bakanlarımız ve B. Karahan 

BOGAZLAR KONFERANSI 
Murahhas heyetimiz dün akşam 
şehrimizden hareket etti ve uğurlandı 

Montrö boğazlar konf eranıında Tür
kiyeyi temıil edecek olan heyet dün ak· 
pm ekspresle hareket etmittir. Murah
hu heyetimizin reisliğinde Dıt ı,ıer 
Bakanı Dr. Tevfik Rilftü Araı bulun • 
makta ve murahhaslar hariciye genel 
sekreteri Büyük Elçi B. Numan Mene
mencioilu, Genel Kurmay ikinci Rei
si General Aıım, Milletler Cemiyeti 
nezdinde TlK'kiye daimi murahhası 
B. Necmeddin Sadıktan mürekkeb bu
lunaıaktadrı. 

Murabbaı heyeti ile beraber iktısat 
mu,avtri olarak İktısad Vekaleti deniz 
müıtefatl Sadultah, sıhiye namına 
Hıfzıuıhha Umum Müdürü Dr. 
AıllD • dıı lıled bakanlıtı bq hu· 
kut mtt,.viri Ziya, Daire ,eflerinden 
llebmed Cevad, Milpik Selami ile Uç 
kltib, sekls askeri mli§8vir heyete da • 
bil bulunmaktadır. Heyetle beraber gi
decek olan gazeteciler dokuz kitiden 
ibaretlr. Bu akpm Dıt ı,ıeri Bakam 
Tevfik Rilftü Aru ile heyete dahil mu
rabba• ve müpvrllerckn baaıları git· 

Zecri tedbirler 

mekte olduklarından istasyonda ismet 
İnönü, Kamutay B8flram Abdiilhalik 
Renda, C. H. P. Genel -Sekrtterl Rec:eb 
Peker, •eldJler ve bUtBn ecnebi bUyflk
elçiler ve elçile.rle •faret ve hariciye 
erkim ve bir 50k Nylavlar tarafından 
tefyi edilmiılerdir. 

Aynı trenle tedavi için Avrupaya 
citmelrte olan Ziraat Vekili Muhlis 

Erkmen de ,ehrlmlıden ayrılınJltır. 

ve İngiltere 

Politika müşahidlerine göre B. Eden 
avam kamarasında habq harbının 

bittiğini v.e zecri tedbirlerin. 
faydasızlığını söyllyecektir 

Londra. 13 (A. 
A.) - Deyli Tel· 
pal pıeteei ya
sqor : 

1 

. 
01-catmı teUlm eyliyecekdr. 

Aynı 111il19hicller. buna brpblt 8. 
Mnolininlrcle ltalyanın AY?Upadald 

($ .. S. inci qy/atla) 

kongresi dün toplandı . 

Kongre, kurumun son iki yıllıl\: çalı~m!J~1-
na aid rapor ve bilançoları ·kabul etti. 

Çocuk esirge
me kurumu umu
mi kongresi: dün, 
kurumun on üç 
ve on dördüncü 
it yılları bilanço· 
sunu tetkik et • 
mek üzere, umu
mt merkez bina
ıında toplanmış • 
tır. 

Kongrede Baş
bakan İnönü, Ba- Çocaı Esirgeme Kurumunun dBnla ion ııwdnt reislik ftlen 

Kazım Ôzalp ve Htipler Ba. Dr. F•tma 
Memilc ve Dr. Mitat Altıolc 

kanlar, mebuslar 
bulunmuştur. 

Kongreyi, başbakanlık müıtetarı B. 
Kemal Gedeleç açmış. kongre reisliği· 
ne Milli Müdafaa bakanı Kazım Özalp 
ikinci reisliğe Diyarbekir mebusu gene
ral Kizım Sevüktekin, katipliklere E
dime mebusu Dr. Bayan F•tma Me· 

rak uygun olduğunu bildirmiı • 
ler ve raporlan reye konula • 
rak alkışlarla kabul edilmittir. U· 
mumi merkeı heyeti seçimi yapılmıt., 
eski heyetin aynen ipkası ve bot olan, 
azilıklara da Bıı. Nakiye El&iiJı, Dr. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun danlca t.oplantıSinda Bq&aiannms n lalunanlllr • 

mik ve Zonıuldak mebusu Dr. B. Mit- ı 
bat Altıok seçilmitlerdir. 

Bundan sonra genel merkez ve be11p 
mUfettifleri raporu okunmu1 ve kabul 
edilmiftlr. Bunu müteakip bildce ve ida· 
re encümenleri seçimi yapıJmıt. bUdce 
encümenine BB. Ziya Karamilnel, 
Dr. Galib, lbrabim, Mithat Aydm, Ham
di Yalman; idare encUmenine Bayan 
Huriye .e Sabiha, BB. Abdülhak. Ke
mal. T"flk, bset Ulvi 1tÇilmltler ft 
enc:Gmenlerin raporlarmı buırJamalara 
l~n top1aatıya ara vedlmittlr. 

Yanm sut bir andan eonn tekrar 
topilnıbnıf ve endlmenlerin nporları 
okoMluttur. ErieOınenlet hesap ft ma 
mnetelffi tetkik edip uı.ıtnne tam olı-

Fatma Memik, SenlhaHual ye B. Ham

di Yalman aeçllmlfltrdlr. Yedek ullıJi.; 

lara dı aeçim yapddıktan IOlll'I dilek; 

ler okunnıut; AtatOrb, BafbÜaD lna., 
nüne, Kamutay bqbıuaa. .,..ı kati 
may bqkanma" mllletleıar111 pat. 
eairıeme kurumuu -na telıraflut 

(Sona 1. rııcr anada) 

"Bilyilk Bri· 
tanya'nm. İtalya· 
ya kal'fl tatbik 
edilegelen zecri 
t~ ;rıerin kal· 
ctırıJmuma taraf· 
tar olmak husu· 
ıunda ki karan 
p pratik clü•iln· 
celerden ileri gel-

ismet in önü Kız Enstitüsün ün 
yıllık sergisi dün a~ıldı 

mektedir:. B. Eden 
ı - Zecri tedbirlere devam fayda-

aııdır. 

2 - Zecrl tedbirlerin Devamı H• 
befiıtanda Statuko'yu iade edemez." 

Deyli meyi de diyor ki: 

"Umumiyetle annedildiğine göre, 
bir çok devletler, lngilterenin, İtalya 
hakkındaki zecri tedbirlerin derhal 
kaldırılması hakkında Milletler Cemi
yetine yapacağı müracaatı teyid etmek 
arzusundadırlar .. 

Londra. 13 (A.A.) - Politikacı mi
pbidlerln taylediklerine gare, B. .... 
Cenevreye hareket etmezden e...ı A· 

ıcamaraamda beyanatta bulu .. •hı ::bet - ltalyaa harbi ~ ..... 
erdili için !talyaya kal'fl .-rS tedbirlt
rla tatbikine ~ etmllda •"• rı 

Bıkanlarımız sergiyi gezerlerken 

(Yazısı 2. inri ~avf:ufa} . 

Eıki Utak Belediye Reisi ve halk 
e~le~i tcftitine memur B. Alacddin Ti. 
rıdoglu Parti Gcnbaşkurunca C. H. P. 
Kı~kl~rc_li ilyönkurul baıkanlığına tayiıa 
edılmıştır. 

. B. Alaeddin Tiridoğlu yeni vazife· 
sıne. başlamak üzere hareket etmiştir 
Parıs hukuk f k""l • a u tesınden mezun olar 
b.u arkadaş, bulunclugu yerlorde değer· 
h çahşmasilc kendini tanıtmıf, sev lir 
miş bir memleket ccocugudur Vent va 
zifesindt- de basan ar dıleriz 



SAYFA2 

l'an. Sayual 

Gene Fransa hakkında 
Frantada. ..Halk cephesi" hükü

wti. Frarndp'd amit halk yıjmla
-- menf-tlerini korumak üzere 
......... toya dört tane mühim ka
nun tevdi etmifti. Bunlann ikisine 
dair olan ajana haberlerini, beraber 
akuJa)mı: 

Parla, 12 (A. A.) - Mebuaan 
mecllli. bütün fnnaıs amelni
nin her eme tatil yapmalarma .e 
bu tatil müddetine ait Ucretlerin 
kendilerine verilmeıine dair olan 
Jmnana l reye brp 563 rey ile 
kabul etmlttlr-. 

B1a bmm. hemen ayan mecllli
ne eevkecWecektir. 

Parla, 12 (A. A.) - ... .., 
meclisi. Fnn•nm ber tllnfmda 
,atroolarla amele aruınc1a kol
....., Wr makneJeneme yapd· 
- lw1r1rm4eld kmnma 7 reye 
brp 521 reyle bba1 etmftdr. 

Dairw bitün -1 taraf partile-
llııaia ..... ~ ~ ... bükii-
mete rey ... .-lerinl. ı,. .. .a.. 24 
-t önce hiç kimle tahnin edemez. 
•· Bunun iki aebeobi vardır: 

1 - Sağ partiler, biliyorlar ki, 
''Halk cephesi.. hükümeti, mecliste, 
ezici bir ekeeriyete dayanmaktadır. 
Binaenaleyh. aleyhte rey vennenin 
biç bir manası yoktur. 

2 - Blum hükümeti, fU sıralarda 
Framada o kadar halla bzanmqbr 
td. halk için geçirilmek istenen bu 
kanunlarm aleyhinde rey vennek de
mek. hallan nefretini bü.bütün eağ 
partiler ii7.erinde teksif eylemek de
mektir. lyiei mi. bnulı1arm lehinde 
karar vereıek. -ı partilerin de .,)lar 
bdar halkçı olduklarmı iabat etmek 
IA••••m. 

Netice: 
Saim yahud eolun taktiği ne olur-

• oleun. fnmmz balla bugün, Fran
wma hakiki eahibi ve efendisidir. En 
mühim kanunlar, meclisin tam ilti
hakiyle geçtiğine göre, eenato, bun
~ lelite~. 

itte .. Halk cephesi'' bükümetinin 
İlt mferi bu olmUfhır: Halla o b
dar arkaemda bulmak ki. -ilar bile 
korkudan 48 saat önce tatlac:hklan 
bnunlarm altma imzalanm ve ka
lmlannı humılar. 

()iL KÖŞESi 
"Beaıce. ba entereuanlık ... ,, 
Y ..ı.ranıMa kallanmalc mec6a

,.q.tinde lıalclıiımı:s yabancı leelime· 

lerin imluı la.......,,.Ja biade ilei ayn 

lM1ayiil vardır. Biri, bu kelimelerin 
yaılqını ,..,. fonetik olan hndi un
,. lıaicleı.rimiH IO'f/urmalı, öteki de, 

otlııulaii ,,.,Wq farautc aynen mah•
ı.,,. ehnelt. Bia:e, ~ ...viclen keli· ..,.,,.,,... ........ .,,... .. 
-...~clili~

...... ;p;. -
..,,. w.tlı .,,,,,,., , .... .-.. 

il• silıı•ffilÖlu cJIMtiıleit ,,_,.r•• 
..nü,. hlimai. .. IAi teLilıltiJ'i 

_,...... f'll'İ6 6ir ,elıiWir. ICelime

llİn tel.Mhaııı 6ir (•) ~ "enteruan,, 
llır, 6a iti6arla da "intİreaanın lran· 

"- Wn1"rW ,..._.,.. çalııpa ha· 
..... ti .. meydaa ... qbr_ 

"M•7fion ,,,,_,,,,.,, .,_ ~. 
Çiıdııi fliliınüıde ~ .. ....,,.,_ ...,_ .............. ,,,,_ ..,,,._., ,.,., .. 
ri--. 

• •••• kafaamda lell&l'YOADU kur
dafa memleket idealine. .• ,, 

Ne 11,,..,,.ı.ltet,,, ne de HiJeal,, 6ir 

Mir-. bir lailıôye delildir iti •llClll")'Om 

,...,.laıwılr.,.,,. ,,..., , Ü .,,,,.., ... 

rotla, "ltalaıncla ,.,,..... p.lifi,, 
,,.,,..,, UtemİflİI'. 

• ... ba cGmlelerin enkomlyonaada 
11Zla7U1 W ryara sihicllr •.• .,, 

Clmtelerin enk~a! Enlmul· 
.,_da aıalapa ~..-.11BltGB •araJ• 
müphem " 1Uahataiz bir ifa_,. mi
..ı cöaterilebilecek fonaüllerclir, 

Gelelim ıimdi bqka bir telgrafa: 
Parla, 11 (A. A.) - Huaud 

komisyon hafta mesaisinin kırk 
mtlik olmuı bakkmdaki kara· 
rm manda altındaki memleket· 
lerde tatbik eclilmemeainc, mi• 
temlekelerlc himaye altmdalli 
memleketlerde tatbik edilip edil· 
miyecei kararının müstemleke 
1wbnma blrakılmuına ve Ceza
irde ise tamamen tatbikına kar'1' 
vermittir. 

Görülüyor ki, 40 saatlik hafta 
hakkı, gerçi insani bir haktır ama, yal
mz franeah ineanm hakblır. Müs
temlekedeki yahud manda albndaki 
memleketteki insan, bu haktan fay.........., 

Zaten 1789 daki .. insan haklan"' 
için de tarih ayni ..JıteUrbiı byd 
etti

• F .. ••. L_Lı __ .. _..] __ . ran'IL, IDIBD llillUDl'I lllUiJll 

faydalandı. Fakat franmz eömürgele
rindelr.i adam ulat 

Buaün halbuki. idareyi elinde tu• 
tan. '"Halk cephesi"' hükümetidir. 
Yani komünietlerin reyine dayanan 
Ye ~ radikal eoayaliatJer 
tarafmdan tefkil edilmit olan bir hii
kiiınettir. 

Nasıl olur da bu hükümet. 40 •
atlik hafta hakkını franm: inaaru için 
batka. müstemleke ve mandater mil
let inam için de bafka bir ölçüye 
vurur) 

Geçenlerde •• emperyalizmlerin ne
viler •• inden baheederken, aoayaliz
min de günün birinde kendine göre 
bir emperyalizm formülü bulabilece
iini ileri eiirmiiftiik· 

'"Hiç ~ emperyalizm ya
par mı)"' diye eonm1ar oldu. Buna 
hidieeler tarafından verilen cevabı, 
bir kerre daha okuyalım: 

Parla, 11 (A. A.) - Hususi 
komisyon hafta mellaillnin kırk 
mtlik olmuı mlrkmdald kara
rın manda altmdaki memleket• 
lerde tatbik edilmemesine, müı
temlekelerle Jdmaye albndaki 
memleketlerde tatbik edilip edil
mlyecei brarmm mllatemteke 
1:ıalamma lmakıhnauna ve Ceza
lnte ise tamamen tatbikma karar 
vermiftir. 

BURHAN BELGE 

Gündelik 

TVRK BAKIRI iÇiN 
(Başı 1. iacı say/ada) 

aaaayü 1935 de 90.000 ton bakır 
aarfetti." 

Bunlara ili•e edecejimiz ıu· 
dur: Erpni balar madenlerinin 
itsal ettikleri saba 1200 lrilon:et
re amrabbaıchr. Hazırlanan prof• 
rama ıöre iki eene 10nra yılda 
J0.000, üçüncü 1enede 15.000 ve 
~ ••eien.....,. 20.000 ton 
ba1ar iatila..ı edilecektir. Meml+
~isin 6 ,.... ..... 7fmh'ik 
va.aatPi 2540 ton ot•tana l(Öte 
... mr ~ 1tiharen yabana 
memleketlere 7500 tona yakın sa
tacak malımız bwtlunacaktır. Bu
nun türle paran ile tutarını hesab 
etmek icin ilri zarh ameliyesi yap
m" le veter. 

Eti B"nk, 3 hazidnda toplanan 
umn""t heyetine verili fi rapnrda: 
"1936 Çil 1ıama yılı rapnrunda te
aisatm ilerlewıelrte otclahna w 
1937 raporunda da liirlr halmmm 
dünY& piyua•ma anedilmi, ba
landaimm t""9;r ed*eiimw mq
malctaym." divordu. 

Bakır nn'"mden ltarca ôlem ~ 
.-ddeleri altm tel4 kki edebili,;.. ... 

Ankara 
r..ı nrıa,. Aalitıxfa "" lii.:bol• 

lruı A.abraımu aba ı.,ı bir e•t yılr 
ıaltltfua batırlaauyonaıı. Tlrkp dl
Hatle Bıubaıı Bel~lliıı pptıfmtlaıı da
,_iyi bir tercllme de 61rmtHllm. •Aa
_, ...nı. P.-6 llleriotle ,.ili Tlrti-

~ oe iaamıupa. "" terclJDHJ n. llJriçe 1 
dil{ tt. bemen qnı pr~I hammşur. 

il.ula aiftı ATAY 
JWlm?B&A-• us=-

ULUS 

B. Lıti Sungur 
Keçiören köy kolübünde maha

retlerini parasız gösterdi · 
Birkaç nmandanberi maharetlerini 

snkle 1eyrettiiimiz Prof. B. Zati Sun
pr dOn Keçiören köy kulübünde aaat 

• 7,,30 dan 8,30 A bdar köy halkım ma
llaretJerini parasu ı&atermit .e çok 
beien11miftir. 

Tokat belediye reisine 
işten el çektirildi 

Tobt belediye rem llatafanm elekt· 

rlk ---- urfeclilmek IUere beledi
,... banJamndan l8tikru ettiii ...... ,. 
... belediye itlerine urfettiii ft pa
,.. ftrilmek için bir phlın dOkktnmı 
JOla btdmü G.ne 11ktırdiı " diler 
birinin bahçelerini kısmen yola katılı 
tahkikat neticesinde abit oldutundaıı 
millkiye mUfettitliiince eli iıten çek
tlrilmittir. 

Muğla yollan yapılıyor 
Muğla, 13 (A.A.) = Bu yu villyet 

,ollanrula phpnum allrlet merkuleri
ni 'Mqla, Fetiye, Ula tqkil edecektir. 
öteki Javmlarda ça1qmalara blf11nnq
tır. Muila - Köyceiiz yolundaki ahpb 
kepriller betonarme olarak yapılmakta 
ft bataklık lrmm~ da bldınm ft to
..,. çenllmekte41t. Bir temmuzda mil· 
leDef amele çalıımaya ba'1ıyac:ak. iki ay 
88recektir. Bu yıl llulla Fetiye yolu yaz 
k-. ltleyecek bir bale ıetirilecektir. 
Datca • TaVM yolanda mGkeDef amele 
~ktadır. Aydın yoludaJd k8prU-
1er de betonrarme olacaktır. 

Yakalanan kaeakt.;dar 
Geçe bir hafta içinde gimd1k mu

hafaza arıota. öHl yetmi, b~ı 1703 
kilo gilmrllk kaçağı, 107 kilo in1ıisar ka
çağı, ild kilo esrar, Uç tabanca, on 
mermi, 18312 deft«:r sigara kağıdı ile 
yirmi sekiz kaçakçı hayvanı ele geçir
mİftir. 
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ismet Inönü Kız Enstitüsüniin. 
yıllık sergisi dün açıldı 

Dün sergiyi seçkin bir kalab!llık gezdi 
ve kızlarımızın eserleri büyük 

takdirler kazandı. 
ı ... t lnda6 Ku Bnatitldnün yıllık 

sersWn1. ltlltlr Babnrmıs B. Saffet 
Anbn. din, uat 16 da. biuat açtı. 

Açılma töreninde Sıbat babnı Dr . 
Refik Saydam. ... k aylaYlanmız, 

cenerallerimis. killtilr babnblı bll
ytlkleri .e daha birçok daediler bulun
dular. 

Sergide EnstltiinUn programına da· 
bil bütün it pbelerlndeld bir senelik 
çallfl""nm verimi olan s&zel eserler 
te,lıir edilmiıti. Kızlarımızm, ince 'bir 
sevk ve mebaretle buırladıklan ser&i· 
nin bilbaaa tertib- ve tanziııılne 50k iti· 
na edildiği g6rlllme1rte idL 

Kapıdan girince, bundaıı bir müddet 
ince açılan moda se•gitfnde g6rdtll0-
milz elbiseler bir camekln içinde bildin 
gtızelliğiyle ıöze çarpmakta idL Ondan 
10nra, ilk mektebi bitirerek enıtitU

ye giren bir talebenin mektebte ıene· 
den seneye okuyarak ve çalıprak ga... 
terdifi tekjmillU adım adım takib et
meğe imkin veren bir 11raya göre hazır
lanan odalan dotaıtık. 

ilk odada, birinci umf talebelerinin 
diktikleri çocuk elbiseleri ve iç çama
tırlan ve çocuklann kullandıkları et • 
yalar bulunuyordu. Bu smıf ın biçki ve 
dikif muallimleri Bbn. Enise, Nimet, 
Muhterem ve Medibadır. 

ikinci ıınıfm odasında, çocuk elbi
se ve çamaıırlanna lı:adın iç çamaıırla
rı ilive olunmuıtu. Bn. 'Mürüvvetin ta
lebesi olan Uçüncü ıınıfın odasında ar
bk bluz, etek, calı:et keten ve ipekten 

yapılmıt elbiseler ıörlllmektealr. " 
DördOnci ımıfta, sanat bilgiıinia 

olgunla§tığı tepir edilen elbi•lerden 
belli olmaktadır. Bn. Rablanm talebe· 
1eri •lı yakan bir bdmm mahtelH 
samanlarda giyeblleeefl her tirli elbi· 
• ve tclftletlerden bin gllzel birer ar. 
aelr vermiflerdlr. 

Mltem1US Bn. Hoyalerln .e tale• 
bnılnia matfalrta ceten1ere auıl ,apıl· 
chfmı cleterdlklerl pntalar .e diğer 

..utfak itleri de bir oda ltıa! etmekte• 
dlr. Banc1a tarp, reçel. lMr nevile
rlnclen birer nlllluae ftl"Ch. Zb'afet ve 
gtlnlllr sofra tertibi asuUerinl ı&teren 
.... 1 .. hanrJammıtı. 

Sergiye gelenlerin ıııerak ve alllı:ur• 
m toplayaı:ı bmnlardaıı birial c!e, ev f .. 
duesi dersine aid olmc!L Genlt bir oda• 
da birer ma• lffal eden talebeler, ziya• 
retıçDere, lekecilik, kola, erkek n ka
c!m e!bfselerinf temizleme, ekonomil 
~unapr tatbikatı hakkında pratik usul• 
teri orada kolayca gasteriyorlardL Şapa 
b ftJa elbiteSfndeki bir lelmıfn hemell 
çıbnldıfmı g8renler Maallfm Bn. Sil· 
heyla Altunçun maalann berinde bu• 
laftan n idaresi kitabından birer tane 
tedırik etmefe ~alııryorlırdı. 

Diler bff odada. bOtOn amıflarılf 
derslerindeki bir yıllık çalJ11118lannm 
neticesini g81teren reıimler, bllyilk re .. 
18Dllan imrendirecek bir arafetle, dı
varlan .Uslemekte idi. Tabiatten alm• 
mıı motifler &erine yapılan kompozi .. 
yonlarla birinci ıını#ta bltlayan resim, 
son ıımflara yakı.,tıkça derslerle mu4 
vazi ve ona yardımcı olarak yilbeliyor, 
Talebe, b6t0n dikit .e biçki derslerin• 
de kencliaine llzmı olan modelleri, bil• 
glafne zevkini katarak yaı-biliyor-. 

Muallim kısmının eaki modelleri bir ta .. 
rafa bırakarak bazırladıfr .e tabiıtten 
iatifade ederek yaptıfı balı modeıteri 
de çok orijinaldi. Muallim Bn. Perihan 
ve B. Sabrinin ve talebelerinin çok ça• 
lttıktan eterlerinden belli idL 

Şapb ve diler moda e,yalan teflıir 
edilen odada, serginin en mtlftf fak ol• 
mut kıumlarmdan biridir. Bqinci II• 

rufın A ve B 9ubeterinin llioda müte4 
huaısı Bn. Gomondi ft B. Pervinin 
ldarulnde bantladıkları f*pblar, ke
mer ,eldiven n çantalar, siyarete gelen 
Bayanların takdirlerini Qzerleriae tope 
laınıttr. Adi ai.dmlerden yapılmıt ç;m. 
talar ve diğer ~lf moda .-ıarının. 
çok ucma mal edilmeai dikkate taY8d 
bir huausiy.et ghtermekıedir. ı 

ikinci sınıftan itibaren muallim B~' 
Rukiyenin idaresinde çalıpa knları 

mı~ın erkek ve kadm iç ~rrlarJ, e1 
iradını yetiıtlrmelt Gzere açılım bu melo 
tebin. davasında llı'-!affak oldµıuou ve 
olacağını çok gilaeilspat ediyordu. • 

Sergide, bu saydıktanmudan bqkaı 
orta mekt~p mezunu olup da IUlat öğı 
renmeğe gelenlerin dikitleri. liparit a• 
tölyesinde çaiııan talebelerin imtihan 

vazifesi olarak huıdadıklan ~~ter. 
muhtelif sınıflarla kurs talebelerinin 
el itled, çay ve sofra takımları. bir keli-' 
me. ile ince itleri ihtiva eden kıumlar
da vardı. Bbn. Lui, Dürdane ve ltl111af• 
ferin. talebeleri bu dikit ve itlercS, ,oıc 
muvaffak otmuılardır. 

Sunl çiçek atölyesinde e~mı~· 

solar için yapılan çi~yter. 
lamak arzusu verecek kadar 
nUyorlardL Bu Giçekleri enstitünün 
moda kısmı talebeleri ve kuna denib 
edenler, muallim Bn. Zeldyettln idare• 
sinde buırlamıtlarckr 

Sergi, daha birkaç CUn halka açık: 
bulundurulacaktır. 

1'01tlk ve $1.bat Balıaalarfııuz urıi de. - Sergiyi geztJa ltayaiıluuım. 
- Serıiaia gilze I bir k8$esi 

Mektebin değerli direkt5ril B. Lüt• 
fi Sayp'r, gtlzide mualllmıerlni n ça-. 
11.f.bn talebelerini bu muvaffıııld etli 
1ergly"t hurrladılı:lanndan dolay~ teb
rik ederiz 



SON DAKiKA: 

Fransa ve Belçikada hayret 
Londra, 13 (A.A.) - Ka.ınoy i~gi

liz hükümetinin ltalyaya karşı 0 an 

zecri tedbirlerin kaldırılmasına yar~ını 
etmesi ihtimali ile gittikçe daha z_ıya• 
, • • di H ber almdıgına Cle ıstıgal etmekte r. a . . 

~ • b" ük elçılerı, 
göre Fransa ve Belçıka uy • 

' · nutku il· 
rgenel durumda Çemberleynın d 

-· 'kl'k hakkın a nrine hadis olan degışı 1 • 

k tıg-ınt zıyaret 
;g<SrUşmek üzere dış ba an • 

d esmi mahfıl· 
~tmiştir. Aynı zaman a. r . - . r bir nota ıle 
lerde dış bakanlrgının gız 1 

• 
' h .. kümetıne • 

bu hususta bu hafta Fransa u 

maltımat verildiği haberi kati olarak: 
yalanlanmaktadır. Çemberleyn'i~ ce
surca teşebbüsü fransızlar ve belçıkalı-

lara hayret vermijtir. Bu iki memleket 

hükümeti, Röyter ajansına göre Gran· 

dinin dış bakanhğr ile yaptığı görilt

melerden az çok haberdar edilmişse de, 

bu memleketler işin bu şekle girebile· 

ceğini diişünmemişlerdi. Şimdi, fngil· 

terenin Cenevrede ilk teşebbilsü yapa· 

cağr düşüncesi vardır. 

Bele ikada grev büyüyor 
J 

b"l 
: Brüksel, 13 (A.A.) - Maden ° · 
· . · ahamet kesbet• 
gelerinde grev vazıyetı v 

. 1 ektedir. Bu sa· 
nıektedir. Grev genış em 

b .. .. maden sa-
bah Liyej hav?.asında utun 

1 
d 

. k tılmış ar ır. 
nayü müesseselerı greve a 

1 
b' 

. • . 1 . sayısı 1 ın 
Madenlerdekı ışsız erın 

k . edilmis olan 
tahmin olunuyor. ta vıye · 

1
• 

işga ınc 
polis, 34 maden kuyusunun 

mani olmağa muvaffak olmuştur. 
öte yandan Herstal sil~h fabrikala· 

rında hiç bir işçi işe başlamamıştır. Gre
vin umumi bir şekil almasından kor· 

kuluyor. 
İçtimai bir buhranın doğuracağr va-

hamet karşısında siyasi buhranın zıı· 

yıfladığı görülmaktedir. 

B. Van Zeeland k abineyi k.urdu 

Brüksel, 13 (A.A.) - M. Van Z~e-
. · · Kabine lıs· land, kabineyi teşkıl etmıştır. 

tesi: 

Başvekil: M. Van Zceland, 
. . M Vanderbeld. 

Başvek'l muavını: · 

H . . . M Hanri Spaak, 
arıcıye nazırı· · . 

ral Denıs · 
Milli müdafaa nazırı: gene 

M O st de şruver, 
Adliye nazırı: · gu 

.. , E' ansuva Bovess, 
Dahiliye nazın: ıvı. r 

Maarif nazm: M. Jul Host, 

Maliye nazırı: M. J ozef Merlot 

Ziraat nazırı: M. Merget, 

Nafıa nazın: M. Hanri dö Man. 
!ktrsad işleri nazırı: M. Filip Van 1-

saker, 
Mesai ve içtimai sigortalar nazın: 

M. Delattr, 
:Münakalat nazırı: M. Dierk 

• 
dh. 1 · n sona ermesı Zecri te ır erı . . . 

) Pres Assosi-
Londra, 13 (A.A. - . etle dil-
. b·ıd· . . Burada umumıy 

;yşın ı ırıyor· . 3 .. ··ıd·· - .. göre zecri tedbırler son 
'}Unu ugune • b nun ne 

ta beraber u ermektedir. Bunun k eli 
laca - ı bilinmeme te r. 

suretle vuku bu g .
1 

İ ilterenin 
Ba hfı·ııerde. Fransa ı e ng . 

zı ma .. bır ko· 

mite teşkilini tavsıye edeceklerını zan-

netmektedirler. 
Bunun mantıki neticesi de zecri ted· 

birlerin yavaş yavaş kaldırılması olacak· 

H ükümetin ya Londra ya Cenevrede 
tır. 

pek yakında bir beya~atta bulunulma~ı-
na intizar edilmektedır. 

bu meseleyi tetkik etmek uzere 

f I verilıni~tir 
l(arar llir ha ta e vve . . . . . . 

S gazetesi 
Londra, 13 ( A.A .) - tar .

1 
ef-

, . utku cı lan 
yazıyor: Çcmbcr.eyııın 11 ' • 

1 . • t dbirlcrın ka • 
:Carı umnmiyesınrle zecrı e 

da yoklama 
dırılmı~ı mes~lesi hakkın uta-

··k· · tle tamamen m 
Yapn•-ıl· icin hu unıe l 

• . rübe ba o-
bık oıarrık ucunılınus bır tec 

• bir hafta ev-
nud ur. Bu nutuktan daha b ka· 

b , ka1mıs ve u 

italyan hükümetıne bıldınlmıştır. Ay-
rar k'. · d b 

manda fransız hü umetin en u 
nı za 
h susta Cenevrede teklifte bulunması is-

u ·ş 1·sc de fransız hükümeti, z'!cri 
tenını 

dbirler fikri İngiltereden çıkmış olma· 
te ao··,.e kaldrrrlması teklifinin de İn· 
sına t- • • 

giltere taraf~nd~n .yapılması muvafık o-
lacağmt bildırmıştır. 

ve! bu hususta muta ı .c · · 

verilen chemiyet 
Bal anlar toplantısına"' hücum ,,mekte, Çembedeyn;n nu•-

) tvining Stan· · f k ı~d d 
Lcındra, 13 ( A.A. - de<lilen kunun hükünıetı ev ·a a e ıor uruma 

dard Gazetesi tarafım.lan ka:. .. B sokacağını bildirmekte ve B. Edenin 

yayıntılara göre. çarşamba gununutuk battı hareketini tasrih edebilmesi için 
.. lerıen . k 

Çemberleyn tarafından soy . ·ı•f Avam Kamarasmda hemen muza ere-
·ında ıhtı a 

halı:kında kabine azası aıas fd nin açılmasını istemektedir. 
. db' ler tara ar· b 1 k . 

bardır. Gazete. zecn te ır Jan çarşamba günkü akan ar onseyı-

larmın başbakanı. B. Edene karşı yapk\e ne fevkalade bir ehemiyet atfedilmekte· 
· 'ham etme d 1 b k l 

f . olmakla ıtlı dı'r. Bu konsey en evve a an arın pa· süikastm şe ı 

ol<luklarmı Lillliriyor. . lan zartesi günü fevkalade toplantı yapma. 
, . k ın pederı o muhtemeldir. 

Sahibi B. E<lcnın a:. Cernberley· ]arı 

~T::y:o:rk:l:ıi~r:ccP~ro=s~t~g=a~='~t=e~=
1

=·===J===:=====:=~=======~:==~======================-
ı · J ineiliz Kıralı . l .. ·· 1.fl~ crı v Ita vaıı soınu ~"· 

J kanı Lord Baldvin ve Persi 
'lf . . • •. o·eler ba . 

.Leilı somur o Loreni kabul etti 
bir tamimi nm ... urge· 

Yenı som 
:Roma. 13 (A.A.) - rnurla· 

bakanlık ıne 
bakanı B. Lessane, da Trablus. doğu 
.rına ve aynı. za~n ı: . temam gönder· 
Afdkası i<laı cleı uıe "'u 

miştir. . de. idarecilerin l>~· 
· Bakan bu tanıım • t e<lerek so· 
' . ·ıe harc~e 1 
yük bir eıı~ r ıı 1 .. imparator U· 
• •• • • • 1 ı;i.)ınıırgc . . t 
murgelermı, l>l ...,, solininın ıs e· 

ı oli>.n lnu . . 
g-unun kurucus \ .. istemıştır. . ı c Iı;:rı11ı 
di~i bir tar..:a ~eunı 

"'syonu Mardalar kamı. 
İşini bitirdı 

. ) _ Mandatar ko-
C'encvre. 13 (A.A- nihayet ver· 

i -uınaına 
mi.;yonu zg'uncu !i 

miştil'. ında yenl Tangan· 
Bu içtima esnas rayiseria, Su-

.. · Mave ~ . 
vika Gine Fıhstın, bi Afrıka 
ı· ' bu gar 

• L'.bnan ··e cenu ab'b' bulu· 
rıye, u . manda s ı ı 
böı •eteri üzeı ınde 1 . raporlar tet· 

·~ dik erı 
nan devletlerin ver 

ki :ılunrnu~tUt'· 

ı,ondra, 13 (A.A.) - B. Baldvin 

dün akşam Bukingham sarayında kırat 

tarafından kabul edilmiştir. 

Kıral aynı zamanda, B. Ramsay Mac 

Donald"ı, tngilterenin Ankara büyük el

çisi Sir Persy Loreni ve cenubi Afrika 

müdafaa bakanı B. Osvald Pirov'u da 

kabul etmiştir. 

Çinde durum 
düzeliyor mu? 

Nankin, 13 (A.A.) - Buradaki siya· 

si mahfiller bir taraftan Kuantung ve 

'daki liderleri ve diğer taraf· 
Kuangsı ' 

Nankln büklimetl arasında hadis o· 
tan .• 

da anın halli için, artık zemının 
lan v 
müsaid bi~ şekle girdiği zannındadu-

lar/ 

Amerikanın yeni 
Cu.mur Reisi kim 

:olacak? 
B. Ruzvelt en kuvvetli" 

namzed görülüyor 
Vaşington, 13 

(A.A.) - Cumu
riyetçi Landon ile 
Knoks'un nanızed 
gösterilmeleri ü • 
zerine seçilmek 
ihtimalleri azal • 
mış olmakla bera
ber, B. Ruzvelt 
cumur reisliği i
çin hala en kuv • 
vetli namzed bu
lunuyor. 

B. Knoks 

Yapılan hazır . 
Irklara ve tahmin. 
lere göre seçim 
çok hararetli ola
caktır. Büyük şe
hirlerde şimdiden 
seçim hazırlıkları 
bitmiıı gibidir. 

Maamafih gene 
B. Ruzvelt en 
kuvvetli nam • 

zed olarak gö-
zükmektedir. 

B .Ruzve/t 

Kendisinin se
çileceğine dair 

beşe karşı sekiz, 

bahis tutuşanlar 

vardır. 

Cumuriyetçiler 

Birliği miralay 

Bay Konsası Bay 

Landon'un muavi

ni olarak namzed 

göstermeyi karar· 

laştırmışlardır. 

Or. Şaht 
• 

..ı\Inıan eli:onomisinin 
dayan<lı~ temell(lri 

a n 1 at t ·ı 
Belgrad, 13 (A.A.) - Rayşbanlc di

rektörü Dr. Şaht, dün yugoslav • alman 
dostluk cemiyeti tarafından şerefine ve
rilen çay ziyafetinde hazır bulunmuş ve 
ondan sonra gazetecileri kabul etmiştir. 

Dr. Şaht gazetecilere demiştir ki: 
"- Belgrad'a yaptığım bu ziyaretin, 

iki millet arasnıda sulhcu iş birliğini in· 
kişaf ettireceğini ümid etmekteyim. Ve 
yuogslav gazetelerinin hakkıındaki ö
vücü yazılarından dolayı teşekkür ede

rim. 
Harb ve bunu takib eden sulh and

laşmalan neticesinde dünya ekonomisin· 
de kendini gösteren karmakarışık vazi
yeti herkesçe malfimudr. Eğer güçlilkle
rin önüne geçilmek, zarar ve ziyanların 
arkası alınmak isteniliyorsa, milletlera· 
rası haM~r. kredi ve para alanların da 
durluklıı bir durum vücuda getirilmesi 
muhakkak surette lazımdır. Mazinin ha
talarının tashihi, millelerin hayatlanru 
koruyacak yeni ekonomik metodların 

tatbikini istemektedir. 
Bu görüşten Almanya, ticaret siya~ 

setinde bazı değişiklikler yapmış ve bu 
deği~iktikler neticesinde Almanya bu· 
gün. "mütekabiliyet,, esası içinde, vak
tivle geniş ticaret münasebetleri devam 
etmediğ'i bir çok memleketlerle gittikçe 
artan bir ticaret münasebeti haline gir· 
miştir. Bu memlektler arasında Yugos
larya da vardır ve Yugoslavya ile Al· 
manyanın milli ekonomileri memnuniye .. 
te de.Yer bir surette biribirlerini tamam· ... 
lamakta ve mübadele Umid edilmedik bir 

genMik Cllmaktadır. 
Dünya matbuatından bir kısmının 

cenubu şarki Avrupasmdaki seyahatim 
bkkında yaptığı tefsirler tamamen ma. 
nasrzdır. 

Belgrad'da bulunduğum milddet için

de, her iki tarafın da yugoslv • alman 

ticaret milnaıebctlcrini daha ziyada ge-

HABERLE 
Fransız parlamentosıı l\ır ~c 

saatlik iş haftasını kabuJ etti. 
Paris. 13 {A.A.) - Meclisin dünkü 

toplantısı sekiz saat sürmüştür. Sabah· 
leyin 9 da başlayıp, akşam saat 17 de 
sona eren bu celsede 17 5 reye karşı 385 

reyle, 40 saatlik iş haftası kabul edilmiş· 
tir. 

Paris, 13 (A.A.) - B. Blum, mebus
lar meclisi tarafından kabul ve tasdik e· 
dilmiş bulunan beş tane kanun layihası
nı senaya dün akşam takdim etmiştir. 

Sena bu layihaları hususi bir encü-

mene havale etmeğe karar vermiştir. 
Ayın on altısında da toplanıp göriise· 

cektir. 
B. Bium, sena'da söz alarak, şaye : 

sükun bozulacak olursa. hükümetin bu· 
nu iade ve temine azmeylemic; bulundu· 
ğunu s5yJemiştir. 

Başvekil. grevcilerin arasına karı!?· 

mak istiyen bazı süpheJi unsurlara kar· 
şı da şiddetli tedlıirler ahnaca~ını bil

dirmistJr 

Fransada grevin son durıım u 

Bir taraftan grevciler işe ha~larl~cıı. öhiir 
taraftan da yeni grevler oluyor 

Paris, 13 (A.A.) - Sen eyaleti böl· 
gesinde grevcilerin sayısı dün akşam 

236.476 ya kadar inmişti. Sabahleyin, 
Paris sokaklarında bazı hadiseler ol
muş ve 41 kişi tevkif edilmiştir. 

Öğleden sonra ise hiç bir hadise ol
mamıştır. 

Sen eyaletinde hemen bütün yapı
larda drvarcılar yeniden işe başlamışlar 
kırmızı ve bazen üç renkli bayrakla· 
rı indirmişlerdir. 

Marangoz, çilingir ve doğramacıla· 
rm da ya bugün, yahud da pazartesiye 
grevden vaz geçmeleri ihtimal içinde· 
dir. -

Demir· endüstri iş<;ileri 
anlaştılar 

l'aris, 13 (A.A.) - Dünkü en mü-

Başka tezgahlarda pazartesi saba}\? işt 

baslanacaktır. 

J Şimal eyaletinde grevciler, işgal al· 
tında bulundurdukları 736 fabrikayı 

boşaltmışlardır. 

Kasab çırakları ile patronlar arasın 
daki daca da balolunmuştur_ Parisdeki 
b:.itün kasa b dükkanları bugün ac;:ıla· 

caktır. 

Şimal eyaletlerinde 
Paris, 13 (A.A.) - Şimal eyaletin· 

de, dün yeniden işe başlryan işçilerir 

sayısr 57.000 dir. Ekmekçilerle kömür· 
cülerde bugün işe başlıyacaklardrr. 

Bordo'da liman işçisi grev yapmış 
lar ve ücretlerinin arttırılmasını isti· 
yerek rıhtımları işgal etmişlerdir. 

Amiens'da tramvay işçileri grev yap· 
mıştır. Macon'da yedi bin fabrika işçisi 

daha greve iştirak etmiştir. 

Bununla beraber her t.ua.!ta !iükun 

Grevcı'ler danse derek eğleniyorlar 

nişletmek arzusunda bulunduklarını bü

yük bir memnuniyetle gördüm. Yugos

lav devlet adamlariyle yaptığım temas· 
lardan dolayı da memnunum.. Yaptığım 
konuşmaların hiç bir siyasi mahiyeti yok· 
tur ve Yugoslavyayı ziyaretimin hedefi 

. yalnız ekonomik menfaatlere yardım et· 
mektir. Almanya ile Yugoslavya ara
sında tediye şeraiti hakkında yapılan an
laşma, kaı'lılıklı ekonomik münasebetle· 
rin inkişafına büyük mikyasta. hizmet e

decektir. 
Belgrad'da bana karşı gösterilen dost. 

ça iyi kabulden dolayı şükran borçluyum. 
Şuna emin olabilirsiniz ki Almanyaya 

gelecek olan yugoslav ekonomisi delege
leri de Atmanyada aynı dostça kabulU 
göreceklerdir . ., 

Dr. Şaht, Belgrad'da bir alman ban

kası kurulup kurulmıyacağı hakkında 
sorulan bir suale şu cevabı vermiştir: 

"- Yaptığım konuşmalar sırasında 
bu meseleye de temas edildi. Yalnız bu
raya gelisimin sebebi bu değildir. Esa

sen bu hususta kati bir karar da alm

ma~ı. Bu meselenin gelecekte halli şah .. 
at bır teşebbüse aid bulunmaktadır,. 

Pariste çıkan 
Parizer Tagebla t 

mesleğni değiştirdi 
Paris, 13 (A.A.) - Vossiş Zeytun

g'un baş muharriri B. Jorj Bemhardı 

tarafından kurulmuş ve idare edilen 

nazi aleyhtarı Pariscr Tageblat gazete· 

si Fransa ile yabancı mcmlekctlCJ"c 81• 

ğmmış nazi aleyhtarlarının organı ol· 

~akta~ çıkını~ ve dünden itibaren yeri· 
nı Parıser Tages Zeitung adındaki ba~ 
ka bir gazeteye terkettnistir ' . . 

Bu hadise, gazetenin :iahibi ile. Al 

manya'nın Paris Elçiliği matbuat ata • 

şc:;i Doktor Şmoltz arasında geçen gö· 

rü~melerin neticesidir. 

Gazetenin imtiyaz sahibi B. Polia 

kof• halen Nevyork'ta bulunan B. Bern 

nardt-'a, Pariser Tageblat'a yeni bir is 

tikatroet vermek istediğini. bundan son

ra bl.4 gazetenin Hitlet rejimine karşı 
daha müsait br yol takibedeceğini bil 
dirmiş.tir. 
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a olup bitenler 
}1 El\ILEKETI~ERINDEN ÇIKA· 

RILAN HUKOMDARLAR 
Negüns'ün memleketinden kaçıp Lon

draya gelmesiyle memleketleri dışına 

çıkmıya mecbur olan hükümdarlar ka· 
filesine bir kişi daha katılmış oluyor. 
Ailesiyle beraber Londraya gelen Ne· 
güs'ün 4 milyon İngiliz irası kıymetin· 

de bulunan hazinesini de beraber getir

diği söyleniyor. 
Öteki eski hükümda rların halleri Ne

güs gibi düzrün değildir. Meseıa Af· 
ganistanın eski kıralı Amanullah, mem· 
leketinden ayrıldıktan sonra bir müd
det Bukingam'm şark usuliinde yapıl
mış apartımanlarında oturmuş. sonra 
Cenevre gölU kıyılarına gitmiş, oradan 
İtalyaya geçmiş ve burada bir ev alım 
satımı işleriyle uğraşmıştı. Bu işi de 
yürütememiş olacak ki şimdiki halde 
Roınada gayet mütevazi bir hayat sür
düğü haber veriliyor. 

Bugün a:Jağı, yukan bir Sent Helen 
bayatı yaşıyan Rif kahramanı Abdülke
rim de bunlar arasındadır. Bu adam, İs
panyolları Akrenize döktükten sonra 
fransızlar tarafından mağh1b edilmişti. 

O zaman Abdillkerim, fransızlardan 

kendi dağlarında oturmasına müsaade 
edilmesini rica etmiş, böyle olursa fran
ıızlarla dost gecineceğine söz vereceği
ni söylemişti. Fakat fransızlar bunu ka
bul etmemişler ve onu Reunion adası

na göndermişlerdi. 
Kayser ikinci Vilhelm, bu senenin 

aonbaharında Ho11andada geçirdiği 18 
yılı tamamhyacaktır. Orada gayet din
darane bir halat sürmektedir. 

Eski Siyam hükümdarı ise Surey'de 
oturmağı Bankok'da hüküm sürmlye 
tercih ediyor. 

Eıki lapanya kıralı, evlenmemi§ bir 
kızı ile Romada yerleşmiş bullnuyor. 
İmparatoriça Zita ise oğlu ve sekiz 

kitilik aileıiyle Brüksel yakınlarında 

bir şatoda oturuyor. 
Mallım olduğu Uzere bugün bu Haba

burg hanedanı Avusturya tahtına ka
vuşmak ümid ve arzusundadırlar. 

Hükümdarlardan ba~ka bazı memle
ket ileri gelenlerinden de yurdları dı· 

şında )'&şamıya mecbur kalmış bir çok 
insanlar vardır. Bunların hepsini söyle
miye imkan yok. Yalnız iki tanesini 
söyliyebiliriz: Aleksandr Kerenski, Pa
riste müşkül bir gazeteci hayatı yaşa
makta ve hala komünizmin günün bi
rinde sosyal demokratlara boyun eğece
ğini ummaktadır. 

Troçki ise 1skandinavyaya demir at
mış bulunuyor. Trocki sürgün hayatını 
boşa çıkarmamış, hatırat ve tarih vaz

mıştır. 

Kaiiul f ahrikası 
Kereç'de 1,000.000 riallik hususi ser· 

maye ile bir kiğıt fabrikası kurulmuş
tur. Fabrikanın makinaları Almanyadan 
getirtilmiştir. 

lsfahanda iplik fabrikası 
Bazı tüccarların bir araya gelmeleri 

ile toplanmıt olan 3,300,000 rial serma
ye ile, İafahanda yeni bir iplik fabrika
sı kurulmaktadır. Fabrikanm makin&· 
ları gelmlt ve yerlettirilmiie batlan
mııtır. Fabrika bu yıl çalışacaktır. 

Kihrit fahrika~ı 
Tahran'da bir kibrit fabrikası kuru

lacaktır. 210,000 riallik bir sermaye ha
zırlanmıştır. 

BERNARD ŞOV' N 
BiR ŞAKASI 

Antikacılarda yahud eski kitap sa
tan mağazalarda s;ok defa müellifin el 
yazısiyle ithafını taşıyan eserlere rast
lanı ]maktadır. 

Geçenlerde Bernard Şov, kitaps;ıları 

dolaşirken, raflarda kendi eserlerini 
görüyor. İçinden bir tanesini çekip açı
yor ve "Bay X'e sevgileriyle. G. B. Ş." 
diye vaktiyle bir dostuna vermi oldu
ğu eserinin ithafiyle karşıla~ıyor. Der
hal kitabı sııtın alarak, "sevgilerini tek
rarhyarak Bay X'e." kaydiyle, gene ay· 
ni dostuna gönderiyor. 

I...oitl Corc lwm ta' ukçu 
hem manav 

Viyana gazetelerinde okuyoruz: 
Artık genç sayılmıyan, fakat hala he

yecanını muhafaza eden Loid Corc, 
dostlarını yeni yeni işleriyle hayretler 
içinde bırakmaktadtr. Nitekim, geçen
lerde çiftliğinden 5000 tavuk Londraya 
göndermis ve. Loid Corcun yetiştirdiği 
en iyi tavuklar diye reklamını yaptır· 
mıştır. 

J.ondra gazetelerinin yazdıklarına gö
re, eski başvekil. çiftliğine yakın olan 
Cburt kasabasında bir manav dükkanı 

açarak, bahçelerinde yetİıJtirdiği meyve 
ve sebzeleri satmıya karar' vermiştir. 

İhtiyar Loid Corc, büyük bir ölçüyü 
bulan politika faaliyetine rağmen, en 
iyi cins meyve ve aebzeler hakkında 

müşterilerini tenvir etmek maksadiyle 
her gün iki saat manav dükkanında otu· 
racağrnı haber vermektedir. 

Fira'\·inin mumyaları tekrar 
tiirbcclerı müzeye taşındı 

1927 senesinde Saad Zaglül Paşa Mı
sırda öldüğü zaman, Vafd partisi bü
tün memlekette bir iane defteri açmış 
ve bununla bUyUk bir türbe yaptırmı
ya başlamıştı. Bu türbe tamamlandık
tan sonra ZağlUl Paşanın kemikleri me. 
.zarından çıkarılıp buraya getirilecek, 
gömülecekti. 

Fakat daha türbe tamamlanmak üze
re iken iktidar mevkiine gelen İsmail 
Sıdkı Paşa bu kadar büyük bir türbeye 
bir tek kişinin gömUlmesini muvafık 

görmemiş, Kahire milzesinde bulunan 
24 firavun mumyasını da buraya getirt
mişti. O zaman fırka partisi bu hareke. 
ti protesto etmiş ve firavunlardan çok 
yüksek bir şahsiyet gördükleri ZağlUt 
Paşanın kemiklerini mütevazi mezarın
dan çıkarmamış. tUrbeye gömdümıemiş
lerdi. 
Şimdi Nahas Paşa iş başına gelince 

ilk işi firavun mumyalarını bu türbe. 
den çıkartmak olmuştur. 

Bu mumyaların taşınması geçen haf
ta içinde sabaha doğru saat dörtte giz
lice yapılmıştır. 

Bu sırada kimse hazır bulunmamı§, 

hükümetin hasta otomobilleri bir mik
dar askerlerin muhaf uası altında ora
ya getiritmiı, mumyaları ta§ıyan lahid
ler arabalara bindirilmif ve aeaaiz, aa
dasız tekrar müzedeki yt-rlerine ~ötü
rülmüştür. 

Biiyük hir halı ıwsydt-.sl 
Tebriz'de halı ticareti yapan bazı bU

yük kapitalistler •• A7.erbaycan halı tica
ret sosyetesi" adında 5 milyon riallik 
bir sosyete kurmu tardır. Bu sermaye 
ileride 10 milyon riate yükseltilect:ktir. 

Milletler 
La PC1role Bulgare gazetesinde Anto

ni M. Nicoloff imzasiylc çıkan bir 
yazıdan: 

Son zamanlarda vukua gelen politik 
hadiseler. Milletler Cemiyeti fikrini 
müş.kül bir mevkia sokmuştur. Zecri 
tedbirlerin tatbikı gibi muğlak bir me· 
kanizmanm harekete getirdiği zaman
danbcri, Habeşistandaki harbın meyda
na getirdiği gerginliktenberi, bir çok 
kimseler Cenevre organizmasının reali
tesinden ve faydasından şüphe etmiye 
başladılar. Son ayların siyasal hayatı 
bir kere daha isbat etti ki, Milletler Ce
miyeti, siyasal ve adli teıJkilatının bu 
gUnkll fekli içinde, kararlarını her za
man tatbik ettirecek mevkide değildir. 
Mesela görüldü ki konseyin veya umu
mi heyetinin el birliğiyle kabul ettiği 
raporların aksine olarak, siyasal hldi
seler her zaman Milletler Cemiyetinin 
kararlarında i~ret ettiği yolda yilrli
müş değildi. Yine görUJdll ki İtalyanın 
dı! politikası Cenevre müessesesinin 

arzularına ve telikkilerine uygun bir 
şekil almamıştır. Ba.zı muharrirler ve 

devlet adamları, bundan, Milletler Ce
miyetinin, muvcudiyeti ıilreksiz ve me
denf milletler ailesi içinde rolil pek bil
yük olmıyacak bir hayal müeuetcsi 

hükmünü çıkardılar. 

Bize öyle geliyor kı bu neviden bir 
hükilm ikna edici olamaz, ıu itibarla ki, 

böyle bir teliklri hakikata cevab vemıi
yecektir. Şurası muhakkaktır ki bugün

kü hal YC tutlar içinde, ı:ecrt tedbirle
rin tatbikı mekanizması, MiUetler Ce-

miyetinin kararlarını tatbik ettirecek 
halrikf bir milletler arası ordu mevcud 

olmadığından. sık ıık akamete uğrıya
bilir. Bu aşikSr bir şeydir. Fakat şura

sı muhakkaktır ki bir adli müessesenin 
mevcudiyetini temin eden şey yalnız 

zecri usuller ve bunların tatbikı değil
di?. Zecri tedbirlerin tatbikı, umumi 

kaide olarak, nadiren ve istisnai bir su
rette araya giren bir usuldür. Hususi 

veya milletlerarası sahada hukuk mü
nasebetlerinin dikkatle tetkiki bize is-

bat eder ki zecri usuUere ancak bütün 
diğer çareler neticesiz kaldığı zaman 

baş vurulur. Nasıl ki hususi hukukta 
mahkemelere müracaat nadiren vukua 

geliy9rse, milletlerarası hukukta da 
zecri tedbirlerin tatbikına girişmek sey

rek vaki olan bir hadisedir. Herkesin 
dikkati, kavgaların 'iddetli vasıtalarla 

hal1inden ziyade normal münasebetler 

üzerine t?planmahdır. 

Bu başlangıç noktası kabul el.!ilince 
Milletler Cemiyetinin çalışmalar! ifiİn 
geniş bir faaliyet sahası açılır. Millet
ler Cemiyeti, en yüksek gayesi nizam
larına muhalif hareket eden azalarına 
karşı müracaat değil, fakat bu 'leviden 
tedbirlere baş vurulmasını önlc,.niye ça
t,şmaktır. 

Harbın ertesinde yaratılmış olan Mil
letler Cemiyeti, politik düşüncenin çok 
lnvmetli bir T'"! ih!'!uıüdür. Bu itibarla o 
kadar kolı\vl•kla frda edilemez. Ona 
karşı ileri sürülecek serzeneşler ne olur-

Cemiyetinin 
sa olsun, Cenevre maessesesinin, l <JJ 4 

.'en önceki kaoslu v'l!' ıyete nazaran lı •i· 
yük bir t('r,kki te~kil "ttiği inkar e:fi · 
lemez bir hakikattir. Ancak Millet'er 
Cemiyetinin, ve onun geniş itiban sı:ı

yesindcdir ki bir çok defalar dünya sul
hunun iclamesi mümkün olmuştur. Böy· 
le olunca, onun ehemiyetini inkar et
mek ve sağlamlaşmasına çalış:naktan 

vazgeçmek tamamiyle haksız bir hare
ket olurdu; zecri tedbirlerin tatbikının 
bazılarının bundan bekledikleri netice
yi vermemiş olduğu hakkındaki iddia 
zayıftır. Unutmamalıdır ki mi11etlera
rası hayatta inki~af çok yavaş olur. Bu
rada muhtelif miltetlerarası müessese· 
terin tarihçesini zikretmek faydasızdır : 

Bugünkü hallerine erişmek için bunla
rın uzun asırlar geçirmesi icab etmiş
tir. Milletler cemiyeti için de hal böyledir 
ve böyle olacaktır. Umid kesilmemeli
dir : bilakis, Milletler Cemiyetinin eseri 
uğrunda azimle çatııılmalıdır. Bizim ilk 
vazifemiz şu olmalıdır: MiJJetler Cemi
yetini kudretli bir uzlaıtırma organı ha
line koymak, öyle ki, ne şekilde olursa 
olsun, hiç bir za~an zecri tedbirlerin 
tatbikına lüzum hasıl olmasın. 

Yine ayni gazetede çıkan bir başyazı, 
Milletler Cemiyetinin reorganize edil
~si lüzumunu ileri sürüyor: 

MilJetler Cemiyetinin, ileride, gaye
sine daha yararlı bir tekilde hizmet e

debilmesi için, bazı istatülerinde bazı 
reformlar vücuda getirilmesi icab etti-

fi kanaati umumidir. Fakat bu istatü
lerin tadilinin karşılap<ağı büyük güç· 

tükleri hor görmek hatalı bir şey o
lur. Böyle bir işin muvaffakıyeti için, 

büyük devletlerle devlet gruplarının. 

önceden aralarında, revizyonun karak

ter ve ehemiyeti üzerinde anlaşmış ol
maları şarttır. Fakat yukarıda zikredi-

len unsurlar arasında anlaşma mutlaka 
büyük engellerle karşılaşacaktır. 

Bu mesele üzerindeki görüş farkları, 
şimdiden kati şekilleriyle tarif edilmiş 

durumlardan bahsetmiye imkan verecek 
suret~ açıkça ifade edilmiş değillerdir. 

Sadece, her alakalı devletin hususi cog
rafl vaziyetleri, hakiki kuvvetleri ve po

litika esasları göz önünde tutularak 

muhtelif umumi temayüller zikredilebi- ı 

lir. Milletler Cemiyetinin, zaman za
man mevcudiyetini tehlikeye düşüre· 

cek vaziyetlerle karşılaşmaması için. 

kendine daha mütevazi bir rol seçmesi 
lcab edeceği kanaatinde bulunanlar var

dır. Fakat böyle bir reform Avrupa kı
tasının büyük politika meselelerini 

halledecek başka bir organizmanın ya
rataıln asını gerektirir. 

Böyle bir projenin fayda ve mahzur
larını tahlile giriçmeden, bunun gerçek
leşmesinin, Milletler Cemiyetinin bu 
gün azaları arasında mevcud olan eşit
liğe halel getireceğini göstermekle ik
tifa edeceğiz. Ve muayyen devletler a
rasında tasarlanan paktın dışında kala
cak olanlar, yani bugün orta, küçük ve 
tarafsız devletler, bu eşitliğe büyük bir 
ehemiyet vermektedirler. Bütün bu dev-

istikbali 
Jetler yalnız bir izzeti nefis duygusun
da değil, ayni zamanda, Milletler Ce
miyetinin, büyük devletlerin emrinde 
ikinci derecede ehemiyeti olan bir mü· 
essese haline getirecek yerde, paktın re
forme edilmesi suretiyle isHihı icab et· 
tiği fikrinde müşterektirler. 

Milletler Cemiyetinin muhtemel re
organizasyonuna bağlı müesseseler kü 

çük anlaşmayı hassatan meşgul et -
mektedir. MalUm olduğu veçh 'le, kü-

çük anl<\§ma eskiden dörtler pak· 
tına karşı azimli bir durum almıştı. Po

Jonyanın da durumu daha az kati olma
mıttı. MaHimatlı mahfillere göre, Po

lonyanın müstakil bir politika gütmek 
arzusu bu tarihten başlamıştır. Bükreş· 

te anlaşma devletlerinin şefleri arasın· 
da yeni yapılmış olan görüşmelerde, 

Milletler Cemiyetinin reorganizasyonu 
meselesi de münakap ediJmiftir. Miıa

firleri te.refine verilen %iyafettc, Ro
manya kıralı, kati bir ifade ile eşitliğin 

müdafaası lehinde bulunmuştur: ''Sul
hu idame etmek ve kendi menfaatleri 

mizi masun bulundurmak hedefimizde. 
Milletler Cemiyetine sadık kalmamıı 

ve icab ederse, paktta ba.zı tadilat yap· 
mamız lhnndır: devletlerin eşitliği 

prenaipine halel verecek hiç bir hareke
ti, veya paktı zayıflatrnıya matuf hiç 
bir teklifi kabul etmiyeceğiz.• 

Şimdiye kadar söylenenlerle, Cenev
~ müesaeıesinin organiuayonu etrafın· 

daki münakaşalar bitirilmiJ deiildir. 
Mesele daha aktüel bale ıeldikçe tezad-

lar da daha fazla meydana çıkacaktır. 

Her §eye rağmen Cenevrenin istikbali 

hakkında teametli tahminler yapmak 
doğru değildir. Milletler Cemiyeti Av· 

rupa için bir gerekliktir ve muislndeki 
arızalara rağmen yaşamalıdır. Bu lüzu· 

mu takdir eden devletler, eninde so· 
nunda ihtilaflı görüşleri biribirine yak· 
laştırmıya ve ideal değilse bile, harb 
sonrası realitesine daha iyi adapte edil· 
miş bir reorganizasyon üzerinde anlas 
mıya muvaffak olacaklardır. 
~1111611.ITll.Jll'llllllll .. 

ÜLKÜ 
HALKEVLERJ MECMUASI 

Haziran sayısı şu yazılarla çıkmış 

tır: 

Başbakan lserut İnönünün büdcf' 
söylevi. - 1936 büdcemizin kısa bir tah· 
Jili. - Türkiye evvela s~mayişleşmeh 

mi, ziraati mi ilerletmeli?. - Acele a
razi tahriri. - Anadolu tarihinde neti
celenmemiş bir türk~ecilik hareketi. -
Avrupada Türkoloji. - Sami felsefesi· 
nin ırkçı vasfı. - Memleketimizde zi· 
raat işçisi meselesi. - Terbiyede ana 
babanın rolü. - Yeter bu mecmua bol
luğu. - Tilrk yayınında ilç devir. 
- Hava tehlikesi ve yangın bombala
rL - Köylii hanı. - Türkiyenin Mil· 
letler sosyetesine mUzahareti. - Ayır 

politikası. - Bibliyorafya. - Halkev 
teri. 
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Tefrika No: 80 

EvUüDDk ve Otesn 
tup yazıyordu. Gülümsiyerek Alber'e doğru 
döndü: 

- Canım istemiyor. Sensiz tiyatroya git
mem. 

te baktı ve sinirli bir tavırla: 
- Rengin bozuk, dedi. 

Ya.zan. }AK ŞARDON 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR -·-

Hızlı hLZlı yürüyor ve Odet hakkında 

Bert' e nakletmek istediği fikirlerini zihnin
de şöyle sıralıyordu: ''Ümidsizlikten sarsıl
mış. Göz yaşları, kıskançlık, mizacın ve his
lerin ta dibinde hasıl olan ihtilaçlar onda, 
kocasına karşı gecikmiş bir ihtiras halinde 
belirmiş; bulanık, karışık vahşi bir ihtiras .. 
Odet kocasına hem tapınıyor ve hem de on
dan nefret ediyor. Belki de onu öldürecektir. 
Tabiatının hu ihtilali yüzünden Odet şaşkın 
gibi. Gözleri teshir edici bir ifade ile par· 
layor. Bir erkek o bakışta sevdayı ko
layca görebilir ... Sebatsız, hararet ve heye. 
canla dolu hislerini ilk rastlıyacağı erkeğe, 
bir aşk gibi, sunmıya hazır. Fakat bu ka
dınla o erkek, biribirine karşı tuhaf bir is· 
tihfaf besliyebilirler." 

A lber, salona girdiği zaman Bert meK· 

- Dütriyö'lere davetlerine icabet edcmi
yeceğimizi bildiriyorum. Sadece yorgun ol
duğumu bildiriyorum. 

- Madam dö Solane'ye de aynı cevabı 
ver .... Bugün Odet'i gördüm. 

Bert'in yüzü biraz bozuldu: 
- Odet'i mi gördün? Nerede gördun!' 
- Adliyeye geldi. 
- Buraya gelebilirdi. Gelmediği yer de-

ğil ki burası! 
Alber. kalemini silmek için başını öte ya

na çeviren, dalgın ve sanki utanan Bert'e yak
laştı. 

- Boşanma meselesi hakkında benimle 
konuşması kadar tabii ne olabilir? 

Gözlerini Bert'e dikmiş, tahmin ettiği si
nirlendirici duygusuna meydan okuyormuş· 
çasına sert sert söyledi: 

- Nikolye'nin piyesi için locasında bana 
iki yer teklif etti. Umwni prova pazartesi 
günü aaat ikide imiş. Mamafih. yarın bizzat 
gelip seni davet edecek 

- Ben de belki gelirim. 
- Gündüz vaktin var mı? Zannedersew 

evlendiğimizden beri bu ilk defa olacak! 
- Nikolye'nin piyesini çok methediyor

lar. Pazartesi günü az işim var. 
Suratı asık, bir koltuğa oturdu. 

Bert kocasının Odet'le olan münasebetin
deki şüpheli mahiyeti birdenbire keşfetmişti. 
Fakat Alber bu şüphenin ruhunda yaptığı 
hiddetlendirici tesir altında karısından ade
ta iğreniyordu. "Kıldan nem kapan bu zih
niyet ne tahammül olunmaz şey! ben ona 
Odet'den bahsetmek istiyorum. Bütündü
şüncelerimi ona bildirmek niyetinde idim ... 
Halbuki işte susmam lazım geliyor. Bir hiç, 
onun gülünç endişelerini uyandırmıya yeti
yor. En masumca, en samimi sözler onun 
nazarında §Üphelerle doludur. Ağzımı açar 
açmaz aramız gerginleşiyor." 

Alber, sabretmiye çalışarak ayağa kalkar· 
ken kendi kendine: "Susmalı!" diyordu. Ber-

Bert aynanın karşısına geçti. 
- Mesele güzellikte değil; beni tasalandı

ran sıhatindir. Nat'ı çağıracağım. Kim bilir 
belki rejim takip etmek lazımdır. Parisin 
temmuzu seni yoracaktır. Nuvazik'e gitsen 
olmaz mı? Doğduğu yerin havası herkese 
iyi gelir. 

- Ya sen? 
- Ben de ağustosta gelir, seninle bulu-

şurum. 

- Hayır. P~riste kalmam daha doğru. 
Alber cahc:ma O<Jasma girdi. Yoldan yük

lü hir araba geçiyordu. Hemen pencereyi ka-
padı. · · · .. ~ 

Bert, locanın dip taraiında oturan iki er
keğe doğru uzandı: 

- Siz çıknuyacak mısınız? dedi 
Kastan ye cevab verdi: 
- Perde arasının sonu yaklaştı; çıkmağı 

ne hacet! 
Sonu var 
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« Tür!ı.iyede koyun ve yun 

B l. gu .. zel kültür filmi dün u ses ı, . 
Halkevinde gösterildı 

ı ı konomi ve 
Dün halkevinde, u usa e 

. f dan hazırlanan 
artırma kurumu tara ın . • a 

·· ndüstrısı,, · 
''Türkiyede koyun ve yun e 1 . · ·ık defa o a 
drndaki sesli kültür fıJmı, 1 k . 

.. betle bal evı 
rak gösterildi. Bu munase d 1 uştu. 

.• ·d b' ka]abahkla 0 m salonu guzı e ır g p. 
l v]arrrnız. c. . 

Bakanlarımız. stıy 3 P ker ve 
· B Receb e 

Genel Sekreterı · . bakanlı 
.. - 1 i ekon'>mı genyonkurul uye er · d i· 

. . iler arasın a 
ğı ileri gelenlerı seyırs -

koyunculuk ve hayvancılık ~şlerinde ih
tisas Jlan talebeler çahşmaga başlamış-

ı d r Bursadaki Karacabey harası. kı· ar ı . . 
kta baıı:.ka vaktile adı gibi kendı 

vırcı n ,. • . 
de öz bir tiirk hayvanı olan mennosu da 

niden yetiştirmeğc baı1amıştır. Vak
y·eı buralarda merinos yetiştiğini göste-
tı e .. . 

b. tas kabartması Bursa muzesın· 
ren ır ·. 
dedir. . . 

Hül:iimet. ağılsr"'lrk. ycmsı7:1ık ve 

1 kla da mücadele etrnektedır. Es· hasta ı. 

. , • .. .. bir sürü koyı t 
... _.,... ... _,,........._""-"'-___..,_ __ -~-···· - ,,, - d .. ,fzı rııuz f'/ de gor ub • 1 m 'd hoca ilarlarile bakılan koyunları-. kı en 3 

.. endü::;trisı.. rnuriyet devrinde baytarlarrn bil· 
"Türkiyede koyun ve yun sim mız cu . "f 

. k ferans, re 
1
•11• ellerindedir Memkketın muhtelı 

filmi 45 dakikahk bır on . . sıra· g ı 
k 

k eslerının 1 ·nde açılan laboratuvar arda se-
müzik ve kadın, er e s kılma· yer crı 

rerek sı Jar yapılmaktadır. 
sile konuşmasına yer ve olan· rom . 
dan dinletebilmek gayesile sena.rY Ankarada Orman çiftliğinde koyun 

. t"rimi en modern ve fenni sanlar i-
dırılmıştır. . . tetkİ· vetış 1 

• 

ı k ıçın . de yapılmcıl:ta ve örnek bir sıstem 
Köylerde koyuncu u ıct'le ınek· çın ç·f ı·~· d 

k va ı k'b edi!metkedir. Orman ı t ıgın e 
kat yapan bir genç do tor b·r köy· ta ı . 

. ~. ..nevver ı binlerce karaman. kıvırcık. merınos 
tebini ziyaret .ettıgı ıxıu duvu ko··ye ge- on d · · d k .. k g larrnın arasınd;ı erısın en ttr · 
lü kızının tatılde bulun . şu bil· koyun 1 ;ı; b 
lir. Bunların konuşmaları bıze ter yap1lan karagül de yer a ma,.a aş-

·ı · h Jf> d r · lamrştır. gı erı u asa e e · nevı· var- · J'k ı~ ı t 
k Yun Türkiye devletı beş sene ı p an ar a 

"Türkiyede birkaç 0 
•. leketi· · • ünU ıneın .. "k bir dokuma endüstrisinin tcmeh-

dır. Bunların sütü. etı. Y . et hüküırıeti b~Y~ aktadrr Bir çok fabrikalar çalışı· 
miz için servettir. cuınurıY b:~ıyu·'k ehe- nı a m . - Iah na ~ Birkaç tanesinin temeli atılmı~tır. 
koyun nesillerinin 15 ı d kı· yu··ksek yor. ··h· . Ankara a Koyunun derisi. eti ayrı ayrı mu ım· 
miyet vermektedır. k i şubesinde 

Z .cı·i tedbirler ve 

Politika miisalıidleri1ıe göre . E<len, 
avum kanıa;asında lıabeş ı.arbının 

bittiğini ve zecri tedbirlerin. 
faydasızlığını söyliyecektir 

(Başı I. ınci siylada) 
mu•·lihane niyetlerini teyid ve Habeşis
tandaki idarenin, yerli ahalinin de hak
larını tanıyacak liberal esaslar üzerınc 
kurulacağını vad eder şekilde beyanatta 
bulunacağını söylemektedirler. 

lıalyamn manalı bir t~klifi 
Cenevre, 13 (A.A.) - B. Avenol'd 

göndermiış olduğu bir mektupta Baron 
Aloiı:i, Lahey milletlerarası adalet 
divanında alınanyalı B. Şuking ile ame· 
rikah B. Kellog'un yerlerine iki hakim 
seçimini bu ayın otuzundaki toplantı· 
da değil. 30 eylulde toplanacak fevkal5-
de toplantı ruznamesinde kayıdh bu~ 

lunmak lazım geleceğini lıildirmiştir. 
Mil1etler Cemiyeti mahfilleri bu ih· 

tarı pek manalı bulmakta ve bu suretle. 
30 haziran toplantısına iştirak etmiye
cek olan İtalyanın 30 eylfil toplantısın· 
da hazır bulunacağını ~id etmekte
dirler. 

İngiherede tefsir 
Londra, 13 (A.A.) - Gazeteler, in· 

giliz bakanlarından Nevil Çemberleyn'in 
çok miihim bir söylevi ile yeniden orta
ya atılan zecri tedbirler meselesini uzun 
uzadıya bahse mevzu etmektedirler. Bu 
hususta neşredilen makalelerin başlık
larnıdan bile zecri tedbirlerin nihayetle· 
leceiH tahmin olunmaktadır. 

Taymis diyor ki: 
B. Nevil Çemberleyn'in söylevine ve-

dir. Türkiye cumuriyctinde her beledi
ye bir mezbaha yapmağa mecburdur. 

Süt tam bir gıdadır. Biz süt istihla
kini artrrmahyız. Yoğurdu türk icad et· 
miştir. Yoğurt yiyen ihtiyarlamaz.,, 

Bütün bunlar canlı sahnelerle anla· 

rilen chemiyet, arkadaşlarına danışma

dan onu hazırlamış olan bakanın niyet 
ve maksadını her halde aşmaktadır. Bu. 
na ragmen bu söylev. ingiliz hudu<lları · 

nın gerek dışında. gerek içinde menfi bir 
tesır uyandırmıştır.,, 

Deyli Telegraf diyor ki: 
"İngilterenin Cenevrede zecri tedbir

lerin kaldırılmasını teklif etmesi muhte
meldir. İngiltere, zecri tedbirleri gayri 
pratik bulmakta ve bunların kaldırılma
sının Habe~istanda eski vaziyetin geri 
dönmesi neticesini verebileceğini, san
maktadır lngilterenin Cenevrede böyle 
bir teklifte bulunacağı hcniiz katileşmiş 
olmamakla beraber kabinenin nafiz az~· 
lanndan bir çoğu bunun en doğru ve 
dürüst bir yol olacağı kanaatindedirler. 
Esasen zecri tedbir;er memleketler cep· 
hesinin gittikçe kuvvetini kaybetmekte 
olduğu gözükmektedir. Milletler cemiye
ti siyasetini güdrnekte olduklarını söyli
yen bir cok memleketlerde it:ılyan mal

ları cröziikme~e b2 .. 1amrştır .. , 
M orninll! Post ise diyor ki: 

"Cenubi Gal eyaletinde seçicileri bu. 
lunan partilerin hepsi zecri tedbirlerin 
ka1Clm1masınr tavsiye edeceklerdir. Çün
kü İtalyaya kömUr ihraç edilmemesi bu 
memlekette sefaleti fazlalaştırnuştır.,, 

ltalvada tcf cıir 
Milano, 13 (A.A.) - Korriere Dtlla 

Sera diyor ki: 

leketimizin ilk tecrübesi olmakla bera
ber muvaffak olmuş sayılabilir. 

Ulusal ekonomi kurumu bundan son
ra; şeker, pamuk ziraati ve sanayii, 
zeytincilik, hububat, meyvacıhk, orman
cılık, madencilik ve sanayi, tütüncülük, 

Teknik şartlara göre iş/iyen yün endü strı'si memleket için hir servet oluyor 

tılmaktadır. Kurumun kuvvetli bir kül
tür propaganda filmi olmak üzere hazır
ladığı filmin senaryosu B. Münir Hay
rinindir. Sahneleri B. Kenan Reşid fil. 

me almıştır. Teknik ma1Umatı hazırla
yan Dr. zeoteknisyen Salahaddin Ba
tudur. 

Kısa bir zamana ve nisbeten ölçülü 
vasıtalarla meydana konan bu film mem-

ba1 ıkçılık ve dericilik ve eıru;ali gibi bcl
Ji başh sanat ve ziraat şubeleri ü.eerine 

de ayrı ayrı dokümanter kültfir filmle

ri meydana getirecektir. Bu karan ve

ren kurı.unun, ikinci ve üçündi filmleri· 

ni daha geniş ölçüde muvaffakiyetli e

serler halinde ortaya çıkarabileceğin

den eminiz. 

~. Nevi! Çemberleyn 

B. N evil Çemberleyn'in nutku. ~ec
ri tedbirler cephesine vahim bir darbe in· 
dirmiştir. İtalya, gayet sakin bir halde 
vaziyetin inkişafını beklemektedir. 

Gazetta del Popolo diyor ki: 
''Nevil Çemberleyn açık surette ko

nuştuğundan ve yolu değiştirmek zama· 
nı geldiğini bildirdiğinden dolayı tebrik
lere değer. Bu, Cenevrenin kollektif em
niyet politikasının sonu telakki olunabi· 
Jir. Bu politikanın tesirsizliği artık tama· 
men prtaik alanda meydana çıkmıştır.,. 

FranRada tefsir 
Londra, 13 (A.A.) - Taymis gaze

tesinin Pariı muhabiri diyor ki: 
"Franuz resmi mahfillerinin bnaa· 

tine göre. Nevil Çemberleyn'in nutku 
lngilterenin Avnıpadan urak bölgelerin. 
de sulhun de.am mesuliyctinden kendi-, 
tini kurtarmak ve menfaatini yalnıs 
Fransa ve Belçika bududlanrun ~aranti• 
alnde aramak a.rıusunu göstermektedir." 

Ankara radyosu ı 
17.30 Cumur başkanlığı flormnoik or• 

kestrası. 

20 - Su ile tedavi hakkında konuşma 

20.30 Ajans haberleti 
20.40 Halk şarkıları 
21 _ Dans musikisi. 

lstanbnl radyo:-;u 
12.30 Muhtelif eserle,r ve halk musi-

kisi (plak) 
18 _ Dans musikisi (plak) 
18.30 "Ambassadör" nün gazinosun

dan nakil. Danı> ve varyete mu· 

si kisi 
19.45 Haberler 
20 - Muhtelif sololar (.pllik) 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21 - Eminönü halkevi gösterit kolu 

ve son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajan
sının gazetelere mahsus havadİ! 
servisi verilecektir. 

............. R. Peker'in -···: 

i inkılab Dersleri ~ 

l Ankara ve lstanbul OniveT&İ· i 
tclerinde R. Peker'in verdiği inkı· i 
Jab derslerinde tutulan talebe İ 

notları, gözden geçirildikten aon· ı 

ra, ULUS Bumıevince kitap ha· ! 
linde basılmııtır. 124 sayfa tutan f 

t 
eser, yalnız basma masrafı kar- i 
tılrğı olarak her yerde ON KURU· t 

: 
!..~~ .. ~~~~~~!!';.. ........... - ... i 

ziraat enstitüsünde ı:eote n 

Tefrika: No: 71 

men, o, kuvvetini yalnız ehemiyetli olan hu
suslarda kullanmalıdır. 

Ehemiyetliyi, eher.ıiyetsizi idrak ve tes
bit edec~k olan, baskumandan<lır Onun, dü
şüncelerindeki gidişe uyabilecek kat>iliyette 
ve müdafaa ordusunu güdüp kudretini muha-

Müdafaa kurmayının, ölçülüp tartılarak 
teşkil edilmiş olması, kara, hava ve deniz 
harbınm, propagandanın, harb tekniğinin, e
konomi ve politikanın en mükemmel kafala
rım, ulus hayatını tanıyıp bilenleri ihtiva et
mesi lazımdır. 

timamla etüd ettikleri takdirde, bu ciddi va
zifelerini tarnamile başaracak mevkide ola ... 
bileceklerdir. 

ON HARB 
TOPYEK . General woENDORF 

yazan· F' ,,.,,,., 7 UNA 
Türkçe'Ye çevı~-

-. il n tecrübelere gö
Dünya harbınd~ :~~ u~surlarznın, on~~ 

re ordunun tekrnıl ··dafaa kuvvetlen ı-
' · ve mu l' 'k emri altına girmesı b kanıyla po ıtı a 

daresinin şefi olanı harbur:ti hakkında ufak 
. f k tması zar 

şefıne ma ev ? . değildir. 
bir tereddüd bıle .caı~ olduğu gibi, başku-

Büyük Friedrıch ın . aınil olmasın -
·· · her seyı ş mandan mcvkıının • ' 

dan başka bir çare yoktur. tini d<laıtımıması 
Baskumand3nın, ku~ve he-ivetli olması-., Jerın e .,, ·· 

lazımdır; birço~ şey. lan c:.;evlerinin hugu__n 
na dünün ehemıye_tsı~ 0 

1
" ihtimaline rag

~h~miyetli bir şekıl a mas 

' . 
faza etmek (bu münasebetle harb görgülerı-
ni de göz önünde tutmak gerektir), milli ha
yatı ve ulusun birliğini idame etmek, hasım 
müdafaa ordusunu. düşman milleti ezmek, 
tarafsız olan devletleri müsahede altında bu
lundu.nnak hususundaki isleri, muameiatın 
nizamına riayetle, kendi direktiflerine sadık 
kalacaklarına güvenilir maiyeti olması la-
zımdır. 
Baskumandanın, bir yandan emirlerini ic

ra ed~n. öbür yandan, bütün bu zikredile.n 
meseleleri müstakil olarak hazırladı~ı bır 
müdafaa kurmay başkanına ve dolayısiyle, 
sağ ele ihtiyacı vardır. 

Bu teşekküle girmiş olanlar, taleb edi
lince ,tavzif edilmiş oldukları işler hakkın
da müdafaa kunnay başkanını, hatta başku
mandanı tenvir etmekle mükelleftirler. Di
rektif vermek haklan yoktur. Kurmayın va
zifelerine uygun bir surette hareket edebil
meleri için, oraya getirilecek olan subayların 
hususi mahiyette yetiştirilmiş olmaları .za-
ruıidi~; an:ak, k~rmayın diğer azalarının da, 
ona gore hır terbıye görmeleri lazımdır. On
lar.' bu şartları haiz oldukları halde bile, e. 
goıst karakterler olmadıkları ve t . d 
w] . eonye e-
gı, ~ealı.teye dayanarak topyekfuı harbm 
mahıyetı kadar harb tarihini de büvük bir İh· 

. .Askeri kıtaların, hava ve deniz kuvvetle
rının kumandanları da. her kumanda veren 
ve başkumandan gibi, güdmekle mükellef 
bulundukları harb ameliyelerinin kılavuz 
ha 'd' 1 ' u~ şı ve azını ır er. Onların da yanlarına, ge-
nel kunna~ın ~ef!eri yahud eski kurmay SU· 
baylan. verılmıştır. Kendilerinin esas tallın 
ve ~erbıyeleri: müdafaa kurmay subavlarının 
~ah~ ve terbıye c;rçevesi icinde kalmakta. 

~.r ... n~ak, bu talım ve terbiyenin ne asıl ö-
2':1n~, hı~ ~arb tcıkdirinde ve~ileceltlerl ordu 
b~rlıkle~ının faalivet sahalarına a1d bil n-ileri
nın genışlctilınesi tec:kil etmektedir. Onların 
~rt~k, kat kat maf evkleri yoktur. Doğrudan 

ogruya k~n~i ord~ kumandanlarının. yahud 
generallerının emnndedirler. 

(Sonu var) 



Çocuk Esirgeme kurumu umumi 
1 

kongresi dün toplandı 

Kongre, kurumun so n il<l yıllık çalışması
na aid rapor ve bilançoları ı~abul etti. 

(Başı 1. inci sayfada) 
çekilmesi teklifi kabul edilerek kongre
ye son verilmiştir. 

Kongreden sonra Başbakanımız is
met İnönü şunları söylemiştir; 

''-Çocuk Esirgeme Kurumunun 
geçen iki senelik faaliyetini hüla
sa eden kongrede me~uniyetle 
Yt11adık. Bu güzide heyetin bize 
verdiği İ§ raporu bütün memleke
tin memnuniyetini mucib olacak
tır. Teıkilatımız artmııtır. Bilhas
sa memnun olduğumuz cihet ço· 
cuk uirgeme fikrinin bütün mem
lekette yeniden hiuolunur derece
de yayılmıı olmasıdır. 

Fikrimce her çocuğun her yer· 
de, memleketin her bucağmda bu 
kadar güzel kabul görmesi ve her 
yerde çocuk eıirgeme kurumunun 
laaliyetini çok artırma•ı ve çok 
geni1letmeri i§i bilha.sa vatandCl§
ları çok ıevindirecektir. 

Memnun olduğum nokta müra
kib Rail Karadenizle Dr. Ômer 
V culinin çok açık ve çok anlayıı
lı bir ıekilde yazdıkları heıab ra
porudur. Omid ediyorum ki, bu 
heıab raporunun dikkatle okun
ma&ı cemiyet hesablarının ne ka· 
dar temiz ve usullere ne kadar uy
gun olduğunu bütün memleketin 
gözü önünde canlandıracaktır. 

Varidatını tahminden fazla 
tahakkuk ettirmif, mcuralını da 
idare etmek hususunda büyük bir 
muvallakiyct göstermi§tir. Hayır 
cemiyetlerinde hesabın sağlam 
vaziyeti, o fikrin memleket· 
te kökleşmesi ı~tn, en ziya
de lô:zım olan şeydir. Bunun. 
icin mürakib arkadaşlara teşek
kür ederim. Her türlü menfaat 
kaydinden azade olarak çocuk 
esirgeme fikrini memlekette yer
leştirmeh ve çocukları himaye et
Meye miimkün olduğu kadar yar
dım husus·ında gösterdikleri gay· 
rete; cocuk esirgeme kurumunun 
yüks~k hevetine, umumi merkez 
heyetine, idare heyetine huzuru
nuzda ve millet kar'"ısmda şükran
lcrrımızı, le"' '· 1·ürl~rimizi sunma
vı bir ııazif e biliriz.'' 
• Çocuk Esirgeme kurumunun dün oku
nan genel merkt:z raporu, kurumun son 
iki yıllık cıılışmasmm verimini çok gü
zel anlatrn~ktadrr. Hayırlı işi ve verimi 
memleketin her tarafına şamil olan Ço
cuk esirgeme kurumunun son iki yılını 
anlatan rapordan bazr krsımlarını alıyo
ruz: 

" .. 1934 ve 1935 yıllarında kurumumuz 
teşk:latı yeni açılan ı 2 kol ile geniş1eti.. 
terek şubelerinin sayısr 554 e çıkmıştır. 
Bunlara İstanbuldaki ka ı:a şubelerimizin 
himmetiyle yeni teşkil edilmiş olan 28 

nahiye şubelerini de ilave etmek lazım
dır. Bunlarla mevcud koilarınuz 582 o
lur. Bu yeni kollarrmrzrn çoğu nahiye 
ve köy kollan olduğu için kayde değer. 
Teşki1!itrn severek amlmağa değer bir 
ciheti de merkez ve kollardaki müesse
selerin de artmasıdır. 1933 te bu mües· 
seselerin sayısr 122 iken 1935 sonlarında 
154 e ermiştir. Kurumumuz bu değerli 

varlıklarım gelecek yıl içinde daha pek 
çok artmış görecektir. Bunlar arasında 
çoğalanlar; çocuk bahçeleri, aşhaneler 
ve muayenehanelerdir. 

Bu iki yd içinde merkez ve kollarr-
-mızın 156 smdan alınan muntazam ista
tistik cetvellerine göre bu 156 merkez 
ve kol 295 183 çocuğa yardım etmiştir. 

554 kolumuzun hepsi muntazam istatis· 
tik cetveli göndermiş olsalardı yardım 
gören çocukların sayısı hiç şüphesiz bu 

· yckl\nun iki mislini bulacaktı. 

Kurumumuz miiesseseleri arasında 
anakueağı ile şefkat yurdlanıruzın, mua· 
yeneh~nelet". yetimler yurdu. pansiyon. 
gt1nd07 b::1k•m evleri vesaire, korumaları 
arulmağa değer. 

Auakuca: 
Bu müesseselere köylerde ana ve ba

basını süt çağında iken kaybetmif, ken
disini koruyacak akrabası olmayan çocuk
larla, şehirlerde ana ve babadan mah
rum kalmıı yokaul .Ut GQCuklan alın· 

maktadır. Gayeleri bu gibi çocukları ö
lümden korumk, bak:nna muhtaç çocuk
ları sürünmekten kurtarmak, bunlan 
mekteb çağına kadar bakarak 7 yaşın· 
dan sonra yatı mekteblerine devretmek
tir. Bu devir işi 1931 yılına kadar kıs· 
men temin edilebiliyordu. Şehir yatı mek
teblerinin kallonası dolayısiyle müessese
mizde 7 yaşına gelen çocuklar, yerleşti
rilecek yer bulununcaya kadar, milesse
mizde alıkonarak en yakın mektebte o. 
kutulmaktadır. Bunun için yaşı ilerlemiş 
36 çocuk yerlerini kimsesiz süt çocukla· 
nna terkedecekleri yerde müessesede ilk 
mektebe devam etmektedir. Bunların sa· 
yısı her yıl artmaktadır. Bunlar, mUes· 
sesemize alınması zaruri olan silt ço· 
c:uklarıru almak imkanıru çok daralttığı 
gibi küçilk çocuklar için kurulmuş olan 
tesisatımrzm yetişmiş çocuklara kafi gel
memesi ytizUnden kurumu gUç bir va
ziyete sokmaktadır. 

Giin,1ii7: h~•nm evl..-ri (krc"ler) : 
Cocuk b~ktmında iki önemli cereyan 

görülmektedir: 
Biri her aylenin çocuklarım daha 

fenni ve daha gürbüz yetiştirmek için 
büvük bir istek beslemesi, öteki de işe 
girlen annelerin eocttklanru bırakacak 

müesseselere ihtiyaçlarıdır. Bu iki lü
zum kurumumuz Merinde gündüz bakım 
evleri ile. çocuk bakıcr yetiştirilmesine 
fazla emek vermek zaruretini anlatmış-
tır. 

Ankara, Bursa ve İzmirdeki dört giln· 
düz bakım evimiz geniş mikyasta çalış
maktadır. Ankaradaki kreşimize gösteri· 
len rağbet umulduğundan çok büyüktür. 
Gün geçmez ki çocuğunu buraya ver. 

· mek için bir kaç anne baş vurmasın. Bu
nun için kreşimizin kadrosunu büyilt
mek mecburiyeti görülmüştür. Buradaki 
iki kre§imizden biri 50, biri de 100 ÇO· 

cukludur. Giresun, Elaziz, Bhkcsir ve A· 
dalardaki gündüz bakım evlerimizin fa. 
aliyetleri de sevinç verecek derecededir. 

Sanayii ilerleyen ülkelerde artık bir 
zaruret olan gündüz bakımevleri ülke· 
mizde de lavik olduğu dikkatle göze a
lmmağa basfamıştır. İstanbul, İzmir, A
dana gibi i11erimizde kurumumuzdan 
ba~lca bazr teşekki.iller de bakrmevleri a
carak idare etmektedir. 
~ Ayleler arasmda fennt ve usul daire· 
sinde çocuk bakımına verilen ehemiyet 
iyi veti~tirilmis çocuk bakıctlara ihtiyaç 
göstermistir. Anakuca müessesemizde 
açılan cocuk bakıcı mektebi beklenen ne
ticı-1 .. ri vermic:tir. 

Bi.,.de veni ve gerekli bir meslek ol
mağa ba51ıvan bu mektebimiz kızlan
mrı: icin dev~mlı ve temiz bir geçim yolu 
da olduğundan burava girmek için her 
yıl \;ıt,en · n her vöııilf'\den bir çok mü
caatlar olmaktadır. Bunun kin evvelce 
ilk mektebi bitirenler alınırken simdi lise 

ve ortamekteb mürlavimleri seçilmeğe baş
lanmış, bu suretle mezunlannm bilgi ci
hetinden değeri yükselmiştir. Geçen iki 
yıl içinde 20 çocuk bakıcı yetişmiş~ mek
tebi muvaffakiyetle bitirerek diploma a
lanlar 35 e çıkmıştır. Mezunların hepsi 
müesseselerimizde, hastanelerde hemşire 
sıfatiyle çalışmaktadırlar. 

Fenni çocuk bakıcılığının da.ha ziya
de yayılması için genel merkezimiz ço
cuk bakımını annelere pratik bir şekilde 
öğreten (Annelere öğütler) adiyle bas
tırdığı broşürleri parasız dağıtmakta

dır. Bunlardan geçen yıl yirmi bin tane 
gönderilmiştir. İstek her gün artmakta-

dır. Siit damlalan 
Fenni çocuk bakımının ve bakımsız 

çocuklann temelli bir yardımcısı olan 
süt damlaları tehlikeli vaziyetlere düşen 
tüt çoeuklanna pntörizı- &Üt temin e~ 
mektedir. Biri genel merkezimizde olmak 
üzere teşki1~trmızda 10 süt darnfaıııı ça
lışmaktadır. Bu mües~ı-~ .. ıerin çoğalmasr 
başlıca dilekleri,.,.,izdendir. 

Yoksul cocuklnrfa 
.. t.,'11Phf"V .. Vf"nl~Jr 

Bu ikl yıt mekteplerdeki voksul ta
lebeye tam l{tda verme servisine ehemi- 1 
yet verilmiştir. Az yiyecek alan çocuk· 

tarla ökstb: ve yoksul talebenin ivi bes· ı 
tenmesl me~l~! btr kaı; yıldan beri ül
kemizde sosyal bir mesele şeklini alma-

Çocuk Esirgeme Kurumunun kolları 582 ye çık mı~trt 

ğa başlamıştır. Bu kısım çocu.ıclara yar
dımın Çocuk Esirgeme gayelerile teşki
latının ana çizgilerinden biri olduğuna 
kaniiz. Bunun için Kurumumuzun ça
lışma ve yardım programına konan bu 
işe teşkilatımız daha çok emek verme· 
ğe ve bu çocuklarla daha yalandan ilgi
tenmeğe başlamıştır. Bizde maddi yar
dnna muhtaç çocukların büyük kısmını 
süt çocuklarile ilk mekteplerdeki yiye
ceksiz talebe eşkil etmektedir. 

Hem ulusal ve hem sosyal bir mese~ 
le olan bu sınıf çocukların korunması 
kurumumuzla birlikte öteki kardeş ha
yır kurumlarım da ilgilendirmiştir. Ku
rumumuzun merkez ve kolları yardım 

kuvvetlerinin büyük kısmını bu çocuk· 
tar beslemek ve giydirmek işine tahsis 
etmiştir. 1934 ve 1935 yıllarında verilen 
yemek sayısı 90.025 öğündilr. Muayene 
ve tedavi edilenler 37.544, giydirilenler 
de 14.271 dir. 

Mekteblerde dersler başladıktan son
ra yoksul talebeye Kurumumuz hergün 
parasız sıcak ve tam kalorili yemek ver
me servisi de başlar. Bunların bir çoğu
na giyecek, mektep maJzemesi verilerek 
tahsillerine devamlarına. iyi beslenme i
le bünyelerinin tekamül ve erginliı{ine 
yardım edilmektedir. 

Az yiyecek alan talebeye elerdeği ka
dar geniş mikyasta yapılan yardım 

memlekette hergi.in büyüyen milli bir 
yardrm ve koruma şeklini almak istida
dını gösteriyor. Aile ocağında haftalar
ca sıcak yemek bulamıyan yoksul tale
belerin okullarında hergün temiz bir 
sofrada öğretmenleri ve arkadaşları ile 
birlikte iyi sıcak yemek bulması sosyal 
ve ahlaki tesirlerinin büyük olacağı iş
kilsizdir. Mektebe gidemiyen yoksul ve 
öksüz çocukların Kurumumuz anaları

na erzak, para, giyecek vermek, sürekli 
işe kayırmak, yahut kre§lere alarak bak
mak suretile kafi yiyecek almalarına 

yardım eder. 
Bu iki yıl yüze yakın kol ve merke· 

zimiz hususi tertibatla talebeye parasız 
yemek temin etmiştir. 28 kolumuzda da 
husust ashane ve 15 öksüz yurdu çalıs-. . 
mıstır. 

Yoksul talebeye hergün sıcak yemek 
verme i şi masraflı tertibat ve tesisata 
muhtaç bulunmaktadır. Bununla bera· 
ber Cumuriyet rejiminin en güzel ve 
uygun bir yardım şekli olduğu için genç 
neslimizi Atatürk Türkiyesine elverişli 
yetistirmiye yarayan bir koruma şekli
dir. Bu inanç dolayısiyledir ki genel 
merkezimiz fenni bakım sistemlerini 
yaymak, ana ve yavrularm muayeneleri
le tedavilerini genişletmek, süt damla
larını işletmek gibi temelli yardımları 
başarırken öte taraftan da gürbüz nesil, 
dinç gençlik için çalısmağı amaç edin

miştir. 

Diş muayene ve tedavisi 
Birkaç yıldanberi ehemiyetle gözeti

len çocukların ve talebenin dış muaye. 
ne ve tedavilerine bu iki yılda fazJa ehe
miyet verilmiştir. Genel merkezimizde 
açılan diş muayenehanesinde iki diş he
kimi bütün gün çocukların dişlerini pa• 
rasız tedaviye çalı~ışnr. İstanbul mer
kezimizde de hususi bir di!! muayene
hanesi açılmıştır. Bu şekil yardımın 
faydasını genişletmek için merkez ve 
kotlarnnrza öğütler gönderilmiştir. Ço
cuklarımız: arasında çoğalan diş arızala

rının önünü almak için bu hayati mese
le ile devlet müesseselerinin de alaka
dar edilmesine çalşılmıştır. Bu iki yılda 
yalnrz Genel Merkezimizde 20.000 diş 
muayene ve tedavisi yapılmıştır. 

Çocuk bahçeleri 
Sıhht ve terbiy-evi oyun yerlerinin 

şümullü fayda1arile gere kliğini çoktan 
tanıyan kurumumuz ülkemizde bu yer
ler için devamlı ve kuvvetli bir cereyan 
uyandırmıştır. Dört yıl içinde yalnrz 
kurumumuz 26 çocuk bahçesi meydana 
getirmiştir. Belediyelerde bunların ço· 
ğatmasıoa yardım etmektedir. Bahçele
rin çoğalması için Genel Merkez teşki
latrnr teşvik, yeni bahçelerin kurulma
sına her suretle yardım etmektedir. Ge· 
lecek yıl bahçelerimizin sayısr 35-40 a 
çrkacaktır. Çalışkan ilbaylardan bazıla· 
rı ile şarbaylar genel merkezimize mü
racaatla bahçelerin plan ve krokilerini 
bahçe uzmanlarımıza tertib ettirmekte, 
işletme ve tertibi hakkında direktifleri
mizi almaktadır. 

Propag-anda 
Halkrmız arasında çocuk bakımı ile 

çocuk koruma için yıllardanberi süren 
faal propaganda işimiz bu iki yılda da 
devam etmiştir. Çocuk mecmuamız mun
tazam neşredilmiştir, günlük gazetele
rimizde çocuklarımız için hususi sayfa
lar neşri gibi cereyanlar meydana gel
miş, anne ve çocuklara aid türlü yazrlar 
neşri sıklaşmış, çocuk edebiyatr geniş
lemiştir. Günlük gazete ve dergileri
mizden Kurumumuzun gördüğü değerli 
yardımı burada şükranla kaydederiz. 
(Annelere öğüt) lerimiz, Çocuk bayramr 
haftası törenleri ve neşriyatı, filimleri
miz, radyo konferanslarımız propagan
damızın değerli elemanları olmaktadır. 

Genel Merkezimiz geçen yıl beledi
yemizin Yenişehirde Atatürk bulvarın
da verdiı?;i değerli arsa üzerine ikinci 
apartımanım yaptırmış ve Çocuk Sa· 
rayı caddesinde aldığı geniş arsa üzeri
ne beşinci yapısının hazırlrklarma baş
lamıştır. Bu yapı için Çocuk sarayı cad
desindeki apartımanımrzın yanında al
drğımızı geçen kongrede arzettiğimiz 

arsaya bitişik ufak tefek şuyulu parça
ların da alınması zarureti ve bunlara 
müteallik bir çok muamelelerin netice
lendirilmesi yapıya başlanmasını gecik
tirmiş. bu yüzden geçen kongrede yapı 
için tensib buyurulan elli bin liralık is-
tikraz da aktedilmemiştir. Bu arsalar ü
zerine esaslı ve çok ihtiyaçları karşıla
yacak surette yapılacak binamızın 250 

bin liraya çıkacağı tahmin edilmiştir. 

Bina apartımanlar, mağazalar, yüzme 
havuzu, sinema ile gündüz bakım evi 
kısımlarını ihtiva edecektir. Plan ve 
projeler için yapılan müsabaka netice
lenmiş, müsabakaya giren yedi mimar 
ve mühendisin işleri Jüri Heyeti tara
fından seçilerek birincilerden ikisi a
lınmıştır. Mutasarrrfrndan alınmak üze
re bulunan bir parça arsanın da muame
lesi intaç edilir edilmez inşaata başla
nacaktır. 

Teşkilatrmızın bu iki yıl içinde ko· 
ruduğu 295,138 çocuk sayısı yardıma 

muhtaç çocukların çokluğuna ve kolla
rnmzın sarfettiği gayretlere göre belki 
az görünÜr, fakat bu yardımları başara
bilmek için elde edilen paranın teşkila
tımızda yalnız ülkü şevki ve hayır zev
ki ile fahrt çalışan değerli arkadaşları • 
mızın sürekli ve ekseriya çetin çahşma
larile toplanmtş olması ve yapılan yar
dımların değerleri dolayısiyle kayda 
değer. Varlığına her yıl faydalı bir şey 
ilave etmeyi, koruduğu çocukların sayı
sını her vıl artırmayı vazife biten kuru
mumuz Büyük Önderimizin gösterdiği 
yolda azimle yürümektedir. 

Ulusun ve ülkenin saadeti için her· 
gün yeni yeni başarrklarla yurdun her 
köşesini Until bir hayat ve refaha ka· 
vuşturan yüce ve kudretli Partimizle 
hükilmethnizln çok değerli yardımları 

sayesinde tının vazifemiz olan Çocuk 

Esirgeme meselesinin di!edifirnis yfik
sekliğe ve muvaffakiyete erişeceğine 

inanarak çalışıyoruz. 15 yıllık varlığı İ· 
le memleketimizin yaşayışı ve sosyal 
bilnyemizin artık temelli müesseselerin· 
den biri olan Çocuk Esirgeme işlerine 
aid bir (Çocuk Esirgeme Kanunu) na 
bizde de ihtiyaç vardr. 

Yurdumuzda mesut ilerlemelerle yü· 
rüyen ve yükselen her milli gidiş ve i~ 
gibi çocuk meselemizin de bu üç kud 
ret ve ışık kaynağından aldığı ilham· 
!arla az zamanda başka ulusları özen· 
direcek ilerleme ve erginliğe kavuşa· 

cağına inancımız vardır."' 

Bugünk:ü lconscı· 
Cumur başkanlığı florrnonik orkest· 

rası tarafından Musiki Muallim mek
tebinde bugün halk konserlerinden 2~ 
incisi verilecektir. Program şudur: 

(Şef: Erns t Praetoriııs) 

1 - Fr. Smetana: ( 1824 - 1884) 
Ultava, Senfonik Şiir 
2 - A. Honegger: (1892) 
Pastorale, d'Ete, Senfonik Şiir 
3 - J an Brandts - Buys ( 1868 - 1935' 
Poetiscber Spaziergang op. 50 

( Sairane tenezzüh) 

Das Bachlein (derecik) • Hirten'111 
öder Einsamkeit (Issız yalnızlıkta ço 
banlar) 

Begegnung (Tesadüf) 
Das Grammophon in der Schnke 
(Lokantadaki gramofon) 
Was die Schlossruine erzahlt 
(Harap şatonun anlattıkları) 
Ein WunderiicTıer Passant 
(Acayip yolcu) 
Vorüberziehendes Gewitter 
(Gelip geçen fırtrnada) 
10 dakika dinlenme o 

4 - J. Haydn · (1732 • 1809) 
Senfoni fa diyes minör ( Abschie-

des- Symphonie, veda senfonisi) 

a) Allegro assal 
b) Adagio 
c) Menuetto - Trio 
ç) Finale, Presto- Adagio 

Honegger Ye Brandts - Buys•tm e
serleri Ankarada birinci defa olara.lr 

çalınacaktır. 

Gelecek mevsimin ilk konseri: 
4- ı. d teşrin -936 pazar günll. 

Kısa Dış Haberler · 
::: Tokyo, 13 - Tukuoka madenin· 

de bir grizu patlaması 31 ifçiniıı öl
mesine ve 31 işçinin de yarala.nınaı;ın• 
sebeb olmuştur. 

::: Tokyo, 13 - Havas bildıriyor: 
Mançukov hududunda dört koreli altı 

japon zabitini öldürdükten sonra -.ov
yetler birliğine kaçmışlardır. 

* Cenevre, 13 İş bürosunda. Ame
rika patronlar delegesi, haftada kırk 

saat çah!Jm& usulünün Amerikada iş4 

sizliğe u çok karşı geldiğini ve işçile
rin verimleri daha iyi bir hale geldiğ1 

için, maliyet fiatlarında da bir yüksel· 
me olmadığını söylemiştir. İ!!çilere ila· 
ve olarak venilen izinler bazı endsutri· 
ler de b:.iyük bir gcli'jime imkan ver 
mic;tir. 

* Nevyork, 13 - 'tüksek bir bına 
nm on ikinci katından koparak ycı • 

düşen bir asansörün içindeki 19 kiş: 
den 14 ü yaralanmıştır, 
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SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARl :1 büyük programını muhakkak görünüz. ~~ İLAN 

~~ .~ 1 - Halde süpürgeci dükkanına talip çıkmadrğındaıı yrtıirlrn 
b ı .. ~::..:;:...:;~~~~~~~~'6tt-.... ";J/!!ıf~'4;;,~~·~-~- . '"dd ı k k . k blere tal e e a ınıyor H B } di - d on beş giın mu et e açr artırmaya onuımuştur. 

Asekeri me te. . . K 1 1i Maltepe ve Bursa Askeri ctVran C e •yesI•ll en• 2 - Muhammen bedeli (250) liradır. 
1 - 936 - 937 ders senesı ıçıAn S u et 'ı·ısesine ve Konya, Erzin- • 3 - Muvakkat teminatı (20) liradır. 

1 d k" Asken ana "h" liseleriyle. Kırıkka e e 1 • !ebe alınacaktır. 20-5-936 tarı ınde kapalı zarfla eksiltmesi yapılan eJektıik tesı- 4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri k:..Icmi· 
can Askeri orta mektep1 erın<;_ t~ ve orta mektepler talimatında satı icin verilen teklifler muvafık görülmemiş olduğundan ihalenin ne. ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma güniı s;ıat on buçukta Be· 

2 - Kabul sartları Askerı lts~ 1 rde ve askerlik şubelerinde evvelki şerait dairesinde ve Havran Belediyesinde pazarlıkla ya· tediye Encümenine müracaatları. (12~3) 1-2318 
yazılıdır. Bu talimat Askeri me tep e pılmasına karar verilmiştir. • 
görülebilir. _ 1 hususuları da göz önünde bulun· Pazarlık 18-6-936 perşembe günü saat on vedidcdir. İLAN 

3 - İsteklilerin aşagıda yazı 1 (1152) 1-2164 1 - Halde 12/ 32 numaralı dükkanın kati teminatı verilmemesi 
durmaları lazımdır. d"k bul l/Terrımuı/936 da başlar ve hasebile ve mukavelesi yapılmadığından ihalesi fesherlildiğinden 

A) Bütün nıe 1<tenlercte ka~. u :ka imtihanı da 15/Ağustosla 21 AMara Osmanlı Bankası yeniden on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
10 ı Ağ-ustos/936 da hiter. Musab 2 - Muhammen bedeli 815 liradır. 
Aihıstos arasında vapılır. • J erler haricindeki mevki~e~de n• l ı•• ı•• ...,.. d 3 - Muvakkat teminatı 65 liradır. 

B) Mektenli1erin bu1ııncıuk arı ~ 31/Temmuz/936 tarıbıne Ire { Or UgDil en ! 4 - Şartnamesini '!'örmek istiyenler her gün yazr Meri kalemi-
oturan l'steklı"Jerı'n ıoıHaziranl9k36 1 -k:tn şubeler'ıne müracaat etmiş ı· 1 · d 19-h i 936 " ·· b kt B 

A 15 haziran 1936 gününden itibaren ve yeni bir işara kadar ban~ ne, ve ta ıp erın e az ran eıı1n>a gunu saat on uçu a e• 
'-:-,dar bulundııkları verlerin s er 

1 
l d' E ·· · ·· 1 (1254) 1 2':t19 

&. kamız gişelerinin her gün saat 9 dan l2 ye ve 3 den beşe kadar e ıye ncumenıne muracaat arı. - M 
olm;:ıları lazımdır. . t kliler evrakını tamamlayıp As- t • .. 1 . 9 d 12 l k b 1 d 

C) Kabul şartlarını taşıyan ıs e .. dermeleri ve mekteblerden ve cumar esı gun en an ye kadar muame eye açı u un u-
] ektebe gon gMu ilan olunur. 1-2418 

kerlik şubeleri vasıtasiy e Il'} kl" ektebe gitmemelidir 
b . b"r ıste ı m · · kl'l · ·m davet vaki olmadan ıc 1 • i in davet edilen ıste ı erın 1 :-

D) Müsabaka imihanına gır.rnekk ç e imtihanı kazanmayxnca gen 
k d S?•tırı" v · . ' B tihan yanrlacak yere a ar fJ t mamiyle isteklıye aıttır. u-

dönmek ir.in yanacakları masra afr aberaber götürmesi lazımdır. 
d .. u··s masra ını hl b" L .. k iddia nun icin de gidis ve on · ·. ediai takdirde Ç ır "\"' 

E) İstekli mektebe k~bul ei~;l~anl;r da ınekteb~ alıı_mıazlar. 
edemez ve bir sene terkı tahs Ad" Talebenin ıa~esınden başka 

4 - Mektepler levli v~ :ne~Jcanı ~:ktebe aid olduğl1 gibı aynca 
~iydirilmesi, techizatr ve kıta .a.rı 
her ay bir miktar m~aş da vef71~~·yetle bitirenlerden ar.~u ed~nlcr 

5 - Askeri liselerı muva a d kları takdirde muhendıs ve 
. ek kazan ı .. d ·ı·r 

müsabaka imtihamna gıre~ AvrU ava tahsile gon erı ı • 
fen memuru yeti'jtirlmek uzere ~1306) 1-2380 

BİLİT . d 1 k . . istenılen Baynı ır ı 
l k apılar ıçın · 1 ı _ Kiitahyada yaptın aca .Y 

1 
tınaınadğndan bu yapı ış e· 

A hr vet vesıka arı a 
Bakanlı~ından fennı e 1 

• e konulmuştur. 
ri yeniden kapal zarfla. eksıı~;97 bin 514 lira 15 kuruştur. 

2 - Bu inşaatın kesıf be~n 651 liradır. • 
3 - İlk inanc parası 23 bı "nü saat 15 dedır. 
4 - İhalesi 30 ha?.iran 936 salı gu . 'dari ve fenni şartname ve 

. f ame proıe ı 
5 _ Bu in~aata aiı'I Ke""1 11 

1 Ko. dan alınır. _ 
uir evra1r 25 Hray:ı ]\lf. M.V., S~. ~4go savdı kanunun 2 ve 3 ~~dde. 

6 - Eksiltme' c uire(",,ı. erı~ 1 k bakanlığından almaca ~n:!ı 
terinde vazıh brl<Te}erle R~v~!1 dır ı elciz ı:riin evel mezkur ba1ra~ ıga 

. • . "hale mın11n en s .d A rtnamede ıste-
ehhvetna!T',,ıer ıı"'n 1 'c 1 'le birlikte ı arı şa. . kl'f 
müracaat edilerek alın::ıcak e ıre 1 A 1 n vesi!-alarla bırlıkte te ı ve 

ı .,· !T'ecburı o a . lin'" '·adar 
nen ve hehemeh;ıl verı me 1 t• .4rn en rrrr bır saat evvı: 

52 t "h~lr """' ırı 1-24 temin.,t ,.,..,.ı,tıı'"' ~pıı• ' l · (1338) 
JVr M.V. ~atın A lm.ıl U'"n. n~ verme erı 

Hali Tasfiyede 

Lö FENiKS Dö ViEN 
HA y AT SlGORT A ŞIR~EdTI . 

f Heye tın en • Türkiye acentabı{ı tas ıye N . 
BİRİNCİ tLA 'k d'o· Viyen Hayat Sı-

L" Fenı s . · 
Merkezi Viyana da bulunan 

1 
~ muamelatının tasfıyesıne 

. . . .. k' acenta ıgı D ·resince karar 
gorta şırketının Tur ıye . İkinci Ticaret aı 
İstanbul Asliye mahkemesı 

1 
ı 

· 1 · · suretle o ursa o • 
verı mıştır. t 1 veya her ne . k 

Mezkur acentalıkta sig~rdda. ı nda bulunanların tıcdaret ~1-
f ·ı tlUp ı ıası . e zarfın a tatı 

sun alacaklı sı atı e m;ı f kan bır sen K 
nununun 445 inci maddesine tev .ı saatlerinde 1stanbulkda da-

.. mesaı ·k· · atrn a 
günlerinden m;ıada her g_un inenra hanmıın ı ın~.ı e-
raköv-de Voyvo<'la caddesınde M hhiitlü mektupla m?.racaat 
Tasfive heyetine bizzat veya,te~ . ab eder. Bizzat muraca~~ e-

d tt"rrrıe erı ıc . vazı ile mura-
de::ek idnialarrnr kay e 1• • etirrnelerı ve .. . 
".leceklerin vesikalarrnr bırltktt; ~ ki vesikalarrn tanlı ve nu-
ca?tta huhmıır" ların d;_ ell~ın e ı-2457 
lTlar.,l;:ınnT rilrl:r...,Plerİ Ja:>:Jtn JT. 

. , " l\f na ven et 
Sıhat ve Iı;tımaı V ekiletindt=ın : 

. su ınühendisliği mün-
. ··cadelesı · J ·-ı S h t 

3 c 0 r ·· tr mum sıtqıa mu. . akı ınüsbıte erıy e r a 
~. ıra ~ere ı u .. h' dislerının evr 1 . ilan olunur. 

haldır. Talıp olan su mu en . ··racaat etıne erı 
V k·ı tıne mu 1-2414 

ve İçtimai Muavenet e a e (1323) W§F 
Ü 

1 
wr UMUM MODORLÜGÜ 

ASKERi FABRlKAL~ısvoNU iLANLARI 
SA TIN ALMA f( ROL . -:-

20 TON PET kanda mikdarı ve cınst 
--::rahmin edilen bedeli (5.0~0) ]lira ~=u~u Miidürlüğü Sla5tıdnalkma 

• F brıka ar 1 •· •· saat e a-
' yazılı malzeme Askerı. a /936 tarihinde sa ı gun~ rak komisvon-

Komisyonnnca 30/Hazıran . şartname parasız 0 a_ . · k 
P 1 f ·ıe 'hale edilecektır. . at olan 375 !ırayı havı te ~ 

" ı zar ı ı . vakkat temın . ona vermelerı 
~cın verilir. TaJinlerıı: rnı~inde saat 14 e kadar komısy;:ıcldelcrindeki 
lıf mektıınlannr nıczk••r ~ h kanunun 2 ve 3 cl1 
ve kendilerinin de- 2490 n•ıTMarakomisvona mür~caa ar. 

. A .. ve sırntte 1-2411 
~esaıkle mezkur gun (1Z80) 

700 TON MA_7..0TTalin1erin muvakkat te-
T h . d"l n hedeH (38500) v~rıJır. lan (2887) lira 50 kurıısu 

r a lmın e ~ e da mikdan ve mın_a~ oklif ır.ekturılarınr mezkur 
r.ra .o an lyu ·aln rne Ac:ı, .. ri fab- h~vıd e aat t4 e karfor kom;svo-
cınsı vazr r ma 7.C ~·· t "'1- gun e s .:ı·ı · • d ·k 1 .. diirı:;(Tu Sf. ın.. meleri ve kenuı erın•n e 
rı a ar um\lm mu 215 ıffrıdr:m/ na yer alr k<\nııtı•ın 2. ve 3. 
ma konı :c;yrımınr<" .. .. c:;:ıt 2490 numar . . kA 
9:l6 t "J • .:ı (;orrı::ı ını"lU dde]erinrlekı vesaık]e me7 ur 
. an ıırıue l dilı>· rrıa 1 · "ra 

15 de k::ı,..;ılr zarf ilf' ;ır e .e 93 aiin ve saatte comısvona mıı -
. (B"r) ltrc. ,.,- (1262) 1-2379 cektrr. ~artn ::ırne ı . dan caatları 

kurus mıık11hilinde konıısyon 500 en çok 1500 kilo 
. da vevmiye en az 

Marangoz fabrıkasın , nde talaşı satısı . 
destere ve re d azılı ve beher kılosu 30 san· 

. 1 "ukar a v 1 ı 7 
A ~ e asuari rrııl•ıfar arı-; d 1" 1642 lira 50 kuruş o an ta aş 
zamı v • h inı be e ı k • f b · 

t • .. . d 1 senelik ta m 14 de oaz;:ırlıkla as erı a rı-
ım uzerın en 1 ·•nü "~;ıt k ş t 

Temm11z 1936 t:ırihinrk s::ı T ~lal komisyonunca satılııca tır. ar -
k 1 U üdiirliii!ü sıüın ma ·rr Taliplerin muvakkat te~ 

a ar . mum m 1 al· J.·rırnicvondan verı ık. ın 2 ve 3 üncü nı::ıd-
n;ımesı 1'\::!r(lST7. O ;:ır 2190 c;?VIlı flnt!Ol • .. 
nıinat ohın 123 lira 2n l·ı•rııs ve kAr criin ve caaatte komısyona mura

"k ·1e mez u "· delerind .. va:>ıh vesaı 1 t-2453 
caatları J1:l~1l 

Afyon ilhaylığından : 
1 - Muhammen bedeli 7000 lira olan 70.000 kilo motorinin be

deli layik hadde görülmediğindeA yeniden kapalı zarf usulile 26 hazL 
ran 1936 cuma günü saat dört burukta kati ihalesi yapılmak üzere 
tehir edilmiştir. 

2 - Eksi1tmeye girmek istiyenler (525 lira) muvakk\..t teminat 
verecekler ve teklif mektublannı yukarıda yazılı gün ve saate kadar 
vilayet encümen rcisli~ine vermis olacaklardır. 

~ - Bu işe aid şartname elektrik mi.iessesesinden ikretsiz veri-
lir. ( 1305) 1-237 3 

Anl{ara ikinçi l\'lıntak.a 
Tapu Sicil Muhafızlığından : 

Ankaranın Gülviran mevkiinde Sait oğlu tarlası ve hendek ve 
iki tarafı Çelebi tarlası ile mahdut eUi dönüm ve Karacakaya yolu 
ve Solfasol yolu ve hendek ve yol ile mahdut iki yüz dönüm ve Gül
viran Hendek mevkiinde demir hendek ve Sait oğlu tarlası ve Ka
racakaya yolu ile mahdut kırk dönüm ve Gülviran Eşekçökerden 
mevkiinde Solfasol caddesi ve Abaca oğlu Viçin ve yol ile mahdut 
yüz seksen dönüm ve Gülviran kamıslrğı mevkiinde hendek ve Ak· 
baba oğlu ve Sait oğ1u tarlaları ve Karacakaya ve yol ile mahdut 
yüz seksen dönüm ve Gülviran Çalılı mevkiinde GUlvirandan gelen 
Solfasol yolu ve umumi yol ile mahdut otuz beş dönüm ve Gülvi
ran Yukarı Hannan mevkiinde harman ve hendek ve yol ile mahdud 
sekiz dönüm ve Gülviran Esekçökerden altı mevkiinde Dede oğlu 
İbrahim tarlası ve Solfasol yolu ve Cubuk volu ve Baba Hannan yo
l~ ile rııahdud otuz dönüm ve Clülvirna ağıl kaya mevkiinde Dede 
oglu İbrahim ve Tekkeni~in Ömer tarlaları ve Çavuş c;ehriliği ve 
Cubuk yolu ve yol ile mahdud kırk dönüm ve Giilviran Çipil mevki
inde Dede o~lu İbrahim arpalıaı ve Cipil ve Karacakaya ve Hendek 
ve Akbaba o~lu tarlasile mahdud iki yüz elli dönüm ve Gülviran 
mevkiinde Dede oP.lu İbrahim tarlası ve çayırlığı ve yol ile mahdut 
on iki döniimrlen iharet 11 narca tarlanın dörtte bir yapın•n murisi 
ve validesi Ali M;ıhir kr~ı Sı<lıkacfan intikal etmek suretile namına 
tesdlini talen etmistir. Bu di:irttc bir his"enin taouda kavdı olmaclr
ğrncfan esh;ıhr tasarrufun tetkik ve tahkiki ve mesahasının icr;ısr zım
nında 6.7.1936 pazartesi gi.lnü memur gönderilecei!inden tescili iste
nilen mezkiir hisse hakkrnda tas"rruf vevahllt ba~l:a bir suretle hak 
idrHa edenJer varsa mezkfir günden evet Ankara ikinci mmtı-ıka ta"u 
sicil muhafızlığına veyahut tayin edilen günde ara?.i üzerinde ha
zır bulunan memura müracaat etmeleri ilan olunur. (1346) 1-2447 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun pafb 36 
ad~ 206, parsel 6 numarasında kayıtlı ve Ankaranın İstiklal mahal~ 
les.ınd~ Hafızimam sokağında kain bir ahşap ev aşağıdaki şartlar 
d.aıresınde acık artrrnuya konmuştur. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Ev, taşh ve uzun bir avlu içinde iki 
k.~sımd~~ ibar7ttir. Bunlardan. _!>ir~ iki kat olup altında bir kömür
luk ~e usttı: bır oda vardır. Dıgerı. keza iki kat olup üstiinde bir o
da hır k?rıdor vardır. Altta hır oda ile bir koridor vardır. 
Avlud~ bı~ kuyu ve bir iki küçük akasya ağacı mevcuttur. Heyeti 
umumıyesıne dokuz yüz lira kıymet takdir cdi1miştir. 

. 3 - Satış pesin para ile oln:ıak üzere 15/VIl/ 936 tarihine müsa
dıf çarşamba günü saat 14 - 16 ya kadar ic.ra dairesi gayri menkul 
1i<ltış memurlu~unda yapılacaktır. 

. 4 -~ Talip~er ~akdir edilmiş olan _yukardaki muhammen kıynıe
tın yuzde 7,5 gu nısbetinde pey akçesı veya milli bir bankanın terr.i
nat. me~tubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvil· 
lerı getıreceklerdir. 

. . s - S;ıtış g~nii artırma bedeH takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şını bulduk~an ve üç defa nida ett_ir~ldikten sonra mezki'ır günün 
16 ıncr saatınde en çok artıran talıbıne ihale olunacaktır. 

6 .- İ~bu tarih~eki artırmada tekl~f edilen bedel muhammen kıy· 
metin vuzre 7 5 ~ıni bulmadığı takdırde '30/7 / 936 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artır~n~ ihalesi yapılacaktır. 

? - ~~~ınci ve ikinci artrrmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
v~r~lmedır;: talidirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta· 
~ı?ınden_ ıt~~aren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
ıçın ~edı gun kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
b~de~.ı yatırılmadığı takdirde ihale 1l0zulacak ve bu tarihten evvel 
en yuk~ek tekli~te bulunan tali~e. teklifi veçhile almağa razı olup 
oim~d.rgr. sor~lcİuktan sonra teklıfı veçhile a]ma~a razı ise ihale far
kr bı~ı~cı tat.ıoten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
ı:~kl~_fı :-'e_çhı!e almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
gunluk ıkıncı artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da e-avri menkul talibine ihale edildikte 
tanu harcile dellaliye resmi miişteriye ve ihale tarihine kadar olan 
miiterakim vergi ve resim ise borcJuya aittir. 

9 - Borclu ve alacaklı1arla diğer alakadarların bu gayri mctı
kul üzerindeki haklarını ve hususivle faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarrnı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmc!eri 
Iazrmdrr. Aksi takdirde haklan tapu sicilliyle sabit olmadıkça satı§ 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaJ.-lardır. _ 

10 -:- Ar~mnıya iştirak edecekler her gün tarihinde 936/17 nu
mara. ı~e daıre~i.zdeki yerinde her kese açık bulundurulan şartna-
memızı okuyabıhrler. 1-2441 

İLAN 
1 - 400,000 aded Yahşihan parke tası on beş ı;ün müddetle ka-

palı zarfla eksiltmeye konulmustur. 
2 - Muhammen bedeli (36000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2700) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler her ~ün fen 

işleri Direktörlüğüne, taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat 
on buçukta Belediye Encümenine müracaatları. 

5 - TekJif mektuplarının o l?'Ün saat dokuz buçui?'a kadar behe-
mehal verilmesi lazımdır. ( 12S5) 1-2320 

İT.AN 
1 - Halde 6 /42 numaralı dükkanın kat'i teminatı verilnıediğin· 

den ve mukavele yapılmadığından ihalesi feshedilmekle yeniden on 
beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Bedeli icar senevisi (1100) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (32,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istivenler her gün yazı isteri kaıcınl· 

ne. ve tali,,lerin de 19 haziran 936 cmııa günü saat on buçukta "Be· 
Jediye Encümenine müracaatları. (1256) 1-2321 

t LAN 
1 - Belediye binası altındaki mağazaya talip çıkmadığıııdan 

yeniden on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Bedeli icar senevisi 2400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (180) liradır. 
4 - Sartnamesini görmek istiyenler her gün yazı isleri kalemi• 

ne. ve tal inlerin de 19 ~haziran 936 cuma günü saat on bur 111cta Be• 
lediye Encümenine müracaattan (1257) 1-2322 : 

tT .ı\N 
1 - Samanpazarında 5 !'... ·r dükkana istekli çıkmııdrğından, 

yeniden on beş gün müddetı.,. : artırmaya çıkarılmıştr. 
2 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 97,5 liradır. 
4 - Sartnamesini görmek isti yenler her ·gün yazı isleri kalemi

ne. ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on bucıukta Be· 
lediye Encümenine müracaatları. (1258) 1-2323 ' 

İLAN , 
1 - Halde 4/ 46 numaralı diikkana talip çıkmadığından yeniden 

on beş gün müddetle açık artrrmaya çıkanlmıştrr. 
2 - Muham'llen bedeli (700) liradr. 
3 - Muvakkat teminatı (82,5) liradır. 
4 - Sartnamesini görmek istivcnler her giin yazı i<:Teri ka1emı· 

ne. ve talinlerin de 19 haziran 936 cuma günii saat on buçukta Be~ 
lediyc Encümenine miiracaatları. (1259) 1-2324 

ANKARA LEVAZIM :'MtRLt~ı'wml 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
ı - Cebeci hastanesinde tedavi edilen hastalar için 70000 litre içmt> 
suyu 19 Haziran 936 tarihine müsııdif cuma günü saat onbeşte a~ık 
eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyonumuzdan her gün parasız görülür. 
Eksiltmeye konulan suyun tutarı 581 lira olup teminatı nıuvakkate
si 43 lira 57 kuruştur. ' 

3 - İsteklilerin belli gün ve ~aatte teminatı muvakkate makbuz
ları ile Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1239) 1-2291 
t LAN 

Niade garnizonunda bulunan kıt'a ve hayvanların ihtiyacı olan" 
422000"' kilo kuru ot kapalı zarf usulile eksiltmeye konu]mustur. İ 

2 - Tahmin edilen bedeli 16880 lira olup ilk teminatı 1266 
liradır. 

3 - Eksiltmesi 25 - haziran - 936 pcrr,embe günü saat onbet 
buçukta Niğde tümen artırma cksıltme komisyonunda yapılacak
tır. İstekliler teklif mektuplarını ihaleden bir saat evet makbuz 
mukabilinde komisyon başkanlığına vermiş buJunnıalrdırlar. 

4 - Sartnamcsi her komisyonumuzda parasız görül:.ir ve alı-
nır. (1304) 1-237'; 

İLAN 
Adanadaki tüın kıtaat müessesat haY'f~'1atının senelik ihtiyacı o· 

lan 495 bin kilo kuru ot kapalı zarfla eksıltmeye konulmu~tur. M\l• 
hammcn bedeli 19800 liradır. Muvcıkkat ten\inatı 1485 lirad1r. İhafe. 
si 30 haziran 936 sah günü saat 10 da ti.ım k'-0mutanhğı bin:ı!>mda as
keri satın alını.. komisyonunda y..apı!acalııtnı. Şeraiti her giin bedel
siz mezkfır komisyondan almak mümkiinq..µf., İstekli olan usulü da· 
iresinde yazılmış teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evci 
komisvona vermis hulnnmalarr. (1368) 

Tavııkeııluli Enstitü,sü 
Diret( ôrlug·· Wıı eıı: 

Tavukçuluk Enstitüsünde her g.. ltc . k 
6.1936 tarihinden 30 eylfıl 936 tarih~: ı ;ca olan Ylltnurtalar 16. 
konulmuştur. Pazarlık ve artrrma • .• ar pazarlık ve artırmaya 
si üzerinde bulunan Tavukçul~k ~a ~~~.-s~rtn.ameler Çankırı cadde. 
isteklilere parasız olarak ve ·ı· pns 1 usıu Dırektörlüğü taraftndan 
n!l-r t • .. .. n ır. azarhlr v.e art 1 
r-~ar esı gunu saat 10 da T k 't ırma 5 H aziran 93f:. 
cak k • avu culuk Enstitü •· b" r d omısyonda açık olarak yapı1acakt f M su ınasında toplana· 
ıra ır. Banka mektubundan 1:ı k .t . • uvakkat temir.at (321 
artırma gününden en az bir .. ;5 a verıl~~k .teminatın pazarlık v~ 
Y.atırrlması ve makbuzunun ram.evet usulu_ daıresinde maı sandtğım 
rın şart.name almak Üzere her -~sy~na ~e:ıtmesi lazımdtr. 1stekli1e· 
~aya gıreceklerin de yukarda gun 1 n~.tıtu Direktörlüğiine ve artır 

e toplanacak komisyona m·· yazı r gundec IT'avukçuluk Enstittisün· 
uracaatları (1~40) 

1
_

2421 
. . b lli başlı ihtiyaçlarından olan iyi bir gazozu ve temiz bir sodayı ç k . . . 

Her mevsımın e ·. . ·. 1 
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0 ucuz hır f ıatla 
. . . YAT oazozu deposu Cıhan Otelı, Telefon· 1775 . ancak):tiüessesemizde bula-

bilırsınız. HA c 
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Kışa B ıra k ma , Yazdan Al! 
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HER SOBADA YANAN - EN FAZLA ISITAN 
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ı ş a F ıra kma 
' 

Yazdan Al! 

HER MALTIZDA YANAN - ÇABUK TUTUŞAN 

TURK ANTR. 8ITINI A !-' 

Kışa Bırak ma 
' 

Yazdan Al! 
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ISGARALI HER OCAKTA YANAN - EN AZ FİRA VEREN 

TlJR.K ANTR~~\SITINI AL 

ı ş a Bı ra k ma 
' 

ı--- azdan Al! 

l{onya Cumhuriyet 
Müddei Umuıniliiindrn: 

~ 

1 - Konya ceza evinin 1 yıllık ekmek ihtiyacı 15.6.936 G. den 
30.6.936 G. ne kadar 15 G. müddetle kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmustur. 

2 - İhale 30.6.936 salı G. saat 9 da Konya C.M.U. liği dairesinde 
icra kılrmı;::aktır. 

3 - Talipler teklifnamelerini o güne kadar komisyon riyasetine 
vermiş bulunacaklardır. 

4 - Ekmek yerli unundan has olacak ve talipler bedeli muham
menin yüzde 7 buçuk kuruşu olan 2099 lira 52 kurus teminatı mu
vakkatelerini teklifnameleriyle birlikte komisyona v~rilecektir. 

5 - F;ızla izahat almak ve şartnamevi görmek istiyenlerin Kon
. ya ceza evi direktörlüğüne müracaatları ilm olunur. {1359) 

Aulcara Valiliğinden: 
' Stadyumda mevcud kalaslarla oluklu saçlar açık artırma suretiyle 
satılığa çıkarılmıstrr. 

Tahmin edilen bedeli 2870 lira 80 kuruştur. 
İhale 25 / 6/936 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi encüme. 

ninde yapılacaktır. 
Artırmıya girmek için 215 lira 32 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir. -
İsteklilerin ihale günil encümene gelmeleri. Şeraiti görmek isti

yen1erin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
(1317) 1-2400 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - İnhisarlar idaresinin fstanbulda Şemsipaşada yaptıracağı 
372.344 lira 96 kuruş keşif bedelli yaprak tütün ambarı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Münakasa evrakı 18 lira 62 kuruş mukabilinde inhisarlar in· 
şaat şubesinden alınabilir. 
• 3 - Eksiltme 25 haziran 936 perşembe günü saat 11 de Kaba. 
taşta in~isarlar levazım ve mübayaat şubesi binasındaki alım satım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 18.643 lira 80 kuruştur. 
5 - fstekli1erin el..siltme gününden en az 8 gün evvel nafıa veka

ıctlı•e müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları bu bedelde bir 
T.Jinanın eksi1tmesine ginneğe müsaid olduğu takdirde kendileri mil· 
nakasay .. iştirak <'ttirileceklerdir. Eu ehliyet vesikalannın ihale gü· 
nünden f'n a;ı: iki ı:; iın evvel inhisarlar inşaat şubesine ibrazile müna. 
kasaya i!ltirak .. rtilt'b~l :ceğine dair vesikc. atmması şarttrr. 

6 - Te"ırl i fl,·ri havi kapalı zarnar en geç ihale günü saat tam 10 
... a 1tad:ır otn ı ~,.1,-f!l\ k.omiısyon reisliğine makbuz mukabilinde veril· 
ın ls "'m'1 .-h. (3127) 1-2367 

YILMAZ 

ilctısat Velialetinden : 
Vekaletimiz için on adet yangın söndürme aletinin satın alınma

sı eksiltmeye konulmuştur. Bunların tahmin olunan bedeli (300) li
radır. İsteklilerin 25.9.936 perşembe günü saat (10) da komisyona 
müracaatları ( 1364) 

İkbsat Vekaletinden : 
Makam otomobilinin 936 senesi ihtiyacı için (2365) lira muham

men bedel ile ( 550) teneke benzin artırma ve eksiltme usulile satın 
ahnacaktır. 25.6.936 oerşembe günü saat onda Levazım Müdürlüğün
de toplanacak komisvonda ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin şartna
meyi görmek ve vüzde 7.5 muvakkat teminat paralarım yatırmak ü
zere levazım müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1365) 

Sahibinin · Sesi 
Plak ve Gram of onları 

Kelvinator Soğukhavadepoları 
Markoni Radyoları 

Vehbi Koç Ticaretevinde satılmaktadır. Telefon: 2155 

1111 .. 
Anlcara Birinci Mıntaka Tapu 

Sicil Muhafızlığından : 
Dıkmen kilise mevkiinde kain 4163 ve 4166 umum 62, 65 kapu sayılı 

taşçı İlyadan metruk evvelce bağ şimdi kümenin hazinece bilmü
zayede Hariciye Vekaleti muhasebe müdürü Hıfzıya ihale edilmiş 
mumaileyh Hıfzı dahi bu yeri Ankara belediyesi ceza işleri me· 
murlarmdan Ali Rizaya ayni bedel ve şeraitte temlik eylemiş ol· 
duğundan bahisle Defterdarh~ın 4/6/ 936 giln ve 3297 saydı yazı .. 
sıyla senetsizden tapuya tescili istenilmiştir. Bu yerin mülkiyeti• 
nin tahkiki için 9/ 7 / 936 perşembe gilnü saat 15 de yerine memur 
gönderilecektir. Sözü geçen taşıtsız malda benim hakkım var diyen• 
lerin ellerindeki belgeleriyle birlikte Ankara Birinci Mıntaka Ta• 
pu Sicil Muhafızlığına ve yahud yerine varacak memura baş vur· 
maları bildirilir. 0363) 

Anlcara il<lnci Mmtaka Tapu 
Sicil Muhafızlığından : 

Yazıcı oğullarından Abdurrahman veresesi Kezban, Salih Abdul
lah, Abdurrahman ve Hacerin senetsiz tasarruftan tescilini istedik• 
leri Ankaranın Çoraklık mevkiinde ıarkan kısmen Kurban oğlu An· 
don ve kısmen Kasap Ahmet, şimalen Hacı Şükrü ,garben Attar Rı· 
za ve kısmen Azime, cenuben İbrahim ile çevrili bir parça evli ha· 
ğın yerinde keşif ve tahkikatını yapmak üzere idaremizden 10.7.936 
cuma günü memur gönderilecektir. 

Bu evli bağ üzerinde tasarruf veya herhangi bir hak iddia eden· 
l"r varsa o memura veyahut keşif gününden evet Ankara ikinci mın
taka tapu sicil muhafızlrğa baş vurmaları bildirilir. (1343) 

1-2455 

Satılık arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

rmda eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selanik caddesinde Ma· 
liye şubesi karşısında. 

f YENi 1 SİNEMALAR (KULÜP) 

Telefon 2123 e müracaat. 
1-1155 

İmtiyaz s<ıhibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşle.ri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarındı:. 
Ulus Basımevinde basılmıştır • 

Bugün 11, 1, 2,45 matinelerinde 

Yataklı vagonlar kontrolu 
Danielle Darryeux - Albert Prejan 

Eğlenceli ınevzuu ile seyircilerini hak
kile memnun edecek nefis bir eser 

Profesör Zati Sungur günd:.iz 18 de 
tenzilatlı matinesinde gece 21 de 

Süpriz olarak sona bıraktığı 3 cü büyük 
programını gösterecektir 

BUGÜN GÜNDÜZ 

İki büyük film birden 

1 - Kaliforniya Haydutları. · 
il - Kahraman süvari 

G E C E 

:b;srarengiz Tayyare 
Bu film şimdiye kadar misli görülme• 

miş heyecan ve alaka kaynağıdır. 

MRfuPSE 

RAKISI İki çekilmiş ve filtreden geçmiş bol anasonlu su içirmez, baş ağrı1.1 
ve bulantısı yapmaz 45 derecelik en nefis rakıdır. 1-2409 
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