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AtatilrlE din 1 tanbala gittiler 
("1• l . . Atatürl<.e Mareşal l(iyen · l(ey · 
~ın e çısı, f. . . kd. . 
- . imzalı bir f otogra ısım ta ıın etti 
Şe llill . . kaya köskünde Çin el~i:;i General Ho-

) Çwnur reıSl . . · d 
Ankara ıs (A. A. - . yow • Tsu'yu suretı hususıye e kabu). 

' 1 gitmek Uzere 
Atatürk dün lstanbu a d buyurmuşlardır. 

, 1 1 r ve istasyon a 
"'ebrimizden ayrı mış a . R da •General Hayow • Tsu bu kabul esna-
., Abd .. lhalık en ' . 
Kamutay başkanı u k ay sında Cin hükümeti başbakant ve Çın 

ı .. ·· Genel uroı ~ . 
Başbakan ismet non~, bakan- orduları başkumandanı Mareşal Kıen -

1 F ıı Çakmak, ·· k ·· d d" • · · başkanı Mareşa ev . . ,..·· ı Key _ Şe'nin Atatur e gon er ıgı ım-
k 1 klar sıvıl ve _ue 

lar, saylavlar, ha an ı 
1 

dır alı bir fotoarafını ve elçinin Çinde 
J'mlan.ını~ar · z ., 

erk.im tarafından se a i ek üzerine r ptırmış olduğu Atatür-
"' ·~ ıe: :ün bir resmini takdim etmiştir. 

. .. k eveli gün Çan-
Cumur relsı Atatur -= 

.. 

U çüncü-=-___ D_i_l _K_uru tayJI 
_ . . kadar daha çok ulusa] olarak 
« .. Şımdıye l Dil l{ıırultayı; arsıulusal 
..-.alı "ını~ o an 1 d ~ ~ ~ halini alına \.ta ır .. » 

bir l<.ongre 
1 acak olan Kurultay ha.ıırlıklariyle 

bah ede top an 
24 -ustosta Dalına ç lan Türk Dil Kurumu Genel Sekre-

ag .. A karadan ayn 
- ak Uzere dun n K ltay ve kurultayla alakalı çalışmalar 

ugraşm . Dilmen, uru .. . . 
· B tbrahi.ın Necmı . d gazetemize şunları soy lem ıştır : 

ten . . ){lmat rıca e en 
1 üzerınde ma 

mevzu arı .. .. kadar daha çok ulusal olarak ça-
"b' uçun- ·ı k 1 ·ı "d . ,,_ ilan ettiğimiz gı 1~ tosta lışmış olan dı uru tayı ı erı e 

.. .. k d T kurultayı 24 agıs daha geniş ve arsıulusal kongre 
cu tur . •• .. nü saat 14 de Dolma· halini almaya doğru bir adım at-
pazartesı gu 

1 
ktır Kuru· kt 

bahçe sarayında açı aca . b"tün mış olaca rr. 
k n ve ona u 

mu yaratan, oruya Ulu Ön-
çalı~malarmda ışık vren da yük
der Atatürk; hu kuru tal~na al
ıek himaye kanadının a 

mıştır. .. lerin-
K ruJ da kurumun uye 

u tay Ik }erinin 
den ve şubeleri olan ha el v bulu

. f en er 
mümessillerinden 11 ıy LG •ka 

b·ı ekt' Bunlardan UO'j na ı ec ır. kA nın· rdu er a 
Devlet, Kamutay, 0 

• 1 a.k 
ı d veth 0 ar ' dan da istiyen ere a d dinleyi-

ve başka arzu edenlere e A -
1 açıktır. n 

ci olarak kapı armııı: r 
ek kadar ye 

cak evvelden yetec l eğini 
hazırlamak ve kiınler gelecek is

·1 ek. ·n her ge m önceden bı m ıçı k dar 
. . "h t 15 temmuza a 'k 
tıyenın nı aye . . ica ettı · 
bize maliimat verınesını r lrş an· 
Bazı gelen mektuplarda;::: Ku
laşılma eserleri göriiY

0 .k ·~ci ku· 
rum üyaleri birinci veka ~ İunrnuş, 
nıltaylarda üye olara u kol ve 
yahud kurumun çalışma lan arka
bölüklerinde adı yazıl~ 0 

.. ka olan
daşlardır. Bunlard

1
an ka-s gelebile

lar da dinleyici 0 ara 

ceklerdir. bazıları kurul-
Üye olanlardan . etinde ol-
d 

.. .. temek nıY . l 
tay a soz soy k için clın e-
madrklannı göster~e istediklerini 
yici olarak gel~~k bazı üye ol
yazıyorlar. ~~za 11 alc bulunmak 

• d uye o ar .. 

" _ Kongrenin başlıca mevzulan 

nelerdir? 

"- Bu yılki kurultayın asıl 
mihveri Türk dili kurumunun ye
ni ve pek değedi bi.r buluşu olan 
Güneş - Dil teorisi olacaktır. Belki 
birkaç asırdanberi ilk defa olarak 
türk ilmi; Avrupaca tam olarak 
teshil edilmemiş bir ilim hakikati 
üzerine el koymuş bulunuyor. 
Bu· dilJerin ilk menşei üzerine ku
rul~uş bir teoridir. 

Şimdiye kadar çok defa yazdı
ğnnız gibi, ilk insan seslerinin tek 
fonemlerden ibaret olduğu Avru
pa bilginlerince musaddakfır. Bu 
ilk fonemlerin ziya, dararet, ateş, 
yükseklik, büyüklük, su, ses ilah .. 
Gibi genel anlamlara delalet 
ettiği kanunların o zamanki ilkel 
insan şuurunda biri.birine karışık 
halde bulunduğu da malumdur. 
Yalnız türk dilciliği bir taraftan 
bütün bu genel mefhumları "Gü
neş'' esasında; diğer taraftan bü
tün tek fonemleri ''ağ" foneminde 
ve bunun başka vokallerle iğ, 
oğ ilah .. Gibi değişimlerde top-
lanmıştır. 

Bundan başka hu ana köke 
(Sonu 2. inci sayfada) 

maynn ar. ~ . . . orlar. Buyuz-
iatediklerını bıldırıY. ugr"' 1yoruz. ............_~ 

d ·· lu" klerıne · · ..,,...,,._.. den kayı guç. dilekleranı 
S isteklılerden . · · et-
ayın b'ld'rınelerın• rıca 

tam olarak 1 1 

mek isterim. 
. bancı mcınleket-

'' - Kurultaya ya dır? 1 ter var mı 
lerden gelecek de ege .• 

·ı· ler akademısı 
"- Sovyet bı ım .. 'bi bu 

ita da oldugu gı 
geçen kuru Y elerinİ gönde-
kurulta.ya da delegbafka Londra, 
recektir. Bund~ Budaoeşte, 

1. Vıyana, • 
Paris, Ber ın, . t" koloğlardan 'dakt ur l . ve Var;o-va itaya gelme en 
bazılarınm kuru . ti1J1zaçta blılu
için kendilerindtn ıs rasında Viya-
nulmu~to..ır. Bun :;k:or Kiyeriç ge
nada b1ıluna~ D. t' Diğerlerin-
i .... · bildır.ınış ır. . · F 
ecegını b elmemıştır. a-

d en be1'ÜZ ceva ~ bet edecekle
kat bir çoklarının ıca Bu ünıİ· 

1 uınuyoruz. 
rini ~tvv~-~-·k ederse şimdiye 
dimiz tzha.Kau 

Bugün 
3 üncü sayfada: 

Almanya'da Röhm'ün öcünü ftl 
mak için gizli bir cemiyet kurul-

mu~. 

Belçika'da grev hızla yayılıyor. 

B. Salengro Lil'de mühim bir 

nutuk verdi. 

Filistin ara.bları tethit hareke
tine devam ediyorlar. 

İngiltere Akdeniz müdafaa !İt
temini değiştirecelr 

sinci sayfada: 

Fran11z komüniıtferi buvük lıU

rnitin.ıı yapblu 

Bulgar elçisi B. Hristof un söyledikleri. 
~- ... ŞllR_~SIN_I SAR \il \T LE VE TAMAMEN AÇIK KA LBLE Si•YtİYEBİLlRllU Ki, 

IllLHASSA KO\ LÜ nin MlLL ET Ot' N BCLGAR l\llLLE TlNIN. BUTUN KOl\IŞlJLARl
LE VE BiLII ~ss \, GENE <;t FTÇlttK iŞiNE SÜKÜNET ı ÇtNDE KE ·otslNI VERMiŞ 
BULl NAN TÜRK i\IILLETi İLE St:Lll İ()NDE YAŞAJUAKT AN BAŞKA ARZ SU YOKTl!R.' 

Bulgaristanın yeni Ankara elçisi B. 
Hristof, türk basını için Anadolu Ajan· 
sına aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

1
' - Her şeyden evvel samimi ve 

açık dostlukla ba~lı bulunduğumuz ye
ni Türkiyede memleketimi temsil et • 
mek şerefli vazifedne tayinimden do • 
layı çok iGten duymakta olduğum se • 
vinci ifade etmek isterim. 

Hükümdarım Majeste Krral Borh'in 
ve hükümetimin bana tevdi etmiş oldu
ğu vazifenin ehemiyetini tam surette 

müdrik bulunuyorum. Ve şimdiden ~u
nu söyliyebilirim ki, bu vazifenin ifa • 
sına bütün kuvvetimle ve bütün kud -
retimlc çahşacağım. 

İki gün evvel, itimatnamemi takdim 
etmek üzere, Cumur Reisi Atatürk ta -
rafından kabul buyurulmak yüksek şe-
refine nail oldum. 

1 
Bu kabul bende unutulmaz bir iz bı

rakmıştır. Büyük Şefinizin yüksek şah
siyeti, bu kadar az bir zamanda modern 

kuvvetli yeni bir devlet kurmaya ve yeni 
bir milli kültürün temellerini atmaya 

muvaffak olan türk milletinin yüksek 
gayretini ve yapıcı dehasını temsil ey -
!emektedir. Bu devletin merkezini, 
Eski şehir çerçevesinin organik bir 

tarzda ve ilerleyici bir surette yeni bir 
yapıcılık idesi çerçevesi içinde hat ol -

makta bulunduğu Ankarayı gör:nek, bir 
Şefin azim ve ileri görüşü ve bir mille
tin o Şefi imanla ve istikbal için güven
le takibte tehalükü ile elde edileb\lecek 
başarıları duymak ve anlamak için ka
fidir. 

Türk ve bulgar milletleri, yakın bir 
. komşuluk halinde yaşamakta ve yüz yıl

Jardanberi fasılasız temashalinde bu
lunmaktadırlar. Bu mtlletler hiç bir za. 
man kendi milli hususiyetlerinden şüp
he etmemişıe.-~ir Bu milletlerin dost-

• milleti ile sulh içinde yaşamaktan baş 
ka arzusu yoktur. 

Bulgaristanrn Ankara Elçisi 
B. Hristo! 

luklannı, gerek coğrafya ve tarih, ge

rek iki milletin karşılıklı hissiyatı ve 

müşterek menfaatleri emreylemektedir. 

Bu iki milleti biribirinden ayırabile -

cek olan şeyler, bunları biribirlerine 

yaklaştıran ve birleştiren şeylere naza

ran hiç mesabesindedir ve bu hal, iki 

milletin, evrensel medeniyet ve kültüre 

kendilerince kabil bütün semereleri ver

meleri için daha çok çalışmaları lazım 

gldiğinden dolayı daha ziyade doğru
dur. ~u keyfiyet, aynı zamanda, bu iki 
~illet1q, sulha olan bağlılıkları amille

rınden biridir. Burada şurasını sarahat

ı: ve ~amamen açık kalble söyliyebili • 
rım kı, bilhassa köylü bir millet 1 
!hulgar milletinin, bütün komoı. 1 o .anı 

b'lh :ıu arıy e ve ı assa gene riftç"l'k . . .. 
• · d ' :ı 1 1 ışıne sukfınet 
ıçın e k d' · · en ısını vermi§ bulunan ttirk 

Yeni Türkiyenin büyük Önderi ile vt 
kendisinin muhterem iş arkadaşlariy16 

ilk temasım şunu göstermiştir ki, türle 
devlet adamları da memleketime karşı 

aynı dostluk ve anlaşma hisleriyle mü .. 

tehassistirler. 

Bu vaziyette millctlerimizi biribiri 
ne bu kadar iyi bir surette bağlıyan kar 
şıhklı bağların takviyesine ve derin"· 
leştiri lmesine çalışmak ve i hi mi ilet 
arasında bir ahenk vücude getirmek hu
susundaki vazifem, ziyadesiyle kolay· 
taşmış bulunmaktadır. 

Bu vazifemin icrası esnasında, cu • 
muriyet hükümetinin miızaharetiyle 

muvazi bir surette. aynı zcımanda türk 
basını tarafından büviik l::ir liyakatle 

• ifade edilen türk efkarı umumiyesinin 
de miiz~haretine mazhar olacağrmı ümiC: ' 
ederim." 

RECEB PEI\Ell. 
Vazift•siıul<>n a)rılma miinaıoc 
ht>tilc merkeze hağh Parti , t' 
llalke,·]eri ör"ütlerine a~a~-

• M ~ ~ı 

•lakı tanıimi ıYfüu\ermı' ··tı'r "" ~ . 
Her işde en doğruyu ve en iyiyi ya· 

pan büyük şefimiz Atatürk beni parti 

genel sekreterliği ödevinden aff ett"l 
t er. 

Ellerimizde onun emanet olarak tuttu-

ğumuz vazifenin şekli ne olrusa olsun 

hepimiz için en büyük şeref, son nefe. 
se kadar K ~ ı· · ama ızmın eserinin sadıl. 

hizmetkarları kalmaktadır B 1 
A • u ayrı ı~ 
anında sizle.:e uzattığım elin, vazife 
ark~daşlarım için yüreğimde yaşı~ an 
derın · sevgı ve saygı duygularmm sıc:ı· 
ix ile mt>~hu olduğuna inanmı7. 



El &ES EZ'W&SCY o t 

Diişiiniişler 

iSTEDil\.LERiMtZ ! 
Muayyen bir şekilde formülleş

tiği ve sarih bir şey istediği için 
pratik imkanlar üzerinde etraflı 

bir düşüncenin mahsulü olması ge
reken dileklerimizde ve fikirleri
mizde, bazen, hayal hissesinin ne 
kadar geniş olduğunu görerek, bu 
zihniyet eksantriklikleri karşısın
da hayrete düşmemek insamn e
linde olmıyor. 

çok üstün entelektüel şahsiyetler
den mürekkeb olmadığı da göz ö
nünde tutulmalıdır. Şu halde, hal
li, umumi seviyenin yükselmesine 
bağlı böyle bir derdi, ortaya bir 
memleket meselesi şeklinde atma
ya, gürültülü bir eda ile uistiyo
ruz!" /arı basmaya ne lüzum var
dır, ne de bundan bir fayda umu
lur. 

Bakanlar l\'leclisinde 

Mesela bir gazete makalesi, lo
kantaların temizlik bakımından sı
kı bir kontrola tabi tutulmasını is
tiyor. GDzel! fakat biraz da pratik 
imkanlar üzerinde düşünmeli de
ğil miyiz? Bizim belediye nizam
larımız, yemek yenen yerlerin te
mizliği hususunda, herhangi bir 
Avrupa şehrinin tabi olduğu ni
~amlardan eksik midir! Hiç san
mam. 

Fakat herhalde eksik olan bir • 
şey var ki, özlediğimiz mükemmel-

,. 

liğe bir türlü erişemiyoruz. Bu ek
sik olan §eyi, her zaman amme 
hizmetlerinde aramak hususunda
ki itiyadımrzı terkederek biraz da
ha dikkatle derdin esasına nüfuz 
etmeye çalışırsak görürüz ki, orta. 
dan kalkmasını özlediğimiz birçok 
pürüzlerin kat1 surette tasfiyesi, 
ancak halkımızın umumi seviye-
sindeki inkişalla muvazi bir suret
te yürüyecektir. 

Mahdud sayılı belediye memur
(arınm, bir lokantayı, onun müşte
rileri olan ve bu itibarla da temiz
liğiyle daha yakından alakalı bu· 
lunan kalabalıklar kadar müessir 
bir surette kontrol etmesi imkanlı 
mıdır? Ne zaman, her lokanta 
müşterisi, gördüğü her pisliği o 
müessesede çalışanlara ihtar ede
cek seviyeye gelirse, o zaman lo
kantalarda ideal bir temizliğin 

meydana gelmesine imkan olacak
tır. Belediyenin kontrol kadroları
nın, halkın umum1 seviyesinden 

Gene böyle bir muharrir lanta
zisi, geçen gün, çocuk kazalarının 
son zamanlarda arttığından bah
sederek çocuk kontrolunun devlet
leştirilmesini ( /) istiyecek kadar 
bir fikir garabetine düşmekten çe
kinmiyordu. Her evde çocukların 
nasıl bakıldığını kontrol edecek 
ve sadece bu suretle bütün çocuk 
kazalarının öniine geçecek bir dev
let mekanizmasını siz tasarlıyabi
Jiyor musunuz? 

Gene bu kabilden olmak üzere, 
bugünlerde, istekleri daha yayga
ralı bir hale koymak için "sefer
berlik, kelimesinin ku11anılması da 1 ; 
moda oldu. Ancak memleket teh- ı 

likede bulunduğu zaman çalınacak ~ 
İmdad çanı olan '1 seferberlik1' ta· 
biri nelere izale edilmiyor ki? Te
mizlik seferberliği istiyorlar, ter
biye sel erberliğiıı yol seferberliği 
istiyorlar. Hatta geçen gün, bun
lardan biri bu edebiyatın bir §ah
eserini ortaya koydu: ''mektebler
de bir meyva selerberliğt' isteni
yor. 
Hayır, yanlış okumadınız, aynen 

umeyva seferberliği!,, 
Biz bütün bu alametlerden mem

lekette ve hususiyle gazetecilik 
§Jemimizde başıboş bir ''hayalse
ferberliği° nin pupayelken yürü
düğü neticesini çıkarabiliriz. 

Ciddi yazılarımızda daha cid
di olalım, ve hayalin payını hayal 
edebiyatına bırakalrm! 

YAŞAR NABİ 

U ~üncü Dil Kurultayı 
« •• Şimdiye kadar da ha çok ulusal olarak 
çalışmış olan Dil 1( urultayı; arsıulusal 

bir kongre halini almaktadır .. » 
(Başı 1. inci sayfada) 

sonradan katılan diğer fonemle
rin rollerini de te&bit etmiş ve or
taya çıkan analiz metodu aynı 
manada olan ve timdiye kadar 
haıka başka diller ve hatta biribi
rinden ayrı dii f amilyalaı·ına men
sup zannedilen kelimelerin hepsi 
bir kuruluşta bulunduğunu ortaya 
çdı:armakta bulunmuştur. Bu bü
yük buluşun şu ilk verimlerini ku
rultayda yerli ve yabancı dil bil
ginlerinin önüne koymak ve bu 
yeni iz üzerinden dünya dilleri 
muammasının aldığı yeni inkişafı 
tebarüz ettirmek en büyük dileği
mizdir. 

Teori üzerinde çalışmalarımız 
henüz 7-8 aylrktır. Fakat bu ka
dar zaman içinde elde edilen ve 
bir çoğu gazetelere mal olan neti-
celer bize hem emniyet, hem de 
iftihar vermektedir. Bununla bera
ber daha üzerinde çalışacak çok 
işimiz olduğunu ve "dillerin oriji
ni,, denen karanlığı Güneş - Dil 
meşalesi ile yardıkça yalnız türk 
dili için değil, bütün dünya için çok 
yüksek ehemiyeti haiz inkişaflara 
doğru yürüyeceğimizi bilmiyor de
ğiliz. Bu yoldaki zahmetli çalışma
yı sevinçle üstümüze alıyoruz. 

1 " - Oil kurumunun yeni çalışmala-
rının mihverine olacaktır? 

"-Önümüzdeki yıllann çalış
ma mihveri tabii Güneş • Dil teori· 
si olacaktır. Bununla beraber ki
tah taramaları; söz ve folklor der-

1 l_emeleri, tercümeler, gramer ve 

sentaks çalışmalan duracak değil
dir. Kurum şimdiye kadar yapa
gelmekte olduğu bütün çalışmala
rı daha sarih hedeflere doğru ileri 
götürmekte devam edecektir. 

Güneı • Dil çalışmalan bir 
yandan bütün bu kol ve bölük a ... 
raıtırmalarına klavuz; öteyandan 
da baılı başına geniş, ilmi bir etüd 
mevzuu olarak en başta tutulacak· 
tır ....... ,, 

Ankara Radyosu 
19.30 Oda musikisi 

Balıklar hakkında nıüsahabe 

(Dr. Nevzad) 

Karışık plak neşriyatı 
Ajans haberleri 
Dans müziği. 

• "ll.Jtl'lllllllllllll'..!!'!: .... 

Nöbetçi Eczaneler 
1 mayıstan itibaren iki aylık 

gece eczaneler nöbeı cetveli f u
dur ;l 

Paz:ı" 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
PerJembe 
Cuma 
Cumartesi 

Ege Eczanesi 
Sebat, Yenişehir ,, 
Is tan bul 
Merkez 

:Ankara 
Yeni 
Halle: 

,, 
,, 
,, 
,, 

Bakanlar Meclisi dün Başbakan İs
met İnönü'nün reisliği altında toplana
rak muhtelif işler üzerinde görüşme -
lerde bulunmuş ve 'bu işlere ait kararlar 
v-rmiştir. 

İstanbul 

Defterdarlığı 
B. Kenanm tayin haberi 

asılsızdır 
İstanbul gazetelerinden btrfnôe r.i'.""

liye Vek~Jeti varidat umum müdürü B. 
Kenan'ın İstanbul defterdarlığına ta • 
yin edileceği yazılmıştır. Bu haberin 
aslı olmadığını öğrenmi;ı bulunuyoruz. 
İstanbul Defterdarı, teşkilat kanununun 
tatbikini gösterecek nizamname yapıl -
dıktan sonra tayin edilecektir ki, bu ni
zamname projesi halen Devlet ŞQraaın· 
da tetkik edilmektedir. 

Aydında 
Bu yıl ürün çok iyi 
Aydın, (Hususi) - Bu yıl incir ü

rününün tutumu çok iyidir. Bir hafta• 
danberi (İlek) erkek incir atma ameli
yesi başlamıştır. Havaların hala serin 
ve yağışlı gitmesinden erkek incirler 
layıkiyle gelisememiştir. B u yüzden bu 
yıl (İlek) piyasası bir az yükcıektir • 

Son yağmurlarm zeytin ürününe za
rar vermesinden korkulmakta idi. Fa -
kat tesir pek az olmuştur. Zeytinler 
kendisini kurtarmıştır. Ağaçlarda mah -
sul kendini layıkiyle göstermeğe baş -
lamıştır. 

Buğday ve arpa orak lı,armanları 

süriJyor. Taze arpanın ki'esi geçen haf
ta 45 - 5{I kuruşa satılırken 'bu hafta 70 
kuruşa kadar yükselmic:tir. Buğday da 
90 - 95 kuruşa düşmüşken 140 - 150 ol • ,.,,--·- . 
mu§ tur. 

arazi tahriri için Finans 
Bakanlığının bir emri 

Arazi tahrir işl erinin ve tahrir komis
yonlarının me~i ve faaliyetlerinin tet
kik ve tathiki icb finans bakanlığınca 
kurulacak JCayıcllar es:ıs olmak üzer : a
şağıdnki ma1U""'C" '" '1 "lınmasma lüzum gö
rülmüş ve te .. ı-;n .. .., ta~im edilmiştir. 

1 - Merk"z ve rr.."ilhak k >zalara bağ
lı b u urı"n c'i7üt,m arın li-t lerini havi 
olmak ü zere ı.-,. ~ .. itibariyle birer cetvel 

tam~im olunac~ktır. 

Ciizütamdan maks:\d ne olduğu tah
rir talimatnames;nin 11 inci maddesinde 
izoh edilmiştir. Cetvelin başına ve (1) 
sıra numarası hiza~ın:ı kazanın ismi on
dan sonra mütcse1-i1 sıra numarasrnı ta
kiben nahiye ve köyler in isimleri yazı
lacak ve altı h ust si idare müdür veya 
memurları tarafından imza ve resoıl mü

hürle tasdik olunacaktır. 
Mahalleler cüzütam y •. zrlamıyacağı i

çin cetvele ya:ı:ılamıyacaktlr. 

Mezkf1r cetvellerin, temmuzun on be
şine kadar balı:anhkta bulundurulması la

zım olduğundan, kazalara derhal tebliğat 
yapılacak ve mınmele ta -ibolunarak a
lınacak cetvellere vilayet merkez kaza
sına aid cetvel de ilave edilmek suretiyle 
hemen bakanlığa gönderilecektir. 

2 - Tahrir talimatnamesinin 36 ın
cı maddesinde yazılı, tahrir komisyonla
rının her aya aid mesai cetvellerinin, 
müteakib ayın onuncu gününe kadar 
behemal postaya verilecektir. 

Orta mekteb muallil!lliği 
imtihanları 

KültUr bakanlığının orta mekteb mu
allimliği için açtığı imtihana girmek ü
zere muhtelü vilayetlerden 1800 e ya
kın talih müracaat etmiştir. Dün sabah 

saat 8 d~ her yerde türkçe imtihanı 

yapılmıştır. 

Ankarada imtihanlar devrim ilk oku
lunda yapılmı§tır. Kaydolunan 35 kişi
den 21 i imtihana girmiştir. 

Bugün ('iY1•rl"n önce cografya ve öğ

leden 1;onra tarih imtihanları vapılacak

t'r 
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Askeri kampla~~ hakkında 

Kültür Bakanlığı.nın bir taınimi 
Kültür Bakanlığı askeri kamplar 

hakkında alakalılara bir tamim yapmış

tır. Bu tamime göre: 
Bu yıl askerlik kamplarına liseler, 

6 - temmuz - 936 da çıkacak ve 20 - tem
muz - 1936 akşamı döneceklerdir. 

Öğretmen okulları da, 22 - haziran 
• 936 da kampa çıkacak, 6 - temmuz - 936 
akşamı kamptan dörıeceklerdir. Gidiş, 
geliş ve tatil günleri dahil olmak üzere 
kamu müddeti 15 aün olacaktır. 

Kamplar her okulun bulunduğu şe
hir ve kasaba dahilinde ve yaya olarak 
gidip gelme en çok yarım günlük me
safede mektep doktorlarının ve asker -
liğe hazırlık öğretmenlerinin intihap 
edecekleri müsait yerlerde kurulacak
tır. 

Okul direktörleri , beden e~itimi öğ
retmenleri ve okul doktorları devamlı 
olarak kamp başlan~ıcından nihayeti -
ne kadar kamplarda bulunacaklardır. 

Kamplarda misafir e>larak gece yatı
sında ödevli olanlarden başka kimse 
kalamaz. Yalnız askeri ve Kültür Mü
fetti;ıleri kampın gece talim ve vaziyet
lerini görmek için kalabileceklerdir. 

Kampa gidiş ve gelişin tanzi~t ve 
nakil işlerin1n ve karnr- ia şes\nin temi
ni mektep idaresine ait olacaktır. 

Finans tayinleri 
Milas malmüdürü Nedim Çal mal • 

müdürlüğüne, Savur varidat katibi Ta
hir Bismil malmüdürlüğüne, Akseki 
malmüdürü Halil Hadmı malmüdürlü
ğüne tayin edilmişler ve Akçadağ mal
müdiirü Hamdi bir derece terfi ettiril
miştir. 

İş kanunu resın~ 
gazetede çıktı 

İş kanunu ile ticarette tağ§işin me
ni ve ihracatın mürakabesi ve korunma
sı hakkındaki kanuna ek kanun ı1iinl~ :.i 

resmi gazetede neşredilmiştiı, 

Afyon halkevinde temsil 
Afyon, 15 (A.A.) - Akşam halke

vinde "Atilanın düğünü" temsil edildi. 

Piyesten sonra eski halk türkülerini çok 
iyi okuyan iki yurddaşm söyledikleri de
ğerli parçalar büyük bir zevkle dinlendi. 

Çankrıya giden seyyahlar 
Çankırı, 15 (A.A.) - Dünkü tenez

züh treniyle şehrimize binden fazla gezi

<::i gelmiştir. 
1936 ehli hayvan sayımında ilimizde 

43139 adet fazla çıknuştır. 

Ereğlide relzele 
Ereğli, 15 (A.A.) - Dün 19/ 20 de 

batıdan doğuya gayet hafif ve çok kısa 
devam eden bil' zelzele olmuştur. 

Ba..ndo konserleri 

Riyaseti Cumur bandosu açık 

hava konserleri veriyor 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene 

de Riyaseti Cumur bando heyeti, 
Kamutay bahçesinde, Şef B . Veli'nin 
idaresinde (açık hava konserleri) ne 
başlıyacaktır. 

Bttgtinkü ilk konserin ~rogramım 

yazıyoruz: 

1. KISIM 

1 - P. Linke Marş Festival 
2 - Godar 2. Vals 
3 - G. Pares Uvertür Rişilt 

2. KISIM 

4 - E. Lalo Rapsodi Norvejiyen No. 
1, 2. 

5 - $metana Viltava (Poem senfo • 
nik). 

(Not) - Morsaların ve müelliflerin 
isimleri Türk alfabesine ~öre yazılmış
tır. 

Kamplarda talim ve terbiye ve iç iş• 

leri askeri esaslara göre asked öğret • 
menler tarafından tatbik edilecektir. 

Talim ve iç işler sırasında askeri ta· 
Hmatlara aykırı hareket eden talebe ha~ 
kında askerlik öğretmenleri tarafmdaı. 
askeri disiplin cezaları verilecektir. 

Talebenin yaptığı kabahat disipliı". 

yoliyle verilecek askeri disiplin ceza
sından daha büyük bir cezayı İcab etti• 
riyorsa ve askeri öğretmen buna iüzum 
görürse o talebeyi yazı ile kamp inziba1 

meclisine tevdi ede<::ek. İnzibat mcdi ' 
since okul talimatnamesi mevaddma te• 
mas ettirilerek cezası verilecektir. 

Kültür Bakanlığı kamplarda talebe 

lerin askerlik derslerine alakalarının~ 

sevgi ve heveslerinin tahrik ve temini.' 

ni mekteb direktörlerinden ehemiyetl~ 

beklemekte olduğunu ve kamplarda ta• 

lebenin neşe ve sıbatlcri göz önünde 

tutularak bu bakımdan da azami istifa 

de temin edilmesine ehemiyet verilme· 

sini mekteb direktörlüklerinden istemi~ 

ve talebenin kamplarda iyi kalori al • 
ması ile ehemiyetle meşgul olarak icar 
eden tedbirlerin alınmasını mekteplere 
aynca bildirmiştir. 

M:0ntrö konferansına 
giden askeri 

müşavirlerimiz 
Genel Kurmay Asbaşkanı Orgcnera\ 

Asrın, refakatinde diğer askeri mlişavir• 
ler bulunduğu halde Boğazlar konfe • 
ransma iştirak etmek üzere dün akşam 
Ankaradan hareket etmiş ve is:tasvonda~ 
uğurlanmışlardır. 

İzmirde güzel bir sergi · ı 
İzmir, 15 (A.A.) - Cumuriyet kı.t 

ensfrüsü talebelerinin vücı.:cia getirdik
leri :11 ~ sergi bugün öğleden sonra binJ 
)erce davetlinin önünde açılmıştır. Açma' 
t örenin-le, başta vali olmak ü~ere şehrin 
ileri gel enleri hazır bulunmuslar ır. Ta-\ 
leben;n bir yıllık el emeği karsılı~ı vüct\ 
da ftf"' 'rdikleri sanat eserleri ve ince el 
j .. 1 ...... . ı,. ıoıon moda elbseleri bei!enilmiş· 

tir. Ser gi heyeti unıumiye .. i itihariyl@ 
çok ııı 'i kemmeldir. 

l\!-esut bir evlenme 
" ) 

SJ.msun sayJavı B . Etem Tuncel' in 
kızı muallim Bn. Mediha i Kültiir Ba-
kanlığı memurlarından ve ~kevi ida. 
rehevetinden B. Namık atoğlu'nun 

düğünleri pazar akşamı H evi ıde y a· 

pıldı. Güzide bir davetli grupu n top· 
landığr şölen geç vakte kadar devam et
miş ve çok neşeli geçmiştir. Gençlik ve. 
spor işlerinde çalışan ve muhitine ken• 
disini sevdiren, Katoğlu'na ve bayanr -
na saadetler dileriz. 

DiL KÖŞESİ 

"En kısa zaman içinde örn.:ğnJ '"'
portresini çizdiğimiz köylüyü yapa
cak ve yaratacak eğitim ve okubna 
$İstemini ve bu sistemi başaracak Öğ• 
retmen tipini seçmek ve yetiştirmek.' 

l§te size baştanbaşa yanlr§ cümle· 
lere bir Örnek daha. "En kısa zaman 
içinde" yapılan iıin "çizmek" mi, 
yoksa "seçmek ve yetiştirmeh '' mi ol• 
duğunu, cümlenin yanlış tertib edil· 
miş olması yüzünden anlaşılamıyor. 
61Portresini çizmek" i anlıyoruz. Fa• 
kat örnek çizmek biraz: tuhal bir ta· 
bir. "Köylüyü yapacak 've yaratacak'' 
ne demektir? Bu liiller burada hiç 
yerinde kullanılmamış. "Sistemi ba· 
farmak'' da garib bir tabir. Sistem 
nasıl başarılır? 

"Öğretmen tipini seçmek" derket' 
ne kastedildiğini anlıyoruz, laka' 
"ve yetiştirmek'' deyince duraklıyo• 

ruz. Çün~ü yalnız tip mi yetqtirile 
cektir? 

Sonra, okutma sistemini seçmeğ: 

anlıyoruz ama bir sistemin nasıl ye• 
tiştirileceğine pek aklımız ermtYf?r. 



~ -------
SON DAKiKA 

Belçika grevi hızla yayılıyor 
Liej yakınımla kanlı çarpışmalar oldu 

Grevin başlrca sebebi. gündeliklerin hayat 
pahalılığına uydurulmamış olmasıdır 

' Brüksel ,15 (A.A.) - Anvers Jima
n~nda patlak vermiş olan grev, çabuca_k 
maden endüstrisi ve hent<ıl silah fabrı· 
kalarrna ve körniir madeni ocaklarına 
.. i.rayet etmistir .Grev hareketini kabi
ne buhranı büsbütLin kolay1aştxrmıştır. 
Fakat bu hareketin başlıca sebebi, Bel
~i.ka frangı kıymetinin düşürülmesi. t~
rihinden bu ana kadar işçi ücretlerının 
hayat pahalılı~ına uydurulmaınasıdır. 

Dün Liyej. Sereng. Herstal ve. Ş~r-
1ö~ua kömür madenlerinde biitün lŞ<;t • 

ler grev yapmı~ıardır. 

iş Balwwrurı ,, "' ktı 
Sosyaliı;Jerden iş bakanı B. Dölattr. 

dün radyo ile neşrolunan blr nutuk 

söylemiştir. Bu nutuk, yakında okuna· 
· · bazı 

cak olan kabine beyannamesının 
fıkralarını ihtiba etmektedir. Bu fıkra· 

· ·· ·· ünde bulun-
laıda yeni hükiimetın gozon 
:lurmakta olduğu sosyal ıslahatın bilhas
ı;a ekonomik kalkınmayı, hayat pahalı-

lığına bir çare bulunmasını, sıhate za
rarı dokunan endüstrilerde tekaüd yaşı
nın indirilmesini, ihtiyarlık tekaüd ma
aşlarının aı-ttırılmasmr, çahşma müd -
clednin azaltılmasını, kollektif mukave
lename! eı vür.ude getirilmesini kolay
laştrmağı, büyük bayındırlık işlerinin 
genişletilmesini istihdaf etmekte oldu
ğu bildirilmektedir. 

Bu beyanata ra~men grev hareketi, 
bu sabah gene etrafa yayılmış ve üç bin 
kadar işçinin çalışmakta oldu~u Sng
löber otomobil lastikleri fabrikalarına 

sirayet etmiştir. 
Grevci maden işçilerinin mikdarı 

aşağı yukarı yirmi bine varmaktadır. 
öte taraftan Gand'daki waden endüst
risi işçilerinden iki bin kişi greve işti

rak etmiştir. 

Brüksel, 15 (A.A.) - Genel grev 

dolayisiyle Liej banliyöt.ündc kanlı çar
pışmalar olmuşt1.1ır. Üç polis memuru 

yara1anmlŞtlr. 

alacağı 
• 

vazıyet İngitereDİD Cenevredc 
yapılacak 

be 11 i 
Bu perşembe 

sonra 

konuşmalardan 

olacak 

FR \NSA ZECRi TE[,BlRLERlN 
. VE FA YDASfZ . 
~· 

MUHAFAZASINI 'l'EHL1K ELi 
BULUYOR .• 
habeş imparatorluğunun resmi delegesi 

Londra, 15 (A.A.) - Avam kamara- olarak tanınmakta olduğunu teyid eyle-
sında İngilterenin zecri tedbirler_ hak-

i - u mi§tir. 
kmdaki hattı hareketinin ne 0 acagı s • 
:etinde sorulan bir suale cevab veren B. Fransa zecri tedbirlerin muha-
Eden, hükümetin bir konuşma yapılma· fa;;atcını tehlikeli ve f a.vdasız 
sını arzu etmekte olduğunu. bu konuşma bııluyor 
esnasında İngilterenin yakında Cenevre-

1 1 d 
e gibi bir Londra, 15 (A.A.) - Deyli Meyi 

de yapılacak top antı ar a n 
vaziyet alması lazım geleceği hususunun gazetesinin Paris muhabiri yazıyor: 

• • A db" 1 • 
.nünaka'ja edikceğini söylemiştır. . .. Fransız hükümetı, zecrı te ır erın mu-

Bu konuııma B. Attli'nin talebı uze- hafazası faydasız ve tehlikeli ve hatta 

cine parsemhc crünü yapılacaktır. 

1 

bütiin dünyada hakim olan fikre bakı • 
, "' B Eden avam Londra. 1 S (A.A.) - · ' ~rsa, imkansız olduğu neticesine var • 

ab vererek 
'.camrı rasmda ha7.t suallere cev mıştır. 

. . ·lr"sinin hua~l:en:_~=-~=======~====== 1 Londradakı ha beş cı ta e s1 
•.;,.....:. 

, A "\[ lS VE V'\ UŞTURUCU 
CENEVRE'Dl: MlLL~TL~g:,:ıN ~1EN .. KONJ<~ERANSLARINDA 
:\1.\DDELER K.\Çt\KÇl!:!" -

Türk delegelerinin beyanatı 
C ı 5 (A A ) 

_ Millet1erarası 
enevre, . · .. . ınum.1 celse-

iş kon:eransınm ougun..ru u dd" 
. d T .. k" d Iege·ı· B Necrne . ın 

sın c ur ıye e ::> • • •• •• ta-
sadık söz alarak iş bürosu dırektoru 

. ge~en se· 
rafm<lan konferansa verılen ye . . • 

. · etinı ııah e 
nenin dünva ekonomı vazıy · d k . . ·ı bahse ere 
den raporundan takdı rı c . . d bu 

. d. w. k • aşalık ıctn e 
dünyanın geçır ıgı arg , d. w ini 

.. "d kuvvet ver ıg 
~aporun biraz u:nı ve f 

dd" Sadık kon e-
;;öylenli~tir. B. Ncrme ın_ . hadise· 

• ·- iihım bır 
ransr alakalandıraca.- m .~· . "ld"rerek 

• ..ı uını bı 1 

yi haber vermek ıste\•1 - • • • k _ 
• ...ır clisınıo ış a 

'Y'·· k" B.. .. k Mıllet ıne 
~ur ıye uyu . . · anlatınıs 

b 1 ett·gını . 
nununu ittifakla ka u dik-el izahlar ver 
ve i~ kanunu ha~kın ;ür~iyenin sosyal 
ten sonra Keınalıst 1 bir ıner· 

.k tekarnüıüne esası . 
ve ckonomı n ınilletlerarası ış 
hale olan bu kanunu }birliğine yar
bürosu ile claha yakından e 

v. • •• lemic;tir. 
drrrı edect'gıoı soy 

l '}· hıı;' 1,, nroi :?Si K ırl.- ~<•nt ı • . ı· 

:·-d;•ıı !(et'irilect•la 
!!t'IJ./. ' .. 
· ) _ Milletleraraı:r 

Cenevre. 11 (A.A· ·ıe ingi • 
Jar grupu ı 

is kon<eransı, ""'tron .. t delegeleri • 
· . h .. kume 

liz ve Danıın;ırka ~ kırk saatlik iş 
1 f t . e rauırıen 

nin muh" e e ın "' "J rnu -. ıni!letlerara 
haftası hakkındakı · ·ımesine 

.. · . özden geçırı 
'<avele proJesının g 

lc,,r..,· vermi~tir · 
' T 1 · ı;;,,vmen ·;11 
8. Nımıarı "!lr · · 

be-r<ın<1tı 
· A ) Uyusturucu 

Cenevre, 15 (A. -- · · ·1·stihdaf 
1 v nın rnenını 

maddeler kaçakçı ıgı ı. 1 proJ· esini 
. s mLı"ave e 

eden mılletlerara r f .. . ernır kon erans go-
gözden gecırmeye aı Konferansa 

. baştarrı ıştır. 
rüşmelerıne . ktedir Proje· 

iştır ... k etme 
t2 delegasyon . . k uşulması es· 
nin birinci rnaddesının on '-'>a. konso• 

1 • Cene"Vre ~ 
nasında de eeeınız 

1 

]osu B. Numan Tahir Seymen kendisin
den önce beyanatta bulunan İııgiltere 
ve Portekiz delegelerinin fikirlerine iş
tirakini bildirdikten sonra demiştir ki: 
"_ Afyon ekiminin tahdidi için miI

letlerarasr bir konferans hazırlanmak 
iizeredir. Afyon istişari komitesinin bu 
hususta elde edeceği tetkik ve teşebbüs. 
ter neticelerini beklemeksizin hüküme· 
tin 1933 senesi içinde tatbik mevkiine 
koyduğu bir kanunla afyon ekimini 
tahdid etmiş bulunuyor. Binaenaleyh 
afyon ekiminin tahdidi hakkındaki te
şebbüsler etrafında henüz milletlerara
ss esaslar mevcud olmadığından şimdi· 
den miJletlerarasr ve müstakbel teah -
hüdlere girişmek imkanstzlığmda bu -

ıunmaktadır." 

Dr. Şaht 
Sof yaya • • 

gıttı 
Atina, 15 (A.A.) - Dr. Şaht yunan 

bankası direktörü ile uzun bir konuşma 
yapmıştn. Başbakan, gazetecilere beya
natta bulnn::ırak Dr. Şaht'm bu yolculu
ğunun siyasal hiç mahiyeti olmadığım 

söylemiştir. 
Dr. Şaht da gazetecilere verdiği be-

yanatta sayahatırıin siyasal- bir he-
defi olmadığını, maksadının iki devle 
bankası ;ırasında münasebet kurmak ve 
iki memleketin ekonomik münasebetleri
nin inkişafını temin etmek olduğunu bil· 

dirmiştir. 
Sof ya, ı 5 ( A.A.) - Bugün tayyare 

ile gelen Rayişbank direktörü B. Şaht 
Sofyada iki gün kalarak bulga1: ekono· 
tn1k mahfillerlyle temas edecektir. 

ULUS 

CEZA KANUNUNUN SERT 

HÜKlJMLERINE RACM.KN . 

Filistin arahları 
tedhiş harelietine 
devam ediyorlar 
Kudüs, 15 (A.A.) Yahudi gazetele

ri, yeni ceza kanununun göz önünde bu
lundurmakta olduğu şiddetli tedbirleri 
büyük bir hoşnudlukla karşılamaktadır. 
Bununla beraber arab çeteleri, demiryol
larına tecavüz etmekten geri kalmamak
tadırlıır. Son yirmi dört saat içinde mün
ferid vaziyette bulunan yahudi kolonile
rine karşı da bir çok tecavüzler yapıl
mış olduğu bildirilmektedir. Ancak her 
tarafta mütecavizler m.,.ı.,..,ın m 0 idafa.a 
kuvvetleri tarafından püskürtiilmüşler

dir. 

Yafa liman idaresi, sandalcıları tek

rar işe başladıkları takdirde ellerindeki 

ruhsatiyeleriıı geri alınac..ağını ı;öyli

yerek tehdid etmiştir, Şimdiki halde tah. 

!iye ışleri, Tel-aviv'de yapılmaktadır. 

l(üciik 
.:a antant 

Ekonomi konferansı 
toplantıya çağrıldı 

Prag, 15 (A.A.) - Küçük anlaşma 

ekonomi konferansı Çekoslovakya baş

bakanı tarafın.dan 18 haziranda Pragda 

toplantıya çağrılmıştır. 

Üç gün sürecek olan konferans, Ro
ma bloku ve Almanya ile Tuna ekono
mi planı hakkında müşterek görüşme
ler meselesini gözden geçirecektir. 

HABERLE 
~ Pari -Suar gazetesinin Ber lin 

muhabirinden aldığı bir hah er 

Röhmün taraftarları öldürülen şeflerin in 
öcünü almak içiıı bir cemiyet li:urınuşlar .. 
.... Hücum ·kıtalarınrn milisleri öldürülüyor, Nazi Ji
der lerine tehdid mektuplan gönderiliyormuş 

Par is, 15 ( A.A.) - Pari-Suar gaze
tesinin Berlin muhabiri, "Röhm'ün inti
kamciları,, ismindeki gizli bir cemiyetin 
nozilerin h:.icum kctaları arasında deh~et 
salmakta olduğu suretinde heyecanlı ha
berler vermektedir. 

Nazi hücum kıtalarının eski şefi olan 
meşhur yüzbaşı Röhm, 30 haziran 1934 
tarihinde B. Hitler'in emriyle idam edil
mişti. Kendisinin bir çok müteassrb ta
rafdarları vardı. Bunlardan yirmi bin ki
sinin Röhm'ün öcünü almak için andiç
miş oldukları söylenmektedir. 

Pari-Suar gazetesi, ilave ediyor : 
"Şimdi böyle bir cemiyetin olduğun

da asla şüpheye yer yoktur. Çok defalar, 
ıssız yer;erde hücum kıtalan milislerı
nin cesedleri bulunmaktadır. Bu cesed
lerin göğüsleri üzerinde bu hareketin, 
Röhm intikamcıları tarafından yapdmıı 
olduğunu iyice göstermek için tebeşirle 
birer "r" işareti konulmaktadır. 

Bu müteassıblar tarafından öldürü
lenlerin mikdarını tahmin etmek milin
kün değildir. Basm ve propaganda ba
kanı gazetelere bu caniler hakkında hiç 
bir şey yazmam.alarmı emret:miştir.,, 

Aynı gazete, bundan sonra bu cina
yetlerin son zamanlarda tela~ yol aça· 
cak derecede artmış olduğunu, ölenler
den çoğunun 30 haziran 1934 de Röhm'ü 

·Erns Röhm• 

kur§una dizmiş olan kıtalara men~ub bu.
lunduklarını yazmaktadır. 

B. Hitler de dahil olmak üzere bir 
çok nazi liderleri tehdid mcktubları al
mışlardır. HükUmet, 30 hatiran 1934 ün 
ikinci yıl dönümü olan bu ayın otuzuncu 
günü için fevkalade ihtiyat tf'dbirleri a.1-
ınaktadır. 

Fransız iç bakanı B. Salengro 
Lilde bir nutuk verdi 

MANÇESTER t;UARD1AN 

GAZETESİNE GÖRE : 

İngiltere Ak.denizde· 
ki müdafaa sistemin" 

değiştir ecel{ 
Lil, 15 (A.A.) - İç İşler Bakanı B. 

Salengro, belediye dairesinde bir nutuk 

söylemek üzere dün öğleden sonra bu· 

raya gelmiştir. 

Bütün halk tarafından şiddetle al _ 

kışlanan B. Salengro, bilhassa şıı söz • 

leri söylemiştir: 

" - Şimdiki cumuriyet hükümeti, 

güdmekte olduğu gayeye ancak her sa

hada ve her sınıfta insanlar arasında 

kardeşce tesanüdü gerçekleşdirdikten 

sonra varacaktır . ., 

Grevden ve 7 haziran anlaşmasından 

bahseden B. Salengro ilk defa olarak 

işçi kurumları ile patron kurumlarının 

tam bir serbestlik içinde biribirlerinin 

karşısında yer almış olduklarını söyle

miştir. 

B. Salengro, sözüne devamla demis • 
tir ki: , 

ziyade kuvvet kazanmış olarak çıktılar . ., 

Birliklere telmih eden B. Salengro, 

demiştir ki: 

"- Yakında bakanlar meclisine bir 

takım kararnameler sunacağım. Bu ka

rarnameler gereğince, intizam ve asa- 1 

yişi tehdid edenler ve cumuriyete kar-

şı silablananlar cezalandırılacaklardır . ., 

Bakan, netice olarak şöyle demiştir: 

" - Yirmi günden az bir müddet i

çinde başkalarının yirmi senede yapa

bilecekleri işi yaptık. "halkçılar cepht:· 

si,, hükümeti, yaşayacak ve yenecektir.,, 

Gorki'nin sıhi vaziyeti 

gene vahimleşti 
Moskova, 15 (A.A.) - Gorki'nin sı· 

hati hakkında çıkarılan son tebliğ, dün 
sabahtan itibaren kalb zafiyetinin yeni
den fazlalaştığın.r nabzının 160 a ve ha
raretin de 38,8 e çıktığım bildirmekte
dir. Akşama doğru Gorki'nin sıhatio • 
de bazı saliih aliiimi görülmüşse de va
ziyet ciddiyetini muh.alaza etmekte
dir. 

··- Artık hakim sermaye yoktur. 
~ün yıkılmış bir mihrab altında hiç 
bır makine bozulrnaksı7.ır, ve bir damla 
kan dökülmeksizin sulhçu bir inkilab 
vukua geldi. Bir milyon işçinin zaferi 
ile nihayet bulan bu muhteşem müca
deleden cumuriyet ve proletarya daha 

i:iiinii!rll~~~~ 

lngiliz sıya~ası .llilletlf'r 
Cemiyetinin ıslahma dağru. 
istikamet cdıyor. 

Londra, 15 (A.A.) - Büyük Bıitan· 
ya siyasasının şimdiki halde milletler cı 
miyetinde bir reform yapılmasına doğru 
istikamet almıı; olmasından bahseden 
Mançester Guardien gaı:desi muharrir~ 
diyor ki: 

"İtalya'nın vücuda getiriler.ek bir 

Akdeniz paktına iştirak etmesine karşı 

zecri tedbirlerin kaldırılması gibi bir pa

zarlığa girişmek katiyen bahis mevzuı.ı 

değildir.,, 

Muharrir, İngilterc'nin Akdenizdcki 
vaziyetinin zayıOatılmasının da katiyer. 
bahis mevzuu olmadığını. tamtersi bu 

denizdeki deniz üsleı-inin yeniden islah. 

ve tadili cihetine gidilecegini kaydetmek 

tedir. Mesela, Maltanm yerine her hangl 

bir tecavüze karşı müdafaası daha kolay 

deniz üssü konular.aktır. Aynr zamanda, 
muhtelif kömür iskeleleri ile Kaptovn'da 

bir deniz istasyonu ihdası suretiyle ica· 
bmda kullanılabilecek yeni bir "Ilindis· 

t~~ yolu" v_ücuda getirilmesi hususu da 
gozden geçırilmekterlir. 

Sovyetdevletbanka@ 
faizleri a3altıyor 

Moskova, ıs (A.A.) _ T . 
b·ıd· · as A3ansı 

ı ırıyor · ~ 1 . 
. . ... ovyet er Bırliği halk ko-

mı"erlcri rutlenin kıymetin· k 
• . n uvvet· 
ıenmesı iizerin" <Y ' • . - bere .{ aktıf. gerek na. 
sıf muamelelerinde S . 
1
, ovyet tle11let b~:1• 
<ı.sının, tızun vadeli <le:'.)olar bankaları-

nın ve ta<ıa f . ~ rru sandıklcırınrn fc>izleri • 
nın 1 temmu 1 n36 d . . z '-' an ıtıbaren inrliril... 
mesine karar vermiştir. 
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Yeni bir şekilde İstanbulda çıkma

ya başlamış olan bu fikir ve sanat mec
muasının 6 haziran tarihli 10 uncu sa
yısında şu yazıları görüyoruz: Necib 
Fazıl K1sakürek: "manzarayı kapatır
ken", Mesud Kemal Yetkin "paskal ve 
yaratıcı endişe", Necib Fazıl "ne ileri, 
negerP'. Asaf Halet "M .. vlananm rüba
ileri", Sa ih Zeki Aktay Zühdü Mürid
oğlu: "Hadi ve Adana abidesi", Selmin 
Tevfik "Proust dostluf.u", Salih Zeki 
Andre Babellon ''Holderlein", Miraç 
Katırcıoğlu "vatan fikri iistünde", Cev· 
det Kudret "yaşıyan ölüler", Fikret 
Adil "bir rleli'', fıkralar ve haberler. 

YARLIK 
15 Huiran tarihli 71 inci sayıı.mda 

şu yazılar vardır: Hasan Ali Yücel: 
"Milli edebiyat ,milliyetçi edebiyat", 
Abdülhak Şinasi "gördüklerimiz", Ha
mid Macid "sabahleyin", Nahid Sırrı 
"bir makalenin cevabı", Alolous Huxley 
"İlim ve din", Fuad Ömer "o sabah", 
Vasfı Mahir "Fuzuli", Süreyya Baydar
gil "arzularım", S. Behzad "yolun or
tasında iki kişi var", Yaşar Nabi "Said 
Faik'in ilk eseri karşısında", Cevdet 
Kudret ulrgad" Behçet Kemal Çağlar 
'İnanmayan aransın, yazmasın'', Behiç 
Enver "Bir boşanma davası", F. Saygun \ 
"köy uğrunda'', Sabaheddin Ali "Esir
ler'', Baki Süha "vehim", Sami zade 
~~ya: "~vercinler''. 

YENİ TORK 
Haztran tarihli 42 inci sayısı çıkmış

tır. Bu sayısında şu yazılar vardır: A· 
gah Sırrı Levend "yüksek tahsil", Zi
taeddin Fahri "türklerde aile içtimai
yatı'', Nahid Sırrı "Kayseride beş ge
ce'', Salih Münir Çorlu "Girid ihtilalle· 
ri", Sabri Esad "oyun, masal, roman 
dünyasında çocuk'', Hikmet Turhan 
"17 inci asırda Almanya ve İran'', M. 
Rasim Özgen "diplomatların meydan 
muharebeleri", Şerif HulUsi "biblivog
rafya''. 

ÇIGIR 
Çığır mecmuasının 3ıs ve 39 uncu :sa· 

yıları bir arada 36 sayfa olarak çıktı. 

Bu değerli kültür dergisinin bu sayısı 
Hıfzı Oğuz Bekatanm Ankara Halke
vinde verdiği, 19 mayısı izah ve tahlil 
eden, bir söyleviyle başlıyor. Bundan 
sonra Dr. A. Refik Bekman'ın: (yeni 
zamanda filozofi), Miraç Katırcıoğlu

nun: (Kantiteden kaliteye), Cemil Se
na Ongun'un: (demokraside müsavat), 
Dı S. Ş. Pamirtan'm: (Öz ilim ve öz 
fikir), Dr. Şeref Nuri'nin: (İktısad fel
sefesi), Malik Aksel'iıı: (Resimde muh
telif meslekler), Dr. H. Zübeyr Koşay
ın: (Arşiv işimiz), M. Sadık Aran'm: 
(Azeri türk şairleri), Yusuf Kenan'm 
(dünkü edebiyatımızın esas temi), R. 
Tagore'nin, Petafi'nin ve Halil Vedad 
Fırath'mn: nesirleri, Pierre Eck'den 
Fikri Çiçekoğlu'nun: (çocukta müzik 
zevkinin ilk terbiyesi), Nurullah Berk· 
in: (sanata dair bir iki not), Nusret 
Suman'ın: (ronesansta Venüs), Sadi 
Ataman'ın: ( An<ıdoluda yerli musiki
ciler), Gabriel Danoncio'nun: . (Cökan
da piyesi), Cezmi Tahir Deniz'in, M. 

ıelrika: No: 8Z 

Faik Ozansoy'un, Celaleddin Tevfik'in 
M. Müeyyed Bekman'm, Kamiran Boz
kır'm, Rıza Polat'm şiirleri, yeni neşri
yat hakkında tenkidler, ayın resimleri 
ve sair değerli yazılar vardır. 

1'IOTÖRLU VASITALAR 

İnhisarlar Tütün İşleri Müdürü Mü
hendis Adn:ın Halet Taşpmar tarafın
dan (lVIotörlü vasıtalar) adlı bir kitab 
nec:redilmiştir. 

Fen ve makina ile alakadar olanlar 
isin çok enteresan bahisleri ihfr,•a eden 
ve 185 sayfadan ibaret olan bu kitabta 
motörlü vasıtaların smı'ları: motörlii 
ta~ıma vasıtaları, dünyada mevcut oto· 
mobiller, motörlü vasıtalarm faydah ve 
mahzurlu tarafları, <'~omo'•il yolları, 

motosiklet, binek ve yük otomobilleri, 
elektrikli otomobiller, motörlü nakil 
vasrtalarmm hareket k"vvetleriııin ta
yini ve alelumum motörleıin cinsi ve 
smıflarr ve bunların ic:tetme ve bakım
ları avrı avrı b;ııı'c:ler hcı1:n~e ve en ~on 
ter:.:ıkkiyat göz önLinde tutularak yazıl
mıstır. 

Motörlü vasıt"1"rm j~1 "!'11"!~İ. b"1P'7l 

ve kulhmlmac:ı h:-ıkkrnda es,.c:lı malU
m'\t e lin,..,e1~ ic:ti.,,.rılerle motör1ii ""Sı

ta sürenlere bu kit"bı tavs::re ecl,.r;z. 

YENİ KÜLTÜR 

Kıymetli terbiye mütehab81sia1 ımu:
dan Kazim Nami Duru tarafından çı
karılan aylık terbiye ve muallim mec
muası "Yeni Kültür,, ün haziran tarihli 

6 ıcı sayısı da, diğer nüshalarında 

gördüğümüz ayni ciddi ve olgun man
zarayla çıkmıştır. 

Bu sayıda Kazim Nami Duru'nun 
"İra eğitiminde tarihin rolü., başlıklı 
makalesinin ikinci kısmı, Charlcs A. 
Beard "Nazi idaresi altmda talian ve 
terbiye,,, Kemal Kaya'nm "Çocuk, ta
rih öğretimi,, , Kazım Nami ''Gecikti
rilmiyecek lıir iş.,, ve "Bir konuşma,, , 
''Pedagoji terimleri sözlüğü,,, 'Kültür 
haberleri.., Türkofis ve sair yazılar var
dır. Tavsiye ederiz. 

POLİSTE:. 

·ı 
~ 

7 kilo yapağı için daarı 
dclmi~ler. ~ 

Pazar günü İnkilab mahallesinde otu

ran Eminin evinin ahırlarında yatmakta 

olan Mehmed, Necati, Tahs:n ve Yaşa

rın dıvan delmek n.retiyle 7 kilo yapağı 

aşırdıkları anlaşılmış ve yakalanarak ad

liyeye verilmişlerdir. 

Kaza kurşıınu He ann~smi 
yaraladt. 

Altındağ mahallesinde Talat odasın
da tabancasını karıştırırken namluda bu
lunan bir mermi patlamış ve annesi Ul
viyeyi yaralamıştır. Suçlıı b~kkrnıb +ah

kikat yapılmaktadır. 

Yolcunun bavulunu çaldı 
ve yakalanclı 

Trenle İstanbula yolculuk eden De
mirin istasyonda bavulunu çalan elekt
rikçi Ahmed yakalanmış ve adliyeye tes 

lm edilmiştir. 

Hicaz kıralı Bağdada 
mı gideceli ? 

B:.ığdaddan Great Britain and ıhe 
East <lergisiiıe yazrlan bir mektupta 
deniliyol' ki: 
Buranın resmi mahfillerinde dola~an 

kuvvetli bir şayi<ıya göre, Hicaz ve Ne
cid kıralı Abdiılaziz İbnissulıd önümiiz
deki aylar içiPde Bağdacla bir ziyaret 
yapmayı tasarlaınal.tadır. Bu ziyaret, ıki 
memleket arasında yapılan itti fak mü
zakerelerinin muvaffakıyetle bitmesi
nin bir neticesi ve Hicaz kıralmın, f ra
ka karşı beslediği dostça duyguların bir 
te.,.ahiirü gibi te1akki edilmektedir. 

İrak1ılar bu ziyareti büyük br alaka 
ile heklemekte ve müstakil arab devlet
leri arasında zaten vücud bulmuş olan 
costluğun bu suretle büsbütün sağlam_ 
]aşacağını söylemektedirler. 

Fff stin hadi.;;deri '\'C ıraklılar 
Son zamanlarda Filistin<le baş gös

teren ve kolay kolay da yatıŞ,acak gibi 
göriinmiyen kargaşalıklar İrakda bir 
çok gösterilere s~beb olmu!} ve halk 
Filistin arablarına büyük bir sempati 
göstermekte bulunmuştur. 

Bu sempatiyi gösterenler yalnız İrak 
arabları değildir. Bağdaddaki yahudi
ler de bunlarla müşterek duygular gös
termekte ve mandater hükümetin takib 
ettiği siyonist politikasının orada her 
iki ırk i;in fena neticeler verdiğini söy
lemektedirler. 

Burada hakim olan kanaata göre İrak
daki arablarla yabudiler asırlardanberi 
her hangi bir ihtilaf çıkarmaksızın ya
şcımaktalar iken Filistinde bu hadisele
rin ~.1kması, burasının, yahudilere milli 
bir yurd haline getirilmek istenmesi, 
böylece arab menfaatlednin de tehdid 
edil!resindendir. 
Arabların bu sempatisi, Filistin ha

diselerinde zarar gören arablara iane 
toplamak üzere bir t.akım gayri resmi 
komiteler kurulma~ı suretiyle tatbikat 

sahasında kendini göstenniye başla-

mıştır. 

İrak aratılan 22 mayıs cuma günü bir 
''Filistin giinü" olmak üzere ilan etmiş
lerdir. O gün bütün camilerde toplanıl
mış, Filistindeki ırkdaşlarma yapılan 

kötü muameleler protesto edilmişir. 
Gazeteler Filistin hadiseleri hakkın

da tir çok yazılar neşretmekte ve ora
da ölen arabların hatırasını anmak üze. 
re siyah çerçiveli sayfalarla çıkmakta
dırlar. 

:···········4 R. Peker'in ........... : 

! inkılah Dersleri ~ . . . . 
! Ankara ve lstanbuJ Oniversi- ! 
: telerinde R. Peker'in verdiği inkı· i 
~ lab deralerinde tutulan talebe f 
İ notları, gözden geçirildikten son· i 
.:.::' ra. ULUS Baaımevince kitap ha· i 

tinde basrlmı~hT. 124 .ayfa tutan ~ 
i eser, yalnız basma maarafı kar. i 
: şılığı olarak her yerde ON KURU. i 
f ŞA sablmaktadır . ~ ···-·--·--·········· .. ·•··························· . 

f 
Fransız grevleri 
7 Haziran 936 tarihli Sunday Times 

gazetesinden: 

Bundan bir ay evel fransız genel se
çimi yapılırken radikaller, sosyalistler 
ve komünistlerden kurulmuş olan "halk 
cephesi'' ne karşı duran partiler, bu 
cephenin İspanyadakine benzediğini ve 
bunJar muvaffak olacak olurlarsa o za
man her tarafta grevler başgösterip u
mumi hayatın duracağmr ve bunun a
narsiye kadar gideceğini söylemişlerdi. 

Bugün, orada gerçekten hararetli bir 
grev hareketi baslamıştır. Ve vaziyetin 
telas edecek bir kertede olduğunu söy
lemek hiç de müba?eğa sayılmaz. 

Yeni sosyalist başbakan B. Blum 
tehlikeyi bilmez ve görmez değildir. 

B. Blum bu vaziyet karşısında iki 
şeyi sağlamağa uğraşıyor: Bunlardan 
birisi grevcilere istediklerini yerine ge
tireceği hakkında vaidlerde bulunmak, 
diğeri de halk cephesinin kazandığı za
ferin felce uğratılmaması hakkında on
lara başvurmaktır. 

Eğer Başbakan bu işte muvaffak o
lamazsa o zaman ortaya bir Kao çıka
caktır. 

B. Blum'un muvaffak olması ihti
mali vardır. Fakat diyelim ki muvaffak 
oldu, ondan sonra ne olacaktır? 

Grevciler tarihte en kolay ve en sa
rih bir zafer kazanmış olacaklardır ... 

.. .. 1911 - 12 Londra grevlerini, ya
hut 1919 - 21 grevlerini hatırlayınız. 

Biz fransız grevinden daha vahim 
sonuçlar çıkacağım bekliyebiliriz. 

Bu grevler İngiltereye nasıl tesir e
decektir? İki şekilde: birine.isi bu ha
reket ingiliz isçilerine bir .:iı-nC' k olacak· 
tır. 

Bir de henüz greve müsaade eden 
serbest hükümetleri ve yahut bunu ya
sak eden faşist ve komünist hükümet
leri zayıflatmak suretiyle. 

Fransız grevinin tesirlerini, bundan 
önce gösterenler de olmuştur. 1911 - ıı 

grevi bunların en aşikar olanıdır. Bu
gün fransız ve ingiliz endüstrisi arasrn
da müşterek ve benzer olan taraflar 
vardır. 

İki tarafta da silahlanmağa gayret 

edildiği için işçilerden birçoğu bu işler

de kullanılıyor. İşçiler kendilerine çok 

para verilebilecek bir zamanda oldukla· 

rmı bildikleri için arslan payını kopar
mak arzusundadırlar. 

Üzerine balmumu yapıştırılması la
zımdır ki fransız grevleri silah fabrika
larında başlamıştır. 

Bundaki tehlikeyi hem İngiliz, hem 
de fransız işçileri bir an evel anlama
lıdırlar. Ancak silahlanmak suretiyle
dir ki İngiltere ve Fransa gibi memle
ketlerde diktatörliiğe karp koyabilmek 
imkanı vardır. 

. Bunun üzerinde Sabotaj yapanlar, 
kendi hürriyetleri, serbestlikleri üze· 
rinde Sabotaj yapmış olurlar. 

Halbuki bu hareketJeri köriik1iyen-

İngiliz politilrası 
ne olmalı? 

. 
• 

5 haziran 936 tarihli Deyli Meyl gtt-:' 
zetesinden: 

B. Grandi'nin B. Eden'le yaptığı gö4. 
rüşmeler, İtalyanın İngiltereye karş1> 

iyi niyetler beslediğini ve bu memle· 
ketle İtalya arasındaki gerginliğe ar
tık bir nihayet vermek istediğini gös4 
terir kuvvetli bir delildir. 

Bu başlangıç iyi karşılanacak mı, yok• 
sa geri çevrilecek mi? Bu, tar;"1te bir 
dönüm noktosıdır ve burada \ .:rilecek 
karar, dünya mukadderatı üzerinde te
siri olacaktır. 

Bu kritik zamanda ingiliz kabinesi biJ 

takım ileri gelen şahısların ve sosyalis\ 

propagandacılarının "kuvvetli bir cep· 

he göstermek.,, ''ayak diremek',. gibj 

propagandalarının tesiri alın dadır. Bu 

yüzden Cenevrede gelecek Milletler 
Cemiyeti toplantısında zecri tedbirle
rin devam ettirilmesi ve yahud petrola 
ambargo konması. Süveyş kanalının 

kapatılması suretiyle şiddetlendirilme~ 
si beklenmektedir. 

İşi bu yola dökmek istiyenlerin bü

yük bir mesuliyetle karşılaştırılmalarr 

lazımdır. Bunlar, lngilterenin durumu-' 

nu sağlamlaştırmak için hiç bir hizmet

de bulunmuş değillerdir. Bunlardan bir 

çoğu İngilterenin silahlanması lüzumu

na şiddetle muhalefet etmiş olanlardan

dır. Eğer onları kendi haline bırakmıf 

olsaydık, hükümetin beyaz kitabımda 

gösterildiği 'ekilde, İngiltere tama_ 

miyle hazırlıksız bir halde iken bizi 

yeni bir büyük barba sürükliyeceklerdi' 

Bakanlar, iyice düşünüp taşınarak 

karar vermelidirler. İngiliz politikasr 

ingiliz silah kuvvetini artırmıya doğrı.: 

gitmelidir. Hükümetin vazifesi zırh 

giymeden savaş meydanına çıkmak de

ğil, adam akıllı kuvvetlenip imparator· 

luğun sulh ve emniyetini korumaktrr. 

Şurası da iyice akılda tutulmalıdıt 

ki dominyonlar, imparatorluğun ger-. 

çek menfaatleri bahse mevzu olmadık

ça barba giriğmek dileğinde değiller
dir. 

İhtiyatlı bir politika ile hareket e

derek zecri tedbirleri hemen, yahud 

mümkün olduğu kadar çabuk kaldır

mak suretiyle Avrupada bir durluk ku
rabiliriz. 

ler, bu hakikatlere gözlerini yumarak· 
bundan bir şey çıkabilir sanmaktadırlar, 

İtalyada ve Almanyada bu hareket
ler istibdada yol ~mu~tır. Eğer hürri

yet, nizam dairesinde kuJlandmıyacak 

olursa daima istibdada yol açar. 

Nizam ile hürriyetin yanyana yaşa
dığı bir yer varsa o da bir ingiliz eviı..' 

dir. Bunları, biribirinden ayırmak isti!.. 
yenler uzun boylu dütünmelidirler. 

gördü ve sordu: ., itirafta bulunmasaydım pekala mesud ya- - Seni her tarafta aradım. 
- tSert e rastladın mı? şayıp gidecektik. 
- .l:Senimle beraoer dışarı çıKmıştı. Ve::- .Nıadam dö Buatel kadar bayağı bir kadın 

min göraum, locaya doğru gidiyordu. için Odet'i ihmal ettiğinden dolayı Kastan-
EvDöDDIK ve Ot<esd 

- Evet, biliyorum, diyen Bert, kocası• 
nın elini eline alarak dizlerinin üzerine has
tırdı ve bir daha koyuvermedi. 

Yazan: /AK ŞARDON 
'/'ürkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR _,,, __ ---------

Loca hi.zmetçilerinden biri yaklaşıyordu. 
Bert kendi kendine: "Şimdi meseleyi biliyo
rum ... " diyerek kapıya vurdu. 

Odet sordu: 
- Sen misin? Alber' e rast gelmedin mi? 

Seni aramağa gitti. Çıktığını gönnemiştik. 
Hemen arkansıra fırladı. 

Bert, yeğeninin heyecanlr, tasalı ve ol
dukça tevazulu haline dikkat etti. Bu kadı
na, ve bütün kadınlara karşı merhamet du
yarak ve sanki kendini bir fena rüyadan kur
tarmak, daha az karanlık olan realiteye dön
mek istiyormuş gibi, hızlı hızlı ve gUlUmsi
yerek: 

- Görmedim, dedi. Fakat şaşılacak bir 
§CY değil; öyle kalabalık var ki! bu perde a
ralan da öyle uzun ki 1 keşke Alber' e tesadül 
ttseydim; tanınmış adaııı lann isimlerini ba-
na söylerdi. 

1 

Aıoer, Kastanye'yi tenhaca bir koridora ye'yi ayıplamakta olan Alber sordu: 
doğru çekti. - Zevklerinin bunca ıstıraba değeri ol-

- Seninle görüşmek istiyordum. Odet duğundan emin misin? 
senden memnun görünmiyor. Seyircileri yerlerine çağıran çmkırağı 

- Ah ne acayip bir kadındır o 1 bir gün dinlerken Kastanye cevab verdi: 
·insanı kendine hayran eder; bugünkü gibi... - Tuhafıma gidiyorsun. Bir çocukla ko-
Sonra birdenbire aklı başından gider. Cehen- nuşur gibi bana fazilet dersi veriyorsun! 
neme benziyen geceler geçiriyoruz. Dün ge- Etrafta gezdirdiği bakışlariyle bir pembe 
ce hiç uyumadım. Gitti, bir odaya kapandı. şapkayı arıyor ve bu pembe şapka altındaki 
Öldü sandım. Onun gibi yumuşak tabiatli bir mavi gözleri hatırlıyarak sözlerine şöyle de
gcnç kızın böyle aksi bir kadın olabileceğini vam ediyordu: 
hiç ummazd,1. - İnsan hayatı esefle anacağı gün gene 

- Bu aksiitği çoğaltan sensin. Hfila Ma- aynı esefle yadedeceği şey nedir, bilir misin? 
dam dö Buatel'le görüşüyor musun? Evli ol- Güzel bir aşk başlangıcı ... bir kere daha genç
duğunu hiç hatırlamıyor gibisin. Halbuki leşebilmek ! ... demin bunları küçük bir kıza 
karını dilşünmeğe mecbursun. Seni seviyor... tekrarlıyordum: "Siz benim belki sonbaha
yalnız düşün ki aşk böyle sarsmtılara her za- nmsmız !'' 
man tahammfil edemez. Loca kapısını açmak üzere yaklaşan ka-

- Ben Odet'i severim. Hat11A sana şunu ömm çekilmesini bekliyen, Alber, alcak Clcs-
eöyliyeyim ki ona kartı bu derece ıefkatli le: · 
olduğumu kendim de bllmeızdfıri. Kalbimin - Kalbini yoruyorsun, dedi.' 
en sıcak taraftan değilse de en temiz, en se. Bert, karanlık locaya giren iki erlc:eie 
batlı tarafı onundur. Kendisi de tlmdlye ka- doğru döndü. 

:(.:(.~ 

Doktor Nat, tiren vaktinin geldığim fark· 
ederek kalkarken: 

- Biraz yorgun, hava değiştirip din
lenirse bir şeyi kalma~ CiP.ili. 7.aterı 1 .:ıtit 
zamanı da geliyor ... 

Alber, Bert'in odasına döndü: 
- Sende hiç bir hastalık bulmarh. Bu al~· 

şam pek güzelliğin var. Beraber yemek yi.' 
yeceğiz, değil mi? 

Bert gülümsiverek cev;:ıb verdi: 
- Evet. kendimde iyilik his""' hnrn....,. 
- Demin Nat'r dinlerken a'l'"h-~ bir fi. 

kir geldi: bu vazı ~uing'de geçirse1-.? 
- Suing' de mi? 
- Fenamı? sabahleyin Paris'e i ·""in b'l· 

şına gelir ve akşam eve dönerim. D .. r gün· 
ler, öğleye kadar kalır, bazı günl.,. .. ·~ öğlt 
yemeğimi burada yerim. Elizah ":.' ris'tt. 
bırakırız. Bana yemek hazırl"~ ·o ilr 
Luiz•i de S11i11 fT, e uiitiirürüz. O- · yar 

. dımcı kadın bulabiljrsjn. 
AaM ıal..da llı•.t.r......t&--ı. 'Rl..ı..ı.....ka ...A __ .._ __ AJ.1' uı.u.-~ .~~~~~~~ ~~·~~~~-~~~ 
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Devrim çocuklarına mektuplar: 3 
....,, 

· V ataıı topragı .. 
• b · por alanı Ankara'cla yenı ır 1 

ak . • tetkikler yaptıktan 
.,apm ıçın . d .. en bir ya
sonra memleketıne on .. d··m. 

d •v• aponı gor u ' 
IJancının ver ıg: r ı rden 
._. · d "gezdiğim yere 
11ır yerın e . d mcmle-
toprak niimunelerı al ım, hlil . .. .. .. rum. orada ta 
•etıme goturuyo ' 

• v • ' ' diyordu. 
ettırecegun . l k t kimyahane-

y abancı mem e e 
. . t .. k toprağır.dan ne 

ıı, bır tutam ur .. 
anlar? diye diişündum. toprakları· 

Tutanı tutam vatan uri-
b .. ""k hayecanını cum 

nm en uyu ~ .. .. ünde duy-
)'etin onancu yıldan~.'".. hutlan-

0 b". ··k s.unun mu!]tuk: uyu d Ankaraya 
'Jığı meydanlar an, lan-

.. d 'imek üz.ere toprak top gon erı " ? 
Jıiiını hatırlıyor musun~ına dair 

Bir tutam ııatan topr ki eski
nL. b k h tıra..rn da var 
oır aş a a . k d genç ol-
r:cdir; belki ıenın a ar bir ha
Juğum günlerden kalma 

tıra... "d" Jum za-
Yurdun dışına gı ~e Jl~ndi. 

vallı anacığ~m'.~.ahz~ fidanın di
ıliyle yeti§tırJıgı k almış onu 
\inden bir auuç topra b vul~mun 
ıarmı§, ıarmalamıf' Ô u bütün 
'1ir köşesine koynw§tu. ı:Cdk bir 
prbetlerin acısını ava wn fCJfl· 
vatan parçası gibi, uzun u 

yayım diye... b d duran 0 ula-
Bir giin, dola ım a atlamlf, 

tık pa.lıetin bir ken_arı r praklar 
fÖmleklerimin üzerıne o döndü
Jökülmü§tÜ. Akıam e~ede i8 gör-

.. k "ın verın fum za.man C?!l • • A v ·ı ma-
mü!( bir insan huluskarlıgı ı e 

ıil;tini anlattı: l giren bir 
D l b .,,. na&ı sa, 

- o a ını-, d··k ··ımiif-
paket toprak, patlanaı§ 0 kama
tü Bütün çamcqırlarınızı yı .. 
ğ~ aldım ve paketi lırlatıp çop te-

ne esine attım. l •Jim. gur-
Gen.,..tim heyecan ı ı ~ .. ··k 

>" , • • • bü ük ve RUÇU 
betin aızısr ıçımı l ~ gulandırı
her türlii sebebler e u;:_ylem.eclen 
)'orclıt Kaclınn bir ~ey ' 0 

.• ··J ··m · h yuru u , 
sokağa fırladım; em 
hem ağlaclım ... 

:;.;t.:(. 

hidlerin türbe-
Sınırları adsı~ §e. d canlı ba-

l · ı · ·ı uzerın e · en_ ·.e çızı en, .. de yeni yenı 
ıaklar yeti§en ve ıcın. kurulan bu 
labrilıaların temell~rı topraklarını 
güzel vatanın kı.ıtsa. 

d k yetı§mez. 
ıa ece, sevme k ben on-

Scnin kadar gcj t"ı,,mJ~n a-
dan bir tutamının ° ~ dök-

l _z··~ ··için goz ya 1 

lınıp dökü augu J b" tıttamına 
.. .. en onaan ır mu§tum. s ı k istiyen 

göz dikmek ve el ukz~t'!1"Jaha bü· 
.. l mc ıcı"-

olırrıa onıı on e • . J e hanım 
yük bir hevecan ıçın , 

•• ? •• 
Jökmezmısın. . ART 1u 

M. Nurettın 

AJnein ail tere ve Fransa, 
ri;aya olan harb borçla

··aemiyecekler 
nnıo h .. 

_Fransız u-
Vaşington, 15 (A-,~·) len ve tutarı 

. bugune ge 
kümetinin vadesı ··kselen harb 

7 b·n dolara yu . 
'14 milyon 78 .. ~ ödeyemiyeceğine daır 
ix>rçları taksıtını • .. deri dıj bakan
olan notasını fraı\SIZ ışgu 

hğına vermişti~. Romanya ve Yu· 
İngiltere, Lıtva:d birer nota ver• 

goalavya da bu şe e 

Si W 
ULUS~ 

Binlere ~omünist Pariste biiyük b ·r miting yaptı 

CC l es·ııİn me})US S ~ç· mu 
bir programla Iluffalo 

~ k--ız' n 
stadında 

...... 
ıgı za er 
kutlandı 

vüJ lii 
< I 

Parıs, ı !> ( A.A.) - Dün komünistle· 
rin Buffalo stadyomunda tcrtib etmiş ol· 
dukları bir mitinge büyük bir halk küt
lesi iştirak etmiştir. Daha saat on dörtte 
stadyom ağızına kadar dolmuştu. Tri
bünler, çimenlik ve pi:;tler halk tarafın· 
dan doldurulmuştu. 

Yer yer bayraklar, tabel~lar ve band
rollar yilksehyordu. Muzika takımı, par
tinin merkez komitesi ve gazetecıler i
çin tribünler vücuda getirilmiş olan çi
menlik güneşin kızgın ziyaları altında 

kavruluyordu. Komünist gençlerinin. ço· 
cuk gruplarının, grev komiteleri dele
gasyonlarının ve eski muhariblcrin ge
çid resmi yapabilmeleri ve bu r~smin İ· 

yice görülcbamesi için pist yiıl:seltil-

miş idi. 

l'ii klii bir pro;:: uun 

Program, pek yüklü idi, grev komitele
rinin ve bilhassa Mesajeri Haşet grevci
lerinin geçid resimleri uzun uzadıya al
kışlanmıştır. Delegasyonlar, mensub ol
dukları müesseselerin ismi yazılı bulunan 
ve :r:=-ferlerini ilan eden levhalar taşıyor-

lard1. 
Büyük stadyomda sevinç ve coşkun-

luk adeta taşıyordu. Her taraftan yükse

len nağmeler, zafer nidalarına karışıyor 

Ve meserret günlerinde büyük halk küt-

1 1 ·nin toolantılıırına h:ls olan havay1 e erı . • -
yaratıyordu. 

.~ere/ ır·ibımünlt(: 

Partinin merkez komitesinin azası, 

Şeref tribününde yer aldılar, bu tribü

nün üzerinde dört büyük kızıl bayrak 

dalualanıyordu. Bu bayrakların üzerinde 

k': rak ve •·r f, ,. ve yukarı köşesinde çe ıç o . . . 
de ufak, üç renklı bır bayrak vardı. 

Komünist partisi sekreteri B. Gitton, 

utkunu söyledi. Mumaileyh, bu 
açma n . 

l·v•n serimde kazanılan muvaffakı-
şen ıgı " . 

1 1 haziran gecesı kazanılmış olan yete, 
"ekmek zaferı., ni kutlamak için tertib 

edilmiş olduğunu söylemictir. Hatib, ko

münisetlerin parolalan şu olduğunu söy
lemek suretiyle sözlerine nihayet ver-

miştir: 

.. _ Serbest, kuvvetli ve mcsud Fran

sa için .. Sovyetlcrin Fransa cumuıiyeti 

için ... , 
Umumi iş konfederasyonu sekreteri 

B. Fram, işçi sınıfının göstermiş olduğu 
disiplini övmüş ve katoli işçilerin, ateş 

haç mensublarımn ve milli gönüllülerin 
umumi iş konfederasyonuna girmiş ol

malarını selamlamışbr. 

Bir .~onalistin nuılm 
Sosyalistlerden B. Ziromski, şu hita

bede bulunmuştur: 

"- Biz, bilhassa icraat ve faaliyette

ki birliği tebcil ediyoruz. Çünkü yalnız 

ınilli siyasada değil, aym zamanda mit

letlerarası siyasada tam bir değişiklik 

bu5ulü bu birlik sayesinde müyesser ol

muştur. Fakat irticaın manevralarını 

boşa çıkarmak gerektir. Bunun için sos
yalist partisi, kOlllünist partisine arala-

rındaki irtibatı temin edecek bir komite 
kurulmasını teklif edecektir.,, 

..Kızıl bayraT.la iiç ren/ili 
bayrok uzla~ıı." 

Parlamento ikinci reislerinden komü
nict partisi sekreteri B. Düklo, 14 tem· 
muz 1935 de gene bu s::ıhada kızıl bay
rak ile üç renkli bayrağın uzlaşmış ol
duklarını habrlatmıştır. 

Mumaileyh, B. Blum'un komünistle
rin tam ve samimi yardımına güvenebi
leceğini söyledikten sonra orta sınıflara 
hitab ederek şöyle demiştir: 

"- Bizi korkutmak teşebbüsünde bu
lunuldu. Fakat i çiler, hiç bir şeyi tahrib 
etmek istemiyordu. İşçiler, sadece ken
disinin ve çocuklarının ekmeğini müda

fa~ etmek istiyorlardı. İ şçiler, bu kadar 
giıdükle elde etmiş oldukları semerenin 
kendi ellerinden alınmasına müsaade et
miyeceklcrdi. İşçiler, ne Hatların yüksel
mesine, ne de para kıymetinin düşmesine 
izin vereceklerdi.., 

endüstrisi 
Kırk saatlik haftadan 
doğan ağır yükü 

kaldırabilecelani? 
Berlin, 15 (A.A.) - Germania ga

zetesi, bundan böyle çetin bir savaşta 
bulunması gerekecek olan fransız en • 

düstrisinin, hafta iş saatlerinin azaltıl
masından doğacak ağır yükleri kolay • 
lıkla kaldıramıyacağı kanaatindedir. 
Gazete. milletlerarasr konferansa tel -

mih ederek, şimdiye kadar kırk saat u
sulünü hararetle müdafaa etmiş olan 
İtalyan delegasyonunun konferansı ter
kettiğini ve ingiliz delegasyonununda, 
incriliz bakanı gibi, bu husustaki gay -
retlerden uzakla'1111akta olduğunu kayd 
ve netice olara c da milletlerarası bir 
anlaşma imkanlarının her zamankinden 
daha az olduğunu beyan etmektedir. 

1'ccinı ve eııdiistı · od"ısı 

delegasyonunun isıedikl,•ı·i 

Paris, 15 (A.A.) - Tecim ve endüs

tri odasının bir delegasyonu senato fi

nans komisyonu başkanı B. Kayyoya 

başvurarak, 40 saatlik iş haftası usulü

nün Fransada tatbikinin bu mesele hak

kında milletlerarası bir mukavele im
za edilinceye kadar geçiktirilmesini ve 

bilhassa ihracatcılara tazminat veril -

ı' mesini iı;temiştir • 

Fran~anm iç zorluldarı ve 
Deyli Telgraf 

Londra, 15 (A.A.) - Deyli Tel -

graf gazetesi, Fransa iç zorluklarının 

dı§ i~leri alanında fransız hükümetinin 

icraat kuvvetini bir dereceye kadar fel· 

ce uğratmı~ olmasını büyük esefle kar· 

§ılamakta ve almanların hareket tarzın· 

daki sebat ve sertliği lıuna atfetmekte

dir. 

Bundan sonra B. Vayyan Kutıiry~. 
halk yeminini okumuştur ki şu §Ckilde
dır: 

"- Fransız milletinin birliği için, ko

mUnistlerin istedikleri ve meydana geti· 
recekleri serbest, kuvvetli ve mcsud 

Fransa'yı meydana çıkarmak için her 
türlü gayreti sarfedecegimi'ze yemin e
deriz • ., 

Miting, hiç bir hadise olmadan, saat 
1 7 ,20 de sona ermiştir. 

Taşıa .~dıirleri11dc J,. ~"'ıli/,·/,•r 
)'<ıJJıltlı. 

Paris, 15 (A.A.) - Seçimde elde e
dilmiş olan muvaffakiyeti kutlamak için 

bütün Fr::ınsa'nın büyük şehirlerinin ço

ğunda "halkçılar cephesi" tarafından nü
mayişler yapılım tır. 

Paris'te üç renkli ve kızıl bayraklar 
taşıyan binlerce kişi, şehrin başlıca cad

delerinden geçmişlerdir. Hiç biı hadise 
olmamıştır. 

l(ısa Dış Haberle 
* Roma - Bir sis esnasında iki as

keri tayyare, Alplerde kain Grappa da
ğma çarparak parçalanmış, iki pilotu da 
ölmüştür. 

* Viyana - Başbakan muavini ya
kında Roma protokolunu imza eden 
memleketleri ziyaret edecektir. Başbakan 
muavini evveli Budapeştcye, sonra ital· 
yan memleketlerine gidecektir. 

* Madrid - Bakanlar kurulu tara• 
fın< an bugün verilen karar mucibince 
İspanyanın Cenevre delegasyonuna dı~ 
bakanı B. Barçianin başkanlık edecektir. 

*Roma - Napoli şark enstitüsünde 
şarki Avrupa dil ve medeniyetleri hak. 
kındaki tedrisat, alav ve Balkan grupu 

ve U gro - Finnois grupu halinde iki kı· 
sım olarak ayrılacaktır. 

Bu iki tc<lrisat grupu, bu memleket
ler dillerinin öğretilmesinden başka, kon
feranslar verecek, bu memleketlerle kül
türel münasebeti kolaylaştıacak, dil ve 
tarih kitablannın tercüme edilmesine ve 
basılmasına yardım edecek ve bu millet· 
ler kiiltürünün bilinmesine aid her tiirJü 
teşebbüsleri te~ik eyliyecektir. 

• Münib - Giscla munnayer "Al
manya'', 44.99 metre ile yeni bir millet
lerarası disk atma rekoru kırmıştır. 

• Madrid - Marins ''İspanya'' 54.48 
metre ile yeni bir cirid atma dünya re
koru !:urmuştur. 53.20 metre olan eski 
rekorun sahibi Agosti idi. 

• Stokholm, - Kabine istifa etmi ·-

tir. 

• Londra, - Meşhur muharrirleı -
den G. K. Chesterton, kalb sektesinden 
ölmüttür. 62 yaşında idi. 

* Bedin - Alman satranç oyuncu· 
lan birlifi tarafmdan tertib edilmİJ o 

lan milletlerarası turnuva, altı buçuk 
puan ile Alekin "Fransa,. tarafından 

kazanılmıftır. 

İkinci, Engcls ••Almanya., , üçüncü-

Acıklı Bir öJüır .. -, 

Küçük ölü Gültekin Ülgen 

Ayrn on uçüncu cumartesi sabahı sa
at onda birdenbire hastalanarak Nümu
ne hastanesine kaldırılan Urfa say
vı ve Türk Maarif Cemiyeti idartl 
heyeti başknnı B. Refet Ülgen o,,,11 
on iki yaşlarında Gültekin Ülgeri 
yapılan biıtün tedavilere rağmen 

eveligün saat 19 da olmüştiıf. 

Cenazesi dün on ikide kaldırılarak ha · 
zırlanan yere gömülmüştür. Resmini 
koyduğumuz bu çok sevimli çocuğurı 

ölümü tanıyanları üzmüştür. Ailesin" 
sabır dileriz. 

Belçikada liberal parti 
milli meclisinin bir takriri 

Brüksel, 15 (A. A.) - Liberal par

ti&.inin miJli meclisi. bir takrir kabul 

etmiştir. Bu takrirde kovaliıyon kabi .. 

nesinin kurulu~unu gerektirmi olan 

hal ve ,artlardan dolayı teessüf izhar 

edilmekte ve kabinede liberallerin bu· 

lunmakta olmalarına rağmen Jibc .. al 

partisinin her türlü scrbestisini muha

faza etmek niyetinde olduğu beyarJ 
olunmaktadır. 

Jer de Morozcy "Macaristan,, ve Stahl· 
bcrg ''İsviçre,, dir. 

• Kanton, - Japon konsolosu biı 

nota vererek Japonya aleyhindeki ha • 

reketi ve bilhassa aşağı yukarı 100 bin 

kişinin iştirak ettiği tezahürleri şiddet .. 

le protesto etmişir. Notada, mevzuu ba• 

his hareketin Çin - japon dostluk mua. 

hedesini bozmalf demek olduju zikıe.ı 

dilmektedir. 

* Darjeeling - Everestaağına çıkan 

heyet, dünyanın en yüksek tepesi olan 

bu dağın zirvesine çıkmak teşebbüsi.in· 

den vazgeçmi~tir. l:ley~t, /'.akında Fin, 

distana dönecektir. 

* Haydarabad - Bu~dalCı ainemaıar· 
dan birinde yangın çıkmıftır. Yirmi k:t-

dar kadın ve çocuk ölmü9tür. 

• Atina, - İlk e ki muharibler koa 
gresi Atinanın ve vilayetlerin muhteW 

150 kurumunun i tirakiyle açılmı tır. 

Kongrede, Kıralın, hükümet erk:lnınu, 

ve ııyasaJ partilerin delegeleri de haz11 
bulunmu§tur • 

mişlerdir. 

........ ---=- relrika No: 72 

EKUN HARB 
TOPY LUDENDORF 

Kurmay başkanları, yalnız başkumandan 
yahud ordu kumandanları tarafından kendi
lerine bırakılması zaruri olan sahalarda di -
rektif verebilirler; bu suretle de, başkuman
dan ile ordu kumandanları, tam bir mükem
mellikte olmayan şahsiyetlerin, kolayca 
hakim olabilmeleri dolayısiyle, kendilerini 
seve seve verdikleri teferruatla ufak tef ek iş
ler arasında bunalmaktan sıyrılmış olurlar. 
Tali derecedeki makamlarla, emir yolu ge
çidinden başka Iıiç bir geçidle münasebete 
girilemez! 

te büyümektedir; ancak tekmil müdafaa or .. 
dusunun başına geçmiş olan ve harbm mü -
vaffakiyetli bitirilişi ile milletinin varlığı 
bağlı bulunan en ağır kararları, daha ilk cid
di buhranda tabii bir sevkle yıldırım süratiy -
le ırak günler içindeki meçhule doğru tesbit 
etmek mükellefiyetini taşıyan başkumanda -
nın, karşılaştığı mütalebeler azami bir ölçü
yü bulmaktadır. 

topyekun harbın temellerini teşkil eden or
du ve millet hayatının her sahasına göz gez
dirmek ve bu sahalara hulul etmek zorunda
dır. 

vasan: General TUNA 
• . Hikmet 

Türk~·eye çevıren. -

- a bir şef yolu ve ne de, 
İstikbalde ne ay~~ndaki gibi, mevcu.d vu

maalesef dünya ~~rürnesinden başk~ bır şe
~hsuzlukların buy 'k olarak hiç hır sur>!t
ıuc yaraınıyan ve ~ratı. ka"n olmıyan ··ku-
' ·1 ıneım ··k Jc kontrol ~dı ~~s i meydana getiren ru ·-
manda geçıdlen ~!erindeki kurınay sut>aY: 
sek kumanda heye , . kurnand:ı heyetlen 
Jariyle, tali de:e~~~e!a~ıa gö, Uşrneler olma -
arasında lıaddın 
malıdır. . . Dac;kurnandan ile o: -

Tel:rar eclıyoru.m. ;dir. Başkcın da cıa· 
au hımandanı. enur !vere kurmaylarma ve-

' ld oıı arın . ' . hil oldu<:>u ha e, • kendi emır,en ::. ' la'" ya nız . . 
rilmiş olan suua)~ ' ... · l ~ .. i ,- ·r .t '11 

altm:~ · · .- ; 0 : • • ..rc:tct ccl:me.ıler. 
b 

, " ... "' . . u.-.a. v•"' .... 1. .. C • 
a~ ... ,.a " ..... '-''"• 

Başkum3ndan, kendi kendine hüküm yü
rürür. O, tek başınadır. Maiyetinde istediği 
kadar de~erli ve zeki kimseler çalışsın, hiç 
kimse onun içini miişahade edemez. 

Ulusun varlığını idame maksadiyle yapı
lan cenkle~mede cephedeki her er'in, her su
bayın mesuliyeti ne kadar büyürse, topunun 
birden büyük bir ihtimamla yetiştirilerek 
sa:rıamlastırılması icab eden bilgi, iktidar 
ve 

0
azi:n ·klıv -veti sahalarında kendilerinin 

kar:llı.u ına dikilen mütalcbeler de, o nisbet-

Bu karar, aynı maksad uğrunda mukabil 
ameliyclerle filen karşısına çıkan düşmanın 
azmiyle, çok geçmeden bir malfim ve realite 
haline çevrilmekte olan bir meçhule tevcih 
edilmektedir. 

Kendini yendirmeyen, bilakis harbın bu 
meşkuk vaziyeti içinde yenmek isteyen düş
manın azmini kırmak için, başkumandanın 
azami kuvvet harcaması icab etmekted' 

O, bir yandan bütün kabiliyetin"ı y··ır. ~. . ... . , uregı-
nı azamı bır hadde bu hususa tahs' d k d .. ıs e er en 
aynı zaman a da onccden izah ettiğim gibi 

Eğer başkumandan bu vazifesinde, yalnı" 
sathi olarak hareket -edecek olursa, bu tak
dirde başkalarının çocuk oyuncağı halini 
alır. 

O, çelik gibi bir kudretle hareket etmek 
.zon~ndadır. Böyle bir kudretle çalışma, to .. 
yekun .. harbın bitirili i üzerinde olduğu k~
d.ar, duşmana karşı yapılan hareketler üzc
rı.nde de te~i~li olan en güç kararlarını tat . 
bık etmek ıçın kendisine güven verir. 

Başkumandan hayatı kolay b' 
d ~ ·ıd· ır yaşama 
d egı ır. Bu ha~atı o, şahsiyetinin mesuli.yet 

uygu ve gururıyle sürer. 

Başkumandanlık ve önderlik hatt'' 
ker olm k k , a as 

~ ' arakterden azami şeyler talcbet· 
md ~ktedır. ~u cihet ise, ekseriya bilg ... · . .!n de 
a.ıa ehemıyet1' · 1' 1 ... ·'U • 

(Scn•.ı 



S-AYFA 5 

o 
ı Polis me ;;leğine gire-
•"' cek bir vatandaşın s1hati 

yerinde, boyu, en az 1.64 

metre ve yaşı 23 den a
şagı, 30 dan yukarı ol
mamalıdır . 

Askerliğini yapan, 
mahkumiyeti olmayan, 
en az ilk tahsili culunan 
fa zilet ".e ahlak sahiple
ri. <lo~um yerinde çalrs
ma~ı istememek şartile 

polis olabilirler. 

Polis olma şartlarını 
ha iz olanlar ilk defa po
lis namzedi sınıfına a
lınırlar. Asgari bir se -
ne müdetle iş fü:erinde 
tecrübe edilirler. Kabi
liy et gösterenler asıl 

polis sınıfına nakledi
lirler. Liyakatsizlerin 
meslekle alakalan kesi
lir. Bunlar hiç bir hak 
taleb edemezler. 

Namzedlerin elbise
lerı de polis memurları 
gibidir. Yakaların<la 

kırmızı çuha bulunur. 
Fakat çuhanın üzerinJe 
hiç bir işaret yoktur. 

Emniyet umum direktörlüğü 1329 - · 

tarihli polis nizamnamesinin polis kıya
frtinden bahseden hükümlerini değişti-

ren,. · ::ıkkında müstakil hüküm-
> eni bir nizamname ha

Bu nizamname Devlet Şl\ra-
ıan ve Bakanlar kurulundan geçmi~ 
yüksek tasdike iktiran etmiştir. 

Yür!iırlüğe giren yeni kıyafet m-
4dınnamcıinin eskisinden farklı olan 
hükümlerini sırasiyle yazıyoruz : 

Cakctlcr, pantolonlar ve kaputlar ta_ 
mamen .:ııhsı;: ve koy u k:.ırşı.ıni renkte 
kumaştan yapılacaktır. Caket yakastn
da önden omuzlara doğru 7-10 santi
metre uzunluğunda kırmızı çuhadan ve 

ıeri kalan kısmı caketin kumaşındandır. 
Yakanın k ·r· n ızı çuhadan olan kısmının 
üzerinde •ı ırtın derer esini ve sın ı 

:mı gösteren işaretler bulunur. 

Polis namzedi, polis, ü~üncü - ikinci 
- birinci komiser, merkez ve emniyet me
murlarının ve bu derecedeki polis men
sublarının caket yakalan kapah biçim
de ve kopçalr olup yaka yüksekliği gi
yecek memurun boynuna göre dör tten 
ahı santimetre katlar de ğişebilir. 

Emniyet müdürlerinin ve o derecede
ki polis mensublarının caket yakaları 

açık ve devrik olacaktır. Yazlık caketler 

lcrein renginde olmak üzere kışlık caket 
formasında yapıltr. 

Üniforma ile çalışan memurlar vui
Ie yaptıkları sırada tulga kullanırlar. 

Tulga köseleden yapılmış ve elbisenin 
renginde boyanmıştır. Vazife başında 

bulunmıyan üniforma h memurlar kasket 
giyerler. Kasket kışlık caketin kuma
şından yapılır. 

Ayakkabılar, fotin. k etr ve çizmedir. 
Rengi siyah olacrktrr. Başka renk ve bi
çim katiyen yasaktır. Techizat olarak her 

sınıf üniformalı poliste gönlük palaska 
kemeri vardır. Kemerin sağ tarafında bir 
kılıf içinde tabanca. sol tarafta bir çan
tanın içinde polis rehberi vardır. 

Atlı polisler vazife sırasında kılıç ve 
lüzumu halinde mızrak taşırlar. Komi
serler ve daha yukarı derecelerde bulu-

nanlar resmi günlerde ve merasimde düz 
biçimde ve kabzası ile kmr nil;elrlen ya

pılım!! kıh<; ve sırmalı n<tlaska kemeri 
ve kdıç püskülü ve is pal ~ti taşırlar. 

Üniformalı polisler siyah renkt~ ve 
bir parçcı kıımaştan yapılmış olup dikiş
siz ve pelerin biçiminde muşmba giye
bilirler. 

Polis namzedi, polis. üçiincü - ikinci 
• birinci komiser. merkez ve emniyet 
memurlarımn izinli ol.nadıklan zaman
hırda üniformalı elbise givmeleri mec
bn: itlir. B unlara her sene elbisenin ku

m<:.!jından lıir kask~ t, ya .. 1ık bir kas!cct 
kılıfı, bir kı!!lık caket vf:. pantolon, bir 
Fnzlk caket ve panto !od. fot in, ketr ve
ya çizme, clcl ;vl' n v t: i"d sLnede bir ka
p · verilir. 

S · ;ı me .. ıt rli\rıı1 v :ı telrni't sınıfa 

/ 

iı' '\,il'' a ırı~ 

K11ru <.-
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POLİS MEKTEBİ 
TALEB ESİ : 

Polis olmak isti}'enler 
bir istida ile bulundugu 
yerin en büyük mül kiye 
memuruna bir istida ve
rirler ve ellerinde bulu
nan vesikaları bu ist icla
ya rapt ederler. 

lliikümet her polis 

memu runun as ıl sın ı fa 

geçmeden eve] poJi:.;ler 

için aç ı lan mekte!, de. o

kuttunılması esasın ı 

kabul e tmi~tir . Nanı -

ı:edler bu mektebtle, na

za ri ve ameli dersler 

görürler. Bunlar ara

s:n<la kan uniar. ceza 

tatb i katı, parıncı k izleri, 
s ı,11 yardlllı ve gazdan 
korunma, jimnastık gi
bi dersler vardıı. 

Mek teuli p.:>lis kıya
fetleri namzedlerin ve 
memurların aynıc.l ı r. 

Yalrıık yakalar ı nrlai.i 

kırının cuhanın ü zt -
tinde !Jir ( r .. ) ruıııı:u 

Anki:'ra b?hçeli evler ~ ~..,n ~ rıl

tiıi hisselerinden iki adet satı
lıktır. 1341 e müracaat. 1-2437 

ZA\İ 

Yüni~ mens ucat fabrik;:uı kam
yonuna aid 964 no.lu plaka zayi 
olmııstur. Veni::; i alm:ıcağmd<n e.; 
kisinin hükmü yoktur. 1-2 t38 ---

Satılık arE: aiar 
Yenişehirde Şı.1rayrdevlet bi 

nahı arkasında Dikmen asfalt y.:>
ltı ü zerinde 1155 numaralı ada
nın 26, 27, 28; numaralı ve hcı 

biri 490 mrtre murabbaı büyük 
lü ğündcki üç parseli ayn ayn ve. 
ya toptan satılıktır. Fazla ma!U
mat almak istiyenlerin Keçiören 
yolu üzerinde tohum isl§.h istas· 
yonu asistanların.dan Muzaffer'e 
müracaatları. Teli. 2221 

1-2501 

.. 

~ POLİS MEMU'R.U: 

;.~· Cumıı riyet bükümed 
·"M 

. wf§ polis mesleğini. milleti· 

.i mizin yüksek kültürün' 
uygun bir seviyeye eriş· 
tirmek kararındadır. 

Onun için sıkı bir ınes• 

lek inzibatı içinde çalıp 

r ak namzedlik devresin\ 

geçirmiş ve polis mek· 

tebini muvaffakiyet14 

bitirmiş olan polis me· 

murlarr polis mesleği • 

nin birinci kademesın~ 

teşkil etmektedir. Mu

ayyen bir müddet pı> 

lis sınıfında hizmet c 

denler verecekleri i ınti 
hanı kazandıkları tak· 
dirde üçüncü komiser· 
liğe terfi ederler. Dahi 
yüksek sınıflara terfileri 
kabildir. 

Polis memurlarını• 

yakaları da kırmızı çu· 
halıdır. Yalnız bu çuha· 
nm üzerinde bir santi· 
metre kutrunda nikd · 
den yapılmrş birer yıl
dız bulunur. 

ınenı:ub nıcuıurıara ıstlhkaklannın tuta 
rma karşılık olarak şapka, elbise, pal· 
to ve fotin verilir. 

Emniyet müdürleri her nevi toplan• 
tılarda ve h~r hangi bir işin icra &afha· 
sını bi'zza t idare ettikleri hallerde, res
mi günlerde. merasimde üniformalannı 
giyt:rler .. 

Üniforma giyen memurlara bir tulga 
köseleden yapılmış bir palaska kemeri, 
bir tabıınca, bir tabanca kllı fı, bir rehber, 
bir rehber çantası, zinciri ile beraber bil 
düdük, saat, elektrik cep feneri ve bit 

büyücek çakı. merasim ispaleti ve bıın· 

!ardan tlı sınıfa mensub olanlara kılıC"y 

veya mızrak demirbaş olarak verilir. 
Sivil memurlara ve teknik sınıfa men
su b olanlara bu eşyalardan lüzum görü
lenler verilir. 

Uçaklı, motosikletli, bisikletli ve atlc 

sınıfta çalışanlara belediye seyrüsefer 

mt.murlarına sol kolları bazuları üzerin

de 6 santimetre kutrunda kırmı~ı çuha 

dikilir. Bu çuhanın üzerine bir santime
re genişliğinde ve beş santimetre kut
runda nikelden yapılmış ve düz çerçeve 
halinde bir daire ve bu dairenin ortasın· 

da memurun çalıştığı işe göre gene ni· 
kelden yapılmış 4 santimetre kutrunda 
işaretler bulunur .. 

Bu işaretler şunlardır: 

l' ~akta çalışanlarda: - Ortasında Ulr 
ay-yıldız bulunan çift kanad: 

A th olarak çalışanlarda: - Birer uç· 
lan biribirine karşılıklı ve fakat (S) 
remzini andıran iki nal; 

Motosiklet ve bisiklette çalışanlarda , 

- Pedal çarkı; 

Seyrüsefer işlerinde çalışanlarda: -
Çapra ... iki ok. 

Teknik sınıfa mensub olanlar vazi

fe sırasında ve sivil memurlar lüıumu 

halinde alakadarlara göstermek suretiy

le memuriyet sıfatını anlatmak ve yaban· 

cı dil bilen memurlar daimi olmak üze
re yazılı işaretler taşırlar. 

Yabancı dil bilen üniformalı memur

lar bildiği dilin remzi bulunan defne da

lı resimli daireyi sol kollarının bazusun
dcı. ta~ıyacaklardır. 

Yerıi nizamname polis işlerinde çalr· 

şanlar ic:;in de kıyafetler kabul etmiştir. 

Bunlar deniz işlerinde müstehdem, kap· 

tan, mal:inist, sandalcı ve otomobil ve di· 

ğer vasıtalarda çalışan şoförler ve oda 

c ılardır. Daire ve mahalle bekçilerinin 
kılıl;lan da bunlara dahildir. 

ln~aat sahiplerine f11· .. :ıt 
Satılık doğruma kcr('Slcs i 

Dört senelik kuru ve budaksız çını '1 

çam kerestesi Bankalar caddesi 25: N u 
rettin Baki Ersoya müracaat, 

Tel: (36541 



2 ve 20 kompr IT'Clık vmb.:ıla1l.1rd.1 ...,l.(.:l 
bulunur . 

AmbalaJ ve komprimelerin f.?1•11111~ 
üzerinde halisligin timsali 

olan ffi markasını arayınız. 

1 
üDAFAA VEKALETİ 1 

MILLI MKOM1SYONU İLANLARI 
SATIN ALMA 

" kt blere talebe alınıyor 
Aıekerı nıe e • 

.. in l{uleli, Maltepe ve Bursa Ask~rı 
ı - 936 • 937 ders senesı ıç" Sanat lisesine ve Konya, Erzın· 

kk 1 deki Asken liseleriyle, Kırı a e . lehe ahnacaktır. . 
Askeri orta mekteplerıne t~ orta mektepler talımatında 

can A keri Jıse ve l'k b 1 . d 
2 - Kabul şartları s .. kteplerde ve asker ı şu e erın e 

ıazıhdır. Bu talimat Asken ıne .. .. .. 
görülebilir. ~ d yazılı hususuları da goz onunde bulun· 

3 _ İsteklilerin aşaı;ı a 
;formaları lazımdır. dükabul 1/Temmuz/936 d~ başlar ve 

A) B ütün mekteplerde ka~. b k imtihanı da 15/ Agustosla 21 
b' Musa a a 

10/ Ağustos/936 da ıter. • • • evkilerde 
Ağustos arası?da. yap~Jr{~ndukları yerler harıcındekj9; tarihine 

B) Mekteotılerın u . 1936 dan 31/Temrnuz • 
'stek1ilerin 10/llazıran k J'k şubelerine müracaat etmış 

'>turan ı terin As er ı 
lı:adar bulundukları yer 1 As 

)~ d r .1 rakmı tamam ayrp • 
olmaları azım 1

1
• taşıyan isteklı er ev 

1 
. e mekteblerden 

C) Kabul şart arını . mektebe gönderme erı v . . 

.terlik şu~eler :;ısıt~~~~ir istekli ~ektebe gi!r-ı:ei~!ı:merin im
Javet v~~ı ~ ~a i:hanma girmek içın ~a~a~/ kazanmayınca geri 

D) Musa a a kadar gitmek ve ım , kli e aittir. Bu-
tihan yapılacak yer\1arı masraflar tamaınıyle .~:~~:Si lazımdır. 
dönmek icin yanaca d"nüs masrafını berabedr. gdo hiç bir hak iddia 

· · de gidis ve o · .1 dig~i tak ır e · 
nun ıcın . k b kabul edı me ktebe altn.mazlar. 

E) fsteklı. me :: t:rki tahsili olan.tar dal~:nin iaiesinden başka 
edemezMvekbtırp~;r leyli ve meccanidırkt~~e aid olduğll gibı ayrıca 

4 - e e . k·tablan me 
. d' 'J si teçhızatı ve ı . 

J!IY ırı ~·e ' •ktar maas da verihr. I bitirenlerden arzu edenler 
her ay Aı\ m~ liseleri . muvaffakıyetde kları takdirde mü~endis ve 

5 - s en , k kazan ı h ·ı .. derilır 
müsabaka imtih~nr?a gıre~e Avrupava ta sı e gon 1_:_2380 
fen memuru yetıştırlmek uzere (1306) 

l{oııva Cuınhuri~eUt ili...... d • 
. Müddeı mum ~ en. 

k ktnek ihtiyacı 15.6.936 G. den 
· · ı yıllı e ı·ı .. k K nya ceza evının 1 kapalı zarf usu ı e muna asaya 

1 - o k dar ıs G. müddet e • 
30.6.936 G. ne a CM U }iüi dairesinde 
.tonulmuştur. 1 G saat 9 da Konya . . . ., 

2 _ İhale 30.6.936 sa 1 
• • • • 

icra kılınacaktır. 'f elerini o güne kadar komısyon rıyasetıne 
3 - Talipler teklı nam • • 

. b ıunacaklardır. lacak ve talıpler bedelı muham-
ver~ı~ ~kmek yerli unundan :ı~~ 02099 lira 52 kuruş !emina!ı mu

. üzde 7 bucuk kuru~u b' likte komisyona verılece~tır. 
meknkınt?ıerini teklifnamelerıyle ı~ameyi !!Örmek istiven tenn Kon-
va a • h t almak ve sar . ,,' ı (1359) 5 - Fazla ıza a . w.. •• caatları ılan o un ur. 

ya ceza 
evi direktörlügune mura t-2458 

Sahibinin · Sesi 
Plak ve Graınof onları 

K elvina tor Soğuk hava depoları 

Markoni Radyolarr 

Vehbi Koç Ticaret evinde sablnıaktadır. 
Telefon: 2155 

... 
Anl{ara Valiliğinden : 

Tahmin edilen dipozito . Arsanın mik· 
numarası kıymet mıkdan tarı 

Mahallesi sokağı cinsi Lr. Kr. Lr. Kr. 

Hal
i 69 • 56 135 00 10 13 27 

y ·şehir Dikmen Metre M. 
enı cad. arasa w numarası ile muhammen bedeli ya... 
Yukarıda mahallesi sokagı v~ para ile 22-6·936 pazartesi günü t 

bbaı arsa pesın 
zılı 27 metre mura ti İe satılacaktır. 

t 14 de açrk artırma sure .. Y saattd pey sürmek üzere hizasında 
saa .. .. geçen gun ve 1 k . ona 

İsteklilerin s?zu , , le defterdartıl<ta kuru ::ın omısy 
gösterilen dipozıt m;" ... buzıv 1-2356 
müracaat}<ı.rr. (1275) 

y 'l 

Demirl~apıda İstanbul Jandarma 
Konak l(omutan ı2ından : 

Rapııh ır:n-f \ısnliyle ek iJtmesi 3-5·9~5 gi:nii saat 15 de r::ıuvak~t 
ih;ı1o~ .,Y'4ptl.~~ \l:r~r~ 19, 2.~ 2S ::ıayrs ve 2-6-9~~ günler~tie ~ete
)~t'l• tı"" t'~ıll-1' Pcm.irk::ı.rırchı i;ırıc'l:>rn">Jı l·on~ • bm"snım d:mali ın:rt
·ş~;ıhn-:ı ii:ıtP'ldtl'{'.rin N~n~ v <-)·~1cı i:'lnc-n r'• liı·.ct vc,..H·:>st getinrrı-dik
JerinnPn (\tiiri( t•hiJtmP<;t 7•q;.q~(' $"'lr ı;;i"•ü rMt J _!i de' yç.pılma)• ii,.. 

2'"re k<'mir;ı•C'\n 1":-rnrilP ıı" ıtrlm·~trr ~vve1 ·i jll\nda 17Cistcrile1l plful, 
frnııi ı;:::ırt J·;\ö-1ill:ıı-ı ve F"'i; t efrrrii<>t ,,.,,,lh•Ct'P y:ıtrrıl,,r:ıl· 150 1 - ı;ı. 
rıı~l11k tn"l1·hıı7. }::1rrrlt~rn-t 1 l·n~;~yf'l1ıo;ın ı•f"rilcrrl·tir. ]~ıı irc jr,tf'l·

li nl::ınl:nrn ih.,ıe pi;nl'ınr1t'n "" ;\?'.,!':"ki7 f"İirı f' .. •1el N .. .c; ... Vrlr"liktinr 
f'"lfir::ır::ı:ıth ""~ivet 'VC'<':ı ..... , ?1,,.,.,1:ın vr· j1) riivrrıme h"'n~li nl::ı .. ;o,l 

2170 lir1hlı; h-.nı • ., vr":'I ,...11;.,e ""'"'hl· ,_.,1.hı•"11 f'"'·i .. "neleri ve 2'"( 
f'luyly y • .,.,,,ntlı v.,~,1, f"""l'l ı-;;1.;:...,1 ... - .. riir<' i-t,,1·';1,,-jr r 1-ri1t'T<' 

f-.1hn~-.'1 rir <""'<lt C•'"\'"1in,. l·-.r'!-. .. t,.1.1;f ,...rl·t"J"1 "',..İ"1 C' h'it'1n Vl'r"'i 

k i J.-- ... _,;c;..,,.,.," " ...... ...,; .. t- .. ı .. ., ...... ,~ ... ;ı:;., c-111..,,, ... ( ?()"4) ı -"3~Q 

Beıe y ~ınden : 

ler. 
!h<tlC:, .;)! - temmuz· O""fi ('11"..,.., ri;nii sa;ıt 16 flF r~' • 

t. "'d" i '"'.l .. tıruı bag:ı ol?rtı k i "J'r'.Iİ" Belediyesi Daim' L 
}• ~-1~ ->]·"rr. 

~ - J'"'pv:ıH·at t,.,...,.;n~t r'i-l-t ı-;., ili yii7. elli Jir;,,ı.ı 
G - Il:l'· ' en vcrilC'r.cl· t rni..,~t ~ 1·cçesi ih?lc tcıri1ıi n•1 

c ~ı Belediyeden ;ıhmır .. .,I fis mukabilinde 1r. B.,nı., 
r 

tobüs· 
zo ili 
sekiz 

Bele 

!I'. 

!7'1!cir 
cclı."1:ür. 

"'\e 1ii cliJr. 

1isin'iııı 
cniııar 

"ari tir. 
, yatı· 

7 - T,,ı.1 ;r y.,?> ... ~ ... ı- fit'fl""'-ı•~ r•,..hüsler h:ı1·1-JT" 'ı ... ı.- '; nmuır 
1 ..... .,ıcı~ \'C tchıil· re~irn1 ('r1 e 1,-o .. H·. p1-&n ve i~;ıhn- ~•nr 

cln'· r"rr" 1 ~•nlo~nm• ve fi <tt ı;-• ... 1 eriııi vermesi rcchı r" 1 
8. -·! t:-11: ir;n ?'01) f~VJIT )•"'Tl··~ı•n f'Ortfi ~">\rerir~n: - Cdi).. 

ric: ta'{lif . nl•t•1rıl;ırm• i'· .. ı ... t~,.:•.; r 1 ~"l :u . temtT'11 7 - (\"'" • ..,rı gü-
nü :r :ni s at 15 r· , ... ,• .. r İ".,..ir P.r' .. diye Reis1 ;;·,;,..~ vl'r.,, 1 ' lir. 

(lfi23) 1 -~~92 1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRJ UCU p 
SATIN ALMA K0\1J<.;YONU tLANL.ı\Rl L 

__ ..._ ___ .., __ 
Marangoz fabrilracırn<h yev,.,.,hre en az ~00 en çok l ~00 kilo 

destcre ve rende talaşı satışı 

Azami ve as!!art rni~dcırları vı11r=>rn-ı v:ınh ve re her kllncııt 30 ""'\-· 
tim üzerinden 1 ıenelilt tahmini hf'd,.li 16ı42 lira ~O kuruc; oJ.,n t""hs i 
Temrnuz 1936 tarihinde salı Y,Un'i S<'at 14 de f''.l""rlıkla ar1·e,.i f-ı'ı-·
kalar Umum müdürlüğü satrn al"'a h>,....İSVO"lln".a s-.+T]-.,.~1;t•r. ~"'rt
n~mesi parası2 ~hrt!lı: kom;syonrl;ıtt verilir. Tı:ılinlerin ""'1V"''·'·"'t te
mına~ ol;m 123 hra 20 kuruş ve 2400 !!""Yılı k: .. ıı•nnn 2 Vf" ~ ;;,,ı-·; ,.... , • 

delennde y=-·nlt vesaik ile me?.kur gH.ı vf! """::ıtte komisvorı" .,.,.,i;r"· 
caatları .(1351) 1-2'1'i3 

21) "rON PETROL 
Tahmin e(men becleli (5.000) lira olan yuk::ımfa mikr':m ve <';"i r.i 

yazılı mcıl~t>me Askeri FC'lbrikalar Um11m Jlfüdiirlii ;;.'i ~"'trır ..,...:l 

Komisyonunca 30 IHa,.iran/9~6 tarihinde salı giinü saat 1 ı; lle k:ı
palı zarf ile ihale edilecektir. Sartname parasrz olar<ı.k k<'rrıi" •o:.ı
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ol~n 375 lirayr b:ıvi t,.ı~ 
lif mektuolarrnt 'MC7 1'('•r günde sı:ıat 14 e kı:ıdar komisvoTl::ı ven~e er; 
ve kendi1erinin de 211.no numarah kanunun 2 ve 3 "'11ı'l"11'lerindc d 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona miiracaatlar. 

(1280) 1-2411 

700 TON MAZOT 
. Tahmin edilen bed~li (~~~00) 
lıra olan vukıırıda mikrian ve 
cinsi yazılı malzeme A c::keri fab. 
rikalar umum miirfürF\ i'Yii r:;.,tmat
ma komisyonunca 26/Hn ·iran/ 
936 tarihinde cuma ~hıiı saat 
15 de kı:ınllı zarf ile ilı::ıle edile
cektir. ~artnı:ıme (Rir) lire; 93 
kuruş mukabilinde komisyonrlan 

verilir. Taliolerin m ,.,.,• • . .,t f-c
minat olan (2887) li ra (O ı.,,~·ıs• 
havi teklif mektun1 'l~P"T rr. ... ~1-1r 
günde saat 14 e k"d"'r ·o,...,i~··o. 
na vermel!"ri ve kr..,dile~·-;n cle 
2490 numaralr kı:ınıı n11n 2 V" ~ 

maddelerindeki vesaikl" mr-7'·lır 
gün ve saatte komisyonn m"r:ı-
caatları ( 121'2) 1-?"?9 

40000 METRE HAM İPEK 

Tahmin edilcn bedeli (32000) lira olan yukarda miknın ve dn
si y~ılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü fntı fı.lmıı 
Komısyonunca 3 Temmuz 936 tarihinde cuma günü sa:ıt 15 te ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Sartname (Bir) lira ( 60) kımıs mu
kabilinde komisyondrın verilir. Talinlerin muvakkat tem:n;ı.t olan 
(2400) liravı havi teklif mektuplarını mez\ur giinde .,:ı.,t H e k"
dar knmic;yona vermeleri ve kenrHlerinin de 2490 mıır."r""lr hınıt
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır ı!İİn ve saatte ko:nisyo-
na müracaatları. (1350) 1-2481 

102000 METRE TORRALIK BEZ 

. Tahmin edilen bedeli (306~0) lira olan yukarda mikdarı ve ,.in
sı yazılı ma1Teme A~ked Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Satrn A'm:ı 
komisyonunca 15 temmuz 936 tarihinde ç<:ırşamba giinii <;::t"t J 5 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. $artname (Bir) lira ( 53) hıru
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat tcmi,., ... t rı1.,rı 
(229~) liravr havi teklif mektuT>farını me?:kfir ?.{inde sa.,t 14 e 1 • .,_ 

dar komisvnna vermeleri ve kendilerinin de ?.490 numar:ıh k::ınt n"n 
2 ~e 3 MaAdelerinfı,.ki vesaikle mezkur gün ve S"l=>tte }cn'lli"Y..9na 
muracaatlarr. (1298) 1-2480 

150 TON SAF KUR~UN 

Tahmin edilen bedeli (19500) lira olan yukarda mi ·darr ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
komisyonun.ca ~ ağust~s 936 !arihinde perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf de ıhale edılecektır. Şartname parasız olarak komisyon
dan Yerilir. Talinterin qmvakkat teminat olan (1462) lira (50) ku
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat• 
lan. (1295) 1-2479 · 

9QOO PAKET KULP VİDASI 
27200 PAKET KUŞAK vın~ <'I 
19400 PAKET MENTEŞE VİD/\ ST 
21400 PAKET DİP KA "PAK VİDASI 

. 1600 K1LO PERCfN ctvıst 
25'.>0 KİLO KARFİCA ctvts! 

., 

Tahmin edi1en bedeli (28352) lira olan y ıl·Clrda mi'·tarı ve cinsi 
yazılı malzeme A~keri Fabrikalar Umnm Mürlür1ii1Yü Satın alma 
komisyonunca 17 Temmuz 936 tarihinde r:t•ma glinU !;aat 15 te ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (B'r) lira (42) kuruş mu
kab:Jinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temin.,t olan 
(2126) lira (40) kurusu havi teklif mektuplarınr mezkf!r ründe sa
at 14 e kadar komlc;yon::ı vermeleri ve kc:1dill"rinin el,. ?490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 mrıddelerindeki vesaikle mukOr giin ve saatte 
komisvona miiracaatlarr. (1293) 1-2178 

Vakıflar Umum Müdürlii~nden: 
Samanpazarında Abdülhadi camiinin avlusunda ilk keşfine göre 

pazarlıkla tamirat yaptırılacaktır. Bu ise talip olanların 17-6-936 ta
rihine kadar Vakıflar inşaat Müdürlilğüne milracaat1an • 

(1352) 1~2482 

Sıhat ve ictinıai Muavenet 
; V ekfiletinden : 

Iki ayda bir çıkarılmakta olan sıhhiye mecmuasının ı - 6 • 1936 
dan 30 • 5 - 1937 tarihine kadar neşredilecek olan bir yıllığx A k 
matbaalarında basılmak üzere açık eksiltmeye konulmuşt Enk ~ıra 

29 6 1936 ·· .. ko1 t 1 ~ ur. sı t· me - - gunu ve i:Ue te yapı acagındm istekl'l · 
mesini görmek üzere vekalet neşriyat ve levaz 

1 erın şar:na "' 
ve ihale komisyonuna müracaatları ( 1374~ ım a1rttırma, eksıltme . ' ~2493 

i ·'3f' fı~ütlWJ.r]ti ~.~~nden ~ 
'-. 

Klmrien i• t · ~ıı11, 
edildı i :r:lahll11cıoi. f<''ra~ı .Aöa No. 

r '1',,h.,,.,,on,. , bt>ı1e1 

1 -rel l Lira 
1' ( ı im"m Yııcıııc IJ"'cı Doğan W' ,.. 1()(. 

p. 
Ay ve S tılmış öı.,.:;-,.e Kalcılar 7n« 3(l 

Y ı ı'l ı k;ıvdt c,ı • .,rıt::ın c·r1•t';.,, enf.:azları 311- TT~"ır~n. r~15 ~a\1 

r"n i """t oıı t~r,•e b;ı,....;;.,:ıye..ı ,.-· .. ı.,,.":fmrbn talipler;n 1 
.. Mü 

d ~nce1•i komisyonı rıii t'.,,.~ .. t 1an. (1378) l 2~97 

{· -ra P .. T. T.., f?~e:-1Miidürri;;·· 
p r!'"HcHirlii~ümliz Lin?SI ?1tmrh1·i on No. Ju cJH 1•1 ·'iıı 1 ·:r Fcne İ· 

c;., kirnıa verilecektir. İste" iln:n 26 haziran 9% cuma r"11'i saaı 
ı 'i c 1 •,., k•ınış temin::ıH::ıriyle bi~lilüe komisyonıı-,,"a tr ...... ~,,atla 
rr ( J ~ı ) 1-2426 

Sıhat ve İ~tiınai Mnavtın°t 
Vek~al ti t "n: 

3 O lira .. r"'"li umum sıtTa rrıt;c:>delesi su mühendis i~ı mün· 
raldır. Ta p o an su mlihendis erinin evrakr mü ... lıitcJcriy'e Sıhat 
ve İçtim ı Tııavenet Vekaletine mür?""aat etmc1eri irn ol nur. 

(1323) 1~2414 

. 
~aat l Tsta Ol{ıılu 
"J 

Direktörlüğün 11 ~ 
Miltdarı Muhammen B. Tutan Muvakkat tcminaı 

M 3 Lira L. Lira kuruş 
45 M3 46 M3 2070 J5'i ?.I\ 

D Mır r buk 
( . i e 6 sm. 
kut r ara.sın la) 9 Ton J 10 ton 99(· 7 "'5 

Ca l (ü~ Em. den 3 K. 3 
yük olmıyacak ) 100 m 250 .n 25(' 1 75 

Çı o (yunus 
) 800 torba 170 K . 1360 10 00 

L. 
K" >!C (c:··.,:.ı,,miş) 18 Ton 18 tonu 324 24 30 

ı. - Yul·arda cinsi, mahiyeti miktan ile muhammen fiatl:ırı ve 
~ m'nat akçeleri yazılı bcs kalem malz~me ayrı ayrı olarak açık ek· 
•;'itme u" Ii ·le şartnamelerine tevfikan taliplerine ihale edilecektir 

2. - fı.. ... ıe 2 temmuz perşembe günü saat 16 da Ankar da okul· 
, r rınlığında toplanacak olan artırma ve eksiltme komisyo

nu t:ırafrn • ... n yapılacaktır. 
3. - f .,•,.klilerin ihale günün<ien evci teminat ak 1cr· i okullar 

ra ı:rrl"'"''r1t veznesine yatırmaları rnzımdrr. 
4. - Rn reş kalem malzemeve ait şartna.'lleler okt ı Talip-

le ,. ..... -~r;Tz olarak verilir. (1367) 1-2 

aldrale ' 1ilayeti Dam i 
Encüme en~ 

ac- k iş 

Vffi.yet merkezinde yapılmakta olup 
bodmm katiyle birinci kat dıvarl<ı.n 
ikmale ''lmis olan memleket hasta· 

Keşif B. 
L. K. 

( 39034 97 

M. Teminatı 
Lira K. 

~928 00 

nesinin i inci kat dıvar, çerçeve, ça-: 
tr, in .. ~'ltiylc dahili ve harici sıva, su, r , 
elektri'· t c;İsatı ~ 

1 - malip]er bu işin keşif, şartname ve. diğer evrak• c1r 
İstanbul. Canakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebiliı ler. 

2 - Eksiltme 30 - 6 - 936 salı günü saat ıs te kapalı zarf t.:suliy 
le Daimi Enc.ümenne yapılac.akhr. 

3 - İsteklilerin müracaatları 2490 say;lı kamına uvguıı olmaktı 
beraber ayrıca Nafra Vekalf"tinrlen musaddak ehliyeti fenniye ve • 
sikasını hah: bulunmafarı (32Fıl) t-2491 

İstanbul 

Elisİıtme 

nundan: 

üniversitesi Arbrma ve 
ve Pazarlık l(omisyo .. 

--
Cinsi 

Mikdarr ı\IIuhammen bedell 'f e • --: 
L' mınatı saat\ 

Kok kömürü 1562 ton 18 Sı~a 
Maden ,. s65 · 

17 
2168 L. 15 

Odun 1191 ~eki ·- 1103 L. 15.3C 
1 - Üniversite merkezi ile fak~:i~ • . . 215 L. lö . 

muhammen bedelleri ile ilk t . u elen ıçın yukarda mikdarlar' 
d~ razılı mahrukat üniversit:~ı~a~. v~ w~~siltme saatları hizalarm• 
nu ıhale edilmek üzere k 

1 
e torlugunde 6-7-936 pazartesi gü 

2 - İsteklilerin 2490 apa ı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
mektuplarını ihale gü .. sayılı kanunda yazdı vesikalar ile teklif 
de vermiş olmaları laz:nst~at 14 de Rektörlüğe makbuz mukabilin· 

3 - Şartname T · r ' · tö l"kt .. .. . • evzı ıstf's1 • mukavele formülü her gün rek 
r u e gorulebılir, (3248) 1_ 2485 



ULU3 16 HAZÜlAN 193ti ;j,.u..:r -
ve Ozalid kağıtları üzerine PLAN KOPY ALAR.I süratle yapılır 

Halil Naci Mıhcxoğlu ticaretevJ Tel.1230 
taze-... .tı; 

Istanbul S hi Miiesseseler Artır
ma ve Eks ·ume Komisyonundan: 
CİNSl MiKTARI 

Ekmek 
Fırancıı ·~ 

Sade ya,.., 
Kara· !.l 
Dağlır 

Kuzueti 
Sığıretı 

S üt 
yoğurt 
K.ise ·n -l'rrlu 
Günlli '· rumurta 
Mut fo • ı•11m • ırtasr 

Zeytin • 
Zevtir. 
Diğet 

Sabun 
Yeşil s ı n 
Kuru Fa ulv AK. .. i <Ter MÜ: 
B arbu a <. .. 
Nohut 

')ı er Mü. 
t\K. .. D' r Mtl. 

Pirinç K. 
,, er Mü. 

Yeşil c'mek 
Kırmr ı .. AK. 

,. n er MÜ. 
Kuru Ü AK. 

.. n MÜ. 
Bulgı 

Toz ~ek 
Kesme ~eker 
Un 
Makam ınlu 

" f '·Ti 
Şehri) 
Kusk•· 

.. 
Pirin i.1 

trmik 
Pırasa 

Lahana 
Bakla 
İspanal 
Barbun :'l 

Ayşe \ 
Çalı 

Bamya 
Sırık D tes 

Azı Çoğu 

Kilo Kilo 
665000 81301'0 
18000 231)00 

34900 4520() 

63500 81°00 
68500 88?00 
16200 23000 
40000 szc;oo 

li3500 225900 
4700 9000 

17700 :'0000 
106000 15000!) 

187000 2 -l9000 

11700 16000 
3500 sooo 
4550 r5c;o 

19200 24000 
10000 120"0 
12000 
11600 
10000 
2450 

10000 
6200 

20000 
50700 
1250 
8000 
1150 
5000 
3200 

20000 
57400 

6500 
20400 
15000 
8800 

17100 
5000 

500 
2950 

• 1600 

13750 
5300 

11700 
15650 

4000 
23500 

4850 
3200 
2700 

1~000 

14 50 
1200( 
3 00 

12000 
g Rt;I) 

250"0 
62GOO 
ıcıno 

10000 
1600 
6000 
3Q70 

30000 
72800 

8000 
29700 
20000 
11..ıoo 

2281)0 
10000 

600 
4300 
3300 

18250 
7000 

16000 
20850 

5000 
32000 

6600 
4400 
4100 

18400 

TAHMİNİ 
.Fiat 

J{. 
11,25 
16,50 
86 
44 
46 
44 
38 
11 
14 

aderl 5 
5 
1.5 

63 
16 
27 
35 
27 
13 
15 
11 

14 
11 
13 
19 
23 
21 
14,50 
14 
17 
19 
13 
27 
29 
16 
20 
29 
25 
20 
29 
21 
19 

4,5 
5 
5 
5,25 

13,50 
13 
14 
15 

6 
6 Yer d<ı ~es 

Engin? 
'l3400 
l0800 
21600 
40300 

l.'iOOO Adet 6 
Sakız )· · ~k 
Patlıc;ı ı 
Semiz otu 
Tereya 1 

Beyaz P ynir 
Kaşar 

Sanato m için iyi su 
Damac"' 
O dun <'e d 
Kok K ' 'ir Ton 
Krıplin len Kö: 
Ma11ga ö. 
Gazyağı 
Benzin 
Arpa 
Saman 
Kepek 
Kuru Ot 

8250 
3100 
84CO 
2450 
1900 

1710 
1420 
1175 

39200 
4300 

20000 
27100 
105{)0 
8400 
7900 

29"00 kilo 8,50 
55600 .. 9 
12700 4,50 

..ı4c;o 110 
11700 28 

3300 51 
2500 56 

2360 240 
1925 1850 
1470 1400 

50500 3 

5700 22 
26GOO 35 
34500 6 
14600 3 
10500 4 
10500 5 

1 

1 

1 

1 

1 

MUVAKKAT 
Garanti 
L. K. 

7193 95 

2915 40 

7987 65 

2070 67 

842 62 

1803 45 

2646 

1648 20 

1609 66 

1483 17 

36i 13 

371 93 

105 

4752 90 

792 30 

258 9t. 

Şartname Şekli 
Bedeli 
L. K. 

4 80 Kapalı 

1 95 Kapalı 

5 35 
" 

1 38 

.. 

1 76 
" 

'.. . ,, 

• Açık 

" ,. 

' 17 Kapalı 

.. 

Eksiltmenin 
Tarihi 

1-7-936 s. 15 

1-7-936 s. 16 

s. 16,30 

3-7-936 s. 15 

3.7.935 s. 16 

8-7-936 s. ıs 

8-7-936 s. 16 

10-7-936 s. 15 

10-7-936 s. 16 

15-7-936 s. 15 

17-7-936 s. 14 

17-7-936 s. 15 

17-7-0~ll s. Hi 

22-7-936 s. 15 

22-7-936 s. 16 

Açık 22-7-936 s. 16,30 

Sıhhi rnesseselerin 1936 Mali yılı ihtiyaçları :!baptaki şartname ve nümuneleri veçhile eksiltme 
ye kon tur. 

1 - 1 'csiltme Çağaloğlunda Sıhilat Müdürlüğü Binasrnda toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - E ksiltme şekli gün ve saati. ve tahmini fiat ve muvakkat garanti mikdarları karşılarında göste· 

rilmiştir. 
3 - ~artnar.ıelerin paralı ola!11arr karşılarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerleri parasız 

olarak 1· ....,isvondan alınabilir. Niimuneler dahi görülebilir. 
4 - .. telcliter her müesseseye ait miktar için ayrı ayrı teklifdede bulunabilirler. 
5 - t •ekliler cari seneye ait Ticaret odası vesi kasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları göster· 

ıneleri r" t•rr. 
6 - .,.., 'alı zarfla yapılan eksiltmeye girecekler Beşinci maddede yazılı vesikalar ve muvakkat garan

ti makn11 
y veya banka mektuplarile teklif mektupla rmı eksiltme saatinden bir saat eve! vermeleri ve 

açık ek~i ı treye girecekler istenilen vesaikle ve muvakkat garanti makbuz veva banka mektuolarile belli 
iün ve -: .. ., ..... komisyona gelmeleri lazımdır. (3300) 1-2490 

ANK n ı\ TiCARET ODASI 
sıcıu.t TiCARET MEMUR.. 
tUCU1' ı\N~ 

Ankara vilayetinde Leblebici 
tnahalle!l i,.., le Acrca sokağında 36 
'A numar:ıh evde oturan ve T. C. 
labaasmr~~ft olup Ankarada Ko· 
.fUnpaz~n ~emtinde 34 numaralr 
mahalli i1·-ı.,,et~ahr ticari ittihaz 
ederek ft qr~::ıvat ticaretiyle işti· 
ıa leden •f' ticaret odasının 51 S 
slcU nu-_,,..,.ırnda mukayyet bu· 
Junan Y~t~' Albükrek'in nnvanı 
ticareti v.: .. 1 .. f Uyrum olaralf tescil 
edildiP,t a;• ı hı: unvanın imza $ek· 
H de tir- ~n .. t.-::ınununun 42 inci 
jnadde-.T ~., .. ;h;nce dô.irece 13.6.· 
036 tar~ t.,de tescil adildi~i ilan 
olunu!'. ı· - 489 

Devren kiralık 
Çocuk sarayı caddesinde beş 

odalı, banyo, kalörifer, asansör 
ve bütün konforu havi bir daire 
birinci teşrin başına kadar eh· 
ven fiatla kiralıktrr. Ulus basım· 
evinde B. Galibe milracaat. 

l-2435 

Sablık Arsa 
Erkanı harbiyei umum.iye bl· 

nasından yedi yilz metre ileride 
ve şosa üzerinde SUleyman Bey 
mezarlığı nam mevkide yinni ye· 
dl bhı metre murabbaı arsa aatr• 
hktır. Avukat Başkatib oğlu Sa· 
ld'e mUracaatlar. 1-2498 

YILMAZ 

KiRALIK 
MOBİLYALI APARTIMAN 
Yenişehirde Atatürk bulvarın

da dört odalı mobilyalı bir apar_ 
timan temmuz, ağU!~tos ve eylül 
ayları icin kiralıktır. Telefonu 
vardır. Sabahları dokuza kadar, 
öğle 1-2 arası Tel: 3648 1-2502 

Kalıp dondurmaları 
Eski Hasanpqa yeni ÜlgUt 

fırını kalıp dondurmalan uzun 
mesafelere kadar gider eğer bw: 
dolabınız varsa haftalarca sakla· 
na bilir. Dondurmalar saf meyva 
ve emsalsizdir. 

HALİT 
1-2439 

RA 

1 Ankara Levazım Amirliği 
Satın Alına Komisyonu 

ilanları 1 
~111111111111111111111111111111111111111111~1111111111111~1111111111111~111!111111111111111111111 § 

~ Kapalı zarf usulıle eksıltme ılanı E 

~ SUMER BANK -İLAN 
İstanbul merkez komutanlığrn· 

dan: 
Topçu asteğmen Şükrü "933-

15", Nusret "933-40,, Hayri 933· 
42', Necmeddin "933-35", Ke
mal Asrın ''933-66", Nuri "933-
70", Halit Ziya ''932 - 42", Şe
fik "933 - 79", Enver "933-
- 55''. İhsan ' '933 - 7 5'', yarsu· 
bay Alaeddin "934-2", Kadri Yek· 
ta "934-46'', Aziz "934-58'", Re
şat Kadri "934-' 108", İsa "930-
51 ". Kamil "934-87". Salahaddin 
"Q34-29". Hüsamer\rlin "934-31 ''. 
Bıırhan "9~4-98", Ha ırrlar "934-
97'" ve naklivı> yıırsubav R"c;im 
"9H-4" merkc; komutanl r<7ına 
müracaatları. (1376) 1-2495 

İLAN 

1 - Bursa Mudanya ve Ban
dırma garnizonları için 684.000 
kilo yulaf satın alınacaktır. Tah
min edilen bedeli 30. 780 liradır . 
Şartnamesi Bursa satrn alma ko
misyonundadır. Muhtelif garni
zonlara aid yulafları ayrı ayrı ta
Hblere de ihale olunabilir. Eksilt
me 7 temmuz salı saat 15 de Bur
sada satın alma komisvonunda 
olacaktır. Eksiltme kanalı zarf u
suliy1e vaoılacaktır. Muvakkat te· 
minatı 2308 lira 50 kuruştur. Ek
siltıneve istirak edec.-klerin 2490 
savılı kanunun 2. ve 3. üncü mad
delerin-le yazılı vı>si1<::ı1arı p-ÖSter· 
meleri Iazrmchr. Tekfü mektubları 
7 tı>tnmuz 936 salı günü saat on 
di'irC1e kad::ır \rnmisyona verilmiş 
olacaktır. (1377) 1-2496 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
..,. 

~ Umumi l\iüdürlüğünden: == 
E 1 - Bursada Muradiye istasyonu civarında inşa. td!!mek- § 
5 te bulunan Merinos f~brikasına ait üç adet deponun ınşaatı =:: = kapalr zarf usuliyle ve vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkanl- ~ 
SS mıştır. Tahmin edilen keşif bedeli 156.157.21 liradır. :::1 
=: 2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 3 
5 A) Eksiltme şartnamesi $ 
=: B) Mukavele projesi == 
5 C) Keşif ve vahidi fiat cetvelleri S 
:= D) Fenni sartname ve ölçü usulleri ~ = E) Umumi Şartname § 
S F) Projeler 5 = İstiyenler bu evrakı 8 lira mukabilinde Sümer Bank Anka- =: = ra şubesinden alabilirler. (§$ 
=:: 3 - Eksiltme 6 temmuz 1936 pazartesi günü saat 16 da An- l5 
S kara Ziraat Bankası binasında Si.imer Bank merkezindeki ko- =: 
§ misyonda yapılacaktır . S = 4 - isteklilerin 9058 lira muvakkat teminat vermeleri ta- S 
S zımdrr. =: 
5 Eksiltmeye girecekler 80000 liralık bir tek bina yaptıkları- S 
;;;; na dair vesaiki eksiltme gününden beş gün evveline kadar An- § 
5 karada Sümer Ba11k Umumi' Müdürlüğüne ibraz veya posta ile =: 
~ gönderecekler ve alacakları ehliyet vesikasını teklif mektupla- § 
=: rına raptedeceklerdir. := = 5 - Teklif mektuplan yukarda yazılı gün ve saatten bir =: 
55 saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne mak - S: 
;;;; buz mukabilinde tevdi edilmis bulunmalıdır. := = Posta ile gönderilecek tekİiflerin nihayet ihale saatinden § 
~ bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapa - ~ 
=: tılmış bulunması lazımdır. 1-2486 -

~111111111111ruımıunıııım1111111111111ııııuıu11111111uıı1111111111111111111111111111111~ 
Vakıflar Umum 1'1üdürlüğünd~n ~ 

Zencirli camiinin harici badanası ile helaları ilk keşfine 
pazarlıkla tamir ettirilecektir. Bu işe istekli olanlar 17-6-936 
hine kadar Vakıflar İnşaat Müdürlüğüne müracaatları. 

(1353) 1-2483 

gör< 
tari 

Ank~ara Birinci Mıntak.a Tapu 
Sicil Muhafızlığından : 

Ankaranm Delilertepesi mevkiinde kain 4 - 2634 eski 22 yent 
vergi No: lu 318 tarihinde berber Kasım 341 tarihinde Alişan oğlu 
İhsan ve validesi adrna yazılı harap bağın Tapuda müseccel olma· 
masından dolayı Alişan oğlu İhsan tarafından namına tescili isten· 
miştir. 

Bu yerin mülkiyetinin tahkiki içinl-7-936 çarşamba günü saat 
15 de mahalline memur gönderilecektir. Sözü geçen yerde benim 
hakkım var diyenlerin ellerindeki belgelerile bi~likte tahkikatı nıa· 
halliyde bulunacak memura veya Ankara Birinci Mıntaka Tapu Si· 
cil Muhafızlığına başvurmaları haber verilir. (1381) 1-2499 

ANKARA TiCARET ODASI 
SiCiLLİ TiCARET MEMUR. 
LUCUNDAN: 

Sa trlrk arsalar 
Bahçeli evler yapı kooperatUt 

yanında parsellenmi~ 1000 ve 800 
m~ arsalar vardır. 

Ankara vilayetinde Cebeci sem
tinde Cebeci mahallesinde Ba· 
yındırlık sokağında 22 nu
maralı evde oturan ve T. C. 
tabaasından olup Ankarada Ad-

Saçlarm dökülmesine ve ke· liye semtinde 23 numaralı 

Hayri Kemal komisyon evi 
Hacı Bayram cadd. 1 

Tel:3977 
t-2494 

peklenmesine mani olur. Komo- mahalli ikametgahı ticari ittil:az e-
jen saçların köklerini kuvvetlen· derek taribindenberi perakende 
dirir ve besler. Komojen saçla· bakkaliye ticaretiyle iştigal eden İmtiyaz sahibi ve Başmu-

dasldır T b 'i kl · i harriri Falih Rıfkı ATAY rın gı · a ı ren erın ve ticaret odasnıın 834 sicil nu-
boznıaz. Hafif bir rayihası vardır. marasında mukayyet buluna11 Ma- Umumi Neşriyatı İdare 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· nastırh Agah'ın unvanı ticareti eden Yazı İşle.ti Müdilrü 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala-.. Agah Yazıcı olarak tescil edildi- ı Nasuhi BAYDAR 
rında bulunur. ği gibi bu unvanın imza şekli de Çankırı caddesi cı'varınds 
LlNİMANTOL KANZUK! ticaret kanununun 42 inci madde· Ulus Basımevinde basılmı§tır. 
ROMATİZMANIN KATI si mudbince dairece 7.4.936 tarL •-------------

DEVASIDIR hinde tescil edildiği ilan olunur. 

BEYOCLU - IST AN· 
BUL 375 istiklal cad. NAZMI Apartmanı BERLl

.TZ *W~~g~~~PEfif· 
Müptedi ve müterakki Tel- 2675 · 

talebe is-in yeni kurslar Hususi dersler hane-
1 

, ___ • ____ ..,....., ............................ """""" . 
açı ıyor. ,.._ ___ ""' """"'"" """""" """"""' "" r. nızde veya mektepte. 

HER LiSANI öCRETIR -Tecrübe dersi MECCANENDIR. 

( YENi ] SİNEMALAR 1 KULÜP) 

BUGÜN BU GECE 

Aşkım Senindir 
Camilla Horn - Louiı Gravev 

Çok hisat ve aşki muzikal bir 
taheıer 

Umumi iıtek üzerine yalm:ı 
4.45 MA TINESlNDE 

.YATAKLI VAGONLAR 
KONTROLU 

BUGÜN BU GECE 

Mevsimin en heyecanlı 

ve alaka uyandıran 
büyük macera 

filmi 
~ 

Esrarengiz Tayyare 

Yorgunluğunuzu giderir, dimağınızı dindirir 
her yerde bulunur 45 derecelik en nefis rakıdır. 


