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ilk hava 
şehidi kızımız 
29 llkteşrin sabahı, Ankarada Türk 

kuşu meydanında paraşüt talimleri ya
parken ıehid düşen Eribe'nin ölüma 
münasebetiyle- Başbakan İsmet İnönü 
tahaasüslerini, Havacılık ve Spor say
falarına JU yı.zılariyle bildirmişlerdir: 

"' 
Küçük Eıibe, hava lıurbanlan

mızın ara.ına karı§tı. ParCJ§Üt he
vui, havacılık CJ§kı, onu küçük 
Y"fıncla İfe bCJ§latmıftı. Onun ya
ıınıla, partqüt aert ve çok erken 
bir cuareth. AÜe•inin ve keneli.i
nin Gfkı, usullerin tereclclüdüne 
galebe çalclı. 

Eribe'nin letlalıarlığını, kızlan
mısJa vatan miiJalcuuı ve Türk 
havasının masuni)'eti için iltihar 
edeceğimiz bir kahramanlık ıayı
yonım. 

Hayahnın güel bahannı Türlı 
Hııoa.ı İçin baiı§lamalı arz11su, 
Türk kızında en yük•elı tlerecui
ni, gmel Eribe ile gö•termİftİr. 

Gü-1 &ibe, baban gibi, boba
antlan üdiin bir haua kahramanı 
olmalı için bütün haaalara malik 
itli. Onun ıelaitlifi ile canımız çolı 
~ı, çolı ıey kaybettik. T uel/i .. 
mü, lıahramantlan ıehi.t vermelı, 
lıalaraman üretme ve yetİftİrme
nin en le)Iİ%li çarui olclufuna İ· 
nanmamuulır. 

Paraıüt, bir •por, hatta tlar za.. 
manJa can lıartaran bir teJbir laa
limlen çoktan çıkmqtır. Par"fül, 
artılı memleket mütlalcuuının ye
ni bir dinamik usulü ve vantcUı 
1aa1· e ·~J.at, 
IGlnlfhr. Türlı lnzlan ve alıelJe
ri, parGfütİzmi bir müclalaa vası
tası gibi öğrenmiye mecbur olmalı 
wlunJatlırlar. 

Küçük Eribe'nin hatıran, para
fiitizmtlelıi hevuinden ötürü, bi
zim için bir kat tlaha azirAlir. 

Bu satırlar, lnönü ve çocuk/an .. 
nın, Güzel Eribe'nin kahraman 
hahra.ına tlerin saygJarı ve gıp-
talanclır. 9/ 11/836 

ismet INONO 

Kamutayın dünkü 
toplantısı 

Kamutay, dün ı!. Fikret Sılay'm baf
bnlığın4a toplanarak iAbiur idarclo-

rbün birleftiriım.ine ait kanunun U.. 
INIGnclen öncekt ıenelere ait inhisar 
idareleri hesabı katileri hakkmdakl 
mubatayı tasvib etmit ve yarm toplan .. 
mak lbere daiılmııtır. 

Mareşal F. Çakmak 
lstanbula döndü 
latanbul, 16 (Telefonla) - Büyilk 

Brklnıbarbiye Re1ıl Marepl Fevzi 

Çtlrmak ve maiyetleri erklnmı hamil 
bulunan Hamldiye kruvuörümlls bu· 

alD uat 14 de 9ehrimize ıelmif ve 
Haydarpqa ~ıklarmda bulunan filo
muun yanma demirlemitıir. 

Jılarepl uat 14.30 da Hamidiyeden 
llJl'ılırken topla aelamlanmıttır. 

Kendilerini Haydarpqa rıhtımında 
lıt:anbul Valiai ve Belediye Reiıi ltlu
hlttin Uıtündağ, Romanya Konaoloau 
w lıtanbul kumandan vekili istikbal 
etmit ve bir milfreze uker ve mUzi.ka 
telam resmini ifa etmiıtir. 

Mare,al kendiaini latikbale gelenle
rin ellerini uktıktan eonra otomobille 
ltadık67deki ilrametilJıma gitmiftir. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Donanmamızın Malta seyahati 

Denizaltı filosu ile Erkin ana gemisi 
dün hareket .etti 

Yavuzla destroyer filotillası bugün gidiyor 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Deniz· 

altı filosu ile Erkin ana gemisi bugUn 

saat 11 de hareket etmİ§lerdir. Malta 

ve Pire seyahatlerine iştirak edecek o-
lan Yavuz ve filotilla denizaltı fılosu· 

lngili::s batkonaolo•u f avusda 
Saat 10 da iugiliz Başkonsolosu Ya .. 

vuza gelerek Amiral Şükrü Okan'ı res
men ziyaret etmif ve gemiden avdetin· 
de onbet pare topla ıelimlanmı9tır. 

Maltaya gidecek olan donanmamızın iki cOzOtamı: Yavuz zırhlısı ve Tınutepe. 
destroyeri 

na yolda iltihak etmek üzere yarm sa· 
bah limanımızdan uzaldatacaklardır. 

Denizaltı filoaunu Şirketi Hayriye 
ve Akay idarelerinin tahsiı ettikleri 
iki vapurda bulunan binlerce halk tef'" 
yi eylemiştir. Bu vapurlar Yavuz'un 
etrafında dolaşarak donanmayı ıetam

lamı9lardır. Bu cınada Yavıu ban· 
dosu müteaddit parçalar çalıyordu. Fi· 
lonun teşyiine askeri tayyareler de it· 
tirak etmiftir. 

l atanbul valiai t7e Cumluu reüliji 
Umumi Kiiıibi Y at1UR 

siyareı euiler 

Saat 11 de İltanbul valili B. Muhit

tin Uıtündağ ve Cumhur Riyueti Ki· 

tibi Uıııumlsi B. Haaan Rıza Yavuza 

- gelerek Amiral Şükrü Okan'ı ziyaret 

etmi9ler ve gemiyi ziyaret ettikten 

_ ıonra aaat 11.30 da ayrılmı9lardır. 

Küçük sanatlar ve elişleri 

kongresi dün kapandı 

Encümenler raporlarım okudular · Bü
yüklerimizden gelen telgraflar coşkun 

tezahürlere vesile oldu 
Pertembe rünü ilk toplntıamı ya.. 1 

pan "Küçük sanatlar ve elitlui kon
gresi'' dün ıaat 10 ve 115 da iki ceı.e 
daha yaparak toplantılarına n.ı'hayet 

verdi. 

Bundan sonra sanat encUmenlerin· 

den alınan raporllf1a birlikte vekllet .. 

çe haz:ıtlanan -tmmuı pt0jca1ııi tetkik 

(Sonu 2. iaci ay/ada) 

l 7 SONTEŞRIN 1936 SAU 

Yarınki sayımız 

on iki sayfadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

HATAY HABERLERi 

İstanbul gazetelerinin bugünkü 
sayılarında neşrettikleri haberler 

lıtanbul, 16 (Telefonla) - Sancak· 
ta intihabat bqladıktan sonra dükkan
lar tamamen kapanm19tır. Ahall iki 
günlük erzakmı alarak evlerine kapan. 

Dr. Şaht dün sabah 
Ank.~~aya geldi 

Dan gelen Dr. Şabt An.iara bava lstu
yoaunda tayyareden iaerlıen 

İstanbul, 16 (Telefonla) - B. Şaht be. 
raberinde alman ekonomi bakanlığı er
kinından B. Vahltat ile B .Fon Maaf 

olduğu halde bu sabah saat 8.30 da tay· 
yare ile .Aıılraraya hareket etmiıtir. B. 
Şalat hareketi 11raamda vali muavini, 
merkez bankan mildüril ve lıtanbuldald 

(Sonu 6. ıncı aylada) 

mı9lardır. Avukat Vedi Münilr, Sami 
Azmi, Mustafa Ruihin Humusa ıürtıı .. 
dükleri anlqılmııtır. Türk tebaasında'! 
CeW adında biri tevkif edilmiıtir. Ye
niııUn bapuharrlri Şükrü Balcı tevki· 
finden korkarak kaçmıttır. 

••• 
Bura Belediye azlamdan dört lrifl 

intibabatta malıalll hükümetin arzuau
na rıza göstermek iatemediklerinden 
vazifelerinden iıtifa etmiılerdir. 

••• 
Türkler aleyhine çalıpnakta -:>hn 

efl'aftan Kuseyri zade Mustafa ve bele
diye reiıi Hacı Etem Antakyadan nam
zetliklerini koymutlardır. 

•• • 
Türk ve tiirk doıtu memurlar istifa· 

ya icbar edilmektedir. Nitekim Hacılar 
nahiyesi müdürü Akifle Ordu nahiyell 
müdürü bu meyandadır. 

••• 
Kmkhan kaymakamı Süreyya da in· 

tihab işlerine karıtmıyacağını bildirmiı 
ve kendisine mezuniyet verilmittir. Kı· 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Fıkra. 

Tanışma yolu 
lsveçten bir sıgara paketi alryorum. 

adı K e m a 1 I lalcat paketin BstBnd• 
bir Faa minaresi ile bir tropika ağac! 

var. lneçliler o kadar tanryıp sevdik. • 
leri AtatlJr.i'aa memleketini ne kadar 
atrenmemişler. Orada da belki tar.t
ler içia yuı mı tura mı gibi kara mı 
beyaz mı oyaıyanlar vardır. 

Öğleden evelld birind celse kon
gre reis vekili ve lmıir mebusu B. 
Rahmi Kök'n bı reiıliğind41 ~dı. 
Bu celtede ilk olaralc sanat eD,Fimen
lerinden gelen raporlarm milsalııereli .. 
ne baflandı. Murahularm tUrlil mese .. 
leler üzerindeki ıorgularma encümen 
reisleri ve mazbata mubar{irlerl cevab 
verdiler. Neticede raporlar kabul edile .. 
rek dileklerle birlikte kongre umumi 
kitibliğine vedldi. 

B. Largo Kaballero diyor ki: 
Ço.t eşe,_ 11«. dilde her •ae.. .tilçll 

blyi.t, brOffh'.ler, mecma.lar. kitablu 
DeFetme.i lbap. Gepa/erd• Brnil79 
baın .trurımrı lizim basm birllfi ile 
bir ..,.,,_ yapmafı teltlll etti: mü. 
ad llıl mnnlelıHI lliribirlne · tıuntmail 
lakat ifin bui11 6ir cilıeti oldufuau da 
dylemeli7im. 

os OtJUlJ5 aıoıs u s a11JOJJJJJJJJFlJ!JTlif 

Bu~ 
İç sayf alarmuzda: 
iKiNCi SAYFADA: 

iç haberler. - Sözün gelip: Hll
tcyin Rahmi Gürpınar. 

OÇONCO SAYFADA: 
Politika bahialeri: Roma • Lon
dra (Burhan Belge.) - Dlf ha .. 
herler. - Son dakika. 

DORDONCO SAYFADA: 
Hukuk kötesi - Yabancı guete
lerde okuduklarnnu. - Tefrika: 
Cengel kitabı. 

BEŞiNCi SAYFADA: 
Her tıeyden biraz. - Sıtmayı yok 
edecek kadro. - Tefrika: Bilin· 
meyen insan. 

Elimizde bir p·arçacık toprak bnlununca, · 
onu ölünciye kadar müdafaa oott.eğiz 

Asiler hükümetçilerin mukavemetinin kınldığmı 
ve Madrid'in büyük bir kısmının 

işgal edildiğini bildiriyorlar 
~ 

Nasıla llJbunlılar Brezilyada .taıe 
bir ıalım •bı'W4irler. Brnilyada".tea
dileriae eüldeaberl t 1 r .t ·dea
me.t de fdet olm;qtur. Hattı ben cenü 
Alllflrib.rıaa Bittlğimde vapur yolcula
rından Sr brezilyalı: - Sizia Seapol· 
de milyoaerlerinis bile var. demiftl. 

Eğer bresllyalı bir tilccara. esmla 
atıcıya leaa bir isnadda bulanursaıus 
be.men ııı s6d saratınısa atryor: 

- il/endi. ben tBr.i delilimi 
Demek iti 40 ıailyoıilrık ..todoca Bre. 

silya•ya • ..timbilir belld Ar/aııtiae on• 
larda dnlet memurlarından 6•1rı tiri 
olmadığım anlatmaJcla. kendimizi ta
nıtmaktan bqlryaeafıs. lsve(de il• 
me.iteblerin cofra/ya derslerinin Tar
lıiye .iısmını iulı etme.t gerekiyor. 
Halbıılıl biz, oturduğumus yerde. fi. 
mendO/er politikamı:ııa, endüstri ve 
biltiln inJa bare.tetlerimi:ıia. ia.iılüla• 
rımısın dlJnyaea tanınmadık taralı olup 
ohiıadığını dtlşanaras. 

Ne yapalım • .taç asırlık d#Jşmaa ede
lliyatınıb ti rulılere. purların -!tına 

lflettlli itilradl•rl• prpıf'DÜ mecbg. 
d~ql& - ıra • Tay 



SAYFA2 

HATAY HABERLERi 
İstanbul gazetelerinin bugünlcü 
sayılarında neşrettikleri haberler 
(Başı 1. inci sayfada) 

rxkhan kaymakam vekaletine bir tlirk 
düşmanı olan Sadık Mardini tayin edil
miştir. Gene Kmkhanın türk olan jan
darma kumandanı Cemile de mezuniyet 
verilmiş ve yerine türk düşmanı olan 
Ali getirilmiştir. 

*** 
Geçenlerde Suriyece meşhur olan 

bir çete Laskiye yakınında bir hıristi
yan çiftliğinden iki hıristiyan da
ğa kaldırılmış ve 2500 Suriye altını a
lınarak serbest bırakılmışlardır. Bu ha
aiseden sonra mahalli hükümete men
sup bir müfreze tarafndan Laskiyenin 
§imali garbisindeki bazı türk köylerine 
5000 Suriye lirası cezai nakdi yazılmış
tır. Halbuki bu köylerin çete soygun
culuğu ile hiç bir alakalan yoktur. 

*** 
İntihabat esnasında gösteri -

len tazyik yerli hıristiyanlar, erme-

niler ve aleviler üzerinde de fena tesir
ler yapmış ve bu unsurlarda Suriyedeki 
nasyonalist idareye karşı endişe uyan
dmnıştır. 

* * ıl: 
Kırıkhan mmtakasında halk tazyike 

rağmen intihaba iştirak etmediğinden 
ekesriyetin para vasıtasiyle kazanılma
sı yoluna girişilmiş, şimdiye kadar bir 
hayli para sarfedilmişse de muvaffaki
yet elde edilememiştir. Yalnız Kırıkhan 
mrekezinde üç bin Suriye lirası tevzi 
edildiği tesbit edilmiştir. 

••• 
Suriye intihabatrna Sancak halkının 

iştirakini temin için tazyik devam et
mektedir. 

İhtiyar heyetlerinden intihabata iş
tirak etmiyenlerin bir aydan altı aya 
kadar hapse konulacaklarr Müsteşar

lık makamından tebliğ edilmiştir. 

Küçük sanatlar 
kongresi dün 

ve elişleri 

kapandı 

Encümenler raporlarım ok~udular - Bü
yüklerimizden gelen telgraflar coşliıın 

tezalıürlere vesile oldu 
(Başı 1. inci sayfada) 

eden kanun encümeninin raporu oku· 
narak birinci celseye saat 12.30 da ni
hayet verildi. 

İkinci celse saat 16 da reis vekili 

Tekirdağ· mebusu B. Şakir Kesebir'in 

reisliğinde toplandı. Murah11aslar ka

nun encümeninin raporu etrafındaki 

dileklerini söylediler. Muhtelif nokta
lar üzerinde münakaşalar oldu. Azanın 

suallerine kanun encümeni reisi ve ınaz· 
bata muharriri cevab verdiler. 

Neticede rapor muhteviyatı dilekler

le birlikte koııgre umumi katibliğine 

\'erildi. 

Bundan sonra reis, büyüklerimiz-

'den gelen suretini dcrcettiğimiz telg

rafları kongreye arzetti. Telgrafların 

okunması küçük sanat sahihlerinin ve 

iktısadcılarımızın toplandrğr kongre

nin biiyüklerimiz hakkında coşkunca 

:tezahürlerine sebeb oldu. Alkış sesleri 

'dakikalarca devam ett.i, 

Reis mü!._eakiben, fazla meşguliyeti 

Öolayısiyle kongrenin bu celsesinde 

bulunamryan İktısad Vekilimizin iti· 

zarını azaya bildirerek muvaffak.cyet

ler temennisiyle kongrenin bittiğini 

tebliğ etti, 

:Vekalet kongrenin öileklerini imkan 

nisbetinde dikkate alarak hazırlıya• 

cağı kanun projesini Başvekalete tak

'diın edecektir. 

Belediye meclisi devre 
içtimalarına nihayet 

verdi 
Belediye Meclisi dün B. Tandoğan

ın başkanlığında toplandr. Encümen
lerden gelen mazbataları kabul ve bu 
arada belediyeye devredilen Ankara 
ftIŞ poligonu kadrosunu tasdik etti. 

Meclis, bu toplantısı ile bu devre 
içtimalarına nihayet vermiştir. 

Bay Celil.J Bayar, 
Ekonomi Bakam ve Küçük Sanatlar 
ve Elişleri Birinci Kongresi Başkam 

ANKARA 
Milli Ekonomimizde ehemmi

yetli bir mevkii olan küçük sanat
lar ve elişleri birinci kongresinde 
bana karşı gösterilen temiz ve 
yüksek hislerden mütehassis ol
dum. Tqekkür eder, ve muıJalfa
kıyetler dilerim. 

K.ATATORK 
Celal Bayar 

Ekon':>mi Bakam 

Küçük sanatlar ve elişleri bi
rinci kongresinin bildirdiğiniz in
ce duygularına teşekkür ederim. 
Bu çok faydalı teşebbüs ve top
lantıyı tasarlayıp meydana geti
ren yüksek şahsiyetinizi tebrik e
derim. Serginin iyi kurulu§unu 
ayrıca zikrederken kongreden kü
çük sanatların ve küçük sanat sa
hiblerinin işlerine yarıyacak ame
li tedbirler ve teklifler çıkmasım 
beklerim. 

Celal Bayar 

Başvekil 
lNÖNÜ . 

lktısad Vekili ve Küçük Sanatlar ve 
EUşleri Kongre Başkanı 

Küçük sanatlar ve elişleri kon
gresi üyelerinin gösterdikleri sa
mimi duygulara teşekkür eder 
saygılanmı sunarım. 

B. M. M. Reisi 
M.A.RENDA 

Sıhiye tayinleri 
Amasya vilayeti sıhat müdürü Dr. 

Tevfik Güney 70 lira maaşla üçüncü 
umumi: müfettişlik sıhi müşavir mua
vinliğine, Kocaeli srhat müdürü Dr. 
Rifat Dcdeoğlu üçüncü sınıf sıhat ve 
içtimai muavenet müfetti~liğine, Gire
sun sıhat müdürü Dr. Haşim Sirman 
80 lira maaşla üçüncü umumi müfettiş· 
lik sıh1 baş müşavirliğine terfian na
kil ve tayinleri tasdikten geçmiştir, . 

.Umumi Arzu üzerine 
E~leri . ve Küçük Sanatlar Sergisi 

Bugün de açıktır. 
Duliuliye BEŞ kuruştur. 

Sergi rehberleri para sız dağıtılmaktadır. 
SERGİDEN BİR HATIRA AL MAK iÇiN ACELE EDiNiZ. 

Rehberdeki liatlar hakkında İcab ederse seyyar memurlardan 
[zahat alınabilir. 
~JOOs?alI1.t'll1fL1:000a%1\:XI~ ~ 

U L U S 

IST AN BUL TELEFONLAkl: 

Deniz Lisesinin 161 inci 
y 111 

tstanbul, 16 - 18 ikinci teşrinde 

Deniz lisesinin 161 inci kuruluş yılı 

kutlanıyor. 

Havuzlanmak için gelen 
romen gemisi 

İstanbul, 16 - Havuzlanmak için 
!stanbula bir romen torpidosu geldi. 
Gemi kumandam bugün resmi ziyareti
ni yaptı. 

Şehir meclisi 
İstanbul, 16 - Şehir meclisi işlerini 

bitiremediği için bir hafta daha çalrş
maya karar verdi. 

Meyva ihracat işlen 
İstanbul, 16 - Meyva ihracatları iş

lerinde çalışacak olan 28 stajyer bugün 
mütehassıs doktor Bade ile 1stanbula 
geldiler. Dr. Bade ticaret odasmda ve 
İktısad fakültesinde yapılan iki top
lantıya iştirak etti. Buradan Samsuna 
ve Anadolunun diğer ihraç yerlerine 
gidilerek tetkiklere devam edecektir. 

lSTANBUL 

OGLE NEŞRiYATI: 
12.30 Plakla türk musikisi. 
12.50 Havadis. 
13.05 Plakla hafif müzik. 
13.25-14.00 Muhtelif plak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRlY ATI: 
18.30 Plakla dans musikisi. 
19.30 Konferans: Dr. Fahreddin Ke. 

rim tarafından. 
20.00 Vedia Rıza ve arkadaşları tara

fından türk musikisi ve halk şar
kıları. 

20.30 Türk musiki heyeti. 
21. Bedia ve Vasfi Rıza ve Hazım 

tarafından orkestra refakatiyle 
lüks hayat operetinden bir temsil. 

21.30 Orkestra: 

1 - Massenet: (Phadra) Uver-
tür. 

2 - Wetzel: (Aşkın zaferi) vals. 

3 - Fr. Thome (İtiraf) 
4 - Dvorak: (Humeresque) 
5 - Macar halk şarkıları. 

22.00 Plakla sololar. 
22.30 Havadis. 

ANKARA 
OGLE NEŞRIY A Ti: 
12.30-12.50 Plak: Halk şarkıları. 
12.50-13.00 Dahili ve harici haberler 
13.00-13.30 Plak: Hafif musiki. 

AKŞAM NEŞRlY A Ti: 

19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Ferid Tan ve arka

daşları) 
19.30-20.00 Türk musikisi ve halk şar

kıları (Leman ve arkadaşla
rı) 

20.30-22.30 Cumurbaşkanlığı filarmo. 

nik orkestrası refakatiyle 
kompozitör Bela Bartok tarafından kon

ser: (Orkestra şefi Dr. Pro-
taryüs) · 

• 1 - Zoltan Kodaly (1882) 
Marosszek danstan 

2 - Franz Liszt (1811 - 1886) 
Ölüler dansı; (Piyano ve 
orkestra için) Solist: Bela 
Bartok. 

10 dakika dinlenme 
3 - Bela Bartok (1881) 

1 - Raspodi; (Piyano ve or
kestra için) Op. 1 
Solist: Bela Bartok 

4 - Bela Bartok 
Macaristan dan tablolar: 
A) Köyde akşam 
B) Ayı dansı 

C) Melodi 
Ç) Biraz çakır keyf 
D) Domuz çobanı dansı 

Konser bittikten sonra ajans haber. 
leri. 

Haltlınlerin terfi ve 
tahvilleri için bir ka
rarname hazırlandı 
Hukuk mezunlarının hakimliği 

Hakimlerin terfi ve tahvilleri için 
220 kişilik bir kararname hazırlanmış
tır. Bu kararnamede yer alanların mü
him bir kısır.mı hakimler kanunu mu
cibince, Adliye Vekilinin namzedlik 
ve imtihand:ın istisna ede~ek doğrudan 
doğruya hakimliğe almak kanuni sala
hiyeti olan hukuk mezunları teşkil et
mektedir. 

Bu salahiyetin müddetinin ay niha
yetinde bittiğini işiten hukuk mezwı
ları son günlerde Vekalete müracaat 
etmektedirler. Ay nihayetine kadar de
vam edecek olan müddet zarfında mü
racaat edenler, Vekaletin lbu salahiye
tinden istifade ettirilerek doğrudan 

doğruya hakin:.liğe tayin edilecekler
dir. 

Yeni köy 
öğretmenlerimiz 
Bir müddettenberi Eskişehir Çif

teler çiftliğinde büyük bir dikkatle ye
tiştirilmekte bulunan 81 erbaşımız top
luca şehrimize gelmişler ve Maarif Ve
kaleti tarafından Gazi Terbiye Ensti
tüsüne misafir edilmişlerdir. İlk tedri· 
sat umum müdürü B. İsmail Hakkr ens
titüye kadar giderek kendileriyle gö· 
rüşmüşler ve hatırlarını sormuşlardır. 

Köylü öğretmenlerimizin hepsi An
karanm merkez köylerine öğretmen ~ 
Jarak tayin edilmişlerdir. 

Yeı:i köy öğretmenlerimizin atan
d:.kları 11 merkez mmtaka köylerinin 
adlan ş.unlardır: 

Bağlum, Etimesud, Fethiye, Halka

nur, Orhaniye, Küçükyozgad, Ayaşın 

Yergöm köyü, Taşpınar, Tatlar, Yakup

aptal, Zir köyleri. 

Bu mrntakalarrn her birine7 • 10 köy 

isabet etmektedir. Her mrntakada bu

lunan muallim mektebi mezunları köy

lü öğretmenlerin çalışmalarını bir plan 

altında tanzim ve kontrol edeceklerdir. 

Kültür direktörlüğünce de ayrıca mu

ayyen zamanlarda müfettişler vasıta

siyle bütün bu faaliyet mürakabe ve tef

tiş edilecektir. 

Baharda köylü öğretmenler pratik 

ziraat tatbikatına devam ederek bilgile
rini daha ziyade artıracaklardır. 

Söziin gelişi: 
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Memurin liooperatifi 
Müteakid ortaklarının 

hisselerini ödiyor 
Ankaranrn merkez ohnasından son· 

ra fiatlarda başgösteren gayri tabit 
yükselişi önlemek için kurulan Memur
lar kooperatifi; bir müddet bu hayırlı 
vazifesini başariyle yerine getirdikten 
sonra idari sarsmtrlara uğramrş ve do
layısiyle zarar etmişti. 

İki sene evvel, yeni idareye 
kavuşarak, vaziyetini islaha başhyan 

kooperatif geçen seneki bilançosu ile 
bütün zararlarını kapatmış ve evvelce 
de haber verdiğimiz gibi ortaklarına 

iştirak payları ve yıllık ahmlarr nisbe
tinde kazanç payı dağıtmıya muvaffak 
olacaktır. 

Bu arada mütekait olarak ortaklık
tan ayrılanların iştirak hisselerini u
mum! heyetçe verilen beş bin 'liralık 
mezuniyet içinde ödemiye de başlamış 
bulunacaktır ki bu da kooperatifin fili 
ve mali kudretini isbata yarxyacak .lbir 
hadisedir. 

Mütekait ortakların iştirak payları
nın müracaat sıralarına göre reddine 
başlanılmıştır. Bu yıl ilk iade devresi- · 
ne dahil hissedarlar 1936 sonuna kadar 
müracaat ettikleri takdirde iştirak pay• 
!arını tanum:.en alacaklardır. Bu müd
det zarfında müracaat etmiyenlerin ye
rine kendilerinden sonra sıraları gelen 
ortaklara ödedikleri sermaye iade olu

nacaktır. 

Mersin' de 
iki yeni tayyareye ad konuldu 

Mersin, 16 (A.A.) - Mersin halkı
nın yardımlariyle satın alınmış olan i
kinci Mersin tayyaresinin ad konma tö
reni dün şehrimizin tayyare meydanın. 
da binlerce halkın tezahüratı arasında 

yapıldı. Kordelayı ilbay kesti. Tayyare
nin örtüsü müzayedeye konuldu. Ve be§ 
yüz otuz liralık bir teberrü temin edildi. 
Tayyare şehrin ve köylerin üzerinde U• 

çuşlar yaptı ve hava kurumunun hazırla
dığı beyannameleri attı. Dün gece tay
yarecilerimiz şerefine elli kişilk bir .ziya~ 
fet verildi. 

Çatalağzmdan 
,İlk köınür yarın geliyor 

Kömür yolunun Çatalağzı istasyonu· 
na girmesi dolayısiyle, Zonguldak vali· 
sinin reisliği altındaki heyetin şehri

mize getireceği ilk kömür treni yarm 
şehrimize gelecek ve merasimle karşı
lanacaktır. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Büyük üstad ve aziz 

1ostum Hüseyin Rahmi 
Gürpınar'Ja yaptığımız 
bir sohbeti, şimdi kendi
si Kütahya saylavlığına 
namzed gösterilince tek .. 
rar hatırladım. 

Kendisiyle açıklık bir 
yerde oturuyorduk. 'Ga
liba yanında rahmetli 
dostu Hulusi Bey de 
vardt. 

Üstad, yazdığı eser
lerde halkın - o zaman
lar avam denilen, aşağı 

ve bayağt tabaka sayı. 
lan - kenarda kalmış züm-
relerinden fazla bahset• 
tiği için uğradığı tariz-
leri, hücumları anla· 
tıyordu. Nihayet, 0 ede. 
biyatı cedide" nin ileri 
gelen simalarından biri -
sinin adını söyledi; 

- Onunla dostluğu .. 
muz vardı; o ince, re kik 
hislerini terennüm et • 
meğe çalışryor, bu te • 
rennümle kalmıyor, bana 
da aşağı tabaka arasın • 
dan mevzular seçerek 
''nezahet'' i ihmal etme
mem tavsiyelerinde bu
lunuyordu. O tavsiyele
re kulak asmadım ve as
madığıma da memnu-

num. Eserlerim, her. 
halde bu eski dostun 
"pür nezahet" yazrlann
dan daha çok yaşamıştır. 

Hüseyin Rahmi, is
tibdadın, vezirlerin, ho
caların, padişahların,· 
sansörün, zabtiyenin, ha
fiyenin baskısı altında, 
bunların ve hatta en ya
kın dostlarının - akılla
rınca - irşadlarına rağ· 
men sevgisini halktan, 
kalemini halk mevzula • 
rından ayırmamakta ayak 
diremis bir romancı ola
rak kalmıştır. 

Şimdi bu değerli ro
man üstadını "Halk" 
Partisi bir saylavlrğa 

namzed gösterirken res
mi tebliğinde "milli ro
mancr" unvanını kullan
makla onun saçları ağa
rıncaya kadar sevgisine 
sadık kaldığı bir zümre 
adına ona takdirlerini 
sunmuş oldu. 

İstanbul'dan hemen 
hiç ayrılmayan ve bir 
çok eserlerini Heybeli 
çamlarının arasında ki 
ahşab köşkünde yazan bu 
halk romancısının. hiç 
şüphesiz, memleket ge
nişliğ inde bir şöhreti, bir 
sevilirliği va.rdır. 

Onu, . Kütahya sayfa .. 
vı olarak Ankaramızda 
görmek, bizim için ayrı 
bir zevk olacaktır. 

Andre Gide, Oscaı 
Wildc'den bahseden biı 
yazısında onu tamamiyle 
tanıyabilmek için .sadece 
eserlerini okumak kafi 
gelmediğini, kendisiyle 
konuşmak, sohbetinde 
bulunmak da gerektiğini 
söyler. 

Hüseyin Rahmi Gür .. 
pınar, için de aynı şeyi 
söylemeliyiz. Onun soh· 
betinde insan, bilginin, 
neşenin, sevimlilik ve es .. 
pri'nin birçok örnekleri• 
ni kokklariyle dinler ve 
gözleriyle görür . 

Üstadın yakında ge • 
leceği Ankara,, halk sev
gisinin ve halka güven .. 
in yarattığı bir eserdir. 

Yarım asra yakın bir 
zamandanberi, kalemini 
ve kalbini halka bağışla-
mış ve ondan topladığı• 
nr yazmış olan bir sanat
karı bu halk şehrinde, 
Halk Partisinin bir halk 
saylavı olarak selamla -
mak türk okur yazarları 
için ne sevinçli bir hadi
se olacak. 

Nurettin ART AN! 
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Politika balıi11leri: 

ROMA-LONDRA 
Anlaşacaklar ve barışacaklar

mı? iki memleketin en salahiyetli 
ağızları, "Akdeniz,, üzerinde o ka
dor sarih iki tez koydularki, Bu 
denizin ya ltalyan yahud lngiliz 
denizi olduğu fikirleri hasıl ol
muştur. H albu ki, Akdeniz her
kesin denizidir. Ve bizler için, kar
§ı karşıya konan bu iki tez, niha
yet iki büyük devletin Akde
nizle ne itibarla alakadar olduk
larını göstermek bakımından mü
himdir. Yoksa lspanya'ya, Fran
saya , Yunanistana, Yugoslavya
ya ve Türkiyeye de sorsanız, on
ların da aynı Akdeniz hakkında 
herhalde bir fikirleri olsa gerek
tir. Ve bu böyle olduğu içindir ki 
İki tezin karşılaşması ancak naza
ri bir münakaşa şeklinde ortaya 
konmuştur. Yoksa eğr Akdeniz 
sahiden ancak bu iki devleti ala
kadar etmiş olsa idi, nazari müna
kaşayı fiil ve aksiyonun takip 
etmesi gecikmiyecek ve dava iki 
tara/dan biri lehine hallolacaktı. 

Deniyor ki, lngiltere ile ltalya 
ırasında, yakında müzakereler 
başlayacaktır. Musolininin Milano 
nutkundan sonra gerek Eden ge
rl)k. ise Baldvin'in cevabları ger
çekten yumuşak ve uzlaşıcı idi. 
Yalnız şunu. unutmamlk Jazım
d•rki, ltalya başvekilinin "zeva
hiri koruma,, mecburiyeti ile söy
lediği sertce sözlere mukabil ln
giliz ricalinin yumuşak konuşma
larında asla bir zat emaresi ara
namaz ve aranmamalıdır. Çünki 
lngiltere "zevahiri koruma,, kül
fetinden müstagni kalacak kadar 
kuvvetli bir devlettir. Ve ltalya, 
lngiltere anlaşmasının zeminini 
hazırlamak işinde insiyatil, gene 
lngiltre tarafında kalmıştır : 
Samuel Hoar'un Akdeniz teftişi 
ve Kral sekizinci Edvard'ın yat 
seyahati _ 

Bundan başka Roma'da Kont 
Ciano görüşürken Londra'da E
den, Polonya dış bakanı Miralay 
Beck ile konu.":muştur. Bugün her 
iki görüşmenin neticeleri karşı
sındayız. Roma görüşmeleri, ltal
yan'ın Etyopi imparatorluğu un
\'amm tanımış ve M acaris -
tan hakkında bir iki temen -
nide bulunmuştur. Komünizm 
ile mücadele meselesi ise Nü
remberg nutukları yanında si
lik ve ehemmiyetsizdir. Buna 
karşılık, Londara'da Polonya ile 
Yugo.davya'nın Berlin - Roma 
mihverine doğru kaymalarının 
önüne geçilmiştir. Ayrıca, Polon
ya - Çekoslovakya münasebetle
rinin düzelmesi luzumu üzerinde 
ısrar edilmiştir. Demek oluyorki, 
Viyana'daki Minimum'a mukabil 
Londra'da, Ortaavrupa bakı -
ınrndan bir Maximum elde edil
miştir. Ve Polonya'mn kah Roma 
1'e kah Berlin'e doğru yaptığı po
litik llirt'lere, §İmdilik bir niha
Yet verilmiştir. Ayrıca, şu da mü
§ahede edilmiş olsa gerektir ki, 
Berlin - Roma mihverinin tam or
tasında duran Viyana, politik öl
pilye vurulunca, Londara'ya, hiç 
olmazsa Roma ve Berlin'e oldu
iu kadar yakındır ( Austen Cham
berlain'in geçen seneki Viyana 
ikametini hatırlayalım!). 

l§te lngiliz - lt;Jlyan anlaşma
sının insiyatili daha ziyade ln
giltere'nin elindedir derken dü
§Ündüklerimiz bunlardı. 

Londra, her zaman olduğu gibi, 
bu defasında da, temkinli ve esas
lı politika yapmıştır. Ve bu se
ferki Londra müzakereleriyle, şu 
bahsi geçen Roma - Berlin mih
verine parmağını dokundurarak bu 
telden de en iyi kendisinin ses çı
karabileceğini gerek Berlin'e ge
rek Roma'ya birden göstermiştir. 
Eğer anlatmak istediği şeyleri 

anlatmağa muvaffak oldu ise, 
Londra ile anlaşmak hususunda 
gerek Berlin gerek Roma arala
rındaki mihveri zorlama bahasına 
acele edeceklerdir. Ve ön planda 
şimdilik yeni Lokarno durduğuna 
göre I ngnltere'nin alabildiği neti
celeri, asıl bu istikamette g&ece
ğiz demektir. 

Burhan BELGE 

lTALYA'DA: 

Kıral Viktor Emanuel ili 

Yakında. 1 tal ya imparatoru sıfa
tiyle taç giyecek 

Roma, 16 (A.A.) - İyi malQmat al
makta olan mahfiller, büyük faşist 

meclisinin yakında Kıral Viktor Enıa· 
nuel'in İtalya ve Habeşistan imparato
ru olarak değil, İtalya imparatoru ola
rak taç giymesine karar vereceğini be
yan etmektedir. Bu karar, bazı devlet• 
]erin habeş fütuhatını tanımamaları 

dolayısiyle büyük elçiliklerin Romada 
yerleşmelerini geciktiren bütün diplo
masi güçlüklerini ortadan kaldıracak· 
tır. 

Bir tekzib 

Roma, 16 (A.A.) - Stefani ajansı 
bildiriyor: 

Asosyeted Pres'in Romadaki muha
biri, gazetelerine verdiği bir haberde 
İtalyanın bütün mahkemeleri lağvede-

rek yerine korporatif komisyonlar ko

yacağı hakkında yanlış bir haber ver

miştir 

Stefani ajansı baştan a~ğı uydur

ma olan bu haberi yalanlamaya mezun· 

dur. 

INGIL TERE'DE: 

B. Baldvin bir otomobil 
kazası geçirdi 

Londra, 16 (A.A.) - B. Baldvin, 

bir otomobil kazasından kurtulmuştur. 

Bindiği otomobil hasara uğramıştır. 

Silahsızlanma sahasında yeni 
tedbirler mi? 

Londra, 16 (A.A.) - Morning Post 
gazetesi, hükümetin silahlanma progra
mını çabuk başarmak için yeni tedbir· 
ler almasına intizar edilebileceiğni ya• 
zıyor. 

Butedbirler arasında, milli müdafaa 
bakanlığında silah ve mühimmat işleri
ni tanzim için geniş salahiyeti haiz bir 
parlamento müsteıarlığının ihdası da 
vardır. 

Gümrük Muhafaza Umum Kumanda 111 Korgeneral Seyfi,'nin kerimeleriyle; 
rıJakine mühendisi B. Kemal Aksalın dü günleri eveligece Halkevinde yapılmış
tır. Törende Başvekilimiz ismet lnönil, Dış Bakanımız. Mebuslar. Bw.IJlıJll 
il•ri gelenleri ve seçkin bir Jcalabalılc bulunmuştur. 

TCıli •W... -...Hl .wr .. ,.., t•--111 Mi«ia. 

u ~us 

SOVYETLER BİRLİÖİ'NDE: 

Yeniden casu4'1uktan ma7.nnn al- ı 
manlar tevkif edildi. 

Parla, 16 (A.A.) - Havas bildiri
yor: Moakovadan gelen haberlere göre, 
Leningradda, üçü mühendis, üçü müte
hassıs, biri tüccar ve ikisi kadın olmak 
üzere yeniden on bir alman tebaası tev
kif edilmiştir. 

Mosokvada, Leningradda, Kiyefde ve 

Harkofda tevkif edilmiş olan almanlarla 

münasebette bulunan mühim mikdarda 

sovyet vatandaşı da casuslukla tevkif e

dilmişlerdir. 

Sanıldığına göre yakında sansasyo

nel bir muhakeme başlıyacalı:tır. 

Gazeteler bu mesele hakkında sükutu 

muhafaza etmektedir. 

Alman Biiyiik El!?isinin 

protestosu 
Moskova, 16 (A.A.) - Royter mu. 

babirinin bildirdiğine göre Almanya bü. 

yük elçiliği müsteşarı, yirmi üç almanın 

Moskova ve Leningradda tevkif edilmiş 

olması keyfiyetini protesto etmiştir. Dış 

işleri halk komiserliği, bu protestoyu 

reddeylemiş ve fakat ikisi kadın olmak 

üzere 14 kişinin askeri casuslukla müt

tehim bulunduklannı bildirmiştir. 

SON DAKiKA: 

YUNANlSTAN'DA: 

Kıral Konstantin'in kemikleri 

Brindizi, 16 (A.A.) - Kıra! Kostan
tin ile kıraliçe Sofi ve kıraliçe Olganın 
kemihler.i.ni hamil olan tabutlar, Yuna
nistanrn Averof kruvazörüne nakledil
miştir. Kruvazör, beraberinde yunan ve 
İtalyan muharibleri olduğu halde Yuna
nistan'a hareket etmiftir. 

Atina, 16 (A.A.) - Kırat Kostantin 
ve kıraliçe Olga ve Sofyanın naaşlarını 
bekleyen Pire ve Atina dündenberi bir 
matem manzara111 arzetmektedirler. Ce
naze merasimini görmek istiyen kesif 
halk kütleleri hergün husust trenlerle 
Atinaya akın etmektedirler. Ecnebi 
memleketlerinden de bir çok yunanlı 

gelmiş.tir. 

Bütün gazeteler kırat Kostantin, Kı
raliçe Olga ve Sofyanın hatırasını anan 
uzun makaleler yazmaktadır. - . 

HINDISTAN'DA: 

Dombay' da yeni ısyanlar 

Bombay, 16 (A.A.) - Bombayın fi• 

mal mahallesinde dini isyanlar çıkmış

tır Polis, silah kullanmak mecburiye

tinde kalmıştır. Elli kişi tevkif edilmit

tir. Atılan silahlardan on iki kişi yara
lanmıştır. 

Almanyanm nehirler hakkındaki karan üzerine 

B. Eden in Avam Kamarasındaki izahab 
Londra, 16 (A.A.) - Royter Ajan

sı bildiriyor: 
Avam Kamarasında uir suale cevab 

veren B. Eden elemiştir ki: 
"- 14 sonte~rinde, alınan hüküme

tinin nehirlerin beynelmilelleştirilme

si ve K.iel kanalı idaresi ile alakalı 

Versay muahedesi maddeleri ile ken
disini bağlı saymağa nihayet vermiş ol
duğunu bildiren bir nota alınmıştır. 

Büyük Britanya hükümeti, konuş
malar cereyan ettiği bir zamanda ve 
geçen sene verilen teminata ragmen 
alman hükümetinin, bir kere daha, mü
zakereler usulünü tek taraflı bir hare
ket lehine terketmiş olmasından t~s
ıüf duymaktadır. ~u teessüfler, alman 
hükümetinin kararı ile herhangi esas
lı ingiliz ticari menfaatlerin haleldar 
olması korkusundan ileri gelmiş değil
dir. Bu teessüfler, bu tarzda bir hare
ketin milletleraraaı münaaebetlerin i· 
daresini güçleştirmekte olmasından do
layıdır. 

B. Attı fU ıuali ıormuftur: 
0

- Bu hafta ıonunda Almanya ta· 
rafından ihlal edilmif olması muhte· 
mel batka anlapnalar var mıdır • bu va
ziyette Almanyanın anla,malar altına 
koyacağı imzalara ne derece emniyet 
edilebilir." 

B. Eden, bu suale cevab vermemiı
tir. 

Ba,ka bir mebuı da aşağıdaki ıuali 
&0rmu9tur: 

"-Almanya, Versay muahedesi te
ahhüdlerini red ve inkar etnı.if olan ye
gane memleket midir?" 

B. Eden bu suale "evet'' cevabını 
vermiştir. 

B. Delbo11, yapılan diplomatik 
müzakereleri idareye bafladı 

Paris, 16 (A.A.) - Dordonya vila
yeti umumi meclisinin toplantısına iş· 
tirak etmek üzere cuma günü Perigö'ye 
gitmiş olan B. Delbos bu ıı;abah Parise 
dönmüştur. Hükümet merke..:ine döner 
dönmez B. Delbos, Versay muahedesi
nin nehir münakalatına aid olan hü
kümlerinin Almanya tarafından red<le
dilmesi hakkında yapılmakta olan dip· 
lomatik müzakereleri idareye başlamış
tır. 

Fransanın diplomatik mümessileri, 
Berline bir teşebbüs yapılıp yaprlm.a· 
ınası hakkında hükümetlere danışmıf 

bulunmaktadırlar. İyi haber alan mah
fillerde öğrenildiğine göre, Belçika ve 
Çekoslovakya bir protesto tetebbüsüne 
igtirak etmeye bazırdırlar. Bununla 
beraber bu teşebbüsün hangi şekilde 

yapılacağı hakkında henüz hiç bir ma
lQmat yoktur. Öte taraftan kaydedildi
ğine göre, Veraay hükümlerini çiğne· 
yen bu alman hareketinden sonra F· 
ransa, Ren nehrinde ıeyrüsefere aid 
olan 4 mayıs 1936 Moduı Vivendiyi 
reddetmiştir. Teabhüdlerini reddeden 
bir Almanya karşısında bu Modua Vi
vendiyi imza eden öteki devletlere 
Fransa bağlı kalmayı arzu etmemekte· 
dir. 

l aviçrenin. vazyieıi 
Bern, 16 (A.A.) - Dış Bakanlığı, 

alman notasını alır almaz, halen Straa• 
burg'da toplanmakta olan milletleıara-
61 Ren komisyonu nezdindeki İsviçre 

heyetiyle temasa geçmiftir. 
Hükümet bu heyetin mütaleasını öğ

rendikten sonra bir karar verecektir. 

Kont Ciano Budapeşteden hareket • ettı 
Budapeşte, 16 (A.A.) - Havas a. I 

jansı bildiriyor: 
İtalya dış işleri bakanı B. Ciano'nun 

Budapeştede kalışı esnasında BB. Da
ranyi ve dö Kanya ile bir çok görüşme
ler yaptığı, bu görüşmelerde iki memle
ketin müşterek menfaatlerine temas e
den bütün meselelerin derin bir surette 
ve en dostane bir ruh dairesinde göz
den geçirildiği ve tetkik edilen bütün 
meseleler hakkında tam bir görüş mu

tabakatı müşahade ve tesbit edilmiş ol
duğu resmen tebliğ edilmektedir. 

Budapeşte, 16 (A.A.) - İtalya dış 
işleri bakanı Kont Ciano, Macaristan kı. 
ral naibi amiral Horti'nin davetine ica. 
bet ederek Duan Gödö13 ptoawıa gitıo 

miş ve geceleyin şehre dönmüştür. 
Kont Ciano bu akşamki ekspresle ha. 

reket etmiştir. Başbakan Daranyi ile B. 
Dö Kanya Kont Cianoyu istasyona ka
dar uğurlamışlardır. 

Kont Ciano İtalyaya dönmeden evvel 

macar. milletine hitaben bir mektub yaz

mıştır. İtalyan dış işleri bakanı bu mek

tubunda, Macaristanda kendisine kar

şı yapılan hüsnükabulün İtalyan ve ma

car milletleri arasında derin bir sempati 
mevcud olduğunu isbat ettiğini söyle

mektedir. Naib Horti'nin Roma seyaha

ti İtalyan halkına Macaristan hakkında 
beslediği dostluğu izhar etmek fıtsatıru 
ncecektir. 

S !\ YF • .\ :: 

ROMANY A'DA: 

B. Antonesko Varşovaya ,Pdivor 
Varşova, 16 

(A.A) - Gazete
ler, Romanya dı" 

bakanı B. Anto
neskonun Cenev
rede bulundukla

rı sırada B. Bek 
tarafından kendi
sine yapılan dave-

te icabet ederek, B. Antonesko 
25 ikinci tefrine doğru Vartovaya ge• 
leceğini yazıyorlar. 

• 

B. Blumun. bir nutku 

Suason, 16 (A.A.) - Bir halkçı cep

he toplantısında nutuk söyliyen başba
kan B. Blum, halkçı cephenin muvaffa. 

fiyetini tebcil için kendisinden önce söz 

söyliyen radikal sosyalist, sosyalist 

ve komünist hatibleri dinlemiş olmaktan 

pek ziyade memnun olduğunu bildirdik· 

ten sonra Jordesden bahsederek demiftır 
ki: 

"- Jores'in bayatı da bize gösteri· 

yor ki sosyalizm demek sulh demektir. 

Harb katiyen caiz değildir. Harbın cab 

olacağı yalnız iki ihtimal vardır: Millt 

topraklan müdafaa için, varlıkları bizim 

varlıklanmız:a ada surette bağlı olanlan 

müdafaa için. 

Fakat bir müdafaa harbı ile bir te~

vüzü ayırd etmek daima güçtür. Bu i· 
kisi arasındaki farkı bize göstererek mo• 

seleyi halledecek olan şey, hakem uau. 
lüdür. 

Hadiseler blze göstermiştir ki, mil

letler, gittikçe artan silahlanmaların de
vam ettikçe hiç bir milletlerarası hü

küm veya zecri tedbir netice veremez. 

Bundan dolayıdır ki hakem usulü ile be

raber silahsızlanma da yaınlmalıdır. 

Şurasından eminim ki milletlerin u
mi ile sulh korunacaktır. Şurasından e

minim ki bütün Avrupaya zorla kabul et. 

tirilmiş olan bugünkü rejim nihayet 

bulacak ve bir kaç hafta sonra Cenev• 

rede devam edeceğimiz gayretler mu· 

vaffakiyetle neticelenecektir. Çünkü bu, 

elzemdir. Çünkü bu bir mecburiyettir. 

Avrpanın ve bütün dünyanın aillhaıs

lanma ile harb arasında biriaini tercih et

mesi lazımdır." , 

B. Blum'un aiyaMUı ıaavib 
e'diliyor. 

Arraa, 16 (A.A.) - Halkçılar de

mokrat kongresinde B. Şampötye dö 

Rib, B. Blum'un ciritmit olduğu tecril. 

benin muvaffakiyetle neticelenmesinin 

zaruri olduğunu IÖylemittir. B. Dö Rib, 

partiainin fqiıtlerle müfridler müatea

na olmak üzere bütün cumuriyetçilerle 

ifbirliğine hazır olduğunu ıöylemiştir. 

B. Thore:ıs'in. yeni bir n.uıku 
Henin.Lietard, 16 (A.A.) - B. Tbo

rez, bir nutuk söyliylerek demittir ki: 
•- Biz, komüniııtiz ve komünist ka· 

lacağız. Halkçılar cephesi hükümetinin 

meşkUr bir takım islahat yapmış oldu· 
ğunu kabul ediyoruz. Fakat daha fazla 
bir şeyler yapması lazım gelmekte oldu-

ğunu kendisine söylemeğe mecburuz. 
Hükümet, faıizme ve burjuvaziye karp 
daha ziyade tiddetle mücadele etmelidir. 
Hükümet azmini kaybetmemeli ve ge. 
risin geriye gitmemelidir." 

B. Thorez, komünistlerin halkçılar 
cephesine yardım bahsında asla zaafa ka. 
pılmıyacaklarını ehemiyetle kaydetmiı
tir. 

İspanya işlerinden bahseden B. Tho
rez, meşru İspanya hükümetinin liman 
ve sınırlarına konulmuş olan ablokanm 
yakında kaldırılması arzusunu izhar et
miştir. 

B. Hitlerin "Mein kampf'' ismindeki 
kitabına sözünü nakleden hatib, ~öyle 
demiştir: 

"- Sahte kabadayılıklardan kork· 
mayız, biz, §erefli bir sulh istiyoruz." 

' 
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llukuk J:üşesi: 

asa • l p ma m l\:ave esi ve 
hukuli:i mahiyet· 

- Devamı -

MERKEZİ AVRUPA DIPLOMASIS. III. - Kasalar menkuldür. Fakat 
bazan mahiyetleri ve tahsis vaziyetle -
rinden ötürü gayri menkul sıfatını da 
iktisab edebilirler. Mesela kaas, dıva • 
rın içerisine gömülü bir tarzda inşa e. 

dilmiştir, o suretle ki nakli kabil değil
dir. Bilhassa zamanımızdaki banka in· 
şaatında kasalar binanın zemin katında 
kalın drvarlar arasına yerleştirilmekte
dir. İcar aktinin hitamına, feshine ait 

olan borçlar kanununun müteallik hü • 
kfünleri, kasa kiralama muamelesi dola
yısiylc de tatbik edilmek lazımdır. Borç· 

lar kanunumuzun 252 inci maddesi mu. 

cibince şayet kasa kiralayan kendi ku -
surundan dolayı kasasını istimal ede -

mazse ve yahut da mahdut bir surette 

istimal eylerse bu takdirde mucir kasa. 
yı akit dairesinde istimale hazır bulun

durmuş oldukça kasayı kiralamış olan 
kiranın tamamını vermekle mükellef -
tir. 

IV. - Borçlar kanununun mucirin 

ve müstecirin haklarına ve mükellefiyet

lerine dair olan hükümleri kasa kirala

ma muamelesi dolay·siyle de tatbik vazi 

yetindedirler. Bu itibarla kasa kirala. 
yanın: 

a) Kasa kira bedelini mua}·yen olan 
ıaman1arda tediye etmesi, 

b) Kasayı bu babda mevzu nizamata 

tevfikan ku11anması - mesela; istimal 

için tesbit edilen saatler haricinde ka
sasına tasarruf edememesi ., 

c) Kasasını iyi hir tarzda kullanma

sı • fransızcadaki veciz tabirle: d'en 

user en !>on pere de famille ., 

d) Kasa kiralama mukavelesinin hi
tamında anahtarı teslim etmesi • akit 

tekrar tecdid edilmemiş bulunuyorsa _ 

zaruridir. 

Mucirin vecibelerine gelince: 

a) Kasayı istimale salih bir şekııde 

kiralayanın emrine tabi tutmak, 

b) Kira müddetinin devamınca em
niyeti temin etmek, 

c) Kiralayanın vefatr halinde kasa

yı ya müteveffanrn mukavele ile tesbit 

ettiği kimsenin veya varis olduklarını 

muteber bir vesika ile isbat edecek o. 
lanlann emrine amade Jrılmak, 

d) Kasayı, kiralayanın kolayca isti

mal edebileceği bir şekilde bulundur • 
mak, 

e) Kasanın kusur ve emniyetsizli. 

ğinden tevellüt edebilecek zarar ve zi-

yanı temin etmesi, , 

Mucirin bu son fıkradaki vecibesi 

pratik cihetten büyük ebemiyeti haiz • 
dir: kasanın sağlam olmamasI dolayı. 

siyle su sızıntılarına maruz kalması ve 

bu yönden ötürü de içindekilerin za -

rardide olması halinde mucirin mesu

liyeti tahakkuk ettirilebilir. Fakat ~

yet kiralayan kasayı kiraladığı esnada 

lını aksamında delikler bulundu~ Jnu 

fr'nnüş ve ses çıkarmamışsa bu takc!ir.. 
de mucirin mesu \y~tine ~: ı tmek kabıl 
değildir. 

V. - Kasa müsteciri taahhüd ettiği 
kira bedelini tediye etmediği takdirde 
mucirin kasa üzerinde hapis hakkı ol-

Tefrika. No. 19· 

1K1N ~I 

duğunu telilkki etmek kabil midir? Ka
naatimize göre böyle bir hakkı tanıma
mak gerektir. Medeni kanunumuzun 
864 üncü :naddesi şu şekilde tedvin e
dilmiştir: 

''Borçlunun rxzasiyle menkul eş. 

yasına yahut ta kıymetli evrakına zil
yet olan alacaklı, muaccel ve bu eşya 

ve evrakla tabii bir irtibatı bulunan ala· 
cağını istifa edinceye kadar bunları ye. 
dinde bahsetmek hakkını haizdir.'' 

Bu fıkranın tatbik olunabilmesi için 

alacaklının sözü geçen eşya ve evraka 

borçlunun rızasiyle zi!Jet olması şart

tır. Kasa kiralama muamelesinde ise 

böyle bir vaziyet mevcut değildir. Kasa 

mucirin malıdır; fakat müstecir onun 

bilfiil mutasarrıfıdır. vaziülyedidir. 
Zaten bu aktin hakiki maksadı da bu
dur. Kiralayan kasayı muayyen müddet 
zarfında kendi hakimiyeti altında te • 
lakki eder. Hatta bu hakimiyet o kadar 
mutlaktır ki mucir için kasanın muhte
viyatını dahi bilmemek esastır. 

Binaenaleyh mevzuubahs alacağı 

dl)layısiyle mucirin umumi hükümlere 
bilistinad hakkını araması lazımdır. 

Bu meyanda icra ve iflas kanununun 
257 inci maddesi mucibince ihtiyati ha
ciz imkanından dahi istifade mümkün-
dür. Avukat 

Dr. Münib Hayri 0RGÜBLÜ 

Egeye yerleştirilen 
göçmenler 

Ege ve Hinterlandının zengin top. 
raklanna yerleştirilen göçmenlerin sa. 
yısı gün geçtikçe artmaktadır. Yeniden 
İzmir ve havalisine müretteb göçmen a
dedi 1764 kişidir. Bunlardan 120 kişi 

Kuş adasına, 68 kişi Bergamaya, 40 ki
şi Kara buruna, 556 kişi Sökeye, ve 980 

kişi de Manisa vilayetine gönderilmşler
dir. Göçmenler beraberlerinde hayvan ve 
arabalannı da getirmişlerdir. Bu kafile 
ile 281 inek ve öküz, 194 manda, 80 ko

yun, 50 buzağı, ve altı beygir memleke
te girmiştir. Öğrendiğimize göre: Pek 
yakında yeniden 804 göçmen daha İzmir 
mıntakasına gönderileceklerdir. 

Prof. K. KÖMÜRCANIN 

Modem ve herke~ elzem kitaplan 

Ameli ve tatbiki kambiyo 

Yeni muhasebe usulü 

Ticari malumat ve bankacılık 

İkt~sad ilmi 

İhtisas muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, ziraat, banka) 

Ticari ve mali hesap ı.ci kısım 

Zihni hesap kaideleri 

Logaritma cetvelleri 
(yeni rakaın) 

Yeni hesabı ticari (mufassal 
eser) 

Mali cebir (istikraz ve 

Krş. 

35 
122,50 

105 

87,5{\ 

175 

70 
20 

56 

200 

sigorta hesapları.) 100 
Başlıca satış yeri: İkbal Kitapevi 

İstanbul. 

Noye Zürher Saytung f.!azetesi yukardaki başlık altında 
yazdığı bir başmakalede diyor ki: 

Kont Ciano'nun Viyana'ya gelmesi üzerine, merkezi Avru.. 
pa diplomasisinde, Roma protokolunu imzalamış olan üç dev
letin konferansı fevkalade bir mahiyet almış ve Budapeşte'de 
de macarlarm muayyen bazı reviziyon taleblerine karşı ital • 
yan sempatisinin tezahüriyle kapanacak olan çok hareketli bir 
haftaya girilmiş oldu. 

Hiç şüphe yok ki, bu merasim gösterileri arkasında, bun • 
dan sonraki inkişafı, şiddetli fırtına ve sarsıntıları meydana 
getirecek olan çok ciddi telakld edilmeğe değer projeler ha • 
zırlanmaktadır. Böyle olmak!a beraber, Kont Ciano'nun Berli. 
ni ziyareti sıralarında ve Musolini'nin Milanodaki nutkundan 
sonra Avrupadaki asabiyetle mukayese edilecek olursa, Viya
na görüşmeleri, umumiyet itibariyle sükunetli bir atmosfer 
içinde başlamış sayılır. 

Yazıda, İtalya - Almanya görüşmeleri hakkındaki büküm. 
terin pek mübalagalı olduğuna, Eden'in parlamentoda söyle -
diği nutuk ile Musolininin Milanoda söyledikleri göz onünde 
tutulunca, Akdenizde İngiliz • İtalya tezadının korkunç bir 
inkişafa doğru ilerlemeakte olduğu iddiasının esassızlığına 
hükmetmek l~ımgeldiğine işaret edildikten sonra, denili • 
yor kit 

. .. .İtalya. son yılbrda Avusturya meselesinde müdafaa et
tiği menfaatlerini, bugün de hiç zaafa d!.işünned!n muhafaza 
edebilmek için, büyük Britanya ile bir anlaşma yapılması ih.. 
ti.mali bakımından kafi derecede emin bir vaziyette bulun • 
maktadır. 

Bu itibarla, "Roma - Berlin mihveri'' için Avusturya istik. 
talinin ilk şart olduğuna hiç şüphe yoktur. Asıl mesele, merke
zi Avrupa vaziyetinin, diğer bakımlardan bu mihvere göre na. 
srl tayin ve tesbit edileceği meselesidir. 

Musolininin Milano nutkunda ileri sürdüğü "Roma - Ber· 
lin mihveri" parolası, ilk anlarda yaptığı sürpriz tesirinden 
sonra, gerek Fransada gerekse İngilterede pek derin bir iz bı
rakmadı; hatta Berlnide bile, tngiltereye karşı müşterek bir 
alman - italyan cephesi tarzında tefsir edilebilecek bir tesir 
uyandırmadı. • 

Buna mukabil, alman - it.oyan anlaşmasının muayyen ol • 
mayışını ve hatta bazı zayıf noktaların bulunduğunu ifşa eden 
formül, malilm sebebler dolayısiyle Viyana'da tehyiç edici bir 
muvaffakiyet tesiri yaptı. 

Alman)-a ile İtalyanın, ilerde ittifakı andıran bir i~irliğin
de bulunmaları ihtimali, her şeyden önce, bir irtibat vazifesi 
gören ve ayrıca her iki devletin luayalitesi bakımından bir mL 
henk taşı olan bu küçük devlet için bir mukadderat meselesidir. 

Noye Fraye Prese, 1:azetesi Viyanadaki büyük konferans 
başlığı altında yazdığı bir yazıda diyor ki: 

Bugün Viyanada, merkezi Avrupa ve tekmil Avrupa vazi • 
yeti bakımından çok büyük bir ehemiyeti haiz olan konferans, 
İtalya, Macaristan ve Avusturya dış bakanlarının iştirakiyle 
başlıyor. 

Son iki gün içinde, Kont Ciano ile Avusturya devlet adam
ları arasında, her iki komşu devlet için enteresan olan ve yal. 
nız enternasyonal politikaya değil, iki tarafın ekonomik mü
nasebetleriyle karşılıklı kültür münasebetlerine şamil biitiın 
meselelerin konuşulduğu sıkı görüşmeler cereyan etmiştir • 

Viyana, üçler konferansının toplantısı için seçilmiş ve ken
di adının tekrar büyük hadiselerle bağlanmış olduğunu gör • 
mekle gurur duymaktadır. Kont Ciano ile yapılan görüşrr.ele
rin tabiatiyle önümüzdeki iki gün içinde başarılacak olan bil. 
yük işlere de şümulü vardır. 

Üçdevlet adamının bir araya gelmeleri, mütekabilen i.stişa
reyi de tesbit etmiş olan Roma anlaşmasında derpi§ edilmişti. 
Buna rağmen, bugün başlamış olan konferans, bu toplantının 
isabet ettiği zaman itibariyle dünyanın gösterdiği büyük ala. 
kayı hakketmektedir . 

Musolini, Baldvin ve Eden'in son nutuklarını okuyanlar, 
dikkati üzerlerinde toplayan meseleleri de bilirler. 

Milletler Cemiyetinin ıslahı, görüşmelerin ehemiyctli mev
zularından birini teşkil etmektedir. İspanyadaki hadiselerin 
maalesef henüz nihayete ermiş olduğu iddia edilemez. Pirene 
yarımadasından Avrupaya yctyı!makta olan tehlikenin önüne 
geçilmemiş olduğu gibi, bundan böyle de bu hadiseler fevkalfi. 
de dikkatli ve tetik davranmak lüzumunu telkin etmektedirler. 

Jül Sauvervayn ve Viyana görüşmeleri 
Avrupanın politika vaziyetini en iyi bilnelerden biri olan 

tanınmış fransız politika püblisistlerinden Jül Sauvervayn da 
"üçler konferansı,, Viyanaya gelmiştir. Fransız muharriri No. 
yes Viner Jurnal gazetesine şu beyanatta bulunmaktadır: 

- Biz, yabancı gazeteciler, bir müddet, İtalya, Macaristan ve 
Avusturya dış bakanlarının toplantıları, mutlaka sans.tsyona 
hattii, sergüzeştçi kararların verilmesine vesile teşkil edece. 
ğini sanmıştık. Bugün bu telakkinin yanlış olduğu kanaatin
deyim. 

. Toplantıya iştirak etmiş olan devletlerden hiç biri en ufak 
hır sergüzeşti bile aklından geçirmemektedir. Bilakis Avus. 
turya hükürnetinin, bütün enternasyonal güçlüklere rağmen, 

ye hitab etmemi~ti. 
- Dağ düşüyor; dağ çökmek üzere! içer

de kimler varsa, kalksın ve dışarı fırlasın. 
Demircinin karısı: 

da? politikasını idare ettiği mutlak sükunet ve makul bir so 
ğuk kanlılık karşısında büyük bir hayranlık duygusu besle 
mektedir. 

Son günlerde edindiğim intiba ve alakadar diplomatları 
yaptığım görüşmelere dayanarak diyebilirim ki, Viyana gö 
rüşmeleri etrafında bugünlerde dünya matbuatında çıkan ri. 
vayetler baştan aşağı asılsızdır. Bu fantastik kombinezonlar
dan birinde, Habsburgların ,tekrar Avusturya veya Macaris • 
tana veyahud da her iki devlete birden getirileceği ileri sürül
müştü. Ben dün fransız efkarı umwniyesine verdiğim 1D<1lfuna 
ta böyle bir teşebbüsün varid olmadığını bildirdim. 

Benim müşahedelerime göre, eski monarşiye ve imparator 
hanedanına karşı Avusturyada büyük bir saygı beslenmekte
dir; ve belki de monarşist hareketi ilerler; fakat bugünkü gün. 
de Avusturya anayasasında bir değişiklik yapılmasını imkan
sız görüyorum, çünkü merkezi Avrupa politikasının şimdiki. 
vaziyeti buna müsaid değildir. Fikrimce, Viyana konferansın. 
da, ister küçük anlaşma isterse Fransa veya İngiltere aleyhine 
çevrilmiş hiç bir karar verilmiyecektir . .'' 

Buzların çözülmesi: 
lngiliz - italyan yakınlaşması etrafında bir 

ingiliz gazetesi neler düşünüyor? 
10 ikinci teşrin 936 tarihli Mornin~ Post Kazetesinden: 
Son hafta içinde, zecri tedbirlerin tatbikinden beri İngil • 

tere ile İtalya arasında, baş göstermiş olan gerginlik ve anlaş• 
mazhğın değişmekte olduğuna dair alametler gözükmüştür. 
Vukua gelen hadise, son tiyatro tekniğinde başlıca aktörlerin 
seyircilerin gözünün önünde bütün sahneyi değiştirişlerini 
andırıyor. Şimdi biz, sahnenin de~işmesinden sonra dramın 
ne şekil alaca)!ını bekleyen seyirciler gibiyiz. 

Bu vaziyet, Bay Musolini'nin geçen pazar günü, Milan'da 
söylediği nutukta ''iki tarafın da menfaatlerine uygun bir su
rette İngiltere ile İtalya arasında açık, seri bir anlaşma" lüzu
mundan bahsetmesiyle ortaya çıkmıştır. İçinde bir bakımdan 
biraz tehdid manası da gizli olan bu nutka, iki gün sonra Lord
lar kamarasında Lord Halifaks'ın "İngilter'! ile İtalya arasın. 
daki ananevi dostluklara dönülmesini" isteyen nutku ile sa • 
mimi bir karı~rlrk gördü. 

Lord Halifaks, bir takım anlaşmazlıklar yerine anla~ala· 
rın ikame edilmesi güç bir iş olmadığını da sözlerine ilave et
ti. Bay Eden, perşembe günkü nutkunda aynı tezi müdafaa et• 
miştir. 

Hariciye Nazırı, Bay Musolini'nin "İngilterenin can da • 
marı olan Akdeniz yolunu İtalyanın kesmek niyeti olm!l• 
dığına dair" verdiği teminatı gayet iyi karşılamış, İngiltere • 
nin de aynı denizde italyan menfaatlerine her hangi bir hü
cum ve taarruzda bulunmak niyetinde olmadığını söylemiştir. 
Bay Eden, İngiltere hükümetinin bu denizdeki mütekabil men· 
faatleri yalnız çatışmayarak değil, aynı zamanda iki tarafa da 
elverişli ve uygun bir surette sağlamak azminde olduğunu bil. 
dirmiştir. Bu dostça beyanatı, İngilterenin Adisababa elçili
ğindeki muhafız kıtasını geri çekmeye karar vermesi ve İngil
tere ile İtalya arasındaki ticari münasebetlerinin tanzim ve in· 
kişaf ettirecek bir ticaret anlaşmasının neticelendirilmesi takib 
etmiştir. Bu hafta sonunda İtalyan matbuatı şimdiye kadar 
İngiltereye karş.ı kullandıkları dili tadil etmek suretiyle bu 
dostane tezahürlere ve karşılıklı iyi niyetlere mukabele etmiş
tir. 

Mesela, bütün bu hadiseleri hulasa ~ttikten sonra Popolo 
d'İtalya gazetesi "Milan'da açılan yolun daima açık kalması 
ve hedefe biran evvel erişilmesi İtalyan kamoyunun arzusu 
olduğunu,, yazmıştır On sekiz aydanberi italyan matbuatın· 
da böyle bir yazı çıkmadığ.na gnre Bay Musolini'nin artık va
ziyeti düzeltmek dileğinde olduğuna hükmedebiliriz. Fakat 
bu yeni vaziyetten bir semere hasıl olabilmesi için Büyük 
Britanya'nın da kendi rolünü oynaması 13.zımdır. 

Bay Eden, perşembe günü, bizi alakadar eden meselelere 
karşı itlayan kamoyu anlamazlık göstermezlerse ortada bir 
ingiliz • italyan ihtilafı kalmıyacağını söylemiştir. 

Milletler Cemiyetine karşı sadakat göstermek İtalya ile 
aramızdaki ihtilafı devam ettirmeğe sebeb olmadığına göre 
artık, bizim, kendi hareketlerimizde ne kadar feragatli hareket 
ettiğimizi göstermek zamanı gelmiştir. 

Bir gece sonra bütün işlerin halledilmiş olacağını söylemek 
henüz mevsınsizdir. Henüz doğrudan doğruya siyasi temasla
ra girişilmemiştir. Ancak diplomatik çalışmalara müsaid bir 
hava uyand:rılmıştır. Fakat bilvasıta anla~lan bir şey varsa o 
da Musolininin sözleriyle İngiliz iktıdar mevkiinde bulunan
larm sözlerinin biribirini pek tuttuğudur. Anlaşılıyor ki Bay 
M usolini, Akdenizde iki memleketin karşılıklı menfaatlerim 
koruyan bir centilmen anlaşması yapılmasına taraftardır. Her 
halde böyle bir hareket, meselenin hallini geciktirecek olan 
bir pakt müzakeresine girişmekten daha iyidir. 

Kaldı ki, İtalya ile İngiltere, aralarında hiç bir yazılı an • 
laşma olmadığı halde, karşılıklı bir surette biribirlerine güve· 
nerek ve karşılıklı menfaatlerini gözeterek ,yıllarca Akdeniz· 
da dostça yaşayabilmişlerdir. 

Bu tecrübe edilmiş metoddan gene istifade olunması fay
dalıdır • 

Havada bir hıçkırık bir çatırdı, çatırdı 
kükreme, kükreme kulakJann dayanamıya • 
cağı dehşetli bir tarraka oldu ve köyün ya
macında bulunduğu tepe paldır küldür yı-

CE GEL KiTABI - Biıim Bagat, dedi, hayvanlariyle bera
ber dışarda duruyor. Küçükleri toparla ve 
bağır. 

mandılar. Bagat ve arkadaşları arkadan ge
liyorlardı. Artık karşı taraftaki dağa tır
manmağa başlamışlardı. Bütün köylülerin 
gelip gelmediğini anlamak ıçın hepsinin 
adını birer birer bağırıyor, yoklama yapıyor
lardı. 

kıldı; aşağıya doğru yuvarlandı. Sonra derin 
ve boğuk bir uğultu beş dakika kadar orta-

Yazan: Çeviren: 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

O, artık, mübarek bir adam değildi: kü
çük olmıyan _bir devletin başvekili, kuman
daya alışık Sır Purun Dass K. C. 1. E. idi ve 
hayat kurtaı;mağa gidiyordu. Onlar, Bagat 
ve kardeşlen, hep beraber bayırdan aşağı 
koşuyorlardı; nihayet geyiğin ayakları de
ğirmenin dıvarlanna çarptı ve adam koku
su duyduğu için aksırdı. Simdi eüri büğrü 
bir köy sokağının başına gelmi~le~di. Bagat, 
elindeki asanın topuzu ile bir demirci evinin 
kapalı pençerelerine vurdu. Meşalesi de par
lıyordu. Purun Bagat bağırdı: 

- Kalkın ve çıkın! sesini tanıyamadı; 
çünkü yıllardanberi yüksek sesle hiç kimse-

Hayvanlar, köyün sokaklarında seğirtir
lerken haber, evden eve dolaşıyDk", Sona, 
durmaksızın puflayordu. Bütün ahali, dışa. 
nya fırladı. Bunlar yetmiş kişiden fazla de
ğildiler. Meşalenin ışığında ürkek barasing
gin yanı basında, eteklerine yapı~an langur
lann yanında ve puflayan ve kükreyen So
na'nm önünde Bagat'ı tanıdılar. 

- Vadi yolu ile öteki tepeye doğru; kim
se kalmasın; biz arkadan geliyoruz. 

Bunun üzerine ahali, ancak tepelerde o
turan insanların gösterebileceği bir hızla 
koşmağa başladılar. Onlar, toprak kaymağa 
başlayınca vadiden geçip ö\eld tepeye nasıl 
tırmanılacağını bilirlerdi. Aşağıdaki kücük 
bir nehrin sula rını etrafa sırratarak koştular 
ve öte taraftaki tarlaların içine do~ ru tır-

Purun Bagat'ın ağırlığı da kendisine yas
lanan barasing, artık, yorulmuştu. Nihayet 
geyik, tepenin yamacında elli kadem yük • 
seklikde bulunan büyük bir çam ağacının 
gölgesinde durakladı. Toprağın kaydığını 
"sevki tabi,si" ile ona haber veren hayvanın 
burada duruşundan o noktanın selamette ol
duğunu anlatmıştı. 

Yanı başındaki Purun Bagatr yağmur
dan ve tepe yukarı koşmaktan ölüm derece
sinde yorulmuş ve baygın bir halde yere yı
ğılıverdi. Fakat gene ellerinde meşalelerle 
koşuşanlara seslendi: 

- Durun ve kendiniz~ sayın. Sonra meşa
lelerin hep bir araya geldi~ini görünce ya • 
nm<laki geyiğe dedi ki: 

- Kardeş, benimle burada dur; ben gi
dinceye kadar kal! 

lıkta çınladı. Bu sırada bütün çamların kök· 
leri aşağıya doğru gidiyordu. Bu ses kesi
lince millerce uzanan sert toprağın üzerine 
çarparak davul gibi gürültü çıkaran yağmur, 
artık yumuşak toprağın üzerine çarpmak
tan doğan bir ses çıkarıyordu. Bu ses, kendi 
hikayesini anlatıyordu. 

İ~lerinde rahib de dahil olduğ'u halde, 
hiç bir köylü, hayatlarım kurtarmış olan Pu
run Bagat'a sö.z söylemeğe cesaret edemi
yorlardı. Çamların altına çömelerek gunun 
ağarmasını beklediler. Gün ağarınca aşağı
ya doğru baktılar. evvelce köyün. tarlaların, 
otlakların bulunduğu yerde şimdi kınnızt 

bir balçık mahşeri ve tepesi aşağı dönmüş 
tek tük ağaçlar görünüyordu. 

(Sonu var) 
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...__ ____ eö~AZ 
Çörçilin kızı. 

lngiliz diplomatlarından Çörçil'in kızı dansözlük ediyormuş. Avrupa 
gazetelerinden sonra bizimkiler de bu mühimi mevzu ile me§gul oluyorlar. 

Bunda hayret edecek tarai yok. Mis Sara Çörçil, bu hareketiyle, a§ağı 
yukarz, babasından intikam almış demektir. Babası bir eski devir diploma
tı olduğu için dünyayı parmağında oynatmak isterdi, 

Kızı ise dünya önünde oynamağa çıktı. 

Soldan sağa .•• 

Hindistanda Delhi şehrinde bir yaradılış garibesi bulunmuş. Üç yaşın· 
da bir luz çocuğu hastalanıp doktorlar tarafından muayene edilince k.aJbi

mn solda değil, sağda olduğu görülmü§. 
Baluruz, sağ-sol davası nerelere kadar vardı? 

Havacılığa dair: 

Hatırınızda mı; Londra ile Paris arasında ilk defa olarak i~lemiş olan 
posta tayyaresi, 10 ikinciteşrin 1919 tarihinde, mül§zim Mac Mullin tara· 
frndan idare edilmişti? 

Yolculuk, fırtına içinde, tam 2 saat 40 dakika devam etmişti. Sonra, 
Mac Mullin'in pilote ettiği eski bombardıman tayyaresinin telsiztelgraiı 

da yotku. 
Tayyareciliğin bu ilk kahramanlarınr, tayyare seyahatlerinin bı'r zevk 

olduğu devrimizde, zaman zaman anmalıyız, 

Namusluluğun yeni bir misali: 

Eski Amerıka muhariblerinden biri, fransrz maliye nezaretz'ne iki do
larlık bir çekle bir mektub göndermiştir. Bu paranın, Fransada bir bakkal 
diikkanından habersizce alınmış birkaç paket çikolata bedeli olduğu mek-

tubda bildirilmektedir. . 
Akla gelebilen· düşünceleri bir tarafa bırakarak hiikmedebilfriz_ ki ın-

sz.n borcunu ödemek istedikten sonra bunun şeklini ve zamanını boyle de 

tayin edebilir J 

Erkek olan kızın macerası: 

Son zamanlarda erkek olan kızlardan biri de tanınmış çekoslovak ko!iu 
pmpiyonu Madmazel Kubkova, yani şimdiki Mösyö Kubek'dir. . 

Kubek, Parıste bir müzik holde numaralar yapmağa başiamıştır. Artıst 
olduğu için mi? Muhakkak ki hayır. 

Bu surı kim ke~etmedi ki biz tekrarlıyalım?. 

. .. .. . GüNLt!K TAKl'iM ..... . 

2 Ramazan 

4 Sonteşrin 

Kasım 

1355 

1352 

10 

Güneşin doğması 6,50 

" 
batması 16,50 
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- 1stanbulda ilk defa olarak matbuat grevi oldu 

gazeteler çıkmadı (921). 

- Alpullu şeker fabrikası törenle açıldı. Fabrika 

ilk şeker mahsulümüzü vordi (926). i 
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ...... ı 

U L U S 

i\ ydm lcöylerind~ 
bayındırlıli: 

.J 

Aydın, (Hususi) - Bu hafta pazar 
günü Aydın Koçarlı nahiye hal
kının türk ordusuna armağan ettiği 
tayyarenin ad konma töreni yapıldı. Bu
nun için hava kurumu bir tören progra
mı hazırlamıştL Otomobil sahibleri, 
halkı tayyarenin indiği alana taşımak 
için fiatlarda büyük tenzilat yaptılar 
ve benzin paarsma halkı taşıdılar. 

Parti kon,.,-eleri. 

Aydın merkez kazasına bağlı nahiye 
kongreleri vali ve parti başkam Özde
mir Gündayın huzuriyle devam etmek
tedir. 

Yeni partililer. 

Evvelki. akşam parti kurağmda par
timize son üç ayda yazılan üyelerin par
tiye kabul töreni yaprldı. Birçok parti· 
lilerin bulunduğu bu törende vali ve 
başkan bir söylev vererek yeni üyeleri 
kutladılar. Kendilerine partili olmak 
şeref ve vazifelerini anlattı. 

Bir konferans. 

Aydın ilk okul müfettişlerinden B. 
Fikret Başaran ~ün halkevi salonunda 
Aydın ilk okul öğretmenlerine bir kon. 
feranF veı di. 

U:.onferansm rnevzuu lisan okutma· 

f':ı başlarken alınacak tedbirler, yazı 

kazırlığı ve yeni yazının metod ve esas
ları idi. 

Köylüye toprak. 

Vilayetimizin her kö~esincle köylü
nün toprak sal-ibi yapılması üzerinde 
çalışmalar ,i.irmektedir. Germencik na. 
hiye mü..ııirü, •Germencik nahiyesine 
bağlr \Jzunkum köyünde 1300 dönüm-

SAYFA 5 

SITMAYI YOKEDECEK KADRO 

66 doktor ... t\dana Sıtı a Ensti· 
tüsündeki kurs11 bitirdi 

.,...._....._,,,__ • '!IM ·~+.f ... MT..,..... __ ,..,,, ,,__..,, ..... -. .._.............,_~ 

Adana sıtma enstitüsünde sıtma 

Hekimlerin sıtma enstitülerinde staj 
mecburiyetleri hakkındaki 826 numara. 
1ı kanuna dayanarak bu yıl 14 eyliil ta

rihinden 21 birinci teşrin tarihine ka
dar Adana sıtma enstitüsünde sıtma 

kursları açılmış ve bu kurslara 33 as
ker ve 1936 talebe yurdu mezunlarından 
33 sivil doktor iştirak etmiştir. 

Enstitüde sıtma seririyatr ve epide
myolojisi, sıtma parazitolojisi, sıtma an. 
tomolojisi (sıtma nakleden sivrisinek-

ler), sıtma mücadelesi ve erazi ıslahları 
hakkında sabahları nazar!, öğleden son
raları da amell olmak üzere dersler gös-

lük çiftlik arazisini 6700 liraya köylü
y~ satın almış ve bu arazi 30 hane ara
·unda taksim edilmiştir. Köylü bu pa_ 
"ayı peşinen ödemiştir. Çalışkan köy -
1ülerimizi tebrik eder, yeni !llülklerinin 
Jtendilerini refah ve saadete eriştinne
sini dileriz. 

Köylerde bayındırlık. 

kurslarını bitiren doktorlarımız 

terilmiştir. Nazari ve ameli derslerden 
doktorların faydalanma derecelerini ta .. 
yin etmek için bu yıl kurs sonunda im. 
tihan yapılmıştır. 

Adana sıtma enstitüsünde sıtma hak~ 
kındaki nazari ve amell en son bilgile· 
ri öğrenen genç doktorlar bulundukları 
yerlerde bu yeni bilgileri tatbik etmek 
suretiyle halka çok kıymetli yardımlar• 
da bulunacaklardır. 

Memleketimiz, her yıl, Adana sıtma 
entsitüsünün en modern sıtma bilgile· 
riyle cihazladrğı yeni elemanlara kavuş. 
maktadır. 

Bala'da 
Tiftik cemiyeti şubesi açıldı. 
Bala kazasında Türkiye tiftik cemi· 

yetinin bir şubesi açılmıştır. İdare he· 
yetine aşağıdaki vatandaşlar seçilmiş

lerdir: 
Asli azalar: Fethi Genç (Başkan); 

Şevket Orhan; Sait Polat (Sekreter); 
Faik Mutgan (muhasib). 

Yedek adlar: Sefer Özalp, Necib A· 
car, Mustafa Yıldırım, Ahmed Egin. 

Karsta sütçülük ve 
peynircilik 

1 

====================== 

Sökeye bağlı A ~köy nahyesi harab 
bir halde idi. Yeni nahiye müdürü Os

man, Akköyü bugün tanınmayacak bir 

hale getirmiştir. Dünkü taş yığınları 

yerine bugün hükümet konağı, önüne 

bir park yapılmış, parkın ortasına Ata. 

türkün büstü konulmuştur. Akköye yer· 

leştirilecek göçmenler için yapılacak 

evlerin yerleri hazırlanmıştır. Yeni ma

hallenin ortasından geçen caddeye bir 

pınar yaptınlmıştrr. Bu pınar köyün 
iyi suyunu temin ediyor. Bu caddenin 
iki tarafı ağaçlarla süslenecektir. 

Kars, 16 (A.A.) - Beş aydanberi 
bölgemizdeki peynir ve yağ imalatha
nelerinde incelemelerde bulunan süt· 
çülük uzmanı sütlerin kontrolu hak• 
kında bir talimatname hazırlamıştır. 

Bu talimatnameye göre, kaşar, gravyer 
ve yağlar Karsta açılacak olan labora• 
tuvarda daim! bir kontrola tabi tutula
cak ve istihsalat iç ve dış piyasalara 
sevkedilecektir. 

Profesör Nimbus'ün maceraları: Profesörün kimyakerliği .. (Le Journal'dcn) 

Tefrika. No. 90 

BiLiNMiYEN iNSAN 
Yazan: Dt. ALEXJS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

Büyük foknsiyonel cümlelerin bu hareketleri 
ıısanm dış muhit hakikatleri ile temasa gelmesi
nin bir ifadesidir. Bunlar, durmaksızın bize ha· 
vale olunan maddi ve zihni darbeleri ehvenleş
tirir. Bunlar bizim yalnız . bekamıza imkan 
vermekle kalmazlar, fakat aynı zamanda bizim 
yetişmemizde ve gelişmemizde de amil olurlar. 
Bunlarda çok ehemiyetli bir hassa vardır: ko
laylıkla idare ettiğimiz şimik, fizik ve fiziyolo • 
jik amilleri tahrik etmek hassası. Demek ki bizler, 
uzvi ve zihni faaliyetlerin inkişafına muvaffaki
yetle müdahale etmek gibi harikulade bir kudre
te malikiz. Bu suretledir ki intibak mekanizma • 
larıru bilmemiz, ferdi ihya ve inşa etmek imkanı· 
nt bize verecektir. 

YEDİNCİ BAHİS 
Ferd 

1. 
İnsan ve ferd. - Realistlerle nomin~ ,. ,., rin 
kavgası. - Sembollerdeki ve konkre h~di~e

lerdeki teşevvüş. 
insana tabiatta, hiç bir tarafta rastlanmaz 

Biz tabiat içinde yalnız ferdi müşahede ederiz. 
F erd insandan, konkre bir hakikat olduğu için
dir ki ayırdedilir. Hareket eden, seven, rztırr.b 
çeken, mücadele eden ve ölen ferddir. Bunun 
tersine olarak, insan, felatuni bir fikirden iba
rettir. insan, zihnimizde ve kitahlarımrzda ya • 
şar. O, fiziyolojiciler, psikolojiciler, sosyolojici· 
lerce mütalaa olunan bir takım abstraksiyonbr
dan mürekkebtir. Karakterleri "küJliyat" ka
rakterleridir. Bizler, orta çağın felsefi zekaları
nı kendisi ile fevkalade meşgul etmiş obn umu
mi fikirlerin hakikati karşısında tekrar bulunu· 
yoruz. Bu hakikat, öyle bir hakikattir ki Ansel
me de Laon'un ona dair Abelard'a kar§ı açmış 
olduğu mücadelenin akislerini sekiz yüz sene 
sonra hala işitiyoruz. Abelard ma;;.Iob olmtırtu. 
Bununla beraber "Kiilliyat" m vi.icuduna kani 
olan realist Anselme ile Ahebrd ve ona inanmı
yan nominalistler de haklı idiler. 

Nahiye müdür:.i B. Osman, nahiye

ye bağh köylerin hepsine birer bayrak 

direği yaptırmış, her köye Atatürk 

büstü koymak üzere kaidelerini hazır· 
latmıştır. Bilhassa yeniden kurulan 
Yeniköy; vilayetimizin nümune köyü 
olacaktır. Bu köyün ortasından geniş 

bir bulvar geçmekte, bütün evler bu 
ana caddeye amut sokaklar üzerinde 
yaptırılmaktacxr. Köyün ana ve yan 
caddelerine ağaçlar dikilmeğe başlan· 
mıştır. 

Denizlide tütün satışları 
Denizli, 16 (A.A.) - Tütün satış· 

lan hararetli bir surette devam etmek
tedir. Çal ilçesinde 65-71, Denizli mer
kezinde 35-65, Davas ilçesinde 60-7 5, 
kuruş arasında satılmaktadır. Alıcı ~ok 

fiatlarn daha yükselmek ihtimali var4 

dır. Rençber fiatlardan memnundur. 

Hakikat şudur ki biz umumiye ve hususiye 
de, insana ve ferde de muhtacız. Umumiyetin, 
külliyatın hakikatı fennin inşası için elzemdir, 
zira zihnimiz ancak abstraksiyonlar arasında ra
hatça hareket eder. F elatun için olduğu gibi mo
dern alem için de fikirler tek hakikattır. Bu mü
cerred hakikat bize konkre bilgisini verir. Umu· 
mi bize hususiyi sezdirir. insan bilgilerinin ya· 
rattığı abstraksiyonlar sayesinde, ferd, ölçüsüne 
göre olmamakla beraber, gene kendisine tatbik 
olunan ve onu anlamamıza yardım eden elve
rişli şemalara bürünmektedir. Bundan başka, 
konkre hadiselerin gelişi güzel tetkiki de fikir • 
lerin inkılab ve terakksine imkan vermekte, on· 
lcırı daima zenginleştirmektedir. Bir çok ferdle
rin müşahede altına alınması gittikçe tamamla
şan insan bilgisini geliştirmektedir. Fikirler, F e
la tun' un istediği gibi, güzelliklerinde değişmez 
obcaklarına, zihnimiz ampirik hakikatin daima 
lmynayan membamdan susuzluğunu giderdik
çe ,tahavvül edip büyümektedirler. 

Bizler hadiselerin ve onların sembollerinin 
avn ayrı olan alemlerinde yaşamaktayız. Ken· 
dimiz ve benzerlerimiz hakkında malumat al
m <> ( için hem mi.işahedeyi ve hem de fenni abs~ 
traksiyonlan kullanmaktayız. Fakat konkre ile 

abstreyi biribirine·kanştırdığunız da vakidir. O 
zaman hadiselere birer sembol nazariyle bakarız. 
insanı ferdle temsil ederiz. T erbiyecilerden, he
kimlerden ve sosyolojicilerden çoğunun düştük
leri hata bu teşevvüşten gelmektedir. Mekani .. 
ğin, şiminin, fiziğin ve fiziyolojinin tekniğine 
alışık ve felsefenin, ve entelektüel kültürün ya
bancrsr olan alimler türlü nizamların mefhumla.ı 
rmı biribirine kanştırmağa ve has ile amı açıkça 
ayı:rd eclememeğe maruzdurlar. Halbuki kendi 
kendimizin bilgimiz peşinde koşan için, insanın 
ve ferdin hissesine düşeni kati surette ayınn~ 
ehemiyetli bir iştir. Terbiyede, hekimlikte veı 
sosyolojide işimiz ferd iledir. Onları birer sem-o 
bol, birer insan olarak telakki etmek zararlı ola
bilir. Ferdi yet, insanın başlıca karakteridir. Fer
diyet vücud ve zekanın herhangi bir görünüşün-ı 
den ibaret değildir. Bütün varlığımıza şamildir" 
Cihan tarihinde tek olan bir hadise vücude ge "4 

tirmektedir. Ferdi yet, bir taraftan uzviyet ve 
şuurdan mürekkeb kül içinde tezahür eder. Üii 
ğer taraftan, tecezzi kabul etmezliğini muhafaza 
etmekle beaber, bu küllün her bir unsuru üzeri'4 
ne kendi izini bırakır. iz, ancak elverişli ve ku• 
lay olduğu içindir ki onun nesci, halti ve zihni 
görünüşlerini ayn ayrı mülahaza ediyoruz. 



iSPANYA lHTiLA.Ll 
•• Hükümetçilere gore 

General Miaha büyük taarru:ıs 
emrini verdi. 

Tenerif, 16 (A.A.) - Havas bildiri-

7or: 
Radyo klubün saat 20.30 da verdiği 

bir tebliğe göre, Madrid bölgesinde hü
kümet kıtalannm kumandanı olan gene
ral Miaba, isilere karşı büyük taarruz i
çin talimat vermiştir. Dün gündüz top. 
çu kuvvetleri ve tanklar, bükümetçilerin 
taarruzlarına karp mukabil taarruza ge
çen general Valera'nm kuvvetlerine kar· 
fi cumuriyetçi kuvvetleri takvi1e etmit
lerdir. 

Hükümeıçi tayyarelerin ııçııtlan 
Parla, 16 (A.A.) - Havu ajaıwıun 

Avila muhabirinden: 
HükUmet tayyareleri dUn Avila üze

rinde uçmuı ve yedi bomba atmııtır. Fa
kat bunlardan hiç birisi tayyare meyda· 
nma dütmemiıtir. Hüldlmet tayyareleri, 
3000 metre kadar yükseklikten uçuyor. 
du. Bu tayyareler, asilerin tayyareleri 
ıelmeden önce gözden kaybolmuılardır. 
Bu uçq, hükümet tayprelerinin Avila 
tayyare meydanı üzerinde bu hafta için
de yaptıktan ikinci uçuıtur. Asilerin hil
kUmet tayyarelerinin büyük bir faaliyet 
c&atermekte fakat hiç bir tesir icra ede
memekte olduklarını beyan eylemekte
dir. Pilotlar, cesur ve fakat tecrübesiz. 
dirler. Attıldan bombalan hedeflerine İ• 
tabet ettirememektedirler. 

Tayyare bombardımanlannın 
bilanço•u 

Madrid, 16 (A.A.) - Havaı bildiri
yor: 

Dün, saat 15 ti biraz geçerek kilerin 
tayyareleri Madrid'in kalabalık olan Ku
atro Kaminos mahallelerini bombaya 
tutumuılardır. 10 ölü ve 100 yaralı var
dır. Yirmi dört aaattanberi ölenlerin aa
JW 80 ve yaralananlann sayısı 100 tah
min edilmektedir. 

Öğleden sonra, Asilerin topçusu Es. 
pana meydanı ile Madrid'in en modem 
ve en merkezi caddelerinden biri olan 
Edvardo Dato yolu üzerindeki mahalle
leri bombardıman etmiıtir. 

Harbiye ne:ısareıinin bir tebliği 
Madrid, 16 (A. A.) - Harbiye ne· 

zareti radyo ile bir tebliğ neşretmiş

tir. Bunda ezcümle şöyle denilmekte
dir: 

"Asi kuvvetler, pazar gUnU Mac:lrl
din ıimali prbiainde hilkümet kuvvet· 
lerine taarruz etınişler ve "fransızlar 
UprUaU'' nü zapta kalkıfmJJlardrr. Hil· 
ldlmet kuvvetleri, dü§ID&nı pUakUrt· 
miitler ve bütün mevzilerini muhafaza 
etmi1lerdir. 

Asiler, llnivermte mahallesini ve 
Montana kqlalarını bombardıman et· 
mitlerdir.• 

Topçu bombardımanlan, 
itam laarblan 

Madrid, 16 (A. A.) - HaVM bildi· 
riyor: 

Dün alqam saat 21.30 da ıiddetli bir 
topçu bombardunanı baflamrıtır. Mad· 
rid tehrinin tam ortamda Uç obüs pat· 
Jamııtır. 

Hava itleri nezareti, hilkilmet tay
yarelerinin pazar aUnU ubahtan alqa• 
ma kadar büyUlı: bir faaliyet ga.termiı 
olduklarını tildirmektedi.r. Bu tayya
reler, Avila tayyare meydaııını bom· 
bardıman etmiıler, naayonalistlerin dört 
tayyaresini tahrib eylemifler ve yirmi 
kadar tayyare hasara uğ.ratmııtardır. 

HUkUmet ta7Yareleri, sonra Toledo ve 
Torrijos tayyare meydanlarını da bom· 
bardıman etmişlerdir. Bunlar, Talavc
ra istasyonuna bombalar atmıılardır. 

Öğleden sonra hilkümetin 14 tayya
resi, pek aşağıdan uçarak Kassa del 
Kampo mıntakasında dütınan mevzile
rine bombalar atmışlar ve sonra Asile
rin tayyareleri ile muharebeye giriıe· 

rek bunlardan ikisini dütürmüşlerdir. 

B. f.,,argo Kaballern'nun beyanatı 
Valansiya, 16 (A.A.) - Madrid cep

hesinde yapmıı olduğu teftişten dönen 
B. Largo Kaballero, Havas ajaosr mu
habirine şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Madrid, asla asilerin eline dil) 
miyecektir. Sivil halk ile hilkiimet mer-
kezinin askeri kuvvetleri, kahramanca 
mukavemet etmeğe azmetmişlerdir. h
panyol milleti, faşizm istemiyor. He•· 
halde, payitahtın muhtemel aukun lıli-

Asilere •• gore 
Milialerin taarruzu püakürıüldü 

Sen Jan Dö Luz, 16 (A.A.) - D.N. 

B. bildiriyor: 
General Kueipo dö Lano dün Sevil 

radyosunda general Frankonun bir tel
&ra(ını okumuıtur. Franko bu telgrafta 

diyor ki : 
"Milisler aabahtanberi Madrid cep

hesinde taarruza geçmişlerdir. Bunun 
üzerine fiddetli bir muharebe vuku bul
mq ve muharebe öğleden sonra saat bi. 
re kadar devam etmiıtir. Geri çekilen 
milisler cenub demiryolunun Manzana. 
res nehri üzerindeki iki köprüsünü uçur 
mU§lardır. Bunun üzerine tanklarla ve 
piyade ile hücum ettik. 'Oniveraite ma
halleli tamamen it&al edilmiftir. Saat 17 
de general Yague'nin kumandasındaki 
üç müfre.ze Bombila üzerinden ilerliye
yerek Roulea'i geçmiı ve Madrid so
kaklarına vannıttır• Bu sırada hükümet
çiler arasmda göze çarpan bir dağımlıt
hk görülüyordu." 

General dö Lano ,bu telgrafı okuduk
tan 10nra, milletleraraaı kolun yokedil. 
diiini, ve milislerin kitle halinde müte
arrı.z orduya kal'fl atıldıklanru ve fakat 
bütün tedbirlere ve en modern malzeme 
kullanılmıt olmasına rağmen hükümet 
hatlannın yanldığıru bildirmittir. 

Tenerif, 16 (A.A.) - Radyo ile ve
rilen bir haberde Madrid cephesinde bü
kü.met kuvvttleri. Toledo köprüsU mm
takumda Franko kuvvetlerine yapIDif 
etmiflerdir. Fakat lejyonların yapmıf 
oldukları mukabil bir taarruz bükü· 
metin milis kuvvetlerini Antonio 
Lopez caddesine kadar kaçmağa 

mecbur etmitlerdir. Franko'nun topçu. 
ları, düıman bataryalannı suaturmuştur. 

Frankonun ta}'JU'eleri, büyük bir fa
aliyet göatermitlerdir. 

I ki hükümek,;i tayyare düıürüldü 
Bu tayyareler, hükümetin iki tayya

resini düşürmüılerdir. Madrid'in strate
jik merkezleri de bombardıman edilmit
tir. Şimal istasyonu tamamiyle tahrib o
lunmuıtur. Bir çok obüsler, Kuatro • Ka
minoa varotunda ve Madridin merke. 
zinde patlamııtır. 

HUkllmteçilerin zayiatı, 80 ölil ve 
300 yaralı olarak tahmin edilmektedir. 

Eskurial köprüsü mıntakasında hil
kilmet kuvvetleri ümidsizce taarrudar-

ler için ancak manevi bir zafer olacaJl• 
tır. Elimizde bir parçacık toprak bu
lundukça onu ölünceye kadar müdafaa 
edeceğiz. Harb, daha timdi başlıy..ır. 

Çünkü bize llzım olan malzemeyi tim
di elde edebildik. Bizim zaferimizden 
hiç kimse tüphe edemez. Çünkü bütün 
millet lailere düpnandır. 

Havas ajansı muhabiri, Largo Kabal· 
leroya italyanların yapmı9 oldukları 
milthit tahkimata rağmen hilkümetin 
Balear adalarını ceri alma te,ebbüsüne 
kalklflll&k fikrinde olup olmadıfmı sor· 
ması üzerine nazır f6yle demittir: 

"- İspanya hilkümeti, metru uhi· 
bl olduiu araziden his bir parçayı ter
ketmiyecektir. Harb, isyandan önce bl· 
ze aid olan bütün erazi elimize geçince
ye kadar devam edecektir.,, 

Batvekil, Alceairas mukaveleler mu· 
cibince Pasın himayesi meseleıi ve 
Fransa ile görllpneler yapıp yapmadığı 
hakkında bir fey söylemek istememi,. 
tir. 

Bir mi tayyare diifürüldü 
Londra, 16 (A.A.) - Royter muha· 

birinin Madridden saat on yedi bu· 
çukta telefonla bildirdiğine gö • 
re, isi tayyarelerin bugün öğleden 

sonra Madrid Wıerinde bir uçuı teıeb
büsleri esnasında hükümetçi tayyareler, 
üç motörlü bir Junkers tayyaresini Mad. 
rid hipodromu civarında yere indirmiş
lerdir. Hükümetçi tayyare filolan, isi 
topçu kuvvetlerinin Madridi devamlı su. 
rette bombardıman etmekte olduktan 
Kasa del Kampo civarındaki isi tabşida
tıru bombardıman etmişlerdir. Halen O'. 
niversite mahallesi civarında bir çarpıt
ma devam etmektedir ki, bu, bazı isi kı
talann nehri geçtiklerini göstermektedir. 
Bütün giin isi topçu kuvvetleri, Madri
din şimal istasyonu yukarısında kain 
garb kısmını bombardıman etmittir. 
Binalar çok hasar görmüş ise de insan
ca pek az zayiat olmuıtur. Zira, ıehrin 
bu kısım, harb mıntakası ilan edilmif ve 
abalideta tecrid olammı ..... 

Dr. Saht dün sabah Ankaraya geldi. 

Alman Ekonomi Bakanı ve Rayşbank Direktörü Dr. Şahtın, dün Ankaraya gelişimi en ve yaptılı ziyaretlerden intibalar. 

(Başı ı. inci aylada) Dr. Şaht, öğleden evvel ekonomi ba- Öğleden sonra ekonomi ve dıt itleri 

alman konosoloehanesi erkiru tarafından 
teşyi edilmittir. .. " 

Alman ekonomi bakam ve Raytbank di
rektörü Dr. Şaht dün saat onu on geçe 
tayyare ile ıehrimize gelmit ve hava 
ml"fdanında Cumuriyet merkez bankası 
genel direktörü, ekonomi bakanlığı müa
tepn, Cumuriyet merkec bankası idare 
heyeti reisi ve genel direktör muavini, 
dıt bakanlığı erkim ve alman büyük el
çiliği tarafından kartılanmıtırr. 

Dr. Şaht Ankarapalaa'a misafir ol· 
muıtur. (A.A.) 

da bulunmuılarsa da miltearriz kuvvet
ler, bütün mevzilerini muhafaza etmiı
lerdir. 

A•i kıtalar bütün hede/lerine 
"ardılar 

Salamank, 16 (A.A.) - Asi latalar 
bat kumandam tarafından nqredilen bir 
bUltene g6re, bu kıtalar her tarafta he. 
defterine varmı§lardır. Bu bültende Uni. 
veraite mahallesinin ve batı fimal mahal
lesinin işgali ile Madridin itgaline aid 
ilk merhalenin tamamlandığı, keza Kon
zeatrin köyü de ifgal edilmek auretiyle 
timdi isi lata1ann Kogelludo ve Jadra
ka yoJlannı kontrollan altında bulun· 
durmakta oldukları bildirilmektedir. 

A•ilerin bir tebUii 
Rabat, 16 (A.A.) - Havas ajan11 

bildiriyor: 
Sevil radyosu saat 13.SO da tebliğ et· 

mittir: 

Madrid cepheeindeld kuvvetlerimis 
İfgal edilen bölgelerin temizlenmesi i

tine devanı etaüflerdir. Karabançeloal· 
t~a . ÜÇ hWdlmet tayyaresi diifUrUL 
milftür. 

Sat cenahta hilldlmet kuvvetlerinin 
taarruzu l1dGı blma•ı neticesinde, kuv
ntlerimiz mukabil taarruza ıeçmifler ve 
hükümetçiler V alleskua kadar çekil
mitlerdir. 

Batı timalinde, Rada kolu fimal de
miryolunu keami9 ve Eakoriald~ gelen 
bir zırhlı treni eline geçi.rmi,tir. 

Asilerin lcorku.u: fena ham 
Sevil, 16 (A. A.) _ Sevil radyosu, 

general V erela'nın ıu tebliğini neıret
mi,tir: 

Biz, yalnız bir ıeyden korkuyoruz: 
havaların bozulması, çünkü ıimdiki gü
zel havalar, hazırlamakta olduğumuz 
kati muharebe için ideal ıbir f ırsattw. 
Cuma günkü hava muharebesinden bah
seden general, diyor ki: tayyareleri
miz arslanlar gibi muharebe ettiler. 

Aıi tayyarelerin muvaffakiyetleri 
Tayyarelerimiz, hükümet tayyarele

rinin mikdarı daha fazla olmasına rağ
men bunlara taarruz etmekten çekin
memitlerdir. Birkaç dakika içinde evve
la dört tayyare, Madrid'in üzerine düş
müş ve bir saatten az devam eden bir 
muharebeden sonra da tayyare filosun
dan geri kalanlar kaçmıtlardır. Hükü
metçiler, sekiz avcı tayyaresi ve bir 

l bombardıman tayyaresi kaybetmitler- ı 
dir. Biz, yalnız iki tayyare zayi ettik. 
MalJDlfila bunlardaa biri batlarmııza 

kam Celil Bayar ve dıt itleri bakanı bakanları ile Cumuriyet merkez bankası 
Tevfik Rüttü Araa ile Cumuriyet mer- ıenel direktörü Salahaddin alman eko-
kez bankası genel direktörünü ziyaret 
etmiı ve Celal Bayar tarafından Anado
lu kulübünde ıerefine verilen öğle ziya• 
fetinde bulunmuttur. 

Ziyafette dq ifleri bakanı Tevfik 
Rilftü Araa, maliye bakam Fuad Ağra. 
h, gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rinl 
Tarhan, dıt itleri bakanhğı genel sekre
teri Numan Menemencioğlu, ekonomi 
bakanlığı müstetarı Faik Kurdoğlu, e
konomi ve dıt itleri balranhklan, alman 
büyük elçiliği ileri gelenleri, bankalar 
direktörleri lıKtr bulunınuılardır. 

inmeğe muvaffak olmuftur. Hilldlme· 
tin tayyare filosunun ricatinden aogra 
bizim pilotlarımız, muzaf feriyetlerini 
kutlamak için payıtahtın üzerinde bir 
takım canbuhklar yapmıflardır. Tay
yarelerimizin muvaf fakıyetine phid 
olan ukerlerimizin sevincine payan 
yok idi. 

General Frankonun bir tek.ibi 
Avilla, 16 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
General Franko, hiç bir zaman şehi.r 

teslim oluncıya kadar Madrid'i bom
bardıman edeceğini ve icabında payi· 
tahtı mahalle mahalle tahrib eyliyece
ğini söylememi9tir. 

General, havas ajansı muhabirine ıu 
ıözleri M>ylemi9tir: 

.. _ Ben ne böyle bir sÖ% söyledim, 

ne de buna benzer birteY·" 

Hükümek,;ileıin mukavemetleri 
kırılıyor mu? 

Londra, 16 (A.A) - Asi kuvvetle
rindeki Röyter muhabiri, dünkü muha· 
rebeyi tuvir ederek diyor ki: 

.. Asilerin önde yirmi dört harb tay· 
yaresi ve arkada sekiz bombardıman 

tayyaresi olmak üzere otuz iki tayyare
den mllrekkep bir filosu üniversite bi· 
nur ve garbdaki park ilzerinde uçarak 
bunlardan her biri hilkiimetçllerin mev• 

nomi bakanı Dr. Şaht'a iadei ziyarette 
bulunmuıtardır. 

Gece de Ankarapaluta Merkez bam 

kası genel direktörü tarafından Dr. Şaht 
terefine bir akfam ziyafeti verilmiıtir, 

Dr. Şahı lrana gidecek 
Haber aldığmusa göre, Raytbank di .. 

rektörll B. Şalıt, 1'alıran'ı ziyaret için İ· 

ran bWdimetinden bir davet almqtır. 

Dr. Şaht Ankara'daki ika.metini mütea• 
ldb bu davete icabet edecektir. (A.A.) 

zileri üzerine birer ton bomba atmaları 
neticesinde hilkümetçilerin mukavemet>-
leri kmlmağa b8flar gibi olmUftur. 

Madridin büyük bir kumı 
if gal edildi. 

Sevil, 16 (A.A.) - Bu aabah atağı• 
daki resmi tebliğ nqredilmi9tir: 

Madrid'in büyük bir kısmı dün işgal 
edilmiıtir. General Varelanm riyaseti 
altında bulunan Uç kol, dün saat 16 da 

Manzanares neh.ini geçmiıtir. Bu kuv• 
vetler, sağ ve sol cenahlarda mukave• 
mete maruz kalmamııtardır. Kasa del 
Kampo mmtakaaından da bir kol hare-

ket etmit ve tankların himayesi altın• 
da Delos Franceaes köprüsüne kadar İ• 

lerlemi,tir. Madridin fimali garbi mın• 
takası ile Paaeo de Rosalea iıgal edil• 
miıtir. 

General Magada. Aranjuez yolu cep
hesinde yara)anmqtır. Eslnırial cephe
ıinde de kuvvetlerimiz, ilerle.meye mu
vaffak olmuılardır. 

Lizbon. 16 (A.A.) -J Hilldlmet kuv• 
vetlerinin k6prtlleri berhava ettikted 
söylenmekte iae de, henüz teeyyild et
miyen haberlere bakılırsa, albay Del• 
lave Bouonun kumandası altındaki kol• 
1ar ak,ama doğru Mabzanarn nehrini 
geçmlf ve Madrid sokaklarına doğru l• 
lerlemeye bqlamıttır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden : 

"Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezi nqriyat tubeıine 
ytlksek mektebten diplomalı bir müdür tayin edilecektir. İngilizce, 
almanca veya franaızcayı iyi bilmesi prttır. Yüksek tahsil bitirmi' 
ve askerliğni yapmış olanlar çalr,tıklan yerden gördükleri it ile 
hüsnü hallerini gösteren bir sertifika (bon sema) ile kurum genel 
merkezine müracaat ederler." 2-5473 

Ankara Valiliğinden: 
560 liraya talibine ihale edilip teabhUdünU ifa etmediğinden ye

niden arttırmaya çıkarılan Akşemaettin mahallesinin Aralık Soka• 
ğında 106 metre murabbaı 35 ada 8 parsel 12-34 kapı No. lu arsanın 
mülkiyetinin ihalesi 23.11-936 pazartesi günü saat 14 de yapılmak 
üzere 10 gün uzatılmıştır • 

Bedeli nakten ve peşinen alınacaktır. İsteklilerin 42 lira depozi• 
to makbuziyle sözü geçen gün ve saatt~ defterdarlıkta kurulan ko-r 
misyona müracaatları (.1785) 2-5539 

Ankara Defterdar lığından : 
Mütekaidini askeriye ve mülkiye eytam ve eramilinin kanunu• 

evvel 936 yoklamaları 15 • 11 • 936 dan 25 • 11 • 936 ya kadar yapıla
caktır. Alakadarlarının maaş cüzdanı nüfua tezkeresi ve resmi se • 
netlerivle bizzat veya bilvekile vilayet defterdarlık muhasebcdne 
gününde müracaat edip yoklamalarının yaptırılması ilin olunur. 

(1790) 2---5S46 
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ANKARA LEVAZIM AM1RLİGİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
İLAN 

Muhammen 
Miktarı bedeli 

Cinsi Kilo Lira 

Patates 4000 400 
Pırasa 2500 375 
Lahana 2500 375 
Ispanak 3000 525 ilk teminatı 
Kereviz 500 125 
Kuru soğan 4000 400 lira 

2200 165 
Kırıkkale Askeri Sanat Mektebleri ihtiyacı olan. altı kalem yaş 

sebze 30.11.1936 pazartesi günü saat 14 de açık e.ksıltme suretıyle 
satın alınacaktır. İsteklilerin yukarıda cins ve mıkta.rları~a muk~
bil yazılı muhamen bedelleri Üzerlerinden hesab edılen ılk. ~:~ı· 
natı olan 165 lirayı Kırıkkale Askeri Fabrikalar Muhase}:>ecılıgıne 
vatırarak Mp. Sa. Al. Ko. na belli gün ve saatte gelmelerı. 

(1697) 2~5447 
İLAN 

Çorum garnizonunda bulunan eratın senelik i11tiyacı için kapalı 
eksiltmeye konulan 60000 kilo sığır. etinin belli vaktında t~li~ çık
madığından ayni evsaf ve şartlar .içmde 20.11.1936 cum~ gunu saat 
15 de ihalesi yapılmak üzere yemden kapalı zarfla eksıltmere ko: 
nulmuştur. İlk teminatı beş yüz altmış iki lira 50. kuruş ol.ub ıhalesı 
Çorum'd.a Ordu evinde yapılacaktır. İstekliler içınde temı1!'.ıt mak
buz veya banka mektubları da o.Iduğu h~lde z~rflar:nı bellı saatten 
bir saat evvel komisyona verilmış ve harıçter. ısteklı olacakların da 
bu zamana kadar zarflarını göndermiş bulunmaları. 

(1698) 2~5445 

1 LAN 
1 - Ankara harb okullarının ihtiyacı için 120000 adet yumurta 

21 ikinci teş. 936 tarihine müsadif cumartesi günü saat on birde açık 
eksiltme ile alınacaktır. , 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda her gün parasız görülür. 

3 - Yumurtanın tutarı 1800 lira olup muvakkat teminatı 135 
liradır. 

4 - İstekliler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te
teminat makbuzları ile belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1624) 2~5322 
İLAN 

l - Müsthakem mevki kıtaatı ihtiyacı için 224500 kilo un kapa
,ı zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 20.11.936 cuma günü saat 16 da İzmirde Kışlada 
;müstahkem mevki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu bedeli 26378 lira 5 kuruş ve muvak-
kat teminatı 1978 lira 41 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
İstiyenlere 130 kuruş mukabilinde şartnamesi verilir. . 
5 - İsteklilerin 2490 saydı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerdekı 

şartnamesinde yazılı vesikalarile birlikte teklif mektupları ihale sa
atından en az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları ilan olunur. 

(1626) 2~5320 

4b*BW2$€& e HE - 1 1 D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU lLANI.:ARI: 

İLAN 
Filyos M Zonguldak battı üzerindeki Çatalağzı istasyonunun 

19.11.936 tarihinden itibaren her türlü nakliyc:.ta açılacağı ve açıl
mayı müteakip Ankaradan Çatalağzına çarşamba, perşembe, cumar
tesi, pazar günleri saat 14,20 de, Çatalağzından Ankaraya perşembe, 
cuma, pazar, pazartesi günleri saat )2,50 de, Çankırıdan Çatalağzma 
pazartesi, sair, cuma günleri saat 6,05 te Çatalağzmdan Çankırıya salı, 
çarşamba, cumartesi günleri saat 6,05 te birer muhtelit katar hare • 
ket ettirileceği muhterem halka ilau olunur. (1762) 2-5517 

• İLAN 
1 inci işletme mıntakasmda Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde 

asağıda mevkii mikdarı muhamen bedeli ve teslim müddeti, mu
v~kkat teminatı yazılr 3 mahalde balast ihzar ve vagonda veya O• 

cakta teslimi kapalı zarf usuliyle ayrı ayn eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 23. 11. 1935 Pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşa gar 

binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda yapılacaktır. 
Bu işlere aid şartnameler ve muamele projeleri parasız olark 

komisyondan verilcektir. 
İsteklilerin 2490 No. lu artırma eksiltme ve ihale kanunu muci

bince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve her iş için 
hizalarında yazılı muvakkat teminat makbuzlariyle her iki teslim 
şekline göre fiat teklifini havi zarfın üzerine hangi mahaldeki ba· 
last için olduğu yazılmak suretiyle eksiltme saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Haydarpaşa komisyon reisliğine vermiş ol
analart ve teklif sahihlerinin de eksiltme günü saatinde hazır bu
lunmaları ve ayrıca izahat almak isteyenlerin de Haydarpaşa Yol 
;Baş müfetti~liğine müracaaatlan lazımdır. 

BEHER METRE MUHAMMEN BEDELİ 
~ 

nı nı ... .... 'C 
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~ u nı .... > tıt,:.=: nı -
...... 'O ro g e u ı-:i 111 rn u rn ~ :::ı ~ u 

~ ~ >!l o !l ~~ ·a ıxı El !l 
Vezirhan 217-t 000 138 134 6 5520 4000 414 
Bozüyük 258+000 147 143 9 22050 15000 1654 
l;>oltalı 479+000 138 134 6 6900 5000 517,5 

(1633) 2-5382 
İLAN 

Çankırı - Filyos kısmı yolcu ücretlerine aid % 50 tenzil~t 
19.11-936 tarihinden itibaren Filyos - Çatalağzı kısmında teşmıl 
edilmiştir. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (1789) 

2-5545 

r ••ANKARA :a:IYE REISUCI ILAN:Aru 1 
İLAN 

1 - Su idaresine alınacak çelik, köşe bend lamaları ve saç için 
'stekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır, 

2 - Muhammen bedeli (738,50) liradır, 
3 - Muvakkat teminatı (53,38) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri Kale. 

mine ve isteklilerin de 20 teşrinisani 936 cuma günü saat on buçuk• 
ta belediye encümenine müracaatları. (1740) 2-5~64 

İnhisarlar Anl~ara 

Başmüdürlüğünden · 
Müskirat beyiye te2kerelerinin değiştirilmesine 20 Teşrinisani 

936 dan itibaren başlanacak ve 30 Teşrinisani 935 akş_.amı nihayet 
verilecektir. Her bayi oturduğu dükkanın numarası ile mahalle ve 
sokağının yeni ismini doğru olarak öğrenip bir fotoğraf ve 25 ku
ı·uşluk pul ile BaşmücUiriyetimize müracaat etmesi ilan olunur, 

(1744) 2~5468 

I • 

U L US 

Türlüye Ziraat Ba nkasıııdan : 
" 

18-11-936 çarşamba günü Merkez binamızda Genel kurul toplana-
cağından öğleden sonra gişelerimiz kapalıdır. 2-5516 

Elektrik münakasa ilanı 

Niğde Belediye Riyasetinden: 
1 - Niğde şehrinin Nafra Vekaletinden musaddak elektrik pro

jesi mucibince yapılacak olan elektrik tesisat! 1-11-936 tarihinden i
tibaren 45 gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Münakasa 15 - 12 • 936 tarihinde salı günü saat 15 de Niğde 
belediye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

3- Tesisat üç kısma ayrılmıstır. 
A - Santral binasJ 2 muhavvil~ binası; yer altı kablosu için tuğ

la, kum ve direk diplerine konulacak taştan ibaret olup heyeti mec
muasının bedeli keşfi (6420) lira olup % 7,5 teminat akçası ( 481) 
liradır. 

B • 303 adet ağaç direk bedeli keşfi 1415 lira olup% 7,5 teminat 
akçası 107 liradır. 

C - 150 beygirlik buhar lokomobilli alternator, tablo, santral mu
havvilesi, santralın diğer teferruatı, santral binası ile şebeke arasın
daki kablo çıkış tertibatı, yeraltı kablosu ve iki adet muhavvile mer
kezi teçhizatı ve şebekeden ibaret olup mezkur tesisatın Mersin 
gümrüğünden Niğ:de'de santral, yerine kadar nakliyesi de dahil ol
mak üzere bedeli keşfi (37974) lira olup % 7,5 teminat akçası 2848 
liradır. 

Bu üç kısrm tesisat ayn ayrı münakasaya konulmuştur. Her üçü
ne birden talip olanların da teklifleri kabul edilir. 
· 4 - Bu işe ait evrak, şunlardır: Proje ve teferruatı, fenni şart • 

name, keşifnameler, eksiltme şartnamesi, mukavelename nümunesi, 
Talip olanlar bu evrakı Niğde belediyesinden İstanbulda Taksimde 
İstiklal Apartımeınında elektrik mühendisi Hasan Haletten; ve An
karada Şehir emaneti heyeti fenniye müdür muavini mühendis 
Asım'dan alabilirler. 

5 - Muvakkat ~eminat % 7,5 olup kanun mucibince bu teminat 
ve teklif mektubu ıhale saatından bir saat evvel belediye riyasetine 
tevdi edilmiş bulunacaktır. 

6 - Münakasa 2490 No. lu kanuna göre yapılacaktır. Talip olan
ların bu kanun mucibince ve eksiltme şartnamesinde talep edilen bil
umum vesaikle birlikte o gün münakasada hazır bulunmaları ilan 
olunur. (1603) 2-5276 

Ankara Valiliğinden: 
Mahallesi Sokağı Cinsi Umum No. Metruke No. Hissesi 

hane 
Vattarin Vattarin yokuşunda 2031 110 Tamamı 

Müştemilatı: Alt katta: 1 bodrum, 2 oda, l kiler, 1 mutbah, 1 he
la, ve taşlık, 1 kuyu. Yukarda: 1, oda, ve büyük 1 pastırmalrk. 

Yukarda evsafı yazılı evin mülkiyeti mukaddema 3100 lira bedel
le talibine ihale edilmiş ise de teahhüdatmı ifa etmemesinden 
23-11-936 pazartesi günü saat 14 de ihale edilmek üzere yeniden açık 
arttırmaya konmuştur. 

Bedeli sekiz sene sekiz taksitte ıstıfa olunacak ve ikinci tertip 
mübadil bono kabul edilecektir. 

fseklilerin 232 lira 50 kuruşluk depozito ma~buziyle sözü geçen 
gün ve saatte şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere defterdarlıkta 
kurulan satış komisyonuna müracaatlarr. (1660) 2-5369 

Ceza Evi 
Direktörlüğünden: 

Ankara Ceza evinin 936 malt~yılı ihtiyacı için (56) kalem ilaç 
20 giln müddetle acsık eksiltmeye konulm1;ştur. 

İsteklilerin % 7,5 teminatı muvakkate akçesi olan (84) lira (4) 
kuruşluk banka mektubu veya o miktar paranın Ankara Ddterdar
lığı veznesine yatrrıldrğma dair makbuzlariyle birlikte yevmi iha
le olan 30.11.936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Ankara 
Cumhuriyet Müddei umumiliğinde müteşekkil komisyona ve mua
lecenin cins ve evsafını ve şeraitini anlamak üzere Cebecide Ceza 
evi Direktörlüğüne müracaatlarr. (1714) 2-5444 

l(ütahya Cumhuriyet 
M .. dd . u ·ı ·""'· d u eı mumı ıgın en: 

Belediyece kabul edilen ikinci derece ekmekten beheri 960 gram 
olmak ve yevmiye azami 350 asgari 100 adet olmak üzere 1·12.936 ta
rihinden itibaren 937 mayısı nihayetine kadar Kütahya ceza evinin 
altı aylık ekmeği 1.11.936 dan 21.11.936 günü ihalesi yapılacağı 21 
gün müddetle aleni müzayedeye konulmuştur. 1stiyenler teminat 
akçelerile gününde münakasa komisyonu riyasetine ve şeraiti ~ren
mek için sair zamanda ceza evi müdüriyetine müracaatları ilan olu-
nur. (1692) 2-5425 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Bitlis inhisarlar Bas 
' l\lüdürlüğünden: 

Baş Müdürlüğümüzle tütün atelyesinden bir sene zarfında muh
telif mahallere sevkolunacak otuz yedi bin beş yüz yirmi lira mu
hammen bedeli altı yüz elli bin kilo inhisar maddeleri nakliyatı 
10.11·936 gününden itibaren on beş gün müddetle kapalı zarfla ek-
siltmeye konulmustur. Muvakkat teminat mikdarı 2814 liradır. İ· 
hale 25-11-936 çarŞamba günü saat 14 de Bitlis inhisarlar baş mü
dürlüğünde yapılacaktır. Taliblerin teklif zarflarını ihale günü sa-
at on üçe kadar komisyona vermeleri lazımdır. (1745) 2-5469 

·.Muğla Valiliğinden : 
Gökova nahiyesinin merkezi olan Ulada yaptırılacak 133481ira 

33 kuruş keşif bedelli yatılı ilk okul binası inşaatı pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. 

Pazarlık 20 ikinci teşrin 936 cuma günü saat on beşte ilbaylık 
makamında toplanacak vilayet daimi encümeni tarafından yapıla· 
caktır. Muvakkat teminatlOOl lira 12 kuruştur. 

İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık işleri genel şartname
lerini ve buna mü tef erri diğer evrakı Muğla nafia müdürlüğünden 
görebilirler. 

Pazarlığa girmek istiyenler bu gibi işleri evvelce yaptıklarına 
dair ehliyet vesikası göstereceklerdir. 

İsteklilerin nafia vekaletinden alınmış ehliyet vesikası göster
meleri lazımdır. 

Teklif mektubları 2490 sayılı kanunun tarifatr dairesinde hazır-

l lanacak ve 20 iknici teşrin 936 cuma gtinü saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde Muğla ilbayltğrna verilecektir. 

Daha fazla mulı1mat almak isteyenler Muğla nafia müdürlüğüne 
1 müracaat etmeleri ilan olunur. (3898) 2-5496 

SAYFA 7 

Dahiliye Veka etWden: 
Kütahya şehri içme suy.~ tesisatı i_ şaat 

eksiltmesi. 
Kütahya şehrine 4,4 kilometre mesafc.>dPn su is:ılesi ve ~ehir da

hilindeki şebeke için icab eden m-ılzemel~r:n tedariki ve boru fer~i
yatının icrası ile sair buna müteferri imalatın yaprlm::ısı ve şehir 
dahilinde bir depo inşası kapalı zarf usuliyle ekisltmeye konulmuş~ 
tur. 

1. - İşin muhammen bedeli 91443 lira 25 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, pıoje ve sair evrakı 460 kuruş 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Sef • 
liğ:inden alabilirler. 

3 - Eksiltme 23 binrici kanun 936 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplana
cak Belediyeler İmar Heyetince vapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek İ<(İn isteklilerin aşağrda yazılr temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A • 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 maddeİerine uygun 5822 lira 16 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye .girmeye bir 

mani bulunmadrğına aair imzalı bir mektUp'. 
D - Nafıa Vekaletinden tasdikli tenni ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz muka

bilinde komisyon reisli~ine verilecektir. ~osta ile gönderilecek tek
lif mektublarmm iadeli tahhüdlü ..:>lması ve nihayet bu saate kadaı 
komisyona glemiş bulunması lazımd11-. • 

Bu iş hakkında fazla izahat almak isttyenlerin Belediyeler İmar 
Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmderi. (1538) 2-5197 

Valuflar Umum 
Mq9ürlüğr nden 

Adet 
3 Hamit tarlasında dut ağacı 
1 Mukaddem mahallesinde dut aiiacı 
6 Hatip tekkesinde kara ağaç 
2 Hacı Musa camiinde kav:ık ağacı odunu 

18 Yekun r 
210 Gülharan mevkiinde söğüt kolu 

2 ,. kuru söğ:üt gövdesi, ----
230 Yekun 

Yukarda yaıılr kuru ağaç dalları 25 te~inisani 936 çarşamba gü. 
nü saat on beşte ağaçların bulundukları mapallerde pazarlık suretiy 
le satılacaktır. Taliplerin Vakıflar Umutl:1 Müdürlüğü Varidat Mü
dürlüğüne ve satıs günü mahallinde bulunacak olan memurlarına 
müracaatları. (1778) 2-5526 

1 ' 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilfuu 

Mardin Vilayeti Daiıni 
Ent·ümeninden : 

ı - Mardinde hususi idare namına yaptırılacak 34652 lira 40 ku. 
ruş bedeli keşifli konferans salonu inşasx kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye ~ıkarılmıştır. 

2 - Bu inşaat için hususi muhasebenin almış olduğu 5000 lira· 
lık malzemeyi esmam mukabilinde ve maliyet fiatt üzerinden müte
ahhid kabule mecburdur. 

3 - İhale 9.12.936 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 12 de 
Mardin daimi encümeni dairesinde yapılacaktır. 

4 - İstekliler saat 12 ye kadar teklif zarflarını Mardin daimi 
encümen riyasetine göndereceklerdir. İhale saati olan bu saatten 
sonra gelecek teklif zarfları kabul edilemiyeceği gibi postada vaki 
olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir . 

5 - Muvakkat teminat bedeli 25~8 lira 97 kuruştur. 
6 - Bu işe aid şartn~ler. ve eyrak şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındrrlık i-;;lç.ri genel 

şartnamesi, kesif cetveli, metraj cetveli. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi keşif bedelinin 

yüz binde beşi nisbetinde bir bedelle Maroin Daimi En.:ümeninden 
alabilirler. t ... 

İsteklilerin Nafıa vekaletinden alınmış olan ehliyet vesikası, 
veya bizzat mimar veya mühendis olmaları xeyahut bunlardan biriy
le ortak olarak çalışacaklarını bildirir noterlikçe musaddak vesika 
ibraz etmeleri ve nafıa vekaletince yapılaciık her türlü tadilatı ka. 
bule mecburdurlar. (2939) 2-5529 

' . 
Seyhan ~osta ve Telgraf 

Başmüdüı,.lüğünden ,, 
1 - Mersine sekiz saat mesafedeki ~~ezayı beleni ormanların• 

dan kesilmek üzere 4350 adet çıralıçam direği kapalı zarfla eksilt. 
i .. • 

meye çıkarılmıştır • 
2 - Muhammen bedeli beher direk beş lira ve muvakkat temi-

natı 1631 lira 25 kuruştur. ı J 
3 - Eksiltme 26.11.936 tarihinde perşembe günü saat 15 de Ada· 

na posta telgraf, telefon başmüdüriyet b~I;lasında toplanacak komis. 
yonda yapılacaktır. · 

4 - Talip~_r teminatını vezneye tesFm edecek alacakları mak· 
buzu veya kanuni muteber teminatı ve şaftnamede yazılı belgelerle 
teklif mektubunu ihtiva edecek olan ikiırıci kapalı ve mülıiirlü zarf. 
lan mezkur tarihe müsadif perşembe gUnü saat 15 c kadar makbuz 
mukabilinde komisyon riyasetine teslim edeceklerdir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. " 
5 - Şartnameler müdüriyette her gün saat 8-12 ve 13-17 ye ka-

dar görülebilir. r 

6 - Fenni şartnamede tafsilat ve izahat a1makla beraber bu di· 
reklerin uzunlukları sekiz metre ve dip 1 devreleri, 70, tepe devre
leri 40 santim olacaktır. 

7 - Orman muamelesi tekemmül ettikten sonra kesim orman mü
hendisiyle beraber bulunacak olan idarenin fen memurunun neza
retinde yapılacaktır. Kesim ve soyum işi tamarola.11<lıktan sonra or
manda idaremiz damğalarile daroğalanacak ve bu darnğalı direkler 
tesellüm mahalli olan Mersin istasyonunda damğalan görülerek bi-
la itiraz kabul edilecektir. (1781) 2-5530 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesut yatı okulunun kalorifer tesisatı tamir ettlrilecelt• 

tir. 
2 - Muhammen bedeli (608) lira (87) kuruş olduğu için işbu ta. 

mirat açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 
3 - Eksiltme 30.11.936 perşembe günü saat 15 de vilayet bina

sındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazılı 
muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbetinde para, tahvilat veya Banka 
mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus 
hakkında daha etraflı malUmat alma~ ve şartnameyi görmek isti
yenlerin Ankara Kültür Direktörlüğüne müracaatları. (1781) 2-5531 
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SAYFA~ U L U S l 7 SONTEŞRIN 1936 SALI 

Kültür Bakanlığı B•• t•• kt k•t bl ]d • H 1·1 N • tarafrrı dan bastırılan u un me ep ı a arı ge ı. a ı . acıden alınız. 
Anafartalar caddesi 
No. 111 Ankara 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MUDORLOGO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

35 TON SODA 
Tahmin edilen bedeli (6300) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 30-11·936 tarihinde pazartesi günü saat 14,30 _da kapa
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola~ak komısyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 472) lıra (50) kuru.~u 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 13.30 a kadar komıs
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ~anunun ~ ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezklır gün ve saatte komısyona muraca· 
-ıtla-ı. (1732) 2-5460 

33 KALEM LASTİK MALZEMESİ 
Tahmin edilen bedeli (3400) lira olan yukarda tniktarr v~ cinsi 

yazılı malzeme eskeri fabrikalar umum müdürlüğü satın au 'la ko· 
misyonunca 3-12.936 tarih~nde perşembe günü saat 14 de açık ek-
iiltme ile ihale edilecektir. . 

Şartname paarsız olarak komisyondan verilir. Taliplerın muvak
kat teminat olan (255) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezklır aün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1788} ~ • 2-5544 

l•s• :e~~LLl MÜDAFAA VEKALETİ 
: .. \TIN ALMA KOMiSYONU İLANLAR 

B1LtT 
1 

Yapr tamiri: An karada baraka ve ahrr tamiri işi pazarlığa kon· 
muştur. Keşif tutan : 1368 lira 85 kuruştur. . . 

Keşif ve şartnam-:si parasına karşı İnşaat şubesınde;ı verılece~
tir. İhalesi : 23 .11.1936 Pazartesi günü saat on birdedır. İlk temı
natr : 102 lira 67 kuru-tur 

Eksiltmeye gireceklerden il gili bulunanlar 2490 
nun 2, 3 cü m"ri<lelrinde istenen belgelerle pa?'.arhk 
tında M M. V. Sat:n Alma Komisyonuna gelsinler. 

1 l 4 N 

sayılı1 k:ınu
gün ve vak

(1671) 
2-5385 

ı - Hava ihtiyacı için 40 metre mikabı ceviz kalas kapalı zarfla 
ekiı;ltmeye konmuı;:tur. . 

2 - !halesi 6 - ikinci kanun • 937 çarşamba gürıii saat 15 dedır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 20.000 lira olup ilk teminat parası 

1500 1irc>.dır. 
4 - Şartnamesini M. M . V. Satın alma komisyonunda bizzat ala.. 

bilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. ' 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen bilgeleriyle teminat ve teklif mektuplarını ihale 
gün ve saatmdan en geç bir saat evveline kadar M. M. V. Satın al· 
ma komisyonuna vermeleri. (1751) 2-5535 

t LAN 
1 - Hava ihtiyacı i~in .20 metre mikabı diş budak kalas kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 19.200 lira olup ilk teminat parası 1440 

liradır. - - -
3 - thalesi 7 - ikinci kanun_ 937 perşembe günü saat 15 dedir. 
4 - Şar tname sini M. M. V. Satm alma komisyonundan bizzat 

alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerindeki istenilen bilgelerile teminat ve teklif mektuplarını iha· 
le günü ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermderi. (1750) ı-5534 

BİLİT 
l - Her bir çiftine biçilen ederi 44 kuruş olan 13.200 çift yün ve 

her bir çiftine biçilen ederi 20 kuruş olan 19.800 çift pamuk çorap 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen-
lerin he; gün öğlecien ı:'1nra komisyona gelmeleri. 

3 - İli. teminat mikdarı 732 lira 60 kuruştur. 
4 - !halesi 2-12-936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

m;:ıddelerincle yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarmr ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko, na vermeleri (1787) 2-5543 

BİL İT 
1 - Her bir çiftine biçilen ederi 175 kuruş olan 2.200 çift terlik 

ile her bir takımına Oiçilen ederi 140 kuruş olan 6.600 tane fildekoz 
fanile ile 6.600 tane fildekoz doı kapalı zarfla ayrı ayrı alınacaktır. 

2 - Şartnameleri parasız almak istiyenlerin her gün öğleden son. 
ta komisyona gelmeleri. 

3 - Terliklerin ilk teminatı 288,75 ve fanila ve donun 683 liradır. 
4 - Terliklerin ihalesi 3-12-936 perşembe günü saat 11 de don ve 

fanilenin ihalesi aynı günün saat 15 indedir. 
5 - Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

tnaddelerinde yazılı vesikaları Ok teminatları ile birlikte tekiif 
mektuplarını ihale saatlarından en az bir saat evvel M. M. V. Sa-
Al. Ko, na gelmeleri. (1786) 2-5542 

İLAN 
Hava için 250 beygrlik bir dizel motörü satın alınacaktır. Bu di

zel motöre akuple edilmiş Elternatif dinamosu olacaktır. Mevcut 
100 beygirlik dizel motörüne doğrudan doğruya akuple 230/ 400 
voltluk ve 50 peryotluk tirinfase jeneratisle parelel çalışacaktır. 
Her firma buna ait teklif ve şartnamelerini 1-12-936 gününe kadar 
M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. (1794 2-5548 

İLAN •... 
1 - Pirinç, bakrr, demir, çelik: boru, levha, çubuk ve saç malze

meleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 15450 lira olup ilk teminat parası 1158 

lira 75 kuruştur. 
3 - İhalesi 4-12.936 cuma günü saat 15 dedir. 

. 4. - Şartnamesini almak istiyenler bizzat M. M. V. satın alma 
komısyonundan alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
, 5 ~ Ek.siltmeye gireceklerin 2490 saydı kanunun 2,3 üncü mad
üelerındekı .belgeleriyle teklif ve teminat mektublarını ihale günün
den en az hır saat evveline kadar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1289) 2-5034 

İzmir Bayındırlık 
- Direktörlüğünden: 

2'fkinci !eşrin 1936 Pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılacak 
olan 47174 lıra 5 kuruş keşif bedelli Bergama Ceza evi münakasası 
ihale komüsyonunca ç-örülen lüzum üzerine yeniden 20 gün müd· 
detle ve kapalı eksıltme usuliyle münakasaya konulmuştur. 
Kapalı e~siltme 23. İkinci teş.rin. 1936 Pazartesi günü saat 
16 da _İzmır Bayındırlık_ Direktörlüğünde yapılıp ihalesi icra edi
lecektır. ~muakkat temınat 3539 lira olup isteklilerin 2490 sayılı 
kanuna gore hazırlayacakları teminat!arile teklifnamelerini ve Ba
yındırlık Bakanlığından alınan ehliyet vesikalarını birlikte ihale 
gününün tayin olunan saatten bir saat evelinc kadar komisyon re
isliğine vererek makbuz almaları. 

İsteklilerin 239 kuruş mukabilinde keşif ve projeden birer nüs
hasını İzmir - İstanbul • Ankara Bayındırlık Direkti:Müğünden 
alabilirler. 

Daha fazla bilgi edinmek istiyenler İzmir Bayındırlık Direktör• 
lüğüne baş vurmaları. (105Z) 2-5374 

Jandarma Genel Komutanlı~ 
Ankara SA. AL. .. ~ 

l(omisyonundan: 
Tutarı 3900 lira tahmin edilen, çeşit ve her çeşidden alınacak 

~ikt~r parası~ komisyondan alınacak şartnamede yazılı bulunan 
yırmı al~ı .çeşıt tıbbi ecza 17.11.936 ~alı günü saat 14 de açık eksilt
me ~s~~u ıle satın alınacaktır. Eksıltmesine girmek istiyenlerin 
bellı gun ve saatte 292 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz '>'eya 
banka mektubu ile komisyonumuza başvurmaları. (1581) 2-5271 

İn saat , Usta Oliulu 
DirlitÖrlüğiinden: 
Muhammen Cinsi ve 

Muhteviyatı Mikdarı Bedeli 

Harid Elbise 
1 (Ceket pantolon 95 

ve yelekten ibaret 
Harici :ı::asket 100 

2 Hama mhavlusu 60 
Yüz havlusu 240 

3 Gömlek kravat 100 
Kazak 60 

19 50 

1 40 

1 50 
80 

1-
2 30 

Tutarı 
L. K. 

1852 50) 

140 ) 

1992 50 

90) 
192) 

282 

100 
138 --
238 

Muvak
kat teminatı 

149 44 

n 15 

17 85 

1 - Yukarda cinsi, mahiyeti, mikdarı ve muhammen fiatlariyle 
muvakkat teminat akceleı i yazılı üç parti eşya açık eksiltme usuli
le taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhale 23-ikinci teerin-1936 pazartesi günü saat 15 de Ankara
da okullar sağışmanhğında toplanacak okullar arttırma ve eksiltme 
komisyonu tarafından yapılacaktır . 

3 - Her parti ayrı ihale edilecektir. 
4 - İsteklilerin ihale gününden evvel teminat akçelerini okul • 

lar sağrşmanlığı veznesine yatırmaları lazımdır. 
5 - Bu üç partide mevcut altı kalem eşyanın şartnameleriyle nü

muneleri okuldadır Şartnameler istiyenlere parasız olarak verilir. 
(1643) , 2-5359 

İstanbul l(ültür 
DirelitÖrlüğünden: 

1 - Zincirlikuyu ilk okulunda açılan pansiyona ikinci taksit 
başı olan Birincikanundan itibaren de talebe alınacaktır. 

2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 liradır. Bü
yük tadilde okulda kalacaklardan ayda 12,5 lira alınır. 

3 - Yazılmak ve fazla mallımat almak isteyenler okul direk-
töriüğüne başvurmaları lazımdır. (2813) 2-5436 

· DlKK~t-\T 
TÜRK ANTRASİT Deposu Bomonti Bahçesinden IST AS 
YON T AHLiYE ANBARI KARŞISINDA UMUMl KÖMÜI 

DEPOLARI YANINDA 216 NUMARALI 
DEPOYA NAKLEDlLMIŞTlR 

Depo 

Büro 

Teleton 

3579 

1162 

Maden Kömürü işleri T. A. Ş. Satış Bürosundan 
2-5547 

Kültür Bakanlığından: 
1936 • 1937 ders yılı lise fen ve edebiyat kolları yazılı sözlü ol 

gunluk sınavları haziran ve eylUl devrelerinde girecek olanlara muh 
telif ders gruplarının aşağıda yazılı kısımlarından sorular sorula • 
caktır. • 

1 - Lise fen kolundan olgunluğa gireceklere: 
1 - Fizik • Vimya grupu: 
a) Fizikten lise ikinci sınıfta okutulan elektrik bahsi, bu bahse 

ait tecrübe ve meseleler. 
Lise üçüncü sınıfta okutulan programa göre mihaniki fizik ve 

termodinamik bahisleri, bu bahislere ait tecrübe ve meseleler. 
b) Kimyadan lise birinci ve üçüncü sınıflarda okutulan bahis • 

ler ve bunlara ait meseleler, lise üçüncü sınıfta yapılan laboratuvar 
mesaisine ait sorular. 

2 - Riyaziye gurupu: bütün cebir, müsellesat, tersimi: ve terki~ 
hendese. 

3 - Tabiiye g-rupiı: insan anatomi ve fiziyolojisine giren bütün 
bahisler. 

II - Lise edebiyat kolundan olgunluğa gireceklere: 
1 - Tarih • coğrafya gurupu: 
a) Tarihten: liselerde okunan tarihin üçüncü ve dördüncü cil .. 

dindeki bahisler. 
b) Coğrafyadan: Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, İran 

coğrafyasına ait bahisler. 
2 - Edebiyat tarihi: tanzimat ve ondan sonraki devirler tür-k 

edebiyatı tarihi. 
3 - Felsefe ve içtimaiyat grupu: lise ikinci ve üçüncU sınıfla-

rında gösterilen bütün bahisler. (1763) 2-5536 

Aydın D··efterdarlığından : 
Aydın merkeziyle Nazilli ilçesinde 35 lira maaşlı birer varidat 

memurluğu açıktır. Yüksek tahsil görmüşlerden veya maliye vari. ' 
dat ıı.ubelerinde çalışmış olup da bu derece memuriyete hak kazan .. 
mış olanlardan isteklilerin vesaikleriyle birlikte Aydın Defterdar-
lığına müracaatları lüzumu ilan olunur. (1764) 2-5537 

Saçları 
d(ik ülenler 

l(A V AIUIDERE 

KOMOJEN KANZU K 

Saç Elisİri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Korno. 
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır 
Komojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala 
rmda bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Zu Verınieten : 
4 Zimıner, 1 Rauchzimrner, 

ı Diele. N ebst allem Komfort. 
Adr. Demirtepe 11. Tel: 2189. 

2-5541 

Yapısı olanlara 
ilan 

Yeni yapılmrş 40 adet sürme 
pencere çerçevesi ucuza satılık- ı 
tır. Akköprüde Emniyet Şirke
tinde Bay Tevfik'e müracaat. 

Telefon: 1833 2-5540 

İmtiyaz sahfol ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne~riyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulu~ Basımevinde basılttUŞtrr. 

SARAPLA.RI 
• 

UCUZLADI! ... 
Fakat değerini değiştirmedi 

KAVAKLIDERE ŞARAPLARI 
İNHİSAR İDARESİNİN RESMi KONTROLU VE TASDlKl ALTINDA 

YİNE 
MEMLEKETİN EN OLGUN ve DOLGUN ŞARABI KALİTESİLE 

ASGARİ VÇ DÖRT SENE DlNLENDlRlL~ttŞ, ESK1T1L MİŞ 
ve SlllHAT KAYNACI OLARAK 

PİYASAYA ARZEDlLMEKTEDlR. 

HER YERDE 
PERAiffiNDE : • 

TOPTAN • • 

LITRESi 

40. l{uruş 
• 

ASGARi 25 LİTRE AUNMAK VZERE: litresi 35 kurus 
CENAP AND 

IUVAKLIDERESARAP 
' -

FABRiIUSI 
ANKARA 

, ı:: • ~'. , ~ • - 'eo • . " ._ • ... .r • \ • ,,., • • ""'-~ , ~ ~ 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

MODA ÇILGINLARI 

William Powell - Bette Davis 

Merakl bir mevzu, muh~eşem dekorlar 
arasında Parisin en son modelleri 

Prog.rama ilaveten: FOKS JURNA~ 

BUGÜN BU GECE 
POMPE1N1N SON GÜNLER~ 

Şimdiye kadar çevrilen tarihı eserlerin 
en kuvvetlisi ve en muazzamı 

İlave olarak: Dinarlı Mehmedle Cim 
Londostun Atinada çarpışmalarına 

aid heyecanlı intibalar 
Halk matinesinde: LİMANSIZ GEMi 


