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Gündelik 

KÖMÜR SERGİSİ 

Kemal UNAL 

Geçen perşembe Ankara ga
nnda, Çatalağzı ocaklarından va
gona yüklenmiş kömürü, törenle 
karşıladık. O güne verdiğimiz e
hemiyet; Havzanın demiryoluyle 
devlet merkezine ve bu merkez
den de bütün yurda bağlanmış ol
masındandı. Filhakika kömür, an
cak bu ba~lanışla memleketin ha 
köşesinde her zaman kolay ve ucuz 
tedarik edilebilen bir meta ola
caktı. Şimdive kadar sahil şehirle
rimizde rastlanabilen kömür, bun
dan sonra ocaktan vagona yükle
nerek yayla Anadolunun her tara
fına, şarka doğru ilerleyen iki kol 
ile de yurdun doğu bölgesine ko
laylıkla gidebilecektir. 

Devlet, demiryollarıyle istihlak 
sahasını genişletirken Havzadaki 
istihsal şartlarının ıslahınr da göz 
önünde tutmuştur. Ocakların bü 
yük üniteler halinde, r~syonel ça· 
hşması icin ekonomik ve sosyal 
birçok tedbirler alınmıştır. Başba
kanın Havzadaki geniş tetkikle
riyle başlayan hareket, Ekonomi 
Bakanının devamlı mesaisiyle bü
yük neticelere yaklaşmış bulunu
yor. 

Ancak iyi ve ucuz istihsal et
me ve her yere taşana tedbirlerini, 
istihlak vasıta ve imkanlarını ar
tırarak tamamlamak lazımdı. Dev
let; birkaç yıldanberi teshin vası
tası olarak dairelerinde ve mu· 
harrik kuvvet olarak fabrikaların
da maden kömürünün kullanılma
sını adeta mecburi kılmıştır. İmti
yazlı şirketlerle teşviki sanayi ka
nunundan istifade eden müessese
ler de bu mecburiyet çerçevesi içi
ne alnmıştır. Bu tedbirler yurd i
çin.deki- istihlaki eskiye n1sbetle 
hayli arhrmıstır. Ancak kömür 
mevzuunda . hedefimiz şehir ve 
köy dek\ türk evidir. Milyonları o
nunla ısıtaca~ız. Sıhatli, ılık ve te
miz aile muhitini o yaratacaktır. 

Ucuz ve bol kömürü, türk evi
nin eşiğine yığacak değildik. Onun 
kulJanılış kolayhğlnı da gösteı· 
mek lazımdı. Urtısad vekaleti çok 
yerinde bir tedbir olarak bunu 
temine hazırlanmaktadır. Anka
rada ikinci kanun ortalarında bir 
sergi açılacaktır. Burada kömüJ. 
yakan vasıtalarla teshin aletleri 
ve tesisatı teşhir edilecektir. Sergi, 
bize evlerimizin sıhi, ucuz ve te
miz ısıcılması yollarını, göstere
cektir. Birçok yurddaşların Anka
rada kömüT yakan vasıtaları işler 
bir halde görmesi 1çin bazı tedbir· 
ler de alınmıştır. Sergi ziyaretçile
ri demiryollarında tenzilatlı tariie 
ile seyahat edeceklerdir. 

Sergi bir ay Ankarada kaldık
tan sonra seyyar bir halde ve bir 
katarla yurdun her tarafını dola
ıacaktır. 

· Ankara kömür sergisi beynel
milel olacaktır. Ve bu karar; işti
'rak edenlere bu mevzua verdiği
miz ehemiyetin derecesini anlatl1'. 
Şimdiye kadar gösterilen rağbet 
ise bunun anlaşıldı~mı izah eder. 
Yeni yoUariyle yakm şarkın bü
yük geçid yeri olan Ankaranrn, 
beynelmilel 1,ir ser~iye merkez ol
nia kıymeti şimdiye kadar bir
çok misallerle ispat edilmiştir. An. 
karaya yalnız politik sebeblerle 
'değil, birkaç ülkenin büyük yolu 
üzerindeki modem bir ~hri gör
mek için de uğramak İcab ettiğini 
söyliyenler; bu sözlerinin inkıla
bımıza hayranlıklarına atfedilme
mesi İcab ettiğini her zaman ta .. 
rih etmişlerdir. 

Türk sanayiinin İcab eden ıu
belerinde ve miimkün olan yerler
de kömür istihlaki; müteşebbisle
re menfaat verir bir hale gel-

(Sonu 2. inci sayfada) 
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ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

Donanmamız Malt.adan ayrıldı 

Elen basını yarın 
filomuz hakkında 

F alere varacak olan 
dostça yazılar yazıy·or 

Edirnenin kurtuluşunun 
yıldönümü 

L'oskun tezahürlerle kutlandı _, 

Donanmamrzın ziyaret edeceği Faler limanrnda Elen harb gemileri 

Edime, 26 (A.A.) - Her sene ar
tan bir heyecanla ve çok canlı bir te
zahürle kutlanan Edirnenin kurtu· 
luş bayramı, bu sene de bütün memle· 
ketin candan ilgi ve sevgisini üzerine 
çekmiş, Ankaradan. İstanbuldan ve Trak
yanın her tarafından gelenlerin iştira
kiyle kutlanmıştır. Edirne sokakları, 

meydanları dolduran onbinlerce halkın 
sevinç avazeleri arasında görülmedik 
bir bayram heyecanı ile çalkanmıştır. 

Hazırlıklar haftalarca sürmüş ve iki 
gündenberi işliyen trenler Edirneye 
Trakyanın dört tarafından yüzlerce mi-

Valetta, 26 (A.A.) - Altı gün süren 

bir ziyaretten sonra türk filosu bugün 

hareket etmiştir. Bu ziyaret, türk denrz· 

cilerinin yüksek disiplini, güzel intizamı 

ve dostluk hissiyatı ile çok iyi bir inti

ba bırakmıştır. Amiral Pound ile amiral 

Okan arasında çok dostane telgraflar te
ati olunmuştur. (Royter) 

Atina, 26 (A.A,) - Gazeteler, cu
martesi günü Faler' e gelecek olan türk 
filosunun ziyaretine çok samimi ve hara
retli makaleler tahsis etmektedirler. Ga
zeteler, bu münasebetle diğer balkan an
t_antı müttefiklerinin askeri kuvvetleri 
ile beraber türk ve elen filolarının şark· 
ta sullıun hakiki desteklerini teşkil et~ 
mektc olduğunu tebarüz ettirmektedirler. 

BÜYÜK BİR KAYIP 

General Sükrü Naili 
' 

iştirak ettiği Edirne kurtuluş bay-
ramında kaJp sektesinden öldü 

~ ••.•. ·._ ~· 

Deniz ticaret kanunu, 
yeniden tetkik ediliyor 

l{anunun bazı hül{ümlerinin tetlcild sıra
sında, devletin deniz naldiyahnda filen va
lci büyük iştiraki de göz öniinde tutulacak 

Beklenmiyen ölümü büyük bir teessür 
uyandıran Korgeneral Ş. Naili Gökberk 

Deniz ticaret kanununu yeniden tetkik edecek komisyon Adliye 
Vekilimizin reisliği altın da toplantı halinde 

Edirne, 26 (A.A.) - - Her sene ol· 
duğu gibi bu sene de Edirnenin kur
tuluş bayramında hazır bulurunak üzere 
Edirneye gelen İstanbul Saylavı Gene· 
ral Şükrü Naili bu akşam saat 17 .30 da 
vilayet konağında otururken sektei 
kalpten gözlerini hayata yummuştur. 

Ölüm, pek ani olmuş ve memleketin 
bu çok temiz, mert ve yetişkin lbUyliğü
nü dört beş dakiıka içinde aramızdan 
alarak gi>türmüştür. Bu kara haber ya
rım saat içinde bütün Edirneyi bir yıl-

Deniz ticareti kanunu, Vekaletten 
verilen direktifler dairesinde tetkik ve 
yapılacak tadiller hakkında bir proje 
tanzim etmek üzere teşkil edilen ko .. 
misyon Adliye vekili B. Şükrü Saraç .. 
oğlunun reisliği altında ilk toplantısını 
yapmıştır. K-omisyon Adliye vekaleti 
müsteşarı B. Hasan Menemenci, Sıvas 
mebusu B. Vasfi Raşid Seviğ, temyiz a
zasından B. Şefkati, adliye hukuk işle
ri umum müdürü B. Şinasi Zihni ve ik· 

. · Bugün 
· İç sayf alarımrzda: 

iKiNCi SAYFADA: 
Düşünüşler: Takdir ve tenkid. -
İç haberler. 

0Ç0NC0 SAYFADA: 
Politika bahisleri: Gene sanat. -
Dış haberler ve son dakika. 

DORDONCO .SAYFADA: 
Alman· japon anlaşması. - Yaban

cı gazetelerde okuduklarımız. -
Cengel kitabı. 

BEŞiNCi SAYFADA: 
Herşeyden biraz. - Amiral Horti· 
nin Romayı ziyareti - Bilinmiyen 

insan. 

AL TiNCi SAYFADA : 
Aydmda köylülere toprak dağıtıl· 
masr. 

trsad vekaletince seçilen ilç milmessil· 
den müteşekkildir. 

(Sonu 2. inci sayfada) ( Sonu 2. inci sayfada) 

Yüksek sıhat şurası toplandı 

Yüksek Srhat Ştlrası kanuni içtimarnı yapmak üzere eveli gün v-e diln Sıbat 
Bakanımız Dr. Refik Saydamın reisliginde toplanmı§trr. 

Ştlra Prof. Dr. Akil Muhtar Ôzden, Prof. Dr. Neşet Ômer lrdel, GJ. Prol. 
Dr. Besim Ömer Akalın, Prof. Mazhar Uzman, Milli Müdafaa Sıhiye Dairesi Re· 
isi GJ. Mazlum Boysan, Dr. operatör Murad Cankat, Prof. Dr. bakteriyolog 
Refik, l zmir zührevi hastalrklar baştabibi Dr. Cevdet Fuad ile Şfi.ranrn tabii aza· 
sı olan Srhat bakanlığı müste§arı Dr. Hü samettin Kural ile, Hrfzıssıhha işleri u
mum müdürü Dr. Asrm Arar ve lçtimaf Muavenet Umum müdürlerinden mürek· 
keptir. 

Ruznamede mahkemelerden ve muhtelif sahalardan gelen trbbi meselelerle di
ğer muhtelif işler vardrr. Komisyon bugün de çalrşmasrna devam edecektir. 

Resmimiz Yüksek sıhat şurasını toplantı halinde göstermektedir. 

safir getirmiştir. Ayrıca dün akşamki 

hususi trenle Eqirneye Ankara ve İs· 
tanbuldan kadın, erkek, saylavlardan 
ve generallerden mürekkeb kalabalık 

bir heyet gel~iştir. 
Tören saat 9.30 da bir bölük aske

rin kurtuluşu temsilen şehre girişiyle 
başlamış ve askerimiz, belediye reisi
mizin heyecanlı bir nutku ile karşılan
mış, Selimiye minarelerine çekilen bü
yük bayrağımız "Yaşa 1 varol !,. sadala
riyle ve izci oymaklarının trampet ve 
bura sesleriyle selfunlanmıştır. Bundan 
sonra öğretmen ve talebelerden genç 
hatibler hazırlanan kürsüde Edirnenin 
bu büyük gününü çok canlı ve heye
canlı bir •urette anlatmışlar ve en SOi\ 

olarak da söz alan Edirne saylavı Şeref . 
Aykut bu büyük günün büyük manası
nı gür ve heyecanlı sesiyle haykırarak 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Fıkra. 

T emps gazetesi.nde 
Temps gazetesinin ikinci saytasrn

da bir dı~ haberler lusmı vardır. Salurı 
havas, royter. D. N. B. yabud lstefa
ni, telli telsiz ne yağdırırsa bu sütunlar
da yer bulur sanmayınız. O kontrol· 
suzluk yalnız bizim gazeteciliğimize . 
Jıastrr. Çünkü sayfa ve klişe sayısına 

bakarsatu%, çıoktan fransız basınını ge• 
ride bırakan gazetelerimiz, bütün gelir· 
lerini k~tıd:ı, mürekkebe ve çinkoya 
harcadıklarrndan yazı taraflarını. 

haz ı r'dan temin ederler. Bir defa ya .. 
rrdan fazla t e r c ü m e'dirler. Sonra 
da bizim poliüka terbiyemiz biraz nok
sandır. 

Mesela kendimizi hükümetin dış 

politika bakımından zararlı gördüğü 

ne§riyatta ölçülü tutmağı bir türlü ya
pamayız. Fakat yabancı telkin merkez .. 

!erinin havadis ve yazılarına karşı da 
bir türlü, sütunlat1mızı müdafaa ede
meyiz. Onlar birer süzgeç olacak yerde 
ardına kadar açık kaprdırlar. 

Yarı • resmi Temps gazetesinin dış 
politika bak.rmrndan ·kaldı ki diğer ga· 
zeteler de öyledirler • eğer memleket 

menfaati öyle istiyorsa, bazan bir mem• 

Jeketi, 1•hud bir bölgeyi altüst eden 
hadiselere hrşı bile kulak ukadığrnı 
sık srk görünsünü.z. 

Tahmi11, edebilir misiniz ki bizde 29 
teşriııdeDberi o kadar heyecanla devam 

eden sancak meselesi haklunda Temps 

susup dıırmuştur. Hakikat budur: iç 

M ongolyadaki· küçücük hareketler hak• 

kında haber veren dı!j haberler kısmın· 

da, şüphesiz lstanbuldaki muharririnin 

zarflar dolusu yolladığı, sancak davası 
havadislerinden birini bile bulamazsı· 
nız. Fransa halkı Türkiye ile Fransa 
arasında bir sancak anlaşmazlığı oldu .. 
ğunu bilmez. 

Fakat hükümet bu meseleyi istediği 
gibi göstermek arzu ettiği vakit, lstan• 
buldaki Talebe biriiği nümayişi habeT<i 

Temps'ın birinci say/asındaki birinci 

srnıf havadisler arasrna girer. Bakınız, 
nasıl: Iıtanbul talebeleri, Antakya ve 
lskenderoa'nun Türkiye"ye ilhakı için 
nümayiı yapmışlar. Halbuki Sancak'ta 
türlder, kiirdler de beraber olduğu hal· 
dt, nüfusun ancak yüzde 37 ıini teıkil 
ederk~n •.• 

Şu cehle bakımz, diyece1csiniz. 
Yanılırsınız : eğer haber, dedill 

gibi, lstanbul muharririnden gelmişse ytı• 
hud Pariste tadil edilmişse, Temps'ı il· 
Jıam edenle: bu meselede belki bizden 
de alimdir/er. 

Nümayiş lstanbulda nasJl geçerse 
geçsin, Tem1Jş gazetesine böyle geçen. 

Fa tay 



SAYFA 2 
L E 

Deniz ticaret lranunu, 
yeniden tetkik ediliyor 

Kanunun bazı hü cü mlerinin tetltilci sıra
sında, devletin df'niz nalcliyatında filen va
ki büyiik iştiraki de göz öniinde tu~ak 

Arşiv teşkilatı lrunıl
ması i~in bir proje 

hazırlanıyor 
(Bap ,J. lBCI aylaı4aJ j 

Adliye Vekilimiz B . Şükrü Saraçoğ· 
lu, komisyonun ~ahşmaınnı, tetkik mev
zuunun ana hatlarını 1ıalisa eden. ş• 
ıöyleviyle açmıştır: 

"-B•.., lJSplMiır ~pllllUlllf ol., 
arkadaşlara ticaret 1ranununu tatJı1 ve 
•.ıı .aru-.tiaffıı ilah~ ,. Jıu :U· 

.r.areün ıltaqi .sebMlaıdım Ujdfllwuı 

.iu6 ~ıtim. ıaca .ticareti »Jciza. 

leıiai taıızime .memur olan .iomüyOZJ "' 
baltadanberi bu mübim ifi Uşarnıü 

yeluada palışmakWlw. Z'iar.et .hftfHlu 
lllllZ .kara v.e denize :mlltea11ik ilıi iita,p
tas tereilüp ettiğiae göN ikinci lcitabın 
da ayzu .iakımdazı .tetkib tAbi tııtu.lma
sı M:ab etl.er. Ticare.t. bukukunua yel
di.ğttüıe bağlı olan JJ11 jki kı~mı arasıa
da tam bir ahenk 11e insicamın bulun
ması v.e her iki lcanllnun muayyen bır 
sistem dahilinde aynı gayey e erişme· 

sinin temini lazımdır. işte her biri .ayrı 
ayrı sistemleri takib etmiş olan kara v~ 
deniz ticareti kanunları arasında bu a· 
benk ve irtibatın usisi işini deniz tica· 

tt1i bahaiade lnı ttfiıı siderilea ıica ~cfi
yorum. 

Bszulaa .bqb yedi sene önce men:· 

:ıe~etimize mkleililmiş olan bu kanu· 

DUD o tarihtenberi ı6'irdiği tatbikat 
.af1ıalanm mazara alam nJaba muhtaç 
hükümleri ve iddia edildiği veçhile me
riflde -ldl .w terciinae ~atalaımnı mev. 

ewd efup olmatkiı ·- lberiııde de 
tlaıacağınaı4aa .mnim. VeHl.ıia lıa 
men11 JıaklaMJdati ıedıik eetiıiıelerüıi 

kmıiayD• ı~ nt1ceğü. 

Ba iki ftOlU 1atdar miillİlft _,.,lu 
di~r bir cilff!!t-de deırıis yo1uy1e ticafle't 

n mthıasıebttierm ırhrsa1 ehmomi h
yatrmrz!eki tnirferi n al~lfnnrım 11m-
sac11 bünyemizin almış olduğu yeni is· 
tihmettir. Bu itibar1a kanunun bazı 

hükümlerini tetkik sırasında devletin 
~tmiz na'Jcliyatrnda filen v ılı.i nlan bii • 
yük iştirakinrn de göz önünde tutulma. 
sı 1bmı geleceği kanaatindeyim. 

Sizlere muvaliakiyet temenni ale· 
rim.,. 

Maarif vekaleti, diğer garb memle· 
kederinde olduğu gibi ilim adamları· 
nm iaer sahada we hmasiyJc tar' kül· 
tür bakımından yapacakları inceleme
lerde .itıtiyaç bissettikleri mabemeyi bhl
maları için Ankarada büyük bir u1usal 
lll'JİY utkilitı kumııaia azmetmittir. 
1ıim iJemimis& 'büyük mr :bof1uğu 4cıll-
4mxa'k olan bla Giiyiik '" o ıniabetle 
5aem1i iJi baprmak içiıı mmkiimete 
verilme& iim'e alikadar .oıpnlema 'bir 
a,iha .ı.anrıanmütachr. 
~nm.e •öre t.u 'pl'Ojenin .... 

mı'Jammm itinde bi1m.a BaJ.keyi net
riyatiyle aq.iv '.lut"k"kma bir .bropir ? 
karan iB. Hamit Jtopy çal'f"ll'ktacbr. 
A.l)İv te§lcilitmm Maarif vekile~ mi 
yoba genel dırektörliik halinae :Bat 
ve"kilete mi bağlanmam gerekli bulundu
ğu hakkında heııüı: bir karar .erilme
miştir. 

BÜYüK BİR~ YIP 

Bu projeye göre Ankarada büyük 
bir arşiv binası yapılacak ve yurdun bir 
ço'k ~rlerindeki ve bu arada lstanbuldaki 
harinei evrak tasfiye heyetinin ayırdığı 
e~nz ~ka1at" senelere taksim edile
rıelı: An'kaTaya nakledilecek ve asıl yer
leri olması lizrıngelen arşiv binasında 
mtihafaza altına alınacaklardır. General Sükrü Naili Gökberk öldü 

~ 

(Başı 1. inci sayfada) 

dmm hıziyle dolaşm:ş, Edirne ve edir
ıaeliler.i der.in 'bir .mateme gark dmittır. 

Bayram do1ayısiyle tertib etmen 
her 'liirlü eğleuce w tophmtılar .hemen 
kendiliğinden durmlJ! Ye dağrlm?ftır. 

Gener&lin olümi hemen Atariirk.e 
._ lmıat htinüne bildir:ilmii ve ..ediı
neliteriıı har .kara 'ft mninçli ıglinlerı::a
dıe malarmda pdiildeii :medluma bü
Jük bir tören yapmak .iıatecliklea·i de ıi
~ edilmıittir. 

Ankmda gelen .ceıwfbta 1-dııeritl 'tw
peti <ftlııileye tıopJantr alinde 1".ıund• 
la tir ... da pMliği w Vayiik bk -. 
...eril !llllacil> okluğu, ıedimelilenn tfi. 
Jeklerinin yerine ge10!9i igin merhu. 

nnm ~ u,ama '.kommlifo~lle 
lıtanbula gönderilmesi bildirilmif(ir. 

,jJmmn mıerine"'- tlir hır iE se
gDmq 11re A1*aı:adwa ,.e1ıaa aev• eclh· 
Dlllilaıe llib!irUeiftir. '1".-aılki ~ 111-

-- .-diden ı-.rtıWar 1ııailamf2br· 
••• 

.ızga ttmimnde .ı.tammıaa ~ 

.... ..GellCOl iiikrti Maili, :W~ -
nihaye tlnde mebeW ilahi,.-.._.... 
mhacb 7lichaıf'lljıyJ. 5m.u,. JWkaıı 
harbine b.dıu Rınt.li cih•ti•de .mubU
li.f cltal.uın .kumandmılıldıu:mda 11e ıu
ka erkana harbiye rciJükl~mdc lualwı· 
mUftur. 

Balkan harbinin baJınd.an aorwııa 

kadar olduğu gibi bUyUk.Jıatbde de, bil
husa Çanakkale cephesinde, fırka ve 
mm~ etkinı harbiye reisi dlara"k ça· 
lıpnıf, Ma'1cedonya ve 'Pırat cep'be1erin
ae frTka "lmmandarthfı yapmıştır. 

İmklil mücacleleıüne de iftirak etmJ§ 

olan merhum, ilk haftalarda fırka 'lm
.....a•m ft .mn 1Ul:nlda .da lm1odba b
mdam o1m.U ÇÜlfiW!bı. 

38 M:Deyi a1o1dmmı ....... llayllb
am 25 -=neei. :küçük. ada we ,7iilmek S. 

manc1anhklarla PS'' iti'' 
.Kamutaym .ii_çiindi deHeAiaae ~ 

larelinden ..saylav' -.eçilen '.General :§iik· 
rii ftaili. birbuçak '8eDe lı:m1lır bu~ 
bikta bulundu1ctmı eonrJI, JCwıuta:j:m. 

--- me'bm1um .inıefiıleri "la1a1ift1e -ilu7a a~ hVk-'+i Jım:uı 
iizerille ........ " • lep]. ..... 

.--.- ...... '77 ..... 

IDl§tır. 

;General '90D ıdeuede telam ımebm-
ı.p~ E111 WM J ..... 
meril TCW Mi. 

Ha!kevinde komite 
seçiınleri 

An\:ara 'HWJlleft !Ba;flsadl.,...... 
Bmniz&!ki 'but ....... ~ 
nin 4'mm.aaa ~tmalan ,._.y.1e 
~'kalan ~e .,.niı-ı .__.. 
ğinlft •lıda .,..aı -fldle .Qpe' ı 'h•in 
l6rı '\ile ..atlerine _.. ba •eçiaıe .iıpi
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dlunur. 

Dtt, 'Tat!h 'E4t!bl_yat t1fbes1 l-!2-n36 
çarf8Diba -günti uat 115 de 

Sosyal .,mcbm p"beli 'M'a-1936 per• 
....-pıü.--ıa• 

Gösterit .. ubeıi 4-1Z·1936 cuma günU 
saat 18 de 

ıA.!Jiv t~kniğini öğrenmek üzere de 
'BudapeJte ve Viyana gıöi arşiv tcşkillt 
lan eski oları muhtelif avrupa merkea
lerine talebeler cönderilerek yetiştiri
lecektir. 

Aylık çalışma raporları 
Vilayet ıidnıesi kanununun 41 inci 

maildnine gÖTC vSlinin her ay nihaye

tiDde ve Jüzum ~öcdijğü Nir .samanlar

da vilayet idare şube reislerini heyet 

halinde "tq>'9ıp :aylık pllflDB wuiyeti

ni tetkik ve vilayet umumi hallerini 
m&süae etmeli ,.._ ~il lad4e 

bazı ıViliyetlerce bu müzakere neticelo
riılliD oDJ"ll' !MJ.jnle -kilde ılıil~ 

meitiihri --- h1pü,re Vdil'cti dli
lilı!lmıe Wr ttamiım p! enık bmmua 

'' 

Cü iP 

C-. ı.. &rı _,ır 'rj 

........... ' 3 1 .... _..._..,_.-tn ••·.M s 
sa mütefelJwi.Jer, .kendilerine ~ 
rar vasıtaları seçmekte _.enit im· 
kinlara maliktir. Bununla kendi
lerinin 8et 1ide11 tZ Ea,ı6rlanecllk 
lannı kucletmiyoruz. 8illıtm, ... 
lar da nm1.urik h"et ..ı.rak kö
_... iı•'' .... . . .- te' iil 

taflıalaımı göıerek endüatı'ileri İ· 
ısin ~r ilerj aa.ı atmala mu
uflak olacaklar.do:. 

Yurdda hava durum 
S p • • 1iii ik L-....lw• k-. Z 411 • .,.~.::: 

-- ittir!§'... ..,..., ;,..;.;.; 
•e 'llC•"•&ja iiaerinde llalb mii-

'5a1 • ..,,,,. .. ~ 
.Wranbdlu, 26 (tuo\.t- t1991'ln 'her 

tarafına kar .,ağmaktad•. traMir ımelıı
teb 90cul<lanu •ıcık yeme"k verilmeli 
için bir himaye heyeti tefkil odilmit 
WC ife ftaıtiPDıf'U, 
t.miıw: 

lZillil, 26 (A.A.) - Bir bç,,iiindeu
beri havalar birdenbire ıoğumuf ve dün 
ttk 1car 1t~tepe ~ oııu tqSit eden 4at
lara c!U2mtişttir. "Kar lıugün bu tarafı 
bp1amıştır. 

&qwatf:eı 
s.,,.,n. 16 (A.ıı\.) - 'IO 11 •• 1KaJ'

aeri ve civarına kar yağmakt.llr. 

'fehlıha f8brika ~ ıtetobıi ı. 
pı 1nısuel 1dare tanı!flndım -hemH 1ıel-
4ılkler 4mlı. 1Pidnihlı: ~ 

'-!lanmqtlr. 

Slbinkarahiaarda: 
.Şi.binka.ra.Jıisac, 1;() .(.A.A.) - lıce

mize .cliiad81ıbc:r.i A&nwkY ..oı. m GO 
umim ,Ubelmigtir. · 

Bıl•la: p1• .. Wlsiler ;;emaMidir. Ye 
'-- L .m,..Jar. miUI k+ ı 

Bolu, .26 (A.A.) - Diba 611e&m _. riia M 'ı mirt isi olec:e'k 
ra '-flıyan kar bu pce de kıa f..ı.- tir. Miıa .....ielr.eti• 1cö-iir 
tarla c1e.sam ederek bupıı 6lleJııe ı. r' 1 .. - ~ ilt4 :wetinai
dar fe)mde .aa. Bola aapnaa 10 -1i- .sia 78ma.. MtjW;lrjnj ternmte Jral.. 
mi lmlmllfblr. Ola Mpm pGMa ~ ..,.-...". ~ömür, , .... 7eıtil-
aa Boladatmda 1Diifkilllt1a ..-ı liiiai t .... t.iras ..... Jwnirım 
W Dd Mat ..... Orle p'hnipk. lıe* Jen ... ı f NeM•.Gi..,ı Tiir-

1'm' m4r• lıi.re:ie rfi iil .. l?w• '•'== 
Cenlnn. • (&.&.) - 'Dla ..ı.• .. , m 4 llay pı 'f n ~ 

.. ...,.. .. _.. ....... ımw ......... .fm .. ız'-i~ • .,. ...... -- ......,.. •. ~ _,.... . 
lmr oa ..... wrk. kı ci*'ı W. s;J•ür; temi.~ eıieii•• 
--· 9ttıi. - ........ .-ı 'Wl'ici - -- o-

.4barayda: .... ,., ......... Dl tlei"lf'5-. 
Abaray. 2t5 (A.A.) - 1'ava1ar bir· .cek, .mWara ~- bir ~ ve-

, \l"Melelir. 
den bo.zmuı ve kar 'fırtınası baıtımut- Her i,ıiyi 

99 
• ...,. ~ 

t ... 40 saattir kar ~ır. 'Koyu- •mde ..._ A+, ımcla, .Jı.imiir 
nu 'bot olan kazamu8a "koyun1ara %81'ar w,.ni ıile T-iiııüJmia ,.ai çıeln• 
ver~cek olan tipilerden endiJC eailme~· mi ,,....... ~ ltir • 

· teaır. dnn daha atılıyor. Bütün hamleler 

,A~ 1 .. --IPI - -ff-lr .-.p 
A=n,a,.26,(A.A.) - ~..-- -1 .. raeclil 11:. 

beri ~ rseöt Juır J j ıbdrr. iMi ' Ol'il 

Ankara - İstanbul 
telefonu 

Tamir henüz bitmedi 
Dünkü nüshamızda Ankara • latan

.bul şehirler ar;tsı telefon hattının fırtı
aadan l:ıoailfluğU11a yumIJtık. Otoma· 
.tik telefon direktörlüğünden öğrendi· 
,iimilıe ,Pre civarc1aki poatalarm bitün 
&Un ~lışmalarına rağmen direklerin 
.a;ı..w,,,.; n taatıanD ~em iti bit
memiftiT. Vmitl edilmpae pıe tamir 
Wki qia bitecek .e .....,re umu

ma ,_;den .açı1acaktu. 

Mahla·m ve mahbus1arm 
ödeyecekleri para1ar 
'Bnelce nwlııkftm -.e marhualarm 1-

•te.YC muhtaç olup olm.aılcJan adliye
den vaki taleb üzerine idare heye~ 
ce tetkik edilerek karara raptedilmek· 
te idi. 

.Mahkumlara ödettirilecek yiy.ecek 
bedelleri hakkındaki kanun bu vaziye
ti değiştirerek bu vazifeyi idere he
yetlerinden almış ve teşkilatı olan yer• 
lerde belediyelere, olmıyan yerlerde 
de bağlı oldukları kaymakamlarla na
hiye müdürlerine brralmnştı. 

Bazt yerlerde bu usule Tiayet edil
miyerek idare heyetleri kanunen vaZ'ı
feöar olmafüklan işkr1e uğrqdrkların
dan Dahiliye V ekileti vililikkre bir e
mir göndererek kanunun -sarahati daire
sinde muamele ifasını bildirmiştir. 

Yangın söndürme 
aletleri 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere birer 
'tamim göndererek rami daire we mii
esseslerle hususi şirket ve cemiyetlerin 

fimdiye kadar aatm aldıkları eiı 'Yll!P
ma tertibatını haiz yangın töndünne 

tıetlerinin nerelerde w ne mlkm 'bu
Junduiu .e Jr;aç litrelik Olduklarmm 

'WMiri1 ipi \ft ---- Rtm :alma
......... ..... ~:bir-
....... , , db ... , ..... tk. 

Bela .Barmk Achnada 
......... (&.&.) - Jlir iaaltlıılm... ....... _,,_ ~ .... ,.._ 

....... ....,.-..-ur·• 

..... ,. Mx..- .... 1lir iılmfe.. 

-- •J'•r, ... 9lll'tok IJir bç-
içinde bir ço1t m111t ve kay tfiyktfteNni 
pUğa ye notaya a1Jnı1ttr. ltompozitör 
Mersin, Osmaniye ve ldülhakatmı do-

...... .w ıbir vak Jsöylmde :aiidJıeı' 1ap· 
tDlfbr; ........ :bu ...... .ılrr.ls•,.. 

7& IPU.-.tir. 

Diifünüffeı": 

(:ocuk Esirgeme ku· 
nımunun kıyafet 

balosu yaklaşıyor 
Büyük Bafl»lcmunu ismet İnönü. 

nün yiüllek himayelerinde 5 Birinci 
Kanun 936 cumartesi günü akpmı An

kara 'Palu aalon1armda Çocuk Esirge· 
me kurumu menfaatine verilecek Ulu· 
sal kostliınla balonun, mewimin en g'ii
m 'balosu olması için çok ça11ftbmdt· 
tadrr. 

Balo geusi millt oyunlar oynana
cak, 'Bayan ve Bay1ar arasuıda lcostüm 
müsabakaları yapılacaktır. 

Jd.üsabakalan kar.ananlara kıy.nıctU 

hediyeler vcr.ikcektar. Balo biletleri 
fiındiden ıaatışa Çlkarılmııbr. 

Satıı y.erleri; 

İf. Ziraat, Onıaınh Ye~ Btnk ki· 
şelcri ile, Anlcara ecrahanesi, Rehber, 
Ortaç, A'kba, Piyango kişeei, Yenite
hirde Eren <kırtasiye 111ağzası, X:ama
tay muhasebeeinde ve Çor.uk urayın
da satilmaktadrr. 

Bu haf t.aki konser 
Cumbur Başkanlığı 'Flarmonik 'Or

kestnsı tarafmdan Müzik Öğretmen 

Okulunda her cumartesi saat 15.30 da 
verilmekte olan halk konserlerinden 
yeaincisiıün programı şudur : 

§ef; ;H.aun lferid A.lnar. 

1 - F. Mendelssohn Bartboldy 
(1809 - 1847) 

'Uçüneü aerifoni, La minör op.'56 

(İskoçya senfonisi). 

a) Andante can moto, Allegro 
un poco agitato. 

~) Vivac;e, 11.GG troppo. 

~)Adagio. 

~) Allegro Tivaciaimo, AllegTO 
maestoso mai • 

10 dakika dinlenme 

2 - Anton Dvorak (1841 - 1904) 
'Y.eni alav danaları Nr. 6 ve 1. 
a) .Modeuto, qUMi .lleaucau. 
b) Allegro~e. 

1- Alez..ı4ıe muounıow (186SJ,. 
!ntrodııction'" Salomenin ._. 

aı. 

'(-Oıcar 'Wild«!'"in 'Salome isim
li tM:iaaı liurinc beatelenmiı

tir.) 

r 
.............................................. ..... 

tnkılib derğ 
llullfİİD ... , 17.39 .. 

1 

Hatke9'nde 
Prof. J4. Esad .BDzkurt taraf mclan 

v.eriW:ektir ................................. ·-··-·· -·. ·-· ·-· ·-·-· ·-· ·-· ....... 

7'AKD1R ve TENKlD 
ıEaaaat. tevekkül ye 

tevazu, ,ark felsefesine 
göre birer meziyettirler. 
Anaııecilik. iatila.u ft 

hareketsizlik esası üzeri· 
ne bina edilmİJ İliı Ce• 
miyet hayatında eaa.en 
bundan başka türlü bir 
telakkinin ye.r bulmuı· 
na şaşmak ica.b ederdi. 

insan cemiyetinin '1DU• 

.ayycn bir de1o1irde en 
yüksek ıevieysine eriş
miş olduğu gibi yersiz 
bir hükme iıtina4 .ettifi 
.taJatinle iAhı bir dere
ceye kadar rmiimklio Dla· 
bilen böyle bir zihniye• 
tin, eritilen 11ledeniyet 
~sini 4e ..., ... 
.e.hdlt ...... .oemiyed 
bir tereddi uçurumu.Da 
sürüklediğini tarih bize 
iıbat ediyor. 

Wolm81 lbir ~ 
"'" ......... mpla
luldar için bile zararlı o-
lan bu uyuşturucu ve 
Jı:ötüriimleıtirici dbni· 
~ ıU ..-ı4a lı6Jlllk 
lıler glSrerek, kökten 
bir deği,iklik geçirmek 
.,, <;ıs' fp ......... 

kılibcı ceıniyetlerde vU
cudu ne kadar tehlikeli 
bir unsur baline gc1dtği 
1'olayca .anlafılır. 

''Kısa günün ıkk.ı az 
olur'', "karınca kararın• 
ca", "yarına allalı ke· 
rim,, eibi misaller i
le ifaae olunan <r1ih 
lıaleti, inkılab Zihniyeti
'Jlin en baıtta mücadele 
ve ~tuh etmek mec· 
buriyetinde olduğu bir 
düşmandır. 

'Fakat 1>a hükmtl 'ftrly. 
ıkeıı 'D nokt~I 8a gh
den .bçırmı,a~: A 
beğenen. takdir ..etmek 
'için her etcıiin ~ M• 
nran muvaffak97.et ..ı .. 
.nemini lncetlen inceye 
410. !Önünde tutaa .-.... 

Ja, ~nme~yi liir .ııe.m 
hU1dim, tih ikinci ttalmt 
biline getlnait olan sq:ı
tik, bedbin 1Ve menfi •· 
damı biribirine karııtır
mamak lbnndw:. 

Kalite için ..... ıP 
~ olan Wr .amıüıpt• 
t«=. elllette 1ıl ctı51Mlfe
nirlik bir ih•yaçttr. ~
............ iyiaini .a-

ae etmek için, daima aa
ba iyisini istemek gcrek
'tiğini 'biliriz. 

..Durmak düşmek -de
mektiı'"" ıinblabm paro
lalaandandır. Fakat -dar· 
mamak için her erta~ 
konulan işte düne baka
rak bir ününlük istmıelC 
mec1nmyetinaeytc. T-en
ılııid. 11a1rat müspet e .. 
kid. ~zat }'lll'8tmak ka
dar yaratıcıdır. 
lktısadm '1kitil .PU& 

iyi .parayı lıiaçrrır• pren• 
lipi gfbl, Ukdir edilen 
lıötii eeer &, iJ'l eeena 
dltf:ılwr için ........... 
dk. .aa ihiwla :iller M-

ıtl -- ılralite"8 .... 
.akedecek colaa 19.. 
talrclirc1en dyade tenkii 
o1t!ulsı hatırdan çikarll• 
....... ka1t 'flder. 

'Te!"'lk ft ıtıdr8ir, ... 
cak düne «ön ı6da .. 
eri .m1MffetJaaıiırlnak 

i~ drıtlrınçhJda .m&&Ja. 
faza .edilmetıi ~ 
'tiir yDk.ehme nsrtuı• 
4rr. 

' 
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Politika bahialeri: 

Yine 
Geçenlerde "sanat'• hakkında 

yazdığımız bir yazı, beklediğimiz 
bir alaka ile prşılandı. Hatti lh
san Cemal bile, bir amatör olarak, 
kenardan, bahse karıştı ve çok de
ğerli mütalealarda bulundu. 

Bunlardan en mühimmi, "sanat" 
ile ''sanatkar'• ın ancak teknikte 
ileriliği ifade ettikleri takdirde, 
bizde, beklediğimiz "güzel sanat
lar" sabahının ağarmaya başlamış 
sayılacağını işaret etmesidir. 

Mesuliyeti sadece "sanatkar'• a 
yüklemiş olmama itiraz etmesini, 
kendi hesabıma doğru bulmuyo
rum. Yıllardan beri hep edebiyat
tan bahseder ve edebiyat arar, mü-
2ikten bahseder müzik arar ve 
plastik sanatlardan bahsederek 
bunların eserlerini ararız. Bunun 
suç ve mesuliyeti, başta cemiyet 
ve devlet olmak üzere birçok kim
selerde olabilir. Fakat neticede, 
en büyük suçlu, gene eseri yarat
ması lazımgelen ve bir türlü bu
nu yapamıyan adamdır. 

Bizim o yazımızda takib ettiği
miz gaye, ''sanatkara hücum eder 
görünmekle beraber sanatkarı ve 
sanatı müdafaa etmek idi.,, Sanat'
ta, her şeyi bir kenara bırakarak 

teknik ve kalite'yi başa koymak 
gerektiğini göstermeğe çalışmış

tık. Sanat ile sanatkar'a mevzu'u 
tayin etmek ve şart kosmAkla, bu 
yamlan hareket yanlış olduğu ir · 
değil - cünkü bunu vaTJan devirler 
olmustur ve meyvalarrnı vermis
tir - hayır, bi?de henüz s~nat ile 
sanatkar ve bilhassa cemiyet ve 
"public" bu hm;usta kendi bakım
larrndan tecrübesh ve biribirleri
ne karsı anlayışsız bulundukların
dan. bir hata işlenmiş olduğunu 
Ye bu hatadan dönmek lazımgel
diğini ileri sürmüştük. Bunu yap
makla sanat kadar sanatkara kar
şı da dostluk gösterdiğimize ka
niiz. 

Sanatkar. ne yapabilir ve nasıl 
çalıs.abilir '? 

Benim bulgaristanlı bir tahsil 
arkada.sım vardır ki, fırsat düş
tükçe, kendisini Sofya'da ziyaret 
ederim. Hem mimar hem ressam
dır. Her iki işte de, tahsilde ve 
tahsilden sonra güzel notlar al
mıstır. lvan Bovaciyef, evinin ya
nrbaşına bir atelye kondurmuştur. 

, Bu atelye, birçok resimlerle dolu
dur. Ve bun1Mın çoğu etüdler ve 
po~lıade'lardır. 

Kendisine sormustum: 
- Bunları sata.biliyor musun? 
- Satıvorum. Bizde, böyle u-

/pfc resimler daha çok geçiyor. 
Ha/km cünkü o kadar parası yok. 

- Kaça satabiliyorsun'? 

- 1000 - 2000 leva. 
Bizim paramızla 12 - 24 lira. 

Demek ki, bir bulgar ailesi, bir 
sergiyi gezdikten sonra, en iyi 
ressamlardan birinin bir eserini bu 
liat dahilinde satın alabilmekte
dir. Resimlerin hemen hepsi, Bul
garistana aiddir. Ya bulgar tiple
ri, ya bulgar bahçeleri, ya bu/gar 
köyleri yahut bulgar hassasiyeti
nin anlıyacağı ve seveceği allego
riler, bütün bu tabloların mevzuu 
nu vermektedir. 

Bizde, 200 liradan aşağı resim
ler hemen yok gibidir. Ve her res
sam iki yahut üç tablo için bütün 
bir sene çalışarak yahut üç ay ça
lışıp dokuz ay çalışmıyarak, tab
lolarrnın satın alınmasını bittabi 
ancak devletten ve büyük mües
seselerden beklemektedir. lnkı
lab mevzuu ile inkılab sergileri ve 
bunlar etrafrnda yapılan propa
ganda neşriyatı ise, gelip bizim 
ressamlarımızrn bu fena iş tutu
munu takviye eylemiştir. işte bun
dan dönmek ve bunu değiştirmek 
lazımdır. Bizde hiç kimse çıkarıp 
200. 300 lira tediye edemez. Ve 
herkes, resim sergilerinden birse
yirci olarak geçer. Geçtikten son
ra ne sanatı sevmiş ne de bir sa
nat eserini alıp eve götüremeyin
ce, hayatına estetik bir not ver
mek lüzumunu görmüş olur. 

Ve dava yıllardanberi bu şekil
de devam etmektedir. Ve daha da 
yıllarca devam edecektir. 

Ameli yol olarak iki şey hatıra 
gelebilir: 

1. Devlet binalarının keşif bedel· 
lerinde muayyen bir yü?.de dahi
linde bir "güzel sanatlar payl' 
kabul etmek, müsabaka açmak ve 
sıkı bir jürinin kontrolundan geçi
rerek, yeni yapılan her devlet ya
pısının içine güzel sanatların ha
vasını sokmak. 

2. Ressamlarımız daha çok ça
lışmalı, daha çok yer gezmeli, 
Türkiyenin havasını, rengini, in-

i sanını, manzaralarını v. s. verme
ğe uğraşmalı ve bunları, halkın a
lım kabiliyetinin seviyesine yak
laşan bir liatla satmalıdırlar. 

Yalnız bu birkaç satırlık izahat
tan, aleyhinde de olsa hakkı tes
lim etmesini bilen türk sanatkarı, 
mesleğini yükseltmek işinde bir
çok ame11 kararlar çıkarabilir. 

''Büyük sanat", "inkılab sanatl' 
l(ibi şeyler, ileriye kalsın. Simdilik 
bize, Sadrı Etem'in dediği gibi 
sadece "sanat'' l.azım. Bu bile bü
yük bir inkılab olacaktır. inkıla
bın sanatını, bundan sonra ya11a-
rız. Burhan BELGE 

Fransız bakanlar kurulunun topla~tısı 
B. İvon Delbos dış vaziyet hakkında izahat verdi 

Paris, 26 (A.A.) - Bakanlar kuru· 
lu dün öğleden sonra cumhur bafkanı 
B. Alber Löbrönün reisliği altında top. 
lanmı,tır. B. Löbrön ölen !:>lkan Salen

gronun hatırasını taziz ettikten sonra 
kurul ynei matbuat kanunu ı;ro1e11ıni 

gözden geçirmı,tır. Bundan sonra 
"Pourquoi Pas?,, gemisi felaketinden 
kurtulmu! olan çarkçı bapya Lejion 
donör nitanı verilmesi hakkında deniz 
bakanı tarafından yapııan teklif kabul 

edilmi!tir. 
6 • 1 7 yaşındaki fransız gençlerinin 

mecburi beden terbiycsır:e aid bir ka· 
nun projesi tanzim etmek hususunda 
kültür bakanına sallhiyet vermiştir. B. 
lvon Delbos, bundan sonra dı' vaziye
ti izah etmiştir. 

B. Delboa'un dı~ vaziyet 
hakkındaki beyanatı 

B. fvon Delbos, ademi müdahale an
ıa.masının birçok muhalif hareketler 
dolayısiyle bir ara tehdid edilmi! olan 
anlatmanın Fransa ile lngilterenin bir
likte hareket etmeleriyle kurtarıldığını 
ıöylemi,tir. Ademi müdahale kontr:.>lu

nun muvaffaki yetle itlemeai için alına
cak tedbirler hakkında tam bir anlat
lbaya varılmı,tır. 

B. Delbos, 4 ilkkinunda parlamento
c!a mlltetleranır .uiyet baldrmda mil· 

zakereler yapılacağını bildirmiıtir. Bun
dan sonra B. Delboı, Fransa ile küçük an

tant arasındaki münasebetlerin gev,e

diği hakkındaki haberleri yalanlamıt

tır. Hakikatte Fra'.lsa kU~ük antant ile 

ekonomik münaae!ıetlc.rini geniılet· 
mektedir. 

B. Delbos, alman • japon mukavele

sinin Avrupa sulhu için bir sükfuı un· 
suru olmadığını tee11üfle kaydetmiı ve 

demi,tir ki:"- Bu anlapna, Fransanın 

reddettiği bir zihniyet içinde yapılmıt
tır .• 

BiRLEŞiK DEVLETLERDEı 

Gemiciler grevi gittikçe vahim 
bir şekil alıyor 

Nevyork, 26 (A.A.) - Denizciler gre

vi yine vahim bir ,ekil almaya başlaını,. 

tır. Amerikan Eksport Lay~s kumpanya

sının Ekakalibur gemisinin çarkçıları 

da grev ilan ettiğinden gemi hareket e· 

dememiştir. Cnited Star Layins kum

panyasına aid olan president Ruzvelt 

transatlantiğinin 330 tayfası gemi Nev

york limanına gelince grev ilan etmiı· ı 
!erdir. Presıdant harding gemisi tayf&• 
11 da areve ittirak etmitlerdir. 

s 

BULGARISTAN'DA: 

Kıral Borsi Bakanlar Meclisine 
başkanlık etd 

Sovyet fevkalade kongresinde 

Sofya, 26 (A. 
A.) - Kıral Bo
ris bugün Bakan
lar meclisinin 
toplantısına ha'° 
kanlık etmiştir. 

B. Stalin, on iki sene içinde endüstri, ziraat ve iç 
mübadele sahasında elde edilen muvaffakiyetleri 

anlatan mühim bir rapor okudu. 

1937 senesi büd
cesi yakında tan
zim edileceğin -

den Kırat bu hu- Krral Boris 
susta direktifler vermiş ve yeni büdce· 

nin hakiki olmasını temenni ederek ve 
yeni vergiler konulmasına meydan ve· 

rilmemesi için lazım gelen ekonomile· 

rin yapılmasını tavsiye etmiş.tir. 

Bakanlar meclisinin bu toplantısı es

nasında memle~cti alakadar eden diğer 

bazı meseleler ve tedbirler de mcvzuu
bahs olmuştur. 

FRANSA'DA: 

En büyük harb büdcesi 
Paris, 26 (A.A.) - Parlamentonun 

finans komitesine tevdi edilmiş olup 11 

milyar 46 milyon frankı bulan kara or

dusu büd~si şimdiye kadar fransız par

lamentosuna tevdi edilen harb büdce

lerinin en büyüğünü teşkil etmektedir. 

Bu seneki büdce geçen seneninkine 

nisbetle 1 milyar 400 milyonluk bir faz

lalık göstermektedir,. 

Milli müdafaa bütçesi raportörü, ra· 

porunun sonunda ıu noktaları işaret et· 

mektedir: 

"Sulhçuluk arzu ve iradesinin hiç k~ 

senin inkar etmiyeceği Fransa, timdi 
yeniden hazırlanmıt olan ıilihlanma ya

rııına hiç bir zaman sebeb olmamıt bil

akis bu yarıp engel olmak veya bunu 

geciktirmek için elinden geldiği kadai 

çalışmı,trr. Müsaadekirlığın son had

dine kadar gitmiı olan Fransa, kendi 

kendine ve oizzat sulh davuına hiyanet 

etmemek için daha fazla müsaadekirlık 

gösteremı=zdi.,. 

SON DAKiKA: 

Moskova, 26 (A.A.) - Dün aktam 
büyük Kremlin sarayında ve 22.337 de· 
lcge ve birçok davetlinin iştirakile Sov· 
yet sosyalist cumhuriyetleri birliğinin 
18 inci fevkalade kongresi açılımı ve 
yeni kanunu esasinin kurulması hak· 
kındaki çalışmalarına başlamıştır. Kon
gre, Sovyetler birliği merkezi icra ko
mitesi reisi Kalininin kısa bir hitabesi 
ile açılmıştır. Kongre bundan sonra re• 
islik divanının 30 azasını seçmiştir. 

~unların arasında Stalin, Molotof, Ka
ganoviç, Voroşilof, Katinin, Orijonikidze 
Mikoyan, Andreev. İdonov, Kossior, 
Petrovski, Çubar, Litvinof bulunmakta· 
dır. 

Kongre tarafından büyük bir teza. 
hürle kar,ılanan B. Stalin yeni ana ka
nun projesi hakkındaki raporu oku· 
muştur. Kor diplomatik ve yabancı ga
zeteler delegeleri de kongrede hazır bu
lunmuştur. 

B. Stalin'in raporu 

Stalin, raporunda demiftir ki : 
"- Kanunu esasi komisyonu, 1924 

den bugüne kadar sosyalizm bahsında 
sovyetler birliğinde hayat değişiklikle
rini göz Bnüne alarak. 1924 de kabul e
dilmiş olup halen tatbik mevkiinde bu· 
lunan ana kanunda bazı değiıiklikler 

vücudc getirecekti. 
1924 den 1936 ya kadar sovyetler 

birliğinde bayat ıartlarında ne gibi 
değitiklikler olmlıtur ? 

1924 seneıindeki vasiyet 
Bir kerre, 1924 de vaziyetimiz ne 

idi ? 
1924 senesi, N.E.P. n.in, yani yeni e

konomi ilminin ilk devresi idi. Bu dev
rede aovyet makamları, sosyalizmin i~ 
klJ8fı için azami gayret sarfetmekle 
beraber kapitalizm için de buı hare· 
kete elverişli davranmakta idi. Kapita
list ve soayalist, iki ekonomi sistemi 

Alman· Japon anlaşması hakkında 
B. Eden'in Avam Kamarasında beyanatta 

bulunacağı haber veriliyor. 
Londra, 26 (A.A.) - Diplomatik mah

fillerde öğrenildiğine göre, B. Eden ö
nümüzdeki pazartesi günü, i•çi parti· 
sinden mebus Noelin istizah takririne 
cevab olarak avam kamarasında Alman
ya - Japonya mukavelenamesi hakkmda 
beyanatta bulunacaktır. O zamana ka
dar salahiyettar ingiliz makamJarı, bu 
mukavelename karı•smda İngilterenin 
hattı hareketi hakkında herhangi bir 
tefsirde bulunmaktan içtinap eylemek· 
tedir. 

Anlatma hakkında japon dq 
bakanının beyanatı 

Tokyo, 26 (A.A.) - Domey ajansr· 

nın bildirdiğine göre, dıı i,teri baka

nı, Almanya· Japonya mukavelename-

sinin ehemiyetini tebarüz ettirerek bu 
mukavelenamenin her şeyden evci 1&rk 
ile garp arasında kültürel münasebet· 
teri mümkün kılmakta olduğuna ipret 
eylemi,tir. Dıı itleri bakanının ilave
ten bildirdiğine göre ,aynı mübadele ı. 
talya ile Japonya arasında da mevcud 
bulunduğundan, bunun neticeıi olarak 
liç memleket araSJnda diplomatik mll
nasebet çerçevesini açan bir menfaat 
birliği doğmuş demektir. 

Bir leh tekzibi 

Londra, 26 (A.A.) - Polonyanın 

Londra büyük el$iliği, alman - japon 
paktına i'tirak etbıesi için Polonya nez
dinde teıebbilsatta bulunduğu bak.kın· 
daki haberleri yalanlamaktadır. 

Fransa Adisababa' daki müfrezesini geri çekti. 
Roma, 26 (A.A.) - Mayıs ayı içinde 1 babaya yollanmı' olan 65 neferlik fran-

Fransanın Ad~~bab~daki elçilik binası· sız müfrezesi bugün Habeşistan merke-
nı muhafaza ıçın Dıredaua'dan Adisa- zini terketmittir. · 

İngiliz - 1 tal yan yakın taşması için konuşmalar 
Londra, 26 (A.A.) - İtalya büyük 1 da uzun bir konuşmada bulunduğu ha· 

elçisi B. Grandinin dün ak,am B. Eden beri teyid olunmaktadır. Sanıldığına 
ile İtalyan • İngiliz yaklaşması hakkın- göre bu konupnalara devam edilecektir, 

Romen dış bak anı V arşovada 
Vartova, 26 (A.A.) - Romanya dış 

işleri bakanr B. Antonesko bu sabah 

Varşovaya varmış ve istasyonda Polon· 
ya dıı işleri bakanı B. Beck tarafından 
kartılanmıştır. 

Öğleden evvel Romanya dış işleri 
bakanı, birbiri arkasına MarefCll Rydz-

Smigly'yi, Başbakan Sklodovski'yi ve 
dış işleri bakanı B. Beck'i ziyaret et· 

miş ve bilahare reisicumhur tarafından 
kabul olunmuştur. 

Öğleden sonra ise iki dı' işleri ba· 
kanı arasında siyasi müzakereler ecre· 
yan eylemiştir. 

arasında bu rekabet esnasında, sovyet 
makamları, sosyalist sisteminin kapita
list sistemine karıı üstünlüğünü or
ganize etmek niyetinde bulunuyordu. 
Hedef, bu rekabet esnasında, sosyalizm 
in mevzilerini takviye etmek, kapitalist 

unsurların tasfiyesine varmak ve milli 
ekonomide esas sistem sıfatiylc sosya
list sio;temin ıııuvaffakiyetini temin ey
lcme!lti. 

Endüaıri 
Enılüstrimizin, bilhassa ağır en

düat:iınizin o zamanki vaziyeti, hiç de 
r,ıb~a edilecek bir vaziyet değildi. Va
Jua, endüstrimiz yavaş yavaş kalkım· 

yordu. Fakat istihsalini, umumi harpteL 
evvelki seviyeye çıkarmaktan daha çok 
·ızaktı. Endüstri, eski köhne ve fakir 
bir teknik üzerine istinad ediyordu. 
Vakıa sosyalizme doğru inkişaf et
mekte idi. O zamanki endüstrimizin 
ııosyalist kısmı, yüzde seksen nisbctin
de idi. Fakat di~er taraftan kapitalist 
kısım da endüstrinin yüzde yirmisini 
elinde bulunduruyordu. 

Ziraat 
ZiraaÜmiz, daha az memnuniyet ve

rimli bir manzara arzctmckte idi. Va
kıa, büyük emlak sahibi sınıf tasfiye e
dilmişti. Fakat buna kartı, zirai kapi
talistler yani "kulak"lar sınıfı, hali ol
dukça mühim lıir kuvvet arzeylemekte 
idi. Umumıyet itibariyle ziraat, orta 
çağdan kalma köhne teknikli köylüleriıa 
ferdi küçük çatııına müesseselerinden 
mürekkeb muazzam bir bahrimuhite beDo 
ziyordu. Bu bahrimuhit içinde, küçük 
küçük noktalar ve adacıklar halinde, 
kolkhozlar ve sovkhozlar vardı, Fakat, 
doğrusunu söylemek lazım gelirse, .bun
ların milli ekonomimizdeki ehemiyeti 
pek de o kadar ciddi değildi. Kolkhoz
lar ve Sovkhozlar zaif, kulaklar, yani 
ferdi çalışan köylüler ise kuvvetli idi, 
O zaman, kulak sınıfının tasfiyesinden 
değil fakat tahdidinden bahsediliyor• 
du. 

iç mübadele 
Emteanın memleket dahilinde tcda· 

viilü de ayni vaziyette yüzde elli altmıı 
arasında idi, fazla değildi ve bu faaliyet 
sahasının üıt tarafr, ihtikarcı tüccarla
nn ve diğer ferdi it sahihlerinin elinde 
idi. 

fıte ekonomimizin 1924 de arzettiği 
manzara, bu idi. 

1936 daki vaziyet 
Şimdi, 1936 da, vaziyetimiz nedir? 
Eğer o zaman. 1924 de, N. E. P'nin 

yani yeni ekonomi ilminin kapitalizme 
bazı faaliyet bırakan ilk devresinde bu
lunmakta idi isek, bugün N. E. P. aon 
devresinde ve N. E. P'nin sonunda ve 
milli ekonominin bütün aahalannda ka
pitalizmin tam surette taafiycai devresin. 
de bulunuyoruz. 

Endwtrinin inkişafı 
Bu müddet zarfında eodüıtriınis, 

müdhif surette inkipf ctmiıtir. Bugün 
endüstrimiz baklanda, artık zayütir ve 
teknik itibariyle fena techiz olunmuştur, 
deneme. Bilikis, endüstrimiz, bugün mo
dern zengin ve yeni bir tekniğe iatinacl 
eylemektedir. Ağır endüstrimiz çok kuv
vetli surette, makine imali iae bundan 
daha fazla inkişaf etmiftir. Fakat asıl 
mühim olan, endüstrimiz tıahaamdan ka. 
pitalizmin tamemen koğulmu' olmuı ve 
aoayaliıt istihsal teklinin bugün endüst
rimizde inkisamsız bir surette hikim sis
tem haline gehnit bulunmasıdır. Bugün 
sosyalist endüstriallzin, istihsal hacmi 
bakımından, umumt barbten evvelki en
düstriden yedi defa daha yükseğe çık
mıı bulunması keyfiyeti, kabili ihmal bir 
hidis.e olarak telakki edilemez. 

Ziraat salımında 
Ziraat sahasında, köylülerin sayif 

teknikli ferdi küçük çalışma mücasese-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 



SAYFA 4 ULUS 

A a - a ona laş ası 

Haklcında dünya basınının mütalealaı~ 
Moskova, 26 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor~ 

Jurnal dö Mosku, başmakalesinde, 

Hilerin "anti bolşevist" denilen blok teş
kili hakkındaki fikrinin taarruza başlı
yan milletlerarası şeklini Almanya - İ
talya ve Almanya - Japonya an1aşmala
nnda bulduğunu kaydediyor ve diyor 
ki: 

··Bu üç memleket dış siyasasının tek 
muharrik kuvveti başka uluslar zararına 
genişlemek arzusudur. Komünizme kar
şı mücadele parolası başka memleketleri 
\le bizzat kendi milletlerini aldatmak i. 
çindir. 

Alman • İtalyan anlaşması 
ehcmiyctli midir? 

Biz Almanya • İtalya anla~rnasınm 
ehcmiyetini. asla izam r;:tmeye mevilli 
değiliz. Kont Ci.ıno'nun Berlin seyahati, 
Almanya ile İtalya arasında mevcud de
rin ziddiyct1eri izale değil, tahfif bile 
etmemiştir. Kont Ciano Berlintlen hare
ket ecler etmez, alman deleg"leri h:.:susi 
görüşmelerinde, İtalyayı istıhdaf etmek
ten, İtalya ile olan yakla,Şlllanın İngilte
re üzerinde, Almanyaya mukabil taviz
den vazgeçmeye amade olduğunu gös
termek için, bir intiba hasıl etmek için 
lazrm olduğunu bildirmekten bir daki
H~z:ı moltlıığunu bildirmekten bir daki. 
ka hali kı:ılma THslardtr. TaHi, İtalyanlar 
da, Almanya için İngil• ~r':":"~ ayni ~eyi 
söylemektedirler. 

'Almmı - japvn menfaatleri bir
birlerine ll)'gun değildir.,, 

Alman menfaatleri japon menfaatleri

ne de uymamaktadır. Almanya içir: Ja

ponya ile olan ticaret hiç bir surette mü

him olmadığı halde, Çin alman endüst. 

risi için çok arzu edilen bir piy::.ısadır. 

Almanya, Çini tamamen japon tahak
kümü altına girmesinin kendisine b:.ı pi
yasayı kapayacağını tamamen anl:ımak
tadır. 

Almanya, müstemlike emem'.edııde, 

manda altındaki japon adalarına doğru 
huJüldcn geri kalmamaktadır. 

Almanya - Japonya anlaşmasının ga

yelerinden biri, İngiltereye karşı şan

tajdır . ., 

Keza İtalya · Japonya flörtü de İngil
tereyi ürkütmek için yapılan hesablı bir 

iştir. 

Almrm~·nnın mrmeı•raları 

Ribbentrop, Fra:ısa ile İngiltereyi 

birbirin-len ayırmak için İngiltereye, 

sonratlan Fransa ve İtalyanın iltihakla. 
rma açık bulunacak iki taraflı ingiliz • 

alman paktını teklif ediyor. 

B. Musolini kü~ük anlaşmayı bo?.mak 
için, ugoslav ya ile ittifak teklif ediyor 
\Te Macaristan:.la Yugvshvya, a ili.ak edil· 
miş ol.an m:ıcar tot nıkları üzcrirıdeki id
di:ısından muvakk:.tcn vaz ge~irmeye 
ikna ediyor. İşte bu suretle, tamamen 
tanzim edilmiş olmasa bile a~ıktan açığa 
taarruzkar üç faşist ::levletinin blokıı kar. 
şrsında bulunuyoruz. Bu üç devleti şu 
mü~·erek amaç birleştirmektedir: 

Tefrika: No: 24 

iKiNCi 

Barışı muhafaza edebilecek herşeye 

kar~ı mücadele. 

Bloklara aley1ıtar olan. Almanya 
blok kuruyor 

Hitler ittifak ve blok sistemlerine bir 
kaç defa hücum etti. Ve - o da hem hu· 
dud memleketlerle olmak üzere - yalnız 

iki taraflı paktlar akdine amade olduğu
nu bildirili. Şimdi, Almanya hem hudud 
olmadığı memleketlerle blok teşkil edi
yor ve bu suretle dış politikası umdele
rinin doğru olmadığını bir kerre daha 
isbat ediyor. Batı Avrupa memleketleri
nin diplomatları da, Hitlerin arzusuna 
uyarak bloklara muhalif bulundular. 
Bunlar şimdi, bizzat Hitler bloklar ve 
bilhassa taarruz planlarının başarılması 
amacını takib eden bloklar teşkil eder. 
ken, barış tarafdarı devletlerin birleş· 

rnesine de itiraz edecekler mi? 

Önümüzdeki aylar bize şu cevabı ver
melidir: 

Milletlerarası taarruz teşkilatına kar
şı koyacak bir beynelmilel barış te~kilatı 
bulunacak mıdır? Tas. 

Lö Tan gazetesinin bir mal.·alesi 

Paris, 26 (A.A.) - Alman - japon 

mukavelenamesinin imzalanmasını mev

zuu bahis eden Lö Tan gazetesi, bu mu

kavelenamenin doğrudan doğruya Sov

yetler Birliğine değil, fakat beynelmilel 

komünizme karşı olduğunu kaydederek 
diyor ki: 

Fransız hükümeti komünizmle müca

delenin her memleketin keneli işi oldu

ğu kanaatinde bulunduğundan, böyle 

bir anlaşmanın yapılması hususunda hiç 

bir acil ihtiyaç hissetmemektedir. 

Mukavelenin hiç bir askeri büküm ih
tiva etmediği de kaydolun.maktadır. 

Bazı gazeteler, muhalif devlet blok.. 
!arının teşkilinden ve bu blokların bey· 
neJmilel kan~ıltlıklar uyandırmasından 

kor km.aktadırlar. 

Pakt, komünizme karşı toplu müca

dele esasına istinad etmekle beraber, ne 

Fransayı ne de İngiltereyi lakayt bırak
mıyacak bir siyasal ilet teşkil etmekte

dir. 

I tal yan ~azeı.elerİlıin fikirleri 
Roma, 26 (A.A.) - Dün akşamki 

gazeteler, alman - japon mukavelename
sinin imzalanmasını günün en mühim 
hadisesi olarak görmektedirler. 

Ciornale d'İtalya, Kont Ciano'nun 
Berlini ziyareti esnasında Almanya ve İ
talyanın komünizme karşı mücadele 
meselesini bütün teferrüatiyle tetkik et
miş olduklannr kaydetmektedir. 

Amerilw nıulmvele ile doğrudan 
doğruya nliikalı değil. 

Vaş:ngton, 26 (A.A.) - Haber ve.. 
rilJiğine göre, dış işleri bakanlığı mua

vini B. Mur, alman japon mukavclena
mesinin imzalandığını öğrenince, bu mu. 
kavclenamenin amerikan menfaatleri i

le doğrudan doğruya alakalı olmadığını 
söylemiştir. 

YUNANlSTANDA GENÇLİK T~SKlLATI 
Le Mesagere d'Athenes gazetesinden~ 

Evelki gün neşredilmiş olan lüzumlu bir kanun mim genç
lik teşkilatmm esaslarını vazetmiştir. Veliahdın yüksek şef· 
liği altmda bulunacak olan bu organizasyortun gayesi ''genç· 
lerin tahsil veya iş saatlerinden artakalan boş zamanlarım, 
onların bedeni ve kültürel şartlarım yükseltmek, milli his ve 
dini akidelerini kuvvetlendirmek, bir sosyal elbirliği ve tesa
nüd zihniyeti yaratmak ve her birinin tabii kabiliyetlerine uy
gun bir şekilde profcsiyonel istikametlenmelerini temin et-

vatandaşlardan neler beklediğini, ve milletlerarası sahada dev• 
letin prensiplerinin neler olduğunu öğrenir. 

Fakat Elen gençlik organizasyonunun mahiyetini öğren
mek için çok zaman bekliyecek değiliz. Şurası muhakkaktır ki 
bu organizasyon yabancı tatbikatın bir kopyesi değil, fakat 
muhitin ve insanların hususiyetlerine intibak ettirilecek bir 
sistem olacaktır. 

YUNANlST ANDA HALICILIK 
mek için kullanmak" tır. Bu, yemişleri olgunlaşmak için ol- Atina bankasının iktısadi ve mali bülteninden: 
dukça zaman iStiyen, _fakat bu sebeble de, derhal girişilmesi 
icab eden çok esaslı hır programdır. Yunanisatnda, müstakar ve mühim bir hah ihracatı tahaK• 

Yunanistanı dolaşırken verdiği muhtelif nutuklarda, hükü- kuk edeceği hakkındaki önce beslenmiş olan ümidler klsmen 
met reisi, yeniden inşa işinde gerıçliğe ayırdığı mevki husu· inkisara uğramıştır; bununla beraber muhtar organizma uzak 
sunda bilhassa ısrar etmiştir. Çok doğru söylediği gibi, gele· ziraat mıntakalarında oturan ve toprak mesaisinden artakalan 
cek nesil bu esere de\Tam edecek vaziyette bulunmadıkça bu- bol zamanları olan köylüleri ve bilhassa genç kızları halr do
günkü neslin başaracağı işler ömürsüz olacaktır. Gerçi, bugü- kumaya alıştırdılar, ve resimcilerimizin zevkı seliminin de 
nün işini görmek büyük bir şeydir, fakat istikbali temin et- yardımiyle elle yapdmıış güzel halılar ihraç etmek mümkün 
mek daha az lüzumlu değildir. oldu. . 

Az zaman öncesine ~adar devlet, yalnız Yunanistanda değil Makinanrn sıkı rekabetine rağmen, ev sanatları yunan hal. 
hemen her yerde ı_ahsılle terbiyeyi biribirine karıştırmıştır. kının fakir sınıfları tarafından hala tatbik ediliyor ve onlar 
Halbuki terbiye. bızzat kafi derecede verilemiyen tahsilden i1,;in ehemiyetli bir kazanç kaynağı olmakta devam ediyor. 
çok ayn bir şeydi~, Mekteb, belki nazariye itibariyle değil, Muhtelif ev sanatları arastnda, biç şüphesiz ki birinci 
fakat muhakkak kı tatbiRatta gençlerin bedeni ve zihni sıhat- planı şark halısı denilen dokuma işi işgal etmektedir. 
iyle alakadar olmamı~tır. Yarımyamalak okuma yazma bilen- Yunanistanda malum olmıyan bu halı dokuma sanatı, bura• 
!er yetiştirmekle iktifa etmi~tir. Fakat bu tahsil hakikaten ya Anadoludan gelen rum göçmenleri tarafmdan getirildi. 
adam yetiştiriy~r muydu? Yunanistanın asrın baışlangıcın- Küçük Asyada halıcılıkla iştigal eden ailelerin sayısı 
dan beri geçir~ış olduğu fırtınalı devirlerden birinde, bir dip- 30.000 i buluyordu. Yunanistanm her tarafına dağılan bu aile
lomat mektebın karakterler yaratmak hususundaki aczinden lerden çoğu, matcryel ve teknik vasıtalardan mahrumiyet yü
şikayet etmi~~: Meml.eke~iX: falaketlerini bu acze atfediyor- zünden, eski işlerine devam edemediler ve ekmeklrini başka 
du. Ve. gençlıgınA t7rbıyesını reforme etmenin ehemiyetinden msleklerde aradılar. 
bahs:dıyordu. f!:a~.ıse!er. reformun geri kalmasına sebebiyet Bununla beraber, büyük şehirler civarında yerleşmiş olan 
verdıler fakat buyuk ıhtıyacr bilhassa tebarüz ettirdiler. bu ailelerden bir kısmı halı dokuma isine devam ettiler ve ilk 

B. M:etaksas, nutkunda, genç1ik için faydalı gördüğü vec- beş sene zarfında (1923 - 1928) Yun~istanda hahcıhğın inki· 
heyi sari~ surett:. g~stermiştir .. Esasen temelde değişiklik şafını onlara borçluyuz. İstihsal bilhassa 1928 de oldukça ehe· 
yapmak lazım degıldır; esas daıma hakiki Elen ananesi ola- miyetli bir mikdara baliğ oldu. 
rak kalacaktır. Yapılacak yenilik, bu ananeye hakiki hayatı Yunan hükümeti, alakalılartn fikirlerini doğru bularak'., 
vermek için takib edilecek yeni metodlardadır: yani bu ana· ve bizzat bu sanatın ehemiyetini takdir ederek, 1929 da, halr 
neleri memleketin bütün hayat tezahürlerine dahil etmek için istihsalinin ve ihracatının artmasına çalr~acak bir organizas
yapılacak çalışmalardadır. Fakat hükümetin programı tefer- yon \TÜcuda getirdi. Göçmenleri yerleştirme komitesi vasıta
ruatlariyl.: te~bit edilmiş değildir. Fakat bu prensipler, yeni siyle, bu organizmaya 100.000 İngiliz liralık bir sermaya verdi. 
teme~ler uzerınde kurulmuş olup gençliği en baştaki me§.ga- Fakat o zamandanberi, iktısadi buhran yüzünden, ihracatta 
Jelerı arasına koymuş olan devletlerdekinden pek farklı olmı- büyük bir azalma görüldü \Te bu da 1931 ve daha sonraki se
yacaktır. nelerde istihsalin aynı nisbetler dahilinde azalmasını intaç 

Bu gibi memleketlerde, çocuğun üzerinde başlıyan takayyüd, etti. 
gencin üzerinde de devam eder. Tedrisle meşgul olan rnekte.. Ancak geçen sene bu organizma tarafından alınmış olan 
bin yanında, genç çocuk ve kız için, onu hayatın realiteleriyle tedbirler sayesinde, halıcılığın vaziyeti düzelmeye başlamış. 
temasa getiren ve onlara karşı koymaya hazırlıyan mekteb tır ve organizmanın programının tamamiyle tatbiki ve yerin· 
vardır. Muhtelif cemiyet şartlarına mensub çocukları, aynı de tedbirlerin alınmasiyle, Yunanistanda yeni olan bu endüs
nizaınlar altında birleştiren ve yaklaştıran organizasyonlar tri şubesinin, kendisine bağlanan limidlere cevab verecek bir: 
vardır. Sıhati kuvvetlendiren, teşebbüs kabiliyetini inkişaf seviyeye çıkacağı beklenebilir. 
ettiren, kabiliyetleri yalnız ferdin menfaatine değil fakat va• Bu el sanatı, ancak büyük endüstrilerden mahrum ve el 
tana yapabileceği hizmetler bakımından terbiye eden tahtil emeğinin ucuz olduğu memleketlerde inki~f edebileceği için, 
kampları vardır. Mesela bir alman gençlik kampı, bu bakım- Avrupa ve Amerikanın rekabeti mevzuubahs olamaz. Bu mem
dan çok enteresandır. Çocuk, yalnız spor zevki için değil, sı- leketlerde makina ile dokunan halılar pek büyük mikdarlarda 
hate faydası dokunduğu için de spor yapar. imal edilmekte iseler de, elle dokunmakta olan sark halıları-

Fakat aynı zamanda motörsüz aletlerle havaya yükselmesi- nm istihlakine ciddi surette zarar yapmamaktad;rlar. 
ni öğrenir. Otomobil veya kano motörünü kullanmaya alışır. Yunanistanda hahcılık, başlıca rakibleri olan İran, Türki· 
O, vücudu sağlam, eli yatkın, zihni disipline alrşkın olarak ye ve diğer şark memleketlerine nazaran daha müsaid bir va· 
yarmm askeri veya ~çisi olacaktır. O, aynı zamanda, devletin ziyettedir. 

-========-================-=====::;=~==-=====================::======== 

Edirnenin kurtuluşunun 
yıld ön ümii 

Coskun tezuhürlerle kutlandı ... 
(Başı ı. inci sayfada) 

Atat ürk davasının gençliğe tevdi etti

ği kutsal vazifeyi işaretlemiş ve E

dirnenin kara günlerinde mühim vazıfe

ler almış olan Şükrü Kayanın selam ve 

sayg~larını edirnelilere bildirmiştir. 

Bundan sonra bir saat süren büyü!t bir 

geçid resmi yapılmış Atatürk heykeli
ne çelenkler konulmu~ ve öğleden ev
velki tören burada sona ermiştir. 

Eınoğraf ya müzesi açıldı 
Edirne, 26 (A.A.) - Edirnede ku· 

rulan etnografya müzesinin açılma tö

reni Gen;ral Kazrm Dirik tarafından 
yapılmıştır. Şimdi her tarafta kalaba

lık halk kütlelerinin kaynamakt<l oldu
ğu görülmektedir. Akşam fener alayla
rı yapılmış ve belediye salonlarında bir 
balo ve mekteblerle halkevinde müsa
mereler veilmiştir. 

POLONY A'DA: 

Leh - romen kültür anlasması .. 
Varşova, 26 ( ı\.A.) - Haber veril

diğine göre, Romanya dış işleri bakanı 

B. Antenesko, Varşovada bulunduğu sı
rada Romanya ile Polonya arasında ya• 

pdan bir kü1tür anlaşm~rm.ı imza ede· 
cek ve her iki mtr.:ıleket aras:nda sınır 
meselelerinin tanzimine müteallik vesi
kaları mübadele edecektir. 

SURIYE'DE: 

Dr. Şahı Şam \la 
Şam, 26 (AA.) - Alman mim ban· 

kası Başkanı Dr. Şaht, buglin Şama 

glemiştir. 

Biraz durakladıktan sonra sordu: 
- Bu bağlar nedir? Seni niçin bağladı., 

lar böyle? 

CE Y~a~l~ ~-~;~n~BI 

lemiş olduğu Dak ağacını gördü. Bütün in
san zümrelerine karşı büyük bir hınç ve öf
ke beslediği için köyün basık damlarını gö
rünce boğazına doğru bir şey çıktı ve bir 
müddet nefesini tıkadı. 

Dikkat etti: Herkes tarlalardan htr gün
künden erken dönmüş, ve evlerde akşam ye
meğini hazrrlayaca!<: yerde köylüler büyük 
bir ağacın dibinde toplanmışlardı; yüksek 
sesle bir şeyler konuşnyorlar, bağırıp çağırı
yorlardı. 

Movgli, köylülerin huyunu, suyunu çok 
iyi bilirdi. Onlar konuştukları, yidikleri, iç
tikleri ve çubuklarını savurdukları sırada hiç 
bir şey yapmazlardı. Fakat bir defa karınla
rını doyurdularmıydı, tehlikeli olurlardı. 
Buldes •. çok geçmeden gelecekti ve eğer ya
nındakı muhafızlar vazifelerini güzel yap
mışlarsa o zaman ihtiyar avcının söyleyece
ği masallar çok meraklı olacaktı. 

Erkek küskün küskün: 
- Bunun sebebi senin gibi bir oğlumuz 

olmasından başka ne olabilir; bizi böyle bağ
lı bağlı öldürecekler. Bak, her tarafrm kan 
revan içinde. Dedi. 

Rudyard Kıpliag Nurettin ARTAM 

Ondan sonra hepsi yatıp uyudular; çün
kü kendi kuvvetlerine güvenerek yaşayan 
bütün mahlUklar gibi bunbrın da bir kana
atleri vardı: Kimse iyi uyku uyumadrkça iyi 
çalışamazdı. 

Ayni zamanda Movgli saatlarca yürü
müş, millerce mesafeyi geride bırakmıştı. 

Bütün düşüncesi, ne olursa olsun, müna~ib 
bir fırsat kollayarak Messua ile kocasını tu
zaktan kurtarmaktı. Çünkü onun, tabiattan, 
tuzaklara karşı bir güvensizliği vardL Da•, a 
sonra, köye karşı yerine getirilmesi gereken 
borcu da ödeyeceğine dair kendi kendine 
söz vermişti. 

Akşam karanlığı çökerken pek güzel ha
tırladığı otlağa varmıştı. Ora.da Şir Han'ı öl
dürdüğü akşam Boz kardeşin kendisini bek-

Movgli: 
- İnsanlar, eğer birbirlerine tuzak kur

mazlarsa içleri rahat etmez, dedi, dün gece 
srra Movgli'de idi; fakat bu gece bir çok 
yağmurlardan önce gibi geliyor bana. Bu 
gece ise Messua ile kocasında sıra. Yarın ge
ce ve ondan sonra bir çok geceler gene sıra 
Movgli'ye gelecek. 

Drvarm dışından sürüne sürüne Messua ·
nın kulübesine kadar geldi ve pençereden o
danın içine baktı. Messua, sımsıkı başından 
ayağına kadar bağlanmıştı; güç nefes alabi
liyordu. Kocası ile parlak renklerle süslü o
lan yatağa bağlı idi. Kulübenin caddeye açı
lan kapısı sıkıca kapanmış, sürmelenmi~ti; 
önünde de arkalan kapıya dayalı üç kişi du
ruyordu. 

Movgli penç~e.reden içeriye doğru eğildi 
ve kadınla cı-kegı bağlayan ipleri keserek 
söktü ve odanın içinde biraz süt araştırdı. 

Messua acılardan ve korkudan yarı çıl
dırmış gibi idi; (Çünkü sabahleyin habire 
dayak yemiş ve taşlanmıştı) Bu sebebie 
Movgli, elini kadının ağzına koyarak vakit
siz bir çığlrk kopannasının önüne geçti. Ko
cası da ydğm ve öfkeli idi; İpleri çözüldük
ten sonra oturarak sakalının ltzerine birik
miş olan tozu, toprağı süpürdü. 

Messua, nihayet içli içli hıçkırarak: 
- Ben, dedi, ben onun geleceğini bili

yordum. Şimdi anlayorum ki o, benim oğ
lumdur! Bu sözleri söyliyen kadm, çocuğu 
kalbinin üzerine bastırıyordu. Bu dakikaya 
kadar sakin bir halde bulunan Movgli, bun
dan sonra titremeğe başladı ve bu hal, onu 
hayretten hayrete düşürdü. 

Messua, hiç s~ çıkarmıyordu. Movgli'· 
nin gözü kadının yaralarında idi. Akan kan
lan gördükçe çocuk dişlerini gıcırdatıyord\L 

- Bu kimin hüneri? Her halde her kim· 
se kendisine pahalıya mal olacak. 

- Bütün köyün marifeti. Ben fazla ıZen
gindim; davarlanm çoktu. Ondan dolayı 
biz cadı oluyoruz; seni koruduk ve beslediK 
diye cevab verdi. Erkek. 

- Anlamıyorum; Messua şu hikayeyi 
bir anlat. 

Messua korkarak dedi ki: 
- Ben sana süt verdim Natu; hatırlar

mısm? Sen benim kaplan tarafından kapılıp 
götürülen oğlumdun; onun için seni o kadar 
seviyordum. Bu adamlar, şimdi, senin gibi 
bir şeytanın anası olduğum için beni ölüme 
hak etmiş görüyorlar. 

(Sonu var) 

1 
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Hastalar ve hasta ha kıctlar: 

Londra şehir meclisinde yapılan münakaşaların zaptından anlıyoruz ki 
geçen 26 eyJ(JJ günü, ingiliz payitahtının bir hastahanesinde 24() hasta ve 

220 hasta bakıcı kadın vardı. 
Bu 220 hasta bakıcıya hekim, asistan ve saire vesaireyi de zammedecek 

olursak hastahanede hastadan fazla memur bulunduğuna ve - basu 
düşünüşle - hastaların çok iyi bakıldığına hükmedebiliriz •• 

lstiğrak: ----· 
Komik sinema artistlerinden Hardyyi hatırlıyor musunuzi' Beyaz per· 

deden bize kahkaha vesileleri dağıtan bu adam da, birçok meslekdaJiları gibi, 
hususi hayatında hiç mesud değildir; karısı ile kavgalıdır. Hatta bu sebeb· 
le mahkemelik olnıuş ve aile yuvasını kendisine haram eden bu kadına, da
vanın devamınca, ayda 1000 dolar, yani bizim paramızla 1250 lira kadar bir 
şey vermeğe mahkum edilmiştir. 

Mahkeme esnasında söylenen sözlerden anlaşılıyor ki Hardy ka:rrsrnı 
geçen haziranda bir gün, kapı dışarı etmiştir. 

- Evet, kapıyı açtım ve onu dışarı attım. Çünkü içki içiyor ve eve, geç 
zaman, i s t i ğ r a k içinde geliyordu. 

Ah iu amerikalılar,- düşündüklerini hep böyle başka kelimelerle anlat· 
mayı ne iyi bilirler! 

Yoksa ıngilizcede "sarhoşluk. kelimesi mi mevcud değil? 

Alienk: 

Londrada fJugünlerde büyük bir 
konser verileceğini gazeteler yazıyor· 
/ar; bu konserde tanınmayan bir bes
tekarrn birer şaheser olan eserleri ça· 
lrnacaktır. Gazeteler şunu da ilfive e
diyorlar: bestekar eserlerini banyo. 
da yazmı'jtZI. 

Acaba §aheserlerin adı ''Musluğun 
akışrnı dinlerken .... ,, midir? 

Büyük iş: 

Gazeteler haber veriyorlar: Mısır 
akademisi arab lügatini hazırlaınağa 
başlamıştır; Jfıgatte 4 milyon 500.000 

kelime bulunacaktır. 
Fransız akademisi fransrz U:igatini 

yıllarca süren bir çalışmadan sonra 
ancak son zamanlarda bitirmişti. 

llim alemi Mısır akademisi için 
sabır ve tahammül dilemek gerektir! 

Yeni ekonominin emirleri: 

- Sen bıı tasarruf fikirlerinle, 
hep mübadeleye mani olarak, bizi 
nihayet muhtaç ve parasız bıraka

caksın! .. 

Lik maçları 
A:1kara Gücü - Gençler Birliği karşılaşıyor 

Bu ma-;m neticesi milli kiime namzedini tayin edecektir. 

Bu pazar, lik maçlarının en entre
sanını göreceğiz.. Ankara Gücü, Genç

ler' Birliği takımları, mmtaka birinci· 

liği için karşılaşacaklar .. 

Bu maçın neticesi, ankaralt futbol

cular arasında, büyük bir merakla bek

lenmektedir. Çünkü, her şeyden önce, 

rnıntaka şampiyonluğu için yıllardan

beri temiz bir rekabet havası içinde 

çarpışan bu iki kulübün maçı, Ankara
da, kendi kulü:blerimiz arasında en çok 

zevk ve heyecan veren karşılaşmalar. 
dan oluyor. 

Sonra, futbol federasyonu milli: kü-

1 
menin teşkiline karar vermiş bulun· 

maktadır. Millt kümeye Ankarad;m iki 

takım girecektir. Bunlar da, birinci 

devrenin birinci ve ikinci takımlarıdır. 
Pazar günü yapılacak maç bize bu iki 
namzedden birini aşağı yakan tayin 
etmiş olacaktır. 

Eğer, Ankara Gücü Gençler Birli

ğine karşı maçı kazanırsa, Muhafız Gü

cü maçının neticesi ne olursa olsun, 

ikinciliği garanti etmektedir. Yenilirse 

ikincilik ihtima1i bile azalmaktadır. 

Buna karşı, Gençler Birliğinin bu 
maçı kazanması, birinciliği temin et-

ULUS 

SOVYETLER BIRLIGl'NDE: 

Affedilen ve idam olunan 
suçlularm isimleri 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyetler bir· 
liği merkezi icra komitesi, prezidyumu, 
Kemervo madenleri mukabil ihtilal gru· 
punun en faal azalarından bulunan 
maznunlardan Şombin, Kourov, Andrev, 
Liaşttesenko ve Peşeşonovun hakların· 
daki idam cezalarının affedilmesi tale· 
bini reddetmiştir. 

Merkezi: icra komitesi prezidyumu, 
Stikling, Leonenko ve Kvalenkonun Ö· 

lüm cezalarr;un affedilmeleri talebini 
kabul etmiştir. Bu maznunlar hakkın· 
daki ölüm cezası on sene hapse çevril
miştir. 

Öteki maznunlar hakkındaki idam 
kararı infaz edilmiştir 

Sıikling'in affı Loıldrada 
iyi kar§ılandı. 

Londra. 26 (A.A.) - Alman mühen
disi Stiklingin affı haberi burada mem• 
nuniyetle karşılanmrştır, Çünkü Stik· 
lingin idamı Moskova ile Berlin a· 
rasmdaki diplomatik münasebetlerin 
kesilmesine yol açwilecekti. 

Sovyet - l\fancu sınırında .. 
yeni bir hadise 

Moskova, 26 (A.A.) - Elli kişilik bir 
japon • mançu krtası 24 ikinci teşrinde 
cenubu şarki mıntakasmda sının geçe
rek sovyet toprağına girmişlerdir. Sov
yet sınır muhafızlarının yaklaşmakta ol
duğunu gören mütecavizler ateş açmış· 
lar, fakat şiddetli bir mukabele görerek 
çekilmeye mecbur kalmışlardır. Japonlar 
ateş yerinde bir kaç ölü ve silah bırak
mışlardır. 

DANZlG'DE: 

B. Hitler Danzi.ge mi gidiyOT.? 
Varşova, 26 (A.A.) - Bir toplantı ee

nasında söz alan Danzig nasyonal - sos. 
yalist partisi şefi Forster, noel şenlikle
rinde hediye olarak Danzige Hit • 
teri getireceğini söylemiştir. Forster, 
muhalefet partilerini kısa bir müddet i
çinde Danzig hususundaki tehdidini tek
rar etmiştir 

POLİSTE: 

Bir otomobil ekmekçiye çarptı 
Dün sabah saat 9.30 sularında alman 

büyük elçiliğine ekmek vermekte olan 
508 numaralı arabanın sürücüsü Mus
tafa ve elçilik hademelerinden Dimitri
ye çarparak yaralanmalarına sebebiyet 
veren Dr. Zekiye aid 661 numaralı oto
mobilin şoförü Mahmud polis tarafından 
yakalanarak adliyeye teslim edilmiştir. 

mektedir. Yenildiği takdir de, ikincilik 

muhakkaktır. 

Her iki kulüb de bu mas;a. oyunun 
ehemiyeti ile mütenasib birer takım 
çıkaracaklardır. Bu taJmnla.rrn geçen 
haftakilerden başka türlü olmıyacağıru 
tahmin ediyoruz. Kuvvet ve kudretle-
rinde. bilğilerinde hiç hir fark mevcud 
olmıyacağma göre, neticenin, o gün iki 
takınun göstereceği enerjiye göre ta
ayyün edeceği şüphesizdir. 

SAYFA 5 

Amiral ortinin Roma ziya et· 
Henüz tayin edilıniyen bir tarihte İtalya kıralı 

ve B. Musolini Budapeşteyi ziyaret edecekler. 
Roma, 26 (A.A.) - Macaristan na· 

ibi Horti, dün öğleden sonra Venedik 
sarayına giderek B. Musoliniyi ziyaret 
etmiş ve dış işleri bakanı B. Ciano da 
hazır bulunduğu halde kendisi ile bir 
saat süren bir görüşme yapmıştır. Bun
dan snora naib ile Madam Horti, Başba
kan Daranyi, dış işleri bakanı De Kanya 
Kapitolda yapılan muazzam torende ha· 
zır bulunmuşlardır. İtalya kıral ve kıra
liçesi, prenses Maria, saray ve hükümet 
erkanı bu törene iştirak etmişlerdir. 

Naib her tarafta coşkun tezahürlerle 
karşılanmaktadır. 

I ıalyan kıralının ziya/eti 
Roma, 26 (A.A.) - Macar naibi Hor

ti şerefine sarayda büyük bir ziyafet ve
rilmiştir. İtalya kıralı ve naib nutuklar 
teati etmişlerdir. Kıral, İtalya ile Ma
caristan arasmdaki eski dostluk anane· 
lerinin son on sene içinde yeniden can
landığını, pratik bir iş birliği temin e· 
dilıiiğfoi ve bu iş birliğinin devam edi· 
lerek sulha hizmet edileceğini kaydet
miştir. 

Naib, bu sözlere teşekkür etmiş ve 
Macaristanm İtalyaya karşı büyük bir 
hürmet ve saygı beslediğini söylemiş· 
tir. İtalya imparatorltı6unu mevzuubahs 
eden naib imparatorluk < ~in mesud bir 
inkişaf temenni .:derek dcmiştır ki: 

••- 1talyanm yapıcr, sulhs;u ve adil 
arzularından tamamiyle emin olan ma
car milleti aynı arzulan beslemektedir. 

M ıuu:sam bir geçid resmi 
Roma. 26 (A.A.) - Beraberinde B. 

Darany ve De Kanya balunan naib 

Horti dün Panteona giderek orada gö

mülü olan İtalyan kırallarmın mezarla· 

rı önünde eğilmiştir. Naib bundan &On· 

ra meçhul asker mezarına bir selenk 

koymuştur. Naib Ho!ti her yerde aske· 

ri ihtiramla ve halkın coşkun tezahür
leriyle karşılanmaktadır. 

Naib ve Madam Horti bundan sonra 

yirmi beş bin kişilik bir kuvvetle her 

türlü motörlü vasıtaların da iştirak et

tiği muazzam bir resmi geçidde hazır 

bulunmuştur. İtalya kıral ve kıraliçesi, 

B. Darany ve De Kanya, B. Musolini ve 
devlet erkanı da geçidi seyretmişlerdir. 

Kırat ve naib, mare~Uar ve gene
rallar ata binerek askeri kuvvetleri tef
tiş etmişlerdir. Bundan sonra geçid res
mi gene at üzerinde seyredilmiştir. 

Amiral Horıi Napoli' de 
Roma, 26 ( A.A.) - Cenub gazetele· 

ri, macar naibi ile İtalya krrah ve B. 
Musolininin büyük deniz manevraların
da hazır bulunmak üzere NapoHye gel· 
diklerini yazıyorlar. 

Deniz geçid resmi 
Napoli, 26 (A. A.) - Macaristan ı 

kıral naibi amiral Horti'nin, İtalya kı
ralmm, B. Musolini'nin ve elçiler he· 

yetinin huzurunda büyük bir deniz ge

ç.it resmi yapılmış ve beş saat süren bu 

geçide 125 ~ ve 20 bin asker iştirak 

etmiştir. Bilahare kıra!, yanında amiral 

Horti olduğu halde, Zora yatı ile Na-

Amiral Horti 

poli limanında demir atan filoyu teftiş. 

eylemiştir. 

lıalya kıralı ve B. ~fıısolini 
Peşıeye gidecekler 

Budapeşte, 26 (A. A.) - Romadan 

bildirildiğine göre, B. Musolini'nin Bu· 

dapeşteyi ziyaretinden sonra İtalya kı

ralı da Macaristan kira1 naibine z-iyare-

tini iade edecektir. B. Musolininin ziya

reti tarihi daha tesbit olunmamıştır. 

Mamafih bu ziyaretin 1937 senesinin ilk 

aylan zarfında olacağı tahmin edilmek. 
tedir. 

iki lıükümeı dış siyaseti 
arasında mütabakat 

Budapeşte, 26 (A. A.) - Romadan 

bildirildiğine göre, İtalya ile Macaris

tan arasındaki müzakereler nihayetlen

miş ve iki memleket dış siyasetini ida

re eden zimamdarları arasında tam bir 

mütabakata vanlm.ıştır. 

Sadakai Fitir 
Diyanet işleri reis

liğinden: 

Cinsi Kuruş P. 

Buğdaydan 6 20 
Undan 16 20 
Arpadan 10 00 
Siyah üzümden 40 00 
Çekirdeksiz üzümden 83 20 
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ahlaki manzaramız onların şekillendirici tesir
leriyle husule ge1ir. 

Psikolojik unsurların ferd üzerinde daha de
rin bir tesiri vardır. Hayatımızın entelektüel ve 
ahlaki şeklini, intizamını veya dağmklığını, ken
dimize malik olmaroaklığmıızı veya hükmet
mekliğimizi meydana getiren o unsurlardır. Uz
viyette sebeb oldukları deverani ve guddevi de· 
ğişikliklerle vücudun faaliyetlerini de, bünye
sini de tahavvüllere uğratırlar. Fikirde ve fizi
yolojik iştihalarda disiplin, yalnız ferdin psiko
lojik vaziyeti üzerinde değil, nesci ve halti 
bünyesi üzerinde de muayyen bir tesiri haizdir. 
Muhitin zihni tesirlerinin cedlerden mevrus is
tidadlan ikaz etmeğe veya boğmağa ne derece· 
ye kadar muktedir oldukları meçhulümüzdür. 
Hiç şüphe edilmemeli ki bunlar ferdin mukad· 
deri üzerinde esaslı bir rol oynarlar. Bunlar ba
zen en büyük manevi hassalarmı iptal ederler. 
Bazı ferdleri de hiç beklenilmedik derecede in· 
kişaf ettirirler; zayıfa yardım eder, kuvvetliyi 
daha kuvvetli kılarlar. Genç Plütarque'ı Bona· 
parte okur ve eski zamanın büyük adamları gi
bi düşünüp hareket etmeğe çalışırdı. Herhangi 
bir çocuğun Bobe Ruth'a, yahut George Was
hington•a karşı, Charlie Chaplin veya Lind
berg" e karşı heyecan duyması ehemiyetsiz görü
lecek bir hadise değildir. Gangster oyunu oy
namak askerlik oynamak gibi bir şey değildir. 

Atalarından müntakil istidad ve temayülleri ne 
olursa olsun her ferd, kendisini yalnız dağlara, 
tepe yamaçlarına veya beşeriyetin hoşlandığı 

bataklıklara götürecek olan yol üzerindeki inki
şaf şartlarının sevk ve idaresine tabidir. 

tidadlann tezahüründe muhitin oynadığı rolü 
sahih surette tarif imkansızdır. Ferdin uzvi ve 
zihni teşekkülünde nesiclerin ezeli hassalarınm 
ve inkişafinin tesiri biribirinden ayrılmaz suret
te imtizaç etmiştir. 

Muhitin şimik, firiyolojik ve psikolojik un
surları ezeli temayüllerin inkişafına yardım e
der veya mani olur. Filvaki bu temayüller an
cak bazı uzvi şekillerde tezahür edebilirler. İs
keletin taazzuvuna lazım olan kalsium ile fos
for ve yahut kemiğin teşekkülünde kıkırdak ta
rafından bu malzemenin kullanılmasına imkan 
\teren vitaminlerle gudde ifrazlan noksan olur
ea uzuvlar biçimsizleşir ve havsala daralır. Bu 
basit tesadüf, herhangi bir kadını çocuk doğur
trı.ağa ve bdki de yeni bir Lincolen veya Pasteur 
l:lnası olmağa namzed kılmış bulunan temayül
lerin tezahür etmesine mani olabilir. Bir vitami· 
ilin mevcud olmayışı ve husyelerin dumura uğ
tarnası veya intanlı bir hastalık husyelerin du
mura uğramasını intac ve bunun neticesi olarak 
da, irsiyeti sayesinde bir şef, büyük bir insan o

lacak olan bir kimsenin inkişafını tevkif edebi· 
lir. Muhitin bütün şimik ve fizik şartlan· melt
~;ız kudretlerimizin tezahürü üzerinde müessir
'-l.ıtler. Her birerlerimizin fizik, entelektüel ve 

Muhitin ferdleşrne üzerindeki tesiri nesicle
rin ve şuurun haline göre değişir. Diğ~r bir ta~ 
birle, birçok ferdler üzerinde veya hayatının 
muhtelif zamanlannda bir ferd üzerinde tesiri
ni icra eden aynı unsurun benzer tesirleri yok
tur. Biliriz ki muayyen bir uzvun muhite karşı 
olan mukabelesi o uzvun irsi istidadlanna tabi
dir. Mesela, bir kimseyi durduran engel diğer 
bir kimseyi daha fazla gayret sarfma tahrik e

der ve onda o vakte kadar meknuz kalmış olan 
faaliyetlerin tezahürüne vesile olur. Bunun gi
bi, hayatın müteakib devirlerinde, hastalıklar
dan önce veya sonra, uzviyet herhangi bir ma· 
raz amilinin tesirine başka başka suretlerde mu
kabele eder. ifrat derecede yemek veya uyu

mak gençlikte ve ihtiyarlıkta aynı tesiri yapmaz. 
Kızamık çocuklarda ehemiyetsizdir, büyüklerde 

· tehlikelidir. Uzviyetin reaksiyon kabiliyeti, yal
nız süjenin fiziyolojik yaşma göre değil, fakat 
bütün geçmiş tarihine göre başkadır. Onun ferd
leşmesindeki mahiyete bağlıdır. Hulasa, irsi is-

w 
Ferdin mesafe içinde hududu. - Anatomik ve 

psikolojik smırlar. - F ~rdin anatoinik 
•mırlar ötesine ittisaı 

F erd, bildiğimiz gibi, bir takım hususi faali
yetlerin merkezidir. Bize dış alemden ve insan
lardan ayn gibi görünür. Aynı zamanda bu mu .. 
hitle ve kendi benzerleri ile de birleşiktir. On
larsız mcvcud olamaz. Onda, kozmı'k alemden 
müstakil ve ona tabi olmak gibi çifte bir karak· 
ter vardır. Fakat onun diğer mah:lUklarla nasıl 
birleşik olduğunuı mesafeye ve zamana müteal
lik hududlannm nerede bulunduğunu bilme-

. mekteyiz. ~iyetin fizik devamın ötesine ka
dar gcni§leyip gittiğini sanmamız için sebebler 
vardır. Zannolunur ki onun hududu deri sat
hının ötesinde bulunmaktadır, anatomik mü• 
devver1ikler kısmen muhayyeldir ve her birimiz 
kendi vücudumuzdan daha geniş ve daha müb
hem.izclir. 

(~onu V::\r) 
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Aydında 3000 köylüye 
toprak dağ·ıtıldı 

Toprak salıibi ola.n köylüde topyel~un 
bir kalkınma vardır 

Aydın Vilayeti merkezine bağlı Ko· 
çarlı nahiyesi içinde Ziraat Bankasına 
aid 8700 hektarhk Fotiyadis çiftliğinin 
topraksız köylüve dağıtrlma işi tama -
miyle bitmiştir. 

Toprak kanunu üzerinde son tetkik 
ler yapıldığı bir sırada, bu mevzii top· 
raklandırmanın yarattığı geni!ı ve şu· 
urlu çalışmayı kısaca gözden geçirmek 
Türkiyede topraksız çiftçi bırakmıya • 
cak olan yeni kanunun getireceği mes
ud ve müreffeh hayatın ufak bir misa
li olması bakımından hususi bir değer 
taşıyor: 

Bir ~iftlik içinde 14 köy: 
Fotiyadis çiftliği diye anılan bu 

8700 hektarlık Koca arazinin içinde 14 
köy vardı ve bu 14 köy halki, uzun yıl • 
lardanbcri çiftlik sahibinin emrinde 
hiç bir hakka sahih olmadan ya yüksek 
kira ile tuttukları ufak parçacıklar ha
lindeki topraklarda veya Maraba; ya
rımdacılık usulleriyle çiftlik sahibi he· 
sabma çalışıyorlardı. 

Çiftlik Ziraat Bankası ve huineye 
geçtikten sonra da tevzi işi yapılınca· 
ya kadar kira usulü devam etmiştir. 

8000 vatandaşa toprak: 
Arazisinden 3432 hektarı dağhk, 5268 

hektarı ova kısmı olan bu büyük top • 
rak parçası üzerindeki hazine hissesini 
de satın alan Ziraat Bankası; köylünün 
her sene verdiği icarı geçmemek ve 15 
~nede ıtfa edilmek üzere bu toprakla
rın mülkiyetini köylüye vermeyi ka • 
rarlaştırmış ve kararını kanuni forma
litelerden geçirdikten sonra arazinin 
taksimine başlamı,tır. 

Türk köylüsünü toprak sahibi et • 
mek gibi rejimin büyük ve mukaddes 
davalarından biri üzerinde bütün ali • 

kalı daireler ve vatandaşlar büyiik bir 
hassasiyet göstermişler ve bu arada ka
dastro umum müdürlüğü mahalline Jü. 
zumu kadar memur göndererek arazinin 
kadarstrosunu yaptırmış. köylünün eli-

Toprak sahibi 
o/mak saadetine 
kavu§Bn köylü; 
Büyük Şefe şük
ranlarını: diktik
leri heykelin kai
desine şunlarr J:i· 
zarak ifade etmiş· 
/erdir: 
Köylüyü toprak 

sahibi eden 
ATATÜRK 

30 Ağustos 1936 

Atatürk devrin
de toprak sahıbi 

olmak saadetif1e 

kavuşan çalışkstn 

köylülerimizden 
bir grup 

ne hududu belli, nizasız mahkemesiz 
ve davasız tertemiz bir toprak parçası· 
nın geçmesini temin etmiştir. Çiftlik 
1545 parsel ve 27 paftaya bölünmüştür. 
Bugüne kadar 3000 nüfus topraklandı
rılmıştrr. Daha 400 nüfus bu dağıtma i
şinden faydalanacaktır. 

Mukim olmak zevki : 
Bu 14 köy halkı, toprak sahibi olun

caya kadar hemen hemen bir göçebe ha
yatı yaşarlardr. Araziyi kira ile tutacak 
paraları, çift vasıtaları ve tohumları ol· 
madığı zaman yerlerinden ayrıhrlar, 

Aydın ve İzmir havalisinde ameleliğe 
giderlerdi. Bu itibarla buralarda otu • 
racak evler; eskiden kalma köy odaları 
idi ve köylü kendinin olmayan bu top· 
raklar üzerinde evler yqımayı düşün -
miyordu bile .. 

Toprak kendilerine dağıtılınca; gö
çebelikten kurtularak mukim olmanın 
vermiş olduğu emniyet ve yerleşme ha
vası içinde hayat telakkisi derhal de
ğişti: iyiye, güzele ve yeniye doğru bir 
ihtiyaç baş gösterdi. 

inşa ve bayındırlık: 
Köylü, kendilerine verilmi' olan 

toprakların üzerinde evlerini kurmaya 

başladılar. Alakadarlar ve devlet dai -
releri yeni kurulmakta olan bu köy ev· 
terinin bugünkü ihtiyaçları karşrlaya • 
cak tckilde, sıhhi ve mümkün olduğu 

kadar modern olmasına dikkat ettiler. 
Vaktiyle Fotiyadis çiftliğinin merkezi 
olan Bıyıklı köyündeki yeni evler ör • 

Bugün artık köylünün m~Jı olan Fotiya dis çiftliğinin 

köyü; bu şirin v c güzel yerdir. 
merkezi olan Bıyıklı 
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nek olarak tutuldu. Dağıtılan toprak 
müsavi parçalarda olduğu ve kadastro 
görmüş bulunduğu için evler gelişi gü
zel serpiştirilmedi: ev yapacak olanlara 
yuvalarını bir hizada, güneşe karşr, 

bahçeli, badanalı, geniş pençereli, taba-

nı tahta olarak kurmaları, ahırlarını ev

lerden ayırmaları tavsiye edildi. 

Köylü iyiliğini ve doğruluğunu an. 
ladığı bu tavsiyeleri büyük bir dikkat 
ve hassasiyetle yerine getirmektedir. 

Fazla istih'4al, çe~idli istihsal : 
Köylünün toprak sahibi olması; bol 

ve çeşidli istihsal bahsi üzerinde de bir 

inkılap yaptı. Evvelce, toprağı kira ile 

tutar veya mal sahibi için çalışırken tek 

çeşidli ve çabuk mahsul veren maddeler 
üzerinde çalışan köylü toprağa sahib o
lunca emek ve zaman isteyen fakat de • 
ğerli istihsal maddeleri üzerinde uğ • 
raşmaya başladr. 

Bu sahadaki çalışmanın ilk eseri 
yabani zeytin ağaçlarının aşılanmasın
da görüldü: köylülerin 3432 hektara 
varan dağlık kısrr.rnda yetişen yabani 
zeytin ağaçları yıllardanberi aynı vazi
yette dururken toprağın mülkiyetini 
alan köylü kcn:lisinin olan ağaçlardan 
faydalanmayı hiç ihmal etmedi ve mik
darı 14 köy dahilinde on binleri aşan 
yabani ağacr, ehlileştirme savaşı başla
dı. 

Bugün bu çevrede bulunan 16152 aşı
lanmış zeytin ağacı, yakın bir gelecek
te hiç olmazsa üç mislini bulacaktır. 

Ağa~lama : 

Zeytin ağaçlariyle sık çalılıklardan 
başka tabii ağacı bol olmıyan fakat in
bat kuvveti ve suyu bol olması dolayı • 
siyle ağaçlanmaya çok elverişli olan bu 

topraklar üzerinde ormancıklar yapma
nın kolay olduğunu bilen köylü; her 
köyde müşterek bir köy ormancığı kur· 
mak kararını vermişlerdir. Menderesin 
içinden geçtiği yerlerin kıyısında ağaç
lama işi şimdiden başlamıştır. Bilhas
sa dağlık kısımların ağaçlanmasına ça
lı!i!lacaktır. 

Kooperatif; mekteb : 
931 de kurulmuş olan Tarım ve Kre

di kooperatifi; köylü toprak sahibi o • 

lup da iş hacmi genişleyince ve yeni 

çalışma sahaları açılınca faaliyetini r.e· 
nişletmek lüzumunu duymuştur. Bu 
topraklarda tek çe,id mahsul yerine tür
lü ürünler yetiştirmek yolundaki arzu
yu verimli kılacak ve gerçekleştirecek 
tedbirler almak kooperatiflere devletin 
vermek istediği büyük ve ehemiyetli 
vazifenin tatbikatını kendi kendine mey. 
dana getirecektir. 

Toprak sahibi olmak; yani muayyen 
bir yere bağlı kalmak ve mukim olmak 
vasfı, bu köylerdeki okuma yazma he
vesinin tezahürüne imkan vermiştir: 

Bıyıkh'daki mektebten başka; nufusu 
çok olan köylerde bir ve birbirine ya• 
kın olan köyler için de biı mekteb ya • 
pılması kararlaş.rru~trr. 

Atatürk' e şükran : 
Yeni ve mesud bir nayatın temeli o

lan toprak sahibi olma gibi; asırlarca 

hasretini çektikleri bir saadete; kurdu

ğu cumuriyet ~.c.vrinde kavuşmuf ol • 

manın vermıış oldugu sonsuz ve hudud
suz minnet ve ~iı <'ı <.nın ufak bir ifa lesi 
olarak, köylü, milli Şef Atatürkün, çift· 

liğin merkezi olan Bıyıklıda bir heyke
lini dikmişlerdir. Etrafı, ağaçlarla çev
rili bir havuzun kenarına dikilen bu 
heykelin kaidesine köylü duygularrnr 
şu gönülden gelen, saf ve duygulu söz
leriyle anlatmıştır.: 

Köylüyü toprak sahibi eden 
ATATURK 
30 Ağustos 1936 

Topyekun kalkınma : 
Bütün bu kısaca . anlattıklarımız; 

toprak sahibi olan köylü hayatında ken· 
dini gösteren kalkınma ve kurtuluşlar
dan göze görünenler ve kendini göste • 
renlerdir .Bunların dışında ve türk kö· 

27 SONTEŞRIN 1936 CUMA -
l\ladridde çarpışnıalar yeniden başladı 

Marksist şefler, Valansiya vilayetine muhtar bir 
devlet şekli vermeği düşünüyorlar. 

Tavalera de la Reina, 26 (A.A.) -
HavclS ajansının hususi muhabirinden: 
Muharebe dün Madrid'de tekrar başla
mış ve fakat mühim bir taarruz hareketi 
vaki olmamıştır. 

Arguelles mahallesindeki asiler şid
detli mukavemete rağmen Paseo de Ro. 
zales ile Blasko:banez caddesi arasında 
yeni binalar işgal etmişelrdir. 

Öğleden sonra aislere mensub 16 av
cı tayyaresinin himayesinde üç motörlü 
12 büyük tayyare Madrid mahallelerini 
ve bilhassa Arguelles mahallesini bom. 
bardıman etmiştir. 

Hiikümetçilerin mukabil 
Utarruzları 

Toledo, 26 (A.A.) - Madrid cephe
sinde hükümetçilcr, topçu kuvvetlerinin 
iştirakiyle Segovia köprüsüne ve Üni
versite mahallesine şiddetli mukabil hü
cumlarda bulunmuşlar ise de geri püs
kürtülmüşlenlir. 

Franko topçu kuvvetleri, Karcel Mo
derne ve Kuatro Caminos'daki hükümet
çi mevzilerini bombardıman etmişlerdir. 

Dört gün süren bir ataletten sonra, 
Franko bombardıman tayyareleri Mad
rid civarındaki hükümetçi mevzilerini 
bugün yeniden bombardıman etmişler ve 
salimen mevzilerine dönmüşlerdir. 

Lalensiytı villlyeti mulıtar bir 
devlet olacak 

Salamank, 26 (A.A.) - Ma:lrid rad
yo istasyonunun çarşamba günü haber 
verdiğine göre, marksist şefler Valensi
ye vilayetine muhtar bir devlet şekli ver. 
mek niyetindedirler. Bu devlet, bir müd
det evvel Katalonyada ilan edilen ana 
kanuna benzer bir ana kanun ile idare 
edilecektir. 

Asi topçekerlerin Cebeliittarık 
boğazındaki faaliyeti 

Cebelüttarik, 26 (A.A.) - Bir asi 
topçekeri akşama doğru garbden şarka 
doğru boğazı geçen ve ismi bilinmiyen 
bir sovyet gemisine bir ihtar topu at
mıtşır. Sekiz asi topçekeri de daimi su
rette boğazı teftiş etmekte fakat hiç bir 
gemiye tecavüz etmemektedir. 

J' alensiyadaki amerikan göçmen
lerinin nakli için 

Vaşington, 26 (A.A.) - Elyevm Ak
denizde bulunan Balciga kruvazörü Va. 
lensiya'da toplanan amerikalı muhacir
lerin naklini temin için emir almıştır. 
Bugün Valansiyaya gelecek olanlar araı 
sında amerikan işgüderi ve maiyeti ile 
Madrid'dcn kaçan elli kadar amerikalı 
vardır. 

lngiliz gemileri ispanyaya 
siltıh götiiremiyecekler 

Londra, 26 (A.A.) - Runciman, avanı 
kamarasına, ingiliz gemilerinin İspanya
ya harb levazımı taşımalarını meneden 
bir kanun projesi tevdi eylemiştir. 

B. Baldvin bu mesele etrafında yap
tığı beyanatta, bu kanun projesinin salı 
günü müzakere edileceğini ve müstace
liyeti dolayısiyle avam kamarasın::lan o 
gün bu projeyi derhal tasvib etmesinin 
istenileceğini bildirmiştir. 

M igel Servanıes gemi,ııinin 

torpillenmesi işi 
Londra, 26 (A.A.) - Morning Post 

gazetesine göre, "Glov. Vorni'' İngiliz 

destroyeri kumandanı, torpillenen "Ni
gel Çervantes" kruvazorünü tetkik etmit 
ve zararın ancak B. sınıfına mensub bir 
denizaltı gemisi tarafından iras edildi· 
ğini tesbit etmiştir. 

* Londra, - Amirallik dairesinin bil
dirdiğine göre, general Frankonun denia 
erkanı harbiyesi Barselon'da gemiler i
çin bir emniyet mıntakası tahdid etmiş
tir. 

* Roma, - İtalyanların Balear ada• 
ları üze

0

rinde ve yahud her hangi bir is. 

panvol toprağında gözü olduğu hakkın
daki şayialar çok kati surette yalanlan
maktadır. 

>ı< Madrid, - Şimdiye kadar gayri 

muharib ahaliden iki yüz bin kişi Mad
rid'i terketmiştir. Ecnebiler de ıehri ter. 
ketmeğe başlamışlardır. 

* Tiran, .:__ Arnavudluk, İspanyada 
Franko hükümetini tanrnu~ur. 

Sovyet fevkalade 
kongresinin çalışmaları 

(BB§ı J. üncü sayfada) 
lerinden mürekkeb koca bir umman ve 
kulakların hakimiyeti yerine bugün en 
yeni teknikle mücehhez dünyanın en 
büyük makineleşmiş istihsaline malik bu
lunuyoruz. Umumileşmiş olan sistem 
şekli, kolkhoz ve sovkhozlardan mür~k
kebtir. Herkesce malumudur ki ziraatte 
kulaklar sınıfı tamamiyle tasfiye edilmiş
tir ve ferdi köylülerin geri ve orta çağ 
teknikli ufak müesseseleri tamamen ma. 
nasız bir nisbette düşmüştür. Bu mües
seselerin ziraatte tohum saçılmış arazi 
sahası bakımından mevkileri yüzde iki 
ile üçten fazlayı geçmemektedir. Şura
sını kaydetmeden geçemiyeceğim ki bu. 
gün kolkhozlar emrinde 316 bin traktör 
vardır ve bunların mecmu kuvveti 5 mil
yon 700 bin beygir etmektedir. Sovk
hozlar ve kolkhozlarrn traktörleri mec
muu 400 binden fazladır ve bunların kuv
veti 7 milyon 580 bin beygirdir. 

iç mübadelenin yeni vaziyeti 
Emtearun memleket dahilinde teda· 

vülü meselesine gelince, tüccarlar ve ih· 
tikarcılar bu sahadan tamamiyle tarde
dilmişlerdir. Emteanın tedavülü baştan 
başa bugün devletin, kooperatiflerin ve 
kolkhozlarm elindedir. Bugün yeni bir 
sovyet ticareti, ihtikarsız bir ticaret, kc.
pitalistsiz bir ticaret inkişaf et:netkedir. 

Bu suretle milli ekonominin bütün 
sahalarında sosyalist sistemin tam mu
zafferiyeti, bugün bir vkıadır. Bunun 
manası şudur ki insanın insan tarafın
dan istismarı lağvedilmiş, tasfiye edil. 
miş ve istihsal vasıtalarının sosyalist 
mülkiyeti, sovyet cemiyetimizin sarsıl
maz esası olarak teyid edilmiştir. 

yü için mevud olan mesud ve ileri ha -
yatın hazırlanışına aid sayısız çalışma
lar vardır. Ve işte asırlardanberi geri 
hüviyetini deği~tirme"lliŞ olan bu yurd 
parçasındaki topyekun kalkınmanın sır-

ı 
rı dört kelimelik bir cümlenin yaratıcı 
hüviyeti içine saklanmıştır: Köylünün 
toprak sahibi olması ..• 

Sovyeıler Birliğinin dış ticaret ve 
dijviz t."1ziyeti 

Moskova, 26 (A.A.) - Pravda gaze• 
tesinde neşrettiği bir makalede, dış ti· 
caret komiseri Rozengolz Sovyet ithı · 
Iatrnın 1931 de bir milyar 105 milyon ve 

1935 de de 241 milyon rublelik bir aza
lış gösterdiğini yazmakta ve 1936 itha· 
latının 1935 deki vasatisini muhafaza e
deceğini kaydetmektedir. 

Döviz ve kredi meselesinden bahse• 
den B. Rozengolz, orta ve kısa vadeli 
esıki borcun tamamiyle tesviye edildiğini 
yazmakta ve şöyle devam etmektedir: 

''1 temmuz 1935 den 1 temmuz 1936 
ya kadar 36 milyon dolarlık amerikan 
malı aldık. Sovyetler birliği 1934 sene• 
si başlangıcından 1936 eylôlüne kadar 
lngiltereye 27 ,8 milyon strl'ling liralık 
mal ihraç etmiştir.,, 

B. Rozengolz Sovyetler birliğinin 

gemi navlunu, faizi ve borç suretiyle biı 
çok para verdiğini söylemektedir. 

Sovyet • fransız tıc.aret münasebet
lerinin tamamiyle norma1 bir şekilde in• 
kişafını kaydeden Rozengvlz Almanra 
ile ticaret münasebctierini 11.l'\ 1.uubalıa 

etmekte ve Sovyetler birliğinin Atman· 
yaya olan ticaret borçlarını hemen he
men tamamiyle tesviye ettiğini yazmak· 
tadır. 

Rozengolz makalesini şöyle bitir· 
mektedir: 

"Dış ticareti monopolu eskiden ol· 
duğu gibi Sovyetler birliğinin sarsıl • 
maz esaslarından biri ve ekonomik in· 
kişafı ile ilerdeki refahının en mühim 
unsurlarından biri olarak kalacaktır.,, --·-·--
ITALYA'DA: 

Bir tekzih 
Roma, 26 ( A.A.) - Propaganda ve 

matbuat bakanlığı, italyan radyo istu• 

yonlarmrn reksist şef Dögrelin beyana
tını neşretmek hususunda mezuniyet al• 
mış oldukları hakkındaki haberi kati 
olarak yalanlamaktadır. 
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ANKARA LEVAZIM AlVIJRlJG:t 
SATIN ALMA KOM1SYONU İLANLARI 

BfLİT 
ı - 3SQQQO kilo fabrika unu kapalı zarfla münakasaya korunu~~ 

tur. 
2 - Tahmin bedeli 47250 Jira ilk teminatr 354:r lira 75 kuruştur;. 
3 - İhalesi 10.12.1936 perşembe günü saat 15 dedir. 
4 - Şa.ttnameyi görmek istiyenlerin ErzuTumd;ı askeri satın al

ma komisyonuna hcı: g_ün müraca::ıtla:rr. Münakasaya iştirak edecek
lerin ihaie saatÜ'ıden bir saat evvel ka,,alı zarflanm: komisyona ver• 
m.iş bulunmaları. (t8"45) Z-563'1 

İLAN 
Kırlt1areti tüm tromutanlığ: birlilcle:ri için kapalı :zarfla 210000 

kilo srfrr eti alınacaktır. Muhammen fiatı ıs kUl'U$ tutanı 525.00 lira.
drr. tlk teminıttı 3937 lira 50 knnzştar_ Şartnamesini her ı;tiin tüm 
satın arma komisyonunda l(öriildmir. 1<>. 12. 936' per~mbc günii sa.. 
at 15 dedir. 1stekliler kaz:ı.unım 2 ve l ünc.ii. maddelerindeki vesika;. 
teminat ma.kbuzlarmı havi zarflarmıı hclli gWı 'R saatten. bir. e~eli
ne kadar tüm satn:ı alına. komisyawma vermeelri. (1767).. 2-5503 

İLAN 
Kırklareli 'üm.. birlikleri ihtiyacı için lı:apatr zarfla 360000 Trilo 

yulaf alınacaktır. Beher kilosunun muhammen fiatı beş kı.mı~ oTı:ıJ> 
tııtaı:ı 18000 liradır. İlk teminatı 1350 liradtT. Şartnamesini her· gün 
tüm satın alma ko. da görülebilir. fhaTesi 4'. 12. 936 cuma günü saat 
16 dadır. İstekliler kanunun Z ve 3 üncü maddc-lerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi zarflarını 'Deni gün ve saatten &ir saat 
cveliııinc kadar Tüm satın alma komisyonuna vermeferi. 

( 1759) 2''-$501 

l LA 'N 
Kırltlardi tüm. biııHidcri ib~c.r i~in kapahı zarfla 2317000 kilo 

odun alınacaktır~ Muhammen: tutarı 173:77 dira 50 kı.u:oş_tur. llk te
minatı 1303 lira! 31 kuruştur. ŞHtname.sr tilin satın alma. komisy.o
mında her ıtiin görülmlir. 1.halesi 4.12.936 cuma. günü saat' l5 te.dir. 
İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vt:sika ve temina.t 
makbu.,.larmı havi zarflarını belli. ı;in ve saatten biı: saat cv:veline 
kadar tüm satın alma komisyonuna vermeleri. '1768) 2-5502 

İLAN 
MUFıammen 

Miktaı:ı bedeli 
Cinsi. Kilo Lira 

Patates 4000 400 
Pırasa 2500 375 
Lahana 2500 375 
Ispanak 3000 525 ilk teminatı 
Kereviz 5ao 1?5 
Kuru soğan 4000 400 lira 

2200 165 
Kırıkkale Askeri Sanat MektebJeri iTıtiyacı olan altı Ralem yaş 

sebze 30.11.19J6' pazartesi günii saat 14 de açık eksittme suretiyle 
satın alınacaktır. İsteklilerin yukarıda cins ve miktarlarımı muka
bil yazılL munamen Eıedelleci üzerlerinden li.esab edilen ilk temi
natı olan 165' lirayı Kır:ıkkaie As1'ert Faorikalar Muhasebcciliğ.ine 
yatıracak Mp. Sa. AL Ko. na bem gürL ve saatte germeleri. 

(1697} 2,.......5447 

İLAN 
1 - Ankara ganrizonu krtaat- n müeıısesatr i~m 30090 kilo yerli 

toz şekeri.nin. 15 birinci kanun 1936 salr ~ünü saat on beşte- leva
zım amirliğr satın alma komisyonunda ltapafı zarfla eksiltmesi ya· 
pılacaktır. 

2 - Şekerin tatarı; 8400 lira olup muvakkat teminatı 630 liradır. 
Şartnamesi her gün komi&yoııda. par~z. gör.üfür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ündi maddelerindeki vesika ve 
teminat ma.cbazfarmr h.ıv:r zarflarmr beHi gön Te saatten" bir saat 
evvdirre kadar komisyona venni~ lmlunacakfardrr. 

(1883} ~57!1 

İLAM 
l - Polatfr gamizon kıtaatı ihtiyacı için 2200 kilo sade y.ığr 

açık. eksfüme ile ıa_ L kanun. 1.936 pe.r~ ~ünü. saat 16 da. ilıa.-
lesi yapılacaktır. • 

2 - Taliblerin 115 lira 50 kuruş teminat makbuzlaciyle yevmt 
mezkurda garnizon kıtaaatı komutanlığı artırma ve eksiltme ko
mi S.)! ont.ı.na. mü r a~tl.uı. 

3 - Şartnameyi 1.öcmck isteyenlerin her gün öğleden sonra 
ko~sıyona Qiracaatlan. (1916) 2-5727 

lL AN 
1 - 20000 kilo sade yağı kapalı zarfla münakasa.ya konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli on üç bin licadır. 
3 - İlk teminatı 975 liradır. 
4 - 12. 12. 1936 cumartesi günü saat t1 dedir. Talihlerin şart

nameyi görmek üzere her gün, münakasaya iştirik için de muay
yen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif merttublacını Er
zunım'da askeri satın alma komisyonuna vermiş veya posta ile 
göndermiş bulunmaları. (1917) ~5728 

lLA N 
1 - Muhafız Alayı süvari gurubunda- &ulunan bir hayvan 28 

ikinci teşrin 1936 cumartesi günü saat on birde satı!acaktıT. 
2 - İsteyenler hayvanr yerinde görebilirler. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte levazım amirliği satm alma 

komisyo.nuna gelmeleri. (1918) 2-5729' 

İLAN 
t - Erzurum Askeı'.t Hastanesinde yaptlacak: bir paıviycm. ile 

bidor keşiE rcsimlliri mw:ibim:.e kapalr zar! uauliyle: yen.iden. mü
nakasaya konmuştur. 

2 - Ke,if bedeli 2S651 lira; 6 kuruştur: İlk teminat? 192J liı:a 
83 kuruştur. Şartname keşif ve resimlerin;. gürmek isteyenleıdtt 
hr gün. müracaatl:ırL thale günü olan 12, bir.inci k5nıın 1936- cu
martesi günü saat 11 de teklif mektublermı.: Erzurumda askeri 
sabn alma komisyonuna vermelerinin vcyaı posta! ~ göndermis buı-
lunmalan. 0897) 2-5713 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MOD0Rl.{JG0 
SA TIN ALMA KOMiSYONU lLANL\Rl 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 

40 Talt!lll ınaaı kasket askeri talebe. e:tbieesi 
40 Adet askeri talebe kaputu. 
Tahmin edilen bedeli (1780) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
~ ln*lbueat aaked fabri&arar umum mü'dUrlüğii: satın alına ko -
misyonunca 11·12-936 tarhiinde cuma günü saat 14 de a~ık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartnamt parasız olaıcak iomiayondan verilic 
Talipl&rin mu.ukkat teminat eiao 033}. lira (50) kurut: 11e ~90 mı.. 
Dlalralı kaımaun 2 -.e 3 üncüma:dd'elenndeki ve&ilHe mezR:ilr giin ve 
laat'te lıı:umqona müracaal'tan fr_.,,,. ~ 

66 Ta9JR Maa ı.a911c1ı aaı..t talebe elbisesi 
66. Aat.t. Askcı:i tal.ebe iaputu .. 

TaltmhT edilen bed'eli {3150) lira olan ]l'Ukarda naikdarı ve cinsi 
Y~ılı m~ a.kert :Cahrikak \mlllm müdürlüğü satın ahna kcr. -
ınısyonunca 1-12ı.99fi tariimıde alı Riinü sat 14 de pazarlık ile ihale 
e?ilec:ektir. Şartname parasu olarak komisyondan •erilir. Taliple· 
?in muaık.i;m t.ımlİnlııl:'. Qlm ('33$ lira (2S) luruş ve 2490 numaralı. 
kanunun 2 w 3 .. dilrle:rindıdd ,...ilde mezkur güa ve saatte' h-. 
tnisyona müracaatları. (188ti) ~5693 

u }.. u s 

'Birinci !( '.l~t o 1 
-..._.-..0L.1L •

11 
fJ.ll : 

Yenişehir srmtinde -ın göl mevki111deld gayri menkullerden 1 
ba.zılaurun. hud'U.dları t~ in edilmiş ve tasaıı.ruf h3-klarınm t:etkikiJıe 
başlanmıştır. Tetkikat işi 15.12.936 günü bitecektir. Kimlerin gay
ri menkullerinin tetlHk e•Jl'eceği belediyede yapılan ilan varalra
sında yazılıdır. Mülk sahiple.cinin v~ ~:ikası. olıınlaruı. komisyona 
müracaat etmeleri ilan ol~ur. (1368.) 2-5670 ------·· 
Ankara Sehri İnıar 

3tü<lürlüğünden: 
l. - fmar müdiirlüğü icin açık eksiltme suretiyle on ton yerli 

malı kok kömürG "e uu ton kesilmis kunr sobalık meşe. odımu alına
caktır. 

2. - Kömürün muhammen bedeli 300 lira ve teminatı muvakka
tesi 2Z Irr:ı 50" kuruş, odunun muFıammen bedeli 200 lira olup temi • 
natT muvakkatesi 15 liradır. 

3. - Odtm ve komüriin teslim yeri imar müd'ürfügü cfaire$İ oiup 
dört müsavi partide a.Jrnacaktır. 

4. - Ek<!iltme 8-12-936 saFr günü saat 15 de imar müdürlüğünde 
yaprTaeaktrr. 

Taliplerin bu gündC' muvakkat teminatlariyle komisyona müra-
caatları. (1860} 2-5653 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam 

Eskişehir Nafia l\füdürlüğünden 
30 - 11 • 936 tarihine rnüsadif pazartesi ı;Jr.ü: saat 15 de Eskişe • 

birde N'af1a Müdürfü1'Ü binasında toplanan eksiltme komisyonunda 
36777.35 lira keşif bedelli Çifteler harası Erfuğrul mevkiinde yapı
lacak inek ahı:rı inşaatı kapalr zarf usııliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. Bu işe aid evraktan proie. keşif, eksiltme şartnamesi ve fenni, 
hususi ş<.rtname 184 kuruş mukabilinde. Nafıa Müdür.füğlinden alı. 
nahilir. Bayındırlık işleri genel şartnamesi Dairede görülebilecek • 
tir. Muvakkat teminat 2758.30 liradın. 

tsteklilerin 2490 numaralı kanunur. tarifi dahilinde tanzim ede -
celflcri telHrf mektuplarında bu gibi işlere iştirak edebileceğini 
gö5terir Nafıa Vekaletinden alınmr~ müteahhitlik-vesikcn5r ife sene
si ic;inıle 'Eicaret odasından alınmış kifayeti maliye vesikasını: ekle
meleri şarttır. 

Zarfların 30. 11 • 936 pazartesi saat 14 de kadar makbuz mukabi
linde eks:ıtme komisyonu riyasetine .rerilmesi şart olup ı;ıosta ile 
gönderildiği takdirde vaki olacak teahhürün nazarı itibara alınmı-
yacağr ilan olunur. (2884) 2-5510 

Aydın Nafia 1\'Iüdüı·lüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilinin, Ayam • Muğl'a yolu 

iizcrinde 3:l + 552 - 39 + 84'2 kilometreleri arasında yolWl terfii 
ile şmse inşcmtr ve beş- adet menfez inşaatıdrr. 

:Bu işin keşif bedeli (22814) fıra 52 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnam~ ve evrak ışuntardır: 
A - Elcsiltmıe şa.rtnamesi, 
B - Mukavele pro1esi. 
C - Bayındırlık isleri genel şartnamesi, 
D - Fenm şartname, 
E: - K~f. ı:netera i cetvelleri, 
F - Proj~ler, 
fstiyenlerin bu şartname ve evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünden 

görmeleri. 
3 - Fmltme 9-11-936 dan JO;.ll!..936 pazartesi günü saat onbe§te 

Vilayet- Daİmi Encümeni Odasında yapılacaktır. 
4 - Em itme kapalr zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gfrefrilmek- i..-inı isteklilerin (1711) lira 9 kuruş

luk muvakkat teminat' Yermesi bundan başka aşağıaaki vuikalan 
haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 

A - Vekaletten alın.a.ıı miiteahhitlik vesikası, 
B- Bu gibi inşaatı yaptığına ciair ehliyet- .,,esillaeı, 

C - Tiıcaret. odasıadR kayıtlı bulunduğuna: dirirvnılia, 
6 - Teklif meTrtuplan üçüncü madde.efe: yaufr .atam. lııir: 888t 

evveline kadar encümende toplanaa 1mmisyoaa getirilereıa komn • 
yon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. PQsta ile g;;mferi
lecek mektupların nihayet üçüncü madidetie. yazdı .ate: bdar gel· 
mi.ş olmau ve dış zaı:fıa. mühiia' mumu ile:: iyice ~ olimsı la
zımdır. Postada olacak ~eler kabul edilinex (1817) 3-5593 

Ankara İnhisarlar Baş 
MiiJliiı-lüğiinden::: 

Ba:tmiidiiı:lii.iümüz binllı Sltış ambal't zmıi.nindeki bomk kisalo
titlerin sökülerek yerine mozayık cl>şeı.e yapılacaktır. 

, SAYFA 7 

a a an: 
1. - Erkek sanat okullarmm meslC'ki ve ermeli derslerine öğret.. 

men yeti tinnek üze.re Ank.aı:a Bölge Sanat pJ<ulı•na mülhak olarak 
"Erkek Ertik Öğretmen Okulu,. açılmıştır. O'ktrt vatrlr ve parasız
dır. 

Okula ~rebı"1mck içinı aşağtdaki '3rtları"bŞnnak lazımdır~ 
a) Türk olmak, . 
b) Doı;:umu 1911 (dahil ve 1916ı (dahil) }'!illan arasında olmak, 
c) Be~ y1ITrk bölge- sanat: okullar.mm bix:inlıenı mezun olmak, 
d) VC" yahut ilk okuldaı:ı mezun olduktan. sonra ewu 7 yıl maraa.• 

goziuk, demircilik veya tesvi}·ecilik sanatlarılıd.an. birinde llir fab • 
rikada veya atelyede veya ser~t. olarak ~~ olmak, 

e')' Sanat okulundan mezımr ol-artlar. mu.\1ll olduk.tan sonra bu~
ne kadaT bir fabrikada veya atelyede ve yalı~t serbest olarak kendi 
sanatlarında çalı~rş bttlunmak ve bu. müddet. iki yıldan az olmamaft 

f) Öğretmenliğe mani sıhhi bir arrza&ı bt&lwımama:k. 
g) Ifösnühal erbabmdan oldu,:unw polisçe. verilen. biE vesika ile 

tevsik etmek, 
h) Kültür Bakanlıimca yapılacak tahkikatta ahHik ve seciyesi 

itibariyle de öğretmen olabilecek manevi evsafı ha.iz bulunduf.u sa
bit olmak. 

2. - İstekliler, 
a) Okul şehadetnamesinin aslı, 
b) 4 tane açık başla çıkarılmış vesika fotoğrafı, 
c) Nüfus tezkeresinin aslı, 
d) Aş. kağıdı, 
e) Ynkarda 5 inci maddede biLdirilen sıhhi arızaları bulunmacfı.. 

ğına dair tam teşekküllü bir heyeti sıhhiye raporu (raporların nü
muneleri, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa Bölge Sanat okullarından 
alınacaktır.) 

f) Başlama ve ayrılma tarihleri ve çalıştığı mahallerdeki mesaf 
ve sanatındaki kabiliyet derecesi de tasrih edilmek şartiyle yukar • 
da birinci maddenin (d) ve (e) fıkralarında izah olunduğu gibi çalıt 
tığı fabrika veya atelyelerden arınmış beige!~r. (S'eröest olarak ça
lışanlar ticaret ve sanayi odalarından belı;ı'e alıtcaklardır.) 

g) Birinci mddenin {~) fıkrasında izah olaı1an hüsnühal ma:zb~ 
tası ile birlikte ve hanı; sanat okulunda imtihana girmek istedikle. 
rini de gösterir istidalarmr Kültür Bakanlığına 30.11.1936 ak"şamma 
kadar ya doğrudan doğruya tevdi edecek veya posta ile tcahhütlü 
olarak göndereceklerdir. 

3. - Yapılacak müsabaka imtihanı neticesinde okula tesviyeci, 
demirci, ve marangoz talebe alınacaktır. 

4. - Müsabaka imtihanları yazılı ve ameli olmak üzere Ankara. 
İstanbul, İzmir oölge sanat okullarında yapılacaktır. 

S. - İsteklilerden sanat' okulu mezunlannrn müsabaka imtihan• 
lan saant okulları müfredat programı: çerçevesi dahilinde, 

a) Umımıi Teknoloii, 
b) Mesleki Teknoloji, 
c) Hesap 
d} Makine ve motörler, (yalmz demirci ve. tesviyeciler için) 
•) Sınai resim, 
f) Ameli mesaiden. 
6. - Birinci maddenin (d) fıkrasındaki vaziyette yani ilk okul 

mezunu olanlar 5 inci maddede yazılı derslerden başka sanat okulla
rı müfredat progJ"amı çerçevesi dahilinde. 

a) Türkçe, 
b) Riyaziye. 

Dersl.eriı::.den de imtihana tabi tutulacak ve jd.tihan ~nleri ayrıca 
il5.n olunacaktır. (1701) 2-5417 

Birinci Mıntaka Kadastro 
Müdür]üğünden: 

Kalabada kadastrosu yapılan evlerin ve aralarındaki arsaların 
kadastro işleri bitirilerek hazırlanan plan ve cetveller kadastro di· 
vanhanesine asılmıştır. Bu planlarda gösterilen gayri menkulle· 
rin tahdit ve tesbitine itira21 olanlar iki ay içinde komisyonumuza 
müracaat etmeleri il.in olunur. (1893) 2-5697 

Niğde Cumhuriyet Müddei 
Um~Winden 

1-Nii!'le ceza evinin 1-12-936 dan 31·5-937 tarihine kadar altı 
aylık ekmek ihtiyacı 19-11-936. dan 1-12-93Ci ~rihine kadar yirmi gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Sürülen pey haddi layık görüldüğü takdirde o gün ihalesi icra• 
edilecektir. 

2 - thaıe- J!..12-~ t:arihiiı~ ı:asthyan sah ıü.d üeaat ıs de ~e 
C. 1ııl. \I', liği dairesinde mütqcldi:il komia~ Ya,.\Ilacakiıı'. 

3 - İstekliler eksiltmeye iştirak için ihale günü bedeli muham
men olan 2808ı lir•u~ JÜJJdıe: 7,5 buçuiu ııisbetinde 210 lira 60' k.unıt
luk teminatı muvakkate makbuaunun kem.isyana- ıt~tiı;ilecektiL. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak iç.ia C. M:.. \J. liii dairesine ve 
şaı:tnameyi &iımıek içia ıic Niğde ceza ni müdürlüi_ü.nc mÜTacaat• 
laı:ı: (1771) ı-.;.sao 

Keşif bedeli (457) lira (60) kuruştur. ltu işin T-tz-93'e tarihinde 
•ô U5 da pazarlıkla talibine ihale!Iİ yapılacağından taliP.lerin 34 li-
ra 32 kuruş teminatı mu~kate akceleriyle biriili:te Baş: müdürlüğU- sı·yasal Bil~ler Okul:...:. Sabo 
müzde müteşekkil komisyona mUracaatian ilan olunur. (lffl)' gu IU 

r--------~---.~2:..-5-Mı __ ., Alma ~omisyonu Reisliğinden: 
&va Yollan Devlet 

İsletme 
' 

idaresinden: 
Giinl.eri.u: losalmasıııılan 26-11-935 (<tıhil) den itibaren yolcu 

ta.yyare:le.rimizin baı:eket saatları aşağıda yazılı ofduğu üzere ola • 
caktxr-

A.- Her gün Kalkış lstanliuTa varış 
Ankaradaıı: Saat Dl Saut D. 

9 10 50 
Kal.kış Ankaraya varış 

İstanbuldan Saat D. Saat D. 
13 30 15 50 

B - Yalnız cumartesi günleri • öğleden sonralli ikinci sefcı:imiz. 
Kalkış İstanbula varış 

Ankaralan Saat i>. Saat D. 
ll' 30 15 ZQ 

C - Ankarada : 
Hu aiiıı - l&tanbul yolcıularımızı, An•a ma~d.anraa nakled& 

cek idare otofiüsü 26-11-936' (D'ahil) den itibaren P. T. T. Genel Di
:ıclıırötlüğü binası önünden saat 8, 1/Z de hareli:et edeceitir. 

.&nkarada : ' 
Cmnartesi günü öğledwrr .,nralti 2. ilu:i sefıe.uniz il& lstaımula 
~k yolcu•rmmzl! - Arılara meydanı.na nakledecek idare oto • 
büsü P. T. T. Gmell Dimktöl:lüğü binası önünden saat 13 de fıare • 
kc.t.. a.dcca ktir.. 

D' - İstanbul da : 
~ır aünı - Am.ara yolcu larrmı:m Yeşi!ltii-,'f nllicleıieıaek idame-.

tobiiall~ll-!131." (dali')t tfıemitibarmıı'Ka&Höy ı>. 'R. LŞubeai. ewin· 
den saat 12,30 da hareket edecektiıı.. 

C.-lltanb.ra: 
Pazartesi. &ünü.. sabah. uat 7 de ~nkaraya hareket edecek .. yolcu 

tltyyaremiziır hareiet" natfnde tebedlıiüil 10ı.t'mr; 
~ıa. }10bln11tmmna. ilin olunua.. (Dl~ ._.. 

Miktarı Muhammen 
En az: En çok Bedeli 

220 Çift. 360 Çift 1808ı liı:a. (En 
Cinsi 

Yctli tskarpin 
l..ı çok miktara gprc) 

&yasal Bilgiler. okulaı talebesi içiıı yuka.tda ya.zıh iskarpin. açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 10-12M936 perşembe günii saat 11 de Ankar.a Mektepler. 
Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 136 lira 60 kuruştur. Şartname ve nümunesi her gün Cebe· 
cideki Okul idaresinde göriilebi-lir. (1915). 2--S726 ' 

ETi BANK 
Genel Direktörl~ffünden : 

Eti Bank'hı Corutr vilfYe'tinıie Kavanlrmr Balhr lWadmin .. 
~ki hastaemfne sernm bir apeıırtifr almacaltrr. 

Tavzif ediTecei zata otuı-acai &ir yer Üt efelCtr.ilC ve mah· 
ruiat Banka tarafınd"aıı meccanen ve.rile.ceitir. 

fstcklilerin tale&. C'dcceltteri as~ari' trc.ret milt.d:mnı bflCftI"C'
rei A:nkacad'a G.cner Dfrektmıh~e müracaatları ve. aşağ1tfakf 
vesrıt.aran da 5t,Öndl=nneleri:. 

r - fhtisas- vesiıtaı. 
2 - Nüfus tezkeresi sureti 
3 - Şimöıye kadar çah~ir yerleri 2österir hal tercümesi 

ve bunları müsbit vesaik sureti. 
4 - 9 x 12 eb'admda iki adet boy fotoğrafı. 

• 



SAYFA 8 • 

p rady ları 

1 D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MÜDORLOCO S. A. KOMİSYONU iLANLARI: 1 

İLAN 
Muhammen bedelleri miktarları, eksiltme saatleri aşağıda yazılı 

malzeme 3. 12. 936 sah gUnü kapalı zari usulü ile Ankarada idare bi-
nasında satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiv:!nlerin hizal4rında yazılı muvakkat temınat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin. 7-S_-936 G. 3297 
No. lı nüshasında intişar etmiş olan taiimatname daıresınde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14, 14,lS, 14,30 ve 14,4S şe kadar 
komisyon reisliğine vermeleri Hlz ındır. . . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daıresınden Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğincien da~ıtılmaktadır. (18S2) 

Mııhammt>n Muvakkat 
İsmi 

l -- Rezidü 

2 - Si.ırşoför 

J - Petr?l 

Pi.;gaz 

4 - ~cnzin 

Mikdarı bedeli teminat 
Ton Lira Lira 
700 70.000 4750 

120 22.800 1710 

210 48.027 ) 
) 38fıl.3S 

60 4.200 ) 

210 69 . .)69 4703 AS 
2--5639 

İLAN 

Saati 
lS 

ıs.ıs 

lS.30 

1S.4S 

M ulıammen bede 1i (32.000) lira olan lokomotif kazan bor.ulan 
5.1.936 salı günli saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ıdare 
bin::ısında satın alınacaktır. 

Bu iş~ girmek istiyenlerin (2400). liralık ~uvakkat teminat ile 
kanunun tayin etti~i vesikaları. resmı gazetenın 7.5.936 G. ve 3297 
numaralı niishıısında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır 

Şartnameler (160) sar kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznele-
rinde satılmaktadır. (1820) 2-5607 

İt.AN 
Muha:nmen bece:i 36742,50 lira :ıian DeP,irmisaz ve Tavşanlı mın

takası ocakları ma1ısuıatından 8165 ton linyit kömürü 9-12-936 çar
şamba ~iir.i.i ,,aat 15,30 da pazarlıkla Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu iş: E!İrmek istivenlerin 2755.69 liralık muvakkat teminat ile 
kammun ~avirı ettği vesikaları. resmi gazetenin 7-S-936 G. 3297 No. 
lı niic:h~·,,n-la in•işar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve ce1-liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği. 
ne verme1 1'.:rİ Hizımrl•r. 

Sartname'er 184 kuruşa Ankara ve Haydarnasa veznelerinde sa-
tılm:ıJ.:tadır (1851) 2-5638 

tr AN 
Muhamm"!n be<leli (11142.6i) lir"' olan cam malzemec:i 18-12-936 

cııtl"~ <!il:ıü ~Pat ı.ı: 30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
s·n·'., c;.,·•n ;olıp,,.r;>l·tır. 

Bu ic;e ..... ; .. nı .. 1; ic;•ive,.,ıerin (835.70) liralık muvrı 1tkat teminat ile 
k.,.n,,·ıun t•n·in ~·t;<!i vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 
3..,97 nnm,, .. ~•, nil .. ı.,a.,mda intişar t>trıis olan talimatname dairesinde 
alınm•s vesika ve tel·1iflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reic'i!Tine Vt>"M'·ı!"ri Uİ7ımr1ır .. 

Sa:-tnııııf"'er papc;ız o1arL>1· Anvarada M'alzeme rfairesinden, 
Havdarpaşada TeseUüm ve Sevk Sefli~inden dağıtılm .. 1.ctallır. (1859) 

2-5657 ....... _ 
" ıı LLI MUDAFAA VEKALET! 1 Ti l /\ LMA K01\ll r~YONU İl.ANLA r' 

BlLtT 
Yapı: Anltanıda İnzibat karakolunun ikmali inc:aatı açık ek

siltm e ' nnulmu tur. Keşif tutarı 43SO lira 6 kuruştur. Keşif pro
je ve ş,\r•n"lmesi parası karşılığında inşaat şubesince verilecektir. 
İh:ılesi 3-12-936 perşembe günü saat on birdedir. İlk teminatı 
32G lira 25 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncu maddelerinde istenen belgelerle 
birlik•c eksiltme gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonu
na ı;:cbinler. ( ı 797) 2-S562 

BİL İT 
1 - Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan iki milyon tane 

de ğişik renk ve numarada makara kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 12 son kanun 1937 salı günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi altı liraya Ko. dan alınır. 
4 - hk teminat 7250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2. ve 3 üncü madelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarınr ihale saatından bir saat evvel M . M. V. Satın Alma Ko-
misyona vermeleri. ( 1891) 2-5712 

BİL İT 
Altr !>aş beygir satın alınacaktır. Pazarlığı 2.12.1936 çarşamba 

günü saat 10 dadır. lstekiiler hayvanile birlikte belli gün ve saa
tinde Satın Alma Komisyonuna müracaatları. (1910) 2-5718 

BtLtT 
Cebeci Askeri Hastanesinde mevcut 39 kalem köhne eşya ve 

.ıı:ılzeme satılacaktır. •Tahmin bedeli 40 lira 33 kuruştur. Satış 
günü_ ı. 12. 1936 salı günü saat 10 dadır. Eşya ve malzemeyi gör
mek ıstcyen hastane baş hekimliğine müracaat ve almak isteyen 
belli gün ve saatmda Komisyona gelmeleri. (1908) 2-5716 

ı BİLİT . 
Bir baş tay satılacaktır. Satış günü 30.11.1936 pazartesi günü 

11aat 10 dadır. İstekliler hayvanı görmek üzere M. M. V. Daire Mü
dürlüğüne müracaat ve almak isteyen beili gün ve saatında komis-

r• •·::RA Bu::~ REIBLlCJ ~:
5717 

1 
iLAN 

Eski postane cadesinae 40 numaralı dükanda bakkal Süleyman 
bozuk zeytin yağı sattığından beş, Hamamönünde fırıncı Mustafa 
,hamur ekmek çıkardiğından 20, Koyun pazarında Akgün sokağın· 
da 26 numaralı helvacı dükkanında Ömer patikadan helva yaptı· 
ğından üç, Çankırı caödesinde Zafer fırını müsteciri Fahri hamur 
ekmek ç_~kard.ıÇından20, , Balık pazarında Aydın sokağında çavdar 
fırını mustecırı Numan hamur ekmek çıkardığından 20, Karaoğ
landa Tah.takale fırancala fırını sahibi Ali Rıza francalalık un ev• 
ıafından. olmayan bir undan ekmek çıkardığından 20 lira hafif pa
ra cezasıyle cezalandırıhnışlardır. 

(1911) 2~S722 

İLAN 
Temizlik işleri için alınacak saraç malzemesi pazarlıkta alına

cağından şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı işleri ka· 
lemine ve isteklilerin 4 kanun evvel 1936 cuma günü saat on bu· 
çukta Belediye Encümenine müracaatları. (1912) 2-5723 

ULUS 27 SONTEŞRIN 1936 CUMA 
L 

1 r HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

Sanatkarlarımızdan; Beyoğlun da Şık sincnın!;ı 1 
itlil"alinde kundura mağazası sahihi 

NURİ ÇEKİCİN BİR DİLEGİ 
Geçenlerde Ankarada yapılan Sanayi sergisinde bulunmağı 

memleket borcu bilirken işlerimin çokluğu beni bu önemli ga-

1 yeden mahrum bırakmıştır. Sayin müşterilerimin bu hususta-
ki .nazeretimi kabul etmelerini dilerim. 2-S720 

Adliye Vel{aletinden: 
Temyiz mahkemesindel:i binada Adliye Vekaleti devairinde bu

lunan yazıhane, dolap, koltuk, vesair mefru~attan 176 parça mahal
~.ind: eksiltme ile cila e~i1ecek _ve aynca şartnamesinde yazılı evsaf 
uzerıne 1 adet yazıhane ıle sekız masanın ayaklarına sekiz adet raf 
müceddet olarak yapılacaktır. Bunların mecmuunun muhammen 
bedeli olan 656 liranın yüzde 7 buçuğu olan 49 lira 20 kuruş temi· 
natı muvakkatesiyle 2490 No.Ju kanunun 17 inci maddesi mucibin· 
ce i:teklilerin eksiltme günü olan 7 • 12 • 1936 pazartesi saat lS de 
Ve~alet Levazım Müdürlüğü ?d.asında toplanacak olaa komisyo
na ıbraz etmeleri ve şartnamesını RÖrmek istiyenlerin mezkfir mü-
dürlüğe müracaatları. (186S) 2-S633 

Siyasal Bilgiler Ok.ulu Satın 
Alma l(oınisyonu Re~sliğinden: 

Miktarı Muhammen 
Cinsi En az: En çok Bedeli 

Yerli paltoluk kumaş 264 Metre 440 Metre 3960 Liradır. (En 
çok miktara göre) 

. _ Sıyasal bilgiler okulu talebesi için yukarda yazılı miktarda yer· 
1ı paltoluk kumaş açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10-12-936 
perşembe günü saat 10 da Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde 
toplanan komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 297 liradır. 

Şartname ve kumaş nümunesi her gün Cebecideki Okul idaresinde 
görülebilir. (1914) 2-5725 

l(iralık ilci daire 
Her birinde dört ferah oda, 

bir hol, bir hizmetci odası. Mut
bak ve banyolarda ayrıca havaga
zı alaturka ve alafranga ikişer 
hela. taksimat asri ihtiyaca göre 
kullanışlı nezaret ve hava mü-
kemmel. Önden ve arkadan za • 
rif ve geniş balkonlar. Bina ye
ni Bakanlıkların yanı başı: De
mirtepe, Akbay sokağı. Kira çok 
değil. Sokaktaki kasaba müra-
caat. 2-5617 

l\1evva h•7.o 

Veznedar 
aranıyor 

Askerlikle alakası olmayan ve 
yaşı kırktan yukarı bulunmayan 
(3000) lira kefalet verebilecek 
bir veznedar istiyoruz. 

Orman çiftliği müdliriyetine 
müracaat. 2-~604 

Alaka l(esilınesi 
Mağazamızın tahsildarlığını 

yapan Bay Ömerin S ikinci teş
rin 1936 tarhinden itibaren bu 
vazifeden ayrıldığını müşteri
lerimize ve alakadarlara saygıla· 
rımızla bildiririz • 

Halil Naci Mıhcıoğlu 
2-S710 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

ı _ Emlak ve Eytam Bankasına ipotek olup satılmasına karar 
verilen kadastronun ada 116 parsel 2 numarasında mukayyet Anka• 
ranın Tülice mahallesinde hükümet caddesinde kain apartıman a• 
şağıdaki şartlar dairesinde artırmaya çıkarılmıştır. • . . 

Evsaf ve müştemilatı: Apartıman bodrum ve çatı katıyle bırlıkte 
yedi kattan ibaret ve betondan inşa edilmiştir. Birinci bodrum katı 
cadde üzerinde iki küçük dükkandan ibaret olup arkaları depodur. 
İkinci kat evvelce merkez kıraathanesi elyevm Lokantadır. Bir o
caklık ve bir helası vardır. Tavanı karton piyerdir. Üçüncü kat as
madır. Apartıman merdiveninden medhali vardır. Ayrıca içara ve· 
rilebilir. Dördüncü kat: Bir hol, bir camekanlı oda ile birlikte beş. 
oda, bir mutbak derununda tesisatı tam bir banyo, bir hela ve iki 
balkonu vardır. Beşinci kat dördüncü katın aynıdır. Altıncı kat: 
dördüncü ve beşinci katın aynı olup yalnız balkonu yoktur. Yedin• 
ci çatı katı: bir hol üç oda bir mutfak, tesisatı tam bir ~eladan iba• 
rettir. Binanı"\ elektrik ve su tesisatı tamamdır. Heyetı umumuye
sine 49.800 lira kıymet takdir olunmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 17.11.936 tarihine müsadif 
salı günü saat 14·16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme• 
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın te• 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine talı· 
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 7S şini bulmadığı takdirde 3·12-936 tarihine miisa• 
dif perşembe günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci art•rm::-lla 
(keza muhammen kıymetin yüzde 75 şini bulmak şartile ve en çok 
artıran talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 
2280 numaralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle 
tecile tabi tutulacaktır). 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta• 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far· 
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçlıile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildiHe 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar oian 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça sa· 
tış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 26. 10. 936 tarihinde 934/ 1 ıs 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna• 
memizi okuyabilirler. 2-4959 

Eski osmanlr imparatorluğunun taksi
me uğramış düyunu umumiye meclisi 

OS~tANLI BORÇLARJ 
1 Birinci kanun 1930 tarihinde tediyeye vazedilmiş olan eski 

Osmanlı tahvillerine aid kuponların 2 birinci kanun 1936 tari· 
binde müruru zam1na uğrayacağı alakadarlara ilan olunur. 

Hamiller, işbu tarhihden evvel.muhtelif piyasalardaki tediye 
servisiyle mükellef müesseselere mezkur kuponları ibraz etrneğe 
davet olunurlar. 2-5709 

J.\llali ve V ekaletindt~n: 

En hoş meyva tuzudur. İnkl
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
racicrerden mütevellit rahatsız· 

t> 

tıklan önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Kiralıl{ Ev 
Müstakil, Bahçeli 

Yenişehir Bayındır sokağı 
No. 4. Görmek için içindekile
re mi.ırdr:\at. 

l(irahl{ daire 
Ha vuzbaşmda Kazım

paşa caddesinin methalin • 
deki Mükerrem apartıma • 
nmda beş büyük oda ve bir 
salonu havi daire kiralıktır. 
Kalörif er, sıcak su ve bütün 
konforu vardır. 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

İmtiyas sahii>I ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Mildüril 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus B6sımevinde basılmıştır. 

.. 
CİNSİ Miktarı Tahmin olunan 

bedel 
Muvakkat te• 

Yazıldıktan sonra siyah olan 
mürekkep 

olmak Uzere 
Dolma lialem mürekkebi 

10,000 Kilosu bir 
litrelik 

2,SOO Kilosu yarım 
litrelik 

750 Kilosu çeyrek 
litrelik 

"13,250'' Kilo 
3,000 Şişe 

10,000 .. 

) 

) 

) 

Istampa mürekkebi 35 gramlık 
Kola 10,000 Kutusu 150 gramlık ) 

6,000 Kutusu 75 f?Tamlık ) 
olmak iizere "16,000" Kutu 

Istampa 12,000 Adet 2 No. ) 
3,000 ., 3 No. ) 

olmak üzere "15,000" adet 

Lira Ku. 
S600 00 

360 
700 

4500 

2190 

00 
00 
00 

00 

minat 
Lira Ku. 

420 00 

28 
S:' 

337 

16~ 

00 
so 
50 

25 

Aiaç yazı takımı SOO Adet 1300 00 97 SO 
,, tampon 1,SOO .. 225 00 16 88 
1 - Yukarda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levanmr kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konut .. 

muştur. Bunlara ait şartnameler ·Ankarada Kırtasi ye Müdürlüğünden, İstanbuld~ Dolmabahçe Kır• 
tasi ye deposundan alınacaktır. 

2 - Eksiltme 4 • 12 - 1936 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de Ankarada Yenişehir Lo.zan 
meydanında. Kırtasiye müdürlüğıinde müteeskkil komisyonoa vııvılacaktır. 

3 - Eksiltmiye ayrı, ayr, veya hepsine birden iş tirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen 
kıymette teminat mektupları ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

4 - Teklif mektuplarının yukarda 2 inci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadaı Kırta'liye 
Müdürlüğüne getirilcc.cK eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupları~ nihaye:2 inci maddede yazılı saate kadar gelmis olması ve dış zarfın mlihür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. j 

(1774) 2-5551 

öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 
.. 4lı • , - •• ~ .... •• • _., , • • • .. .. } .... • • • • il . ~- "' "'f 

• 

Yeni SiNEMALAR Halk 
BU BECE 

ÖLDÜREN GÖZLER 
MARIE BELL - HENRY ROLLAND 

BUGÜN GÜNDÜZ 

EHLi SALIP MUHAREBELERi 
TÜRKÇE SÖZLÜ MUAZZAM 

T ARIHI ŞAHESER 

BUGÜN BU GECE 
ŞlMDlYE KADAR ÇEVRiLEN 

T ARIHI ESERLERiN EN 
AZAMETLISl 

EHLl SALIP MUHAREBELERİ 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Halle matinesinde: Büyük Katerina 
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