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P. genel sekreterliğinde 
yapılan toplanh 

Viltiyet kongrelerine "!'üşahid ola~ak 
gönderilen saylavlar ızahat verdıler 

Vilayet kongrelerind~ ~~kın .. dilek .ve 
şikayetleri açıkça goruşulmuş, s~çı~ .. 
1 bestçe yapılmış ve valılerın er ser . . .. b t 
parti başkanlıklarına tay~nı. mus e 
ve fay dalı neticeler vermıştır 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kaya 

Başbetke 

TURKlYE VE SURiYE 

Falih Rıfkı ATAY 

Suriye, Mısır ve lrak'tan aldığı
mız haberler, Sancak davasını fırsat 
bilerek, Türkiye ile arablık alem} ~
rasmda nifak havası yaratmak ıstı
yenlerin ne kadar boş bir gayrette 
bulunmuş olduklarını isbat eder. 
Arablık aleminin büyük bir kısmı 
ile uzun asırlar süren müşterek ha
bralanmız vardır. Türk milliyetper· 
verliği, osmanlı emperyalizminin 
h türlü ihtiraslarından tama•.!~n 
~fiye edilmiş olduğu için! b~ müş
terek hatrralarm üstünde hıç bır esef 
ve kaygı gölgesi yoktur. Arab devlet· 
lerinin kendi halle yığınlarını me~ud 
etmesinden, ve tabii inkişafları ıle, 
istiklallerini kazanmış olmaların~an 
ancak sevinç hissederiz. Kemalızm 
prensiplerinin başında milli hürri~e~-· 
lere hürmet gelir. Musul meselesmı 
tesviye eden karardaki hususi kaydı
mız henüz habrlardan çıkmamıştır. 
Kemalist Türkiye kendi hesabına ta· 
arruzcu olmadığı gibi, başkaları za· 
ranna tahrikçi değildir. Bizim kom· 
tuluğumuzdan Irak ve Suriye aral; 
lan, hiç bir fırsatla, zerre kadar end~· 
§e duymaımslardır; Milletler Cemı· 
yetinin bu iki memleketteki manda
terlerinin dahi Türkiyeden küçük 
bir şikayetleri olmaımştrr. Manda
terler ve Milletler Cemiyeti ile iki 
kardeş memleket münasebetlerinin, 
hür ve müstakil Suriye ve Irak te
tekküllerine doğru inki?f mdan 
türkler kadar kim saadet duyabilir? 
Çünkü milli hürriyetlerin türkler 
kadar kim kadrini anlayabilir? 

uun saat onbirde Parti Genel Sek
reterliği binasında Genyönkurul üyeleri 
ve Vilayet kongrelerine müşahit olarak 
gönderilen Saylavların da iştirakiyle bir 
toplantı yapılmıştır. 

(;ümhuriyet Halk Partisi tüzüğüne 

göre iki senede bir yapılması icap eden 
Parti vilayet kongrelerinin bu sene yap
tırılma yılı olduğundan, Parti teşkilatı 
olan bütün vilayetler Parti kongrelerini 

yapmışlardır. 

Parti Genel Sekreterliği kongreler· 
den evvel vilayet Parti başkanlarına 

gönderdiği muhtelif tamimlerde hüku

met ve Parti beraberliği hakkında Parti 
Genbaşkurca ittihaz olunan kararın, 

Cümhuriyet Halk Partisinin memleke
tin siyasi ve içtimai hayatında güttüğü 
yüksek maksatların tahakkukunu kolay
laştırmak; Partiyi kuvvetlendirmek ve 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Maraşın 
kurtuluşu 

Maraş'ta kurtuluş mıinasebetiyle 
yapılan çeşme 

Bugün, Maraşın kurtuluşunun yıl

dönümüdür. 
Maraşın kurtulusu, yalnız bir ''ş.e-

h ir kurtulu~u,, değildir .. ~emleketın 
k ranl ık günlerinde, ıstılaya gelen 

en a b .. .. k 
l .b elmiş bir ordunun utun uv-

ve ga ı g b k '" .. - .. 
· htı· şamının bir sa un opugu 

vet ve ı ' .. . b·ı eg-ini dünyaya gosteren 
gibi erıye ı ec 
.. b. hedisedir. Anteb ve Maraş 
ornek ır a fl. 

1 t .. rk tarihinin en şere ı 
müdafaa arı, u . . 
. . f olarak gönüllerımızde ya-
ıkı say ası 

Şıyacaktır. 1 . . d ki maraşlı genç er, yarın 
Şehrımız e . 1 

. d kurtuluş günü dolayısıy e 
Halkevın e, 

t .. eni yapacaklardır. 
bir kutlama or Hatay davasında gösterdiğimiz 

titiz hakgüderlik dahi, kemalizmin 
aynı yüksek faziletinden ilham al- - ılıklı emniyetler kurulmuş 
mış değil midir? Böyle meselelerde eden karş · tlerin asıl da-
kemalizm hesabına samimiyet, açık olınası~ır. 8':1 1::ı=iz arasında hiç 
sözlülük ve sarsılmaz prensiplerine yancı ıse, mil kötü e - alına 
bağlılıktan gayri herhangi bir emel bir anlaşmazlık ~a 0nU: için Su· 
tasavvur etmek, sadece, kötücüllük- hali bulun~amah ··ının bir köşesi-T .. kiye ava., 
le tefsir olunabilir. riye • ur . · buluttan sonraki 

Bütün arzumuz, hududlarmuzın ni karartan geçıcı tle kar!ıla-
tatlı aydınlığını meserre 

gf"rek Avrupa, gerek Asya kısnnla-
rmda umumi barış davasını takviye maktaya:. 

Başvekilimiz 

ve Dr. Aras 
Istanbula 
gittiler 

Bapekilimiz hmet İnönü yan
larında hariciye vekilimiz Tevfik 
Rüştü Araı ve hariciye genel 
ıekreteri N umaa Rifat Menemen· 
cioğlu olduğu halde dün 19.30 da 
kalkan huıuıi bir trenle lıtanbu
la hareket ebnişlerdir. 

Dahiliye vekili ve parti ııenel 
sekreteri Şükrü Kaya ile iktiaad 
vekili Celal Bayar da Çiftlik iı
tasyonuna kadar başvekilimme 

beraber gitmişler ve oradan geri 
dönmüşlerdir. 

lıtuyonda beıvekilimizle ha· 
riciye vekilimizi Ankaradaki ve
killer ve bir çok mabuılar ve ve
kiletler ileri gelenleriyle kalaba
lık bir halk kütlesi uğurlamıt ve 

tren hareket ederken alkışlamış· 
br. 

Balkan 
antantı 

reisliği 
Dış Bakanımız Dr. Aras'tan 

Yugoslavya Baıhakanı B. 

Stoyadinoviç'e devredildi 

Ankara, 11 (A.A.) - Hariciye Ve
kili doktor Rüştü Aras Balkan antan
tı konseyi reisliğini Yugoslavya Baş
vekili ve hariciye nazırı Stoyadinoviçe 
devretmek münasebetiyle kendisine 
8-2-1937 tarihli şu telgrafı göndermiş

tir: 

Ekselans B . Stoyadinoviç 
Yugoslavya Ba§vekili ve Hariciye 
Nazırı 

BELGRAD 

Balkan antantı konseyi, nizamname
miz mucibince, yarından itibaren yük
sek reisliğiniz altına girecektir. 

Bu şerefli vazifeyi size devreder· 
ken her şeyden evel mümtaz devlet a

( Sonu 5.inci sayfada) 

Deniz talebeleri amelt gemicilik dersi görürlerken '.} 

KAMUTAY M VZliKERELERl 

Denizciler tekaütlük 
kanununun dün 

ilk görüşmesi yaplldı 
Kamutay dün Fikret Sılay'ın re

isliğinde toplandı. 

Seyhan mebusu B. Damar Arıkoğ
lunun küçük traktörlerden alınan 

gümrük resmi hakkındaki sual takri
ri; sual sahibi toplantıda bulunmadı· 
ğından ve geçen ruznaıneden kaldığın
dan sakıt oldu. 

Yozgad mebusu B. Sırrı İçöz'ün 
arzuhal encümeninin 567 numaralı ka
rarının umumi heyette müzakeresi 
hakkındaki takriri ve arzuhal encüme• 
ni mazbatası okundu ve arzuhal encil· 
meninin mazbatası kabul edildi. 

Askeri memurlar hakkındaki kanu• 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Ekonomide 
/( emalist rejim 
! Yazan: CellllBayar 1 

Ekonomi Bakanımız B. Celal llayar Financial Times'io Türki· 
ye'ye dair çıkardığı ilavede, ekonomide Kemalist rejim ba~lığı 
ile çok mühim bir makale neşreımi~tir. Bu yazınm muhteviyatı 
şudur: Doktrin çerçeveı:ıinden Kemalist rejim, tatbikatta Ke
malist rejim, Ekonomi bakanlığına düşen i~lerin önemlileri: 
dış ticaret ~iyasmu, planlı endüBtri)cinıe işleri. - ~laden poli· 
tikası. - Diğer işler. B. Celal Bayar'ın bu kıymetli nıakaJe.,.i
nin aslını di.in neşre başlaını,tık. Bugün de 80n kısımlarını 
koyuyoruz: 

C. Ticari tediyat rejimi: 

EDiRNEDE SU BASKINI 
I) Kliring veya benzeri anlaşma 

mevcud memleketlerle bu anlaşmalar 

hükümleri dahilinde yapılır. 

Nehir taşb bir 
çok yerler su 
alt nda kaldı 

Edirne'de taşan Mericin saJcin bir ıörllniişü 

re:- dime, 11 ( A.A.) - Son günlerde yn ian ıürekli yafmurlar yüzünden nebir
K;;. ler taşmıf ve Edimenin sekiz on ma baJJ.Nni IU bumıştır. Suların yükıelmeai 
bütün gece devam etmiı ve bu müd~ içi nele poliı ıu bulanına uğrayan mahalle
lerdeki evleri boşaltmakla uğraf11Uşhr. Sular 4 metre 90 santimetre kadar yüksel· 
dikten sonra yavaf yavaş çekilmiye ba§lanuıbr. Boına köyü tamamen ıu ile çev· 
rilmiştir. Umumi rnüfettitlik ve viliyet feyezanın fazla zararı mucib olmaması için 

tedbirler almıttır• 

il) Türkiye ile ticaret muvazeneli 
devamlı surette pasif olan ve aradald 
fark devamlı surette nazara alınabile
cek mikdar ve hacimde bulunan, Tur• 
kiye ithalatını hiçbir nevi talıdide tabl 
tutmayan ve bedellerini serbest dövi• 
olarak ödiyen memleketlere se rbest dö
viz verilir. 

III) Türkiye ile kliring veya benze
ri anlaşması olmayan, ticaret muvaze• 
nesi aleyhimize veya kararsız bulunan 
veya fark substentiel . olmayan memle· 
ketler ithalatının bedelleri Cumhuri
yet Merkez Bankasında bloke kalır vı 

ancak o malı ihraç etmiş tüccarın veya 
ciro edeceği kimsenin Türkiyeden mü
bayaa ve aynı memlekete ihraç edece
ği malların tesviyesinde kullanılır. 

2) Planlı endüıtrileıme 
Türkiyeni.n endüıttile!jınesi, hayat 

ve istiklaliyle alakalı gördüğü en bü· 
yiik milli davasıdır. Bunu böylece if.., 
de ettikten iOnra, yukarda izah edi· 
len dış ticaret politikuının aadece u· 
mwni buhrandan doğmamıi olduğu da 
kendiliğinden a.nlaşılm.ıı olur. 

(Sonu 2. inci sayfada) 
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E onomide 
Kemalist 

('8a~1 1. inci sayfada) 
18 inci asrın büyük endüstri hare

keti, karşı sında, kapitülasyonlar ve şu
ursuz bir saltanat idaresi altında sızla
yan Osmanlı İmparatorluğunu bulmuş
tu. Yalnız büyük endüstri mamUlatı, 

rekabet tmkansız, maliyeti ile hiçbir 
gümrük müdafaası tesisi kabil olma
yan bir çok asırlık türk sanayiini silip 
aüpürmekle kalmadL Endüstrileşen zi
:raat da, aynı sebebten Türkiye hudud
ları içinde türk çiftçisini boğdu. 

Müzelerdeki eserler, o tarihlerde 
Avrupanın herhangi köşesinden daha 
geri olmadığımızı ve belki de ileri ol
duğumuzu gösteren eserlerle doludur. 
Türk endüstrileşme hareketi, bu ba
knndan, Lausanne'ın zeylidir. Kapitü
lasyonların en son meşum izinin, top
raklarımıza dalmış kökünün sökülüp 
atılmasıdır. 

Atatürk Türkiyesi, bu kari tasfiye
yi de yaparak, Türkiyeye layik olduğu 
refahı ve emniyeti, türk çiftçiye mah
sulünü dahilde kıymetlendirmek, türk 
müstehlike mümkün olanı dahilde bul
mak imkanını en büyük süratle temin 
edecektir. Biz autarchiste' değiliz, fa
kat Türkiyede ekonomikman yapmak 
kabil olan her şeyi yapmak ve yaptır
mak azmindeyiz. 

Kemalist rejim, endüstrileşmeyi, 

bundan dolayıdır ki milli inkılabınuzm 
en büyük vazife ve zaferlerinden biri 
telakki etmektedir. Türkiyenin endüs
trileşmesi, Türkiye ithalat ve ihracat 
yekunları üzerinde zararlı olacak mı? 
Buna iki cevabımız vardır-

1) Türkiye zirai, endü&triyel, 
gıdai iptidai madde ihtiyacı için, 
A vrupanın, genit mikdarlarda mü

racaat edebileceği, Avrupanın iç.in
de bir memleket olmak kabiliye
tindedir. Türkiyenin aanayileflDe· 
si, bu kabil iııtihsali.t ve ihracatını 
da kalite ve kantite bakımından 
artıran en mühim amil olacaktır. 

2) Tarih gösteriyor ki, aonradan 
sanayileşmit memleketlerle eski 
sanayici memleketler araamdaki 
mübadelat, o tarihlerde de ileri sü
rülmüt bu çeşit endişelere rağmen 
bilakis artmıştır. Almanyanm ta
rihi ve misali göz önündedir. 
Türkiye imalatı için, Türkiyede re-

fah artıp (sous-consommation) ihtiya
ca rağmen alınıp sarfedilll'!emek ele
tnanları ortadan kalktıkça artacak Tür
kiye dahili fazla sarfiyatı başlı başına 
bir mahreçtir. Aynı refah elemanı ha
liçten ithal edilmek istenecek malları 

Cla çeşit ve hacim itibariyle mütemadi
yen artıracağında şüphe yoktur. Umu• 
lDi buhranın sebebleri başka sahalarda 
aranmak lazımdır. Dünyanın ihtiyaç 
fevkinde istihsal içinde boğulabilece

ğini binnazariye dahi tasavvura imkS.n 
yoktur. Ulusal cemiyet hayatında ol· 
duğu gibi arsıulusal cemiyet hayatında 
Öa yeniden karışacak her refahlı aile
oen memnun kalmak ve her refah için 
mücadeleyi kolaylaştırmak yerindedir, 
ekonomiktir. Egoiame'in en fena teza
hürleri akla getirilmeden, böyle bir az. 
simle, ehliyetle ortaya atılan bir mille• 
tin takdir haricinde herhangi bir mu
hakeme ile karşılanması mümkün görU

lemez. 

Türkiye bir plan dahilinde en
düstrilef1De kararını, 1934 yılında 
vermit ve ilk 5 senelik planına ıu 
sanayii koymuıtur: 

1) Mensucat sanayii (pamuklu, 
yünlü, kendir), 

2) Maden sanayii (demir, aömi~ 
kok ,kömür ,bakır, kükürt). 

3) Seliloz &anayii (kağıd, kar
ton, suni İpek) 

4) Seramik sanayii (tite, cam, 
porselen) 

5) Kimya sanayii 
Bu plarun üçte ikisi vaktinden önce 

J~lise edilmiş bulunmaktadır. İkinci 5 
•cnelik plin neşredilmek üzeredir. Bu 
planda bilhassa petrol sentetik, refine· 
ri, kömUr, linyit sanayii, elektrik sana .. 
yii, muhtelif 1&anayii gıdaiye, bu me
'.f3.D.da et, balık, rncyva, aebze, konser
!ftciliği, kimya sanayii vardır. 

Bu plan tatbikatı esnasında kantite 
:itibariyle değilse bile kalite itiba
riyle ki.fi türk elemanlar kullandık. 
Lüzum gördüğümüz anda lüzum gör
düğümüz nis.betlerde ecnebi mütehas
s ı ::. l:ı da\•etinden çekinmedik. P lan tat-

bikatma muvazi olarak bir taraftan Av
rupa ve Amerikaya her sene daha fazla 
artan talebe ve stajiyer gönderiyoruz; 
mali tediye planını karşılama.le için ma
den ve ziraat sahasında kati adımlarla 
yürüyoruz. 

Endüstrileşmeden mütevellit bütün 
tediyelerimizi, şimdiye kadar, diğer bü
tün teahhüdatımız gibi ponctuellement, 
karşıladık ve karşılamaya devam edebi
lecek vaziyetteyiz. 

Tabiri diğerle mali planı dalına ic
rai plana takdim ediyoruz, bu suretle 
filan endüstriyi de kuracağız dediği
miz anda vesaitini daha evelden tedarik 
etmiş haldeyiz. 

Endüstrile~e planı tatbikatı için, 
tamamen ticari müessese tekniğiyle ça· 
lışmak üzere Sümer Bank teşkil edil· 
miştir. 

3) ltf aden politikası: 
Tetkika ve vesaika dayanarak var

dığımız kanaat, Türkiyenin, yalnız, bu 
günün en mühim sanayiini değil, dün
ya ham maden ihtiyacatından mühim
ce bir kısmını da verebilecek toprakaltı 
servetine malik olduğudur. Madenin, 
Türkiye iktısadi kalkınmasında, Tür
kiyenin en başlı tediye vasıtası monnaie 
d'echange•ı olabileceğini gördük. 

Türkiyeyi plan dahilinde, saha sa
ha, tetkik ve maden işlerinde erkanı 
harbiye vazifesi gönnek üzere bir Ma· 
den Arama ve Tetkik Enstitüsü tesis 
edilmiştir. Sümer Banka muvazi ola
rak, maden işletme ve ihraç etme işle· 
rinde keza ticari bir müessese tekni
ğiyle çalışmak üzere Eti Bank adıyle 
ayrı bir banka kurulmuştur. 

Maden mevzuu etrafında bunlara 
muvazi olarak yapılan diğer inkılab 

eşhas elindeki madenlerin işletme, ruh. 
aatname ve imtiyaz alma fekilleri 
üzerindedir. Maden imtiyazlarının Tür
kiyede bir spekülasyon mevzuu olmaaı 
bu suret!e bitmiştir. 

Bu değişikliğin, maden işleten ve 
işletecek olan şahıslara da hizmet ve 
onların muvaffakiyetlerirıi teshile ya
radığmı derhal ilave etmeliyim. 

4 - Teşkilat ve meıvzuat sahasın

da yapılmış ve semere vermeye de baş
lamış değişiklikleri sadece saymak bi
le bu yazının· hacmini çok tJşmr. Milli 
tasarrufu teşvik ve tenmiye, kredi ve 
finansman emniyeti, ticari hedefli ko
operatif birlikleri ve sureti umwniye
de rationalisation ve standardizasyon 
ifleri, türk tüccarın itibarını siyanet e
decek mevzuat bu aradadır. Kemalist 
rejimin, ihracatçı telikkisini bilhassa 
kaydetmekte ihtimal fayda vardır: Ke-

Cigara ve 

diplonuui 

Eski bir türk f&İn 
tütün aleyhinde ıu beyti yazmıı: 

Ben duhan içtim deyu mecliste laf 
etmem hele 

Neyleyim ol zevki kim filhal bur
nundan gele 

Halbuki tütünün büyiik ve me§hur 

adamlar arasında dostları ve müdafi

leri ele vardır. Biamark, bunların batın

da a-elir. Bir defa Jül Favr bir Prus.

ya • Fransa aulhu yapmak için Pren

Iİ ziyarete geldiği zaman Bismark, 

cigara içip içmediğini sorarak bir &İ• 

l'&r uzatmıf ve Jül Favr'den içmedi

ii cevabmı alınca tütünü fU sözlerle 

müdafaa etmif ti: 

- Y anlıı yapıyor&unuz ! Kolayca 

hararetlenebilecek bir mevzu üzerin· 

de mü.nabta eden bir adamm konu

,urkea c.İ&'ara içmea.i daha iyidir. Bir 

aigarı elde bulundurmak ve onun kü

lü ile alakadar oLmak, aözlerimizi da

ha ziyade kontrol altında bulundur

mağa yarar. Böylece bir değiıiklik de 

olur. Cigaranm mavi dumanları yu

kanya doğru kıvrıla kıvrıla çıkarken 

insanm gözü. gayri ihtiyari, onlara 

dalar. O 2:aman İn&an daha ziyade 

yumufal' ve daha müsaadekar olur. 

Devamlı surette müsaadekar olmak 

da biz diplomatları ya fatan madde

dir. 

ıc HABIIILIRIKll 
Kıymetleri 

diişük paralar 
ve ihracat 

taciri erimiz 
Fransız frangının altın esasından 

ayrılışını müteakib Hollanda, İtalya, 

İsviçre ve Çekoslovakyanın paralarını 
kıymetten düşürmeleri yüzünden ihra
cat tacirlerimiz büyük zararlarla kar
şılaşmış bulunuyorlardı. 

Bu vaziyet karşısında başlıca bir 
ihracat merkezi olan İzmir ihracatçıla
rından mürekkeb bir heyet, ekonomi 
bakanı Celfil Bayarı ziyaret ederek ba
zı memleketlerin para kıymetlerini 

düşürmelerinden doğan neticeleri izah 
etmi~lerdi. Haber aldığımıza göre yu· 
karda :zikrettiğimiz memleketler para
larının kıymetlerinin düşürülmesinden 

önce yola çıkarılmış olan mallar be
dellerinin eski kıymetleri üzerinden 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca öden
mesi karar altına alınmı~r. Bu karara 
tevfikan ekonomi bakanlığınca yapıl

mış olan ilan üzerine alakadarların ver
dikleri dosyaların Türkofia ~kanı 

Burhan Lanos. maliye nakid işleri di
rektörü Halid, Cumhuriyet Merkez 
Bankası şanj şefi Cabirden mürelclceb bir 
komisyon tarafından tetkikine başlanıl
mıştır. Para kıymetlerinin düşürülme-

sinden önce aılrtedilmiş olan kontratla
rın fiata taalluk eden kısunları yeni 

para kıymetlerine göre düzeltilmedik· 
çe tüccarlarnnızm bu kontratlarını ifa 

etmemekte serbcat olabilecekleri ala
kadarlarca ileri sürülmektedir. Filhaki· 

ka birçok memleketler mahkemeleri bu 
kabil vaziyetleri mücbir ve önceden 

tahmin edilememiş bir yeni sebeb ad
dederek bu mukavelelerin yeni vaziye
te intibak ettrilmesini kabul etmiş bu-
lunmaktadırlar. (A.A.) 

malist rejim ihracatçıyı, haritçe Türki
yenin 'eref ve itibarını ve moralini 
temsil eden ve bu sıfatla eline türk e
meği emniyet edi:lmi§ olan adam telak· 
ki etmektedir. 

Bunun sureti umumiyede dış tica

rete verdiğimiz ehemiyeti de ifadeye 
kafi gelecefine kaniim. 

CeW Bayar 

Muıbak "e i,,ek çorap 

Bir iıı&ifuı haatahaneai müdürü, 
gazetelerle yaptığı ilanlara rağmen, 
bir türlü afçı kadın bulamadığından 
bir arkadaıına ıikayet etmif. Bunun 
sebebini t.ayin edemiyen bu zat da i
lanı görmek istem.it. 

lli.n ıudur: " ... istenilen aşçı ka
dm hizmet dıımda dahi siyah pamuk
lu çorap a-iyecektlr.,, 

İlanın çoraba tealhik eden kısmı
nı "ipek çorap giyebilecektir,, ıekli
ne sokturan müdürün dostu, ertesi 
gün, yüzlerce afçı kadının hastaha -
neye baıvurduğunu öğrenmiıtir. 

Psikoloji bazen çok ba&it bir ıey
dir. 

Ru~veltin ikinci nüaluuı: 

Amerikada MauachUNett'de Swa
anpcott' kaaabaamda bir lokanta var
dır ve bunun sahibi Harold G. Bla
ney' iaminde bir adamda. 

Bu adam. lokantasına gelip ken
disine bakan ve fotoğraf makineleri
ni hazırlayan yabancıları fU sözler
le karşılar: 

- Evet, cumhur reisi Ruzvelt'e 
benzediğimi biliyorum. Re smimi mi 
almak istiyorsunuz 7 Peki, bir enstan
tene çekiniz! 

Blaney, cumhur reisinden bir yaş 
küçük ve ondan biraz ufaktır, evli -
dir; iki kızı vardır ve New deal'e 
dehıetli surette taraftardır. 

Orta tahsil talebesi 
12 yll içinde 

20 misli fazlalaştı 
Maarif Vekaletinin a1akalı dairesi tarafından yapılan bir ista• 

tistiğe göre, memleketimizde mevcud resmi liselerle, muallim vcı 
orta mekteblerin 12 yıllık mezun lan seneden seneye artmak üze• 
re aşağıdaki cedvelde gösterilmektedir. Bu cedvelde 932 - 933 
ders ydında görülen azalış, muallim mekteblerinin altı seneye çı· 
kan)ma~ından doğmuştur. 

Vakıf 
O sene yalnız Musiki Muallim · 

mektebi 7 mezun vermiştir. 
Cumhuriyetmizin kiiltür saha
sında feyizli bir eseri olan bu 
rakamlan büyük bir memnuni
yetle neşrediyoruz: l gayrimenkuller 

nasıl 
Ders yılı Mezun sayısı 
924 .. 925 530 
925 .. 926 1296 
926 - 927 
927 - 928 

928 • 929 
929 .. 930 
930 - 931 
931 • 932 
932 .. 933 
933 • 934 
934 • 935 
935 • 936 

1991 
2880 
3202 
3950 
4483 

4242 
3606 
7069 
9067 

10689 

satın alınacak? 
1353 sayılı imar kanununun doku· 

zuncu ve 2290 numaralı belediye yapı 
ve yollar kanununun 8 inci maddeleri 
hükmünden, mazbut vakıfların hususi 
mülkiyet kaidelerine baf h gayrimen
kullerinin istisnaıuna dair olan kanun 
projesini hükümet meclise veımiştir. 

Layihayı yazıyoruz: 

1istanbul limanında 
tetkikler 

"Ankara tmar :Müdürlü fil teşkilat 
ve vazifeleri haklundaki 1353 numara· 
1ı kanunun dokuzwıcu ve 2290 numa
ralı belediye yapı ve yollar kanunu· 
nun sekizinci maddemnde müstakbel 
tehir pianlarına göre yol, yeşillik ve 
saire gibi yerlerinde ihda11 veya geniş
letilmesi için İmar Müdürlüğüne veya 
belediyelere parasız bırakılacak yer• 
lerden, mazbut vakıfların hayrattan aıa
yılmıyarak arsa veya müsa.lı:kafları is
tisna edilmiştir. Bu gibi vakıf gayri 
menkuller istimlak kanununda yazılı 

hükümler dairesinde, bedelleri veril• 
mek suretiyle istimlake tabidir." 

1 
İstanbul, (Telefonla) - İn&iliz mü

hendisler bugün de Kuruç.cşmcde aon· 
dajlar yaptılar. Liman üzerinde tetkikler 
yapan mühendislerin çalışmalarına işti
rak etmek üzere cumartesi günü iki bi
rinci sınıf mühendis daha geluektir. 

Ziraat bankasımn çiftci 
ile muamelelerinin 
mahiyeti 

Ziraat Bankaeı tarafından çiftçiye 
yapılan borç verme muamelelerinin 

ticari olup olmadıiı buauaundaki içti
bad ihtilafı Temyiz Mahkcmeei umum1 

heyetinde &örütü1müttür. Umumt h~ 
yet bu muamelelerin ti.cart mumıele· 

lerden oldufuna karar vermiftir. 

Blum ııe Qfçııı 

Fransız 1-fnlôli 

B. Blum'an bir 

çok meziyet ve hwwiyetlerini duy
mupunu.dur. Fakat ba zatın iyi ha
zırlaDIDlf yemeklere meraklı olduju
nu hiç itittinis mi idi? Blum'un bu mera· 
kmdan kinaye olarak frana12 ka.bİIM
a.ine "Blum • Daladye - Amelie kabi
nea.i" diyenler vardır. Blmn'la Dalad
ye'yi tanıyorsunuz. Amelie, B. Blwn'
un güzel yeımek piıiren atÇısmm adı
dır ve bu atÇı, yinni senedenberi aos

yali.t liderinin evindedir. 
Blum'un pek bayıldığı yemeldw

den birisi de İngiliz puding'idir. Bir 
gün bir İngiliz askeri mütehauıa, 

fran&ızlann tayyare yapmakta İngi
lizleri geçtiklerini söylediği zaman, 
Blwn şu cevabı vermiıti: 

- Siz de puding yapmakta, daima, 
bizi geride bırakıyonunuz. 

Teşbihde hata olma" 

Bir vilayet &'•zetesinde tefrika e

dilmekte olan romanda ıu parçayı o

kuduk; 

"Avukat Hicran, göbeğine yeni 

bir a v a n s vermek için iskemlesi

ni masadan bir parça daha uzaklaı

tırdı ve Cemil Sena rüya&ma, duman

lı bir dağ tepesi gibi, bir pa.rça daha 

gömüldü.,, 

Göbeğe avaıu vermek ve rüyayı 
dumanlı bir dağ tepesine benze tmek! 
Teşbihte h a ta olmaz, sözleriyle mu
h arriri tenkidden çekine lim. 

• 

Kamutay 
Encümenlerinde 

Büdce encümeni, nafıa vekiletinin 
teklifi veçhile, au iJlerine sarfedilmek ü
zere 31 milyon liraya kadar tea.hhüd io
ras.ına ve bunun için büdceye tah.aisat 
konulmaaına karar vermiştir. .. 

., n 

Büdce encümeni, Ziraat bankaamm 
yeni teşkilitma aid kanun projeıinin te· 
kaüdlük gibi bazı hükümleri üzerinde 
tetlri.klerin derinleştirilmesine karar ver
miştir. Vaziyete ıöre projenin kq tati
linden aonra bitirilmui mümkün ola

bilecektir. .. 
., n 

'"Tarımsal kombinalar kunımu" kU-

rulması için ziraat vekaletine tah.siaat 
verilmesine dair kanun proj..UU tetkik 
eden biidce encümeni 30 mily•n liralık 
bir tahsisat kabul etmiştir. 

Hollanda ile ticaret 
anlaşması gÖrüfJDeleri 
başlıyor 

Türk • Hollanda ticaret ye kliring 
anlaşmasının S ve 18 inci maddelerinde 
flÖSterilen ilci aylık fesih ihbar müddeti
nin bir aya indirilmesi vekiller heyetin
ce kabul edilmiştir. 

Yeni bir ticaret anla~ınaaı yapd.masI 
etrafındaki münkerelere yakında ba§la· 
nacaktır. 

Gazete köıkleri 
Belediyemiz Avrupa şehirlerinde ol

duğu gibi Ankaranm muhtelif semtle· 

rinde de gazete köşkleri yapd.ırmağa 
karar vermiştir. 

Kamutay ÇağnJarı 
Dahiliye Encümeni bu gün saat o ıda 

toplanacaktır. 
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Yeni bir Montreux 
konferansı 

M ısır hükümeti, kapitülasyonla
rın ilgası hakkındaki teklifini 

müzakere ve bir karara bağlamak İ· 
çin alakadar devletleri nisanm on İ• 
kinci günü Montreux'ye davet etti. Mrsı

rm alakadarlara gönderdiği d~vet 
notasından anlaşılıyor ki kapitülas
yonlarm derhal ilgası bahis mevzuu 
değildir. İngiliz hükümetiyle anlaş

tıktan sonra yapılan teklife göre, şim• 
dilik yalnız, konsoloshane mahke
meleri ilga edilecek. Bunların görme
ğe salahiyettar olduğu ceza davala
rı muhtelit mahkemelere bırakılacak. 
Fakat bu muhtelit mahkemeler an

cak uzunca bir istihale devrinden 
sonra kalkacak. Malumdur ki bugün 
Mısırda iki çeşid kapitülasyon mah
kemesi vardır: 

1 - Ceza davalarına bakan kon-

soloshane mahkemeleri. 
2 - Hukuk davilanna bakan 

muhtelit mahkemeler. 
Montreux'de yapılacak İş, birin· 

cilerin ilgasiyle salahiyetlerini:S 
muhtelit mahkemelere devrinden ı
barettir. Fakat bu arada muhtelit 
mahkemelerin teşkilatı yeni baştan 
tanzim edilecek ve bu istihale dev: 
rinde kapitülasyon hakkından hangı 
Clevlet tebasınm istifade edeceği gö
rüşülecektir. Bugün Mısırda kapitü-

lasyon hakkından on iki devl~t ~s~· 
fade etmektedir. Bu devletlerın ısü· 
hale devrinde de kapitülasyon hak· 
kından istifadeleri tabiidir. Alman· 

Y
a Avusturya ve Macaristan. harb-
' . 

'dan eve] kapitülasyon hakkından ıs· 
tifade ederken, mağlubiyetlerinden 
sonra bu haklarından vaz geçmişler· 
di. Şimdi istihale devrinde kapitülas
yonların bu devletler tebaasına da 
teşmili teklif ediliyor. Vaktiyle kari
tülasyon hakkından istifade eden dev• 
let topraklarının taksimiyle meyda· 
na gelen Lehistan, Yugoslavya ve Çe· 
koslovakya gibi yeni devletlerin te• 

baaları da bu haktan İ&tifade ede
ceklerdir. Geriye yalnız kapitülasyon 

hakkından hiç istifade ebnemiş olan 
devletler kalıyor ki L~histnn ve Çekos
lovakya gibi, hiç meydanda olmayan 
'devletlere teşmil edileceğine göre bunla· 

rı İstisna etmek, devletler arasındaki 
müsavat pernsibini ihlal edeceğinden 
haksızlık olur. Gerçi bu devletler 

)İmdiye kadar fU veya bu sebeb
le, kapitülasyon hakkından istifade 

etmemişlerdir. Fakat kapitülasyon
lar Montreux'de yeni bir şekle giri
yor. Binaenaleyh bu istihale devri i
çin bütün devletlerin müsavat iste
meleri O.-ıbii görülmelidir. Bu Mısır 

hk eleri hakkmda itimadsızlık· ma em . . 
tan ileri gelmiyor. Müsavat pr~nsıpı· 
nin tatbikini istemekten ibarettır. 

Diğer taraftan kapitülasyon hak
kından istifade eden devletler Mısır 
mahkemeleri hakkındaki itimadsız· 
lıklarını açıktan söylüyorlar. Me
aela anladığımıza göre, ihtilaf mev• 
:tularından biri Süveyş kanalı ve 

Mısır Credit Foncier'si gibi mısırlı 
bir şirket olup da sermayesi yabancı
lar tarafından konulan ve bugüne ka

ldar ''muhtelit şahsiyetli,, sayılarak 
nıuhtelit mahkemelere tabi olan mü· 
~sseselerin bundan böyle de muhtelit 
tnahkeınelere tabi olmasına Mısır hü· 
kümeli itirıaz ediyormuş. Mısır anonim 
§irketleri old:.ığundan mmrldarm bu 

boktach haklı olduklarına şüphe 
yoktur. Fak:ıt bu şirketlerin serma· 
)releriyle alakadar olanlar, Mısır ha· 
kimlerinin ticaret davalarmdaki tec
riibesizliklerinden ve kabiliyetsizlik· 
lerinden o kadar açık bir lisanla bah· 
sediyorlar ki, kapitülasyon hakkını 
Laiz olmayan devlet tebaasının ve· 
ya mali müessesesının Mısır -ı it 
yapmaya çalışması, büyük riskleri 
göze almak nevinden bir macera de· 
nıek olacak. Uzun zaman, kapitülas

yonların acısmı duymuş bir miJlet sı
İatiyle bizim bu bahiste sempatimiz 
llnısırlılarla beraberdir. Söylemeğe bi
le lüzwn yoktur ki biz kapitülasyon
ların derhal ve büsbütün kalkmasına 
Ye kardeş Mısırın bütün devletlerle 
lnünasebetlerirıi ancak devletler hu
lcuk,ınun çerr~·,0 ~i içinde tanzim et• 
tnes ·"'le taraftarız. 

A. Ş. Esmer 

DIS HABIRLllllBlı 
Amerikada otomobilciler 

erdi 
Filistin de 
yahudi· 

düşm.anhğ• 
Kudüs civarında bir 
takım müsellah çeteler 
yağmacılık yapıyorlar 

Kudüs, 11 (A.A.) - İngiliz tahkik 
komisyonunun buradan ayrılmasından 
sonra hızını artırmış olan yahudi a
leybdarlığı Filistinin içlerine sirayet et· 
mektedir. Bu tahriklerin müştereken ha
zırlanmış bir şey olmayıp muhtelif arab 
mahfillerinde basıl olan sabırsızlık ve 
hayal' inkisarı dolayısiyle yapılan bir ta
kını ferdi teşebbüslerden ibaret olduğu 
sanılmaktadır. Bununla beraber münfe
.. id suikasdler, sık sık vukua gelmekte

Amerikadaki General Motors şirketinin önünde grevciler I l ' • 
1 .. '~ 

, ıiir. 

Dün Samarie bölgesinde bir takım ta
arruzlar yapılmış olduğu haber veril· 
miştir. Bu bölgede bilhassa Guivathada 
mevkiindeki çiftçilere karşı bir çete ta
rafından müsellah bir tecavüzde bulu
nulmuştur. Çete, bu mevkie üç taraftan 
taarruz etmiştir. 

Detroit, 11 (A.A.) - Otomobil gre
vi, sona ermiştir. General motor& Cor• 
portion ile otomobil sendikası, bir anlaş
ma vücuda getirmişlerdir. İtilafname 
bugün imzalanacakbr. 

Umumi vali Murfi, aşağıdaki beya-

natta bulunmuştur: 
- General motors ve otomobil sendi· 

kası bir anlaşmaya vasıl olmuşlardır. Bu 
anlaşma mucibince, "otomobil sendika· 
sı" 42 gündenberi devam eden greve ni

hayet verecektir. 
Otomobil endüstrisinde varılan an· 

taşma, işçiler sendikasını, bazı 'artlar 
altında, bir nevi konuşma ajansı olarak 
tanımaktadır Fer'i meseleler, sonra ko

nuşulacaktır. Anlaşmanın imzasını mii
teakib, grevciler hemen fabrikaları bo· 
şaltacaklardır. Umumi vali Murfi, fab· 
rikalarm bırakılmasından sonra hemen 

üç bin milli muhafız askerlerinin silah

tan tecridini emretmiştir. 

Mısır' da bir 
faşist 
hareketimi 
La Repüblik gazetesinin 
verdiği malumat 

Paris 11 (A. A.) - La Repüblik 
gazetesi.' Mısırda bir faşist hareketi 
mevcud olduğundan, gayesi başvekil 
Nahas paşayı devirmekten ve Mısıra 
tam bir istiklal vermekten ibaret bu

lunduğundan bahsetmektedir. 
Bu gazete, faşist hareketin Kahire-

de her gün biraz daha terakki e~ek-

t 
ldugv unu çünkü "mavi gömleklıler,. 

e o r 
1 

"yeşil gömlekliler,, in nasyona ıst 
e d ... 

t 
.. Mısır _ ingiliz muaıh~ esını ım-

pu ı~ . 
za}amak suretiyle memlekete ihanet et-

. 1 kla itham eylemekte oldukla-
mış o rna . . 

·ı ~ etmektedır. Faşıstler, bu mu-
rını ı ave b" "k 
ah deyi gayrikafi görmekte ve uyu 

e karşı tam bir istikıal iste· 
Britanyaya 
mektedirler. . 

l Irakta vukua gelmış O• 
•Gazete er, . . . 

l 
"ku··rnet darbesi gıbı bır darbe vu-

lan ıu 1 korkmaktadrrlar. Gazete er, 
kuundan .. }"mantara 
Fransa ve Avrupaya mus u ak'b' 

d "kkatli bir siyaset t ı ı 
karşı gayet 1 

.' r Afrikada gitgi
fyle bütün şırna ı 

sure ı . b 'ttihadı tehlike-
de artmakta olan ara ı . 

. . .. u··ne geçmelerini tavsıye etmek· 
sının on 
tedir. 

~ÔÇOK DIŞ HABERLER 1 

D li Herald gazetesi, 
Londra,- ey . 

elecek büdcede, evvelkinden 30 ~~o.n 
g l"h t 200 milyon ıngıhz 
fazla olarak tes ı a a . 

• • v ini bildirmektedır. 
lirası tahsıs edileceg ~ . . . * . - İki bin çini maınUlatı ışçısı, 

Lıl, · · rev 
gündeliklerine zam yapılması ıçın g 

ilan etmiştir. . .. ük. . 

L d 
_ tngilterenın buy şe * on ra, 1 . 

f 'pten ölen erın 
birlerinde geçen ha ta gn 
sayısı 976 yı butınuştur. 

Dük de Vindsora 
~erilecek tahsisat 

İşçi partisi tahsisat verilmesine 
muarız! 

Londra, 11 (A.A.) - İşçi partisi, 
hanedana aid tahsisat listesi avam kama
rasına geldiği vakit, Dük de Vindsor'a 
tahsisat verilmesine katiyen muhalefet 
göstermeye karar vermiştir. 

Bununla beraber bu karar büyük 

güçlükler çıkaracak mahiyette değildir. 

Çünkü laral şahsen Dük de Vindsor'a 
tahsisat vermek isterse bu tahsisatı ken· 
eli parasından ayırarak verebilecektir. 
Bu takdirde de !aralın tahsisatı bu mik· 

darda arttırılacaktır. 

işçi partisinin talebi 
Londra, 11 (A.A.) - İşçi partisinin 

parlemento grupu bir kaç mebusun Jaral 

ailesi tahsisat listesini hazırlamağa me
mur komiteye boykotaj yapılması hak
kındaki teklifini reddetmiştir. 

Grup beş delege seçmiştir. Bunlar a
rasında Atli ve Grinvud da vardır. 

SON DAKiKA 

Çete efradı, süt taşımakta olan iiç 
kamyonu tevkif etmiştir. 

Haydudlar arab kasabalarını da ih· 
mal etmemektedirler. Yirmi kadar silah
lı adam, Kudüs civarında hakiki bir yağ· 
macılık yapmışlar ve talan yaptıkları ka
sabalarda halkın ellerini, kollarını bağla· 
dıktan sonra hayvanlarını sürilp götür

müşlerdir. 

Berlinde bir tayyare 
caddeye düştü 

Berlin, 11 (A.A.) - Şehrin fmal 
kısmında en işlek caddelerden birini 

teşkil eden Seeştrasse de bu sabah beı 
kişinin hayatına mal olan bir tayyare ka 
zası olmuştur. Bir tayyare ateş alarak 
inmeye başlamış ve elektrik tellerine de 
takıldıktan sonra yere düşmüştür. Ay
nca bir çok tramvay işçileri ile yoldan 
geçmekte olan yolcular da, hemen parla. 
yan benzin dolayısiyle ciddi surette ya
ralanmışlardır. Bir otomobil de yanmıı

tır. 

Mısır milletler cemiyetine girmek için 
hükümetimizin yardımını rica etti 

Kahire, 11 (A.A.) - Mısır hükümeti, Milletler Cemiyetine kabulü talebine 
müzaharet göstermesini Türkiyeden rica e3niştir . Türkiyenin bu müzah.areti 
memnuniyetle yapacağına muhakkak nazariyle bakılmaktadır. Diğer taraftan 
Türkiye kapitilasyonların kaldmlmas4 iç in nisanda toplanacak olan konferansa 

da davet edilmiştir . 

Fon Rihhentrop 
Halifaksle 

düıı iki saat lora 
k.onustu 

' 
Londra, 11 (A.A.) - Alman büyük elçisi fon Ribbentrop, hariciye nezaretinde i

ki saat kadar Lord Halifaks ile görüşmüştür. Bu konuşmada yanlarında kimse bu· 
lunmamıştır. Konuşmadan sonra tebliğ de neşredilmemiştir. İki memleketi alakalan
dıran meseleler üzerinde geniş bir görüş teatisi yaprlmrş ve Ribbentrop, Almanya
ya yaptığı son seyahat ile elde ettiği intibalara i tinaden hükümetinin umumi 

politikasını izah eylemiştir. 

Jurnala 
değil, 

göre Suriye heyetinin Parise 
lazımdı Cenevreye gitmesi 

Paris, 11 (A.A.) - Saint Brice, Le j urnalda diyor ki : "Suriye heyetinin 
mantıkan Parise değil Cenevreye gitmesi lazımdı. Sancak statüsünü anahtarla
riyle tesbit eden Cenevredir. Sandler raporundaki pliinr tamamlamak ona düşer. 
Konsey kararının Fransa - Suriye muahedesinde gerektirdiği değişiklikleri su
riyeliler katiyen kabul etmiyorlar. İstedikleri bir sıra isteklerden bir tanesi yok
tur ki Cenevrede kabul edilen muhtari;:et prensipleriyle tabantabana zıd olmasın. 
Suriye ile hazırladığımızı türklerle bozm uştuk. Aynı usule devamla aksini yap
mak mevzuu bahis olamaz. Aklımızı başımıza almanın sırasıdır. Suriyenin ma
nevrasına uymakla herkesin hoşnudsuzlu ğunu davet etmiş oluruz. 

Suriye Lübnan anlaşmazlığı mı? 
Berut, 11 (A.A.) - Suriye ile Lübnan ara.sında Trablus limanı yüzünden bir 

· ihtilaf çıkacağa benzemektedir. İskenderun limanı meselesinin Suriye için fena bir 
şekil alınası üzerine Şam hükümeti denize mahreç olarak Trablusu istemektedir. 

Türkiye poli tikasmda 
Kemal devresi 

AKŞAM'da Necmeddin Sadtk, dün
yayı saran tehlikeli ve endişeli bava 
içinde, bir ınılh, sükun ve enmiyet ül
kesi halinde müstesna bir manzara ar

zeden Türkiyenin bu gİpte edilecek va• 

ziyete nasıl erişdiğini ve türkiye politi
kasının dünyada bir sulh amili olmak 
ve her kesle iyi geçinmek için takip et• 
mit olduğu safhalan anlaLırak diyor kiı 

"Türkiye kendi kuvvetine dayana· 
rak samimi 111lhseverliğine, dostlukla
rına güvenerek kendisine bu gipte edi• 
lecek vaziyeti yarattı. Avru~nıo kar· 
makarışık hali ortasında türkiye, dıt 

politikası bakunından bir saadet diyar• 
dır. Eğer içeride çalışmak, terakki et
mek için her şeyden Önce dışarıda. sulh 
ve eminyet lazonsa, Atatürk idaresi 
memlekete bu uzun ve mesut imka ıu 

mukadder kıldı. Memleketimiz uzun 
asırlar binhir maceranın kurbanı olm:ıf, 
hiç bir zaman bu rahatlık babtiyıarlığı.. 
na ermemişti. 

Şimdi dıtardaki bu sulh ve sükun 
devrinden istifade ederek içerde çaht
mak, çok çalıpnak, daha çok çabş.nak 
vezifesi karşısındayız." 

• 
YENl DEVLET TEŞKILA Ti 

TAN'da Ahmet Emin Ya!man, ku
nılması tasarlanan yeni vekaletler ve 
ihdas edilen Siyasi Müsteşarhklarmn 
bahsederek devlet makanizmasının fa· 

aliyet sahaları güdnen güne genişler• 
ken teşkilabn da bu yeni vazifelere gÖ ... 

büyütülmesi bir zaruret olduğunu teba· 
rüz ettireNk, bilhassa kurulmaıı düı1'

nülen propaganda vekaletinin bu gün· 
kü tartlar içinde büyük bir ihtiyaca ce
vap vereceğini anlatarak, Vekillerin bu 
günkü usullerle tabi oldukları bürokra· 
11mn da hafifletilmesi ve melıınnik vazİ• 
felerinin azaltılarak daha verimli çalış

rnalarma imkan haz.lt'anmasını temenni 

ediyor. 

• 
SABIKALILAR ve ADALET 

KURUN' da Hakkı Süha Gezgin, birçok 
aabıkahlan ve kötü hareketleriyle cemi
yet içinde ulah kabul etmez birer zarar 

kaynağı olduklarını isbat etmiş şahıala
mı, kanunlarunrzm müsamahalı büküm
leri yÜzünden aramızda serbest dolaş· 

mak ve şertaatlerioi tekrarlamak imkan• 
Iarını bulmalarından şikayet ederek, ce
miyet için tehlikeli olan bu gibi unsur· 
lann tecrid edilmesi ve zararsız bir hale 
getirilmeleri için gerekli tedbirlerin mut• 
laka bulunulma11 ve düşünülmesi lü
zumlu olduğunu ileri ıürC.yor. 

Memleket meseleleri sütünıında ay
ni meseleyi ele alan TAN muharriri, pek 
çok sabıltalıarm Ce7.a vaııtasiyle ıslahı 

kabil olmadığını bunlann ruban hasta 
olduklarını,bu itibarla kendilerini tedavi 
edecek yurdlara alınmaları icap ettiiini 

kaydedi;yor. 

• 
MRETMENlN SALAHlYETf 

YENi ADAM mecmuasındla lsmail 
Hakkı Baltacıoğlu, memleketimizde öğ· 
retmenin talebe üzerindeki onuruna ve 

salahiyetlerinin idari makamlar lehine 
olarak çok tahdid edilmit olduğunu an· 
!atarak bu usulün, öğretmene k)ırşı ta• 
)ebeyi itaatsizliğe teşvik ebnek gibi bir 
mahzur arzettiğini ileri sürerek öğret• 

mene daha geniş salahiyet verilmesini 
ietiyor. 

Cezairae müthiş 
bir zelzele 

Kostantin, 11 (A.A.) -·Müthiş bir 
zelzele yüzünden Guelma mıntakasın. 
da yerlilere aid bir çok evler yıkl.ım19-
tır. Üç kişi ölmüştür. 

Malta' da iki İtalyan 
memur azledi.di 

Malta, 11 (A.A.) - Malta 11.nıversl
tesinde hukuk ticaret profesörü olan 
Karlo Mallia ile Valetta müzesi güzel 

sanatlar şubesi reisi Bonello ingiliz mo.. 
nafii aleyhinde ve resmi Britanya me· 
murluk sıfatlariyle telif edilmiyeıcek 

h'areketlerinden dolayı azil olunmuşlaı. 

dır. Mallia geçen sene Maltada ilga o
lunan İtalyan propaganda kurumu ile 
alakalı bulunuyordu. 
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Le messager d'Athenes'den 

Kemal Ata.. 
tUrk'ün iktıdar 

mevkiine geldi
ğinden beri olan 
bu kadar az za.. 
man zarfında Tür 
kiyenin kitabçı. 

lıkta bu derece 
terakkiler elde et. 

"Türkiye'nin kitapçıbkta bu 
------

derece terakkiler elde etmiş 

olmasına karşı hayranlığımızı 

ve hayretimizi itiraf etmeliyiz,, 

miş olmasına karşı hayranlığımızı, hay~ 
retimizi itiraf etmeliyiz. "Parnassos,, 
ıergisinde arab harfleriyle basılmış olan 
son iki kitab görülmektedir; bunlar, 
fÜphesiz ki, eski Türkiye ile yeni Tür 
kiye ardsındaki tezadı göstermek için 
oraya konulmuştur. Bu eski kitablar an• 
aneyi temsil etmektedirler, halbuki 
ötekiler inkılap Türkiyesinin kudretli 
hayatını gösteriyorlar. Umumiyetle 
sergilere görmek için değil de kendi • 

)erini göstermek için giden müziç in.. 
sanların bulunmadıkları bir saatte, ki· 
tablan itina ile tetkik ettim. Ve ıöyle• 
meliyim ki bu tetkik bende çok büyük 
bir tesir uyandırdı. 

Kalite 

ve baskı 

Gözlerimle görmeden önce, latin al· 
ıabesinin Türkiyeye girişindenheri on 
iki senelik bir zaman fasılast zarfında. 
muhtevalarının kalitesi kadar baskıları 
da mükemmel olan bunca mümtaz eser• 
ler neşretmeye vakit bulunmuş olduğu• 
na inanmaklığım kabil değildir. "Par· 
nassos'' da bir araya getirilmiş olan 
bütün kitabları birer birer zikretmeye 
imkan yok. Ben sadece umumi karak· 
teristiklerinden bazılarını kaydetmek• 
le iktifa edeceğim. Beni hayrete dü • 
şürmüş olan eski yunan müelliflerin • 
den ve umumiyetle eski Yunanistan'a 
aid felsefi eserlerden tercümelerin mik· 
darıdır. Muhtasar bir ansiklopedik IQ. 
gatin mükemmel bir tabi ile muhtelif 
ilim, tarih, tıb ve hukuk eserlerini de 

zikretmeliyiz. 
Fakat en fazla göze çarpan, man • 

zum ve mensur edebi mahsullerdir. 
Tiırk müelliflerinin eserlerinden baş

ka Shakespeare, Anatole France, Gogol 
Goethe, Tolstoy gibi Avrupa müellif • 
terinin ve An<lre Maurois gibi yaşayan 
muharrirlerin şaheserlerinden pekçok 
tercümeler vardır. Meşhur 1671 - 1672 
seyahatini türkçe anlatmış olan maruf 
türk seyyahı Evliya Çelebi'nin eserini 
hayranlıkla seyrettim. Yunan tarihçile· 
ri için de çok alakalanmaya değer olan 
bu eser orijinal metinle ilk defa olarak 
tab ve neşredilmiştir. 

Son zamanlarda Türkiyede t.'>plan· 
mış olan tarih ve dil kongrelerinin sa• 
bıtları Ja lüks bir tabı halinde netre-

dilmiştir. Türk maarif mensuplarını 

aydınlatmak için Almanya ve Fransa
da tatbik edilen tahsil ve terbiye ais~ 

etmleri de monografiler halinde basıl· 
mıştır. Çok güzel kapaklariyle mektep 
kitabları enteresandır, keza 1836 da ts. 
tanbulda yapılmış olan Litografik bas
kılar. Bu baskıların mükemmeliyeti 
karşısında insan hayrete düşüyor, hu
ausiyle ki li~ografya Avrupada henüz 
bir iki yıl önce icad edilmiş bulunuyor· 
du. 

Sergide 

gazeteler 

Serginin enteresan olan bir diğer 

tubesi de gazetelere a~rılmı~ olanıdır. 
Bu fube iki kısımdan • yani iki kutub
tan. mürrelckebtir. Ve arab harfleriyle 
ilk Çlkmıf olan gazetelerin yanında bu· 
güıı latin harfleriyle çıkanları ihtiva 
etmektedir. Kırmızı manşetlerine varın· 
caya kadar bizimkilerden hiç farklı ol· 
mıyan bugünkü gazeteler hakkında bir 
9ey söyliyecek değilim. Fakat bu sergi 
hakkındaki bu acele ve natamam tetkiki 
bitirmeden önce eski gazeteler hakkında 
bir iki ıöz ıöylemek istiyorum. 

Türk gazeteciliği pek es.ki değildir. 
Bu sene ancak yüzüncü yılım tamamlı
yor. Çünkü İstanbulda ilk çıkmış olan 
gazete 1836 da intişar etmiştir. Bu ga· 
.ccte muhtelif dillerle ayrı ayrı yazılı· 
yordu. Bunun daha ziya.de, zamanın is· 
tibdad hükümetine tibi, resmi bir ga• 
.zete olduğunu tahmin ediyorum. Ga.. 

.zetenin fransızca adı Moniteur Orien
tal'dir, ve türkçe, arabca, fransızca, rwn· 
ca ve ermenice olarak beş dilde beş ay• 
rı yaprak halinde çıkıyordu. Sergide 
rumca nüsha müstesna bütün diğer nüs

halar görülmektedir, Çünkü, serginin 
çok nazik organizatörü B. Selim Ger• 
çek'in söylediğine göre, rumca nüsha· 
dan bir tane bulmak kabil olamamıştır. 

Kendi.si, Atina'da buna aahib olan birin
den bir nwnara satın almak niyetinde 
olduğunu ilive etti. Az sonra Diyojen 
ilmiyle bir mizah gazeteıi çılaruftır. Bu 

gazetenin ba§lığında fıçm içinde Diyo
jen'le kan;ıamda Büyük İsk:cnder gö
rülmektedir. Pek beceriksizce resim • 
lenmiş olan diğer gazeteler de bize Ab· 
dülizi.z'in Pariate imparator üçüncü 
Napolyon ile imparatoriçe Öjeni tara-

• • 
zıyare ı 

Bugün öğleden sonra Kırat Altıncı 
Corc, Afganistan başvekili ve Kıral 

Zahir Şahın amcası Altes Mohammed 
Haşim Hanın şahsında mümtaz bir zi· 
yaretçiyi kabul edecektir. 

İngiliz hükümetinin misafiri olan 
Serdar, bundan yedi sene önce birçok 
mücadelelere giriştikten ve bunları ka· 
zandıktan sonra Amanullah Ham tahttan 
uzaklatşıran dört kardeşten biridir. Bu 
zat, kardeşi Nadir Şahın kıral olması 
üzerine Başvekillik makamına geçmiş 
ve uzun dahili harblar yüzünden kar
makarışık bir halde bulunan memleke· 
tinde refah ve aükUrıu tesis için der· 

bal, işe girişmiştir. Bu çalışmalardaki 
muvaffakiyet, 1933 senesinde Nadir 
Şahın öldürülmesi üzerine Kabil tahtı
nın hiç bir kargaşalık olmaksızın oğluna 
geçmesi suretiyle de kendini göster· 
miştir. Şimdi Afganistan yeni ve genç 

krralın idaresi altında daha tesirli bir 
surette terakkiye devam etrnP.ktedir. 
Bu kırallığın kendine mahsus bir ta

krm çetin meseleleri vardır. Ahalisi, 
umumi olarak konuşmak lazım gelir· 
ıe fakirdir ve aralarında birçok kabile 
ve ırk ayrılıkları vardır. Bunlardan bir 
çoğu göçebe olduklarından kendilerin
den asker ve vergi almak güç olmakta
dır. Bundan başka memleket sıra dağ

larla dolu olduğu için kışın kar yağdı
ğı zaman Afganistanda münakale ve 

muvasalayı temin etmek için lüzumlu 
yolları yapabilmek büyük müşkülata 

göğüs germeyi icab ettirmektedir. Bu· 
nunla beraber müslümanlık bütün bu 

halk arasında birleştirici bir kuvvet 
olmakta, bundan bir afgan vatanperver
liği doğmaktadır. Bundan başka, Ser
dar Haşim Han ve kardeşleri, eski kı· 

ral Amanullah Hanın .zorla ve birden 
yapmak istediği ve bu yüzden kabile
lerle şehir halkının çoğunu kıral hane
danına düşmar. ettiği avrupalılaştırmak 

fından kabulünü göstermektedirler. Di· 

ğer gazete ve mecmualar seriyi tamam
lıyor. 

Umumi 

intiba 

Umumi intiba şudur ki, bu sergi 
edebiyatla meşgul olan herkes için bir 
aürpri.z olmuştur. Çünkü büyük bir 
devlet ıefinin demir iradesi ve sadık iş 
arkada§ları tarafından Türkiyede pek 

kısa bir zaman faıılasında baıarılmış 

olan bir harikayı bize göstenniştir. Ye
ni Türkiyenin terakkilerini hiç bir 'ey 
bize bugünkü Türkiyeoin belagatli bir 
aynasını teJkil eden bu sergiden daha 
büyük bir sadakatle anlatamazdı. 

su nanı, E;SKişenıroe 

fırtına oldu 
Meteoroloji enstitüsünden verilen 

malumata göre dün şehrimizde hava bu· 
lutlu geçmiş ve gece geç vakitlere ka
dar fasılalarla yağmur yağmıştır. Dün 
şehrimizde vakit vakit kuvvetli rüzgar 
esmiş ve rüzgar en büyük hızını saat 
10 da saniyede 9 metre olarak göstermiş
tir. Dün şehrimizde hava sühuneti sı
fırın üstünde 10 dereceye kadar yükse
lebilmiştir. Yurdun Trakya, Ege ve or
ta Anadolunun garb ve şimali garbi kıs
mı ile Antalya ve Zonguldak yağmur
lu geçmiştir. Yağışlar bilhassa Ege mm
takasmda kuvvetli bir rüzgarla beraber 
sağnak halinde olmuş ve en çok yağış 

Muğlada olarak metre murabbaına 55 
kiloğram su bırakmıştır. Dün hava u
mumiyetle evvelki günkü ılık vaziyetini 
muhafaza etmiştir. Dün en düşük suhu
netler sıfırın altında olmak üzere Malat• 
yada 4 ve Karsta 10 dereceden aşağıya 
düşememitşir. En yüksek suhunetler i
se sıfırın üstünde olmak üzere İzmir ve 
Yalova da 18, Dörtyol ve Manisa da 19, 
Bursada ise 21 dereceye kadar yüksel
miştir. Evvelki günkü yağmurlardan 

Edirnede eşhrin bazı yerlerini sular bas· 
mış ve Eskişehirde olan fırtına ise bazı 
evlerin kiremidlerini uçurmuştur. 

siyasetinden de sakınan bir siyaset ta
kib etmektedirler. 

Bugünkü hali ile Afganistan muha
fazakar bir islam memleketi halinde 
kalmaktadır. Bununla beraber, geçen 
hafta Taymisin hususi muhabirinin 
söylediği gibi, buraya giden ecnebi zi
yaretiçler, memleketin en uzak şehir
lerinde bile halktan büyük bir hürmet 
ve sempati görmektedirler. 

Serdar'ın bu ziyaretine hususi bir 
siyasi maksad atfetmeğe sebeb yoktur. 
Başvekil olmak sıfatiyle kendisinin 
fazla meşguliyeti, milli müdafaa nazı
rı Serdar Şah Mahmud Han, ki geçen 
ilkbaharda İngiltereyi ziyaret etmiştir, 
ve diğer kardeşi önce Londra ve şim· 
di Paris ı:lçisi olan Serdar Şah Veli 
Han gibi, Avrupayı gezmesine mani ol· 
muştu. 

Serdar, bu sonbaharda bir ameliyat 
yaptırmak için Berline gitmişti. Ken
disi, memleketine dönmeden evel, pek 
tabii olarak Afganistan gittikçe daha 
artan komşuluk münasebetlerinde bu· 
lunduğu İngiltere hükümetini ziyaret 
etmeyi lüzumlu bulmuştur. 

Son yedi aene içinde af ganhların 
Hindistana karşı son zaman tarihlerin
de gördüğümüz şüpheli bakışları ve ye· 
ni kazanılmış istiklallerini kıskanışla
rı bayiiden hayliye azalmış bulunmak
tadır. 

Son zamanarda şimali garbi budu· 
dunda yapılan harekat, ıınırın öte ta
rafmdaki afganlıları telaş ve heyecana 
düşürmemittir. Aynı zamanda Afga
nistanın ticareti de artmakta ve ecne
bi eksperlerin yardımh.rından iıtifade 
edilerek memleketin servet ka}nakla
rından faydalanma işi ilerlemektedir. 

Tabii, Serdar bu hafta içinde her 
iki memleketin karşılıklı menbatlerini 
hükümet adamlarımızla müzakere ede-
cektir. [Times'den] 

Ankara gümrüğtı memur namzedi 
Bn. Nuriye terfian Vekalet levazım mü .. 

dürlüğü tetkik memurluğuna, Vekale' 
gümrük işleri memuru Lutfiye tetkil( 
müdürlüğü memurluğuna, Ankara iki11,4 
ci orta mekteb yardımcı muallimi Fa • 
zilet Vekalet ekonomik işleri memur• 
luğuna, Edirne gümrük manifesto me• 

muru BB. Recai tetkik müdürlüğü me .. 
murluğuna, İstanbul gümrük başmüdür· 

lüğü memuru Selim Vek51et levazım 

müdürlüğü memurluğuna, G;ılata itha • 
lat gümrüğü veznedarı Mehmet Emin 
ve katiblerden Refik terfian İstanbul 

başmüdürlüğü muhasebe memurluğu • 
na, İstanbul ithalat gümrüğü memur 
namzedi Burhaneddin İstanbul başmü· 

dürlüğü memurluğuna, İstanbul baş
müdürlüğü manifesto memuru Münür 
terfian Uzunköprü 2. inci sınıf muaye· 
ne memurluğuna, topçu as teğmeni 

Mehmet Nusret ve Vekalet zatişleri 

müdürlüğü ücretli memuru Abdülkadir 
Ankara gümrüğü namıC'cl memurluğ•ı· 
na, Van gümrüğü meruurn Ahmet ter • 

fian yüksek ova idare memurluğuna, 

Ordu gümrüğü katibi Sami İnebolu 

gümrüğü muhasebe memurluğuna, Fet• 
hiye gümrüğü katibi Haşim İzmir ih .. 
racat gümrüğü katibliğine, Samsun 
gümrüğü katibi Nuri aynı gümrük me .. 
murluğuna t~in olunmuşlar Vekalet 
tetkik müdürlilğü memur~ Hamdi, tef· 
tiş heyeti memurlarından Ali ve Meh .. 

met, Payas gümrüğü katibi Abdülazis 
birer derece terfi ettirilmişler ve İs • 
tanbul ithalat gümrüğü icra ve takib 
memur namzedi Muharrem Yumukoğ. 
lunun Vekalet teftiş heyeti memur 
namzedi Perihanın asaletleri tasdilC 
olunmuştur. 
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ULUS 
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Köprü'de, Kadıköy iskele.inde ıazetele.ı 
sabcıaı KEMAL'de er&ı:enden bulurlar1 

Beyoğlunda Hıqet ve ıubelerinde de U• 
lua sablımaktadır. 

• • 
Halk.evinde 
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se bilmez. 
Fakat Movgli, tabii, bunların ne demek ol· 

duğunu anlayamamıştL Orada gördüğü bıçak 
lar biraz kendisini alakalandırdı; fakat bunla 
_m kendi bıçağı kadar kullanışlı olmarhğını 
görerek elinden hıraiuverdi. Nihayet. fil baş· 
hg:nın yanıbaşmd~. paralann ortac;mda ya
rısına kadar gömülü bir nesne kendisini çek
ti. Bu, bir kayık kancasına benzer üç ayaklı 
bir Ank:us, yahud fil sopası idi. Ü stil par
lak ve yuvarlak bir yakuttu ve kabzesinin 
sekiz inç kadar olan kısmı, gayet güzel bir 
şekilde yerleştirilmiş firuzelerle süslenmiş
ti. Daha altında etrafı çiçeklerle süslenmiş 
yeşim taşından bir kısnn geliyordu. Bu süs
lerin yapraklan zümrüdden, çiçekleri ise ye
şil renk ortasına yerleştirilmiş yakutlarla 
işlenmişti. Kabzenin geri kalan kısmı halis 
fil dişindendi. Kanca kısmı ise çelik üzerine 
kaplanmış altındandı ve üzerinde bir fil ya
kalanmasını gösterir bir resim vardı. Bu re
sim, dostu sessiz Hatiyi alakadar ettiği için 
Movgli'nin de hoşuna gitmişti. 

mi? dedi, sana bu suretle büyük bir iyilik et
miş olmadım mı? 

götürmek üzere buraya gelmişlerdi. Ben, 
karanlıkta kendileriyle konuştum. Hala bu
radadırlar. 

CENGEL~ KiTABI 
Yazan: Çeviren: 

Rudvard Kipling Nurettin ARTAM 

Beyaz Kobra haklı idi. Asırlarca süren 
harblardan, yağmalardan, ticaretten ve top
lanmış vergilerden birikmiş olan bu hazine
nin değerini hiç bir para ile ödemeğe imkan 
yoktu. Bütün bu kıymetli taşlan bir tarafa 
bırakınız; sade paralara bile kıymet biçile
mezdi. Yalnız buradaki altınlarla gümüşle • 
rin ağırlığı iki, yahud üç yüz ton tutuyordu. 
Bugün Hindistandaki hükümdarların en fa
kiri bile bir servet yığınına sahibdir ki bunu 
eline para geçtikçe artırır. Arada bir uyanık 
bir prens çıkar, kırk, elli araba dolusu gü
müş gönderip kar~ılığında hükümet esham 
ve tahvilatı alır. Fakat birçokları böyle yap
mazlar; servetlerini kendi hazinelerine ko
yarlar, e bunları kendilerinden başka kim-

Beyaz kobra, oğlanı gayet yakından ta
kib ediyordu. 

- Bu nesneyi görmek ölıneğe deymez 

Movgli: 
- Ben anlamıyorum, dedi, bütün bu nes

neler, sert ve soğuk şeyler; hiç birisi yeme
ye yaramaz. Fakat bunu - Ankusu kaldır
dı - alıp dışarıya ç~rmak, güneşe tutup 
iyice görmek istiyorum. Bunların hepsi se
nin olduğunu söytiıyordun. Bunu hamı verir 
misin? Bunun yerine sana yemek için kur
bağa getirsem olmaz mı? 

Beyaz kobra, kötü bir arzu ile başını sal
ladı: 

·- Tabii, veririm, dedi, burada bulunan 
bütün bu şeyleri, sen gidinceye kadar sana 
veririm. 

- Fakat ben şimdi gidiyorum. Burası 
hem karanlık, hem soğuk. Bu ucu dikene 
benziyen nesneyi Cengele götürmek istiyo
rum. 

- Ayağının yanına bak 1 Oradaki nedir? 
Movgli beyaz ve düz bir nesneyi yerden 

aldı ve: 
- Bu bir insan kemiği, dedi, yarubaşın

da iki tane daha var. 
- Bunlar, yıllarca önce, bu hazineyi alıp 

- Fakat benim, bu hazine dediğin şeye 
ne ihtiyacım olur ki? Eğer sade bu Ankusu 
bana verecek olursan pek fili olur. Vermez
sen gene bir şeyim eksilınez. Ben zehirli 
hayvanlarla dövüşmem. Sonra senin kabi· 
lenin üstad kelimesi de bana öğretilmiştir. 

- Burada bir tek üstad kelimesi vardır. 
O da benimdir! 

Kaa, ateş gibi yanan gözlerle ileri atıldıS 
- Buraya insan getirmeyi de bana kirn 

söyledi? diye hı.stadı. 
İhtiyar kobra: 
- Kim olacak? ben, dedi, uzun zama~ 

danberi insan görmemiştim. Kaldı ki bU 
insan, bizim dilimizi de konuşuyor. 

K~: ----
- Fakat ortada öldürmek sözü yoktU, 

dedi, şimdi ben, Cengele gidip de bu ç~cu• 
ğu ölüme doğru sürüklediğimi nasıl söylıYC" 
bilirim? .-

- Vakti gelinceye kadar, öldünnekt~ll 
bahsetr.nedim. Senin gideceğine yahud gıt .. 
miyeceğine gelince işte dıvarda delik varı 
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alaga civarında 
devam ediyor 

harp 

IJ;Jadrid ceblıesinde sükun 

Asi tayyareler bütün cephelerde 
hiiyiik bir faaliyet göstermekte
dirler. Yukardaki resim, bir tay
yare hücumundan sonra l\tad
rid sokaklarının halini gösteri-

yor. 

Londra ıı (A.A.) - Asi kuvvetler umumi karagahı, general 
Kueipo aÖ Lanos kumandasındaki kuvvetlerin malaga bölgesinde ile-

ri harekete devam ederek malaga nm şarkmdalOO kilometre mesafe
de bulunan Mortil şehrini işgal etmişlerdir. Bu şehri beş kilometre 
geçıpişlerdir. Bu kıtalar!n ?edefi ~meria dır. asiler ?ir_ çok hük~et-

çı subay ve askerin kendıle~ ıne. tes hm oldu~a~ bildirmektedirler. 
Malagada temizleme amelıvesı de vaın etmei[tedır. 

------------------------------. Esirlerin kütle halinde muhakeme e· 
dilecekleri bildirilmekte ve 5000 cum
huriyetçi için ölüm cezası isteneceği sa
nılmaktadır. Asiler, Malagada bir çok 
ganimetler ve bu meyanda 14 bin ton 
petrol ve benzin, bir zırhlı, lokomotifler 
ve vagonlar ve bir çok yiyecek elde et• 
tiklerini bildirmektedir. Şehirde sükun 
avdet etmeye başlamış ve limanda hükü
metçilerin bıraktıkları ticaret ve balıkçı 
gemileri işe başlamışladır. Asi harb ge· 
mileri, Almeria istikametine kaçan hü· 
kümet kuvvetlerini bombardıman etmek· 
tedir. Asi tayyareler de büyük bir faali
yet göstermektedirler. 

Malaga bölgesindeki harekat hakkın· 
da hükümetçi kaynaklardan haber yok-

tur. 
Asilere göre, Malaganın zabtı ve 

Madrid Val.msiya yolunun işgali hü
kümetçilerin cesaretlerini kırmı';\ ve 
muhtelif solcu elemanlar arasında görü~ 
ayrılıkları uyandırmıştır. Bunlar, kaba· 
hati birbirlerinin üzerine atmaktadırlar. 

Madrid cephesinde 
Asi karargahı bu cephede çarşamba 

tününün durgun geçtiğini bildirmektediı 
Frankist tayyareler hükümetçi mevzi· 
leri bombardıman etmışlerdir. Bundan 
bir kaç gün önce, ı 8 numaralı enternas
yonal müfrezenin bütün efradmın bom· 
bardıman neticesinde öldüğü de ilave o
lunmaktadır. Bunlar arasında iki fransr.z 
subayı da bulunmakta idi. Hiikümetçi 
kuvvetlerin yaptık'arı mütcaddid hü
cumlar püskürtülmüş, topçu düellosu ol· 

muştur. 

Havaların iyileşmiş olmasına rağmen 
isi kuvvetler Madrid - Valensiya yolu 
civarındaki ileri hareketlerine devam et
memişlerdir. Bunun sebebi. Manzanares 
re Jaranca nehirlerinin taşmış ve aştlma.2 
bir bale gelmiş bulunmalarıdrr. Asi kuv
vetler yollan yapmak için gece gündüz 
çalışmaktadırlar. Bu bölgede harekatın 
yeni inkişaflar göstereceği sanılmakta
dır. Asi kuvvetler ani bir taarruz netice
sinde Madrid civarında Cienpoziesi 
de işgal etmişler, bir çok vesikalar, üni· 
formalar ve malzeme elde etmiş1erdir. 

Hükii.metçilere göre 
Madrid müdafaa komitesinin bildir

diğine göre, dün Madrid cephesinde va
ziyet değişmemiş, yalnız bütün asilerin 
bazı noktalarda yaptıkları taarruzlar 

püskürtıilmüştür. 

Barselondan bildirildiğine göre, hü
kümet kuvvetleri cenub cephesinde ta
arruza geçmişler ve bir kol Grenada 'nın 
kuşatılması için iyi bir mevzi olan iki 
köyü işgal etmişlerdir. 

Bask müdafaa konseyinin bildirdiği
ne göre, bu bölgede San Miguel dağında 
iki asi grupun birbirleriyle tutuşmuş ol
dukları görülmüştür. Ölgueta ve Klerio 
bölgelerinde topçu düe1losu olmuş, öte· 
ki bölgelerde sükun hüküm sürmüştür. 

Gönüllüler meselesi 
Romadan bildiriliyor: İtalya yarı res

nli mahfilleri İspanyaya gönüllü gönde-

-lspanyol sahillerinin 
kontrolu ve 
sovyet gemileri 

Londra, 11 ( A .A.) - T cili a
demi müdahale komitesi bu •a
bahki toplantısında •ovyet harb 
gemilerinin de lıpanya •ahille· 
rinin hontroluna iıtirah etmen 
hususunda mutabık kalmı§tır. 

Mıntakalar aiıtemi muhala
.za olunmuıtur. Bcuı alakalı 
memleketlerden her biri muay
yen bir bölgede kontrol vcuilc-
ıini yapacaktır. 

Portekiz, sovyet • gemileri 
kontrola iştirak ettikleri takdir
de Portekiz gemilerinin de iıti
rakini istemi§tir. 

Deniz kontrol plônına göre, 
herhangi bir kontrol gemüi, 
komiteye dahil devletlerden bi
rine aid olup da içinde bitaraf 
limanlardan yüklenmiı silah 
veya gönüllü bulunmadığına 
dair bir vesika ibraz etmeksi
zin ispanya sahillerine yahla
§ırsa keyfiyeti karıpnazlık ko
mitesine bildirecektir. 

Tali komite, konu§malara 
devam etmek ii:zere öğleden 
•onra yine toplanmıfhT. 

rildiğinden haberleri olmadığını, fakat i
talyan gençliğinin fikir ve ruhu dolayı
siyle bunların ııasyonaliatlcr safında 
bulunmaları mümkün olduğwıu bil
dirmektedirler. Tribuna gazetesi, 
Malaganın zaptı bir italyan zaferi
dir.'' ve "Mançeı.-ter Guardian gazetesi
ne göre Malaganın zabtı bir italyan ese
ridir" ba§lrğı altında, bu gazetenin ver
diği ve Malaganın hakiki fatihlerinin 
italyan gönüllüleri oldukları hakkında· 
ki haberi nakletmektedir. Salahiyetli 
mahfillerin bu haber hakkındaki malO· 

matları yoktur. 
Lord l{ranborn İspanyadaki italyc.n 

gönüllüleri hakkındaki bir suale, orada 
bir çok italyanlarm bulunduğunu ve fa. 
kat bunlarrn hakiki miktarlarını söyle-

yemiyeceğini bildi~~~tir. •. .. .. 
İspanyada ölen ıkı romen gonullu-

sünün cenazeleri Bükreşe getirilmiş ve 
bunlar büyük bir törenle gömülmüşler-

dir. 
Tabutun üzerine Berlinde konul· 

muş üç çelenk bulunmak~a idi: 
Eko dö Pari gazetesı, yemden 600 

gönüllünün Barselona vardığını, Bordo: 
da gönüllü kaldı için bir İspanyol cemı 
yeti kurulduğunu ve Fransadan İspan· 
yaya her gün tayyare ve kamyon gönde-

rildiğini yazmaktadır. 

ispanyadan dönen yabancı 
mebuslar 

Paristen bildiriliyor: Sosyalist par-

tisi parlamento grupu, Barselonda bi.r 

tetkik seyahati yapmakta olan ~o.sy~lıst 
mebuslardan B. Hüsselin izahatını dın-

Puşkin için 

Sovyet Rusyada 
tezahürat 

devam ediyor 
Moskova, 11 (A.A.) - Dün Mosko

vada Puşkin abidesi önünde şairin a
cıklı ölümünün yüzüncü yıldönümü 

dolayısiyle muazzam bir miting yapıl· 
mıştır. 

Moskova. bölgesi icra komitesi ve 
aynı zamanda Moskova Pu~in komite
si başkanı olan B. Filatofun 2çıhş nut
kundan sonra şairler, işçiler ve mek
tebliler söz söylemişlerdir. 

Dün bütün Sovyetler Birliğinde, 

köylerde, şehirlerde, seyahat halinde 
bulunan vapurlarda mitingler, toplan
tılar, konferanslar ve akşam üzeri de 
tiyatro ve konserler tertip edilmiştir. 

Bütün gazeteler dünkü sayılarını 

Puşkin'e tahsis etmişlerdir. 
Merasim 20 şubata kadar devam e

decek, bu on gün içinde müzeler, ser
giler, abideler açılacak, Puşkinin ya
p.dığı ve çalıştığı yerlere tenezzühler 
t'ertip edilecektir . 

Pı1.~kin komitesinin toplantı~ı 
Moskova, 11 (A.A.) - Dün büyük 

tiyatroda Puşkin komiteci toplanmış

tır. Şairler, muharrirler, Stakanovist 
işçiler, güzel aanatlar delegeleri ve ta
lebe tiyatroyu doldurmuştu. 

BB. Stalin, Molotof, Kagaooviç, 
Voroşilof, Orconigidze, Andreef, Mi· 
koyan, Çoyar, Petronki, Jadanof, 
Ejov ve Dimitrof toplantıda hazır bu· 
lunmuşlardır. 

Keza kordiplomati.k ile Finlandiya 
dı§ bakanı Holati de hazır bulunm1J9· 
lardrr. 

Sovyetler Birliğinin PUfkin kom.ite
~ başkam B. Bubnofun açıf nutkun· 
dan sonra cihan edebiyatı enstitilsli di
rektörü B. Lupol söz alarak PUfkinin 
hayatı ve eserleri hakkında izahat ver
miş ve mütcalciben Leningrad, Ukran
ya ve Gürcistan komitelerinin delege• 
leri söz söylemişlerdir. Bunları pir 
Demian, Bedni ve Bezimienskinin nu
tukları takib etmiştir. 

İlim akademisi namına profesör Or· 
Jof ııöylemiş ve nutuklardan sonra bü
yük bir konser verilmiştir. 

leıniştir. Bu mebus, her tarafta ıükf.ln 
hüküm sürdüğünü, giden heyetin aer· 
bestçe her tarafı dolaştığıru bildirmi§
tir. 

Brükselden bildiriliyor: Dünkü gil
ıiiltülü celseden sonra Belçika parla
mentosu bugün B. Huismon'un !apan
ya aeyahati hakkında verdiği izahati bil· 

yük bir sükUııla dinlenmiştir. Hatib, va 

%ifesinin siyası değil, insani olduğunu 

anlatınış, karışmazlık politikasını ten

Jı:id etmediğini bildirmiş, isyan hareke· 

tini "ihanet,, kelimesiyle t&V11if etmiı

tir. Bu sözler üzerine hiç bir müukere 
olmamıştır. 

Belçika aosyalist partisi, Malagadaki 

bombardıman dolayısiyle B. Baldvin'e 

bir telgraf göndererek, muhasemeye ni
hayet verilmesi için tavassutta bulun
masını kendisinden rica etmiştir. 

Kawlonya hükünıeti iki 
sınıfı askere alıyor 

Paris, 11 (A.A.) - Bir Barselon ha-

berine göre, Katalonya hükümeti 34 
ve 35 sınıflarını "kura ordusu,, i&m.i ve

rilen ordu için silah altına almağa ka

rar vermiştir. Milis bundan böyle "halk 
ordusu,, nu teşkil edecektir. 

Karışmazlık komitesinin 
ıoplantsı 

Londra, 11 ( A.A. ) - Karı~mazlık. 

tali komitesi, bugün öğleden önce Al

manya büyük elçisi B. Fon Ribbentrop'· 

un da iştirakiyle toplanmıştır. 

lspanyol kıyılarından Fransaya 
serseri torpiller geliyor 

Roşfor, 11 (A.A.) - Son günlerde İs

panya kıyılarından gelen bazı serseri 

torpiller görünmeye başlamıştır. Fran
sız deniz makamlarınca. bu torpillerin 
imhası için lazım gelen bütün tedbirler 

alınmıştır. 

Habeşistan umumi 
valisinin seyahati 

Vali Harrarın bir 
şehir olduğunu 

müslüman 
söyliyor 

Harrar, 11 (A. 
A.) - Harrar ve 
Beletuen'e doğru 
seyahate devam 
etmekte olan u. 
mumi valinin ker
vanı, Belete 600 
kilometre mesa
fede Kan Çiçiga. 
ya varmıştır. 

Son zamanlar
da yapılan tecrü
beler, Ogadende 
az bir derınlikte 

ıu mevcud oldu. 
ğunu göstermif· 
tir. 

Yerlilere hi
tabeden umumi 
vali, Harrarın da. 

Haheşistanın ay
fiye yeri olan 

Harrardan bir 
manzara 

ba ziyade müslirnanlara aid olduğunu 
n hükümetin hant bir merkez haline 
gelmesi lazım olan Harrarda mektebler 
ve camiler inşa ettirmek ıuretiyle mcm
kketin bu hüviyetini takviye etmek ta
aavvurunda bulunduğunu söylemiştir. 

Hatib, necaşinin hakimiyeti altında 
fatihfaf edilmekte •olan müslüman dini· 

nin bugün difer mezheblerlc müsavi ol· 
duğunu UAve etmiıtir. 

Finlandiya dıtbakanı 
Moskovadan ayrıldı 
M<>Kova, 11 (A.A.) - B. Holsti ve 

ııefikaıı Leningrad yolu ile Finlandi
yayı hareket etmİflordir. 

Ba.kan, B. Kreetinaki ile dıJ komi

Mrliği erkinı, kordiplomatik aza'! ve 
Jl'.anlandiya orta elçilili memurhrı ta
rafından eelimlanmıJtır. 

BB. Litvinof ve Holsti arasında ya
pılan konuşmalardan M>nra çıkarılan 

resmi tebliğde, iki memleketi alakalan
dıran meseleler Userlnde görüş teatisi 
yapıldığı ve Sovyet 'f'C Finlandiya hü
lrllmetlerinin sulhçu emellerinin ve 
Milletler Cemiyeti prensiplerine olan 
bağlılıklarının milıahede ve teSbit 0 • 

lunduğu bildirilmektedir. 

B. Holıti Moakovadan ayrılmadan 

&ıce Taı ajansı muhabirine beyanatta 
bulunarak konuşmalardan çok memnun 
Jcaldrğmı aöylemif ve çıkarılan bazı 
haberler hilafına olarak Finlandiyanın 
C~evre prensiplerine olan bağlılıgmı 
teyıd etmi~tir. 

Şarki akdeniz 
paktı ve İtalya 

Ro~, 11 (A.A.) - İtalyanın ıarki 
akdenızındc umumi bir yardım ve teca
vuz etmemek paktı projesini tetkik ey. 
}emekte olduğunu bildiren habeırler, bu 
rada yalanlanmakta ve İtalyanın umumi 
paktlara muhalif ve ancak iki taraflı 
paktlara mütemayil bulunduğu hatırla
tılmaktadır. 

Görmenlerin gezintileri 
Kudüs, 11 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti tarafından tayin edilen Sancak 
görmenleri, buraya gclmişle!r ve sonra
dan Beruta dönmü9lerdir. 

Lindberg'in seyahati 
. Tunus, 11 (A. A.) - Tayyareci 

~ındberg bugün Palermodan tayyare 
ıle Tunusa gelmiş ve aonra Trablusa 
hareket etmiştir. 

• • o o • ooı:ıs ........ o ... a:roı:ıı 

Ulus' un yeni Rotatif gaZ€'te ba kı 
makinesinin nakli İ<oİ • 

ULUSun yeni rotatif gazete maki-
nesiyle teferruatı Hamburgtan KJT A· 
RE vapuru ile yola çıkmıştır. Vapur 
şubatın aon haftasında İstanbul lima
nında bulunacaktır. (63) ton ağırlığın
daki makine ve teferruatının İstanbul 
limanından aupalan alınarak Ankaraya 
nakli ve gümrüklenmesi münakasaya 

1 

konulmuştur. Şartnamesinin müessese
mizde görülmesi. 

PllOll!lOOS oıs a~ a1flOillllOJOIJO 

Balkan 
antantı 

reisliği 
(Başı 1. inci sayfada) 

damı vasıflarınızı tecil etmek ve bal· 
kan antantının daha bidayet mevcudi
yetinde enternasyonal camiada işgal et· 
meye muvaffak olduğu mevkii dirayet
li idareniz altında muhafaza ile bera
ber inki~af da ettireceği hususundaki 
kanaatimi arzeylemek isterim. 

Uç seneden.beri tahakkuk eden ese
re iftiharla bakarak, ilerisi için müş
terek sulh ve teşriki mesai hedefinde 
daha birçok eserler ümid etmekteyiz. 

Hürmetkar ve dostane tebriklerimin 
kabulünü ekselansınızdan rica ederken, 
güzel eserimizin önümüzdeki sene için
de daha ziyade kuvvetlenmesi ve dost 
bir müttefik Balkan memleketlerinin 
refahı içinde, bu memleketlerin kendi· 
lerine hedef ve ideal edindikleri di.ın
ya sulhune hizmet eylemesi hususunda 
hararetli temennilerde bulunurum. 

ARAS 

Bu telgrafın birer sureti yunan 
Başvekili ve Hariciye Nazırı Metaksas 
ile Romanya Hariciye Nazırı Antoncs
koya da gönderilmiştir. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras telgraf
larına aşağıdaki cevablan almıştır: 

Ekselans Doktor Tevfik Rü~tü Aras 
Türkiye Hariciye Vekili 

ANKARA 

Ekselansınızın güzel temennilerin
den ve tebriklerinden çok mütehassıs 
olarak, reisliğiniz sırasında gösterdi
ğiniz faaliyet ve ba~ardığınız eser hak· 
kında derin takdirlerimi arz ve balkan 
antantının ilerde de milletlerimizin sa
adeti ve umumi sulh yolunda kuvvetli 
bir sulh &mili olarak tecelli edeceği hu· 
susundaki ku'Vfttli kanaatimi izhar e
derim. STOY ADİN OV tç 
Ekselans Doktor Tevfik Ruştü Aras 

Türkiye Hariciye Vekili 
ANKARA 

Lütufkar telgrafından dolayı ekse
lansınıza teşekkür ederken. balkan an
tantı konseyi reisliği vazifesini çok par• 
tak bir tarzda ifa ettiğinizden dolayı 

en hararetli tebriklerimi ve siyasi teşeli· 
külümüzün kuvvetlenmesi için sarfetti
ği niz devamlı gayretlerinden dolayı da 
derin şükranlarımı arzederim. O &iyast 
teşekkülümüz ki, daha şimdiden çok fa. 
yizli olan eseri, kendisini teşkil eden 
memleketlerden her birinin ve hepsinin 
n_ıenf~a~lerini korumak yolundaki iyi te 
sırlerının en bariz bir delilini vermekte• 
dir. Te~riki mesaimize ve müşterek gay• 
retlermıze aynı birlik ve itimad havası 
içinde devam etmekle muslihane hare
ketlerimizi hiç şüphesiz daha ziyade 
inkişaf ettirmeye muvaffak olacağımı
za ve çok faydah olan eserimizin dost, 
ve müttefik balkan memleketlerinin ve 
umumi sulhun nefine olarak tam bir 

rı:uvaf~~ki.yetle tetevvüc et•iğini göre
bılecegımıze katiyen kaniim. 

METAKSAS 
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Tayyare piyangosunda 

Kazanan numaraları 
sırasıyle neşrediyoruz 
İstanbul, (Telefonla) - Bugün 

}lava Kurumu Piyanıosu, her za. 
ananki ıibi, kalabalık bir meraklı 
kütlesinin önünde çekildi. Kaza· 
nan numaralar ıunlardır ı 

50.000 Lira 36367 
15.000 ,, 32732 
12.000 ,, 25264 
10.000 ,, 27321 
3.000 ,, 35611 
1.000 Lira 40002, 14840 

'500 lira ka:sananlar: 
805 4086 4332 4396 6902 

7821 9419 9744 12301 13411 
13915 18002 20886 2,5189 34565 
39506 

200 lira kazananlar: 
8240 10206 12589 13143 14063 

14824 14871 15216 16373 16992 
17114 18399 18454 19224 21990 
22095 22665 22839 23453 24880 
26177 26479 27902 28808 29022 
29024 30273 31464 33375 35871 
36056 36207 37810 37976 38809 
38969 

l 00 lira kazananlar: 
2659 3038 3283 6939 6977 
7114 8000 8411 9151 9464 
9465 9997 10144 10239 12934 

14580 17121 17238 17469 18561 
1923ô 20681 21211 22721 22819 
22993 23441 23751 24656 25096 
25112 25988 26561 26771 26953 
27168 27467 27855 28371 29306 
29472 29529 32054 32448 32550 
33055 33140 33305 37674 37787 
38675 38439 38691 39783 39791 

SV lira kazananlar: 
000 124 241 374 537 

1491 

1932 
3432 
4548 

4~3 
6118 
7322 
9187 

1566 1725 

2202 2662 
3467 3513 
4635 4679 
4485 4560 
6504 6530 
8315 8566 
9269 9329 

1775 

2866 
3728 
4714 
5561 
7056 
8903 
9437 

1879 

3390 
4221 
4831 
5644 
7256 
8904 
9533 

10106 10528 10612 10734 10781 
10984 10999 11850 12817 13104 
13368 13484 13577 13649 . 13849 
13855 13954 13940 14322 14620 
14809 15173 15350 15671 15940 
16190 16417 16436 16555 16714 
16764 17040 17044 17079 17314 
17746 17938 18283 18645 18687 
18701 18806 19957 19269 19463 
19562 19684 20175 20373 20953 
21019 21121 21219 21244 21314 
21548 21558 21751 22163 22210 
22297 22600 23249 23671 23759 
23866 23949 24329 24579 24645 
25039 26091 26102 26108 26176 
26603 26756 26959 26972 27566 
28068 28389 28333 28644 28727 
28736 28831 29642 29777 30069 
30128 30396 30493 30925 31113 
31188 31106 31367 31409 31517 
31652 31713 31848 32223 33037 
33209 33341 33543 33556 33567 
33651 33841 34172 34&20 34328 
34342 34554 34854 35170 35421 
35454 34463 35511 36134 36532 
36559 36686 36816 36999 37235 
37286 37694 37819 37967 37994 
38093 38436 39140 39160 39322 
JQ -:ı ~ c-

30 lira kazananlar: 
30 

1131 
1621 
2374 
3259 
3919 
4532 
4829 
5237 
6025 
6346 
7097 
8787 
9515 

332 
1149 
1743 
2569 
3595 
3945 
4596 
4868 
5413 
6035 
6629 
7275 
8966 
9529 

9707 9991. 

936 
1287 
1890 
2734 
3610 
4055 
4711 
4970 
5459 
6143 
6643 
7586 
9166 
9S44 

1015 
1405 
2249 
3077 
3810 
4140 
4735 
5128 
5739 
6223 
6920 

7996 
9270 
9546 

1126 
1413 
2359 
3081 
3825 
4331 
4739 
5171 
5910 
6267 
7088 
8583 
9308 
9624 

10115 10172 10378 10599 10607 
10619 10666 10824 11002 11103 
11199 11676 12063 12091 12102 
ı2~~0 12500 12588 12871 12924 

Milletler cemiyetinin 
istediği memurlar için 
adliye vekaletinin 
namzetleri 

Geçenlerde milletler cemiyetinin içti

mai işlerine bakan dairesinde açık bulu

nan bir memurluk için cemiyet umumi 

kitibliğinin memleketimizden de nam

zedler gösterilmesini istediğini haber 
vermiştik. Vekiletler bu namzedleri tes-

bit ederek peyderpey hariciye vekaletine 
bildirmektedirler Öğrendiğimize göre, 
adliye vekfileti namzed olarak, İstanbul 
birinci ticaret dairesi reisi B. Faik Yü

rükoğlu, Üsküdar hukuk hakimi B. İr

fan Güroğlu ve ikinci ticaret dairesi rei

si B. İsmail Hakkı Tör'ü göstermekte
dir. 

Konservatuvarın 
konseri 

İstanbul, (Telefoı>la) - Konservatu
varın yüz kişilik korosu on beı martta 
fransaz tiyatrosunda bir konser verecek
tir. 

VilAyetlerin tekaüt 
sandığına iıtirak 
hisseleri 

Dahiliye Vekiletıi villyetlere bir 
tamim göndererek 1936 yılı vilayet bild· 
celerine noksan konulan tekaüd sandı
ğı iştirak hisselerinin büdcede müna
kale yapılmak suretiyle temin edilerek 
vekalete gönderilmesini bildirmiıtir. 

Küçük sanatlar 
kanunu projesi 

İkti.sad vekaleti tarafından hazırla· 
nan küçük sanatlar kanunu projesi, Ü· 

zerinde fikir ve mütalealan alınmak üze
re diğer vekiletlere gönderilmiıtir. Pro
jenin iktiatı4 vekaleti teknik bürosunca 
hazırlanmasından sonra, toplanan kong
rede alikah vekietlerin mümessilleri de 
bulunduğundan bu defaki tetkik safha
sının kısa süreceği ve projenin yakında 
bq vekilete verilebileceği uİnulmakta
dır. 

13616 13686 13763 13867 13987 
14005 14040 14250 14254 14305 
14612 14732 14795 14879. 
15019 15024 15595 15817 15874 
15882 15900 16199 16357 16401 
16846 16850 17232 17336 17493 
17669 17955 18390 18401 18616 
18785 18924 18967 19089 19204 
19231 19454 1978Z 19861 19969 
20027 20269 20468 20566 20600 
20695 21020 21176 21398 21733 
21740 21832 22217 22309 22335 

22569 22811 22864 23030 23032 
23085 23143 23237 23423 23573 
24270 24339 24345 24394 24442 
24493 24553 24720 24896 24945 
24992 25220 25347 25352 25416 
25424 25552 25631 25646 25830 

25840 26042 26136 26157 26549 
26568 26595 26642 26779 26815 
27398 27441 27565 27870 27987 
28100 28284 28300 28396 28720 
29041 29124 29174 29278 29330 
29469 29676 29690 29818 29990 
30167 30276 30370 30422 30448 
30727 30930 31033 31090 31045 
31223 31520 31757 31787 31879 
31994 32006 32010 32102 32283 
32415 32519 32616 32631 32666 
32711 32788 32912 32922 32974 
33353 33523 33648 33709 33810 
33820 34011 34245 34740 34948 
34958 35046 35060 35077 35238 
35541 35801 35853 35919 35936 
35970 36750 36768 36778 36991 
37097 37487 37667 37908 37989 
38099 38525 38701 38728 38904 
38923 39014 39044 39157 39241 
39444 39597 39620 39670 

11 POLiSTE 11 P. genel sekreterliğinde 
Bir kadına hakaret ettiğinden •• 

Fevzipafa mahallesinde oturan Mes
ud karısı Leman'ın Filor tarafından t4-

katla döğüldügü ve hakarete uğradığı 

hakkındaki iddiası üzerine polis tahki· 
kata başlamış ve suçluyu müddei umu
miliğe vermiştir. 

Çamaşır yıkayan kadın 

Bostanlarda çamaşır yıkamakta olan 
Hacer adındaki kadına söz atan ve mü

dahalede bulunan Aliye biçak çeken 
Ahmed adındaki adam yakalanarak hak· 
kında hazırlanan tahlcikat evrakiyle 
birlikte adliyeye gönderilmiştir, 

O ç kağıdcılar 
Yenice mahallesinde boş bir arsa 

içinde üç kagıd oynıyarak gelen geçe
ni kandırmağa çalışan İbrahim ve arka
daşları iki Mehmcdler kağıdlariyle bir
likte yakalanarak Cumhuriyet Müddei 
Umumiliğine teslim edilmişlerdir, 

Şekerciye para vermiyenJcr ••• 

Seyyar şekerci Mehmedden aldıkla
rı şeker parasını vermiyen ve bu yüz
den çıkan kavga neticesinde de zavallı 
satıcıyı dögen Artin ve Kirkor adların· 
daki suçlular polis tarafından yakalan
mıf ve tutulan zabıt varakasiyle birlik
te adliyeye gönderilmitlerdir. 

Kadıköy sulannda 
filtre tesisab 

İatanbul, (Telefonla) - Kadıköy ıu 
tirketine menbalarında filtre tesisatı yap
mak için verilen mühlet bitmiı, fakat 
mukavele feahedilmemiıtir. Şirketin mu
kavelesine rağıuen yapmadığı bu tesisat 
masrafı martta ıirketin tesisatı satın a
lındığı zaman bedelinden dütürülecektir. 

lstanbul sanat 
mektebinin ihtiyaçlan 

İstanbul, (Telefonla) - Maarif ve

kileti lıtanbul sanat mektebinin atelye· 

lerini teftit ve ihtiyaçlarını te,abit et
mektedir. 

lstanbul sanayiciler 
birliği 

İatanbul, (Telefonla) - Sanayiciler 
birliği onuncu kuruluı yıldönilmünü 

kutlamak için hazırlıklar yapmaktadır. 

HALK KONSERİ 
Cumhur Başkanlığı Filarmoni.k Or

kestrası mutad halk konserlerinin 13'· 
üncüsünü yarın saat 15.30 da verecek
tir. Oda müziğinden mürekkeb olan 
konser programı tudur. 

1 - J. Haydn (1832 • 1809) 
Kuvartet re majör Nr. 49 Op. 50 Nr. 6 
a) Allegro 
b) Oca Adagio 
c) Menuetto • Trio 
ç) Allgro con spirito 

10 dakika dinleıune 
2 - L. Van Bethoven (1770 - 1827) 
Kuvartet de Minör op. 18 Nr. 4 
a) Allegro ma nen tanto 
b) Scherze - Andante scherzo. 

quasi allagretto. 
c) M. Enue1:to - Trio 
ç) Allgro Prestissimo 
Çalanlar: B. A. Winkler, Enver Ka

pelman, İzzet Nezih, David Zirkin. 

ÜLKÜ 
HALKEVLERl MECMUAS 

Müdürü M. Fuad Köprnıu 
Sekizinci cildin son say111 

olan 48 inci numarası başlıca 
yazıları: 

Musahabe ( Ş. A. Kansu), 
türk kobuz'u (A. Caferoğlu), 
Tuhfetül mahdum (Orhan Şa
ik), İslim coğrafyasında Antak
ya (Sadi Selen), Prehistorya (H. 
Bruil), Özlenen ilem • Şüphe 
''şiir'' (Coşkun Ertepınar), köy 
tetkiki (A. Süreyya}, Orta za
man islim dünyasında maliye 
(A. Mez), Merkantilizm (Said 
Aydos}, notlar ve iktıbaslar 
bibliyografya. 

80 sayfalık dergt 25 kuruz. 

yapılan toplanblar 
(Başı 1. inci sayfada), 

Parti prensiplerini daha kolaylıkla ıer• 
çekleştirmek için h~metin tam yardı• 

mını temin maksadı ile ahnıdığııu •• bu 
sebeple kongrelerde halkın dilek ve p. 
kiyetlerinin gayet açık ve aerbest olarak 
konuşulup göriifülerek bir karara hal· 
lanmasıru ve Parti içindeki her türlü ... 
çimlerin serbcstce yapılma.auu tebliğ et• 
miş ve kongrelerin cereyan taı1zmı ma
hallinde tetkik etmek ve müphedelerinl 
bir raporla Genel Sekreterliğe bildirmelıı: 
üzere her vilayet kongresine birer Me
bus gönderilmişti. 

Bu içtimada müşahit Saylavlarm vi
layet kongreleri hakkındaki raporlan ve 
şifahen verdikleri izahat üzerinde mü
zakere cereyan etmiştir. 

Müşahit Mebusların raporlarına ve 
şifahen de bildirdiklerine göre; bu sene 
vilayet kongrelerinin umumiyetle tüzil· 
ğe ve Parti mevzuatına uygun olarak 
cereyan ettiği dilek ve şikayetlerin açık 
ve serbest olarak görüşülüp gerek ma
halli işler ve gerek hükümet merkezini 
ilgilendiren dilekler hakkında kararlar 
alındığı; seçimlerin serbest olarak yapıl
dığı ve valilerin parti bafkanhklarına ta 
yin edilmiş olması hususunun müsbet ve 
faydalı neticeler vermiş olduğu anlatıl
mıştır. 

Parti Gtnel Sekreterliği müphit ra. 
porlannda mevzuubahis edilen meseleler 
ve bakanlıktan ilgilendiren dilekler hak· 
kında icab eden kararlan alacak ve te
ıebbüslerde bulunacaktır. 

" .. " 
Üç saat süren bu toplantıdan sonra 

genel sekreter Bay Şükrü Kaya, toplan
tıda bulunanları Şehir lokantasına yeme
ğe davet etmiştir. 

Halkevinde dünkü 
muvaff akiyetli gece 

Dün gece Halkevinde türk tiyatro
sunun üç beş kıymetinden ikisi olan 
Şadi ve Raşid Rızayı aynı zamanda al
kışlamak fırsatını bulduk. 

Ankara Halkevinin daveti üzerine 
gelen Şadi ve arkadaşları, Halkevi 
sahnesini bir kıymet haline getirmek
le uğraşan Raşid Rıza ve yetiştirdiği 
amatör gençlerle birleşince seyredenlt· 
re ümid ve haz veren sanat kuvveti ol
dular. Dün "Zevcim olunuz,, komedi
sinde Şadi ve Raşid Rıza; bütün ol
gunluk ve kudretleriyle kendilerini 
göstererek, topladıkları takdir ve ka
zanmış oldukları sempatinin ne kadar 
hakları olduğunu ispat ettiler ve bu iki 
sahne otoritesi halkın hayranlığını ge
ne kazandılar. 

Şadi, bu pazar günü şehrimizden 
ayrılacaktır. Son gecenin çok zengin 
olmasına çalışmaktadır. Bu gece, gene 
iki sanatkarımız beraberce, "Beşte ge
len,, i oynıyacaklardır. 

Halkevlnde almanca 
Halkevi Başkanlığından: 
Evimizde almanca kursu açıldığın

dan bu kursa kayıtlı arkadaşların cu
ma ve pazartesi günleri saat 19 da 
Halkevine gelmeleri rica olunur. 

Kurban bayramı 
22 ıubata rastlıyor 
Diyanet işleri reisliği kurban bayramının 

22 şubat pazartesiye rastladığını ve bay
ram namazının Türkiye saatiyle 7.05 de 
olduğunu alakalılara bildirmiştir. 

Prof. K. KÖMÜRCIANIN 
Modern ve herkese elzem kitap!arı 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,50 
Ticari malfunat ve bankacılık 105 
İktısad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, ziraat, banka) 
Ticari ve mali hesap 1. ci kısım 
Zihni hesap kaideleri 

Logaritma cetvelleri 
(yeni rakam) 
Yeni hesabı ticari (mufasea.' 
eser) 
Mali cebir (istikraz ve 

87,50 

175 
70 

20 

56 

200 

aigorta hesapları) 
Başlıca satış yeri : 

100 
İkbal Kitabevi 

lstanbul 

Kamtuay müzakereleri 

Denizciler teka6tlük 
kanununun dün 

ilk göriitme•İ yapdcb 
(Bqı 1. laal ay/ada) 

nwı l lııd maddeelnkı tef.irine dalr h• 
kUmet tukereı.tyle. 1455 numaralı U. 
nuna um muvakkat ma~ ekle~ 
ne dair kanun projesiniıı ikinci gCSrG
flllmeel yapılarak kabul edildiktea 
eonra denizcilerin tekatıdlllk kanun• 
projcainUı geri kalan maddelerinin ma.. 
zakereıine batJarMiı. 

3G ıncı madde için encümen ı• 
maddeyi teklif ve kabul edildi ı 

"Vazife ba§ındıa vukua gelen kaza. 
lardan malQl olan müatahdemlerİıl1. hi .. 
met müddetlerine bakılmaksızın aon al· 
dıkları aylığın yüzde yetmifini geçme
mek üzere nizamname ile tayin edile
cek dereceler üzerinden maluliyet &1'" 
lığı tahsis olunur." 

Tekaüdlükt.e eam olacak motif 

Seyrieefainde on bet sene hizmet 
edipte deniz yollarına geçen memur• 
ların on aene sonra tekaüde aevkedile. 
cekleri fakat bu on sene zarfındaki 

aldıkları maqlar hesab edilmiyerek, on 
sene evelki aldıkları maa,lar iizerinden 
tekaüd edileceği hükmünü koyan 42 
inci maddenin görütülmesi ıırasında 

B. Mazhar Müfid Kaıuu (Denizli) 
söz aldı: 

"- Burada iki cihet vardır: Biria 
40 liradan yukarı maat alıpta onbeş ıene
yi dolduranlardır ki, bunlar için bu ka· 
nunun tatıbiki tamamen yerindedir. 
Fakat bunların sayısı sekizdir. Kırk li
radan apğı alanlar yüz on kifi kadar
dır. Bunlarm mağdur olmaması ve ge
miciliğin sevilir ve sayılır bir meslek 
haline gelmesi için bu maddeden bun
ların faydalanmalarını temin etmeli· 
yiz.,, dedi ve maddeye "ma&fı 40 lira
dan aşağı olanlar bir üstün derece ü
zerinden tckaüd edilirler." fıkrasının 
ilavesini istedi ve teklif nazarı itibare 
alındı. 

Kamutay bugün toplanacaktır. 

=-

Maliyede • 
yenı 

.tayin ve terfiler 
ı..olu muhasebe müdürü B. Bn. Re

şad, İstanbul tahsilat kontrol memuru Ö
mer, Urfa tahsilat kontrol memuru Ha
lim, maliye vekaleti zat işleri müdürlüğü 

daktilosu Zeki, Eyub malmüdürü Meh
med Ramiz birer derece terfi ettirilmiı· 
ler ve hariciye veka'eti yazı işleri mü
dürlüğü daktiloıu Naciye, mııliye vekile. 
ti tetkik heyeti daktiloluğuna , teftiş he
yeti kalemi memuru Fuad terfian ayni 
kalem mümeyyizliğine, açıktan Şahab 

büdce ve mali kontrol umum müdürlüğil 
memurh:ğuna, Gazianteb muhasebe mü
dürü Reşid terfian fırka muhasebecilı ği· 

ne, fırka muhasebecilerinden Sami An
teb muhasebe müdürlüğüne, Rize san
dık emini Raif fırka veznedarlığına, ma· 
liye muhasebe mümeyyizi Memduh ter· 
fian fırka muhasebeciliğine, Kağızman 

eski malmüdürü Mahmud kolordu mu
hasebeciliği katibliğine. mülkiye mezunu 
Rahmi nakid işleri umum müdürlüğü 

memur' uğuna, tahsilat müdürlüğü me
muru Osman Nuri terfian ayni müdür
lük mümeyyizliğine, Samatya maliye şu
besi tahsilat memuru İsmail Hakkı ter
fian ayni şube tahsilat şefliğine, Ada;>a· 
zan bankası müfetti~i Asaf Beyoğlu ka
zanç tetkiki itiraz komisyonu raportör
lüğüne, şeker fabrikaları türk anonim 
şirketi müfettişi Vasfi İstanbul tetkiki i· 
tiraz komisyonu raportörlüğüne, Bey
oğlu kazanç tetkiki itiraz komisyonu ka· 
tibi Mehme1 Şükrü ayni komisyon ka
tib'iğine tayin olunmuşlardır. 

Orman mahsullerinin 
ihracı 

Yabancı memleketlere sevk olun• 
cak orman mahaüllerinden orman tez

kerelerine uygun olmıyanlarının ihra· 
cına müsaade olunmaması kararlaıtırıl• 
mııtır. 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci AnaiartaJar Caddeıi 
No: 111 Telefon. 1230 

Kuru./ 
d 

ouur. 
~lraal ~ .... -A:Jd 

De;izli Belediye Reisliğinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: 600 hektar raddesind~ bulunan ~

nizli vilayeti merkez kazasını~ mev~ut ~ada.stromikybarı~arınmN~~ 
1 kanunun birinci ınaddesınde ıstenılen . as ara ~e 

sayı ı . .
1 

hi kasabaların halihazır harıtalarmm 
vekaletince tertıb edı en şe r ve ~ .. tadilen baliha· 
alınmasına aid şartname ve h~susı şartnameye ıore 
zır haritalarını tanzim etmektır. . 

B 
· 'd kecif bedeli makt•Jan (3200) !ıra.dır. 

u ışe aı 1' ak unl d • 
2 _ Bu işe aid şartnam~ ve evr 1 ar ır • 
A • Eksiltme şartnaınesı 
B • Mukavele projesi . al aid 
C - Şehir ve kasabaların hali hazır hantaaının ınmaısına 

9cirtname. 
D _ Hususi şartname 
S. Mevcut haritalar ve hesabat . . be1ed' . l•w• 

t 
· 

1 
b tnameleri ve evrakı Denızh ıye reıs ıgın-

stıyen er u şar . . . 
d .. bilir ve incelıyebıhrler. 

en gor~ksiltme 13. şubat 1937 cumarte~i günü başl~yıp 5 mart 9~? 
3 .. .. 15 d Denizli Belediyesmde teşekkül edecelı: encu· 

cuma gunu saat e 
men huzurunda yapılacaktır. . 

4 
Eksiltme kapalı zarf usulıyle yapılacaktır. 

- ksil girebilmek için isteklilerin 240 lira muvakkat 
5 - E tmeye w d k' "kat h · l .. teminat vermesi, bundan baska aşagı a ı vesı arr aız o up goa-

termesi lazımdır. h 'tala · 
En az 300 hektar büyüklüğü~?.e ka.sabala:ın. arı .. ~. tanzım 
· H •t Umum müdürlü~e beyendirdıklerını bildıren ve-

etmiş ve arı a . . . 'd Naf . l . "t-ı.ı.:tli.k 
sika ile 937 senesi i~in barıta ışl~rıne aı ıa ış erı mu CM1.MU ----
vesikası. k. d .. .. dd d ılı tt 6 _ Teklif mektupları yu ~r a 3 ':1~u ma e. e yaz ~ en 
b'r saat evel Denizli Beledıyesıne getırılerek eksiltme komısyonu 
r;isliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi~ecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmış ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmı~ olması Ilzım· 
dr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (318) 2-596 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLlGI SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU İLANLARI 

1 _ Kırıkkale Askeri Sanatlar mektebi ihti~acı için ekeiltmeıi 
.. t lan ,...,.gw ıda cins miktar ve tutarlarıyle muvakkat te • 

on gun uza ı ...,.. • . .. · kl' kmad -minatları yazılı 6 kalem sebze.Ye eksıltme gilnu ute ı çı ıgıo-
dan 4. 3. g37 tarihine kadar bır ay zarfında pazarlıkla satın al"?a • 

cktır. . da .... 1.. -
2 - Sebzelerin şartnamesi komısyon pa~asa ~oru _ur. • 
3 _ lstekJilerin kanunun 2 ve 3 maddelerındelu vesika ve teı:m· 

nat ma.kbw:lariyle pazarlığı yapılmak mere ~da yazılı tar~e 
kadar hcrgün levazım amirliği satın ~ komısyom.~na gelmclen -

C
. · Kilo Lıra Kr'" Lıra 
ınsı 38 245 

Patates 3500 18 

P asa 
2500 11 25 150 

ır 9 00 120 
Lahana 2000 250 
İspanak 2500 18 75 

. ~ 4 ~ ~ 
Kerevı.z w 3500 l3 12 175 
Kuru sogan 74 71 996 

-
-

1-540 
(276) 

İLAN 
• ' • ~..A münakMUI yapıla· 

Ankara garnizonu birliklerı rıle«5u-en "d eksiltme -''· 
'h' d nıünaka mıyacak ve yenı en ... 

için 12.2.937 tarı ın e il· nü iliıı edilecektıir. • 
sası yapılac~k. olan 20000 w ~ .~ ( 321) 1-598 
zeytin tanesının evsafı degışti - • 

SAKARYA ECZANESi 
t . ·· t Hatlarda itidal. Tel: 2018 

!eri açıktır. tına, sura , 

ntken filimJeri - İstanbul fiatmada. 
Ankara Halk Sineması sırasında ••••• 

DENİZLER PERİSİ 
Filmi yakında Ankarada 

Kimyager Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Miidürlüğünden: 
An 

. . . · k' yager alınacaktır. ~-
karada ıstıhdam edılmek üzere bır . un . Mildür-

kerliğini yapmış isteklilerin istida ve vesıkalarıyle Umum 
lüğe müracaatları. (270) 1-548 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYO~UN_DA~eli 
Deniz Levazım Satın Alına Komisyonunda tahnıın edılen • . 

52500 lira olan 1000 ton dizel mayi mahruku 26 şubat 937 tarih:_e 
rastlayan cuma günü saat 14 de kapalı zarf usulü il~ alınac 6; 
tır. Muvakkat teminatı 3875 lira olup şartnamesi kornı9Yonda 2 

kuruş mukabilinde hergün verilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifaıı dahilinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektupları 25 ~u
bat 937 perşembe günü saat 13 e kadar Kasımpaşada bulunan kouu&
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve saatten sonra 

izmir Esrefpasa Hastahanesi 
' ' Baş Hekimliğinden: 

İzmir Eşrefpaşa hastahanesi için alınacak olan aşağıda cins ve 
mikdarları ile markaları gösterilen 5357 lira 70 kuruş muhammen 
kıymetli alat ve edevatı tıbbiye kapaiı zarf usuliyle 12.2.937 günle
mecinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olanlar şartnameyi görmek için her gün Ankara Sıhhiye 
Müdürlüğüne müracaatları ve eksiltme günü olan 4.3.1937 perşem
be günü saat doku~dan on ikiye kadar İzmir Vil.iyet encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

C 1 N S Adet 
1 - Paravan ameliyathane için 4 kanatlı yerli 
2 - Pansuman arabası yerli 
3 - Karyola arkalığı yerli 
4 - Alat masası yerli 
5 - Pert flakon 4 şişeli yerli 
6 - Tromel 20X20 yerli 
7 - Poti Beite yerli 
8 - Port irrigatör yerli 
9 - Demir sandalya ameliyathane için yerli 

10 - Müteharrik yemek tablası yerli 
11 - Masa nisaiye ve pansuman için yerli 
12 - Operation için ıistoskop 'Georg Wolf prospektüsü 

13 - Arabalı sedye yerli 
14 - Portatif sedye yerli 

Ky. III ve levazmu 

15 - Süprüntü kabı ameliyathaneler için yerli 
16 - {Legü) nün elektrik lambalı ekartörü 
17 - Litotriti, çocuk için levazmu ile 
18 - Paşon vakez aletleri 

19 - Undala kısa mevce tedavi cihazı 
20 - Diatermi cihazı iki ki§ilik 
No. 

146 Resim Zeiu Globül saymak için bürker 
138 n ,, Teilung Bürker 
140 
145 

n 
,, 

,, 
" 

,, Fuchs - Reaenthal 
Pipet globül rou.ge ve globül blanc 

3 
2 
4 
3 
3 
6 
4 
4 
6 
6 
3 

1 
2 
2 
8 
1 
1 

l 
2 
2 

181 
için Pappen heim 6 

Kömürlü lamba için kalın ve ince kömür 100 
Kanda şeker miktarını tayin iç.in Zdaa l 
Creceluis Seifert Model D., Kollmeyer 

8001 
110 

8649 

'1232 

• 8926 

" • 

,, ., 
,, ,, 

Reiclıert 

,, • 
" Leiu 

Leltz 
,, 
,, 

marka da kabul edilir. 
Lup 
Mikroskop tablosu komple. 

Polari metti her fCY muayeneci içni 
elektrik limbalı 
Sedr şişeıi 
Lnmersion florit 

Kuru hava isterilizatörü 55x40x35 
Benmari emaye cidarlı veya amyan\ 
cidarlı 37 ve 56 dereceye regl• 240 
tüblük ve 220 voltluk 
Büret muhtelif C. C. 
Petri kutuları muhtelif cesamette 
Sikartüpü 

Acide Urique tüpü 
Ureometre İvon 
Çalar liboratuvar aaati 
Hemoğlobinometre 
Otoklav çift cidarlı 62ıı:50 

2 
1 
1 

2 
1 
1 
1 

12 
100 

12 

3 
4 
1 
2 
1 

1 - Yukarda yazılı alat ve ede""V&tı tlıbbiyenin ZelM, Leitz, ve 
Reichert markahları ıayaru kabuldür. 

2 - Yukarıda yazılı kırk bir kalem allt ve edevatı tıbbiyenin 
hepsinin muhammen kıymeti (5357) lira {70) kuru~r. (Beş bin 
Uç yüz elli yedi lira yemn. kuruştu.) 

3 - Bu allt ...e edevatı tıbbiye hakkında daha fazla izahat al· 
mak iatiyenler hastahane sertababetioe müracaat etmelidirler. 

g36 eenesinde Eşrefpaşa hastahanesine alınacak 
alin cerrahiye listesidir, 

Makas 1826 Krupp 
,, 1829 .. .. 1655 .. 
,, 1828 .. ,, 1830 ,, 

Bisturi 1220 • ,, 1700 .. 
• 1442 • 

:Ecarteure 3576 krapp 
Peııı llM::ulic.z eğri 3332 ,, 

Pena Kocber 13,5 cm. 3305 " 
StltUT '~ O. 212 Nr. 000 Cbrome Acuflrm ., ,, 

'' " 00 " • .. ti ,, ., o • .. .. ,, ,, 
" 

6 " ,, 
ıl " 

,, ,, 1 
" .. .. ,, 

" .. 8 ,, ,, .. .. .. .. 11 " ,, 
• .. " ,, 12 ,, 

" 
•• " - ,, 13 .. 

h .. " 14 .. 
" H. 218 ,, 1/3 " ,, 
•• Fb. 254 ,, 1,3,5,7,9,11,12,23 

.. " .. 
" (Beher numaradan 6 adet) 

3 
3 
3 
3 
2 
6 
6 
3 
2 

12 
12 
24 
24 
24 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

18 
48 

İpek Aseptur marka Nr. O 6 

" tl " " 1 6 
,, ,, ,, .. 2 12 
h " b ,, 3 12 

paket 
paket 

,, 
., 

,, ,, " ,, 4 12 
5 " 

,. 11 " n 6 ., 
Yukarda yazılı alatı cerrahiyenln hepsinin löymetl muham-

meneai yüz liradır. (100 lira) (360) 1-594 

1 SATILIK EV ve ARSALAR Tel: 1475 1 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden ı 

3-Mart .937 tarih çarşamba günü saat 15 de latanbulda Nafia 
müdürlüğü eksiltme komisyonun odasında (32.000) lira kqif be
delli Şile • Ağva yolunda betonarma Göksu köprilaü infaatı kapa.. 
lı :.zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel büyük köprüler 
ve to•e inşaatına dair fenni şartnameleri , proje~ ~eşif h~la~ile 
buna müteferrl diğer evrak (160) kuru9 mukabılınde daıresındo 

verilecektir. . 
Muvakkat teminat 2400 lıradır. 
İlteklilerin teklif mektuplarını ve en az 30.000 liralık beton-

1c··prü yaptığına dair Nafia Vekaletinden almış olduğu mü
armheh'tl~k ve ticaret odası vesikalarım havi kapalı zarflarını 
tea 1 1 d N f' "d" l··-.. kb S· mart 937 günü saat 14 e ka ar a ıa mu ur ugune ma uz mu-
kabili vermeleri. (571) 1.530 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
10. 3. 937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da Nafıa Vekiletin

~e şose _ve köpr~ler reisl~ği_ e_ksil?11e komi~yonu odasında (356 000} 
lıra keşıf bedellı Tunçeh vılayetınde Elazız - Plür yolunda Pertek 
ve Süngeç v~. E~_azi~ ~iliyetinde Elaziz • Pa!o yolunda Gülüşkür 
betonarme koprulerı ınşaatı kapalı zarf usulıyle eksilt.meye konul • 
muştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (17ıO) ku
ruş bedel mukabilinde şose ve köprüler reiı;liğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 17990) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

ibraz ve bir gözü en az 50 metre açıklığında betonarme bir köprü 
veya bir teahhüdde en az 300.000 liralık kÔprü ve buna benzer ın· 
patı iyi bir surette yaptığını isbat etmesi meşruttur. 

Teklif mektuplarının 10. 3. 937 çar§amba günü saat (15} 'e ka
dar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(234) 1~518 

-----·-
İsmet Paşa Kız Enstitüsü 

Direlctörlüğün den: 
. Ankar~ İsmetpaşa kız enstitüsüne açık eksiltme suretiyle kala 

nfer tamıratı yapılacaktır. Muhammen bedel 569 liradır. A~ık ek· 
ıiltme 13-2--937 cumartesi günü saat 11 de okullar sağışmanlıifında 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 42 lira 67 kuruştur. Şartname
yi görmek istiyenler okul direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

(208) 1--412 ------
Nafia Velcaletinde n: 
1 - 19 Şubat 1937 cuma günü saat 14 de Ankarada Vekilet mal

zeme eksiltme komisyonunda altı grup 12 parça atelye tezgahının 
grup grup açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve 
muvakkat teminat miktarları: (241) 

Grup :Adet : Cinsi 

L 1 ı :375 Şeping planya 
ı 1 :550 Şeping planya 

il ı l :32 - sütunlu matkap 
: 2 :16 JI sütunlu matkap 

Muhammen: Muvakkat 
bedel Tem.inat 

· Lira Kr. Lira Kr. 
: 2.100:-: 157 50 

1.900 ;-: 142 50 

III ı 1 :400 kollu destere : 1.700 :-: 127 50 
IV ı l :125/160 A elektriklikaynak ciha:ıı: 850 :-: 63 75 

V ı 1 :5 kollu makas 
ı 1 :4000 1 otojen kaynak cihazı 900:-: 67 50 

1 1 :750 K&· montaj vinci 
ı 2 :4 m3 seyyar motopomp : 220:-: Hi 50 

3 - Her &rupa ait eksiltme şartname ve teferruatı parasız olarak 
Ankarada V ekfilet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

4 - İıteklilerin her grup için ayrı ayrı pey sürmek Ü.zere 19 fUıt 
bat 1937 cuma günü uat 14 de Ankarada Vekalet malzeme müdür· 
lüğiinde bulunmaları lbmıdır. 1--4'14 

Ankara Valiliğinden: 
Onuncu yıl yatı okulu talebesinin iaşeleri için muktad aş.ağı• 

da yazılı 1334 lira 70 kurut muhammen bedeli olan · erzak açık ek
ıiltme auretiyle müybayaa edilecektir. Ekailtme 18.2.937 ıünü saat 
15 de vil:lyet binasında.ki encümeni daimi salonunda yapılacaktır. Vo 
tartoamede yuılı muhammen bedelin %7,5 "Jıillbetindeki para. tah· 
vilit ve banka mektubunu ibraz edenler ebiltmeye lttirik ettirile
cektir. Bu husus hakkında daha etraflı mal&nat almak ve prtna
meyi görmek iıtiyenlerin Ankara Kültür Direktörlüfüne mürac• 
atları. (268) 
Cinıi 
Sade yalı 
Pirinç 
Makarna 
Pirinç unu 
Çam fıstık 
Zeytuo 
Bulgur 
Salça 
Sirke 
Süt 
Yofurt 
Peynir 
Taze yaprak 
Maydanoz 
Hiyar 
Taze kabak 
Koyun eti 

Mikdarı 
150 
100 
40 

Adet 

5 
2 

100 
25 
70 

20 
50 

150 
80 
20 

100 
2200 

1-520 

150 
204,) 

Fiatı 
95 
20 
25 
25 

ıoo 

35 
12 
25 
15 
20 
25 
45 
20 

2 
5 

10 
45 

• 

Tutan 
142 Si 
20 00 
10 00 
1 25 
2 ~ 

35 ot 
3 .>t 

17 51 
3 ot 

10 Ot 
37 51 
56 Ot 

.. Ol 
3 ot 

10 Ol 
10 ot 

ggo °' 
1334 75 

Miizik öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden: 

1 - Ankara Müzik Öğretmen Okulunda yaptırılacak tamir•' 

açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
Ke,if bedeli 562,08 kuruştur. 
2 - Pazarlık 22.2.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 3 de 

Okullar Sayı,manlıfında teşekkül eden komisyonda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin yüzde 7.S güven paralariyle beraber tayin olu

nan gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
4 - Ke~if projesini görmek istiyenler Milıik Öğretmen Okulu 

Direktörlüğüne baıvurmaları. (263} 1-505 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satın alınması gerek olan 

ve metresine (280) kuruş kıymet biçilen ye•miş.ten seksen \ıeş bin 
metreye kad~ kışlık elbiselik ve metresine üç lira değer verilen o
tuzdan kırlı: bın metreye kadar kaputluk kumaşa aid pazarlık 1.3.937 
pazartoai günü aaat on beşte yapılacaktır. 

2 - Toptan ve ayrı ayrı en a.z fiat teklif edeceğe verileeok olan 
bu kumaşlara aid ~artnarne (17) lira (90) kuruı karşılığında ko
misyondan alınabilir. 

3 - Kışlı~ elbiselik kumaş ilk teminatı (13,750) kaputluk temi· 
natı (7250) lıradır. 

4 - Pazarlığa karışmak istiyenlerin belli gün ve saattıe ilk temlo1 
nat ~anka mektubu veya makbuzu ile şartnamede ya.zıJı belgelerle 
ı ..• u syona w.ışvunnalan. (206) 1-586 

--~--__;"~e;.:,.rı~·l~ecek mektu ların kabul edilmiyece~i. 
~~~~~~~~~~------~--~~~-
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Mecit 
idrar yoJJan 

mütehassısı 

İtfaiye meydanında Kur -
~ tuluş apartımanında birinci ~ 

kat. ? , 
' 

~ Pazardan maada her gün 
~ saat 17 den 19 a kadar hasta-
~ larrnı kabul ve tedavi eder. 
~ Telefcn: 1769 1--447 

~ 

i.~ 
~ 

DOKTOR 

l{adri Y etkiu 
Hinrci sınıf 

~ Dahiıf ııastalıklar müte-
~ hassısı Yenişehir - Uçar SO· 

~ kak No. lJ 

Telefon: 3174 

KİRALIK ODA 
Ayle yanında möble ve kon

forlu. Yenişehir, Tuna Cad. Yi-
ğitkoşun sokağı, ıs. 1-576 

Merliez 
Lahoratııvarlan 
Direktörlüğün

den: 
Müessese hayvanatı için alı

nacak 40000 kilo arpa açık ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi 
15.2.937 pazartesi günü saat 15 
dedir. Şartnamesi müdüriyetten 
bedelsiz verilir. Muvakat temi
natı (150) lira olup Banka mek
tubu veya vezne makbuzu ve 2490 
sayılı kanunda yazılı vesaikiyle 
beraber muayyen olan gün ve 
saatte Ziraat Vek~leti Muhase
be Direktörlüğünde toplanacak 
olan komisyona müracaatları. 

(203) l---408 

Askeri 
Fabrikalar 

Tif'uret 
!{aleminden: 

Fabrikalar ihtiyacı için mik
darı ne olursa olsun (Levha, Bo· 
ru, Çubuk veya külçe halinu'!) 
hurda kurşun satın almacaktu. 
Bu nevi kurşun satmak istiyen
lerin pazarlık için İstanbulda 
Fındıklıda Askeri Fabrikalar 
yollama amirli ğine, Ankaıa'da 
Ticaret Kalemine mUracaat.ları. 

(248) 1-479 

İstanbul Nafıa 
Müdürlüğünden: 

26 • 2 • 937 cuma günü saat 
15 de İstanbul'ria Nafıa Müdür
lüğünde ( 19112) lira keşif be • 
delli yüksek deniz ticaret mek
tebi kalorifer işleri kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Mukavele, eksiltme, bayın • 
dırlık işleri genel, umumi ve 
fenni şartnameleri proje, keşif 
hulasasiyle buna müteferri di -
ğer evrak (96) kuruş mukabilin
de dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (1434) li· 
radır. 

İsteklilerin teklif mektup • 
larını ve en az (10.000) liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair 
Nafıa Vekaletinden almış oldu
ğu müteahhi tlik ve ticaret odası 
ve sikalarını havi kapalı zarfı 
26-2-937 cuma ~ünü saat 14 e ka
dar Nafıa Müdürlüğüne verme
leri. (554) 1-465 

- Balık Yağı -Taze KıJ. 85 K. Tıwze 
Bu senenin 

SAKARYA ECZANESİ 

Ankara Müd~faai Hukuk 
caddesi -

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Na<>uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarrnda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

MlLLI MÜDAFAA 
VEKALETi SATIN 
ALMA KOMiSYONU 

iLANLARI 

BİL İT 
Vekalet ihtiyacı için 800 kilo 

benzin, 1200 metre minder kılıf
hk bez, 32 tane su maşraba:sı, 6 
tane yatak çarşafr, 12 tane yas
tık kılıfı, 6 tane yorgan çarşa
fı, 6 tane nevresim pazarlrkla 
ayrı ayrı alınacaktır. Pazarlığa 
gireceklerin 15.2.937 pazartesi 
günü saat 11 de M. M. V. Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(312) 1-590 

BlL!T 
Yapı: M.M.V. Daire erat pav

yonunun ikmali inşası kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Keşif tutarı: 5263 lira 12 kuruş
tur. Keşif, proje ve şartnamesi 
parasına karşr inşaat şubesinden 
alınacaktır. İhaJesi: 3 mart 937 
çaramba günü saat on birdedir. 

İlk teminatr: 394 lira 73 ku· 
ruştur. 

Eksiltmeye gireceklerden il
gili bulunanlar 2490 sayılı kanu
nun 2. 3 üncü maddelerinde iste
nen belgelerle birlikte teminat 
ve teklif mektubunu havi zarflar 
en geç ihale günü saat ona kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna 
versinler. (313) l-S91 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 600 kuruş olan on bin iki 
yüz metre elbiselikhaki gabar
din kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2 Mart 937 salı 
günü saat 15 de M.M.V. Satın 
alma Ko. da yapıJacakttr. 

3 - İlk teminat 4310 liradır. 
4 - Şartnamesi 306 kuruşa M. 

M. V. Satın alma Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye g irecekler ka

nuni teminat ve 2490 sayılr ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazdı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale s;:ıatinden en 
az bir saat evci M.M.V. Satın 
aln;ıa Ko. na vermeleri. (314) 

1- 592 
BİLİT 

1 - Harp okulu ihtiyacı için 
2.100 tane yatak örtüs ü beheri 
4oo kurus fiatla olmak üzere ka· 
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al· 
rnak ve örneklerini görmek isti
yenlerin hergün öğleden sonra 
komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarr 630 
liradır. 

4 - İhalesi 1-3·937 P. erte
si günü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazıl r vesikaları. 
ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evel M.M.V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (317) 1-595 

BİLİT 
Aşağıda tesbit edilen malze

me ayrr ayrı pazarlığı icra edi
lecektir. Pazarlrğı 15.2.937 pa
zartesi günü saat ondadır. İstek-

• liler belli gün ve saatinde M.M. 

V. satın alma komisyonuna gel
meleri. (311) 

Yapılacak iş ve alınacak 
malzeme mikdarı 

2 fort ve 9 motorsiklet lastik
lerinin tamiri, 

5 tane binek otomobili lastik 
tamiri 

34x7 ebadında RUS kamyonu 
için patinaj zenciri. 

30 metre murabbaı Lineleom 
muşambası 1-589 

Ankara 
V 1~1~~--d a.l...l...Ll.f5ııı: en: 

Çubuk deresi mecrasında par
sellere ayrılan kum sahaları a
çık artırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 15.2.937 tarihine mü
sadif pazartesi gilnü saat 16 da 
vil~yet daimi encümeninde ya
pılacaktır. Beher parselin mu
hammen bedeli 500 liradır. Ar
tırmaya girmek için muhammen 
bedelinin yüzde 7,5 nisbetinde 
muvakkat teminat itasına mec
burdur. İsteklilerin ihale günü 
daimi encümene şartnamesini 
görmek istiyenlerin hususi mu· 
hasebe müdürlüğüne müracaat-
ları ilan olunur. (269) 1-510 

Ank~ara 

V afiliğinden: 
3101 lira 82 kuruş keşif be -

delli Ankara müstakil jandarma 
taburu süvari ahırının kiremit 
altı kaplama işi 18-2-937 tarihi
ne rastlıyan per,embe günü sa
at 15 de Ankara Nafıa Müdür
lüğü odasında toplanan komis
yonda açık eksiltmeye konul -
muştur. 

Muvakkat teminatı 232 lira 
64 kuruştur. 

İstekliler teminat mektubu
nu ve ticaret odasının musaddak 
vesikasiyle Nafıa Müdürlüğü -
nün fenni ehliyet vesikasını ha
iz oldukları halde yukarda yazı
lı gün ve saatte komisyona mü
racaa t edeceklerdır. 

Buna ait şartname ve saire -
yi h er gün Nafıa dairesinde gö-
rebilirler . (253) 1-483 

Askeri FabrikaJar U. , 
Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonu ilanları 

MUHTELİF ELEKTRİK 
MALZEMELERİ 

Tahmin edilen bedeli (3500) 
lira olan yukarıda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 26. 2. 937 ta
rihinde Cuma günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (262) lira 50 ku· 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün saatte komisyona müra
caatları. (284) 1-543 

En ho9 meyva tuzudur. lnkı · 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız· 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ. 
HUKUK MAHKEMESİ RE
İSLİG1NDEN: 

Temyiz mahkemesi Ticaret 
dairesi odacılarından Vahit oğ· 
lu Rifata: 

Karınız Ankarada Mustafa 
kızı Şerife tarafından aleyhini· 
ze açılan boşanma davasının 25. 
11.936 günündeki duruş.manrzda 
gerek sizin ve gerekse davacmrn 
mahkemeye gelmemiş olmaları
na binaen usulün ( 409) uncu 
maddesi ahkamına tevfikan da
va müracaate bırakılmış ve da
vacı (20.1.937) günlü dilekçesiy
le davasını yenilemiş olduğun
dan tayin edilen 15.2.937 pazar· 
tesi günü saat (14) de Mahke
mede hazır bulunmanız veya bir 
vekil gödermeniz lazımdır. Ak
si takdirde hukuk usul muhake
meleri kanununun 401 ve ( 405) 
inci maddesi mucibince muame
le yapılacağı mezkur kanunun 
142 inci maddesine göre tebliğ 
yerine geçmek üzere ilan olu· 
nur. 1-593 

TERCÜME 
İşJeri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı karş ı sın
da Denizciler Sokak No. 4. Te· 
lefon No. 2119 1-488 

YENi 
BU GECE 

Anl<.ara 
Valili~ııden: 

Hususi idare tahakkuk ve 
tahsil şubelerinde yapılacak böl
me tesisatiyle tamiratı açık ek • 
siltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen keşif bedeli 
780 liradır. 

İhale 18 - 2 • 937gününe mil
sadif perşembe günü saat 15 te 
vilayet daimi en'l:ümeninde ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için 58 
lira 50 kuruş nisbetinde muvak· 
kat teminat itası lazımdır. 

Taliplerin ihale günü daimi 
encümene şartnameyi görmek is
tiyenlerin hususi muhasebe mil~ 
dürlüğüne müracaatları ilan ol.ı
r.ur. (259) l--492 

Kiralık Apartman 
Emniyet Abidesi Parkına 

nazır, Müdafaa caddesinde iki 
yatak odasr, salon, yemek oda
sı, büro, hizmetçi odası, garaj 
ve şoför odası, kalorifer her 
türlü konforu olan bu apartı· 
man kiralıktır. Tel: 3618 

l-600 

1 
DEVLET DEMIRYOL
LARI ve LiMANLARI 
UMUM MÜDORLOC.0 
SATIN ALMA KOMiS-

YONU İLANLARI 
Muhammen bedeli (21447.40) 

lira olan cam malzemesi 1.3.1937 
pazartesi günü saat 15,30 da ka· 
palı zarf usulü ile Ankarada İ• 

· dare binasında satın alınacaktır, 
Bu işe girmek istiyenlerin 

(1608.56) liralrk muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği ve· 
sikaları, resmi gazetenin 7.5.19311 
gün ve 3297 No. lu nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve 
ves~ka ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız oJara.k 
Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(305) 1-588 

Anliara Askerlik 
Suhesinden: 
' Askeri daire ve müesseseler• 

de ücretle istihdama istekli ih
tiyat tabiblerin şubemize müra• 
caat etmeleri ilan olunur. 

(322) 1~599 

l(ültür Bali.anlığından: 
Bakanlıkça bastırılan bazı kitaplar için kopya, adapte veya yeni· 

den çizme suretiyle küçük haritalar yaptırılacaktır. Haritaların ör• 
nekleri ve mevzuları Bakanllk Yayın Direktörlüğünden verilecek.o 
tir. Bu işleri yapmak istiyenlerin yapmağa muktedir oldukları iş
ler hakkında fikir vermeğe elverişli birkaç örneği de birlikte gön~ 
dermek il.zere şahısları ve iş yapma şartları hakkında her türlü ma .. 
lfunat veren fotograflı birer dilekçe ile 20 şubat 1937 cumartesi gil· 
nü öğleye kadar Kültür Bakanlrğı Yayın Direktörlüğüne müracaat 
etmeleri rica olunur. (319) 1-597 - ···-----
Çanliaya Birinci Mıntaka Tapu 

Sicil Muhafızlığından: 
Ankaranın Karadere mevkiinde kain olup 3275 umum ve 15/ 225 

husus numarasiyle verginin eski ~ydmda Hoca İbrahim ve yeni 
kaydında Hoca oğlu İbrahim adına yazılı bulunan bir kıta harap 
bağın tapuda kaydı bulunamadığından Hoca İbrahim vereseleri ta· 
rafından namlarına senetsiz tasarrufattan tapuya tescili istenil• 
mektedir. Bu yerin mülkiyeti hakkında tahkikat yapılmak üzere 
18.3.937 perşembe günü saat 10 da yerine memur gönderilecektir. 

Bu yerde benim hakkım var, diyenlerin ellerindeki belgeleriylo 
birlikte mmtakamıza veyahut tayin edilen günde yerine varacak 
memurumuza başvurmaları bildirilir. (300) 1-587 

SiNEMALAR HALK 

ZİGFELD 
BU GÜN BU GECE 

MACAR RAPSODiSi 
Paul Hörbiger. Sybile Shmitz 

Yıldızlar Kıralı 
Wilyam Powel - Myrna Loy 

Binbir güzelliklerle dolu baştan 
başa bir şiir 

GÜNDÜZ 
2.45 ve 6.45 de B E Ş 1 Z L E R 
4.45 de M A Z U R K A 

Çok nefis şarkı ve müziklerle 
süslü atki, hissi gayet müeasir 

bir film 
Ayrıca 

PARAMUNT JURNAL 
Halk matinesi: (Saat 12 de) 

YER TlTREDl 
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lKi 
Meşhur s in e ma 

makanşık davayı bir parça sadeleştir
mektedir. Mesela, bazı sahnelerdeki fon 
birkaç saniye değişmiyecekse, yalnız 

bir defa çizilir ve düzinelerle her biri
nin ayrı ayrı fotografı alınırken, bu 
fon alete konarak birlikte çekilir. 

M iki • Mavz'ı herkes tanır ve onu 
gördükçe katıla katıla güler; fa· 

kat buna rağmen, Miki - Mavz meselesi, 
çok ciddi bir meseledir. 

Miki - Mavz, Valt Disney'in yaratıcı 
kafasından çıkmış ve hiınerli eli ile 
kağıd üzerinde tesbit edilmiştir. O fi· 
lim halincle bütün dunyanın sinemaları
nı dolaşmakta, yapmadığı çılgınlıklar 
bırakmamaktadır. 

Bu nevi filimlerin imali, yeni değil· 
dir; fakat bunlar son zamanlarda mü • 
kemmelleştirmiş ve yalnız mühendisi 
değil, bu filimde öğretici bir kıymet 
gören öğretmeni de çok yakından ala
kadar etmege başlamıştır. 

Valt Disney'in bazı filimleri hakika -
ten birer büyük sanat eseridir. Hatta, 
Londra'daki « Leyçester Galeri ,, Dis
neyin Miki • Mavz filim resiml~ri."i 
teşhir etmek cesaetini bile göste~ı~.tır. 

Valt Disney, başkalarını da guldure
cek surette gülmesini bilen bir adam.• 
dır. Milyonlarca insanın aklına gelmı
ycn 'eyleri düşünebilen bu adam, ~~n
Jarı beyaz perde üzerine nakletmek ıçın 
lazım olan enerjiye de maliktir. v 

Disney, bir çok yıllar evvel yaptıgı 
ilk filiminin metresini, 1 frank 20 san· 
time satmıştır. bu fiyat bugünkü filim

.. d fa daha ucuz· ]erinin fiyatından yuz e 

dur. 
Bundan on yıl evvel, o, alelade bir 

' ]arak fotografçı ve reklam ressamı o 
Holivud'da dolaşıyordu. Açmış olduğu 
Studio'nun kirası, ve ilk filminin mas
rafları, onu boğaza kadar borca sok • 
muştu. Fakat o, hiç yılmadan çalışmaya 
devam ediyordu: kedilerin, kop eklerin, 
tavşanların, hasılı bunl:ıra benzer bir 
çok mahlukların hareketlerini etüd edi
yor, yeniden filim resimleri çiziyordu. 

n 
Ik Miki - Mavz filmi, hiçbir ta -
rafta iltifat görmedi; babası ço

cuğuna ses vcrinciye kadar bu istiskal 
devam etti. Sesli filim çıkar çıkmaz, 
Miki • Mavz çabucak bütün dünyayı 

fetihetti. 
Bugiin artık yüzlerce artist, Disney-

in verdiği fikirlere göre resim çiz -
mekle, bc!ltl'l'"r hazır1amakla meşguldür. 

B öyle bir filme, tazım ola~ 8 ita 10 
bin resmi ayn ayrı elle çızmek ko

lay birşev olmadığı için. bunu ancak 
muayyen bir grub sanatkarın el birili
ğile calısmat;ı savt'sinde basarmak müm· 
kündür. Miki - Mavz'ın, cok girift olan 
ambrioloji'sinden. fikir konseosiyon' -
nundan ta beyaz perdeye aksettirilip 
hoparlör ile ses İ!iidilinciye kada~ ge : 
çen safhalarının yalnız en ehemıyeth 
olan! rını aşağıda izah edeceğiz : 

Evvela, M.ki _ Mavz'ın başlayac:ağı 
yeni sergüzeştin planr, programr hcızır 
lamr. Ondan sonra, bu dü~üncenin ana 
hatlarına P.Öre bas ressam esas safhaları 
kurşun kalemi ile k~ğıd üzerinde tes
bit eder, ve bu suretle, karikatör mec
mualarında rastlanıldıgı gibi bir sürü 
res·mlcr m .. vdana gelir. 

Bir taraftan bu esas safhaların re -
simleri çiziledorsun, obür taraftan bu 
ser üzestin myziği hazırlanır. Şütün 

bu ilk hazırlıklardan sonradır ki, çizi
lecek olan resimlerin aded ve tarzına 
aid teferruat planı yapılır. 

Miki - Mavz'ın en surükleyici, en cok 
güldürücü tarafını, kendisinin bulun· 
du ~ u yerde ister canlı isterse cansız 
olsun, bütiin petde gciı ülenlerin melo· 
dinin temposuna uygıın olaralt zıpla -
dıkları, hopladıkları, kınılıp dans et
tikleri anlar teşkil etmektedir. Bu bir 

iki satır içine sokulmuş olan safha, 
scivlemesi kolay. fakat basarılması çok 
güç olan bir şeydir. Bu, inbik bicimin
deki mahlfıkun koskocaman kulaklarına 
rnfüı:iği işittirmek. onun vücuduna in -
sandaki ritmik duygulan telkin ede -
bilmek için, sonsuz bir ölciide fikir ve 
resiU'I işlerine ihtiyaç vardır. 

Faraza, figüranlardan birine Ştravs'ın 

Faresi 
F ilme 
Nasıl 
Alın ır 

M iki - Mavz'ın müziğini hazır

lamak için, Valt - Disnev'in 
elektro - akustik tekniğile teçhiz edil
miş bir konser salonu ve bir mükem
mel orkestrası vardır. 

Orkestranın şefi, camla çevrilmiş hu· 
susı bir dairede oturmakta ve müziği 
kulaklıkla dinlemekte ve mikrofonla 

idare etmektedir. 

Her müzi:.yenin 

önünde de ayrı

ca bir mikrofon 

bulunmaktadır. 

Dünyanın en l· 

Miki Mavz filmni almak 
alelade bir film 

çevirmekten güçtür 
caib mesleği sesli 

filimi çekilirken çalışan ses artislerin
dedir mesela, bunlardan biri mikro -
fona homurdanırken, diğeri ciyak ci· 
yak haykırmakta, bir diğeri Miki -

Mavz'ın talim etmi!J olduğu sesini bü
yük bir dikkat ve ihtimamla tekrarla -
makta, obürü havlamakta yahut horos 
gibi ötmektedir. 

valslarından birini dans ettirmek icab 
edince, teferruat planındaki her hare • 
ket, müziğin temposuna ve her tempo 
kısmına uygun olarak tanzim edilmek 

lazımdir. 

Bir vals temposuna 15 ili 20 resim 
düşmektedir ki, bu 20 resim üç adım 
gibi muayyen bir hareketi göstermek • 

tedir. 

Yapılmış olan plana göre yüzlerce 
kişi çalışmağa başlar. « animatör > ler, 
transparan kağıdlar üzerine figürleri 
çizmeğe koyulurlar; her resim, Ö:'lce -
kine göre ancak pek az hat inhirafi ile 
çizilir; yüzlerce kız, fon'i hazırlar. 8 
i15. 10.000 resmin hepsi bittikten sonra, 

her )>iri ayrı ayrı ve hirbirini takip et
mek suretile sinema filimine çekilir. 
Şübhesiz ki, teknik bazı çareler bu kar· 

Biitün bu sesler, diğer sesli filimler

de oldugu gibi, durmadan çözüliip sa • 

rılmakta olan filimde zabtedilmektedir. 

Yalnız bu filimin diğer bildiğimiz sesli 

filimlerden farkı, resimsiz çekilişidir. 

Resimli şerit sonradan hu ses filimi ile 
birleştirilmektedir. 

İşte Miki - M,....z böyle doğmuş, böy

le büyümüt ve bütün dünyayı böyle 
fethetmiı;tir. 

Vugosıavyada 

Büyük bir ilimin 
150 inci ölüm 

yd dönümü 
Bugün Belgrad'da yugoslav alimle

rinden olup heyet, riyaziyat, fizik ve 
felsefe sahalarında büyük bir kabiliyet 
gostermiş olan Roce BoJitoviç'in yü~ el
hnci ölüm yıldönümü, büyük merasımle 
kutlanmaktadır. 

Boşkoviç vefat ettiği zaman yetmişe 
yakın ilmi eser terketmiştir •.. ~u ~serler
de heyet riyaziyat ve tefadu.ı muscl~e
sat hakkında, o zamana kadar malum 
lınıyan birçok keşiflere tesadüf olun

o .k . 
maktadır.Fizikte müstedir mı rometreyı 

1 kop Likid'i ilk olarak imal eden ve te es 
Boşkoviç'tir. 

Yugoslav ilmi mahfilleri~in !ddiası
.. e Boşkoviç'in felsefesı daıma re-na gor . . .. 

lativite çerçcvesı içinde ınkışaf ettıgın-

k d .. Emstein'in ve eşya hakkm-
den en ısı • K ,. 
daki tt'lakkileri bakımından da .ant ın 

1 fı. addolunabılir. ttaıyada msf '1ne-
se e . a·· 
har dairesini biçen Boşkovıç unyanın 

l .1 1 bir ta·zda mesahasım ilk O• 
beyne mı e • .. . 

kı .f tmiqtir Nısfunnehar daıre-
larak te ı e :s ' v 

. . aha etmek suretiyle topragın 
tcrını mes . 

t• kesafetini tetkik ctmış ve saat vasa ı . 
. . harckatuıın kıtaat ve denız-

rakkascsının .. 

1 
. • tematik harekatının mahsulu ol· 

erın sıs 

duğunu ileri sürmüştür. 
Fransa ilimler akademisi ve v Büy~k 

Britanya kırallık sosyct~.i a.z~l.ı~.rna .... ı~
tihap olunan Boşkoviç Cızvıt lıgın lag-

vından sonra fransız tabiiyetini ihra~ e: 
derc~k Paris bahriye mektebi Basar ti~ 
miidürlüğüne tayin edilmiştir. Boşkovıç 

· ·d· ve "Giın"s ve aaym zamanda şaır ı ı 

yın husuf ve küsufu" na~ ~·tı~cll ~-ın
zum bir eser vücuda getımııştır. Mıma-

ride dahi büyük bir ehliyet gösteren bu 
filimin Romada Saint · Pierre kilisesinin 
kubbesi v~ Viyanada imparatorluk kil· 
tüphanesi hakkındaki etüdleri meşhur

dur. Boşkoviç yalnız bu sahalardaki fa
aliyeti ile kalmıyarak diplomasi ile de 
meşgul olmuş ve İtalyada Luka ve Tos
kana devletleri arasında Sesto gölü hak
kında zuhur eden ihtilafı hallctmi1 ve 
Luka devletinin hukukunu Viyanada 
müdafaa etmiştir. 

Roce Boşkoviç'ın 13 şubat gününe 

tesadüf eden ölüm yıldöniımü mlinase

oetiyle Belgrad'da i1mi heyet cemiyetin

de bir merasim yapı'acak, üniversitede 

bir plak'ın küşad resmi yapılacak, Boş

koviç'ın hayat ve eserleri hakkında yu
goslavca ve fransızca b;r eser neşredile
cek ve doğum yeri olan Dubrovnik'de 
dikilmiş olan bir heykel açılacaktır. 
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Ulus'un 'eni Rotatif gazete baı;;kı 
m~kincsinin nakli işi 

ULUSun yeni rotatıf gazete maki
nesiyle teferruatı Hamburg.an KJTA

RE vapuru ile yola çıkmıştır. Vapur 
şubatın son haftasında 1st.ınbul limd· 
nmc.la bulunacaktır. (63) ton ağırlığın
daki makine ve teferruatının İstanbul 
limanından supalan alınarak Anl<araya 
nakli ve gümrüklenmesi münakasaya 
konulmuştur. şartnamesinin müessese

mizde görülmesi. 

•• ••• ••••••• aın ssnwnccaıv %YL 

, __ 
l $ağlık bilgileri 

Böbreklerin nazik vazüesi 
Yeni aağlıık bilgileri bize gösteri· 

yor ki bir hayat makinesi olan vücudu
muzda işliyen muhtelif uzuvların, ci· 
hazların birbirine bağlı çalışmaları es
nasında mütemadiyen zehirlenmekte
yiz. 

Bundan başka yemek ve içmekle ve 
uzuvların bozuk çalışmalarından hasıl 
olan zehirli maddelerle de zehirleniyo
ruz. 

Bu zehirlere karşı koymak için pan
zehir yapan birçok ifraz guddelerimiz 
vardır. Boynumuzdaki tiroid ( dereki) 
guddesi ile Paratiroid, Adrenal, kara
ciger gibi zehir bozan guddeler. 

Bu zehirler o kadar çok olabilir ki 
guddelerin çok çalışmaları onlara ga
lebe çalamaz, yahud guddeler tamam 
sağlam halde bulunamazlar. 

Budurumlarda zehirlerin birçok kıs
mı dağılmak üzere ıtrah uzuv1arına, 

yani deriye, bağırsaklara ve böbreklere 
giderler. Teneffüsün yardımı olsa bi
le hamızı karbon gibi zehirlerin pekaz 
mikdarı deriden çıkabilir. Deriye ba
ğırsakların hizmeti ilave olunarak ve 
böbreklerin faaliyeti araya girerek ze· 
hirlerin başlıca bir kısım hazım uzuvla· 
rından tardolunurlar. 

Fakat kandaki zehirlerden - husu
siyle hazım cihazı tenbel olduğu za
man - pekaz bir mikdarı bu yoldan çı
kabilmektedir. 

Böylece zehir hasılatımızın büyük 
bir kısmı bedenden tardolunmak üzere 
en kıymetli ıtrah uzvumuz olan böb
reklere gider. 

Böbıeklerin başka bir ehemiyeti de 
aynı zamanda dahili ifraz guddesi ol· 
masıdır. Üremi (1) bu dahili ifrazın 
yokluğundan ileri gelen bir haldir. 
Yalnız idrarın kesilmesi ile üremi ol
maz. Üremi olmadan yedi gün idrar 
ctmiyen hastalar görüldüğü gibi bolbol 
tebevvül eden ve üre çıkaran hastala
rın da ani surette üremi haline geçtik· 
leri görülmemiş bir şey değildir. 

Bu suretle hem dahili ifraz gudde
si, hem mecralı gudde elan böbreğin 

dereki gudde ile ve onun da böbrekler
le yakından bağlılıkları ve alakaları 
vardır. 

Dereki gudde bozulduğu zaman da
ima böbreklerde de tahavvülit husule 
gelir. Bunun sebebi de derekt gudde 
bozukluğu sebebiyle .> anamryan zehir
lerin böbreklerden geçmesi ve tahriş 

etmesidir. 

(Deri ve bağırsakların kendi başla
rına bu vazıyette yardımları olamaz.) 

Zehirlerin böbreklerden geçmesiy
le idrarda albümin ve (şeffaf, hubeybi) 
(2) şeffaf, hubeybi üstüvaneler gö-

rünebilir. Bunu karaciğer bozukhığu 
da yapmaktadır. Karaciğer ve safra 

yolları bozukluğunda bu netice müs

bettir. Çok üstadların mülayim bır 

tarzda muhalif görünmelerıne rağmen 

idrarda albümin ve şeffaf üstüvaneler 

bulunmasını böbreklerin gayri tabii bir 

hali olmak üzere kabul etmekte karlı 
çıkarız Albüminin daimi mevcudiyeti 
böbreklerin normal olmadığını göste
ren kati bir delildir. 

Bazen sıhatte bulunan adamlarda 
ve çok defa bülfığ yaşındaki gençler
de, sporcularda çok yürümekten veya

hut ziyade yorulmadan sonra görülen 
ve selim denilen albümin hastalığında 
bıle adın:n delalet ettiği gibi tam bir 
selamet düşünmek doğru değildir. Bun

ların böbrek harici uzuvlarda, bel ke

migınin ône dogru eğrılmesi, bıirıyenin 
düşkünlügü, verem istidadı gibi 1Jirçok 
sebeblere ve hekim için araştırurnya 

deger hastalıklara bağlı bulundukları 

anlaşılmıştır. Ciddi let1ciklcrle se1i:n 

(1) Üremi bobreğin vazıfesini ıa

mamen veya kısmen yapamamasmclaıı 

husule gelen kan zehiı lenmesi. Bu ze
hirlenme h:ıli tabiide ur.vıyette tadil o
lunarak ve değişerek vücuda zarar ver
meksi?.in bbbreklerden çıkan zehirlerin 
çıl amamasrndt?n ve birikmesinden ile
ri geı'ir. 

(2) idrarda hurdebinle görülen üs
tüvani §eki/de cisimlerdir. idrarı ya
pan ince hurdebini borulardan gelir. 
Böbrek iltihabı olan hastafarda olur. 

Şeffaf, hubeybi, kanlı, cerahatli bir
çok nevı/t>ri •;ardır. 

albümin hastalığında böbreklerin geç• 
mişine aid veya heniız vaki olmuş ha· 
fif bir eser güsterdiği anlasılmıştır. 

Bazı müellifler idrarda görülen şef· 
faf üstUvaneleri zararsız, ehemiyetsu 
bir hadise gibi alırlar. Bunların her· 
zaman böbreklerdeki hurdebini ve ip 
demeti gibi karışık borucukların bo
zukluğundan geldiğini hatırdan çıkar· 

mamalıdır. 

Bu borular böbreklerin en mühim 
.kısmıdır. Kanın katı maddeleri ve tok
sinleri bunların hücrel~:d vasıta iyle 
tardolunurlar. 

Bundan başka bu hücrelerin b. de 
dahili ifrazı vardır. İdrarda şeffaf üs
tüvanclerin görünmesini böbreklerin 

en mühim parçasına aid bir arıza ve nok
san gibi almamızın sebebi budur: 

İntani bulaşık hastalıklarda (3) ba
demciklerin iltihabında idrarda albü
min ve diğer benzerlerinin görünmesi
ni böbreklerin bir iltihabı gibi kabul 
etmeliyiz. 

BülUğ zamanında husyelerden ve 
hasta tiroidlerden çıkan zehirler de 
böbreklerden tarholunur. 

Çok asid-ürik husule getiren haeta
lıklarda ve şeker hastalığında muhtdif 
zehirli maddelerin ıtrah uzvu başlıca 
böbreklerdir . 

Şu hallere hakarak pek tabii su~et
te hükmederiz ki bedene dışardan ye
mek ve içmekle aldığımız şeyler yahud 
başka ifade ile etin ve ispirto gibi ke
yif verici şeylerin nesiclerimizde hasıl 
ettikleri maddelerin, hususiyle gudde
lerin tenbel çalışmaları sebebiy1e mik
darı artan zehirlerin ıtrah mahalli böb
rekleroir. 

İşte bu zehirlerin böbreklerden ge
çerken hasıl ettikleri tahriş, idrarda al· 
bümin ve üstüvaneler zuhuruna sebeb 
olurlar. 

Zehirleri bozan guddeler ağır ça
lıştıkları ve ziyade ispirto kullanıldığı 
zaman bu marazi ifrazların mikdarları 
ziyadeleşit. Yalnız ispirtoyu düşünmi
yelim. İfrat üzere biberli baharlı 
şe;ler, çok hardal, turp 'e çay tiryaki
lerinin - k.i ekser defa kadınlarda görü
lür • koyu siyah çay kullanmaları bile 
bu marifetleri gösterebilir. 13 yaşına 
kadar çocuklarda siyah çay sebebiyle 
albümin vakaları görülC:Jğil vakidir. 
Albümin ve üstüvaneler kullanılan i
laçların tahrişi sebebiyle de görülebi
lir. 

Potas ve salisilat tuzlariyle olduğu 
gibi, bizmüt, cıva, kloroform gibi bir
çok ilaçlar bu tesirleri yapabilirler. 

Deri ve bağırsaklar daimi surette 
böbreklere yardım ederek onların yü
künü azaltmaya ve nazik kısımlarına 

zarar verecek ehirleri çıkarmaya ya
rayan uzuvlardır. 

Bu yarrtım birçok maddeler için mU
te-kabil iş bölümü şeklinde olur. 

İnadcı inkıbazl.,rda b ğırsaklardaki 

pisligi'l uzun müddet kalmasından ka· 

na geçen zehirin böbreklerden çıkması 

ve bundan hasıl olan fena nef celer her 

gün gôrülen vakalardandır. 1drarda al

bümin zuhuruna inkıba~ hali başlı ba~ı

na bir sebeb olabilir. Mesele yalnı:: ze· 

hirlerin çıkmasında değildir; bunların 

bobreklere mühim fenalıklar yaptıkları 

mide ve bağırsaklarda 1czlevi iltihah· 

lar husule g•tirdikleri müsbettı· Bu 

zehirlenmelerde idrar mikdan azalı •. 

Yuk rıya geçirdiğimiz not~ardan 

şüphe götürmez surette anlaşılmıştır 

ki kan zehirlerinin çok kısmı bôbre -

]erden çıkmaktadır. Azotlu maddelerin 

alışverişinde hasıl olan son şekilleri 

böbrekler ı;.ayesindc tarholunur. Bun

lar için böbrek hususi bir süzgeçtir. 

Bobreklerde nesci munzam çoga!Jı'ı 

zaman • ki eskilik ve ihtıyulamddan 

ibarettir - a t u maddeler çıkamaz o

lur, toplanır, ıhtiyarlığın arterio 

rozun marazi vaziyetindeki haller zu
hur eder. 

İhtiyarlamadan, arteriosklerozdan 

korunmak için yapacağımız tedbirlerin 
bir esası da bu nokta iızerinde temer
küz etmiştir. 

( 3) Tifo, tıfoidi, gr ·p, zarürr e, 
kızıl gibi .... 
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DOK 

l\1ecit 

İtfaiye meydanında Kur -
tul uş apartımanmda birinci 
kat. 

Pazardan maada her gün 
~ saat 17 den 19 a kadar hasta
~ 

KİRALIK ODA 
Ayle yanında möble ve kon

forlu. Yenişehir, Tuna Cad. Yi-
ğitkoşun sokağı, 15. 1-576 

I\.iralık daire 
Işiklar Caddesi Necati Bey 

Mektebi biti~iğinde tekmil kon.. 
foru haiz 14 numaralı evin üst 
katı kiralıktır. İçindekilerine 
müracaat. . 1-607 

TERCÜME 
işleri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı karşısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1-488 

MİLLi MODAF AA 
VEKALETİ SA TIN 
ALMA KOMİSYONU 

iLANLARI 

r BİLİT 
1 - 276 adet boş benzin bi

donu pazarlıkla satılacaktır. 
2 - İhalesi 18 şubat 1937 

perşembe günü saat 11 dedir. 
3 - Bidonları görmek isti· 

yenlerin Hava malzeme deposu
na müracaatlarr. Pazarlığa gire
ceklerin muayyen gün ve saatte 
M.M. V. satın alma Komisyonu • 
na gelmeleri. (325) 1-605 

BİLİT 
Eğer takımı: 300 : 340 adet 

erat eğer takımı kapalr zarf usu
lü ile eksiltme> e kor.nıuşt.ıt. 
Hepsinin tutarı (21.000) liradır. 
Evsaf ve şartnamesi parasız o -
)arak suvari subesinden verile
cektir. İhalesi: 20 - şubat - 937 
cumartesi günü saat on ikiıh . • 
dir. İlk teminatı: 157 5 liradır. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili 
bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte sahıs ve sir -
ket olsun e ğer tak~mı isl~.:-ini 
yapabilecek derecede sa:nat sa
hibi olduğuna dair İktısad V e -
k?ı1 ~ · • .... e bağlı mahalll sanayi mü · 
fetti <; l i<Yinden alınacak vesika -
Iarla teminat ve teklif mektup -
Jarmı havi zarflar en son saat 
on bire kadar M. M. V. satın al
ma komisvonıma verilmiş bulu-
nacaktır. (2~5) 1-489 

Ankara Vilayetin
den: 

1 - Kapalı zarf usuliyle iki 
tane motorlu ve arabalı pülverİ· 
zatör satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1200 
Jira. teminat 90 liradır. 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pa
.zartesi günü saat 15 de Necati
bev mahallesinde Saylavlar so
ka~ında Ferah apartımanrnda 
ziraat mücadele müfettişliği da· 
iresinde vapılacai.(tır. 

4 - Sartname .l\nkarada adı 
geçen müfettislihen parasız ve· 
rilir. 

5 - İsteklilerin teklif mek
tuplarını teminatlariyle birlikte 
muayyen günde 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme 
saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermeleri. (152) 

1-325 

ZAYİ 
AnKara birinci orta okulunun 

933 - 934 ders yılı mezunuyum, 
oradan aldığım şehadetnamemi 
kaybettim. Yenisini almak icin 
müracaat edeceğimden her ki· 
anin eline g-eçerse işine yaramı· 
yacağını itan ederim. 

Ali Baki 

ZAYİ 
Ankara Betediyesinde namı

nr kayıtlı olan 2014 numaralı 
k•,,.,ı; .)n ar'.~a plakasını kayıp 
ettim yenisini alacağımdan es
kısinin hükmü yoktur. 

Müteahhit Derviş 
1-615 

Aııl~ara . Ask~erlik. Suhesin·den: ' : 
Yoklamaya Davet 

Şubemizde kayıdlr şehid yetimleriyle harb malüllerinden su
bay ve .. e~~tm 937 yılı içinde verilecek ikramiye kayıdları 15 şubat 
1937 .gun~den l~ mart 1937 gününe kadar her gün yapılacağından 
ellerındekı resmı sened maaş cüzdanı, nüfüs cüzdanı, muayene ra· 
poru ve bu işe aid vesika ile birlikte şubeye müracaat etmeleri. 
• . Bu tariht~n sonra müracat edenlerin 937 yılı ikramiyesinden 
ıstıfade edemıyeceklerinden. mesuliyetin kendilerine aid olduğu 
ilan olunur. (303) 1-569 

Ankara P. T. T. 
Direktörlüğünden: 

.. P. ~· T.~ Müdürlüğünden radyo ilE: yapılacak itan ve reklam 
ucretlerı aşagıda yazılmıştır: 

İlan ve reklamların Ankara ve Yenişehir Telgraf gişesince 
kabul edileceği sayın halka ilan olunur. (332) 

İlan veya reklamın 
fasılasız olarak 

imtidadı 

Ay Gün 

1 
3 

12 
1 
3 

12 

Nafia Vekaleti 

Beher kelime için 
Kelime başına 

ücret 

1-612 

Kuruş 

33 
30 
25 
20 
15 
13 

Van Su İşelri Etüd Heyeti Şefliğinden: 
Evvel~e münaka~sı ilan edilmiş olan Van Şamran kanalı in

ş~~tma ta~p çı~madıgmdan yalnız eksiltme şekli değiştirilerek 
dı~er şeraıt aynı olmak üzere 11.2.1937 tarihinden itibaren bir ay 
muddetle ve. p~zarlı~. us~liyle münakasaya çıkarılmıştır. İhale 
12.~.19~7 tarınhıne musadıf cuma günü saat 15 de Van Su İşleri 
Daıresınde yapılacağı ilan olunur. (330) 1-611 

Yüksek Mühendis Melitebi 
Artırma ve Elisiltme 

l{oınisyonundan: 
1 - Muhabere şubesi laboratuvarı icin lüzumu olan bazı aletler 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulm~ştur 
2 - Eksiltmesi 17.2.1937 çarşamba günü saat 15 de Gümüş su

yunda mekteb binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Mu.hammen bedeli "18000,, ve ilk teminatı "1350,, liradır. 
4 - İstıyenler şartnamesini mekteb idaresine müracaatla para

sız alabilirler. 
5 .- Teklif mektuplan ikinci maddede yazılı saatten bir sa<Lt 

evve~ıne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ikinci maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. ( 3756) 2-6288 --------

Maliye Vekaletinden: 
Kalörifer için alınacak 100 ton (sömi kok) kömürü açık eksilt

meye konulmuştur. 
Tahmin bedeli kömürlüklere nakliyesiyle beraber iki bin dokuz 

yüz elli lira ve muvakkat teminatı iki yüz yirmi bir lira yirmi beş 
kuruştur. . 

Eksiltme, 1.3.937 pazartesi günü saat on beşte vekalet levazım 
müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapdacak
tır. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde, İstanbulda Dolmabahçede 
Maliye evrakı matbua anbarı memurluğunda görülebilir. 

Istekliler, muvakkat teminatlariyle birlikte komisyon riyasetine 
• müracaat etmeleri. (316) 1-623 

Fidan sahsı 
' Bursa Ziraat 

Müdürlüğünden 
İdarei hususiye fidanlıkla

rında yetiştirilen her nevi aşılı 
meyva fidanlarının birinci bo
yu (2-3 ya§ında) 25 ikinci boyu 
( 1-2 yaşında) 10 Jruruştan, aşı
lı asma çubukları (3) kuruştan 
fidanlrkta teslim şartiyle satıl
maktadır. İsteklilerin Bursa Zi
raat Müdürlüğüne müracaat et
mı>1,..,.; ;ı.<:., nlıınıır. (326) 

1-606 

ÇANAKKALE AGIR CEZA 
MAHKEMESİNDEN: 

Bayramıcm Cazgirler kö. 
yünden Mehmed oğ. u Adilin 
22.6.1936 pazartesi günü yolunu 
keserek çifte tüfena i kursunu 
• • b • 

ıle murnaıleyh adili öldürmek ve 
kendi üvey kızı bulunan bu adi
lin karısı Zebranın orada ceb
ren ırzına geçmekten suçlu yine 
) köyden Halil oğlu Mustafa 
hakında mahkemPmizde acılan 
dı!ruşmada: 

Suçlu M ustafaıun meskeni 
bilinmemesi hasebile ceza mah. 
l; emeleri usulü kanununun 271 
ve 37 inci maddelerine tevfikan 
iianen tebliğat icrasına ve du
ruşmanın 18.2.1937 perşenbe gü
nü saat 14 de talikine karar ve. 
riimiştir. O gün ve saatte mah
k~meye gelmesi ve gelmediği tak
dırde bu ilanın neşri tarihinden 
itibar~:n iki hafta geçtikten son. 
ra gaıp saytlaca~r ilan olunur. 

(333) 1--613 

Hususi ders 
Diplomalı bir Alman Bayan 

ucuz şeraitte Almanca ve Fran
s.z.:a ders veri yor. İmtihanlar 
için talebeyi mükemmel hazır
lar. Ankara Posta kutusu (173) e 
müracaat. 1--614 

Satılık Ev 
Ankara İsmet Paşa Mahal

lesi uzun yolda 72 numaralr fev. 
lr<.ni üç oda bir mutfak bir sa
lon ve tahtani üç oda bir mutfak 
üç dükkanı olan hanem satı
lıktır. 

Aynı mevkide 
fe müracaat. 

s 0 bzeci AkL 
Evin sahibi 

Mehmed 

Ankaı·a 3 iinci.i sulh hu
kuk lıakimliğimlen: 

Ankarada mukim elbiseci 
Hayrinin vefatı üzerine mahl e
mece terekesine el konmuş ol
duğundan kefaletli alacaklı o
lanlar da dahil olduğu halde bil
cümle alacaklı ve borçluların ve 
mirasçısının vesaiki resmiyele
riyle beraber bir ay zarfında An
kara Üçüncü Sulh hukuk mah
kemesine müracaatla alacakları
nı kaydettirmeleri, vaktiyle ala
caklarmı kaydettirmiyenler mi
ras'.iı~·a ve şahsen ve ne de tereke
ye i "3 relen takib edemiyecekle
ri lüzumu iliin olun.ur. 1-601 

Müzili Ö~Tetmen Okulu 
Direktörlüğünd.en: 

5.2.937 cuma. 8.2.937 pazartesi, 12.2.937 cuma, 15.2.937 pazartes.I 
günlerinde Ulus gazetesinde okulumuzun tamiratına aid ilfuıda pa• 
zarlığın 22.2.937 tarihinde yapılacağı yazılı ise de mezkfu tarih kur,, 
ban bayramına tesadüf ettiğinden pazarlık 26.2.937 tarihine müsadif 
cuma günü saat 3 de Okullar Sağışmanlığmda yapılacaktır. (323) 

1-604 

LONDON. .,. 
The r.eading Finıı.ncinl Journal with the Lnrı;:cst rnreulation of a.nt 

Finaucial Dıilly in the British Empire. 

Republic of T urkey Supplement 
puLli.ıılıcu with tlıe İ.ilsue of Februnry lst, 1937, 

coıııuliııı ot 48 PAGES ILLUSTRATED, WITH BPEOIAL ilTIOLES OM 

KEMAL ATATÜRK by H.E. iSMET JNÖNÜ. 

Special Messngcı from 
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H.E. Dr. Teft.lı: Rustu Aias, Miııi~ter for .l:'oreign Ailnirs. 
H .E. Fuat Agrali, Miııister of Fiunuce. 
11.E. Oelal Bayar, .Minister of Natiounl Eronomy. 
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PEK YAKINDA 

B t R Y 1 L D 1 Z 
D O G U Y O R 

~111Ei311~------
1'afia V eli~Jetinden: 

Pazarlıkla eksiltme ilanı: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Sryasal Bilgiler Okulu 

kanalizasyon inşaatıdır. 
Keşif bedeli (2898.45) liradır. 
2 - Eksiltme 16-2-937 tarihinde salı günü saat 15 de Nafıa ı/e• 

kaleti yapı işleri odasında pazarlık usuliyle yapılacaktır. ,. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 15 kuruş ınıt 

kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 1' 
4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 217 lira 38 kuruşlusi 

muvakkat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikası ibraz etıJle 
muktazidir. ttefl 

İsteklilerin vesaiki havi zarfları 2 inci maddede yazılı 5~~· de 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabı ırı 
vermeleri lazımdır. (235) 1-455 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil N a c i Ana.artaJar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

tesirinden 

l~SATı;fK.E"v ve AR:AL!_R Tel: 147:_1 
Mesulivetli Anl\:ara Malıdud 

G:iven Yapı 
• 

I\.oop eratifinden: 
Martın altısına müsadif cumartesi günü saat 15 ti! ortaklar u

mumi heyeti Ankara Sümer Bank merkez binasında fevkalade 

içtirnaa davet olunur. - d ı t d ·ıa 
Esas mukavelenamenin bazı maddelerinde aşaglıda yaMzı 1

1.a. 
1 

-are ec ısı 
tın yapılması: 

. ( irkctin merkezi Ankara, müddet~ 
Madde 1 - .. Bu ~a~~hent.•~a :den ikinci fıkrası (şirketin merkezı 

on bes yıldır) cumlesını ı 1 • T 
Anka~a, müddeti on yedi yıldır) suretınde tadı ı. . 

dd ·n (kooperatifin hisse senedlerı nama 
Madde 3 - Buma enı . . .. 

muharrerdir) cümlesi (inşaat hesablarmın netıcesıne gore koo~e-
ratifin çıkaracağı hisse senedleri nama muharrer olacaktır) suretın-
de tadili. dd · (B) ( D) bendleri ile ma enin 

Madde 4 - Bu maddenın ve 

i a ·mm kaldırılması. 
son · · .:ı •• ı · 1 

B 
ddenin birinci kısmının son cum esı o an 

MaJde 5 - uma . · ) ·b · · ·· 'ht' at akresinden bır şey verılmez ı aresının 
(b 1 a temettu ve ı ıy " . d . 

un ar . . . f k n son cümlesinin (devreden şerık evrın 
k ld lması ve ıkıncı ı ram . - . 

a ırı . . itibaren iki sene nihayetinde deruhte ettıgı 
şirketçe tescılın~en k 

1 23 üncü madde hükmü mahfuzdur) 
şahsi teahhüdleı ınden urtu ur. 

suretinde tadili. dd . ( smarladığı evi uhdesine tevdiden evel 
Madde 6 - Bu ma en~nd 

1
k. (D) bendi (ısmarladığı evi, uh· 

t dili ) suretın e ı d'l' 
tahrib veva a ... . 1 tahrib veya tadil. .. ) şekline ta ı ı. 

l 'k tescılden eve 
desine tem ı ve aptırmaktan mütevellid borçlarının 

dd 9 Ortaklarm ev Y .. k Ma e - . ·ne münhasır kalmak uzere oope-
.. · kısmmın temını . . 

yalnız odenınemış h l' d resülmali lazimüttedıye bır hayat 
. 1 h. ve '1efat a ın e .. ratif kendı e ıne t kI"f ve bunıın .. ,. .... L, m::ıhsu· 

sigortası yaptırmala_rını ortaklarına e ı 
. ve tesbıt eder. . . 

sasını tayın . . tıfade euneı< iı;ıı '>'en u• ......... uv µeray· 
Bu sigorta sistemınd7n ıs . d !durmak suretiyle kooperatıfe 

fin hazırlayacağı bir teklıfn~~~ s~rette sigorta ettirmiş bulunan 
.. aat eder. Hayatını baş a . . . sahsan ödemekle beraber 

murac . . ·mlerını yıne . T k 
ortak ayni maksad ıçın pr~ 1. . menfeattarı olarak kooperatı ı . a-
vefat vukuunda sigorta be ·ıe ın~nresülınalin mülkiyetini ko~peratıfe 
bul ve vefat vukuund~ ven. ecebildirir ve şirketin kooperatıfe karşı 
devrettiğini sigorta şırketıne 
muvafakatını temin eder. .. b d. (ıunumi heyet kararla-

dd · üçüncu en ı ) kl' 
Madde 14 - Bu ma enın . tadiline aid maddesi... şe ı!1· 

·1· Nizaınnamenın . · etiyle sehvın 
n ekseriyetle ven ır. . . ) k Jimesinin ılavesı sur 
de sehven unutulan (tadılıne e 

tashih'. . k k ı'tlerle ve azami on d 11 ı a Y lı te s A 

Madde 23 - (Evlerin be_ e e~, 11 i aylık taksitlerle ve azamı 
yılda ödenir) cümlesi (evl_erın bed.~i ~e'maddenin diğer aksamının 
on beş yılda ödenir) suretınde ta 

1 

ayn •n ibkası . teslim etmediği 
( k evi tahlıye ve ld ~ t k 

Madde 27 - Bu maddenin orta t ınecburiyetinde ka ıgı "h~ • 
·· acaa ı · tarı ıne 

ve kooperatifte mahkemeye ın~r d itibaren talı _ı~e. .. d 
dirde ihbarname müddetinin ~ıtamın tn k aylık taksıtının ~u~~ 
kadar ortak fuzull işğal tazmınatı 0 a~a ) fıkrası (ortak :~ı t t 
nisbetinde bir meblağ venneğe mecbu~ u~anun yollarına rour~caa 
like ve teslim etmediğinden kooperatıf .

1 
tayin edilen mudde• 

mecburiyetinde kaldığı takdirde prot:sto 
1 .~ine kadar deva~ ed~ 

tin hitamından itibaren tahliye ve teslun ;arı cbur bulundug? ta • 
işğalden dolayı ortak her ay için öde~ege ~:- i nisbetinde bır ta:·. 
sit bedelinden mada bu taksitin %50 yuz~.e ell 

1~tir} suretinde tadılı. 
minatı da kooperatife ayrıca tediye ile muke e · 

1 
_ 

559 

İzmir Esrefpasa Hastahanesi 
fJ ' 

Baş Helcim}4,0inden: 
İzmir Eşrefpaşa hastahanesi için alınacak olan aşağıda cins ve 

mikdarları ile markaları gösterilen 5357 lira 70 kuruş muhammen 
kıymetli alat ve edevatı tıbbiye kapaiı zarf usuliyle 12.2.937 günle
mecinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olanlar şartnameyi görmek için her gün Ankara Sıhhiye 
Müdürlüğüne müracaatları ve eksiltme günü olan 4.3.1937 perşem
be günü saat dokuzdan on ikiye kadar İzmir Vilayet encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

CİNS Adet 

1 Paravan ameliyathane için 4 kanatlı yerli 
2 Pansuman arabası yerli 
3 Karyola arkahğı yerli 
4 Alat masası yerli 
5 - Pert flakon 4 şişeli yerli 
6 - Tromel 20 X 20 yerli 
7 - Port Beite yerli 
8 Port irrigatör yerli 
9 Demir sandalya ameliyathane için yerli 

10 Müteharrik yemek tablası yerli 
11 Masa nisaiye ve pansuman için yerli 
12 Operation için sistoskop Georg Wolf prospektüsü 

13 Arabalı sedye yerli 
Ky. III ve levazımı 

14 Portatif sedye yerli 
15 Süprüntü kabı ameliyathaneler için yerli 
16 (Legü) nün elektrik lambalı ekartörü 
17 - Litotriti, çocuk için levazımı ile 
18 - Paşon vakez aletleri 

19 - Undala kısa mevce tedavi cihazı 
20 - Diatermi cihazı iki kişilik 
No. 

146 
138 

Resim Zeiss 

" ,, 
Globül saymak için bürker 

Teilung Bürker 

3 
2 
4 
3 
3 
6 
4 
4 
6 
6 
3 

1 
2 

• 2 
8 
1 
1 

1 
2 

140 
" " 145 

,, Fuchs - Resenthal 2 

181 

8001 
110 

8649 

7232 

8926 

,, 
" 

H ,, 

" " ,, ,, 
Reichert 

" ,, 

" Leitz 

Leitz 

" ,, 

Pipet globül rouge ve globül blanc 
için Pappen heim 6 

Kömürlü lamba için kalın ve ince kömür 100 
Kanda şeker miktarını tayin için Zeiss 1 
Creceluis Seifert Model D., Kolimeyer 
mark.- da kabul edilir. 
Lup 
Mikroskop tablosu komplet 

Polari metri her şey muayenesi içni 
elektrik lambalı 
Sedr şişesi 
İmmersion florit 

Kuru hava isterilizatörü 55x40x35 
Benmari emaye cidarlı veya amyant 
cidarlı 37 ve 56 dereceye regle 240 
tüblük ve 220 voltluk 
Büret muhtelif C. C. 
Petri kutuları muhtelif cesamette 
Sikartüpü 
Acide Urique tüpü 

Ureometre lvon 
Çalar laboratuvar saati 
Hemoğlobinometre 

2 
l 
1 .. 
2 
1 
1 
1 

12 
100 

12 

Otoklav çift cidarlı 62x50 
1 - Yukarda yazılı alat ve edevatı tıbbiyenin Zeiss, Leitz, ve 

Reichert markalıları şayanı kabuldür. 
2 - Yukarıda yazılı kırk bir kalem alit ve edevatı tıbbiyenin 

hepsinin muhammen kıymeti (5357) lira (70) kuruştur. (Beş bin 
üç yüz elli yedi lira yetmiş kuruştur.) 

3 - Bu alat ve edevatı tıbbiye hakkında daha fazla izahat al
mak istiyenler hastahane sertababetine müracaat etmelidirler. 

Makas 

" 
" 

" Bisturi 

936 senesinde Eşrefpaşa hastahanesine 
aHitı cerrahiye listesidir. 

1826 Krupp 
1829 " 
1655 " 
1828 .. 
1830 " 
1220 " 

•• 1700 " 
" 1442 .. 

Ecarteurs 3576 krupp 
Pens Mikulicz eğri 3332 ,. 

Pens Kocher 13,5 cm. 3305 ,, 

alınacak 

Sütür iğnesi G. 212 Nr. 000 Chrome Acufim 

" it " 
,, 

it ,, 
" " 

" " .. ,, 
" 

,, ,, .. 
•• ,, ,, .. 
" " " " ., .. .. .. 
" " 

,, ., 
,, '• .. " 
" " 

H. 218 " ,, ,, Fb. 254 .. 
(Beher 

tpek Aseptur marka Nr. 

" 
,, 

" " ,, ,, ,, " 
•• .. " " 
" .. ,, ,, 
,, ,, " " 

00 
o 
6 
7 
8 

11 
12 
13 

" .. ,, 
,, .. .. 
" .. 

., 

" 
" •• ., 
•• ,, 
,, 

14 .. ,, 
1/3 h ,, 

1,3,5,7,9,11,12,23 
numaradan 6 adet) 
o 
1 
2 
3 
4 
5 

3 
3 
3 
3 
2 
6 
6 
3 
2 

12 
12 
24 
24 
24 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

18 
48 

6 paket 
6 paket 

12 ,, 
12 ,, 
12 ,, 

6 ,, 
Yukarda yazılı aliitı cerrahiyenin hepsinin kıymeti 

1-594 
muharn-

menesi yüz liradır. (100 lira) (360) 

1 

SAKARYA ECZANESİ 
Geceleri açıktır. İtina, sürat, fiatlarda itidal. Tel: 2018 

Rontken fi1imleri - İstanbul fiatmadır. 
Ankara Halk Sineması sırasında 

Kimyager Alınacaktır 

1 

Askeri Fabrikalar Umum 
Miidürl~Oiindcn: 

Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktır. As
l{erliğini yapmış isteklilerin istida ve vesikalariyle Umum Müdür-
lüğe müracaatları. (270) 1-548 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Miitercim Aranı yor 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne, türkçeden almancaya ve al

mancadan türkçeye mükemmel bir surette tercümeye muktedir bir 
mütercim alınacaktır. Taliplerin vesikalariyle birlikte Y. z. Ensti-
tüsü Rektörlüğüne müracaat etmesi: (291) 1-556 

Seyhan Vilayetinden: 
Göçmen evleri için muktazi olup şartnamesi veçhile Kozan ka

zasının_ Çam. esiği, Bey Pınar ve diğer yedi orman maktalarmdan 
kat ve ımal ıle Kozana nakil ve teslim edilmek üzere 42453 lira mu
hamme~. ~~delli 2042 metre mikab çam kerestesi şubatın 26 ıncı 
c~a g~nu saat or_ı beşte Seyhan Vilayeti hükümet konağında
ki komısyonunca ıhale edilmek üzere kapalı zarfla eksiltmeye çı 
karılmıştır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve izahat almak üzere Ankara
da İskan umum müdürlüğüne İstanbul ve Adanada İskan müdür
lüklerine müracaatleri ilan olunur. (297) 1-566 

~ .~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ 

KREM 
~l 

Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi ~l 
kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale ~~ 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan- ~ 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. ~ 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~~ 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli ~ 
2 - Krem balsamin y<1ğsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece ic;;in penbe renkli. 

tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu - İstanbul 

Ziraat Vek~aletinden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle (1000) ton kalsiyum arseniyat = Ar • 

seniayt dö chaux preparatı ile 20 adet Toz ilaç serpen arabalı kö· 
rük satın alınacaktır. 

2 - Kalsiyum arsenikayat prepalatınm beher tonunun bedeli 
160 lira Arabalı körüklerin beherinin muhammen bedeli 350 lira te
minatı muvakkate Kalsiyum Arsinat prepalatı için 8800 lira, araba
lı körükler için 525 liradır. 

3 - Arseniyat preparatının ihalesi 16-3-937 de saat 15 de Toz 
serpen körüklerin ihalesi 17-3-937 de saat 15 de Ziraat Vekaleti bi
nasında arttırma, eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedelleri ayrı ayrı yazılan bu maddelerin ihale
leri de ayrı ayrı yapılacağından taliplerin teklif mektuplarını ona 
göre komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

5 - Şartnamelerden kalsiyum arseniyat preparatına ait olanı 8 
lira mukabilinde, arabalı körüklere ait olanı parasız olarak Ankarada 
Ziraat Vekaleti satın alma komisyonundan Istanbulda Ziraat m Ü· 
dürlüğünden, lzmirde Mücadele müfettişliğinden verilir. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte mu
ayyen günlerde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar ko· 
misyon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (204) 

1-419 

Mahdud l\'lesuli yet li i\nkara ., 

Giiven Yapı l{oop eratif inden: 
Martın altısına müsadif cumartesi günü saat 16 da ortaklar 

umum1 heyeti Ankara Sümer Bank merkez binasında adiyen ıçti-
maa davet olunur. İdare Meclisi 

.l\li: ~alcere Ruznamesi: 
1 - İdare meclisi ve mürakipler tarafından tanzim edilen ra

porların okunması 
2 - Şirketin mevcudatı ile bilanço ve hesabatının tetkik ve 

tasdiki 
3 - Müddeti nihayet bulacak olan mürakibin yerine mürakip 

intihabı 1-558 

P. T. T. Leva7..ım 

~Iiidürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 120.000 metre çift bükümlü sahra kablosu 

40000 metre çift bronz nakilli siyah renkli haketal tel kapalı :zarf 
usuliyle alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (9600) teminatı muvakkate t720) liraaır. 
3 - Eksiltme 8. mart 937 pazartesi günü saat 15 Cıe Ankaraua 

P. T. T. Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonun<ıa yapıla

caktır . 
4 - İstekliler teminatlarını idaıemiz veznesine teslim edecek 

alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
şartnamede yazılı vesikalarla teklif mektubunu ihtiva eden kapah 
ve mühürlü zarfları saat 14 de kadar mezkur komisyon reisliğine 
tevdi edeceklerdir. 

5 - Resmi Gazetenin 7. 5. 936 ve 3297 sayılı niişhasındaki ta. 
limatnameye göre müteahhitlik ehliyet vesikası İÜ.caz edilecektir. 

6 - Şartnameler Ankarada Levazım Miiaurlügiinden İstc:..n. 
bulda Beyoğlunda Levazım Ayniyat şube rr.udürlii~ünden parasız 
olarak verilecektir. (163) t-269 
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SATIŞ YERİ 
BOURLA BİRADERLER VE Ş.sı ANKARA Ş U B E S İ : B A N K A L A R CADDESi: TEL : 1870 
~· 

Januarma G-enel Komutanlığı 
Ankara SatJnalma 

l(omisyonundan: 
I - Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen s-.atın alınması gerek olan 

ve metresine (280) kuruş kıymet biçilen yetmişten seksen beş bin 
metreye kadar krşlık elb1selik ve metresine üç lira deg~r verilen o
tuzdan kırk bin metreye kadar kaputluk kumaşa aicl pazarlık 1.3.937 
pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 

2 - Toptan ve ayrı ayrı en az fiat teklif edeceğe verilecek olan 
bu kumaşlara aid şartname (17) lira (90) kuruş karşrlrğında ko· 
misyondan alınabilir. 

3 - Kışlık elbiselik kumaş ilk teminatı (13,750) kaputluk temi
natı (7250) liradır. 

4 - Pazarlığa karışmak istiyenlerin belli gün ve saatte ilk temi
nat banka mektubu veya makbuzu ile şartnamede yazılı belgeleıle 
komisyona başvurmaları. (206) 1-586 -·-

l\lüzik. ö2-retnıen Oliulu 
Direk.törlüğünden: 

1 - Ankara Müzik Öğretmen Okulunda yaptırılacak tamirat 
açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 562,08 kuruştur. 
2 - Pazarlık 22.2.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 3 de 

Okullar Sa}'IŞmanlığrnda teşekkül eae.ı komisyonda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin yüzde 7.5 güven paralariyle beraber tayin olu

nan gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
4 - Keşif projesini gö:me~-c iı:.tiyenlcr Müzik Öğretmen Okulu 

Direktörlüğüne başvurm" ~-. (263) 1-505 

KUrU.A" 
- ıı 

oıııua-. 

1 
ANKARA LEVAZIM 

AM1RL1Gl SA TIN 
ALMA KOMiSYONU 

ftANLARl 

Ordu hastaneleri için 4500 
metre erat ve 900 melre subay 
hasta abahğı kumaşı şartname • 
sinde değişiklik yapıldığından 

1. Şubat. 937 tarihindeki eksilt
me sarfrnaıar edilerek yeniden 
eksiltmesi 19. Şubat. 937 cuma 
günii saat 15 de Tophanede Sa
tın alma komisyonunda kapah 
zarfla vapılacaktır. Hepsinin 
tahmin hedelı on sekiz bin lira· 
..ıır. İlk teminatı 1350 liradır. 
Şartname ve "nüm·mesi komis -
yonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 savılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazıh vesika • 
lada bP.raber teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evvel 
komisyorıa vermeleri (251) 

1-481 

İLAN 
1 --- Ceebci askeri hastanesi 

için 1800 kilo tavuk 26 2 937 cu
ma günü saat 15 de açık eksilt· 
mc ile alınacaktır. 

2 - Tavuğun tutarı 1080 li
ra olup muvakkat teminatı 81 
liradır. Şartnamesi komi• vonda 
görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 
3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı gi.in 
ve saatte levazım amirliği satın 
::ılma komisvonıına e;elıneleri. 

(?98) 1--567 
İLAN 

l - Aşağıda cins ve miktar_ 
larr yazılı eski eşya 15.2.1937 
pazar\·esi giinii saat 11 de sa
nlcıcaktır. 

2 - Esyalar Cebeci Askeri 
hast:ı.nesinde göriilebilir. 

3 - ~steklilerin yazıh giin 
ve saatte levazım amirliği satın 
cılma kc.~isyonuna gelmeleri. 

A.rlet 
6(10 Terlik 
125 Yağ tenekesi 

9 Otomobil drs ıa~tiği 
1 """ngtn tulumh::ısr 

(329) 1--610 

Satılık Arsa 
Yenişeh;r Selanik caddesi ma

liy,. tahsil şubesi karsısında 1538 
telefon ' 1-485 

Beher Beher 
Santimi Santimi 
Kuruş Sayfa Kuruş 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 30 

1 - Hayır işi.erine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, LV· 

lenıne, vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Ha'ri~te 

17 Lira 30 
9 .. 16 
5 " 9 

Başmuharrir: 
Yazı iş.leri: 
Abone ve ilan: 

YENİ 

ANKARA BELEDİYE 1 
RE1SL1Gl İLANLARI 

İLAN 

1 - Şehir içinde apartımaula
nn ve apartıman şeklinde kat 
kat veya kısım kısım kiraya ve. 
rilen binaların babçeleri dahi ol
sa 'horoz, tavuk, hindi ve emsali 
hayvanlar beslemek ve bahçele
rine. kümes yapmak yasaktır. Bu 
şekilde mevcud kümesler ve 
hcıyvanlar 22 şubat 1937 tarihine 
kadar behemehal kaldrrılacaktrr. 

2 - Münferit evlerın b.ıhçe
lerinde bu kabil hayvanlar ancak 
komşuların- ra'ıatsız etmeyecek 
yerlerde beslenebilir. 

3 - Bu karar hilafına hareket 
edenler cezalandırılacaktır. 

(334) 1 -617 

Anl{ara Ask.erlik 
Subesindeıı: 
' 

Askeri daire ve müesseseler· 
de ücretle istihdama istekli ih· 
tiyat tabiblerin şubemize müra
caat etmeleri ilan olunur. 

(322) 1~599 

İmtiyaz sahibi vç Ba~mu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Na5uhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarında 

Ulus Basımevinde bas1lm1ştrr. 

SiNEMAL~.\R 

Divanı 

l\'I uhasehat 
l{iyasetinden: 

Şırnak ınalmüdürlüğünün 934 
yrh idare hesabının muhakemesi 
neticesinde malmüdürü vekili sı· 
fatiyle iş görmüş olan varidat 
katibi Cemil hakkında sadir olaı 
49 sa, ılı ilam mumaileyhin ika
met mahalli maiiım olmamasına 
binaen kendisine tebliğ edileme
miş olduğundan hukuk usulü 
mu'.ıakemeleri kanununun 141 
inci maddesi hükmünce tebliğ 
makamına kaim olmak üzere key 
fiyet ilan olunur. 

İşbu ilan 13 K. sani 1937 tari
hinden itibaren daire dahilinde
ki levhaya asılmıştır. (335) 

Divanı 

l\Iulıasebat 

Riyasetinden: 
Van defterclarhğının 931 yılı 

idare hesabmru muhakemesi ne
ticesinde muhasib vekili sıfatıle 
iş görmüş olan varidat müdürü 
Asaf hakkı.ıda sadir olan 634 sa_ 
yılı ilam mumaileyhin ikamet 
mahalli ınaliım o1mamasrna bina
en kendisine tebliğ edilmemiş ol
duğundan hukuk usulü muhake
meleri kanununun 141 inci mad
desi hükmünce tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 

İşbu ilan 13 K. sani 1937 tari
hinden itibaren daire dahilinde. 
ki levhaya asılmıştır. (336) 

llALK 
BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

ZİGFELD 
Yıldızlar Kıralı 

Wilyam Powel - Myrna Loy 
Virjinia Burce 

Şimdiye kadar görülmemiş bir lüks ve 
ihtişam içinde binbir güzelliklerle dolu 

şahane bir revii 
İlave olarak : EKLER JURNAL 

Macar Rapsodisi 
Paul llörbiger - Sybille Schmitz 

Eğıenceli olduğu kadar hissi 
bir mevzu tilşryan bu 

eser aym zamanda 
çok nefis müziklerle 

berenmiştir 

Ayrıca; Paramunt Jurnal 


