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Başbetke 

iSPANYA FACiASI 

lspanya'da halk ku~v~tl~ri ile 
fatistler arasında hakıkı bır harb 
olmaktadır: Bir vatan müdafaası· 
nın hemen hemen bütün nıalze· 
mesi ve kam bo~yere hc.rcanıp 
durmaktadır.' Boşyere tabiri?i ye
rinde bullanmadık: İspanya yı ya
kından tanımıyorsak da, pek .ya· 
kın tarihini bilmemekliğimize .u:n
kan yoktur. Çiinkü Primo de Rıv~· 
ra diktatoryasmdan beri, 1ündehk 
gazeteler İspanya havaclisin~en 

T"' kıye taşıyor. Fas macerası, ur 
kurtuluş hareketi ile yaşıttır· O 
gündenberi bu sıcak ve coşkun 
latin memleketi sükun ve durluk 
yüzü görmemiştir. 

Halk hizmetinde olmıyan, ve 
yalnız halk aleyhindeki z~lüm ~e 
imtiyazlara siperlik eden ılk dık· 
tatorya, kırallık tahtı ile h.irlikte 
devrilip gitti. Yerine gelen ılk c~
muriyet, i n k 1 1 a b s ı z l - k yu
zünden çürüdü, gitti. O zamanlar 
)o::panya'yı gezen bir fransız mu
harriri diyordu ki: ''-ispanyada 
bir inkılab olmamıştır; bir nazır
lar heveti değişmiştir.'' 

Halk gene topraksız, kilise .g~
ne olanca kudreti ile ayakta ıdı. 
Asıl İspanyol ihtilali, halk cephe· 
sinin zaferi ile başlamıştır. Fakat 
bu zafer memleket içindeki bütün 
geri kuvvetlerle, Avr~p9:'~a. sos· 
yalizmin zaferi kendılerı ıçın ha
yat ve devam tehlikesi addede~ 
faşizm taraftarlannı telaşa verd~•· 
Halk kilise ve reaksiyona ka~ş~ ha
kim olur, sol ispanya k~ndını or-

• d b·ı· rtaçag enkazı ganı:ze e e ı ırse, o • 
müeueseler için mazıye kavuş-
maktan ümid kesmek lazımdı. Dı
tanva ıelinc:e, hakikaten Awupa-
nrn her tarafını bir rejim buhranı 
sardığını görnıiyor muyuz! ~e 
herhangi bir memlekette f aşızmın 
yeni bir zaferi, diğer memleket
lerdeki f a,ist hareketlerini ne ~e 
herhangi bir memlekette soıy~h~· 
mİD ve halk kuvvetlerinin yenı hır 
zaferi diğer memleketlerdeki 9:h.a· 
li n~ınlarını kayıdsız bırakabıhr. 
Son Fransa intihabında sai gaze· 
teler ispanya' daki yeni il..tidarı 
bir facia gibi tasvir ederek, reyle
rin sola ka vmasına mani olmak 
istediler. Muvaffak olamadılar. 
Sağ d1ktatoryalar için mühim da
va, iki latin memlekette, lspa~y~ 
ve Fransa' da barış demokrasıs.•· 
nin durlaımasıdır. Bu, yalnız ~ır 
rejime manevi bağlıl~ktan . ~egıl, 
b .imlerin dış ve ıç pohtıkala-

u reJ .. k k 
rının sarpa sardığını go~e ay: 
gısından geliyor. Avrupa da saı 
diktatoryaların ne sulh, ne. de 
harb sıyasaları, barış demokras~le-
. nsı'plerine ve menfaatlerıne 
rın pre k .. 
uygundur. lleri atılma ıstıy~n e!11-

l. m barış demokrasılerın· perya ız , 
d nl. halk yıg~ ınlarından cesa-

en, ya .., d t 
ret alamaz. Harb, ne topragı .... n a er 
döken köylünün, ne de te gah ba
şında ıstırab çeken 
de iıı a n d 
ahla lt:tı.CUJUU 
d 

tuna ı ·" 
ş· di 1 p a 

ve halka sad k ord 
kuvvetlere yardım e er, 
zam nda, ye i fran ikf d 1 ' 
Fransa halk ceph si ile mücadele 
etmekte olduklarını bilmektedir
ler. Fransa solları bunu hisEetmİ· 
yor değildirler. 

İspanya davasını, iktidarın mu· 
vakkat gasbları halledemez: is
panya davasının halli, halk )ığın· 
Jarınm hayat Ve say şartlannı IS• 

lilı eden inkıli.b hamleleri ile hal· 
lolunabilir. Şimdi kardeş boga~: 
!aşmasına harcanan enerjilerin ~c 
emeklerir böyle bir in!,ılab hız-
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FRANSIZ SULHSEVERLERININ 

TOPLANTISINDA 

B. Blum sıılh lehinde 
heyeeanlı hir nutuk 

verdi 
Sen Klu, ıo (A.A.) - Dün öğleden 

ı;onra Sen Klu'nun Pon Nuvar çayırlı• 
j~ından sulhsever· 
!erin yapmış ol· 
.ıukları muazzam 
lıir nümayiş esna· 
ı;ında B. Blum, 

\1 ımlh lehinde he
vecan1r bir nutuk 
;öylemiş ve so• 
"lLında şöyle de· 
ıistir: 

·•- Sulbü iste· 
ek. onu bütün 

B. Leon Blum engellere, bütiin 

tehlikelere ve bütün muhataralara rag· 

men istemek demektir ... 
Bu nümayişte bir kaç yüz hin kişi 

bulunmuş ve hatipleri enternasyonal 

marşı söyleme.< ve "İspanyaya tayyare 

.. d l'm" nıdalariyle alkıslanmıstır. gon ere ı ~ 

Bu ııitla. İspanyol isyanımn çıkışı a· 
nından beri halk nümayişlerinin lmş· 

Iıca parolası "ln uştur. 
Her nutuktan sonra orkestra ''enter· 

nasyonal .. ve "marseyyez.. marşlarını 
çalmıştır. 

Nümayiş yapıldıgı esnada büyük bir 

ispanyol bayraJı çekilmiş bulunuyo• ve 

mavi, beyaz ve knmızılar giyinmiş olan 

çocuklar da canlı bir bayrak teşkil erli· 

yordu. 
Muhtelif kurumları ve memleketleri 

temsil eden birçok hatipler ve bilhassa 
B. Jan Zay, B. Probazka (Çekoılovak· 

ya) mebusan hariciye komitesi reisi B. 

Grumbah, umumi mesai "konfederasyo· 

nu umumi sekreteri B. Leon Juho, B. 

Jakavs Dük Jo, Belçika delegesi, İngi
liz mebusu B. Fthur Henderson Juni

or nutuklar söylemişlerdir. 

• 
Valimiz gitti 

Valimiz B. Tandoğan dün lstanbula 

gitmiJ ve istasyonda vilayet erkanı ve 
dostları tarafından uğurlanmıştır. 

es B 

Guadarramada asiler iki taraftan sarılacak 

Umumi kanaata göre, hükümetiıı takih 
günlerden itibaren müspet netice 

ettiği fllan, ilk 
verecektir. 

ispanya hükümeti,harb gemilerini Tancadan çekmeğe karar verdı 

ı 1 

Vnlensiya'dan K"'"n mılıslcr 1d adrid'i miidafa;ı.v:ı gidlyorld! 

Madrid, 10 (A.A.) _ Guadarrama Tanca, 10 (A.A.) - Lepanto ve Al-
.. Gu d d cephesinden: Umumi kanaata gere. • se o, ün akşam Tancadan ayrılınışlar· 

adarrama cephesinde vukubulacak. ha- dır. Lepanto, Alsedo'yu Tancanın kara 
reket, ilk günlerinden itibaren .mus~et suları dışına çekmiştir. 
bir şekilde neticelenecektir. Takib edı • İngiliz zırhlısı Queen Elisabeth, bu-
len plin düşmanı her iki cenahından 

tün projektörlerini yakmış oldugu lıal· 
de bu gece Cebelüttarıkta karakol vazi. 
fesini yapmıştır. 

Hiit·ii.mf•t Alct•ziras'ı 
bonılxırdımrm ellinl· 

Tanca, 10 (A.A.) - İspanyanın 

hükümetin elinde bulunan • 1 jaime • 
zırhlısı, Alceziras'ı tesirli lıir surette 
bombardıman etmiştir. 6 kişi ôlrniiş, 20 
kişi yaralanmıştır. 

I J..·i İngiliz tebuası tlrı 
i>ldiiriilc~ii 

Eayon, JO (A.A.) - İngiliz konso
losu, Bliu Şedov }'atının sahibi olup is
panyada bir seyahat yapmakta lıuhınnn 
ingiliz tebaasından Sevil'in olduriı1mUş 
ve karısının ağır surette yaralanmış ol
dugunu bildirmiştir. 

Bir İngiliz torpido muhribi, Madam 
Savil ile kocasının cesedini almı tır. 

lrıgiliz eltti ... İlıin ın olestosu 
Londra, 10 (A.A.) - lspanyadakı in· 

giliz buyiik elçisi, Bliu Şectov i minele· 
(Sonu J. ıirıcü say! ada) 

sarmaktadır. 

Hükümet kuvvetlerinin ılerleyişi 
sayesinde, Navalpera Depinores'de ha • 
rekete geçen kol ile temas temin edil • 

mİ§tir. 

Berlln Olbnplyadlara 
lspcmyol hiikümeti lıarb gentile· 

rini Tancadan çekiyor 
Madricl, 10 (A.A.) - 1sp~nya hü

kUmeti, milletleraruı lbtilltlara engel 
olmak için Tanca limanında bulunan 
bütün ispanyol barb gemilerini tıpan • 
yaya çağırmağa karar vermittir. 

Tancadaki milletlerarası komisyon, 
bundan böyle İspanyol harb gemilerinin 
Tanca limanında dcmirlemelerini yasak 
etmiştir. 

Şimdi bu limanda iki ispanyol harb 
gemisi bı.lunmakta olup şunlardır: 

Hasara uğramıı olan ve yola çıka • 
mıyacak bir halde bulunan Alsedo tor
pidosu, Alsedo'yu çekmek üıere öğle 
vakti gelmis olan Lcpanto torpido muh

ribi. 

-
Yaşar nasıl birinci oldu ? 

Berlin, 9 (A.A.) - ''Gecikmi§tir'' 
Anadolu Ajanaı huıuıi muhabirinden: 
Bu akf&Jll Doçland Halle'de Yl!)>ılmq 

olan ıUretierde Yqarın 61 kiJo tüy sik
let kategoriainde kazanımı olduğu mu • 
vaffakiyetle türk bayrağının ihraz etmiı 
bulunduğu bir zafere şahid olduk. 

İlk çarpışmalardan sonra üç güreşçi 

finale kalmış idi ve Yaşar, rakiplerine fa. 
ik bulunuyordu. Çlinkü Yaşar, bütün 'bu 
çarpıtmalarda yalnız bir tek puan kaybet 
migti. Halbuki İsveçli Karls•On, üç ve 
finlandiyah Rcind, dört pııan kayxtrr iı· 
!erdir. 

Ringe evvela Ya ar ile Reinci çıkt'.. 

(Sonu S. inci sayfada) 

' • 
ı 

Pamuk ipliği buhranı kalmadl 

iktisat Vekaleti aldığı şiddetli ted· 
birlerle pamuk ipliği ihtikarının önunc 
geçmis bulunuyor. li n dilmiş ol.ın ıp
lik fı tl r d n u e '1ü l atmak ıs· 

evkcdildı. 

n içinde 
ır 

metinde faydalandırılmasını te
menni ederdik, fakat muakdder, 
olacaktır. 

Falih RJln ATAY 

le ihtık.ırın önune geçilmiş ve iplik ih· 
tiyacı kapanmış oldu. Bugün, bu fabri
kalar piya anın istedigi en geniş sipa
rişı 1 r ılıya ilecek vaziyettedir. 

Bu ur m iı erine Adana, Ege ve 
' 1 ınd ki, fab ik l ru 

ı e 

daı di rtı mc.:· 
ler p ld 
· Fabri a miımtss'lleriyle Vek l t er. 

k nının örüşmeleri neticesinde ameri -
kan b derinin evsafı tcsbit olunmuş ve 
Veka et bu hususta artık karar verebile. 
cek bir vaziyete gelmiştir. 

Amerikan bezleri için tcsbit olunan ev 
saf gazetelerle ilan edildikten ve bu yılın 
pamuk mahsulü piyasaya çıktıktan son • 
ra bezlerin de fiatı tesbit ve ilan oluna· 
caktır. 

(Sonu 2. inci sav/ada\ Olimpiyad yO?.nı~ lııvıı zundan Mr giirüniiş 



SAYFA~ 

• 
a 

( Bar;ı !. inci .<;ayfacla) 

İpekli kumaşlar üzerinde de tüccar
ların ihtikara saptıklarını gören veka
let bunların da kalitesini tayin etmiş
tir. Bu hususta hazırlanan ve yüksek 
tasdika sunulan kararname, ipeJdi ku
maşların asgari evsafını tesbit etmiŞ:tir. 

Artık her fabrika çıkardığı ipekli ku
maşa istediği evsafı izafe edemiyecek-

tir. Kararnamede birer birer isimleri 

yazılan ipekli kumaşlara (krep damör, 

krep jorjet, krep maroken, krep birman, 

krep saten) damga vazı mecburiyeti de 
konmuştur. Hariçten memleketimize 
gelecek olan mallara da tatbik edilecek 

a dı 
olan bu damgalama usum kararname
nin ne ri tarihinden itibaren bir ay 
sonra tatbika başlanacaktır. Stok mal
lar için de altı ay tasfiye müddeti bı
rakılmıştır. 

İpekli kumaşlara damga vurmakla 
müstehlik için aldığı malın mahiyetini 
ve onu çıkaran fabrikanın adını öğren

mek mümkün kılınmaktadır. Yeni ka
rarname ipekli kumaşları ipek, ı:unipek 
ve karışık olmak üzere üç kategoriye 
ayırmıştır. Kumaşların üstüne vurula
cak olan damgaların, kumaşın hangi 
cinse mensup olduğunu gösteren bu 
üç vasıftan birini de ihtiva etmesi mec
buriyeti vardır. 

HER 
1 ŞIEYDIEN •I 

1 l83öRAZ 
Turizm ınükiif atı 

Fransa turizm umumi komiserliği üç edebi mükafat ihdas etmiştir: 

B • • · · 2sooo ikincisi ısooo ve üçüncüsü de 10000 franlıktır. 
ırıncısı • b b · gazetede 

Bu müklif atlar, önümüzdeki ilk teşrinden evvel, ya ancı ır 
· b k mından Fransa hakkında bir seri makale neşredecek olan mu-

turızm a ı • ·1 k • 
harrir veya gazetecilere, hususi bir komisyon tarafından verı ece tır. 

Turizm mütehassıslarımıza müjde I 

. 
ıt ..k. 

~ fj >- ,, ·-~ ... .... ~ 
~ •4 ~ "' -~:" 

~ ~ '> ~ s: .q: -u:: ...... 
~ 

.•. Bundan sonra böyle bir maglubiyete uğramamak istiyorsak hemen 

f aaliyetc geçmeli: 
ı - Çimen ve tam manasilc konforlu bir stadyonı yapılmalı. 

"k' t k ol z - Milli takımı aylarca evvel seçmeli ve 25 oyuncu ve ı ı a ım a-
rak her hafta Jik maçlarından hariç zamanlarda bir antrenör ~a~afından 

çalıştırrlmalr. Bundan başka senede en aşağı 3-4 mmi maç her ıkı takın:a 
yaptırmalıdır. A mill1 takımı lstanbulda veya Aııkarada oynarken B. mıl
Ji takımı muhakkak hariçte oynamalı. 

3 _ Oyuncularımızı çalıştıran antrenör muhakkak bilgili olmalı ..•..... 

Fikirlerimizi böyle sıralamağa başlamışken devam edebiliriz: .. . 
. 4 - Milli takım oyuncularına kaydühayat şartıla bir kaçar yuz lıra 

maaş bağlamalı. 

5 _ Memlekette ne kadar futbol oynayan varsa çağırıp bu iki takımın 

oyunlarını bedava seyrettirmeli. • .. .. . .. .. . . . 
6 _ Futbolümüzün islfilıı için yukarıkı duşuncelerı duşunce dıye ılerı 

ailren zatı da orta mcktcbten başlatarak okutmalı. 

CJir Berlin mektubundan 

.... Dünyamn en büyük spirinterleri 100 metrıeyi ko!iarken ben, Besim ~e 
bir iki genç türk talebeden başka bizim kalileden hi~ kimse bulunmadıgı
nı söylersem beni dedi kodu yapm:ıkla itham etmezsiniz. 

Bu satır/arz okuduktan sonra Felel,in dedi kodu yaptığı nasıl akla 

c•lirl. 

Nel~ri de kutluyorlar! 

Büyük harbrn 
başlağıcında öldü· 

rülen ]ean ]au-

Fransa posta ve 
telgraf idaresi ye· 
ni pullar çıkara-

caktır. 

Nevyork avukatlarından W. Korner, sekiz senelik bir müddet içinde 
10.000 inci bo!ianma dsvasmı kazandığından dolayı arkadaşlarına bir zi 

yafet çekmiş ve mesleğinin bu rekorunu kutlamıştır. 
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Ege e sıt a sav Sı at Bakanımız 

Yozgat memleket 
hastanesinin Gt\Ilı§ 

törenini yaptı 
Yozgad, 10 (A. A.) - Sağlık Baka

nı Dr. Refik Saydam, bu gün yeni ya
pılmış ve modern her türlü tesisatı ha
iz bulunan memleket hastanesinin açıl
ma töreninde bulunmuş ve halkın alkış
Jarı arasında kordeleyi kesmiştir. Ba
kan verdiği açılış söylevinde yurdun 
yükselişi yolund;ı büyük şefin verdiği 
emirleri gecikmeden yerin.c getirmek 
bizim için bir şiardır, dedi. 

Doğum nisbeti ölümden yüzde 
yetmiş beş fazladır 

Aydın, Denizli, Muğla vilayetleriyle 
İzmir vilayetinin beş kaza ve birçok 
köylerini çevresine alan Aydın Sıtma 
mücadele bölgesinde sonbahar muaye
neleri bitirilmiştir. 

Halk bu vesile ile de UJu Öndere 
derin saygı ve bağlılığını duru duygu
Jar içinde izhar etti. 

Bu muayenelerde (139,556) kişi mu
ayene olunmuş, ?O binden fazla kan 
muayenesi yapılmıştır. Kanlarında sıt
ma görülen 23,655 kişi tedavi altına a
lınmıştır. Muayene neticesi hastalıklı 
nisbeti % 16,09 dur. 

Geçen yıl % 28,2 idi. Bu suretle % 
11,3 iyileşme görülmüştür. Mücadele 
bölgesinde ölüme göre doğum nisbeti 
% 75 fazladır. 

Bakan, yarın Çoruma hareket ede
cektir. 

Aydında tarım 
• • 

vazıyetı 

Aydın, (Hususi) - Son yağmurlar
da Aydının Balta köyünden Kör Os

man oğlu Ahmed Menderes kıyısında 
hayvanlarını sularken yıldırım çarpa-

rak hemen ölmüştür. Bu sırada orada 
bulunan ayni köyden 60 yaşında Meh-

med ile oğlu 15 yaşında Mehmedi de 
yıldırım üç metre ileriye fırlatmış fa
kat ikisine de bir şey olmamıştır. 

Bir haftadır çevremizde süren boğu

cu sıcaklar dündenberi biraz azalmıştır. 

Dündenberi denizye1i esmektedir. De

nizyeli bütün mahsullere fayda vermiş

tir. Çiftçi sevinç içindedir. Turfanda 

incir İzmir borsasına ağustosun 17 ve

ya 18 inde sevkolunacaktır. 

Rekolte geçen yılın aynidir. Fakat 

bu yıl incirler daha iri ve daha balJı o
lacaktır. 

DOGUM 
Arkadaşımız Foto Cemalin pazar 

akşamı İstanbulda bir oğlu olmuş ve 

adı "Deniz., konmuştur. 

Arkadaşımızı ve Bayan Cemali kut

lar; yavruya uzun ve örnek bir hayat 
dileriz. 

DİL KÖ~ESI 

"Vatanını, saadetini ve istiklalini 
her istiyen, her seven muhakkak suret
te elinden geldiği kadar hava kuvvet
lerimizin gelişmesine yardıma koşma
sı en tabii bir duygusudur." 
lşte ifade etmek istediği fikrin yük

sekliğine rağmen ''çorba'' vasfmı hak
cden bir cümle. 

Bir defa üç isim zikrediliyor "va
tan, saadet, ı·stiklal". Sonra aynı §eyi 
ifade etnıiyen bu mefhumlar için her 
birine tatbiki mümkün olmıyan iki ay
rı fiil kullanılıyor: ''istemek ve sev
mek!'. Düşünelim: "Vatanmı seven" 
diyebiliriz, fakat ''vatanını istiyen" den 
ne mana pkar? 

"Her istiyen, her seven.. yardıma 
koşması'' şeklinde gramer hatası var
dır. "Her istiyen ve sevenin" denil
mek Jazrmdr. Keza "her seven ... en ta
bii bir duygusudur'' şeklinde olan ciim
lenin ikinci parçası için de aynr .~eyr 
söyliycbiliriz. 

"Yardıma koşması en tabii bir duy
gusudur." 

Koşmak fiilinin böyle bir dı.y~u ad
dedilişine ne diyeJim? Allah heterin
den koı ·ı~un. 

(Le ]ournardan alınmıştır) 

Bu yıl içinde yeniden 40 bin küsur 
metre murabba bataklılk kurutulmuş, 

1414 metre yeniden kanal açılmış, eski
den açılan kanal ve arklar tamamiylc 
yeniden temizlettirilmiştir. Osmanbükü 
kanalının açılmasına kazı maltinasiyle 
devam olunmaktadır. 

Yurdda sıtmanın en salgın şekli çok 
yağışlı geçen 931, 932 yıJiarı idi. Bu yıl 
o yıllardan fazla yağmur yağmasına rağ
men mücadelenin aldığı kati ve 'iddetli 
tedbirler neticesi sıtmanın fazlalaşmak 
istidadının önüne geçilmektedir. 

Mücadele bölgesinde, her yıl Orta 
Anadoludan gelen incir, üzüm ve tütün 
amelesinin sıhi durumuyla da ayrıca a
Hikalanmaktadır. Amelenin kesafctli ol-

Giresonda fut bol maçları 
Giresun, 10 (A. A.) - Ordu Genç

lerbirliği sporcufariyle Giresun Yeşil
tepe sporcuları arasında yapılan fut
bol maçında üçe karşı yedi sayı ile Gi
resun sporcuları kazanmışlardır. 

Aydında yeni 
ı · rtililer 

Aydın, (Hususi) - Dıin akşam par
ti taraçasında, partimize bu yılın ikin
ci üç ayında r. erkez ocaklarına yazılan 
üyelerimizin kabul töreni yapılmıştır. 

Törende başta vali ve ilyônkurul baş
kanımız B. Özdcmir Gtinday olmak ü
zere ilyönkurul üyeleri, kamun ve ocak 
yönkurul ıbaşkan ve üyeleri, halkevi yö
netimkurulu ve komite başkan ve üyele
riyle bir çok partili ve halkevli bulun
muştur. 

Törene halkevi bandosunun çaldığı 
İstikliil marşiyle başlanmış, vali ve baş
kan, yeni üyelere partiye girmek şere
fini ve parti prensip ve ödevlerini be
lirten bir söylev verdikten sonra yeni 
üyeleri birer birer kutlamış ve ellerini 
sıkmıştır. 

Bundan sonra bando Onuncuyıl 
marşını çalmış, gelenlere ayran ve ga
zoz ikram olunmuştur. 

Törenden sonra vali ve başkan geç 
vakta kadar parti ve halkevleriyle parti 
ve memleket işleri üzerinde konuşma
lar yapmıştır. 

ı ~ Anluıı·a Biçki ve Dıkiş yurcluııdan bu yıl 
çok muv;ıllak olmuştur. Yurd bu devre 

/oma alan bayanları 

duğu yerlerde hususi mücadele İŞ 
rı istihdam olunuyor. . 

Mücadele bölgesinin şubelerinı 
zı doktorları noksan olmasına 
mücadele aksamadan yürütülüyor: 
ni mücadele başkanı Dr. Abdür:rab1 

yın yansından fazlasını kaza ve ıco 
de geçirmektedir. 

TOPYEKON 
HAR 

Hikmet 'I'una, meşhur alman 
1 

rali Ludendorf'un Topyekun hatP · 
iz bir kitabını türkçeyc çevirtJJI 
Topyekun harp! .. kitabı, daha ilk 
şmda birçok kritiklere de sebeb~ D 

ve bütün dünyanın dikkatini uı 
çekmişti. Şurası muhakkak ki bU ) 
askerlik için olduğu kadar, büyük 
Jeket meseleleriyle, politika ile ıı 
şan ve yarmzn harbını öğrenmek 
yen herkes için faydalı bir yol g 
rici olmak değerindedir. 

Gelecek harblarının bütün t1l ~ 
]erden beklediği fedakarlığı ve 
müdafaa nıekanizmasmm alacağı g 
formun ehemiyetini bu kit2b k& 
iyi anlatan bir eser göstermek ç~kd 
tür. Eserin kıymetini artrran bıt 
nokta da, Ludendorl'un ToPYt 
harbda milletin manevi birliğinin tt 
olduğu yolunda, dünya harbınd8~ 
nekler göstererek yaptığı tetkikle~ 

Dünya harbmda milyonlarca 8 

kumanda etmiş birinin bu sıfatla t 
Jeyip yazacaklarının değerindetl 

sen kim şıiphe edebilir? ı 

Bence boylu boslu bir eski ola~ 
dendorl, yeni bir gelecek harbı~"1 1-frJcrinden istifade edilecek bıt 
katta olduğunu bu kitabile bir dalı' 
pat etmiştir. Fakat gene benim ktıfl 
mi, bu kitab inkarına imkan bulrı1 yan yeniliklerle eskinin eski k fa 
nasıl carpıştığını ve bunları zıt }> t 

lara nasıl sürüklediğini gôstercrı 
siksiz bir örnektir. 

Topyekun harbrn mahiyeti, ) 
Ulusun manevi birliği toPYt 

harbm temeli, 
Ekonomi ve topyekun harb. Jı 
Miidafaa ordusunun kuvvet \'t 

mi. 
Müdafaa ordusunun ana 

vr. bunların ku11anılmalarr. 
Topyek{in harbrn tatbiki 
Ve başkumandan, bölıimleril: 

53 
parçadan ibaret olan bu kitabı. ı~i ~ 
faydalanarak okuyacağmdan hıÇ I 
şüphe etmemelidir. Ludendorftl~ 
rift stilinden doğan bu kitabı, 0 ~ el 
ve anlaşılan bir hale koymakla ll_b,ıf". 
Tuna, yalnız vatandaşın okuma 1 rl 

d ndO t cını karşılamış olmuyor,· Lu e ·ıtft1 
.. ·ne bJ yazrcılrğmın da degerlenmesı ıı 

ediyor. Ben buna samimi ofsrik 
im. " Şakir Hazrm ~ 

(1rf 
· ııkl rı r diploma alan haJ•anlarzn aç ıt 

. . . Rcsı111n ıle 70 mezurı ~ cuwştır. 

bir aracla tc re. ;yor. 
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spanyada iki taraf da kendi 
zaferlerinden bahsediyorlar 

Hükümete göre 
ç ifler bakıcmına giire 

a:Jilerin vmsiyeti 
. Madrid, ıo (A.A.) - 1ç İşler Bakanı 

laılerin Burgos, Valladolid ve Kordoba· 
~ vaziyetlerinin pek nazik oldugunu, ora 
larda maneviyatlarının kırılmış ve yiye • 
~ek ve içeceklerinin kalmamış bulundu • 
iUnu bildirmittir. 

Madrid'de vaziyet, normaldir. Şehir
de elektrik cereyanı hiç kesilmemiştir. 

Ovicdo asileri, teslim olmuşlardır. 50 
kadar ölüleri ve birçok yaratılan vardır. 

llükiimeı kuvvetlerinin Guadar
tnmadaki muva/fakiyeıleri 
Madrid, ıo (A.A.) - Hava• Ajan~

nın Guadarrama cephesindeki mubabıri, 
dünkü günün hükümet kuvvetlerin!n .mu
"affakiyetteriyle dolu olduğunu bıldır -
lrıektedir. 

Sabahleyin, Ssilerin mart ayından 
beri ghıU olarak hazırlamı§ olduktan si
perleri bombardıman etmitlerdir. Bundan 
IOnra hülriUmt ~uvvetleri, bir çevirme 
hareketine tetebbüs etmişlerdir. Bu ha -
reket. ilerlemiştir. Akşam Guadarrama 
kuvvetleri üç gündenberi Naval Peral de 
Pinares'de harekat yapmakta olan albay 
Rubio'nun kuvvetleri ile birleşmittir. 

Komünist mebuslardan La Passioria 
ile Jose Diaz, milislerin alkışları arasın· 
da cepheyi ziyaret etmişlerdir. 

Hükümet kuvvetleri. gece yeni mev • 
tilerini tahkim etmişlerdir. Nihat taarru· 
zun bu mevzilerden yapılması ihtimali 
vardır. Bu haftanın başlanğıcında kat! 
blr muharebe vukua geleceği sanılmak • 
tadır. 

flükümeı kuvvetleri Sen Seba.d
ende ıaarrusa geçece1cler . , 
Hcndey, 10 (A.A.) - San Sebutıcn. 

deki hükUmet kuvvtlerinin yakında ta· 
arruza geçeceği tahınin olu~tadır. 

Bütün ıece isi kuvvetlerın karakol
larr, herhanp bir ıUrpriz kartıııAda kal· 
ırıamak için bUyilk bir faaliyet ıöater-

lnitlerdir. 
Ortada dolqan bir ,aylaya göre lal· 

l O -.ıı-- takviye kıtalan aJmrtJır-er yrzunuau 
dır ve truna taarruza hazırlanmakta-
dırlar. 

'General Goded H Burral laalc
lcındald l«ıraı' bqiiıl .,.,.,,.,,.. 

Banelon. 10 (A.A.) -Kalalon,a je
aaraUteal bapekW, dlYUU Jıaıbaa yanD 

lal ceneral Oo4ed ite Burral lta!:lrmfe.. 
ki b\lkiimlerlnl yereceilnl blldlrmlftlr. 

H ükümeı Akesirm' a aılcer 
çakaracalc 

Tanca. 10 (AA.) - AJcuiru ile 
Ponto - Karnero arasındaki bllttln batar
_, __ bükilmetin elinde buhaMD Jalmo 1 
,_' n tahrip o
•rrhlııının obUıleril• tamamt 

dilmlftir. sini' 
Hilkilmet kuvvetlerinin Alce • • 

lı:ır çıkarmak ıqebbllainde buJunıcelrla• 
l'I IU.dmaktadr. 

İngiltere. P'ranlA ve Arjantin konao • 
&o.baoeteri ile Tarif• • Atcesiraı yolu 

Asilere •• gore 
Ceneral Franko ile General Mo

lanın kıtaları birletıiler 
Paris, 10 (A.A.) _ Sol cenah mün 

tehasınm organı olan lö Jur gazetesi • 
nin hususi muhabirinin İspanyadan bil
dirdiğine göre General Franko ile 'Ge· 
neral Molanın kuvvetleri bu ayın seki· 
zinde saat 16 da Badajozun 17 kitomet· 
re garbinde birbiriyle iltisak peyda et· 
ıneğe muvaffak olm~şiı1rdır. 

Almay Ortiz Femandez'in kuman· 
dasında evelki sabah Huelvadan hare • 
ket etmit olan kuvvet de Salamankdan 
hareket etmekte olan albay Gracia Es
kaneı:inin kumandası altındaki kuvve· 
te müllkl olmuştur. Telefoncular, iki 
ordunun telefon hatlarını birbirleline 
baf lamışlardır. Bu suretle Sevil ile 
umumi karargah olan Burgoı nasında 
telefon irtihatı temin edilmiştir. 

Bu haftanın ilk günlerinde kati bir 
muharebe vukua geleceği sanılmakta· 
dır. 

Katolik iıcilerin rei:.i idam edildi 
Burgos, 10 (A.A.) - Piedralvez'· 

deki komünistler, katolik işçinin ŞC'fi 
Don Dimas Madariagayı idam etmişler
dir. Mumaileyh, idama mahkum edil· 
miş ve asilerin hikim bulunmakta 01• 
duklan Leon geçidine doğru kaçma a 
teşebbüs etmişti. Fakat komünistler, 
kendisini tekrar ele geçirmişler ve idam 

etmişlerdir. 

Asilerin Badajoz'u 
zaptetmeleri ,·akın 

Lizbon. 10 (A.A.) - Asilerin bir 
tayyaresi, dün Badajoı:u bombardıman 
etmiıtir. Asilerin birkaç 1Ute kadar bu 
tebri ı:aptedecekleri ksetirilmektedir. 

Hükümeı ku"veılerinin m:ıiyeti 
Burgos, 10 (A.A.) - Hilkümet kuv· 

vetlerinin Badajozdaki vaziyetleri il· 
midaizdir. Asi kuvvetler, şimdiden şeh· 
ri her taraftan kuşatmış bulunuyorlar. 
Badajoz böl&eaindeki iti kuvvetler Ka· 
cerea balcfflndekl Jnsvyetlerle blrle,e
cek olurlaraa Madrid 9ehrl timali gar
biden ve cenubdan kuptılmıJ. olacaktır. 

Y tuiyeıi hul&a eden bir haber 
Paral, 10 (A.A.) - HükUmetçiler 

ve biler karfılıklı muvaffakiyetler 
elde etmif olduklarmı bildirdiklerin
den tapanya bldileJerl hakkında bura
ya selen haberler, birbirini nakzeyllye
cek mablyette deftm etmektedir. Mu
bakka kolaa bir 181 vana o da Balear 
adalanma btlkUmetçller etlne ceçtitl 
n Jhda}os clnnndald llontljoman da 
biler eUne dlftBltldtlr. Badajoswı da 
ftdyed iyi dellldlr. Eler bu tehir dl· 
pne Mola " JPranlm orchıtan blrblrly· 
le blrl.,.cek " lladrld çenber içine 
ılnnlt olacaktır. 
Jf ader' de •üldin laülcilna •Briivor 

Llzboa. 10 (A.A.) - JPunpl nlial. 
llader adumda lllk8n billrtlm ılnnet
te o1dufunu blldlrmlttlr. on Raln kra· 
...anı. Lbbona dolnt gitmektedir. 

Xrundr, bu ayın altnmda P'uftfal 
arbedelerlne lftlrak etmlt olan bGtGn 
lailerl bamll bulunmaktadır. 

haaara ufram§trr· 

Filistindeki yüksek arab meclisi bu gün 
mühim kararlar alo~ 

Kudüs, 10 (A.A.) - Filiıtinin her 
tarafında vaziyet ciddi otmağa devam 

ıtdiyor. 
Arab liderleri, yahudi göçü durdurul· 

ınadan önce tahrikattan va.z: geçmek ı • 

tememektedirler. 

Yilkaek arab mecliılnin yarm çok 
mUbim kararlar alacağı haber verilmek-

tedir. 
Hayfada vaziyet vah'imle,,.Uttir. U-

mumi hizmetlerde grev ilin ~ilmesin
den korkulmaktadır. 

İngiltere ve Mı ır kapitülasyonlann 
ı,aJkma ı ~in de uyu~tular 

• Kah,ire, 10 (A.A.) - İngiltere dıf 
i9ler bakanlığı, konsoloshaneler ma.hke· 
Jnclerinin ceza işlerinde kaza salihiyet· 
!erin muhtelit mahkemelere devredil• 
anıeıi auretind kı Mmr tezini kabul et• 
lllif olduğundan kapitülasyonlar mesele· 

::~in halli için bir uzlaşma :yapılmıt· ı 

• Mı11rda kapitülasyonlardan iatifa~e 
~ .. devletler, muhtelit mabkemeler111 

ilgasından önceki intikal devreaine aid 

usulleri ıözden ıeçirmı:k üzere 1937 

ıonkinununda Kahireöe bir konferans 

akdine çaiırdacaklardır. Bu konfer1n1, 

bir netice elde edemedili takdirde Mraır 

hükilmeti, aadece keyfiyetten bir ıene 

'Önce ba~r vermü auretiyle muhtelit 

mahkemeleri ilp etmek bakkını kulla-

nacaktır. 

ULUS SAYFA3 
::a: ı 

Guadarramada asiler iki taraftan sarılacak 
lJmumi kanaata göre, hükümetin takih 

günlerden itibaren müspet netice 
(Başı 1. inci sayfada) 

ki yatı evvelki gece bombardıman edil· 
miş olan ingiliz kaptanı Savil'in bom· 
bardıman esnasında telef olmuı olması· 
nı Gijon füsileri makamları nezdinde pre>· 
testo etmiştir .• 

Vç italymı ~,,bayı da 
iildiinilmiif 

Roma, 10 (A.A.) - İtalyan resmt 

ettiği plan, ilk 
verecek tir. 

mahfilleri Barselon'da öldürülmilt ol • 
malan ihtimali olan üç italyan subayı
nın ölümü hakkında hiç bir ınaUlmat 
elde edememi1tir. Bu mafiller, bu ~u. • 
ıusta herhangi bir karar alınak ıçın 
diplomatik münasebetlerin yenid~n ku· 
nılmaıını bekliyeceklerini söylemışler • 

Hükümet topçuları dağ da mevzi alıyorlar 

dir. 
Bununla beraber. Voçe d1talia ~· • 

zetesinin yazdığına gôre. Barselon ıtal· 
"d Büyük yan genel konsolosu ile Madn . 

Elçisi hadiseyi şiddetle protesto etm t· 
1 rdir. 

A si/,•r Kcıtal mı) cı 1," ı·ı•etlerini 
~·enmişlt: r . 

Burgo ' 10 (A.A.) - Havas a1an • 
d · or· sının hususı muhabıri bıl ıny · .. 

Hu ka'dan hab r veril ig"ne g~re, 
. . n·· mıli.s efradı dun s n - Julıan 

gonu u B rselon 

almanı hamilen buraya eelmiıtir. Bu
ael adlı alman gemisi de muhtelif mil -
l~tle~e .mensub 120 muhaciri buraya ge
tırmıştır. 

1,,ondradal.-i alman elçiliii 
iinniitle bir nümayi4 

Londra, 10 (A.A.) - Yüzlerce ko
münist, Almanya elçiliği önune gide
rek Almanya tarafından İspanyol asile
rine yapılmış olan yardımı protesto et
mişlerdir. Nümayişçilerden bir he) etin 
elçiliğe ginnesine miısaade cdilmi tir. 
Heyet, bir protesto mektubu tevdi et
miştir. 

Kont Ciano - Kunı illi .5anı briin 
görüımeai 

Roma, 10 (A.A.) - Uı~ işleri baka

nı kont Ciano, Fransa büyuk elçiıini 

kabul etmit ve kendisine İtalyan huku 

metinin, İıpanya işlerine karışmamal 

hakkındaki fransız tekliflerini pren iı: 
itibarile kabul ttiğıni bildirmiştir. 

Bununla beraber konuşmaları kolay 
la tnmak maksadi; le. daha gciı üşulme· 

si lazım gelen bazı noktalar gı 1i tutul

maktadır. 

tepesini i gal etmeye çalı an . 
kolunu yenerek plı kiırtmıi le r. r 

K ıalonyalılanl n yu ka r n r 

IJ. Zamora l,ari:.ten gN,:ti Sovyeıler birliğinin cet·aln 
Paris, 10 (A.A.) _ Sabık ı nya Moıkova, 10 (A.A.) - Sovyet bükü· 

Glllr bş 
yaralanmı ve olm tur. . . 
top yirmi mıtralyoz, elli kamyon ıgtı • 
nar:. etmiş ve yuzdcn f.ı la esir alm ş • 

cumur ba!Jkanı B. Alkala Zamora dun meti, İıpanya işlerıne karışmamak hak 

akşam Parise gelmiş ve halk tarafmd n kmdaki fransız tekliflerinı kabul e; le-

"Y=aşa=s=ın=f=sp=a=n=;·=a·=· =d=i;=e=a=l k=ı=şl=a=n=m=ış~t=ır=. ==d=i~g=in=i=F=ra~n~s:ıa:ı:i::ş ~g~u=d:e~ri:~n:e ~b:i:ld~i~rm=iş~ti:_r· 
tardır. 

Şimdiye kadar Kat 1 n a or us ında 
k 11 nılmıyan bir tipte olan tayyarele • 
rin faaliyetine ra men, kı 1 kuvvetler 
.. ·· r tle r:cri çckilmislerdir. 

Burgos, 10 (AA.) - A ilerin umu· 
mı kar r hı, hiıkumet kuvv tl rıne kar 
, 1 San - Jullen dağları yakınında muhim 
hır hat kaı:anılınıı oldutunu bildirmek-

tedir. 
Katalonya hukümet kuvv tleri, söy-

lenildiğine gore, 100 telef, 300 yaralı, 
500 esir vermittir. 

Sen SebaııWn :.11 tlepoltırı 
milerin elinde 

Bayon. 10 (A.A.) ''Havas ajan
aından" iapanyol aslieri San Sebastien
in au ihtiyacını temin eden su depola • 
nnm kiin bulunduğu "Uç taç dağı'' nı 

n.ptetmitlerclir. 

.4lınan ınüllecileri Fran11aya 
gidiyorlar 

Bayon, 10 (A.A.) - Albatroa adlı 
atman torpidosu, lıpanyadan kaçan 48 

JlalJciiın olan Japon 

balalıçdan laakkında 

Japon iş güderinin sovyet 
hükümeti nezdinde ki 

fııgiltere kıralı 
Yugoslavyada 

Belgr d, 10 (A.A.) - İngiltere kıralı 
bugün trenle saat 17.50 de Yugoslav
Avuıturya ıınuı Uı:erinde bulunan Me
ohoj'a gelmiş ve Yugoılavya kıral na• 
ibi prens Pol tarafından karırlanmııhr. 

Bclgrad, 10 (A.A.) - İngiltere kı

ralı Sekizinci Edvard, dün saat 17 ,50 de 
Avusturya - Yugoslavya ımırile Jıenitz
e gelmittir. Saltanat naibi prenı Pot, 
kendiıini istasyonda kartılam.ıt ve K
ranj'a kadar kendiıine refakat eylemlt
tir. Kıral, oradan hareketle Dalmaçya 
kıyılarına dofru ıeyabatlne devam et
miıtir . 

Saltanat naibi kıralı Kranjdaki ma
lik&neainde kabul etmit olmaeı ihtimali 
vardır. 

B. Delbos genera 
Gamlen'le görüştü 

Parla. 1 O ( A.A.) - Dıt ifleri baka • 
nı B. Delboa. V..-ıoYa'ya hareket etmek· 
te olan büyük erklnı harbiye reiai Ge· 
neral Qamlen'i kabul etmittir. 

teşebbüsü 
Moakova. 10 (A.A.) - 9 agustoıta İta} yanlar avrupalı}arın 

japon if1Uderl Sako, ~ıt itleri komiaerli- \ ayak basmadığı bir 
ii muavini B. Stomonıakov'u ziyaret e• 
derek, 26 - 29 temmuzda Kamçatka kı· bölgeyi işga} ettiler 
ydannda Sovyet otoriteleri tarafından 

1 Roma 10 (A.A.) - Adiaababa'dan 
muhafaza altına a man ve kaptanları . . . . . . . 

So halk mahkemeaı· taraf d bıldırıldığıne gore Lıbya fırkaaı kuvvet· 
vyet m an pa· . . . . 

hku• m olan be . b lerı, Harrar ıstıkametınde Garımulata 
ra cezaaına ma ! Japon a- . . . . 
bkçı ıemiııne karşı yapılan muamele- dagı.n~ ışgal et~şler~_ır. Lıbyalı kuvvet • 
nin japon hiıkilmeti tar fından haksız ler, 1kı ~y daghk bölgelerden ge.çmek 

.. "ld""ğ nu söylcmi•tir. mecburıyetınde kalmııtardır. Bu bolgele-
goru u u :ır • d' k d h' 

İıgiider japon otorıt leri tar fından re şım ıv~. a. ar ıç ~ir avrupah ay~k 
yürütülen tahkikatın, balıkçı gemileri • basmıt de ıldu. Bu bolgele .. halkı, hıç 
nin Sovyet Rusya kara sularına girme- bir mukavemet göıtermemektedirler. 
diklerini ıöstermiş olduğunu söylemiı
tir. 

B. Stomoniakov, japon kaptanları· 
nm mahkemede aovyet kara sularına 

girmek ve kanunauz bir tekilde bahk av
lamakla auçlu olduklarını itiraf ettikle
rini söylemittir· Japon müracaatını ka
bul etmiyen B. Stomoniakov, her iki 
memleket araımda lüzumıuz hldiaeler 
clofuran bu clbl nkaJann tekerrilr et. 
memHi için Unmcelen tedbirlerin ahn
mumı Japon cliplomatindan rica etmit
tir. 

Cezairde müftinin katli 
etrafında 

Cezair, 10 (A.A.) - Muftinin ka • 
tilinin sorguya çekilmesi neticesi olarak 
ulemanın şefi olan Tal Edelokbi ya.ka
lanmııtır. Suçluların •öylediklerine gö
re, bu adam, katile 30 bin frank vadet
mek suretiyle cinayetin asıl müaebbibi 
olmuıtur. "terakki" kulübünde araıtır· 
malar yaprlmıı ve kull~'lün kapıu mU • 
hürlenmlştir. 

Şahar askerlerinin bir 
taarruzu 

Pekin, 10 (A.A.) - Pekin'in bir çin 

kaynağından gelen haberlere göre, Sa· 

har'ın 800 moncol askeri ıuiyau'a ~lr• 
mit. fakat mühim çarpıpnalarden sonra 

püskürtülmü§lerdir. Nankin kuvvetle· 

ri, Suiyan ili kuvvetlerine iltihak etme· 

ye hazırlanmaktadırlar. 

Çinli talebe, japon malları satan bü· 

yük bir Çin mağazasına bombalar at • 

mııtardır. Maddi .zarar çok mühim ol -

makla beraber insanca zayiat yoktur. 

Çekoslovakyada millet
lerarası hıfzıssıhha kuru 

Praı, 10 (A.A.) - Çekoslovakya ıı. 

taneler cemiyeti, umumi 11hbat bakanı • 

nın himayesi altında 29 atuıtoıtan 6 ey. 

UU 1936 tarihine kadar devam edecek o

lan miletleraraaı bir bıfzıaaıhha kuru 

tertfb etmlftir. Bunu bir tetkik seyahati 

takib Ye bu seyahat de 6 eyUUden ıs ey· 
löle kadar devam eyliyeccktir 

Çin yeni vergiler koyuya 
Nankin, 10 (A.A.) - Santral Ni

yüa'ün haber verdiiine göre, finanı ba

kanlıf ının arzuıu üzerine, dış itleri ha· 

kanhfı, yakında, gerek yabancılardan 

gerekıe yerlilerden tarhedilecek olan ye 

ni bir verginin konulacağını yabancı 

memleketlere bildirecektir. 

Bu vergi eylul ayından itibaren m.ri 
olacaktır. 

Sof yada su baskını 
Sofya, 10 (A.A.) - Dün gece ve bu 

sabah yağan §iddetli yağmurlar netice

sinde ıehrin bazı llfağı mahalleleri au• 

lar altında kalmıttır. Telefon hatlar1 

bozulmuı ve muhtelif zararlar kayde• 

dilmittir. İnsanca zayiat yoktur. 

Kısa Dış Haberler 
• Korfu, - Altı yugoılav ıamblttl 

buraya ıetmiıir. 

*Viyana - Eaki lapanya kıralı, düa 
ıece buraya ıelmittir 
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'l'arihdeki garib 
}( 

vakalar 

fcızdıı: Max K.EMMERİCH 

HARB VE ASKERLiK 

Almanya'da dahili harblnr esnasın· 
da ve 1078 tarihinde Rudolf von Rhe· 
infelden'in askerleri krral dördlincü 
Heinrich'i Ncckar nehri kenarında 
mağlüb edince Rudolf aldığı esirleri, 
hafif bir ecza ile kurtulsunlar diye, sa
dece hadım edip bırakmıstır 

-!• . .,. 
Fredrik Barbaros Tortoııc:l şehrim 

zapteder etmez şehrin kapılarının önü
ne darağaçları koydurup bütün esirle
ri astırmıştır. Verona'yı zaptetti P; i "!l· 
man da 200 kişinin burun ve kulakla
rını kestirmi . iki yiiz kişiyi astırmış

tır .. .. 
Kultür tarihi bakımından cnrer~;m 

olan bir nokta, bu gibi vakaları mr ··,.r
rihlerin zikrec1iş u·~zıarıdır. Frcdrik 
Barbaros kendi sine karşı bir hatada 
buhınmus olan bir ııdrmını, cülus gü
nünde ayaklarına k,.pandığı halde af
fetmeyince müverrih Otto vor Frei
sing bunu takdir ederek: "Siddetli ve 
sert olmak faziletini merhametli oJm;ık 
hatasma f .. Cl:ı etnıerli" demektecHr. 

.. .. 
Tortona sehri papazları bu kıralın 

huzuruna çıkarak, içinde veba hüküm 
sürmekte o!an şehri terketmek müsaa
desini, yerlere kapanarak, istirham et
mislerdi. Fakat kıra!, müverrihin ifa
dec:ince "kalhi merhametle ilolu olduğu 
h~ de zaf eseri göstermiş o1mamak icin, 
eski sertligini muhafaza etmi . papaz
ları huzurundan kovmuc; ve deniklerini 
yapmamH;tır. 

:·~ 

Milano hükumetine kdrıı. yupugı 

harbta Freclrik Barbaros şehri ve civa
rını tahrib etmiş. bahçeleri ve bağları 
imha ettirmiş, meyva ağaçlarını sök
törmü tür. Ve dlişmanlan bunu yaptı
ğı zaman bu hareketi "barbarlara karşı 
bile yapılması doğru olmıyan bir vah
şet" diye tavsif eden müverrih Rahev
rin imparatorun bu vahc:etleri hakkrn
da en ufak lıir tenkid kelimes ihile lcul

lanmamaktadır. 

... ... 
Cremo şehrini muhasara eden Fred

rik Barbaros esirleri astırmış, rehinleri 
idam ettirmiş, hatta elinde rehin olarak 
bulunan çocukları muhasara makinala
rına bağhyarak şehri zapta uğraşmıştır. 
Muhasarada bulunanlar bu yüzden, at
tıkları oklarla, makinalara bağlı olan 
kendi oğullarını öldürmeğe mecbur ol· 
muşlardır. Müverrih Rahevin "bu ne 
vahsetl" diye feryad etmekte fakat bu
nunla imparatoru değil, çocuklarının 

ölümü pahasına da olsa müdafaaya de
vam edip ok yağdıracak kadar &esaret 
ve vatanseverlik gösteren muhasarada
kileri kastetmektedir. Bu ve buna ben
zer birçok zalimlikler sayesinde Fre
drik muasırları tarafından "çok müla
yim ve insan'' bir imparator olarak ta· 
rihe gecirilmic;tir. 

Chraniques des ducs de Nonnandie 
tdh esere nazaran İngiltere kıralı El
dred esir ettiği Danimarkalı kadınları 
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çıplak olarak göğüslerine kadar topra
ğa gömdürmüş ve onları böylece kö
peklerle yırtıcı kuşlara parçalatmıştır. 

... ... 
1 198 de de İngilizler on beş fransız 

övalyesi esir almışlardı. Kırat arslan 
yürekli Rişar bunlardan on dördünün 
her iki gözünü çıkarttı, on beşincinin 
yalnız bir tek gözünü çıkartıp diğer

lerini bununla birlikte fransız karargl
hına yolladı. Fransa kıralı bu vahşete 
derhal on beş esir ingiliz şövalyesini 

kör ettirerek mukabele etti. 
... ... 

Zaptedilen şehirleri ve kaJaleri tah
rib etmek, ahalisini katil veya esir et
mek, adet idi. Kadınlar ve kızlara te
cavüz de harbın tabii neticelerindendi. 
Bilhassa kibar kadınlar seyislere ve 
neferlere verilirdi. Yalnız din dü5man
lariylc ve yabancılarla değil, kendi din
daıılariyle ve kendi milletleriyle yapı
hın harblarda da baska türlü hareket 
edilmezdi. 

... ... 
İmparator Sigismud 1412 de Vene

dik aleyhine yaptığı bir harbta Motta 
şatosunu zaptedince içinde bulunan 180 

kişinin sağ ellerini kestirmiştir . 

* Benedilet von Weitmil adındaki 

müverrihin yazdığına göre Buhemya 
kıralı dördüncü Hanri'inin askerleri, 
kendi vatanları olan Buhemya'da: "Fa
kirlerin malını yağma ederler, hayvan
larını alırlar, para koparmak için iş

kence yaparlar ve kadınların elbisele
rini zorla çıkarıp gene; kızlara tecavüz 
ederler .. .' imis. ... ... 

Orta zamanda harb daıma ücretli as· 
kerlerle yapılırdı ve bir harbtan sonra 
bunları dağıtmak bir mesele olurdu. 
Hele ücretten alacakları kalmış ise hiç 
gitmezlerdi. Macarlar 1492 senesinde 
bunun kolayını bulmuşlardır: Ücretini 
alamamıs 8000 askerden 6000 tanesini 
katlettirmişlcr ve kalanlarını canlarını 
kurtarmak için Avu:;turyaya kaçmağa 
mecbur etmişlerdir. Halbuki buraya 
sığınanlar hayatlarını temin için hay
dudluk yapmağa mecbur kaldıkların

dan imparator üçüncü Fricdrich'in ta
kibine uğramışlar ve 1193 de imparator 
bunlardan aldığı 1100 esiri ı:stırmıştır. 
Bu şerait altında ücretli atkerlerin üc
retlerinin horca bırakılmasına ;ısla ta· 
raftar olmıyarak hatta isyana kadar 
varmalarını tabii görmelidir. Çünkü 
hükümetlerin borcu ödemek tarzları 

biraz hoşa gitmiyecek bekilde idi. 

* Aliver Cronwell 1649 da lrlandanın 
başşehri olan Drogheda'ya hücum ile 
burasını zaptetmiş ve içinde bulunan 
2000 muhafızı öldürtmüştür. Bilahare 
aynı şekilde bir kan dökümii W exford
un zaptında yapılmıştır. 1652 de bu İr
landa muharabesi bittiği zaman mem
leket halkının yarısından çoğu yok ol· 
muştu. Bu halk kısmen harblarda, kıs
men açlıktan ve hastalıktan ölmüş, kıs
men de köle nlarak Hindistana gönde
rilmişti. 

(Sonu var) 

anlatmış bulunuyordu. 

, ... ......... ... 

ispanya hadiseleri etrafında 
f~panyol isyarmıın 'doğurduğu milletlerartuı t:aziyet hakkın <laki talı/iller. /runsı:. gail~ 
lelerini birinci planda olarak İşlo(al etmekte devam ediyor. Bugün de mulıtelif f!tı:.eıelı 
rin. bıı çapra~ık mesele etra fın'daki miiuılealarını aşağıya alıyoruz: 

Yurcl lıairıi yurdseverler 
Devlet bakanı ve sosyalist partisi 

genel sekreteri B. Paul Faure, hem hü· 
kümetin, hem de partisinin fikrilerine 
tercüman olan makalesinde diyor ki: 

İspanya bize hazin bir ders manza
rası arzediyor. 

Ordu ve vatan namına harekete ge
çen faşistler her ikisine de ihanet edi
yorlar. 

Onların generalleri ve subayları, mil
letin seçim vasıtasiyle kurmuş olduğu 
kanuna ve müesseselere karşı ayaklan
makta ve basit neferlerden istedikleri 
sıkı disiplini ayaklar altına almaktadır
lar. 

Nizam ve asayiş adamları oldukla
rını iddia edenler, memleketlerini tari
hin en kanlı ve en acıklı sivil harbla
rından birine atıyorlar. 
"İspanya ispanyollarındır,, dövizi al

tında seferber olan vatanperverler dı

şardan para ve silah alıyor ve Andaloz
ya ile Katalonya'nm çocuklarını lej
yonların paralı askerleriyle afrikalı kı
talara katlettiriyorlar. 

Eğer bunlar oyunu kazanır ve Mad
rid'e yerleşirlerse, İspanya üzerinde 
fransız düşmanı bir hükümet hüküm 
sürecek ve Avrupa fa'izmi eskisinden 
d::ıha büyük bir kin ve cüretle dünya 
hegemonyası ve demokrasilerin ezilme· 
si olan hedefine doğru yürüyecektir. 

/syanm mali cephesi 
L'lnformation gazetesi isyanın İs

panyol maliyesi üzerindeki kötü tesir
lerini tahlil ederken diyor ki: 

Kolayca tahmin cJilebileceği gibi 
ispanyol hükümeti banka moratoryo
munu bir kere daha uzatmak mecburi
yetinde kalmıştır. İsyan patladığı za
man, 19 temmuzda iki gün için ilan e
dilmiş olan moratoryom sonra 26 tem
muz, üçüncü bir kararla da 3 ağustosa 
kadar uzatılmıştı. Şimdi mühlet 10 a
ğustosa çıkarılmıştır. Fakat bir hafta 
sonra, İspanyanın mali ve ticari müna
sebetlerine muntazaman devam edebi
leceği şüphelidir. Bilakis, İspanya gün
den güne amme hukuku prensiplerin
den uzaklaşıyor gibi görünmektedir, 
dün kaçanların malları musadere edil
mişti, bu~ün de kiraların ödenmesi ta
til edilmiştiı . 

Banka moratoryomu devam ettiği 

müddetçe pezata resmi döviz listelerin
de mevcud olmıyacaktır. Fakat sivil 
harb uzadıkça pezeta gayri resmi piya
salarda satılmaktan geri kalmıyacaktrr. 

Cibraltar'dan bildirildii!ine göre, İs
panyol parası endi e verici nisbetler 
dahilinde dü~mektedir: eskiden bir is
terlinin mukabili 36 pezeta idi. Şimdi 
sarraflar bir iı;terlin için fiO pezeta is
temektedirler. 

.Uilletlerarmı bakınul•m 
Le Temps gazetesi de, ispanya me

selesinin nıilletlerarası vaziyette doğu-

rabileceği kötü ihtimaller iizerinde ko
nuşarak diyor ki: 

Londra'da Avrupanın biribirine düş
man iki muhalif bloka ayrılması endi
şesi hakimdir. Esasen fransız • ingiliz
Belçika konuşmaları neticesinde bir 
beşler konferansının teklif edilmiş ol
ması da Avrupa'da böyle iki zıd blo
kun teşekkülüne mani olmak maksa
diyledir. Böyle muhalif blokların tak
tikleri politik ve ekonomik menfaatler 
'bakımından tehlikeler dolu ise, moral 
menfaatler, ihtilalci mistik ve otoriter 
mistik gibi ihtiras ve kin cihetinden 
pek zengin mistikler menuu bahsol
duğu zaman vaziyet çok daha korkulu
dur. Bu ihtimal, sol müfritlere olduğu 
kadar sağ müfritlere de kati surette 
muhalif olan ingilizlerin bilhassa dik
katini çekmektedir. Bunun içindir ki 
İspanyol sivil harbına karışmamak ve 
Avrupaya yayıldığı takdirde en trajik 
inkişaflara mazhar olabilecek bir buh
ran karşısında tamamiyle bitaraf kal
mak azmindedirler. Fransız dış bakanı 
B. İvon Delbos'nun dün söylediği nu
tuk, aynı endişelere bizim de lakayt 
kalmadığımızı ispat etmektedir. B. Del
bos politik idealler uğruna açılacak ye
ni bir haçlılar seferinin Avrupa için ne 
kadar tehlikeli olduğunu tebarüz ettir
miştir. 

İtalyanın İspanya hadiseleri karşı

sında yapılması teklif edilen bitaraf uz
laşması hakkında vereceği cevabı he
nüz bilmiyoruz. Bazı mahfiller Roma
nın, böyle bir anlaşmaya Almanyanın 

da girmesini şart koşacağını söylemek
tedirler. Böyle bir mütalea manasız O• 

lur. Çünkü kimse Almanyayı böyle bir 
anlaşmanın dışında bırakmayı düşün

müş değildir. 

Fransa'nm ilk önce garbi Avrupa 
meseleleriyle en yakından alakadar O· 

lan iki büyük devlete başvurmuş olma
sı pek tabii görülmelidir. 

Esasen Berlin'de, Almanyanın lı ü

tün devletlerin İspanya hadiseleri k~r
şısında bitaraf kalmalarına taraftar ol
duğu ileri sürülmektedir. Böyle olunca 
da, ilk önce üç garb devletinin bu hu
susta anlaşmaları lüzumu ortaya çıkar. 

I syanda yabancı tesiri mi? 
La Depeche de Toulouse ispanyol 

isyanında Berlin ve Roma'nrn parmağı 
bulunmasından korkuyor: 

Vaziyetin vahimliğini kendi kendi
mizden saklamıyahm ve bu derecede 
mühim hadiseler karşısında Fransa'da 
herkesin, parti menfaatlerinden daha 
yüksek menfaatlerin mevzuu bahsoldu· 
ğunu anlaması lazımdır. Büyük bir mil
letlerarası facia cereyan etmektedir. 
Herkes, bu askeri isyanın m~nşei ve şü
mulü üzerinde iyice düşünmelidir. Bu 
hareket, eski ayaklanmalara benzemi· 
yor. Onu hazırlamak ve devam ettirmek 
için kullanılan para, isyancıların elle· 
rindeki silahlar, bu isyan perdesinin 

ardında çok ustaca hazırlanınıŞ 
şebbüs bulunduğunu ispat etınc 

Fransa'nın etrafında fa~ist 
lerden bir çember mi çevriJınek 
yor? Alman tayyareciliğinin 
sayesinde şarki Akdeniz'de ha\tt 
lüğünü temin etmiş olan 1talyıolf 
bi Akdenizde de bu üstünlüğ.ı c 
mesi mi mevzuu bahistir? f 
Fas'ta büyük güçlükler mi yarı 
isteniyor? İşte bu faraziyeleri te 
meliyiz. 

K omiini.ctlerin clii§İİlıcesi 
L'Humanite gazetesinde B. V 

Couturier sağlarrn aleyhinde att 
kürüyor: 

Bu adamların tek düşüncesi 
İşçilerden himaye gören Madrid 
ru hükümetinin ezilmesi için ııet 
teşebbüs etmek. Bu mücadele sa 
fransız demokrasisini yıkmak iç 
şeyi yapmak. 

Onlar nefes alır gibi ihanet c 
Ekseriya müdafaa için göğU 

den ve ceb tabancalarından bask1 

ta bulamıyan dost cumuriyete 1c 
silerin emrine yeni Cabroni'ler .,c 
Yunkers'lerin verildiğini öğren 
zaman bedbahtlar seviniyorlar. 

Fransa'ya yaptıkları fenalık 
larında biJe değil. 

Halk cephesine karşı kinleri 
hareketlerini idare etmektedir. 

Fransa'nın vaziyeti, serbest tı 

tin serbest kaldığını ve İspati 
me,ru hükümete yapılacak irsalat' 
kümetin müdahale etmiyeceğini 
mi§ olan İnglitereninkinden başka 

İıpanya'ya yardım etmek liı~ 
Bu sulhun menfaatinedir. Hiç 
Pireneler üzerinde bir faşist ceP 
teessüsüne ve Akdeniz'de bir alınıtl 
niz üssünün kurulmasına taharnısıA 
demez. Bütün fransız işçileri, .. fpr-.J 
kardeslerine sivil harbı söndu~ 
için eİlerinden gelen bütün yard 
yapmaya hazırdırlar • 

J)iploma.ci salıasımfo yava~lık 
L'Echo de Paris gazetesinde B· 

tinax yazıyor: 
Fransız elçileri Bcrlin ve Ro.rD' 

fransız hükümetinin İspanya badı 
kar,ııında bitaraflığın muhafazası 
ıusundaki l ararlarınr bildirecer.ter 
eğer bu iki hükümet muvafakat 
terse, aynı te1:1if diğer hükümet 
kezlerine de yapılacaktır. Neden bıJ 
§ebbüs aynı zamanda yapılmıyor? 

Sonra frnasız hükümeti, taın f 
ya'da hlildimet taraftarları için oy 
kaybetmiş olduğu hissini ve 
bir zamanda onun tarafını tuıınu' 
rUnüyor. 

Bir müuılea 
Oeuvre gazetesı ispanyol 

ordusunun bir albayı ile yaptığı 
katı neşrediyor: 

- Sömürge kıtalarının yapacai1 

dirilen taarruz hakkında fikriniz 11 ti' 
- Fas'tan gelecek kıtaların Y 

CENGEL(_ . ....__ Ki TABI 
Movgli, uzun ve parlak bir bambu ile Bu

falo'lara vuruyor, yanındaki çocuklurdan 
Ramya adlı b'risine öteki davarları otlatma
sını söyliyerek kendisi Bufalo'ların yanında 
kalıyor, onların sürüden bir tarafa savuşma
masına göz kulak oluyordu. 

buralarda seni bekledi. Buralarda av pek 
seyrek olduğu için tekrar kalktı, gitti. La· 
kin herhalde seni bulup öldürmeyi kafasına 
koydu. 

- Pekala, dedi Movgli, o uzakta bulun
dukça ya sen, yahut öteki kardeşlerden biri
si gelip bu kayanın üzerinde oturun. Ben 
köyden çıkıp buraya geldikçe sizi göreyim. 
Eğer buralara gelirse o zaman çukurun ya· 
nındaki dak ağacının yanında bekleyin de 
Şir Han'ın ağzına lokma olmıyalım. 

Kimse ölmedikçe aç çaylaklardan hiç bi~ 
nin hiç bir taraftan çıkmasına ihtimal~)" 
tur. Bunun için çocuklar yatıp uyurlar, t>' 
mrlar; tekrar uyurlar. Uyanıkken ku~1, 
lardan sepet örerler; içine ot doldu ·g 
Yahut iki böcek yakalayıp biribiri ile d0 

ettirirler. Bazen de kırmızı ve siyah ce: 
fmdıklarmdan gerdanlık yaparlar. Ar~dl< 
kayaların üzerinde yürüyen bir kerten JJ 
yi, bir hendeğin kenarında ı~urbaga av 
yılanları seyrederler. Bazen de yerli 11 r 
ratları ile uzun, uzun şarkılar so} ırr 

Ya.zan: 
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Buldeo, puflıyarak Movglin'in yüzsüzfü. 
glinden sızlanırken köy ağası: 

- Çocuğun cobanlığa gönderilmesinin 
ıam zamanı, tam zamanı! diyordu. 

Hind köylerinde birkaç çocuk bir davar 
sürüsünü gi.ider. Bunlar sabahleyin erken
ften otlağa gidip gece geç vakit dönerler. 
Böyle olunca bir tehlike yoktur. Çünki.ı kap
.an bile sürü halinde gezen davarlara saldır· 
nağa ce"aret edemez. 

Movgli, tan yeri ağarırken köyün sokak· 
arından büyük davar kösemeni Raına'nın 
rtında geçti. Taş tahta maviliğindeki Bu· 

'alo'lar, arkaya doğru kıvrılmış boynuzları 
ıe yabani gözleriyle arkadan geliyorlardr. 
Kovgli kendisiyle beraber gelen çocuklara 
tendisinin elebaşhk edeceğini acıktan ac~!a 

Hindlilerin otlakları, aralarında yer yer 
otlar yükselip yer yer kaybolan kayalık, ça
kıllık yerlerdir. Bufalo'lar ise gölcüklerle 
çamurlu yerlerden hoşlanırlar. Orada saat· 
lerce sıcak çamurların içinde yan gelmek ve
yaslanmak pek keyiflerine gider. 

Movgli, onları, cengelden çıkan Vain
gunga nehrinin o vadiye çıktığı tarafa doğru 
götürdü. Orada Rama'nm sırtından inip bir 
bambu kümesine doğru yürüyünce boz kar
deşe rastgeldi. 

- A, dedi, boz kardeş, günler günü seni 
burada bekledim. Bu davar çobanlığı da ne 
demek oluyor? 

Movgli: 
- Böyle emir aldım, dedi, bir müddet k(). 

yün çobanı olacağını. Şir Han'dan ne haber? 
- O. bu memlekete geldi ve bir müddet 

Sonra Movgli gölgelik bir yer bularak o
racığa uzandı ve etrafındaki bufalo'lar otlar· 
ken güzelce bir uyku çekti. Hindistanda ço
banlık, dünyanın en tenbelkari işlerinden bi
risidir. Sığırlar, yatar, kalkar, otlarlar, bufa
lo'lar, çamurlu suların içine kendi kendileri· 
ne gömülürler. Kayaların üzerine güneş ve 
sıcak kaynar, durur; arada bir uzaktan bir 
çaylağın sesi duyulur. Bunu duyan çoban ço
cukları, günün birinde kendileri, yahut sü
rüden bir inek ölecek olursa o zaman bu çay
lağın aşağı ineceğini, onun indiğini görünce 
arkadan birinin, daha arkadan bir başkası
nın, bir bqkasının aıağı ineceğini bilirler. 

bir gün, onlara bir takım insanların d:J 
bir hayatından daha uzun gortin i.' r. Ar e 
rada ç_amur yığınlarından at , bu l , "' 
san heykelleri yapıp in ~ ıl rı.ı e 
saz verirler. Bunlar km:ılLı \ 
duları; yahut kendiler "ne tar 1 c 
dır. 

Nihayet akşam olur. O .zaman c 
rın içinden çıkan bufalolar, biribıri 
Atılan silah seslerini andıran gür" 
karam ~·"la koyulur ve kurşuni b' 
lan ovadan tuail::=.." t~Jldıyan köV 
doğru yürüme .. 
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Köy kalkınması üzerinde ~maJar 

l~ Bakanlığın proje üzerindeki. 
etüdleri devam ediyor 

ratle kalkınması ıebeb ve çarelerıne te-
Mcmleketin büyük davası olan köy 

1 venül olunacaktır. . 
kalkınması plinının muvaffakıyet e Bugüne kadar alınmış olan tedbırle-
tatbl'kı' ·ıdn dört vekaletin elele,_vere. rek d 

:s d rin bulaaaaı ıu ur : . 
kendi sahalarına dütcn işler uzenn e Trakya köyleri için bir birl~k ~a~-
çalıtınaktadırlar. İç İşler Bakan~ğı~ın kası teıiı edilmek üzeredir. Bugün ıçın 
yaptığı ve yapmayı kararlaştı~dıgı. ı~- yal Trakya mıntakasını ihtivn eden 
Jer üzerinde vekiletin aalihıyetlı bır bu :ı~ tetebbüı, önümüzdeki yıllar için-
direktörü bize 111nları söylem.iştir: de, bütün memlekete teşmil olunacak 

" Planın tatbiki cümlesınden ola- ve 44 bin köyümüzün mali ihtiyaçlar~-
k mah

.•. all~ idarelerde bir köycülük fU· bır 
ra ' 1 .• ··ıe na yardımlarda bulunmak üzere 
besi ihdas edilmiştir. Köy it erını o .. - köyler bankası teşkil olunacaktır .. ve-
denberi göz önünde bulunduran ve koy Wet son günlerde bu itin etlldıyle 
kalkınmasını progıamına alan cnmu-
riyet bükümeti her fırsattan istifade m~:ı!:::Crkesdeki bu kurum bütün 
ederek bu vaziyete temas etmekte .~ ldS terin murakabesine kifi gelmca: 
•saslı bı'r hal yoluna sokmak çarelennı y d lA ımdır .. harici teşlrilatm da yar ımı a= • 
aramaktadır. Onun irin ~imdilik, merkezdeki teşki-

En büyük dava köy davasıdır. Onun :s b.1 k 
d latın vazifesini kolaylıkla göre 1 ece . 

için attığımıı her adımda. ka_r§ımızd_a kudreti kazanmasına intizaren bu ip 

bu bü. ilk davayı görerek hareKct e ı- • t 
y . i hu-··Aı ·ıdareler marifetiyle tedvır e -

Tijrkiye'nin 44 bin köyiı var· ır: .... 1 yoruı. . . . .. M hat:a bütün esas ı 
ve bunun 26 bininde ehmızdekı koy mek istiyoruz. aa 

·ı k du··şu··ncelerimbi tatbik ediyoruz. 
kanunu muvaffakıyetle tatbik edı me • 

ULUS 

POLISTA 

Bir hizmetsi para çarmış •• 
İnönü mahallesinde oturan Bayan 

Hatice, hizmetçisi Fatma tarafmdan 
yetmiı altın lirasının ve beş tane beti· 
biryerdeainin çahndığnu iddia ederek 
ıiklyette bulunmuştur. Meıelenln ay
dınlanması için tahkikat açılmıştır· 

Avluda yatmak yüzünden 
Faik ile Şahin Akalar mahalle~inde 

oturmaktadırlar, havaların sıcak gıtme• 
si yüzünden evin avlusunda yatmak İl• 
tiyen Faik ile Şahin araunda avluda 

yatıp yatmamak meaele~inde_n büy~k 
bir kavga çıkmıftır. Şahın elıne geçır
diii ustura ile Faikin elinden ve sağ 
memesi altından yaraladığından me
murlar tarafından yakalanmış ve lazım 
gelen tahkikat açılmışur. Yaralı acele 
olarak tedavisi yapılmak üzere hasta-

neye kaldırılmıştır. 

Şakalaşırken 
Kuyulu kahve civarında oturmakta 

olan İzzetle Osman ,akalaşmıya bafla
mıtlar. İzzet elindeki aıakaıla pka ni
yetine Osmanın aai kulağını yarala
mıştır. Polisler fena takacıyı yakala
mı1lar ve yaralının müdavatını yaptır-

mışlardır. 

.. ht Köy kallı:ımn& plinınan aldığı so_n 
tedir. Köy kanunu, köyun sı ' da tadıl o•çmek noktuından bu fevkalide ye-

·ımı ba -klin, eliaıddeki köy kanunıın • - •" 
irtimai, idari, bedii ve ı - .,.- ğ. lesı rinde bı"r tedbir o•--a.ıa beraber, va-
" d lh. muh teri icab ettirip ettirmiyece 1 rnese • JJ1111A 

kundan alikalı bulun U19.. • tandaflara kolaylık lijatererek, ihtiyaç• 
telif sahalara temas ettni! ve hayat ne ~~yin~~unumuıda muhtacı tadil larını tedarik etmelerine yardım etmek 
tartları ve yaşayışı biribirine u. ymaz o- k" kanunu de ycrı'nde bı·r ••tebbill oıma.lıcbr. Bi-

d b k tuna bı·r nokta yoktur. Yalnız oy • "' lan köylerimizin hepsin e tat ı o - 1 t rmak . t k'l decei~ orıanızasyon !U 
1 t An nun tatbik kabiliyetini kolav af ı zım eı ı e . bi 

bilir ~kilde tanzim o unmuf ukı·.k'' ··~ . • --~balar& ayrılma11 lizımdır. Bu tekilde itliyecektir. fferh~ r va-
cak, nufusu yüzü geçmiyen pe uçu ıçın ~ . ül d Jr--+ ifade eden bır malını, 

lro .. ylerı'm·ız de vardır ki bunlar da bu haliyle, kanunun tatbikındc mUfk ~ta tan at. •7-·J '- aadan malı ile mü-
düf olundufu inklr edilemez. Zıra vermek ıuretiy e aa 

kanunun tatbikine şimdilik imkan yok- teu hüküm- ••naıib para alabilecektir. Fakat bu 
· · d halli kanun her sahada birçok güzel - L----1 tur. Bıı küçük köyleriımzın e ma i nnıuaebet borçlar ve ticaret -.ı._..a. 

hizmetleri muvaffakıyetle başarabilme· leri ihtiva etmektedir. Bunların heps • claJd ~hkimı gmumiye dairelinde 
V '---· nı·n birden aynı muvaffakıyetli randı• rımu . 

si hedefine doğru yürüyoruz. e uu.... ı ohmyacaktrr. Bu çok belit bır muame-
d ~-· yol da manı vermesine. bu ufhalara aJUlllS • ..ıı. ı Pran varmak için takib e ece., .... ız l[ö le -!dindedir. Avrupaue. mese •. • 

la bilir ·'nl ya--·A• .. evel bnkln yoktur. y :s- lh "'köy vahdeti" fikrinde top na • ,.. ,....- -xre sa'da, sokakta an.,zm paraya tı.yacı-
t sblt et kanununun blJ&leYe ye ihtiyaca •" dl k Ba,hbatına, köy kanununun e • x.ı nması nıa olur, cebiniadeki saati adt en ço 

kii ük ,....-~ai pro-1••iyle plina ba• a 
tiği i§leri bafaramıyacak olan, ç •·-- olan bu tUrJU rnGeaeaelerden birine Ye• 
köylerimizi birlikler halinde toplıya• I ·=~~eti bu noktai mızardan kr· rlr, istediftnia parayı alabilirsiniı, 
rak ve bundan doğacak olan malt ve sımlara tefrik eder ve ihtiyaçları da muayyen bir müddet ıarfmda parayı 
bedeni kuvvetten istifade ederek bede· --'- 1•,._ı·n go"türilp aaatiniai geri almanız müm• 

Faka bir sıraya koyarsak gayeye vaıwaa s 
fe varmayı kolaylaştıracağız. t ldlndür. Fakat parayı veremezseniz, u-

1 ken aarfedeceğtmis emek ve zamanm yarı-
köy vahdetini temin etmeye ça ışır M 1 n sulil dairesinde, saatiniz satılır ve al-

k • . k yor Memle· smr kazanmıt olur\1%. ese a o zama , 
karşımıza topra ışı çı 1 

• 
50 

bin lira sermaye ile tetekkül eden .d.ıiını.a paradan fazla para getirmipe 
kette bir rHorıne agraire yapılmadıkça -ı _,... ma tlsttl de sise iade edilir. İfte memlelı:e· 

kte- bir k6y bnlrMr bir blla .. -n ,._ıs · 
bu itin halline fmkin gHrill~me 

11 
iflerini teahhUd eder, bir diğeri ser• timizde bu usuJU ihdas etmek tauvvu-

dl·r. Bu ise. her ifCyden önce bır zaman dil ih · 1 kar rundayız. Fakat bunlar için hususi hil-mayesini, ilmf ve be tıya~ arı • 
•e para i•idir. Bu halledildikten sonra b ı d köy kUmter ihtiva eden kanunlar r.ılrarmak • ,. 1 ıı.ılamaya hasreder ve u ıuret e e :s 

ko··yıer düşünülen plana göre esas 1 su- " k k 1 1 0 .a--dır. Bu İf üzerindeki etüdler bit· 
b kanununun tatbiki ço o ay aşını' • ...-.... 

rette tanzim ve tensik edilece ve u tikten aonra bir kanun projesi huırla· 
yeni ve da:ıa kuvvetli kurumların sil- lur. yıp Kamutaya takdim edeceğiz ve ilk 

Kolay yoldan ödünç JHlra bulma çalıtma devresinde çıkarılacağını umu-
mına general Franko'nun bağlamış ol- •--k 

· Gene bu sene halka kolaylık o- yorus. 
dugu umidler hayalden baıka b~r = üzere, frenklerin mont de plili dedik• Bu yoldan istikrazda bulunmak da· 
değildir. İspanyol toprağına ayı~ -L teri, kolay yoldan ödünç para elde et- ima kUçük paralar üzerinde olur. Onun 
mıt olan birkaç lejyoner ve yer 1 a-er irin ibda• edeceaimi.ıı: usulü, • 1mdilik 
hiddetlenen halk tarafından derhal im- mek için bir organizasyon vücı.da ıe· s • .. 

t irmek niyetindeyiz. Avrupada çok ta· memleketimi.ıin nufuau mütekiaif mın· 
ha edilmiştir. k 

ammUın etmit olan bu borçlanma ıe • takalannda tecriibe edeceğiz. İatanbu~ 
- Biı tun garnizonların teslim olma- linin eaau 1udur: Ankara, İzmir dUtilndüğiimüz yerler· 

ları için ne kadar zaman lazımgeleceği· Herkesin paraya ihtiyacı olabilir, dendir. Eter ilk tecrUbelerden mUabet 

ni tahmin ediyorsunuz? fakat herkes bunu bir teref meselesi neticeler alırsak bütün vilayetlerimiz-
- H_rhalde çok zaman değil. Cu- b d öd. ün de tamı'm edece0ı'z. d k saydığı için gidip tundan un an ç • 

muriyetçi ordular icabını icra ~ ~-~e ü- para alamaz. Alsa bile muhtekirlerin Şimdilik bu itlerle belediyeler ban· 
Jer ve tayyarecilikte daha ~enış 0 

ç - elinde bir oyuncak ve istismar yatağı kau ittiral edecektir. Fakat fevkalide 
de faydalanabildiğimiz takdırde ku,at- olmak ihtimali vardır. Hem bugilnkU az bir faizle yapılacak olan bu ikrazın 
ma muddeti çok daha kısalac~tır. Ger· kanunlarımızla &tilnç para alma geniş memlekette taammüm etmesine lüzum 

. kendi vatanımızı şehirlenne kal'fl çı, b' f 1 bir merasime dbldir. Devlet ödünç pa· görülürse o ıaman yalnız bu itlerle uğ· \ 
harlı tayyarelerini kul~a?'°a~ . ır e a· ra verme kanuniyle bu iti mabdud elle· rapcak yeni bir banka kurmak da mUm· 
kettir, ancak bugün hızım ıçın batka re tevdi etmipir. Suiistimalin 6nUne kün olacaktır .. " 

BerllD OU.plJadlan 
(Başı ı. inci sayfada) 

Jar. Çok mükemmel kuvvetli ve kıvrak bir 
atlet olan finlandiyab, bu müsabakadan 
ancak Yapn tuıla yenmek ve ona Uç fe
na puan verdirmek suretiyle muzaffer 
çıkabileceğine kani bulunuyordu. 

Bu aebebten dolayı daha bqlanııçtan 
itibaren son derece ıiddctli hücumlara 
&iritti ve bet dakika süren bir ıüreıten 
sonra haldı bir muvaffakiyet kazandı. 

Bu dakikada türk pehlivanı tu§la ye
nilmif olduğundan dolayı Reinci ile Karl
uon arasında yapılacak maçın bu kate • 
gorinin galibi kim olacağı tayin edece
ii mütalaasında bulunulabilirdi. 

Fakat iş, böyle olmadı. Hermüsabı -
kın kazanmış olduğu puanlarn mikdarı 
asl bu dakikada çok müe88ir bir amil ola
rak ehemiyetini gösteriyordu. 

Yaşar, son maçında üç puan kay
betmiş olduğundan kendisine galebe 
çalmı' olan finlandiyah ile müsavi o
luyor, Karlson da üç puanla ba,ta ıe
liyordu. 

Fenlandiyah ile İsveçlinin yapa• 
caldarı bu maçın Yaf&rın muvaffakiye
tini temin etmeai ne kadar ıarib görü
lürse görUlıün, finlandiyalmın iariçre
liye puan hesabiyle galip gelmesine bal· 
lı idi. Na11l ki öyle oldu. Reini ile Kari· 
son tiddetli bir çarpışmadan 10nra bir· 
birlerini tu,11 yenemediler ve 6~ ha
kemden ikisi sayı hesabiyle fenlandiya
lıyr galib addettiler ve bu ıuretle ayns 
zamanda va,arın galibiyetini temin ey
lediler. 

Şuraaı kayde pyandır ki Ya,ar, ıon 
maçta her ne kadar tufla mailib ol
mutaa da evelki ginlerde tufla iki ve 
aayı heaabile bir plibiyet kuantn'fb. 
Halbuki bu esnada fenlancliyalr ile la
veçli batka pebJiftftlar tarafından- mat· 
lQbiyete uğratrlauflardr. 

Neticenin Ulnmdan sonra Ya .. r, 
maçta huır bulunan ve miktarları çok 
olan türkler tarafından el üstünde gö
tUrlllmüttUr. 

Yarın olimpiyad ıtadyomunda türk 
bayrafı, büyük direie a11lacak ve bu 
eınada ilk defa olarak türk milli mar
fl çalınacaktır. 

Bu da gerek güreşte ve gerek sair 
ıporlarda maziden çok daha iyi bir is
tikbal Yldeden bir bqlanpç olacaktır. 

BQfbalcammı~ 'Y Qfarı 
tebrik ettiler 

İltanbul, 10 (A.A.) - Başbakan 
!amet İnönü kendi kategorisinde dün
ya t•mpiyonu olan kıymetli gütefçi· 
miz Yafara şu tebrik telgrafını çekmif· 
tfr: 

Berlin olimpiyadında, Yapr 
Sevıilerle ıaeni candan tebrik ede-

rim. 
ismet lnönii 

Greko romen güreı 
Yan orta finali : 

Birinci: Svedberg (İsveç). 
İkinci: Şaffcr, (Almanya). 

Hafif ıikletler finali: 
Birinci: Koakela (Finlandiya). 
ikinci: Herda (Çekoslovakya) 

Deniıl yanflan 
Olimpik yole mGlabüalan : 

Birinci: Felemenk, olimpiyad galibi 

İkinci: Almanya. 
Oçilncli: İngiltere. 

Star tipi : 
Birinci: Almanya, olimp\Yitl' jDlr.\ 
İkinci: !aveç. 
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Oçünc:tı: Felemenk. 

Su topu 
Felemenk, Uruıuay'a ıaJib. 

Felemenk, Ameri.ka'ya ıalib, ..,, 
Franaa ~koalovak taJmmnı S • 2 y~ 

mi§tir. Macaristan 10 - ı lncUtereyi ~ 
Uib etmltfir. İıveç 6 • O lmçreyi yen 
mittir. Avusturya fzlandayı fi - O "1!8j1 
etmittir. 

Hendbol 

Tramplenle atlama (erkek 
Mecburi atlamalann neticesi: 

I 

Birinci: Degener (Amerika), 7486, 
ikinci: Vayne (Amerika), 7247, 
UçüncU: Şihahara (Japonya), 7002, ! 

BWkleı 

100 kilometrelik yol yarışı: 
Birinci: larpentiye (Fransa), 2 ı•l 

at 33 daldb 5 a. I 
İkinei: La Pebi (franııa), 2 uat !A 

dakika 5 1/10 f 
Uçilncii: Nievergelt (lsviçre), 2 •h. 

at 33 dakika S 4/ o 
Milletler arasında tasni/fil!: 
Birinci: FranN, 

lkind: İlriçre, 
tfçUncü: Belçika. 

Hokey 
Macari8tan, Amerikayı :,-o maııu• 

etmlttlr. Hindiıtan talunu 9-0 japon 
takımını yenmiştir. 

..4ıleıisın. /ederuyonunun 11udil 
euiii rekorlar 

Berlin, 10 (A.A.) - Apiıdalri bet 
rekor miDetJerarasr atleti.an federal• 
yonu tarafından resmen tasdik edilmit
tir: 

6 ağuıtoı 1936, 110 metre manialı, 

14 1/ 10, Forest Tovns (Amerika), 

6 ağustos 936, 1500 metre, 3 dakika 
48 8/ 10, Jak Lovelok (Yeni Zeland) 

6 afuıtoa 936, Uç adım usun atlama, 
16 metre, Tajima (japon) 

7 ağustos 936 4:ıtl00 metre bayraı. 

yarıp 39 8/10 (Amerika) ••ovenı, Met· 
kalf, Draper, Vikoff.'' 

1 ve 8 ağustos 1936 dekatlon, 7900 
puan, gelen Morriı (Amerika) 

Futbol 
Berlin, 10 (A. A.) - Peru takımı 

Avuıtul')'a takımı ile kkrar mag yap• 
mak Uaen llbatt 'rilcud etmediilnden 
Avuıtul')'a takımı bükmen pllb ıelc• 
rek döml flaale kalmııtır. 

Alika kesilmesi 
Müe11eaemde çalıtan Mehmet Feri· 

dun EfHel'in bu günden itibaren ya• 
ııbanem w qlerimle hiç bir alika11 
kalmadılr alikadaranın malfimu olmaW 
here ilan olunur. 

lstaayonda yakacak tecimevi uhibl 
HUıeyin Orak 
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Bil.JNMIYEN t~SAN 
yazan: Dr. ALEXIS CAMEL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR -
1 1 . . • de yapılan tecriibelerın bir 
nsan :ır u~erın. ··be e tabi tuttuğu 

güchigu de muşahıdle tecru y im la da 
k"ld amakta o a rın n 

ıü "e'nin avm şe 1 e yaş l kf" J 
gelmekt ır. Bir beslenme t rzının, ente e. ue 

1. ·k sosyal bır te-
ve moral bir nizamın, po ıtı ve H h 
beddiili.ın tesirleri derhal farkolunmaz. er kank 
gi bir t rbi) e usuliıniin kıymeti otuz v_ey~ _ı1~ . ) 1 M ayyen bır amı ın yıl geçme k e an aşı maz. . ~ .. . A 

bir insan gr pu ii rindeki fızıoloıık -,;ey& z~hnı 
t . . l)ı·r nesil sonra belirebilir. Yenı le· 
e rı anc • . ıaı 1 

gaddi, fizik terbiye, ijien , terbıye, ah .<, sosya 
eke omi s .. emlerinin kurucuları taı f mda? 

k . . ma at folun n muvaffakıyetleı' daı-
n ı ı , kk' 

, · ı ·· e ) aı1ılmış n .... şriyat te.a ı ~ rna \ 1 n on ' . . 
lun k 1 ımdır. Mont ori sisterı:unın . ~eya 
Joh 1 D wey terbiye usullerinin netıcelenn_ı _a_n· 

k . d' f d 1 bir surette tahlil edcbılırız. 
ca ım ı ay a ı -n d kt b-
Psikolojis ler t ı afmdan, son sen · .r e, me e 

• n:.. ..-·•·'lenn manasını lerde yapıl n m eOUBence • ~ . 
~nlamamız icın yirmi be§ V11 beklemek ıcab e· 

raamda ölümlerine kadar takib etmek suretiyle lerinin ve bu maddelerin geliıme, boylanma, lir. Bu tipteki, temiz kan hayvanlar aayeaincı. 
• ve gene tamaıniyle takribi bir şekilde - bunlar hastalıklar, ömür uzunluğu üzerindeki tesirleri- • ve hele sayılan da bol ise • muhitin ferd üze-
üzerinde bazı amillerin yapmış olduklan tesir- nin tetkikinde kullanılmqlardır. Ne yazık ki fa· rindeki pek kanpk temi c:lavaamı aydmlatmal 
)eri öqıcnebiliru:. reler ve sıçanlar insanla pek uzak benzeyi§ler mümkün olabilir. Meaela, muayyen bir ırka 

Jnsanlrğcn gidişi bize Pft1c yavaş gelmektedir. arzetmektedırler. Mesela bu hayvanlar üzerinde mensub ferdlerin azami inltipfmı elde edeceği. 
Çünkü biz ınüşahidler de o sünideniz. Her biri- yapılan tecrübelerin neticelerini bünyeleri büs- mizi, bunların normal boylannm ne olduğunu, 
miz. kendi başımıza, pek az mü ahede de bulu- bi.itün başka olan çocuklara tatbik etmek tehli- bunlara naaıl bir manzara vermek l8znngeldiif. 
nabiliriz. Hayatımız pek kısadır. Bircok tecrü- J...-lidir. Bundan başka, beslenme ve y8§8ma ve ni arB§bnnalıyız. Modem yaşama ve beslenme 
beler en az bir asır boyunca uzatılabilm k gerek saire tarzının tesiri altında iskeletin, nesiclerin usulleri çocuklann ıinir mukavemeti, zekilan, 
tir. Ö yle müesseseler kurulabilmelidir ki miişa- ve kan, ~afra gibi vücuddaki mayilerin maruz faaliyetleri, cüretkarlıklan üzerinde naaıl müe• 
hedeler ve tecrübeler, bunlara başlamıt olan ali- bulundukları anatomik ve fonksionel değişik- sir olmaktadır) Yüzlerce çoban köpeği üzerin" 
min ölümiyle nıhayet bulmasın. Bu gibi mü s- tiklerle bcra~r vukua gelen psikolojik tebed- de, yirmi sene devam eden geniş bir tecrü.:t 
seaeler, en sahasında, henüz malum olmayan dülleri bu suretle tetkik etmek de kabil değil- bütün bu ehemiyetli mevzular hakkında • 
seylerdı . Fakat başka nizamlar da mevcuddur. dir. Bunun tersine olarak maymunlar ve köpek- tenvir edebilir. insanlar müşahedesinden daha 
Solesmes manastmnda, üç benediktin keti§ nes- ler gibi daha zeki hayvanlar dimağ teşekkülünün süratli bir şekilde, bize. beslenme ve ~ 
li, aşağı yukan em beş yıl devam eden çalış- amil1erini tahlil etmek imkanını verebilirler. tarzlarını hangi vechelerde tadil etmemiz JaZllll 
malar neticesinde, gregorien şarkısını yeniden Maymunlar, dimağlannm inkişafma rağmen, geldiğini gösterebilir ve bugün tegaclc:li müt• 
terkibe muvaffak olmuşlardır. Buna benzer bir İyi tecrübe süje'leri değildirler. Filvaki, kull n.. hassıslannin iktifa etmekte olduk.lan kwni v• 
usul de in an biolojisine tatbik olunaı.>ilirdi. lan şahıalann pedigrce'leri malum değildir. Bun· az devamlı tecrübelerin yerini faydalı IUl'ettt 
t lerhangi bir müşahidin ömrünün kısabğı, haf· lar kolaylıkla ve çok sayıda yetiştirilemezler. tutabilirdi. Elbette, insanlar üzerinde yapdmaki. 
lanmış bir tecrübeye sonuna kadar devam im- Halbuki cedlerinden mevrua vamflan iyice ma· ta olan müphedeleri gene tamamiyle telafi ecl. 
1.aru veren adeta ölmez müesseselerle, telafi o- lum olan pek zeki köpekler elde etmek kolay· ~ezdi .. ~ti ~ir bilginin teessüs ve inkipf. ~ 
lunmalıdır. Hakikatte. müstacel ıurette lüzum· dır. Bu hayvanlar ıüratle ürer ve bir senede bılmesı ıçın, ınsan grupları üzerinde, birçoll 
Ju bazı malumat, hayadan kısa bir takım hay· büluğa ererler. Ömürleri, ekseriya, on bq yıl. alimler neslince devam edebilecek tecrübeler 
vanlar yardımiyle elde edilebilir. Bu makaadla dan fazla sürmez. Bunlar üzerinde ve hele his- yapmak lazımstelir. 
en çok fareler ve aı~ kullanılmJottr. Bu hay• Ji, zeki. çevik ve dikkatli olan çoban köpekleri !Sonu varJ 
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Maliye V ekaletincleıı: 
Ankara kırtasiye deposunda müterakim 3000 kilo Fersude kalın 

ambalaj kağıdı pazarlıkla satılacaktır. Muhammen kıymeti (225) 
liradır. İsteklilerin (16) lira (88) kuruşluk teminatlariyle birlikte 
17 ağustos 1936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 de kır· 
tasiye müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. 

(190) 2-3397 

Kapalr zarf usulile eksiltme ilanı · 

Urfa Nafıa l\Iiidürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan "Suriye hududu dahilinde Caber kalesi 

yanında Süleyman şah türbesinde Jandarma karakol binası" 
İnşaatın keşif bedeli "6406'' lira "Sl" kuruştur, 
2 - Bu işe aid şartnamelerle evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnames1 
D - Kargir ve beton inşaata dair fenni şartlıaıtre 
E - Hususi şartname 
F - Kec:if cedveli, metraj cedveli • 
G- Proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Urfa Nafıa 

Müdürlüğünden istiye ve görebilirler. 
3 - Eksiltme 29-7-936 çarşamba günü iken talip bulunmamasın

dan 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 15 gün müadet
le temdid edilmiş olduğundan ı2-8-936 çarşamba günü saat ıo da 
Urfa Nafıa Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iı;teklinin 480 lira 49 kuruş mu

vakkat teminat vermesi bundan başka a~ağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

2490 sayılı kanunun hükmüne göre bu işe girebilmek için daha 
evvel bu gibi işleri başarmış olduklarına dair resmi makamca tas
dikli ehliyeti fenniye vesikalarını ihaleden 8 gün evvel Urfa Nafıa 
Müdürlüğüne ibraz ettirmeleri gerektir. 

6 - Teklif mektupları yukarda "3" ncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Urfa Vilayeti Nafıa Müdürlüğü odasındaki 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ''3'' ncü maddede yazılı 
eaate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile kapatılmış 
olması sarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

( 4386) 2-_3_5_24 ___ _ 

l{ayseri Tayyare Fahl'ikası 
Direlitörl~Oiinden : 

Kayseri tayyare fabrikasına birinci sınıf olmak üzere tesviyeci 
ve tornacı, kaportacı ustaları imtihanla alınacaktır. İmtihanlar 
Kayseri tayyare fabrikasında yapılacaktır. Ve imtihanda muvaffak 
olacak usta işçilere derecelerine göre (3 : S) liraya kadar yevmiye 
verilecektir. Müracaat ve imtihan ağustos nihayetine kadar devam 
edecektir. (283) 2-3511 

İmar l\f üdürl~ün den : 
Mahal esi Sokağı Cinsi Ada Parsel bedeli 

Muhammen 
400 Lira 
100 " 

Yeğenbey 
İnkılap Eniş 

İstiklal Çadırcı 

ev 
ev 

ev 

185 2 
49 10 

239 13 550 ,, 

Eski sahibi 

Mustafa Salih 
Zabtiye Halil 

vereseleri 
Çadırcı oğlu 

Fevzi ve müşte
rekleri 

Hatııniye ev 185 6 200 ., Mustafa 
Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazı 17-8-936 pazartesi günü 

ı;aat 15 de açık artırma suretile satılacağından taliplerin bugünde 
İmar Müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (204) 2-3375 

inhisarlar Umum 
l\lüdürlüğündt~n : 

Ankara Nüınune Hastaııcsi 
Baştahibli~indt»ıı : 

Hastanenin 936 mali yılına ait mikdar, cins ve tahmin fiatile ek
siltmenin şekli ve muvakkat teminatı yazılı eczayı tıbbiye ve tıbbi 
malzeme 31 temmuz 936 tarihinden 15 ağustos 936 tarihine kadar 
onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve listeleri Ankara nümune hastanesi bastabipliğinden 
ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görebi
lirler. Eksiltme 15 Ağustos 936 cumartesi günü saat 10 da Ankara 
Nümune hastanesinde yapılacaktır. 

Dikkat: Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para vermek 
istiyenler bir gün evvel hastaneye müracaat ederek paralrını mali-
ye veznesine yatırmaları lazımdır. (221) 
Lira Ku. Mikdarı Muvakkat terrıinat. Cinsi Eksiltme 

6000 00 
750 00 
600 00 
500 00 
450 00 

238 kalem 
7 •• 
5 .. 
5 .. 
3 ,. 

Lira Ku. Şekli 
450 00 Ecza'i tıbbiye Kapalı zarf 

56 25 Lastik malzem~ Pazarlıkla 
45 00 Katküt ,. 
37 50 İpek iplik 
33 75 Lokoplast .. 

2-3423 

Sıhhat Ve İctimai l\luavenet Vel{a· 
~ 

Jeti Müsahak~a ile l\Iemur Alıyor 
Vekalette münhal 25 lira maaşlı muamelat memurlukları ile tet

kik memurluklarına ve 20 lira maaşlı katipliklere müsabaka ile 
memur alınacaktır. 

17 Ağustos 1936 tarihinde vekalet merkezinde müsabaka imtiha
nı yapılacaktır. Memur olmak şartlarmı haiz olanlar istid~la.rına 
bağlı vesikalariyle ı5 ağustos 1936 tarihine kadar sıhhat ve ıçtımai 
muavenet vekaletine müracaat etmeleri ilan olunur. (27S) 2-3499 

Ankara ilhaylığından : 
Vilayet damızlık aygır deposunun senelik ihtiyacı olan on bin 

kilo yulaf ile on sekiz bin kilo kuru otun açık eksiltme ile 24.8.936 
pazartesi günü saat ı6 da vilayet daimi encümende ihale edileceğin
den istekliler şartnameyi görmek üzere Baytar mUdürlüğüne müra-
caatları ilan olunur. (315) 2-3550 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
:.Aj. TIN ALMA KOMİSYONU İLANLARJ 

Müteahhit nam ve hesabına yaptmlacağr ilan edilen 2922 lira 
25 kurus keşif bedelli Genel Kurmay binası kalorifer kazanları ta
miratın~ ihale günü verilen fiyat Ko. ca muvafık görülmediğinden 
bir ay zarfında pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı 13 Ağustos 936 
perşembe günü saat 11 dedir. İstekliler 219 lira 17 kuruşluk temi· 
nat ve kanuni vesaikle birlikte pazarlık gün ve saatında M. M. V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. (327) 2-3565 

BlLİT 
25 kalem eczayı baytariye kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli (14600) liradır. Muvakkat teminatı (1095) liradır. 
İhalesi 28-$-936 cuma günü saat 10 dadır. İstekliler evsaf ve şart
namesini almak ve görmek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. satın 
alma komisyonuna müracaat ve münakasaya gireceklerin 2490 sayı
lı kanunda gösterilen vesaiklc ve teklif ve teminat mektuplarile 
birlikte belli gün ve saatından en az bir saat evvel satın alına ko· 
misyonuna vermeleri. (1712) 2-2973 

BİL İT 
7 kalem baytari malzeme satın alınacaktır. Tahmin bedeli (2200) 

liradır. İlk teminatı ( 165) liradır. İhalesi 3-9-936 perşembe günü 
saat 10 dadır. Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyen be
delsiz olarak M. M. V. satın alma komisyonuna müracaat ve müna· 
kasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesika ve temi· 
nat mektubile belli gün ve saatrnda satın alma komisyonuna ~elme-
leri. ( 1713) 2-2974 

BİL İT 
Muhtelif büyüklükte (21000) adet serum şişesi satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli (950) liradır. İlk teminatı (71 lira 25) kuruştur. İha
lesi 31-8-936 pazartesi günü saat ıo dadır. İstekliler evsaf ve şart-

1 _ İdaremizin Cibalideki Fabrikasında yeniden yap- namesini almak ve görmek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. satrn 
· alma komisyonuna müracaat ve münakasaya gireceklerin 2490 sayı-

tırar.?.ğt 2314 7.97 lira keşif bedelli inşaat ve tadilat kapalı lı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat mektubile birlikte belli 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. gün ve saatında satın alma komisyonuna gelmeleri. (1711) 2-2972 

2 - Eksiltme, 19 ağustos 936 çarşamba günü saat 11 de B t L t T 
Kabatasta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Satım Sekiz çeşit isterlizasyon cihazları ve teferrüatı kapalı zarf usu-

lile satın alınacaktır. Tahmin bedeli (1SOOO) on beş bin liradır. 
Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı (1125) liradır. İhalesi ı3-8-936 perşembe günii saat 

3 - Muvakkat teminat 1736.09 liradır. ıo dadır. Evsaf ve şartnamesini görmek ve almak isti yenler bedel• 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar siz olarak M. M. V. satın alma komisyonuna müracaat münakasaya 

iıı~aat şubesine gelerek ve bu gibi işleri muvaffakıyetle girmek için 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikla teminat ve tek-
yaptıklarma dair resmi vesaik göstererek 115 kuruş mu- lif mektuplarile birlikte belli gün ve saatından en az bir saat evvel 
kabilinde münakasa evrakım istiyebilirler. komisyona müracaatları. (1461) 1-2682 

5 - Teklife aid kapalı zarfları en geç ihale günü saat BtLIT 
tam 10 na kadar adı geçen Komisyon Reisliğine makbuz 23 Kalem baytari alatı cerrahiye ve malzeme açık eksiltme sure-

tile satın alınacaktır. Tahmin bedeli (3800) liradır. İhalesi 14-8-936 
mukabilinde verilmiş olmahdşr. (124) 2-3455 cuma günü saat 14 dedir. İlk teminatı (28S) liradır. Evsaf ve şart· 

lllllf- namesini almak ve görmek istiyenler bedelsiz olarak M. M. V. Sa. 
Elllllllllllllfll!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllll V S Al. Komisyonuna müracaat ve eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
S Zi B 1 =: kanunda gösterilen vesaikle ve teminat mektubile birlikte belli gün rrürk.ive raat an ~ası 5 ve saatında satın alma komisyonuna gelmeleri. (1498) ı-2687 

.; -
MERI{EZ MÜDÜRLUGtJNDEN : ~ 1 - 3028 metre amortis:r ~a~t:ğ~e talib çıkmadığından tek· 

R 1 l\'.I•• } k ı· ı = rar açık eksiltmeye konulmuştur. »an {Utnıza usa la a e ~ 2 - Tahmin edilen bedeli 2422 lira 40 kuruş olup ilk inanç 
- parası 182 liradır. 

s== Staı· iycr Alınacalitır ~=- 3 - İhalesi 15-8-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü 

E Müsabakaya girmek için tercihen Lise mezunu ol- 5 maddellerinde istenen bilgileriyle ihale gün ve satinde M. M. V. 
~ mak veya orta ticaret mektebini veya orta mektep tah-5 _s_at_ı_n_a_lm_a_k_o_m_.1_·s_y_o_n_un_a_g_e_1m_e_ı_e_ri_._<_2_91_> ______ 2_-_36_0_4 __ 

:= silini bitirmiş bulunmak ve lise mezunları 18 ve orta ES 
§ mektep mezunları 16 dan az, yirmi beşten fazla yaş- ;;;; 
;;;;;; ta olmamak sarttır. Müsabaka imtihanı 2 eylill 1936 5 
=: tarihinde MÜdürlüğümüzde yapılacak ve kazananlar = 
§ otuz lira aylıkla stajyer tayin edileceklerdir. Bu staj- ;;;; 
5 yerler en az altı ay ve en çok bir sene müddetle mü- 5 s dürlüğümüz servislerinde staj gördükten sonra mes- ;;;; 
§S leki imtihana tabi tutulacaklar ve bunda da muvaffak 5 
;;; olanlar aylıkları (60) liradan az olmamak üzere muh- :::: 
~ telif yerlerdeki bnkalarımtzda münhal olan memur- 5 
§§ luklara tayin olunacaklardır. 5 
= N eterden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar ara- := 
5 ~acağı bankamızdan alınacak şartnamelerden öğreni· § =: lır. := 
=: Müdürlüğümüze en son müracaat müddeti 29 a- := 
~ ğur ..... " 1936 dır. 2-3205 S 
l!!' ·' · · '' 1ın111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Edirne Jandarma Erat 
Okulu l(omutanlığından: 

Edirne jandarm· okulu unun eylül 936 dan nisan 937 sonuna ka-
dar 8 aylık ihtiyacı olan birinci nevi ekmeklik un miktarı ı20000 
ki!odur. 

Eksiltme ıo/8/936 pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usuli
Je Edirne merkez mal müdürlüğü odasında yapılacaktır. lsteklile• 
rin 2490 sayılı kanuna göre teklif mektuplarile sandık makbuzları 
veya banka mektuplarını saat ı4 den ıs kadar komisyona vermiş ol
maları şarttır. Daha ziyade malUmat almak istiyenler Edirne mal 
müdürlüğüne müracaatla şartnameyi okuyabilirler (134) 
Cinsi Tutarı Miktarı Tahmini F. Eksiltme günil Şekli 
Birinci nevi 16800 120000 14 K. 10-8-936 kapalı zarf 
ekmeklik un. 

Muvakkat teminat 
126() Lira 

-3296 

Jandarnıa (;eı Pi l(omulanlığı 
Ankara Satınalına l(omisyonundu 

1 - Ankarada Müstakil Jandarma Taburunun ihtiyacı içi? 
tın alınacak yiyecek çeşit, miktarı, tahmin bedeli ilk teminatı 1 

gi.inü aşağı yazıldı. 
2 - Çeşitler toptan ve ayrı ayrı ihale edilebilecektir. . 
3 - Şartnamesi yalnız komisyondan verilecek olan bu yıyece 

lerin eksiltmeı;ine girmek istiyenlerin aşağıda ve şartnamede ya 
1ı vaktinde teminatları ile komisyona gelmeleri. (74) 
En az En çok. Cinsi Tahmin Teminatı Açık eksiltıne 
Kilo Kilo Bedeli Lr. Kr. 
3000 4000 Pirinç 800 lira 60 00 
800 1200 Zeytin yağı 804 lira 60 30 12-8-936 çarşatnb 

2-3252 120 30 saat ıs 

Erzurum Valiliğindeıı: 
ı - Trabzon agrı Transit yolunun Erzurum vilayeti dahilinde 

Ilıca Aşkale ve Aşkale Kop kısımlarından Ilıca - Aşkale kısmını 
ı 7X830 dan 52XS80 ve Aşkale - Kop kısmının 58X380 den 82X76·~ 
inci kilometreye kadar şose inşaatı ve bu yolun 35 inci kilometres~ 
deki iki metre açıklığında bir menfez ve 52X588 inci kilometresı 
deki 2X6-8 acıklığındaki Aşkale köprüsü ve 22X896 ncı kilometrı 
sinde iki met~e asıklığında bir menfez ile 26XJ69 kilometresinde~ 
menfezin ricat duvarları inşaatı eksiltmey l' ı,;ıkarılmıştrr. Bu jşlc 
rin bedeli muhammerü (120391) lira (8) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrakı fenniye şunlardır. 
A : Eksiltme şartnamesi. 
B: Mukavelename. 
C: Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E: Hususi ve fenni şal'tname. 
F: Keşif hulasa ve silsilei fiat cetvelleri. istekliler bu evralc 

fenniyeyi altı lira bedel mukabilinde Erzurum nafıa müdürlüğü~ 
den alebilirler. İstanbul ve Ankara Nafıa müdürHiklerine gönderı 
lecek olan nüshalardan okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 26-8-936 çarşamba günü saat 16 da Erzurum vila: 
yeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Yapılacak eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için (7270) liralık muvakkat temin.al 

verilmesi ve bundan başka ticaret odası vesikasını haiz olup gos· 
termesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü macldede yazılı saattet 
1 saat evveline kadar Erzurum vilayetinden Nafıa komisyonuna g~· 
tirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verı 
lecektir. Posta ile gönderilecek mektuplardan nihayet 3 ncü mad~e 
de ya.zıh saate kadar gelmiş olması ve dıs zarfının mühür mumu 111 

eyice kapatılmış bulunması Hi.zımdır. Posta ile olacak gecikmele 
kabul edilmez. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin resmi gazetenıı 
3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan nafıa vekale 
tinden istihsal edilmiş yol müteahhit ehliyet vesikasını haiz olma 1 

lazımdır. (276) 2-3500 

l\f aliye VeJialetindeıı: 
l - Eksiltmeye konulan iş: 1stanbulda Dolmabahçe Maliye e'I 

rakı matbua ambarından 31 - 5 - 937 tarihine kadar İstanbul Pake 
Postahanesine gönderilecek evrakı matbua paketlerinin nakliyeşi. 

2 - İhale, açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen nakliyesi dört yüz liradır. 
4 - Eksiltme 18·8-936 salı günü saat ıs de Vekalet Levazım :M 

dürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. . d 

S - Muvakkat teminat otuz lira olup Merkez Muhasebecılı • 
veznesine teslim edilerek alınacak makbuz ile birlikte Komisyon' 
müracat olunacaktır. 

16 - Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve İstanbulda Dolmll• 
bahçe Maliye Vekaleti evrakı matbua ambarında ~örülebilir. (145) 

2-3389 

-------------------~-~-------~-----------

lnhiasrlar Umum 
Müdürlüğünden: 

ı - Kapalı zarfla 23-Vll-936 tarihinde ihalesi yapılacağı iJafl 
olunan ı21187,8ı lira keşif bedelli Polathane yaprak tütiin an~arı 
binasının vahidi kıyasii fiat usuliyle inşaatına istekli çrkmadıgırı· 
dan aynı şekilde 20-VIIl-936 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
ıs de ihalesi yapılmak üzere yeniden eksiltmeye konulmuştur. • 

11 - Kapalı zarfla 29-VIII-936 tarihinde ihalesi yapılacağı ıla~ 
olunan (1784S) lira (10) kuruş keşif bedelli Polathane idarehane bı·. 
nası inşaatının götürü ihalesi 20-VIII-936 tarihine rastlryan perşeıtı 
be günü saat ı5 e talik olunmuştur. 

ili - Her ikisine aid eksiltme, Kabataş'da İnhisarlar Levazım ve 
mübayaat şubesindeki Alım - Satrm komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Anbar binasının kşif evrakı (606) kuruş ve idare binasının 
ke~if evrakı (90) kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat !ubesindeJl 
alınabilir. 

V - Anbar binasının muvakkat teminatı (7309.39) lira ldareha· 
nesinin (1339) liradır. 

VI - İsteklilerin ihale tarihinden en az üç gün evvel İnhisar.tar 
İnş_.aat şubesine gelerek Nafıa Vekaletinden bu büyüklükte bir ~ı~a 
işi yaptıklarına dair almış olduklarr müteahhitlik tezkerelerinı ıb· 
raz ile eksiltmeye iştirak icin fenni ehliyet vesikası almaları şarttır· 

VII - Kanuna uygun olarak kapalı zarflar yukarda sözü geı;;erı 
komisyon Reisliğine ihale günü en geç saat 14 e kadar makbuz mu· 
kabilinde verilmis olmalı<lır. (62) 2-3437 

1 :artr. I D. D. YOLLARJ VE LIMANLARI UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU ILANLARI: 

İLAN 
1 - Teklif edilen bedellerin haddi layikindc görülmemesi h.a r:· 

bile, Ankara deposuna 31-7-937 sonuna kadar gelecek tahmı"' rı 
(16200) ton maden kömürünün boşaltılması ve yükletilmesi isı k • 
palı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konulmustur. . 

2 - İhalesi 24-8-936 pazartesi günü saat 15 te Ankaradıı ikirıcı 
işletme binası dahilindeki komisyonca yaptırılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (5570) liradır. . 
4 - Bu i~.e girmek isti yenlerin ( 425,25) liralık muvakkat terı • 

nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika ve bevannam le : 
birlikte teklif mektuplarını aynı gün saat ( 14) e kadar konllS C' 

vermeleri liizımdır. 
5 - Mukavele ve şartnameler komisyon tart1fından p•ır.1sız ol • 

rak dağıtılmaktad.L (286) 2- 3512 

lt.1·'"'1 

Halen pazartesi, salı ve perşembe. cuma günleri saat ıCJ. s. t: 
Ankaradan İstanbula ve cuma, pazar. pazartesi, perşembe gu 
saat 14.50 de İstanbuldan An karaya kalkan tı enlerdeki yatilklı \' ıı 
gon ve yemekli furgon servisine ilaveten ve muhterem yolc~•l ıe· 
kolaylık olmak üzere Ankaradan lstanbula car~amba. pazar gur. dt: 
ri lstanbuldan Ankaraya cumartesi. salı günlı!ri kalkan trenle( ıı 
de 11.8.936 gününden itibaren yataklı vagon ve yemekli furgon b 
lundurulacae7r ili\n "'"""r. (''""'' ~ · ·--
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1 ANKARA LEVAZIM AM1;~1G1 ·ı 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

Bir kilosunun tahmin bedeli 
Kıt'ası Cinsi Kuruş San. 
Edirne Sıgır etı 25 00 
Süloğlu .. .. 24 00 

ı - Yukarda krtaları yazılı Edirnenin 88000 kilo ve süloğlunun 
90000 kılo sığır etleri 12-8-936 tarihinde kapalı zarfla eksiltmeye l o
nulmuştur. 

2 - Edirnenin sıgır etinin ihalesi saat onbeste süloğlunun eti 
saat onbes buçukta ihale edilecektir. 

3 - 88000 kilo sığır etinin tutarı 22000 lira olup ilk teminatı 
1650 liradır. 90000 kilo sığır etinin tutarı 21600 lira olup ilk temi-
n tı 1620 liradır. • 

4 - İsteklilerin kapalı zarflarını muayyen giin ve saatten bir sa
at evel komisyona vererek vaktinde Edirne satın alma komisyonun-
da bulunmaları. (174) 2-3312 

İLAN 
Pınarhisar için 44640 liralık 744000 kilo yulaf kapalı zarfla ek· 

siltmeye konulmuştuı. ilk peyi 3348 liradır. iha!csi ağustosun 24 
ünciı güniı pazartesi saat 14 de Vize satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. isteklilerin teminat makbuzlariyle bir saat evvel mek· 
tuplarmı komisyona vermelidir. 

Sartname hergun Vize satınalma komisyonunda görülebilir. 
(314) 2-3549 

İLAN 
ı - Konyadaki kurumlar hayvanatmın 937 senesi ağustos ayı 

sonuna kadar senelik ihtiyacı olan 407000 kilo arpa kapalı zarfla 
ek iltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 15466 lira olup muvakkat teminatı 1159 
lira 95 kuruştur. 

3 - İşbu 407000 kilo arpaya ait şartname kor satın alma komis
yonundadır. İstekliler ihale gününden bir gün eveline kadar ş:ırtna
:neyi komisyonda görebilirler. 

4 - Eksiltme 24 ağustos 936 pazartesi günü saat 10 da yapılaca
~ından istekliler mektuplarını en son olarak 24 ağustos 936 pazarte
si günü saat dokuza kadar kor satın alma komisyonu başkanlığına 
gôndermis olmaları Hizımdır. Bu saatten snora gelecek mektuplar 
;ı.çılmaz ve kabul edilmez. (246) 2-3480 

İLAN 
ı - Bergama kıtaatı için 9 ton sade yağı kapalı zarf usuli ile sa

t:n alınacaktır. 
2 - Malın tahmin bedeli 5400 lira ve birinci teminatı 405 liradır. 
3 - 18 - 8 - 936 salı günü saat 10 da Bergama Askeri satın alma 

binasında alınacaktır. 
4 - İ:.tekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupla • 

rını veya tahvillerini ihale saatından evet Bergama maliye vezne· 
sine teslim edeceklerdir. 

5 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için her gün komisyon' 
açıktır. (182) 2-3394 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

KIRIKKALEDE 6 ADET ANBAR VE ATELYE İNŞASI 

Keşif bedeli (66485) lira olan yukarda yazılı inşaat Askeri Fab-
tikalar Umum MüdürlüğU Satın Alma Komisyonunca 25 ağustos 
936 tarihinde 'sair günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname (üç) lira (33) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (4574) lira (25) kurusu havi tek
lif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazı
lı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(217) 2-3507 

20 KALEM RESİM MALZEMESİ 

Tahmin edilen bedeli (3200) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 28 ağustos 936 tarihinde cuma günü saat 14 te açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (240) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 \'e 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte ko· 
misyona muracaatları. (218) 2-3508 

100 - 200 TON MUTAHHAR PAMUK 
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1 - M hamın n bedeli 1862() rra 60 kuruş olan 1160 takım mu• 
h faza memuru elLi si p halı r.:oruldu unden } cniden 17-8-936 pa· 
zartcsi günu saat 10 da pa2 rlı .ı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin 1398 liralık teminatlariyle komisyona gelmele· 

ri. ( 4 294) l-3382 

ULUS 

Q y ALAR.J süratle yapılır 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi 

Anliara Va iliğinden : Massaclıusetts Eyaleti 
Vilayet hususi idare dispanserleri için 42 kirö klor maiyeti ao 

kinin komprimesi açık eksiltme ile satın alınacaktır. Şartnameyi 
görmek istiyenlerin her gün İstanbul ve Ankara sıhhat müdürlükle
rine ve eksiltmeye gireceklerin de 112 lira 50 kuruş teminat mak
buzlarile 17-8-936 pazartesi günU saat 16 da vil§yet daimi encüme-

Veraset l\'la kemesindcıı: 
Essex, pA 
Mezkur eyalette Peabody şehirli ve KARAMAR gl]JJ p.S 

MUSTAFA EVRlL namlarile de maruf mutevcffa HUSE1N nine gelmeleri. (223) 2-3430 ztz·in terekesile alakadar olanlara : ~ 

Dahiliye V f&k~aletiııden : 
Elyevm tasfiye edilmemis olan işbu terekenin idaresilc rıııJ ·ıeı 

zaf memur ilk hesabatınt tasvip edilmek üzere yukarıda zikredı 
mahkemeye takdim etmiştir. ol 

1 - Vilayetler evinin: Bayındırlık Bakanlığı ve Eıı:on1.1mı Ba
kanlığı binalarile çevrilen meydanının etrafı planlarına göre kısmen 
pergola inşaatı ve muvakkat kabül ile kati kabül arasında altı aylık 
mütemadi tamirat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

İtirazınız olduğu takdirde 1936 senesi Eylül ayının 21 inci ~ 
nü sabahı saat 10 dan evvel Salemde kain mezkur mahkemc~e t;ııl 
fınızdan veya vekiliniz vasıtasile tahriren müracaat edilmesı ıe 
olunur. . 93' 

~ hk . . ı· ı T~sdikan; HARRY R •. D~~· .. mezkur ma emenın r:ıs • .J 2 - Eksiltme 12.8.936 çarşamba günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
3 - Eksiltme Ankarada Yenisehirde Dahiliye Vekaleti binası 

içinde toplanan satın aima komisyonunca yapılacaktır. 
4 - )'aptmlacak işin muhammen kesif bedeli 21.179 liradıı. 

senesı temmuz ayının 15 ıncı gunu. ;.:ı 

WILLIAM F. SHANAHAN. (sS 
Katip 2~ 

5 - İstekliler eksiltme şartnamesini: mukavele projesini, Nafıa 
işleri şeraiti umumiyesini, fenni şartnameyi, ke~if ve proje ve re- , 
simleri vekalet levazım bürosunda görebilirler. ~ 

6 - Muvakkat t-eminat 1.567 liradır. 
AnJ{ara Valiliğinden: 

7 - İstekliler münakasadan sekiz gün evvel Nafıa Vekaletine 
müracaatla fenni ehliyet vesikası alacaklardır. 

Vilayet hususi idare dispanserleri için Rod Hartman modeli ıı.t 
tane seyar etüv makinesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

. 8 - İstekl~ler teklif me~tuplarını ikinci maddede yazılı saattan 
hır saat evvelıne kadar vekaletteki eksiltme komisyonu reisliğine 
vererek mukabilinde makbuz alırlar. 

Beh'er makinenin muhammen ·bedeli 1330 liradır. ~ 
İsteklilerin % 7,5 teminat bedeli olan 495 lirayı vilayet hı.ısıı~ 

muh.!lsebe müdürlüğü veznesine yatırdıklarına dair makbuzlar d> 
kapalı mektupları ile birlikte 27 /8/936 perşembe günü saat 16 
vilayet daimi encümenine müracaatları. 

9 - Posta ile gönderilecek teklıf mektuplerının yukarda yazılı 
saatta komisyon reisliğine gelmiş bulunmaları şarttır. Bu takdirde 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olmas: lazımdır. Posat 
da olacak geçikmeler kabul edilmez. ( 108) 2-3285 Şartnameyi görmek istiyenlerinde her gün vilayet sıhhat ır 

Sacları 
~ 

döküleııJer 

KOMOJEN KANZUK 

Saç El{siri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dJrir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabif renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

L1NlMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR -----
ZAYİ 

Tatbik mühürümü kaybettim 
yenisini yaptıracağımdan eskisi
nin hük:imü yoktur. 

Mustafa 2-3603 

ZAYf 
1933 tarihli Amhed adlı mü· 

hürümU kaybettim yenisini yap• 
tıracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Ankara Koyunpazarı No: 75 
de Kuyumcu Ahmed 2-3596 

-=.;.;,...;;;;....;..;.-- - --

IGralık oda 
Yeyenişcliir İnkilab sokağı 

No: 4 alt kat "Kutlu .. arkasında 

Bir bayan aranıyor 
Ankara Sahibinin sesi gramo

fon servisinde salışacaktır. 18-
25 yaşındaki Bayanların her gün 
saat 12 - 13 arasında Sahibinin se 
sine müracaatları 2 -3609 

KİRALIK 

lVIöbleli ve möblesiz 
Ev 

YENIŞEHlRDE 
'l! 

atı ı { ~ 'ler 
İsmetp:ışa caddesinde (600) 

metre bahçe ortasındalH çift ev
ler satılıktır. Telefon 2640 No. 
ya müracaat. 2-3583 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MüdürU 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

dürlüğüne müracaatları. (356) 2-sSS 

S a · . kimya miihe dL· 
s ·r için A m nyaya 

talı· 
e e 

gönderilecekti . 

Türkiye şeker fabrika rı 

A. Ş. inden: 
Fabrikamızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet zarfında lisan ve fen dersleri 

için lüzumlu olan hazrrhklann ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika işlerinde çalışmaya 
müsait 2-3 lise mezunu her sene kimya mühendisliği tahsili için Almanyaya gönderi
lecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Almanya'ya gönderilmede fabrikada bir 
senelik stajda muvaffak olanlar intihap edilecektir. 

İsteklilerin 1 eylUl 1936 ya kadar aşağıdaki vesikaları Eskişehir' de Türkiıe ~eker 
Fabrikaları A. Ş. Genel Direktörlüğüne göndermeleri Hl.zımdır. , 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sıhhat raporu 
3 - Mektep şehadetnamesi musaddak sureti. 
4 - Olgunluk notları ,, ,, 
5 - 9 ,,<, 12 eb'admda üs boy fotoğrafı. 

(284) 2~3493 

Afyon yetiştirenlerin nazarı dikkatine 
Uyuşturucu l\ıladdeler inhis~rından: 

Afyon yetiştiricilerin menfaatlarını göz önünde tutan 
idaremiz, bu seneki mahsulü Türkiye Ziraat Bankası vası

tasiyle doğrudan doğruya müstahsilden alacaktır. 
Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar alım merkezi 

ittihaz edildiğinden af yon yetiştiricilerin kendilerine en 
yakın olan mezkur şehir ve kasabalardaki Ziraat Bankası 
şube veya sandlklarrna müracaatla icabeden tafsilatı alm"' 
ları lü~umu chemiyetle ilanolunur. 

Al m merl~e leri: Ama yat ( 

h · ar, Aydın, Bal k"' ir, Corum, ( 
m lıacr öy, Knnya, l{ü a ya (Isı 

T ' t Zile. (177) 

E I I 
BU GECE 

E 

· r -1 g n) Afyo 
i eh"r - Bil :ik), 
a - B d r) Mal 
2-3539 

Btilün güzellikleri ve ihtirasları bir araya toplayan nefis b1r 0~'"r 

KIRIK HAYATLAR 
Clauclettc Colbert 
Gündüz i ki film 
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2 - KIRIK HAYATLAR 
r.~ET .RR i .V AJ .N..T7. BİR F İT.M GÖ~TERtl~EC:CKT~R 

Gü 
a 


