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"" Gündelik Trakyadaki manevralardan sonra Demiryolu eylôl 1939 da ~rzu· 
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KÖY t~LERI 
. R .. T·· ki •nın· kunılU! ve 

e1ım; ur ye . . 
ilerleyiJi ifinde köyü, müstakil ~r 

lnkilibm ilk 
mevzu olarak alml§tır · 

il k.. kanunu bu 
yıllannda neıred en oy . .: .. 
d .. - .. .. mahıwüdür. Gerçı bütun 
uşunuşun . k ted-
rd • • devletre alman bırço yu ıçm :J' ... 1 .. birlerden, köylerimizde genış 0 çu-

d fa d 1 dılar A-.nn kalkması, 
e y aan · r- •.. 

birçok vergilerin İ~~~ı gıb•;:; 
l• t d' . lerle köylunun mukelle y 
ı e oır , afifi til 

h. . d . ....... ualtılmıt ve h e -
ıssesı aı.-- rken 
• ld Bug-day fiab korunu 

mı§ o u. ah ili · 
daha k köylerdeki müsl s enn 

- ·ço kıymetlendirlldi. Sıhal ve 
emegı. ·· b' da 
kültür köye doğru her gun ~ : 
h ·ı ledi. Ancak yurd hacmmdeki 

a '. e'l't-...1birlerden bafka köylünün 
gem' ~ .•• 
de kendi topluluğiyle kendı 1ÇUl yara· 
tacağı laymetleı vardır. Köy kanunu; 

k.. .. manevi varlığına bu yaratma 
oyun • "h. 

kuvvetini verecek &alihiyetlen 1 lı· 
va etmektedir. Ve kanun bu mahi
yeti it1"ariyle mükemmeldir. An~~k 
her salahiyet; kullanılmakla, • fUP
hesiz ivi kullanılmakla • verimli ola
bilir. l11lemivıı>n salah'yet ile mevcud 
olmryan salahiyet arasında ~e !ark 
var~~. Kımunlarla verilen SAtahıv: 
lcr kadrolarla canlanır. 8 w:-ct . 
kadro tabiriyle enerjisini, ga}ahıyetin 

h
.ti. • zorlryacak kadar diri ve tq

mu ı nı edi z 
kın tutan insanlan "-:-t .. :o;,ı . 
Kö ler için bu kadro, ilen düıunutle 

Y •• "tük edecek 
köyliilerle onlzra oncu 

··t L--·ıs doktor ve muallim mu e.- ' 
. ..ı~-·dır Bö) le bir kadroya ka· 
ıdare aoouu • .~:-.. 

h•t) _...1_ kö-ön ve kÖ7•-UD 
VUfAD mu ı eırue , - de-

de • twnni görüyoruz. Bu 
hem n f •o·-- akl da 
w• "klik yalnız köyün sok ann , 
~!~anncla, yapılannda değildir. Bu· 

lanın hayYanın 
ralarda yalnız tar ' . • · 

kul1 l tarzı ile köylünün gıyınış 
:anı ış ıl b" .. k 

şekil d~if şmemektedir • As uy: 

tah ··ı görü~te anlayııta ve duy t-avvu :s , • ed•w• 
taclır ve id al Türkiye'nin ıst ıgı ıe· 
vi;>cye kadar çıkmaktada. 

_ --•· · salahiyetle Şu halde yapıl~ ıf, • bilmi. 
ki · rilmeıı ve .. 

kaa.onun ahen ettı 
1 

· 
il k · ~ıenıiyen enn yerek veya b erP •:s ,. • 

murakabesidir. Dahiliye v~ıe~~~ 
kurulan şube, bu nıuraka~>:1 ~th~ 

k.. ınm ...-
genişligiyle başannaı oy 1§ kt 

_ı_ •• h yo ur. men halledıleceğin~ f UP e 
Son günlerde yapılan bazı tebl~· 

. ed k ı ... rwnettedıt. ler bizi latmm ece ru, .... 
__ n.1r köy program-

Hazırlanacak bet,_... . h t. 
"lirken ı •· larmm ana hallan ven .. .. 

• k a n da goz o-
y a ç kadar ı ın . .1 .. d t tulınuıtur. Gerçekleştırı. 
nun e u rd" rilınemek· 
miy k şeylere yer ve ı 

Bu esaslara 
te ti iz davranılmıttır• graml k" 

ak ro ar ve a· 
o e hazırlan c P .. .. sek 

1 t 1 daı 1 c ğine gor yu 
onra tat ·w 

Biz, 
·y fni 

Askeri büyÜk geçid ruma varmış bulunacaktır 
• 

resmı dün yapıldı On beş kilometrelik Atmi höğazınc a it:~ 
kilometre uzunlu~runda tüııeller U!;ı1 ı) o·· 

Edirne. 11 (A.A.) _ Trakyadaki 

manevralar sona erdiginden geceyi E
dirnede geçirmek uzere başta Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak : 
mak o'mak üzere gen rallc .. ve umumı 

müfetti§ Kazım Dirik ıle Trakya vali· 
teri vtliyct bududund• b&! m~vir 
Sabri ve Edırne v lısı Şahinbas tara· 
fından. s.chre girerken d.e mektepliler, 
asker ve çok kalabalık bir halk kütle
si tarafından coşkun gösterilerle kar ı
lanmışlardır. ~chir kenarından başlıya· 
rak İstanbul yolunda ve saraçlar cad • 

desinde halk tarafından coşkun bir su· 

rette elamlanan misafirlerimiz doğru 

S Y
jrine giderek bir miıddet dinlen· ara :1 • • 

mişler ve buradan ziraat bahçesıne gı • 

Yuııani ·tanda devlet 
e hamı yük eliyor 

Atina, 12 (A.A.l - Atina Aj~nsı 

bildiriyor 
Atina borsa rnda kı} metlerin ve bil· 

hassa devlet fondalarrnın yükselmesi 

devam etmektedir. Bu arada miıbadil 
muhacirler rantı rı, sıya al devrimden 

evvel 636 dirahmi iken bugün 665 e çık· 
mı'itır. 1884 altın istıkrazı, 3 ağustosta 

2925 dirahmi iken, bugiın 3000 e çık· 

mış ve daha da çıkmak i tıdadını gô • 

t rın kte bulu ur 1914 ıstikra ı 
esh 39 n d O d mi fırla • 

Ta})ar 
• 

) \ ;} 1 

Kazanan n mar lar 
t tanbul (Telefon 

m ra ıs bin lira k a :lı. ;:, 

2 nu 

rr 38 le 

bıt n num r lar ıki lira a orti al -

caktır. 

1 905 numara 12 bın lıra 24966 \e 

15502 numara biner lıra, 15363, 2 989 

26263, 19777, 27691, 16944, 26915, 18562, 

1640, 5479, 21429, 23033, 26195, 12669, 

16270, lSG87, l 1588, numaralar be~er yuz 

lira kazandılar. 

Erzurum, 12 (A.A.) - Nafıa Vekl• 
leti müsteşarı yanındaki heyetle bera • 

her şehrimize geldi ve üçüncü U. Mil • 
fettişle nafıa işleri etrafında görüştü. 

Memleketin imarına aid işleri konu' • 
makta bulundukları bir sırada miıste • 
ar muharririmlze şu izahatı verdi: 

" - Sivas • :Erzurum hattı inşaatını 
gormek is;in Devlet Demiryolları inşa
at dairesi reisi ve bu kısmın inşaat mil• 
dürü ve mlihendisleriyle birlikte Sl· 
vastan itibaren hat boyunu takip ettik. 
Sivas - Erzurum ve Malatya hattınna 

birleştiği Çetinkaya istasyonuna ka • 
dar ray döşenmesi bitmİ§ olduğu içia 
Nafıa Vekili Ali Çctlnkayanın maiy .. 
tinde olarak aynı heyetle bu istasyona 
kadar geldik. Vekil oradan Malatya 
istikametine ve Dlvrigiye kadar Erzu• 
rum yolu üzerinde yapılan inşaatı tet
kik ederek Sivasa avdet ettiler. Biz de 

oradan ayrılarak hat boyunu takiben 
Erzincan'a gittik ve oradan da buraya 
geldik. Divrigiden Erzincana kadar 
yolculuğumuz iki giın surdU. Buraları 

Sivas • Erzurum hattının en giıç ve en 
arızalı parçalarıdır. Bu kısım üzerinde 
Fratın dağlar arasında sıkı§tığı Çaltı 

ve Atmi boğazları gibi aarplığı ile mtf• 
hur yerler vardır. Çaltı boğazı hemen 
geçitmit gibidir. On beş kilometre u· 
zunluğunda ve içerisinde S kilometre 
tulünde tUnellcr açmak mecburiyett . . 

Erzuruın'dan bir görlin11~. 

olan Atmi boğazına kazma ile saldırıl· 
mıf bulunuyor. Bu boğazı a,mak Er • 
.zuruma varmak demektir. Bu ltilJ, rla 
demiryolu 1937 de Divrigiye, 1938 d •• 
Erzincana ve 1939 eyllılünde Erzuru • 

m varmış bulunacaktır.'' 

derek şcrellerıne "erilen ivafcttc ha· 
zır bulu ımuşhırdır. Misafırlcr geceyi 
burada geçirerek ve yarın sabah saat 
doku da 11 vsada yapılacak olan büyUk 
ge i r ı a r ' ahı .- k \\zere 

F.dırne'dcn a~ rıl caklardır. =======:::ıc:==================ıı::=-:s:a:::=:=:============~=====c::::::...·-

M kvada derın bir ali-

ka ııe a '' ve halkta büyuk bir 
s vınç uyandırmı tır Buyuk geçid res
m nde ha ır bulunmak iızerc halk Trak· 
yanın her tar fından akın akın Havsa

ya ıtmcktedır. 

Berlla Ollaaplyadl r 

Ilihhen trop IJOndra 
hii} iil elçi ·i oldu 

Bugü1ıkü vaziyete göre elli iki rnillei 
arasında on dokuzuncuyuz 

. 
Berlın, 12 (A A.) - Bay Fon Rib· 

bentrop, Alm nyanın Londra buyuk el
çiliginc tayin edılmigtir, 

400 metre serbest )"İizme 
(erkekler) 

Berlln, 12 (A.A.) -

Birinci: Medica (Amerika), 4 dakl· 
ka 44 5/10 yeni olimpiyad rekoru. 

ı..======-=======================================61: 

iSPANYADA İÇ HARB DEVAM EDİYOR 

IJizbon ve Sevil radyoları asi
lerin her tarafta ilerlediğini;_ 

drid diinün sükunla 
bi dir e {tediı· 

11 t k ri kumandam Gene· 
r J R k 1 pi n ü uınde tetkık y pıyor 

Lı bon, 12 (A.A,) - Radyo klub, 
Burgostakı a iler hükumetinin, şayet 
Madrıd hlıkumetı dUn Barsclon harb di· 
vanı tarafından idama mahk{lm edilmiş 
olan general Goded ile general Burriel'• 

t d 

Malıl·f ı ii • eneralleı .. n 
. i\ lı•dikleri 

B ton, 12 (A.A.) - A i gen ral 
G1>d d ile Burriel, bu un idam cdile

cckl rdır 
Dava sıra ında bu ıki general, 

ı yanın cumur y t al yhıne olmayıp 

l panyada hukum urmekte olan nnar
§i aleyhine bulunduğunu soylemişterdir. 

İsyanın gayesi, iktidar mevkiinin kı
zıl dıktatörlügtin eline geçmesine mani 
olmak idi. 

l.ıcp<ın)ollnr asilere yardım 
ediyor. 

Burgos, 12 (A.A.) - Havas ajansı
( Sonu J. üncü sayfada) 

İkinci: Uto (japon), 4 dal<ika 45 6 10 
'OçuncU: Makino (japon), 4 d a 

48 1/ 10 
DördiıncU: Necami (japon), 4 daki· 

ka ss 6 ıo. 

Kayık yarışları olimııil~ 
8 metre sınlfı: 

(Sonu .S. inci sayl ... Js) 

OLll't: PIYl.DL1RP 4. VARIN 
TE. lı' ~D N Fll./'11,1 

Bır ınc Iıcı mal:inc i, koş 
/arın re un/erini v rış çizgı im 
/arı nda alm:ıktadrr. Filmın so 
saniyeleri gbs eren bir kadran var 
Ayrı bir silindir üzerinde de sa11iyl' c· 
rin kcsırleri gösterilmekte ve bu s 
le her ko~ııcunun zamanı tam bir ı ı· 
betle tcsbit edılmektedir. Yukarki rr· 
sim bu makine ile 400 mrtre ınan ı 

ko§unun VSTl§ını gösteriyor, 



• 

H!E:~ 

1 ŞrE:VDIE:IN 
..._ ____ aöRA;z 

1 il 

lki yüz sene sonra. •• 

Bütün cihan 21J9 yılında çildrrmış olacak .. Bit ingiliz doktorunun, 
lstatis#klerdea ~ıkardığı Mti~ işte budur. 

Bu istaristik amatörünün yaptığı tetkiklere göre 1859 da SJS normal 
in!:flna kar~ı 1 dimağ hastası vardı. 1897 de bu nisbet 312 de bire duşmüş
tur. Nisbet böyle dll§IMJrt• devam edecek olur.sa 1977 de % 1 olacak ve 
2 J9 tarihinde de yer yüzündeki insanlar alcılJarım kaybetmi~ buluna

cak.laıdır. 
JJoktorun vardığı bu neticeye, göre 1936 da, akıllı ~çinenleı arasında 

]:endi. ıni unutman ak lazımsa da aldı zaafa uğratan sebebleıle hidisele• 
ruı ~ 00,.Jıı temposuua bakılınca ••1t.imbilir?" dememek elden gelrmyor, 

B" .. istatistik daha 

Halk cephesi lıülcQıaetlnin iş" başına gelmesinden 6nce, istatistik yıl· 
Jrğına (1935) göre ispanyada toprak şu suretle dagılımş bulunuyordu: 
~e:ul vilayetinde (Tirık lbni Ziyadın Işbi/iyesi) 1.308.434 hektar topra· 
ı;rn % 59,23 ii J.168 ve geri kalanı da <fS.859 kişinin malı idi Estrsma • 
dure viliyetinde J.316.364 hektar toprağın yarısına 830 kişi sahihken diğer 
)' rısı da 101.163 kişi arasında taksim edilmifti. Kaseres vilayeti arazisi· 
wn 3/2 si 853 ve üçte biri de 42.482 yurddaşzn malı idi. 

ispanyanın diğer tarafları için de böylece devam edip gidebiliriz. 
Bu vaziyet, içerdea ve dııardan lılJrülclenen İspanyol ihuıililinde ad-

1 rr geçen Ji'ranko'ların, /il Robles'Jerin, ]uan Marflarrn ve saire ve sa
ıı ın karşısına kadınlı erlıekli, düşünülebilen bütün genç unsurıarın 

ııeden ,,elde silah, çıktığını anlatmağa yetmez mil 

ispanya hadiseleri ve ka~ktiircü ler 

E-lri bıılgar Kıralı 

Ferdinand: 

lstenilmiyen1eı - P..eld Generalım, 1s
panyol milletinin saade
ti hakkındaki planınız 

nedir? 
- Azizim Alfonso, 

uçan kuşlar geri gelmez
ler. 

Papaslar, lspanya'da 
en büyüt toprak sabible
ridir. 

(Kopenbagda çıkan Po
litiken gazetesinden) 

(Barselonda çıkan Soli
daridad Obrera'dan) 

- Ben yarısını :kurşu
na dizmekle işe başlarım. 
(Pariste çıkan L'Ouvre

den) 

Cene istaı;stik ,. 
Vaşinrtton ticaret dairesi, otomobillerin sebeb oldukları ölüm kaula

rının ıeh~rlere isabet eden yüzde nisbetini tesbit ~t1!1iştir: 'I'akoma. ~e~· 
rı için 100.JJOO de 27,6, Şitago için 20.S, Klevland ı~~ 20,2, Sen L~ı ~çı.n 

19 3 Portland için 18,S, Orleansvil için 17,1 Baston ıçrn 15.S, Detroıt ıçın 
ı ,8, Nevyork için 13,3 ve Filıdelfiı için 11,9 dur. En az kaza San Fran· 

s.sko'cfa olmaktadır. Burada nisbet 5,2 dit. . . . . 
Cihanı delirten ingiliz doktorunun eline bu ıstatıs~ı.k ge.çs.eydı, acaba, 

ı 1tün Am:!rika ahalisinin otomobil altında ca.nverecegı tarım bulup çı-
karmak merakına düşer mi idi? 

E' ~enme rf>koru 

Savyet Rusya"da evlenip b~;nma kolayken on dokuz kere. k~caya ~·· 
bo 

· .... ; dört yaşında bir kadmın aıle nıuamelelerırıı tanzım 
ııp şanan yır.- ' • . ğ 

0 
n ... ·eni lcınunlar çılctı.lctaa sonra, yırminci defa evlenmek ıçın yaptı 1 

l I • 1 r 
1Duracaatın yerine getirilmediğini lransız. gazeteletl yazıygr a • 

Evlenme ve ayrılmama g~ olmadığı devirlerde Aaç kocaya varmış 

olduğuna oğlu an&SIU aormuş: . • 
Kadın._ BıJc beab n: Ali, Veli, Dur Ali, dördü onlard~a evelı, bı· 

,; rahmetlik atan. biri de uuaıp yerde yatan, cevabını vermış. 

Jlesele, kızı ieyliae bırakırsan ya davulcuya, ya zurnacıya varır me

selesidir. 
At• sözlerinin doğruluğuna inanalım 1 

~=============== 

J)tL KÖŞESi 

Bit vilayet gazetesinden: 
.. Sayın Bardakçı, Akşehirdeld iler

leyiJ urlarının birlik ve aralannd .. ki 
ahenge medyun olduğunu tebarüz et· 

tirdiler''. 
lıte kalaya sancı verici cümlelere 

bir misal daha. "' ... birlik ve aralarında
ki •lıenge ..... kimin aralarındaki? Cüm
lenin tertit tuzınz bak.ılırsa .. &ırların''. 

Fakat aralarında birlik ve ahenk olan 
sırlar tasavvur edebilir misiniz? "'Med
yun olduğunu'• n faili nerede? Orta• 
da "sırlar'' dan başka fail olacak ba~ka 
kelime buluıımadığı için .. medyun o
lan .. gene .. sırlar'' oluyor. 

Aynr yazıdan: 

"Ve bu birliğin yarattığı kaynaşma 
ile husul bulan neş'e ve fataretin yara· 

tıcıhğını işaret ettilet"''. 

Birlik kaynaşmayı, kaynaşma neşe 

ve §Ctareti yaratıyor, ve yaratıcılığı da 

tuğlada sıtma savaşı 

başlıyor 
Muğla, 12 (A.A.) - Vali ve parti 

başkanının teşebbüsü ile toplanan acr· 
best ve memur doktorlar sıtma mücade· 

lesi bulunmıyan yerlerde "Sıtma ile mü· 
cadeleye karar venniılerdir. Doktorlar 

bu ödevi paraısz ve bir memleket işi o

larak yapacaklardır. Bu ödevin yapıl

masına perşembe günü başlanacak ve 
doktorlar ilaçları köylünün ayağına gô
türeceklerdir. Parti başkanı ve valinin 

bu teıebbüsü büyük bir ilgi uyandır• 

mııtır. 

bu neşe ve şetaret yaratı,.ar. BirJiğin 

yaratıcılığını anlatmak için, bundan 
daha çapra.şık ve manasız bir il ade kul
lanrlamazdı. Sonra bir nokta daha: 1 
''Bir şeye i~ret edilir". "'Bir FYİ iıa
ret" edilmez. 

Vzüm kurumu 
Bağcılara büyük 

kolaylıklar gösteriyor 
İzmir, 12 (A.A.) - Bu;:cılarımıza 

ve kredi kooperatiflerine bir yardım ve 
kolaylık olmak üzere İzmir üzilm kuru
mu, bağcıları he}'ecana ve dedikodula· 
ra kapılarak piyasaya lilzumsuz yere faz
la üzüm gönderip piyasayı fi,irmemele
ri ve bazan da fiat yükselecek diye dü· 
şi.ınerek mahsüllerini piyasaya sürmek· 
ten çekinmemeleri için kuruma üzüm 
gönderecek kooperatiflere vaziyetin i-

1 cabcttirdiği kolaylıkları yapmağa karar 
vermiştir. Ozüm kurumu Avrupa aatıf 
fiatlarına göre mlistahsilin üzümlerini 
borsada satmak için tanzim etmek vazi
fesini de görecektir. 

Üzüm kurumu bu yıl fuarda iki bil
yük pavyon kiralamıştır. Bu pavyonlar
da muhtelif tip üzümlerle tarif tipleri 
teşhir edileceği gibi muhtelif mıntanka· 
larda yetişen yaş ilzümler de aynca teş
hir olunacaktır. Yaş ve kuru üzümler
den neler yapıldığı hakkında da elekt· 
ritde gayet güzel ve cazip lavhalar vil· 
cude getirilecektir. 

İzmitte 
Hayvan neslinin islahına 
doğru faydalı adımlar 
İzmit. 12 (A.A.) - Vilayetin muhte· 

lif kazalarında üç aygır, 257 boğa, 49 
manda boğası, 149 koç, 165 teke ve iki 
tay ki ccman 625 hayvan baytar müdü
riyetince köylere eönderilen bay
tarlar tarafından deneme ameli· 
yesine tabi tutulmuş ve hay • 
van neslinin islahına mani olan teşek· 
külatı bozuk hayvanların cinsi faaliyet· 
terine nihayet verilmiştir. Hayvanlar
dan insanlara geçerek hem insanların 
hem de hayvanların ölümlerine aebcb 
olmasından dolayı çok tehlikeli bir has
talık olan ruam hastalığının sirayetinin 
önilne geçilmesi ve hasta hayvanların 

öldürülmesi maksadiyl baytar müdür
lüğünce köy ve kasabalarda 2197 at, 88 
katır ve 517 merkeb baytarlar tarafın· 
dan muayeneye tabi tutulmuş ve 9 başta 
bu hastalık görüldüğünden bedelleri ve 
rilerek baranlar öldürülmi\ştür . 

izmitte pehlivan 
güreşleri 

İzmit, 12 (A.A.) - 16 ağustos 1936 
pazar günü balkevimiı sosyal yardnn 

şubesi tarafından çocuk esirgeme kuru
mu menfaatine İzmit spor sahasında bl~. 
yük pehlivan güıeşleri yapılacaktır. Gu
rc:şin bütün hazırlıklan bitmiştir. Bu 
güreşlere memleketimizin iınlü pehli
vanları iştirak edecektir. Gene o gün 
aynı sahada T. S. K. bölgesi amatör 
gureşçileri tarafından da aynca güreşler 

yapılacaktır. 

PULISTli. 

Karı mı yaraladı 

Çankırı caddesinde otı:ran Muhar· 
rem karısı ankaralı Huriye. ile uzun 

zanamdır geçimsizlik yüzünden ayrı 

yaşamaktadırlar. Dün Muharrem bu ay· 

nlığa dayanamadığından karısının 

yanına gidip eve dönmesini is • 
mittir. Fakat karısı bu teklifi kabul 
etmediğinden fena halde içediyen Mu
harrem çakısile kadını muhtelif yerle
rinden yaralaını§tır. Polisler yaralıyı 
hastaneye götürerek yatırmışlardrr. 

Suçlu yakalanarak hakkında tahkikata 

~lanrnı1tır. 

Sopa ile kaburga kemiğine 
vurmuş. 

Akköprü yakınındaki bostanlarda 
beraber çalı1makta olan Mustafa ile 
Osman lıterini bitir\!> yemek yemeğe 

batlamı,tardrr. Bu sırada hiç bir aebcb 
olmadığı halde Mustafa aopa ile Os • 
manın sol kaburğa kemiğine fiddetle 
YUrmuş ve fena halde incitmiştir. Os
man hemen haataneye kaldmhnıf. ar· 
bdqı yakalanmlftır. 

Muzur hayvanlarla mücad 

Bu yıl yetmiş beş bln domuz öldür·· 
Geçen kış devresinde şubat ayında 

Kamutaydan zirai mahsulita karşı teh· 
likeli olan hayvanlarla daha sıkı bir su
rette mücadele ıçın bir kanun 
çıkannıftı. Bu kanunun tatbiki ile ali
kadar olan Ziraat Vekaleti mücadele 
tefkiliunı genişletmiş ve bu kanunun 
baflıca hususiyeti mücadeleyi yalnı:.c 

devlet tarafından değil, müstahsiller ta· 
rafından da yapılması olduğundan çok 
verimli olmuıtur. Bu kanun müııtahsil
lere zararlı böceklere ve hayvanlara kat· 
tı yapılacak imha savaşında bir çok mü
kellefiyetler yükletmiştir. Bunlanı1 

başında domuz öldürmesi vardır. Vekilet 
memurları vasıtasiyle av mevsimlerinde 
aürek avları tertib ettirmekte ve köylü
ye silah, barut ve cephane dağıttırmak
tadır. Domuzların nesil bereketi pşıla
cak derecede olduğundan her aene daha 
ziyade fazlalaşmaktad;r, Bilhassa bagla· 
ra, mısır tarlalarına, bostanlara sürü ile 
akın yaptıkların~an mühim za-

rar vermektedir. Köylüler kendilerine 
düşen mikdardan fazlasını gene kendi 
inisiatifi ile öldürdükleri ve bunların 

kuyruklarını salWıyetli makamlara ge
tirdıkleri takdirde ayrıca müklfatlar 
da almaktadırlar. Kanun bu suretle do· 

muz avını teşvik etmek gayesini gözet· 
miştir. V ekfilete gelen rakamlara göre 

bu sene 75,000 e yakın domuz. öldürül
miiftür. Gelecek acne bu yılki tecrü-

belere dayanıla~k bu rakamın 100,000 i 
aşacağı kuvvetle umulmaktadır. Diğer 

muzur hayvanlardan biri de arpa ve buğ· 
dayı harabeden tarla fareleridir. Bun
ların zarar verdikleri mıntakalar bil· 

hassa orta Anadolu ve kısmen (}# 

vilayetleridir. 
Ziraat memurları ldfi ıniktlo 

birli tohumlarla ve zehirli pi 
silahlarla böyle araziyi muzur 
lara y&J81lrlmaz bir hale geti 
ler. 

Bunanın aervet kaynağı old 
böceklerinin başlıca ve yegane 
teşkil eden dutluklara da K~if 
de ufak böcekler ari.z olmuştur. 
lindeki ziraat teşkilatı organları 
la savaş halindedirler. 

Manisa viliyeti ve civarı bal 
Ödeniş adlı bir kurd cinsile Zi"" 
kaleti ehemiyctli aurette uğra 
mücadele istasy~nlarını bu hede!• 
ru yürütmektedir. 

Pamuk kozalarına ariz 
weevif•de koza açmadan içini Y 
dir • .Bunun mücadele şekli pek 
Bu böcek üzerinde taayyüş edcıı. 
bir böcek üretilerek bunların 

yoluna gidilmiştir. 
Yani mücadele kanunu miı• 

re mlikellefiyetlcr yükletirken 
yerine tamamen getirilmesini g 
mek için cezai hükümleri de 
etmektedir. 

Müstahsil; tarlarında veya 

lıklannda, bağlarında çıkacak bu 

lığı derhal mahallin ziraat ınüd 
}erine veya memurluklanna babef 

ceklerdir. Bunu ihmal ederlerse 5 
dan 25 liraya kadar nakdi ceza al 
tır. Eğer çiftçiler bu kababatlanO' 
makta devam ederlerse ceza mi 
liraya kadar çıkarılmaktadır. 

·muallimleri 

Franklurt'un altın lcitabım türkmuallimleri namına imza atılırken 

Fıankfurt, (Hususi) - Yirmi gün- Türk muallimleri Koloo1'-:, 

denbcri Almanyada tetkik seyahati ya- Koblcıu tehrine ve oradan da il~ 
pan 69 türk muallimi Ren yolu ile Ma· rinin en güzel kasabası elan :S~ ~ 
yanstan Frankfurta geldiler. Ve iıtaa- kaaabauna misafir edilmiperdir. .A 
yonda alman muallimleri ile türk kolo- ""'-~' 

muallimlerinin bindiii Ren . -...ti 
nisi ve türk talebeleri tarafından bliyük ~·. 
tezahürlerle karşılandılar. Şehrirı en Baharah iskelesine yanaıırken ,,. 

lüks otellerine misafir edilen muallim- meydanında toplanan halk taraf~ 
ler şerefine (Favust) lokantasında bü· büyük bir nümayiı yapılmış v~ ~ 
yük bir ziyafet ,·erilmiştir. Dün de hü- kiben 3 defa top atılmak suretıylc 
kümet dairesınde muallimler şerefine misafirler karşılanmışlardır. 

büyük bir resmi kabul yapılmıştır. İskele başında belediye reisi --,, 

Resmi kabulde belediye reisi iradet- firleri bizzat karşılamış ve hal:;.' 
tiği nutukta türk dostluğundan tarihi kışlan arasında otele kadar gid' 

Frankfurt şehri hükümeti ile eski oa- tir. ,;I 
manlı imparatorluğu zamanındaki ti • iki ~n Baharah'da kalan tilr~ 
caret anıaşmalarından bahsetmiJ ve allirnleri ıerefine belediye taraf _tf 

ilk defa biiyük bir grup halinde Frank· z· af n fllP' ziyafet verilmiştir. ıy ette ~ 
furta gelen muallimleri selamlamıştır. ~erı oY. 

Kabul merasimi yapılırken bükü • alman halk oyunları, bilhassa ~' 
met dairesine ilk defa olarak türk bay- ri kenarındaki bağcıların üz.üııı tD~ 

· ma zamanındaki oyunlar oyoJ~ rağı çekilmiştır. 
tUrkre şarkılar söylenerek geç 

Müteakiben Frankfurt'un altın ki- :J 

Al•1 
kadar e~lenilmil}tir. 

1 
.A 

tabrna türk mualiimleri namma ffY_ 
Karni ve Zeki Cem.al tarafından mera· Muallimler Baharah'tan •>'1" 
simle imza konmuştur. bütün kasaba halkı iskeleye ge~ 

Akşam t:elediye gazinosunda mual· kışlar, 'arkılar ve top atılmak su 
limler ıterefine verilen ziyafette türlı: uğurlanmışlar-dır. 

konsolosu, alman muallimleri, alman ...... e 
talebeleri bulunmuş ve colı: dostane nu- Muallimler bugün Hayclellı~rg 
tuklar söylenmistir. mişlerdir. 
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SON DAKiKA 

B. Metaksasın son nutku 

Gazeteler müsbet neşriyat yapıyorlar iSPANYADA ıç HARB DEVAM EDiYOR 

Lizhon ve Sevil radyoları asi· 

İspanya isyanının son vaziyeti 

lki general kur~una dizildi 

Asiler Sostago kasabasını aldılar 
Banelon, 12 ( A.A.) - General Go

deı ve General Buril bu l8balı ltfonu
julcll kalesinde kurıuna did1ınit1erdir. 
Başbakan ile Sü bakanı bunların ıffe
d\:m~ıini cumlir başkanına taniye et• 

ttr. 

Madrid' e yiy.,.Jc ıeldi 
M~drid, ız (A.A.) - ısmmar 1na:. 

rulu. Avrupa " ~ elçlll1r. 
~ kon90los1u1dara meuab otu Jaidar 
aekl'eterl kadrolardan çıkaliııbttU'· Si 
Bakam birçok cenerallui " ,-..ıı 
zabitleri de ba~k fj1- ,, il' Vr'· 

Haber verildlllM .-., ~ .. 
dan bircok koJfUll tt alıtm " ldldf 
yetil ml1r•ar4a emtlaa•• pım.1 a_., 
rid fdıdtıtn ~ timlia etaafttlr. 

JCOmcıftlllt mebu• cuenc:,a, 09ledo• • 
nwa altı ldJDme.tr• atealıide btihınan 
~ tle Trubia aitlh fabrikalmtn 

i•R111fnl teyid etmittir. 

OvieC1o, ıı 'fÜ~) - :&. B .eti~~ 
tesiı\in h:.ber verdi ine gare, btık8met 
kuvvetlerinin ileri karakolları ,imdi 
Saraıos~ sebrinin on kilometre yaknu
na kadar sokulmuşlardır~ lç Bakanı. 

· hilkümet kuvvetlerinin Kordova ve Gır· 
nata'va doaııi ylirüdüklerini bildinnit' 
tir. Faşist kacak1ar ha kuvvetlere itti• 
hık etmektedir. Buna mukabll, lbboft• 
daıı gelen haberlere, Gu•cla1aJara ınilı
llyetperver'terinin Madrid'ln takribeA 
tlU kilometre yakıama kadar geldl1r1e· 

dni bndtrmntedlder. 

.f Jrfler Tolqila'1' alfhlat" 

Hendey, 12 (A.A.) - ffP*I Ajallo 
11. To10M'1ın milbfıb lal ~tleri ta.
nfmd n lş~linl babet .eı:meJrtedir. 
Şehir balkı Sea ~ ~stien".e .aıpmnl' 
tır. Paeapıntaus bflçiblı fatlst aleyh
tartannm htıldlnıet kunetlerhıe iltiht
kını menetmek l9baQJranJU bQlrillDed. 
budud ura1coııan.ı ~**'·~ 
tir. 

l11°lRr SaalallO ~ afdrr-
Perpi!?ftan, tı (A.A.) - acsyter • • 

janu muhabirinden : ıatıeria hilklblld 
kuvvetlerinin elinden Arqetn'da ktin 
Saatago kasabasını aJınıt o1du.-:an 

.-!Wl~. ıa ~ 
ıWl haber verditm• cirt. ,.etper· 
yerlerin 111uufferiyeti Uzerine Sesa Seı
baatien tebrinia Vasiyeti biWHitihı de
iifmittir• Şehrin aokaJdaıutcla 40Japn 
kızıl ınililler 'Ortadan kaybolwa,ca bir Jo. 
ıım halk bicTet etsniye batJttmıtır. Su 
yoııannm lleailmit olduğu teejyild et-

ıııektedir· 
.4rJaıd,İR elçbİ brtuld• 

Sn .. Ja ·da - Luts. 12 (A.A.) -
Jtakkıncla bllyUk encli~ler duyuJmut o
Jan Arjantinhı t.pUıya ~ eıpi :a. 
111.ma. lqan~ kaç&rak buraJI 
..... ~r. 

• 
Fransa • ttalya tiearet 

anlatma ı 
Plris. 12 (A.A.) - Dıt ifled bakan· 

lıidl bir ubHline g6re, diln Roma'da 
fiaa911 • italJ*lı ticaret mUbadeleleri i, 
pı bir lloclul • Vivendi ile bir ticaret 
anhıflDlll ialnlanmıttır. Bu anlqmalar 
tf'. a~ mcnyet mevküne girecek 
ye kati bir muahe.den n imzasını istihdaf 
eyliyea miiuk elere de birinci teırin 
bida)'etinden evv nacaktır. 

IÖyimmektedir ı••= 

Sovyet Husyada askt>rli 

Gençler; kızıl orduda on dokuz 

yasında askerlik yap caklar 

lerin her tarafta ilerlediğini· 
Madrid dünün sükônla '' 
geçtiğini bildirmektedir 

( Ba§l l. inci saylada) 

nm muhabiri, iıpanyol vatandatlannın 
ııyan reislerinin davetlerine icabetle 
para ve mücevherlerini Burgoa bükume· 
~in açmıt olduğu iane eandJtına gö. 
turmekte ne derecede acel• etmekte ol
duklarını kaydetmektedir· Yalım cu
martesi günü 2 milyon ~ iane der· 

cedilmif tir. 

Par--. 12 (A.A.) - Seft!; aetretmiı 
oldutu bir haberde fraDllS hU)diınctının 
iapanyol Asilerine kaq1 mOcaılele etmek 
arsuıunda bulunan kidltOkriD ıanWHi 
kayıd edilmelerine mUtttde et.aUt oldu-

tunu bildirmektedir· 
Bu haber, beaUs eept edi1memiftir. 

Eter teeyyüd edecek oı..,.a kufUlacak 
ispanyol bOkGmtd Ol J'J-.1' arumda 
bir gak ........ .,.,,..,.,.,,,,...,. ..... ,,,.... 
~ 12 (A.A.) - ispanya elçisi. 
~ lf1er. blbnı .. J)eJboa'a Madrid hlf. 
lııilmıetiıdn Praneaam ilp&DYol iflerine 

teldilllcri ba)dmadaki dil-

Bıc ıea, iıza ailü lrullanması 
ögreıiliyor 

tilncelerinJ bildiren bir metin verm.iıı.t' '"-H.ı.I. tli b' :r lr, ı:NIMl&Aye ar bynaktatn o··- ld" ıw.. grenı 1 _ 

• ... e göre iapanyol hWdimeti il h . 
catuUn bir tarafla • • a ihra-

olarak menedilmesinl 
protelltO etıaellte iae de bütün d 
ler brrfrbamulık evlet· 
etmeleri takdirinde :ru-tnıaama iştirak 
itiruda bul .... - ......... .:ı- kal'fl birgtina 

-~---... r. 
ispanya elçWt bu anlat 1dftl temine memur mmetlmanın tatbl• 

rol lcomitell vücuda . . erarua kont• 
türHl lcaça~• ..::=eatni n bet 
letletaram bir ini . l k iisere mil· 

netin ıpanya kıyıla 
mu muhafasa etmesini teklif . • " etnpttir, 

ltalya'nın iaıedikleri 
Parla, 12 ( A.A.) - Salahı . 

filler ltalya h,. .... _ . . yetli ıQah-
' u-.umetinın · rine müdahale .-.,.,_ ııpanypl lf1e-

'lj>UlUIJenıesi haldand · tilifnaıneJ• yabancı meıııı ki ı
nWlü b dedilmeai . ~ketlerde 10-
~ ~ bi nı ve ıane toplanıl· 
ist . ld ....... r ma4de konulmasını 

emq o •••nu teyid eylemekted r 

Lelılaıan anlıqrna • 
Parla. 

12 
(A.A) _)O .1tırecek 

Leh•Lan h ü 
meu. iapaa ol fflcnne müd -
memesi bak nda ya 1 abale e ıl-

' l'lk i . 
roke lia ır oldutunu bildi . a ıt •· mu tir. 

Almanya ve ltalyanın ıarılan 
P ri aynıdır. 

dirild~ğ~· 12 .. (A.A.) - Berlin'den bil-
ıne ıore alman lıükilm . i 

yol itlerine müdabal . eu.. ıpan• 
kalı an e edilmemeaile al&· 
bul ede1;°'8kt. yı l~ya aynı prtlarla b-

e ır. 

lıHç, Felenıenlc H NoNJeÇ u 
p . anfatrnaya wiriyorlar 

t ana, ız (A.A.) - İsveç hil'·"-...a 
ıpanyaya harb malzemesi .UUlllO..., 

ni dıt bakanlıima bil-rmlyecell-
Pelemenk hWdimeti bu • 

brar ••-- ı na benzer bir 
-,tır. 

de ~~ htlldlmeti, diler clevletlerla 
lerine ~eri prtiyle lapanyol if. 
ltlJlfa lttlrllr e:ece ~le allblı 
blbnhtma bD~.Prania haricl11 

A.11.r llerli--'-
Headey, U (A.A.) ~---·· Sebutiea'ı 20 kilo Ata.la ... 

lunan Toloe'u 4Dltre mı•r• ._. 
bnetlerinl ......... .. ....... 

11111 
oldukları PJlrıoqtaeta wpelıdlldea a'" 

l>Un haber ......... 
run•a bet ~t 19.30 ela WJer J. 
harebtlerlal orada rkletaul " ileti 
yorltrdı. U.ldf etmlt ... ._. 

Behobfa De Enderla 
bütün fiddetiyle d ze ara1111cta barb evam etmektedir. 

Arjantin elçili ıai 
Hendey, 12 (AA) 7. .... _.._,.., · · -~omevJd. 

.ı .. a.ı ~ .. Ar.fada ........ ...._ •f " _.. olarak Sen .,,,.ı-
Lm a ıelmiftlr. Jaıa dl 

As~ ilerliyen başka bir kolu 
bon. 12 (A.A.) - "Ro . 

il muhabirinden:'' yter aıan· 
Aliler• henuz Bada. ' 

lardır. Fakat daha J~Z a varamamlf' 
dm ve çocuk Po t •=ıden yüzlerce Jca, 
nehri geçmekte, r b~ğınınak üzere 
baları ve kardetleri. &a kocalan, ba· 
cikmeli ihtimali ile ilerin artık ce-

mevcud olma 
ruzlannı Badajoa etrafın yan taar· 
beldemektedlrler Vukua da tevekkülle 
rebenisa çok t~tll celecek ,muha-
~L.o.-..1•- olacatı tahmi cli1 IUl>&KUK. ne • 

Albay Caatejon'u kuma 
dald hl lr:unetl Be:.. nclUı altm-
mektectir B • JOIZ üzerine ••"ril • u kuvvetin ba , .. • 
yare ve mitralylzleri tu.'Ya1an. ta;. 
rid hllkümeti • L~~· Fakat Macl-

nm u:nauerin 
bulunacap ıuretindekl e ,.rıtımda 
men milia laantelert ..ıdlerine tat· 
mattan INlırum L.-• aitlh '".ubiaa-

-umnaktadırfat 

Şiddeı/C bir lıarbtan . 
Liabon, 12 (A.A.) _ ~nra •• 

tatyoftU. Badajoz'u Sevıl radyo ia-
olan mili k mUdaf aa etmekte 

1 ıtalarınr takv · 
lladrid'd,n ı&ıderilmt ıye etmek için 
Y•• oylda lejyon e--~ ~laa bnetia w... u11UJer • .....__ ... __ 
•e ... ahlardan mü kk •un.1•1Jum1 

KaateJon'uıt lunna:S eb olan ve albay 
nan kuvvetle b 1 aaı altında bulu • 
dimıl tir. rşı apırı oldutunu bil-

iki taraf ~iddetti b' tu ır muharebeye tu• 
pıuftur Bu mı• be 

Yam etmı,tir. HükW:t k. ıaatt~rce de
uvvetı hemen 

Liyuoııyana servı 

Eylülde açılıyor 
0 

Belgrad, 12 (A.A.) - Be 
sonbahar pana . . ynelmll f 
üçüne kadar :.~:::: ~rinden 001 

rın hımayesinde Liyubli ı 'nci Piye
cakttr. yana da açda-

Bu panayırda sanayie ald gösteriJdıkten ba ka aynca bümam~ t 
od k yük bt 

un ve ereste sergisi de vUc da 
rilecektir. Bundan makaad, y u ıe • d n1 ugoalav 1 

o u annın ve bunlardan vü da r'l cu eti· 
ı en mamut eıyamn kullanılması . 

propaganda yapmaktrT. Bu sergide : 
tubeler bulunacaktır : İstatistik '3t b 
aalit. ~dun ve kerestenin kullan;lm • 
muhtehf endüstri mamuJA • ı. 
taktiri k' . .tı. odun ı 

• ımya, ticaret. 
Bundan bqka bir d . ıer~Iİ d la e çıçek ve bzt 

e açı caktır. 

Panayırda bir de ufak ha n1 gıda :ld 
1 

• yva r ve 
ma e en ıergi.ol de vücuda J 

rilecelrtir. ıeu-

hemen tamamlyle yok edilmiftlr. Bun· 
1ardan kalanlar, 250 maktul 
lr otomobil allah , birçok ..nrb 
brak b • -'•-' ve miihhnınlt bıra • 

çm.ır-.. ır. 
Eter bu haber dol ise 

9ehri Madrid hlllrilmeti ru l Badıtjoı 
llllf •yılablllr. n n elindeıı gık• 

G""""1aJanl ~ ...,, ald&Jaıo .. 
Us1tOltt il (A.A.) - ...,. ~ 

...., ......... 8-khJt•p = = ....... 11aar1:: 

.. _ babe meMfede bulun ·u-

...... u r-nrme--..aı-Au .. _... 
lerill elinde bulunan 19 

lomo.lerra cepbellnl bomm tllJJt. " 
... blkamet nhma ~ 
nrdlrmlt " ~ •lır L • 
clClftlnnUttGr. ana l).J ~ 

Generel Poateı'ln kumand 
dald kune Bali ur altrn-t, Raf ael ile et Plna-'-
zaptetm · t' B r ı '' ır. u kuvvet hal'h Le • ' ı uırda 

on un cenubunda butunma1·ta 1 
Ka4ride ~ U o up 
met lnmederf ıae ~ Hııru. 
havalanm urıoa ve ~de 

. lf otan tayyareler taraf claıa 
t~cız edılmekte otduklerı halde mi 
kılmektedir. C çe-

. Saragoı yakınında Marksistler h 
zımete uğra 1 d • e-mı' ar ır. Markşiıtler barit 
meydanmda yüzden fazla öliı ve ' 
bıralcmı,ıardır. Badajoz mmta~lı 
ld ;-rkalıtler kütle halinde hç::.;; 
ve k ortekiı hududunu apağa ,.. 1 
ma tadırlar • • ~ • 

iki hilkümet ta otduLJ L yyareıi de me,, " 
" arı &uvvetleri b 

lailerine iltihak e-a..: ırakarak S .,il 
~ ... r. 

Amerika .411rupa ifLn. 
karqmıyacak 

J k 
Vqincton. 12 (A.A.) ..:.: Dıt bt 

ı clUn a'-·- • -- 'ka • "\. ~· ftn!Çrı nm A vn " ~ 
ıerme biç blr blldlrmt•th auretJe karıpnıyacı mı 
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Ta ·ih eki garib vak al ar 
1 

XI 
Ya an: Max KEMMERICH 

1796 da J ourdan ordusunun ricati 
esnasında şu badisleer olmutşur: 

"Kôyhilcr k rıları ve çocukları ile 
birlikte ordunun dağınık bakiyesi üze· 
rine hiıcum edere c bir zamanlar kendi· 
lerine yapılan zuliıJillerin intikamını 
almaı;a kalkmıs.ar ... e bunun için elleri· 
ne geçeni ôldiırmüşlerdir. Bir zaman· 
lar gozlerınin onunde karılarına ve 
kızlarına tecavuz edıldiğinden dolayı 
kôpürmuş olan kocalar ve babalar as
kerlerin bu curmu işliyen uırnvlarını 
diri diri ke mışlerdır. Birçok neferler 
domuz boga.danır gilıi öldürülmüştür. 

Bu esn .. d.ı yapılan vaheşt t svir edıle· 
mJ}ecek derecededır.,, 

* Eski } unanlılar mıHiddan evci sc· 

kizıncı asırda beynelmilel emniyet mi· 
sakları yapmışlardı. Bu misaka dahil 
olan muhtelif milletleı şunları teahhüd 
ederlerdi: "İttifaka dahil olanlara aid 
hiç bir şehri tahrıb etmiyeceğim, ne 
harbda, ne de sulhta akar suları kesmi· 
yeceğim. Herhangi bir taraf bu muahe· 
deye riayC"t etmezse, onun aleyhine 
harba girip şehirlerıni Uıhrib edece• 
ğim .. ve iJb .... , 

Bu imansız:ların sözlerinde Vl! te
abhüdlerinde durdukları da tarihçe 
tesbit edilmiştir. Ancak iki bin yaşın· 
daki hıristiyan Avrupa buna ~nzer 

muahedeler yapabilmiş fakat bunlara 
riayet etmemiştir. 

* Hindistandctki Magadha'nın bü) _ 
.kıralı Açoka (lsadan önce 259·226) 
komşu hükumetlere karfı alacakları ta• 
vır hakkında memurlarına şu tamimi 
,6ndermiştı: "Kıralın arzu'u komşu· 
ırmın kcndı iııden korkmamaları ve 
.:ndisine itimad etmeleridir. Komşu· 
urm benden felaket değil, yalnız saa· 
et gelecegine inanmalıdırlar.,, 

Şu hususları da bılhassa bildirmiş
tir: "Komşu hükumetler bilmelidirler 
ki, kıral onlara bir baba gibidir ve 
kendisini nasıl se-.iyorsa onları da öy· 
le sever. Bu hu usları temin için bu ta· 
mimi gönderdım. Memurların daima 
komşularımı ın itın adını kazanmaga 
ve onların "Budda,, kanunlarına ria· 
yetlerini tenine çalı malıdırlar ... ... 

•;< 

Bu Açoka ilk defa budizmi kabul 
eden ıraldır. Bu mezhebe biıtün kal
biyle bağlı idi. Fakat hiç bir zaman ta· 
as uba dıi me'lUŞ ve her zaman, başka 
dinde olanlara karşı müsamaha goste· 
rilmesini propaganda etmiştir. Brahma 
dinine karşı bile en ufak bir tazyika 
mUsaade etıJ1emiş, diışmanca harekata 
geçilmesine meydan vermemiştir. 

Bu kıralın züJnanında harb eden i
ki ordu arasında köylüler si:'.unctle 
tarlalarını sür\;rlcrdi. 

* Halife Ebubekir yedinci asırda or-
dularını Suriyenin zaptına, yarli dün
ya tarihinin en ehemiyetli bir harbuu 
Jcraya yollarken onlar;t şu taJimatı ver· 
miştir: 

"Ey nas, size tamamile riayetiniz 
İcab eden on §ey söyliyeceğim. Kimse· 
yi aldatmaymız ve hırsızlık yapmayı-

Çeviren: S. AL/ 

nız; sadakattan ayrılmayınız ve biç 
kımsenin azalarını kesmeyiniz; çocuk· 
ları, ihtiyarları ve kadınları öldürme· 
yiniz; hurma ağaçlarının kabuklarını 

yolarak yakmayınız; meyva ağaçlarını 
kesmeyiniz ve ekili tarlaları tahrib et· 
meyiniz. Koyunları, sıgırları ve deve· 
leri, muhakkak ihtiyacınız olmadıkça 

öldürmeyiniz. Oralarda başları traşlı 
keşişler göreceksiniz, kılıcınızla başla· 
rına vurarak geçiniz. Oralarda höcre
lere kapanmış tarikidünyalar görecek· 
siniz, bırakınız kendi dinlerinde ibade· 
te devam etsinlı-r.,, 

Bu talimat.ı miıslüman ordunun ta
mamen riayet ettiğini tarih bize bildi· 
riyor. 

Hıristiyan Avrupanm medeni or
duları 1900 da yaptıkları Çin seferinde 
bunun gibi bir t~limatı göz önünde bu· 
lundursalardı herhalde pek iyi ederler
di. 

* Oıta zamanın ilk devirlerinde or-
dulara tüccarlarla fahişeler de iltihak 
eder ve ıberaber giderlerdi. Haçlı se
terlerine bil~ bu nevi kadınlar kütle 
halinde iştiraiı: 'tmişlerdir. Bunh.r as· 
kerce nizam altına alınmış, ustrupalar
.a silahla'ldır• mış ve hatta kendileri
r.c hususi bir jayrak da verilmiştir 1-
lcinci haçh sdednde kıral yedinci 
Louis, pett güvenemediği için biraz 
hoppaca olan karısını da beraber almış
tır. Bunu göre.1 diğer asilzadeler de 
karılarını yanlilrrn.ı getirttiklerinden 
ıre bütürı bu kadınlar hizmetçisi1 ya· 
ı•anıadıklarmc!sn masum din ordusu 
kı:ıdınlarb. dülmıı;ıur. Diğeı ordularda 
da kadınla,· ~ogaldıgı ve askerleı işi 

zevk ve safaya verdikleri için üçüncü 
haçlı seferinde (1188) kırat ikinci Hein
rich ile Logal aslan yürekli Rip.r "Din 
uğrunda yapıla'l bu sefere, ihtiyar ça· 
maşırcı kadınlardan başka kadın işti • 
rak edemiyeceı;ini,, bildirmişlerdir. 

Maamfih burada fenalığın önünü al • 
mak ıçin urt ya sürülen "ihtiyar., tabi· 
rinden bir şey çıkmadığı ve ihtiyar ka
dınların da tecavüzden kurtulamadığı 
bilahare görülmüştür. 

(Soıw var) 

Ankara Raci) o. u 
1 Konferans 
2 Amatörlerin piyano konseri 
3 Hikayeler 
4 Orkestra plak neşriyatı 
s Ajans haberleri 

6 Caz müziği 

1 taubul Radyosu 
18.- Dans musikisi (Plak) 
19.- Tepebaşı halk bahçesinden na-

ki). 
20.- Sıhhi konferans: Dr. Profesör 

Fahreddin Kerim 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansı· 
nın gazetelere mahsus havadis seniıi 
verilecektir. 

MOGOL 
Journal de Moscou gazetesinde me§· 

bur Sovyet muharriri Kari Radek ya
zıyor: 

Moğolistan halk cumuriyeti on be· 
•inci yıldönümünü kutluyor, • Moğol 
halk partisinin, tam feodal parçalanma 
halinden. derin tereddi vaziyetinden 
kurtulmak için on be' savaş yılı ! 

On üçüncü asırda Moğollar, dünya 
tarihine bir yıldız gibi doğar ve Orta 
Asya ile Çin'i ve Kiev Rusyasını fethe· 
der, Polonya ,Litvanya ve Macaristan
dan geçerek Avrupanm ortasına nüfuz 
eder, Balkanları ele geçirir ve Venedik 
kıyılarına yaklaşırlarken, Avrupaya bu 
hadise üsnomaı bir şey gibi göründü. 
Tarihi tetkikler bize, büyük Moğol 

devletinin kuruluşu, Türk • Moğol yı· 
ğınlarının göçmelerinin son dalgası ol· 
duğunu gösteriyor. 

Bütün Gin'i ele geçiren ve büyük 
Yuan dinastisini yaratan, sonra da 'Gin· 
den koğulup eli boş olarak Moğolistana 
dönen Moğol hareketinin tablosu, Mo· 
ğol fetihlerinin muvakkatliğinin sem· 
bolü gibidir. 

Fakat bugünkü Moğoliıuanın balk yı· 
ğınlan, feodal Moğolistanın geçmiş bil· 
yüklüğünü hatırlarlaraa, !Unu bilmeli· 
dir1er ki Cengiz hanla halefleri, impa· 
ratorluğunun en terefli gilnlerinde bi· 
le, derebey başbuğları tarafından dün
yanın bir ucundan öbür ucuna sevkedi· 
len Moğol halk yığınları çalışma ve se· 
faletten başka bir §Cy tanımamışlardır. 

Sonraki zamanlarda, Cengiz Hanın 
büyük savaşlarından önce temin etmiı 
olduğu merkezleştirme derecesine Mo
ğoJlar bir daha asla varamamışlardır. 

Göçebe bir hayat fekliyle kollektif bir 
ıckilde otlaklardan istifade etmek e
aasma dayanan eski cemiyet ,ekilleri 
yerine, feodal bir toprak sahibine ve 
onun emrinden dışarı çıkamıyan bir 
budist din adamının bilrokrasisine tabi 
olarak küçük prensliklere ayrılmış bir 
şekilde yaşadılar. Moğol milleti, mazi· 
nin kendisine, feodalite boyunduruğu· 
nu, budizm köhneliğini ve frengiyi mi· 
ras bırakmış olduğunu söyliyebilir. 
'Çin'in ve Rusya'nın eski fatihlerinin 
Çin'in boyunduruğu altına düşmüş ve 

Orta Asyada Çarlık Rusyası tarafından 
tabi kılınmış olmasında • ki bu derebey 
istismarına yabancı istismarını ekle
mişti • hayret edecek bir şey yoktur. 
Moğol milletinin kırıntılarını kurtara· 
cak artık hiç bir çare kalmamış gibiy· 
di. 

1905 rus ihtilali muhtelif Moğol ka· 
biylelerinde milli uyanı§ın ilk tohum· 
larını meydana çıkarırken 'Ve diğer ta· 
raf tan 1911 de ayaklannııı olan Çinin 
ihtilalci akisleri Moğoliıtana gelmeye 
ba•ladığr :ıaman, bu ilk milli birlik fi. 
kirlerinden, feodal prensler tarafından 
rakibferine brJı mücadelede vaziyetle
rini uğJamla~tırmak için faydalanıldı. 
Bu, :zaman zaman çarlık hilkü~tine, 

Çin htikümetine, ~apon bükiiınetine tek
liflerde bulunan moğol derebeylerinin 

MiLLETiNiN 
çevirdikleri entrikaların başlangıcı ol
du; bunlar, moğol milletini en fazla 
Yerene satmak işine koyuldular. Man· 
çuri'de Japonya'ya mağlUb olan Çarlık 
Rusyası, Çini istila ederek taksimin· 
den pay almak için Moğolistan'da bir 
nüfuz kapısı görüyordu. Gizli bir pakt· 
la, Moğolistanı çarlığın insafına terk· 
etmiş olan japon emperyalizmi, çarlı· 
ğın düşmesinden sonra, Şimali Çin'e 
götüren bütün yollara sahih olmak için 
Moğolistan'a el koymak sevda11na ka· 
pıldı. 

Henüz zayıf olan milli moğol kuv
vetleri, hiç olmazsa Moğolistanın bir 
kısmından, dış Moğolistan denilen böl· 
geden beyaz ruı çeteleriyle japon a;an
larını koğmak ve bir milli hükümet ya
ratmak için 1921 de birle,tikleri zaman· 
dan itibarendir ki Moğolistanın vazi
yeti aydın1anmaya başladı. 

Moğolistan halkçı cumuriyetinin 
mücadele&i birçok merhaleler geçirdi 
ve bunlardan her biri feodalizmin tasfi
yesine doğru yeni bir adım oldu. 

• Neden moğol milletinden ancak dıf 
MoğoliEtan'da ya~ıyan kısmının manen 
ve maddeten yeniden doğmakta oldu· 
ğunu sorarsak, cevab basittir. Buna ikl 
scbeb vardır. Dıf ıebeb, Moğollstanı 

feth ve istismar etmek §Öyle dunun, 
moğol milletine yardım etmeyi hara• 
retle istiyen kuvvetli Sovyetler Birliği· 
ne istinad ~derektir ki bu memleket, 
dı§ düşmanlara karşı kendini 1ı:orumu19 
tur; iç sebebe gelince, bu da, dıf Moğo· 
listan halkının prenslerle lamalann hü
kUmranltğından ve derebeylerin para
zitliğinden kurtulmuş olmasıdır. 

Nasıl ki yaralarındaki parazitlerden 
kurtulan bir adam, yaralarının kapan• 
mamı§ olmasına rağmen iyileşmeye 

başlarsa, henüz fakir olan fakat feodal 
paraıitlerden kurtulmuş bulunan Mo
ğolistan da yürümeye ve büyümeye baş
lamıştır. Moğol milleti hfüa göçebe bir 
hayat yaşamaktadır. Hiç şüphesiz, ta· 
mamiyle yerleşmiş bir hayat, ancak Mo
ğolistanrn sermaye bularak toprakları· 
nm her tarafında kuyular açabildiği 

ve dağlarındaki zenginlikleri işletebil· 
diği gün mümkün olacaktır. Bur l nla 
beraber inkişafları eski göçebe hayat 
esası üzerinde bile olsa, moğollar, ken
dilerine kültürel faaliyeti halk yığın
larının göbeğine kadar götürebilen bir 
dayanak bulabilmişlerdir: Bu memle
kette hekimliği ve modern baytarlığı 

yapmakla, moğollar, halklarının ve 
timdilik büyük servetleri olan hayvan
larının sıhatleşmesi işine giri§lllesini 
bilmişlerdir. Milli endüstriyi inkişaf 

ettirmeye başlamı~lardır. On beş sene· 
lik bu kısa devre zarfında bütün halk 
kütlelerine okumayı ve yazmayı öfre· 
terek kUltilrel seviyelerini bisaolunur 
derecede yükseltmiflerdir. 

Moğolistan halk cumuriyeti bütün 
geri kalını§ asyalı milletlere insanlığa 
layık bir hayata yükselmek iıtiyenler 
için kültürde geri kalmış olmamn bir 

DiRİi., ·şı 
engel teşkil edemiyecegini gôsteri 

Dış Moğolistan'daki bu inle 
dışarda da tesiri büyük olmak 
Moğolları en iyi tanıyan bilginle 
biri olan amerikah Latimore dış 
ğolistandan geçen hadiselerin iç 
ğolistan'la Mançuri'nin moğol tıalkl 
rafından dikkatle tal:ib edilınelc<C 
duğunu kaydediyor. Latimorc ~una 
nidir ki, dış Moğolistanın dışınd• 
lan bütün yerlerde moğol rnillc 
genç nesilleri bu memleketin · ürU~ 
istikameti takib etmektedirler. Bu F" 

nesiller anlamışlardır ki Moğo1İ1~' 
yükselmesi ancak derebeylerle ıatr. 
rm nüfuzunun kaldırılmasiyle n iı 
olacaktır. f 

Moğol milletinin dirilişi ancak-" 
dalizmin ezilmesiyle mümkün o~ tı/J 
japon emperyalizminin, Moğoh• 
istila etmek hususundaki kendi ıc-; 
yülünü gizlemek için milli moğol 
reketini istismar etmek istiyen :,,.. 
tctebbüslerini akamete mahkGı.n e "1 
tedir. Japon emperyalizmi moğol 
Jetinin istismar edici unsurların•~ 
nad etmekte dıJ Moğolistan cuınu~ 
tiyle aav8f8cak moğol askeri kı 
teşkil etmeleri için bunları battan 
karmaya çalı§maktadır. Şüphesiz, A 

pon emperyalizmi, para dökme le tir· 

ıinde, muvakkat bir müddet için;. 
mikdar moğol süvari kıtalan yara;; 
lir; fakat ıilahhyacağı mof ollarıtl. ;/ 
lerine ve kafalarına hangi fildrJerı ~ 
layabiJecek, onları dıJ Moğolil.A 
ka11ı hub etmeye nasıl ikna ede~-=.. 

Latimore, Japonya'nın bu~ 
yaratırken, ilerde kendi aleyhine~ 
çevirecek ol.n bir silahlı kuvvet 
etmekte olduğunu aöyliyor. 

Japonyanın moğollar üzerine 
zaferi, yabancı istilası altında ol,. 
le, bütün moğolların bir idare alut' 
birleştirmek neticesine varacak de!,o
dir; bu feodal istismarın artması, bil. 
ğol milletinin ilerdeki dağıh~1nıfl 
laması demek olacaktır. ,ıl. 

Onun içindir ki Moğolist~ b 1 
cumuriyetinin halk yığınları isukl-1 
rini tehdid edecek olan her türlü 
kaste karşı mukavemet için bütün erıt-' 
jileriyle hazırlanmaktadırlar. Buıt ıf' 
şimdiden, müdafaa edilmeye layılc )le' 
metlere ıahibtlrler ve müdafaa irade f1' 
nni tecrUbe etmek istiyenlere ~·rri' 
Buir • Nor'da eösterdikleri pibi hU 
yetlerini müdafaa edeceklerdir. ~ 

Kiralık 

Oda aranıyor 
Alman bir genç kan koca tfjO• 

bilyeli bir oda arıyorlar. Ulut" 
da (ODA) rumuzuna müracaa~ 

iş arıyor 
Alman bir bayan kUçilk ç; 

culı:lara miltebbiyelik yapını 
iizere aileler yanında if arıY0[; 
Uluıta (İŞ) rumuzuna mektUP 
müracaat. 2--3667 
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CENGEL KiT ABI' 
Yazan: Çevıfen: 

Rudyard Kıl. fflıG Nurettin ARTAM 

Movgli, her gün bufalo'lan güderek bu
raya gelıyor, her gün ovada, aşağı yukarı, 
bir bucuk mılden boz kardeşi görerek Şir 
Han·ın henüz oralara gelmediğini anlıyor, 
ve her gün etrafını çevreleyen gürültünün 
ortasında uykuya yatarak cengelde geçen 
eski günlerinin rüyasını görüyordu. Eğer 
Şir Han topal ayağının pençesiyle Vaingun
ga cengelinde yanlış bir adım atmış olsay
dı, Movgli'nin onu, muhakkak, sabahın ses
sizliği içinde duyması lazımgelecekti. 

Nihayet bir gün, boz kardeşi, kararlaşu
rılan jşaret yerinde göremedi ve gülümsiye
rek bufalo'lan, üzeri kırmızıya çalar san çi
çeklerle örtülmüş olan dak ağacının yanma 
doğru -sürdü. Boz karde~, oradaydı; sırtında
ki tüyler diken diken olmuş, oturuyordu. 

Kurt dedi ki: 
- Seni, sonunda gafil avhyabilmek için 

bir ay gizlenmiş. Dün akşam Tabaki ile be-

rabcr, buranın sınırlarına girdi 
Movgli kaşlarını çattı: 
- Şir Han'dan korkmıyorum, ded;, fakat 

şu Tabaki pek sinsidir. 
Boz kardeş, dudaklarını hafifçe yalrya

rak cevab verdi: 
- Korkma, Tabaki'ye şafak sökerken 

rastladım. Şimdi o, bütün hikmetlerini .çay
laklara yumurtlıyor j sırtını kınnıyayım di
ye bana da her şeyi anlattı. Şir Han'ın pla
nı, bu akşam seni köy kapısınpa beklemek
tir. Orada b<>ş!cası için değil; senin için bek
liyecek. Şimdi kendisi Vaingunga'nın kuru
muş yataklarından birinde uzanmış, yatıyor. 

Movgli cevabı kendisi için ya yaşamak, 
yahut da ölüm demek olan şu suali sordu: 

- Bugün kamını doyurdu mu, yoksa aç 
kamına mı avlanıyor? 

- Bugün erkenden bir domuz öldürdü; 
su da içti. Unutma ki Şir Han öç alacağı za
man bile aç karnına dolaşamaz. 

- Akılsız! Yavrunun yavrusu! Hem ye
miş, hem içmiş; hem de benim onu uyuması
na kadar bekliyeceğimi sanıyor. Şimdi nere
de yatıyor? Eğer biz on kişi olsak, onu al a
şağı edebiliriz. Bufalo'lar, onu yerinden oy
natrnaksızm iş göremezler; ben de bunlann 
dilini bilmiyorum. Hayvanlar, onun koku-

sunu alacak şekilde arkasından doğru gide
mez miyiz? 

Boz kardeş: 
- Buraya gelmek için Vaingunga'da bir 

hayli yüzdü, dedi. 
- Bunu ona Tabaki öğretmiştir. Kendi 

başına kalsa, dünyada bunu akıl edemezdi o. 
Movgli, parmağı ağzında düşünceye dal

mıstı: 

·_ Vaingunga'run büyük hendeği, orag, 
buradan yanın mil bile uzak olmıyan ova
ya açılır. Ben, şimdi sürüyü cengel yoliyle 
o hendeğin başına alıp oradan aşağı sarka
bilirim. Fakat o da ayağımızın altından sı
vışabilir. Kaçacağı yolu kapamalıyız. Boz 
kardeş, benim için sürüyü ikiye böler misin, 
ne olur? 

- Ben yapamam ama, buraya akıllı bir 
yardımcı getirdim. Boz kardeş, bunu söyli
yerek segirtti ve bir deliğe indi. Oradan çı
kan büyük boz başı Movgli çok iyi tanıyor
du. Cengelin sıcak havası, bir kurt'un öğle 
üzeri avına çıkbğı zaman attığı nağra ile 
doldu. 

Movgli ellerini çırparak: 
- Ak ela! Ak ela 1 dedi, senin beni unut

nuyacağmı biliyordum. Elimizde yapılacak 
büyük bir it var. Sürüyü ikiye böl Akela. 

İneklerle danaları bir araya getir. Boğala'11 
buf alo'lar da bir arada bulunsun. 16 İki kurt, aaç örgüsü gibi hareketle~ '/' 
parak sürünün içine daldılar ve sürüfU ~ 
kümcyt. ayırdılar. Birinde buzağılar o ti 
gelmek üzere dişi bufalo'lar bulunuyor, 01 
kinde ise boğalar vardı. Altı kişi çah'58 

rüyü bu kadar güzel bölemezdi. ,JA 
- Ne emrediyorsun? diye sordu A't. 

bunlar tekrar kavuşmak istiyorlar. 
Movgli, Rama'nın sırtına bindi. d~ 
- Boğaları sol tarafa sür Akela, rr.d' 

Boz kardeş, biz gidince inekleri b'r' 'tal 
tut ve onları hendeğın dip tarafma dOo 

götür. 
Boz kardeş: 
- Nereye kadar? diye sordu. 
Movgli bağırdı: 
- Şir Han'ın sıçrayamıyaca :ı 

yüksek bir yere. Biz gelinciye kadar 
orada tut. . . dille 

Boğalar, Akela ile beraber }' 'ı:U J\leell 
Boz kardeş de ineklerin önüne geçtı· tar dl 
boğaları sol tarafa doğru sürerken 0 11

1
,r. 

hendeğin dip tarafrna doğru yoıı.~nd 1J\ ,P. 
-Aferin! Çok iyi hareket ettıler. 

timdi dikkati ) 
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Bugünkü vaziyete göre elli iki millet 
arasınılıı on do~ıı:,~~~!~;.ı .. n.. aü· 
(BDşı 1. inci sayfada) müş, 2 bronz madalya. 

d 1 a g altın, 4 gU· Birinci: İlalya, Alun ına a Y ' Onuncu: Avusturya, 
İkinci: Norveç, gümüş ınadalya, ·· 2 bron% madalya, 
Uçüncü: AlD"anya, bronz madalya, mu6nbirinci: Çekoslovakya, 3 altın, 4 

gümilş, O bronz madalya. .. 
Hend~otl 11 • 7 yen· On ikinci: Felemenk, 3 altın, 2 gu· 

Avusturya. Macarıs anı d lya 
·· 6 bronz ma a · muş, 1 ·· 

miştir. . ' . mağlub et· On uçiınciı: Estonya, 2 altın, gu· 
Almanya. l 6 • 6 lsvıçre yı 1 

miştir. 

llohe) 
10 • O Fransa'yı mağlUb 

Hindi tan. 
ttmiştır. · u· 

3 O Hollanda'yı yenmış r. 
Almanya • 

Jimnastik 
Jımnastik: (Kadın ekipi): 

altın madalya, 
Birinci: Almanya, . ~ rnada1· 
!kinci: Çekoslovakya. gümuş 

ya, . bron:.: ınadal· 
Üçüncü: Macanstan. 

ya. 

Bcuketbol rnii.sabakaları 
Berlin, 12 (A.A.) - Basketbol mU· 

aabakaları : . 
Meksika, 28 • 22 Japonyaya gahb, 
İtalya, 27 - 19 Şiliye galib, . 
Filipin, 39 • 22 Estonyaya gal~b, 
Lehistan, 33 • 25 Brezilyaya gahb, 
Uruguvay, 28 • 19 Çekoalovakyaya 

galib, r 
DUnkü mağlublar kati ıurette .~• ı· 

yeye uğramışlardır. Galibler, bugun fU 

ıuretle karşılaşacaklardır : 
Amerika • Filipin, 
:Meksiko - halya, 
Kanada • Uruguvay, 
Lehistan - Perü 

b .. nü dömi final ve cuma 
Perşeoı e gu k 

gUnü de final mUsabakaları yapılaca • 

tır. 

Olimpiyacl futbol maçı 
Yarın 13 ağustos, Norveç takımı 

' b madalya ve 
ile Lehistan takımı ronz 

. i in karşılaşacaklardır. 
üçunculuk Ç ile İtalya 

ıs agustosta Avusturya 
ta ımları, olimpiyad şampiyonhıgu mu· 

sab;ıkasını ) apacaklardır. 

Afodıılycı tasnifleri .. 
. A A ) _ Almanların Jlm 

Berhn, 12 ( · · kl muvaffa· 
mış oldu arı 

nastıkte kazan dün ya· 
·nde Almanya, 

ki} ~tler say 51 bakadan sonra 
1 bır mu&a 

pılmış o an on snifte en ba 
mıllt>tleraı asında yaµılan r.ı 

ş, gcçmiştır. 18 Ü· 
. . . Almanva 18 altın. g 

Bırıııcı: " ' 
ffi\<Ş 24 bıonz. ınadal) a. . . 

1
·1.· .• Amerika: ı 7 altın. 13 gümüş. 
n;JnCJ, 

6 bronz madalya. ..mUf 7 
~} .. 1sveç 6 altın, 5 gu ' 
ı çuncu: • 

brnıız madalya. . ,a 6 alun 6 eü· 
J>drdüncıi: Fenlandı) ' 

muş 6 bronz madalya. tTU". 
• · 6 altın, • n . . U'acarıstan, 
;;>cşıncı: '" 

mıifj 2 bronz rnadalya. ...umu•, 
' .... 5 altın, 5 • s 
Altıncı: Fran-. 

4 •ıronz madalya. altın 4 gUınlİf, 5 
Yedinci: haJya, 5 ' 

bronz madalya. }tın 3 gümüf, 
Sekizinci: Japqn, 4 a ' 

4 bronz madalya. 

miış, 3 brom rnada ya, 
On dbrduncil: Mısır, 2 altın, 1 gü· 

müş, 2 bronz madalya. .. .. 
On beşinci: ı~viçre, 1 altın, 8 gumuş 

3 bronz madalya. . il 
On altıncı: Kanada, l altın, 2 güm § 

5 bronz madalya. .. 
On yedinci: Arjantin, l altın, 1 gu· 

mUş, O bronz madalya. . 
On ı;ekizinci: Norveç, 1 altın, 1 gu· 

muş, o bronz madalya. 
On dokuzuncu: Türkiye, 1 attın, O 

gi.ımuş, 1 bronz madalya. .. 
Yirminci: Yeni Zeland, ı altın, O gu· 

müş o bronz madalya. 
~irmi birinci: Lehistan, O altın, 2 

gümilş 2 bronz madalya, 
Yirmi ikinci: Lctonya. O altın, 1 gümUt. 

o bronz madalya. 
Yirmi ü~UncU: Yugoslavya, O altın, 

1 gümüş, O bronz madalya. . k 
Avusturalya, Belçika, Danımar a ve 

Filipin birer bronz: madalya almışlar· 

dır. 

Kid, 12 (A.A.) _ Olimpiyad kayık 

yarışları: . 
Alu metre sınıfının galiblen : 
Birinci: İngiltere, Altın madalya, 
ikinci: Norveç, Gümti9 madalya, 
VçUncü: !ave~, Bron& madal>:~ 
Kilrelıı tasfiye ınlisabakaları dun ba§· 

lam19tır. 
Bu maçJann eliminaıyon•Jan ya • 

pılmıştır. 

Peruda heyecan 
Lima, 12 (A.A.) - Gençlik, Bertin 

otimpiyadlarında Peru futbol takımı • 
mn turnovadan çıkarılması hakkında· 
ki kararı protesto etmek üzere bUyük 
bir mitıng tertip eylemif ve 20 bin ta
lebe okaklarda gösteriler yapmışlar • 
d B knn Bcnavides, tczahlircülere 
ır. " j b" 

sukCin tavsiye etmiş ve hüküoıct n, u· 
. A enkanın tesanüdü ile Peru'nun tun m • • • 

spor erefini müdafaa cylıyeceğını bil· 

dinniştir. 

Çindeki mogol hareketi 
Pekin, 12 (A.A.) - Çin kayna~ın

dan haber verildiğine göre, Şahar vıla· 
yetinin mongol kuvvetleri, Suiyan hu· 

dudunda toPJınmakta devam etmekte· 
dirlcr. Suiyan kuvvetleri de mUdafaaya 

hahıırlanmalrtadırlar. 

Tiençin pmizonu kumandanı japon 

generali TUhiro yübck zabitlerden mü· 
rekkeb bir konferans toplamıttır. 

Gelen yaı.ncı scyyahlan, bazı japon 

kuvvetlerinin Kaiıan yakınında bulunan 
Şangpei'yc ıeldilini söylemektedirler. 

U L U :5 
!!251 

Böler 
~ 

atletizm 
ııı üsal)akaları 

başlıyor 
Ankara Atletizm Ajanhğm~lnn: 

15 ağustos cumartesi ve 16 agusto 
. . 16 3o da Gazi Mual· pazar gunlerı saat , • 

lim mektebi alanında bölge atletizm bı· 
rincilikleri yapılacaktır. Bu mUsab~k.n· 
lara bütün Ankara halkı da~e~ıdır. 
Otobi.ısler saat 16 dan itibaren ıstıyen· 

• h .. . kt"ır MUsabakala· 
lerı sa aya goturece · 

1 ştır • rın programı a~ağıya yazı mı · 

15 ağustos cunıarte 
400 metre seçme koşu, 
Tek adım atlama, 
1500 metre, 

110 metre engel koşu seçme, 

Disk atma, 
110 metre seçme, 
400 metre final koşu, 
110 metre eng 1 final koşu, . . 

kla trtıfa ll· 
5000 metre koşu ve sırı 

lama, 
100 metre final ko,u. 
4X100 metre bayrak koşu. 

16 ağustos pa7.ar 
200 metre seçme koşu. 
400 metre engel eeçıne kofu, 
Oç adım atlama, 
800 metre, 
Gülte atma. 
200 metre final kofu. 
400 metre engel final kofU. 

ıo.ooo metre. 
Yllksek atlama, 
Cirit atma, 
4X400 bayrak kOftU, 

Japonların Moskova 
elçiliğinde iki hademe 

meydanda yok 
Tokyo. 12 (A.A.) - Yarı rcamf 

·· Japon· Domci ajansının aandıtına gore, 
yanın Moskova bilyilk elçiliği hademe· 
)erinden iki kişi kaybolmuştur. Bunlar· 
dan bir tanesi, Domei'in ıöylediğinc gö
re, japon büyUk elçiliğinden sovyet dış 
· teri komiseliğine bir evrak götür· 
mekte iken sovyet makamlan tarafın· 
dan tevkif edilıni!tİr. Japonyaıım Mos
kova işguderl, 9 ağustos tarihinde bu 
hususta sovyet hükumeti nezdinde pro· 
testoda bulunmuştur. 

Sovyet tayyarecileri 
Al aska da 

Fer Banks. 12 (A.A.) - ''Alaska" 
:Moskova • San Diego uçuşuna devam 
etmekte olan I..cvanovski ile Lcvehen
ko adlı Sovyet tayyarecileri buraya in
miı;lerdir . 

............ R. Peker' in ........... : 

i tnkJJab Der leri İ 
l Ankara ve lstanbul Oninnİ• i 
İ• telerind• R. Peker'in verdiii inkı· ! 
1 lib denlerinde tutulan talebe } 

General Gamlenin Varşovay el 
culuğu etrafında tahmin~e · 

Polonya gazeteleri bu ziyare~iıı 
elıemiyetinden bahsediyorlar 

Varşova, 12 (A.A.) - Fransa ordu u 
buyuk genel kurmay başkanı General 
Gamlen°in Polonyayı ziyareti munase· 
betiyle, Polonya matbuatı, generale hoş 
geldiniz dıyen ve kendisinin bu ziyıı

retiai iyi bir surette tefsir eden hara
retli makaleler yazmaktadır. 

Yarı resmi gazete Polska diyor ki : 
"1934 de Bartu'nun, 1935 de Lavarın 

yaptığı iki siyasi zıyaretten sonra lıu· 

gün aynı derecede ehemiyetli asi.eri bir 
ziyaret yapılmaktadır. Bu münıısebt'tlc 
şunu hatırlatmak isteriz ki Fransa · Po 
lonya tedafui ittifakı, harb sonu Auu
pasının en surekli iki taraflı anlaşmala 

rından birini teşkil eylemektedir. Polon
ya politikasının ana hatlarında her 
hangi bir değişiklik yoktur ve bahis 

mevzuu da olamaz. Fransa · Polanya it· 
tifakı, bu siyasette, gimdiye kadar ol· 
dugu gibi bundan ıonra da çok ehcmi· 

yetli bır yer tutmakta dev~ ı edecektir.' 
Bunun içindir ki General Gamlen'ın 
Polonyayı ziyareti ve general Raydz-S· 
migly'nh yakında Parise yapacağı ziya 
ret, Polonya efkarı umumiycsincc sa
mimi bir evk \'e derin bir mcmnuni) et 
le karşılanmıştır.,, 

Hüktimet taraftarı Ekspres Poranni 
de şöyle yazıyor : 

"General Gamleni, Polonya hukU· 
met merkezinde sellimlamakla bahti}•a· 
rız. Çünkü Fransa - Polonya ittifakı, 

bizim hepimiz için çok kıymetlidir ve 

gayet sağlam temellere day. ımaktadır, 
General Gamlen'in ziyareti . keri mnhl 
yettedir ve hedefi, Polonya ve Fransa 
o{.(luları kumandanlıkları ar. sında ııkı 
bir irtıbat devam ettirmektedir.,, 

Muhalefet gazeteleri de dahil iı· 

tisnaıuz bütün gazeteler, bu gibi yazı· 
larla doludur. 

Ankara avcılar bayrarl ı 

Önümüzdeki paz<ır gün.Ü yapıl:ıcak 

Ankara avcıları her sene bayramını 
parlak bir surette yaparlardı. Bu sene· 
ki avcılar bayramının geçcnkilcrc nis
bctlc daha parlak ve biıyük olm sı için 

çalışılmaktadır. Bayram bu ayın 16 m· 
er pazar günü Kayaş civarında yapıla
caktır. Bayramı Ankra avcılar kulübü 
ile Ankara Gücü avcıları clbirliği ile 
hazırlamaktadırlar. Bayrama Ankarada 

bulunan biltün avcılar iııtisnasıı olarak 
gelebilirler. Avcılar dışında olanlar için 
de kendi vaaıtalariyle bayram yerine 
gelmek ve eğlencelere katışmak ser • 

bcsttir. Bayrama ayrıca birç k ıatlat 
dııvet edilmi lerdir. O gün senen· av 
mevsimi nçılacak ve çeşidli şenlı kler 
yapılacaktıı. Donuşte Ulus meydanın• 

da ki Atat ürk heykeline merasimle çe· 
lenkler konduktan sonra bayram bite • 
cektir. Gidiş geliş tren saatleri: sabah 
gidiş, 9,10 akşam dönüş 17,55, gidiş ge• 
liş Ankaradan Kayaşa birinci 44 ikinci 

31, üçüncü 21 kuruştur. Bayram yapmal 
isteyen her avcı cuma gunU akşamına 
kadar Ankara Avcılar Kul\ıbüne him· 
lerini yazdırmalıdırlar. 

.4nkara Valiliğinde11 : 
• Ankara - Çubuk Bıraj yolunda asfalt dölriilmeğe baılanacagın• 

dan 17 Ağuıtoı pazartesi gününden itibıa.r~n cumartesi ve pazar 

notlan. ıösd" teçirildikten IOD· i 
ra. ULUS Baauaevince kitap ita· ! 
liad• baaılm11tır. 124 aayfa hitan ı 
eser, 7ahua ba.ma masrafı b,.. l 
tıhfı olarak her Jerde ON KURU· i 
ŞA satılmaktadır. ! .......... -... --... -.. ........................ ~ ... . 

&ünlerinden ~~ diğe~ giinler sabah sıat 6 dan akşam saat 17,S 
kadar yolun veaaıtı nakhyeye kapalı buhmaeağı ilin olunur. 

(413) 2--3677 . 

T cfrika: No: 23 

Bll tN~tıYEN l~SAN 
OÇO CV BAHt 

vucun VE FİZİYOLOJlK FAALİYETLER 

ba irca faaliyetlerinin, ) .u ıı es etik, din ve ahlak 
duygularının, zekfısınm, f cnni tecessüsünün İZ· 
leriyle çizgilcmiıtir. 

bircntine girmeğe kalluff{lk bile hiç bir tarafta 
§Uura rastlıyamayız. Ruh ve vücud bizim mÜşa• 
hede uıullcrimizin icadıdır. Bu usuller onlan 
inkısam kabul etmez bir külden yontup şekil· 
lqtirmitlerdir. .A Dr ALEXIS CAIU<EL 

Yazan: . YDAR 
. NASUHi BA Türkçeye revıren. ..:......-------

k . realizm ılc no-
v .t ı·:un ile me anızın, dd 

ı a ı bed ana ve ma e on· 
. ruh ve en, m 1 

mmcıhzm. .. ksa da mü~hede o unn-
larm meçhulu olnca ed kl rdı'r· klasik te· 

·ht' ece e • 
bilen her şeyı ı ıva b kt klan izah olun· 
lakkilerin karanlr~ta rt ~· biz ınutad dü
muz hfıdı eler dahı ... . ı v~. ı edd' den h5di· 

1 ·ne ınrmegı r e . 
§\.m<..e er çerc,.e" esı . "' - Ç .. nkü bunlıır bı· 
8f'leri ilımill etmıyecegız. u . k dar mn· 

b lki kendi kendimizin şımdıye . ki 
z 1 k d notur ce er-i 1 mıntaka anna n ar c. 
ı: m o_r:1nynn nterim.7.e in an tarafından ı1har.o· 

d r. p en\ a h kabil olan faalı) etlen ıd 
l .uış ol n ve ız an 

h 1 drC'<';-ız. . . . miyle tarif cdi-
1 e bo; lece kt>ndımızıb!am ene konkreye 

< ı ı · vette o imal la bera r ~ Bu bıl-
r ) a ı ın olan bir hil iye alrstıracngız. d B 

k ·· iddial~tl " r ır. u r n ""r k pe mutevazı .b 1 1·d ve . ·k 1 ... t;n ı a e a e 
b=l,.,j l--ir t r. 't n amnın ' d' h b' . -

f '- t diaer taraftan a, er ın 
ı , '"'m ve ' I{ , l• k 
"" 'n mii bet "e izalu kabil olaca tır. 

1 
lnaan - Onun iki ıörünüıü - Bedenin ozü 

n beteri faaliyetler • 
Mevcud olduğumuza, kendimize mahsus bir 

faaliyetimiz, bir hsiyetimiz bulunduğuna ima
nımız vnrdır. Kendimizi biıtün diğer ferdlerden 
batka his ederiz. Benliğimizi serbestçe tcsbit 
ettiğimizi sanmz. Mesud veya bahtsızız. Bu d~
yuşlar h r birimi için kati hakikatin kcndısı 
dir. 

Şuur hallerimız zamanın ir,.inde, hır vndi u· 
zunluğunca akan nehir gıbidir. Bizlerde, tıpkı 
nehir gibi, hem deği ıklik, hem devam ıfa
de edcnz. Bizler, diğer hayvanlardan pek 
f ,.zla, muhitimizden mustakiliz. Zekamız 
ondan 1 zi kurtannı trr. lnsan, her ıcyden 
once sılah, alet ve makinalar mucididir. 
Bu icadlar yardımı iledir ki kendine mah
sus olan vasıflan, onu diğer bütün canlı 
mahluklardan ayırd eden vasıflan ızhar etmiı 
ve bunları heykeller, mabcdler, tiyatrolar, b
tedrallar, hastahaneler, ünivenrite1cr, laboratu· 
varlar ve fabrikalar yapmak suretiyle objektif 
olarak ifade etmiıtir. Böylece de yeryüzünü 

Bu kudretli f aaliyctlcr kaynağına içinden ve 
dı ından bakabiliriz. içinden bakılınca, tek mü· 
şahide, yani bizzat kendimize o, fikirlerimizi, 
meyillerimizi, arzulanmızı, neşe ve acılanmızı 
gösterir. Dışından bakılınca insan vücudu ve 
ilk önce kendi vücudumuz ve aynı zamanda 
bütün benzerlerimizin vücudu halinde görünür. 
Demek ki onun tamamiyle ayn iki görüniişü 
vardır. Bunun içindir ki vücud ve ruh olarak 
iki parçadan mürekkeb telakki edilmiştir. Fakat 
hiç bir zaman vucudsuz ruh ve ruhsuz vücud 
mütahede altına alınmamıştır. Vücudumuzun 
biz dış sathını görürüz. Onun normal iıleyişin· 
deki göze görünmez huzuru hissederiz. Fakat 
onun uzuvları hakkında şuurumuzda hiç bir iz 
yoktur. Vücud, bizim için tamamiyle gizli olan 
bir takım mekanizmalara tabidir. O onları an· 
cak anatomi ve fiziolojinin tekniklerini bilenlere 
gösterir ve o zaman, basitliği altında veleh ve
rici bir mürckkebliği olduğunu ifta eder. Ve 
kendini, hem harici ve umumi görünüıü ile ve 
hem de dahili ve hususi görünüıü ile seyretme
mize hiç bir vakit müsaade etmez. Hatta, bey
nin ve aeabt fonkaiyonlann içinden çıkılmaz Ja. 

Bu kül, aynı zamnada nesic, uzvi mayiler 
ve uurdur. Zaman ve mekan içinde uzanıp gi· 
der. Tecanüaüz kütlesi ile mesafenin üç buu• 
dunu ve zamanın bir buudunu doldurur. Fakat 

tamamiyle bu dört buud içinde de muhtevi de· 
ğildir. Zira §UUr hem dimağın madc!c:sinde ve 
hem de vücud hacminin dışındadır. İnsan, biz

lerce bütünlüğü ile kavranamıyacnk kadar mü· 
rckkebtir. Onu ancak kendi müşahede usulleri• 
mizle parçalara bölerek tetkik edebiliriz. Şu hal· 
de onu bir bcclen özü ile türlü faaliyetlerden 

mürekkcb olarak tarif etmek bir metodoloji za• 
ruretidir. Bu faaliyetlerin suri, intibaki ve fer• 
di göriinüşlerini ayn ayn göz önünde tutmak da 
böyledir. Aynı zamanda, klasik hatalara düt· 
mekten, onu bir vücud olarak, yahut bir ıuur 
olarak veya bunların ikisinin bir halitası olarak 
tarif etmekten ve düıüncemizin bunlara atfetti· 

ii kımnlann hakika~ mevcud olduklanna 
inanmaktan kaçınmak lizundır. 

(Sonu var) 



S' YFA 6 ULUS 
-----------------------------------------------------------~~----. 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARl 

100. 200 TON MUTAHHAR PAMUK 

1 ı 1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

Tahmin edilen bedeli 90000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürluğü satın alma ko· 
misyonunca 25 eylUl 936 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname (dört) lira (SO) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (5750) lira· 
yı havi teklif mektuplarını mezkQr günde saat 14 e kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad· 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(256) 2~3509 

1 TON KLOR KALSYUM 
Tahmin edilen bedeli (700) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdurlüğu satın alma ko· 
misyonunca 28 ağustos 936 tarihinde cuma günü saat 14 de pazar
lık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (52) lira (50) kuruş 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (257) 2-3510 

KIRIKKALEDE 6 ADET ANBAR VE ATELYE İNŞASI 
Keşif bedeli (66485) lira olan yukarda yazılı inşaat A keri Fab· 

rikalar Umum Miıdiırlügu Satın Alma Komisyonunca 25 agustos 
936 tarihinde salı günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
9ırtname (üç) lira (33) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (4574) lira (25) kuruşu havi tek· 
lif mektuplarını me.zkOr giinde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazr
lr vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(217) 2~3507 

20 KALEM RESİM MALZEMESİ 
Tahmin edilen bedeli (3200) lira olan yukari!a miktan ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum Müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 28 ağust09 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 ve 3 maıldelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (218) 2-3508 

1 ANKARA BELEDiYE REISLICI iLANLAR! 1 
İLAN 

1 - Yeni~hirde 1173 üncü adada 6 parselinde 29.SO metre mu· 
rabbaı ada fazlası on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuş• 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 147,5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (11) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 18 ağustos 936 salı günü saat on buçukta Bele· 
diye Encümenine milracaa.ları. (230) 2-3410 

İLAN 
1- Yenişehirde 1162 inci adada 21 parselinde 32 metre murabbaı 

ada faılası on beş gı.in müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli ( 192) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (14) liradır. 
4- Şartnamesini görmek icteyenler hergun yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 21 aaustos 936 cuma giınü saat on buçukta Be-
lediye Encümenine muracaatları. (232) 2-34l2 

İl.AN . . 
1 - Yeni ehirde 1034 num:ı .. a ı adada 2 pars linde Veli ve Vehbi 

ar alarile şuyulaııan 359 metre murabbaı yer on be gun müddetle 
ac- k artırmaya konulmuştur. 

/.- Muhammen b deli (2513) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (188,47) liradır. 
4- Şartnamesmı gormek istevenlcrın hergun 

m·ne ve isteklilerın de 18 agustos 936 salı günü 
Belediye Encumenıne müracaatları. (233) 

yazı işleri kale· 
aat orı bur ı ~ta 

2-3413 

İI .. AN 
l - Yenişehirde 1073 uncü adada 1 parselinde 169 metre murab-

baı •da fazlası on oeş gün müddetle accık arttırmaya konulmuştur. 
l - Muhammen bedeli (845) liradır. 
3 - Muvakkat teminat 63 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve istekliierin de 21 • ağustos - '936 c11 ı'\ günü saat on lı tçukta 
belediye encümenine müracaatları. (229) 2-3409 

1 O. D. YULLARI VE LlMANLARI UMUM 
MUDURLÜGU S. A. KOMiSYONU ILANLARI: 

İLAN ' Muhammen bedeli 15040 lira olan Loko ve Otomotris ateş tuğ
la] rı 28.9.936 pazartf'si günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An· 
kara la idare binasında satın ahnacakur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1128 Jiralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 g. 3297 No. 
lu nüshasında intişar etmi olan talimatname dairesinde alınmış ve· 
si' a ve tekliflerini aynı gun s:.at 14.30 a kadar komisyon reisliği
ne V"'rmeleri lazımdır 

Sartname1er parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpa ada Tc elliim ve sevk şefliğinden daj,!ıtlm.,lttadır. (299) 

2-3610 
İLAN 

f .,mirde l eylülde açılıp 22 eylülde kapanacak olan panayıra ve 
9 <' il kurtuluş bayramına iştirak edecek yolculara ve panayıra 
g nderilecek eşyanın muayyen miktarına geçen sene yapılan mı.i
him tenzil5t bu sene de tatbik olunacaktır. 

Tenzilatın tatbık edileceği tarih1 eı le artlar hakkında istas-
yonlardan tafsilat alınması. (344) 2-3620 ------
l(andıra lr aymak:amlı~ıııdaıı: 
27-8-936 tarihine müsadif perşembe giıniı saat 16 da Kandıra İl· 

çesinde Elmalıya 26077 lira 50 kuruş bedeli keşifli 61 evin insaatı 
kapoılr zarf usuliJe eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Şartname ve ke if evrakiJe buna miıteferri evrakı 160 şar kuruş 
muhbilinc\e Kandıra İskan ..Memurluğundan alabilirler. 

l'tuva1.:kat teminat 1956 liradır. 
1c;tekliler ticaret odasına kayıtlı bulunması ve bu gibi işleri yap

m· bulunduğuna dair resmi vesaiki ibraz etmesi ve matbu numune· 
sine göre tan7.im ed~ekleri beyannameyi doldurarak ihale günün· 
den en az sekiz gün evvel ibraz ile fenni ehlivf't vesikası alması 
l~7.1mdır. (4507) 2-3663 

\ıı <ara Ask.erlili Sul)e inden llan: 
' İhtiyat subay yetiştirilmek üzere kısa hizmetli askerliğine 

karar verilmiş olan tam "Chliyetnameliler 1 Eylı.il 936 da ihtiyat 
au ay okulunda bulunmak üzere sevk edileceklec.dir. 28 ağustos 
936 gününe kadar subevc. mür:ırııatl:ırr. (389) 2-36$8 

İLAN 
İstanbul kumandanlığı birlikleri hayvanatının ihtiyaçları olan 

568 ton samanın ihalesi 24-8-936 pazartesi günü saat on dört buçuk· 
ta yapılacaktır. Muhammen tutarı 15620 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 1172 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle beraber ihalede nen az bir saat evveline ka· 
dar t~lif mektuplarını Fındıklrda komutanlık satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (336) 2-3568 

İLAN 
İstanbul komutanlığı motörliı vasıtaları için lüzumu olan 48206 

kilo benzin satın alınacaktır. İhalesi 24.8.936 pazartesi günü saat 
onbeşte kapalı zarfla yapılacaktır. lVluhammen tutarı 15908 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonumuzda görtilebilir. İsteklilerin 1193 
liralık ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki yazıh vesaikle ihaleden en az bir ı:;aat ev
veline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna vermeleri. (335) 2-3569 

İLAN 
İstanbul kumandanhgı birlikleri hayvanatı ihtiyacı olan 862 ton 

kuru ot 24-8-936 pazartesi günü saat 14.45 de kapalı zarfla satın alı· 
nacaktır. Muhammen tutarı 28015 liradır. Şartnamesi 250 kuruş mu
kabilinde verildiği gibi komisyonumuzda da her gün görülebilir. 
İsteldilerin 2102 liralık ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
2490 sayılı kanunun 2, 3 imcü maddelerindeki vesaikle beraber iha
leden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. (334) 2-3570 

İLAN 
1stantıuJ komutanlıgı birlikleri ihtiyacı olan iki bin yilz otuz beş 

ton levcmarin kömürünün ihalesi 25-8-936 salı günü saat onbeşte 
kapalı zarfla yapılacaktır. 28288 lira 75 kuruştur. İlk teminatı 2121 
lira 66 kuruştur. Şartnamesi ve evsafı her komisyonda görülebile· 
ceği gibi 142 kuru mukabilinde de alınabilir. İsteklilerin belli gün· 
de ihale saatından en az bir saat evveline "kadar ilk teminat mek· 
tup veya makbuzları ile 7.490 sayılı kanunun 2. 3. üncü maddelerin
deki vesaikle birlikte teklif mektuplarını Fındıklıda satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. (333) 2-3571 

İl.AN 
Konyadaki kıtaatın 937 ağustos nihayetine kadar senelik ih· 

tiyacı olan 21300 kilo sade yağı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - İşbu 21300 kilo sade yağın muhammen tutarı 17892 lira o· 
lup teminatı 1341 lira 90 kuruştur. 

3 - Şartnamesi konyada kor satın alma komisyonunda İstanbul 
ve ankara levazım amirlikleri satın alma komisyonlarındadır. 

4 - Eksiltme 25 ağustoı 936 salı günü saat 16 da konya kor sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - İstekliler teklif mektuplarını en son 25 ağustos 936 salı gü· 
nü saat onbeşe akdar kor satın alma komisyonu başkanlığına gön
dermi olacaklardır. Bu saatten sonra gelen mektuplar açılamaz. 

(261) ~-3540 

İLAN 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonlar: :çin ~60 bin kilo ku· 

ru ot satın aJıııacakur Tahmin edilen 11cdeH 1 6800 liradır. Ş·ut· 
n ımesi Bursa satın a nıa komisyonundadır Eksiltme 24·8·83'l pa-
7.J tesi güniı sat 16 dıt Bursa ,·skeri satın alma kor isyonun1a 
cıacaktır. 

El:.,ı tme kapalı zarf usuliyledir. Muvakakt teminat 1260 lira· 
dır. 1 d; ıf mektupları 24.8 936 pa ar•esi saat on beşe kadar satın 
au. a kom. yonuna verilmis olm.ılıchr. (313) 2-3548 

İLAN 
l - Bergamadaki kıtaat iht:1 .. cı ıçın 500 ton yulaf ıs. 8 - 936 

r.ıı .ırte .. 1 gı.ınu 1>a t 1 O da kapalı el.s itme ılt: Bergama askerı satın 
aı. ıa komı yonu bmd:nnda satın al:ıacaktır. 

: - Tahmin bedeli 20000 lıradır. Birinci teminatı 1500 liradır. 
3 - İstekli olanların birinci teminauarını Bergama maliye vez

nesine ihale zan a11m lan evvel teslım edeceklerdir. 
4 - Ev. f ve craitinı oılmek ıstıyenler için her gun komisyon 

açıktır. (178) 2-3334 

İLAN 
1 - Bergama kıtaatı için SU tvn ı:;ıt;ır eti kapalı zarf usuli ile sa· 

tın alınacaktır. 
rau.r. 

ı - Malın tahmin bedeh 14000 liradır. Birinci teminatı 1050 li-
3 - 17.8.936 pazartesi gı.inü r.aat 16 da Bergama askeri satın al

ml binasında alınacaktır. 
4 - İstekli olanların birinci temınatlarını ve banka mektupları· 

nı ve yahut tahvilatlarını ihale sclatinden evet Bergama Maliye vez
ne teslim edeceklerdiı. 

5 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenlcr için hergün komis· 
yuu açıktır. (180) 2-3352 

tı.AN 
Mustahlccm mevki ihtiyacı için 150000 kilo sığır eti kapalı zarf 

usuliyle miınakasaya konmuştur. Teminatı 1460 lira 50 kuruştur. 
İhalesi 31 ağustos 936 pazartesi günü saat onbeştedir. Taliplerin 
"-artnamesini görmek üzere her giın münakasaya iştirak edebilir. İ-
kametgahı kanunisi ticaret vesikalrı teklif mektupları ile birlikte 
vakti muayyenindc Erzurum mıistahkem mevki binasında kor sa-
tı.ı alma komisyonuna müracaatları. (379) 2-3655 

iLAN 
Garnizon erlerinin kışlık ma.ıgal kömürü ihtiyaclarma sarf 

edil..ıeıc uzece :>60.>9 kilo mangcli l:<omuru 28-8-936 tarihine mil· 
sa<lif cuma günü saat ı ı de açıı< eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmenın An ~ara ıcvazım amirligi satın alma komıs
yonunda yapılacak ~artnamesi mezkur komısyonda her giın görü
lür. 

3 - Komiırun tutarı 2801 Jıra olup muvakkat teminatı 210 lira 
15 kuruştur. 

4 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2.3 üncü medelerindeki 
vesaik ve teminatı mu,·akka.e ma .. uuzları ile belli gün ve saatte 
komLyo ıumuza muracaat.arı. (390) 2 -3659 

iLAN 
1 - Garnizon hayvanlarını nhı açlarına sarf edilmek üzere 150 

bin kilo arpa 28-8-936 tarıhinc mı.ı:::adıf cuma giınü saat onbeşte 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Mı.inakasa Ankara levazım amirligi satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. Sartname i her gün komisyonumuzda parasız 
görüliir. 

3 - Tutarı 5250 lıra olup teminatı muvakkatcsi 393 lira 75 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin 2490 numaralı k, nunun 2.3 üncü maddelerin· 
deki vesikalariyle teminatı muvakkate makbuz ve teklif mektup· 
larını havi zarflarını münakasanın yaptlacğr beJli satten bir sa • 
at evvel komisyona vermeleri (391) 2-3660 

İLAN 
1 - Garnizon dahilindekı kıt'a ve müesseselerin senelik mahru-

kat ihtiyaçları olan 2,279,750 kilo linyit kömürü 31-8-936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat onl>eşte kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi Ankara levatım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi 171 kuruş nıukabilinde isteklilere 
mezkur komisyondan verilir. 

3 - .Kömürün tutarı 34196 lira 25 kurus olup teminatı rnuvak-

Ank.ara Okullar Artırnıa ve 
siltme 
dan: 

l(omisyonu aşk.anlı; 

Ankarada yeni açılacak olan lisenin mobilyesi kapalı zarf 
Jile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 14 bin 62 liradır. 
28·8-936 cuma ı?finü saat 15 de Maarif Vekfüeti binasındaki An 
Okullar Sağışmanhğında yapılacaktır. Muvakkat teminat 10~1 65 kuruştur. Şartname ve resimleri srörmek ve almak istiyen 
Ankara Birinci Orta okul Direktörlüğü ile Arttırma Eksiltıı>t 
misyonu katipliğine müracaatları Uizımdır. (369) 

Ankara Valiliğinden: 
Çubuk kazası merkez ilk okulunun 797 lira 50 kuruş 

şim tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şartna 
görmek üzere her gün vilayet maarif müdürlüğüne ve ihale 
olan 27-8-936 perşembe günü saat 16 da % 7,5 muvakkat temin• 
rı ve şartnamesinde yazılı diğer vesaikle daimi encümene rnii 
atları. ( 405) 2- 3673 

-..;.-.--~ 

Şuhut Urayıııdan: 
Evvelce açık eksiltmeye konduğu ilan olunan Şuhut Kasa 

dahili su tesisatına talip çıkmadığından eksiltme müddeti on . 
uzatılarak 14-8-936 gününe müsadif perşembe gunı.i saat 14 de 1 

lesi yapılacağından taliplerin tayin olunan gunde Belediyeye . 
racaatlan ve şartnamesini öğrenmek istiyenler mektupla BeledıY 
den istemeleri iUin olunur. (387) 2-3656 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara merkez ilk okullarile Etimes'ut ve Onuncu yıl yatı okd 

larına (120000) kilo odun, (7830) kilo mangal kömürü, (2530) ki 
çıra alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gUn )f 
arif Müdürlüğüne ve ihale giinü olan 27-8-936 perşembe günil 
16 da % 7,S dan (218) lira teminat akçeleriyle şartnamede yaıılr 

1 ğer vesaiki hamilen daimi encümene müracaatları. (402) 2-367 

Karacabey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğündeıı : 

1 - Merinoı Yetiştirme Çiftliği hayvanatının ihtiyacından bd' 
lunan 197363 kilo yulaf, 202270 kilo arpa, 72000 kilo Mmr ve so36f 
kilo sisam küsbeıi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu,tur. 

2 - Yulafın beher kilosuna "4" kuruş, arpanın beher kilot.,-
4 kuruı 25 santim. mısırın beher kilosuna 6 kuruş ve aisam kütb" 
sinin beher kiloıuna 4 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltme 28-8-936 tarihine müsadif cuma günU aaat on btfl' 
Harada müteşekkil Merinos Yeti§tirme çiftliği mUbayaat komi•,.. 
nunca Harada merkez binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat olarak "1802" lira alınacaktır. 
İsteklilerin yevm ve vakti mezkilrda yukarda sözü geçen konıi" 

yona "2490'' numaralı kanun tarifatı dahilinde mtiracaat eyternel~ 
• ilan olunur. (4519) 2-3664 ......,,,,, 

Ankara ' 1 aliliğinden : 
Ankara merkez ilk okullariyle Etimes'ut ve Onuncu yıl yatı "' 

kullarına asgari (466), azami ('500) ton yerli kok kömürü atınrc ti 
tır. Muhammen bedeJi beher tonu (30) lira olmak Uzere as 
(13980) ve azami (15000) lira olan bu kömürler kapalı zarf usul!Y-
le alınacaktır. Taliplerin% 7.S teminat akçelerinin ve şartnaınesı~ 
de yazılı diğer vesaiki havi teklif mektuplarını 31·8·936 pazarte 
günü saat 16 da daimi encümen başkanlığına vermeleri ve sarttt'•• 
mesini görmek üzere her gün Maarif MüdUrluğiıne müracaat et• 
meleri. (401) 2-3670 

İsmetpaşa Kız Enstitüsü 
Direktölüğiınd e11 

Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsüne açık eksiltme suretiyle 11 

tesisatı yaptırılacaktır. Bedeli muhammen 720 liradır. Açık eksil"
me 28-8-936 cuma ~ünü saat 16 da mektepler muhasebeciliğin e' 
müteşekkil Ankara Mektepler satın alma komisyonunda yapılac '· 
tır. Teminatı evvcliye 54 liradır. Şartnamesini görmek ıstiyen r 
Mektep Müdüriyetine müracaat edebilirler. (378) 2-3654 

Şuhut Urayından: 
Evvelce açık eksiltmeye konulduğu ilan olunan Kasabaııttz tı"'İ 

hazır haritası için talip çıkmadığından eksiltme müddeti on il , 11 

daha uzatılmıJ olup 14·8-936 gününe müsadif cuma günü saat 14 c e 
Suhut Belediyesinde ihalesi yapılacağından taliplerin mezklır gı 11 

Belediyeye müracaatları. (388) 2-3657 .-

Ankara Valiliğinden : 
Kızılcahamam yatı okulunun tamiri 933 lira 53 kuruş keşif btr • 

1i üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameyi görmek 1 
; 

tiyenlerin her gün Manrif Müdürlüğüne ve ihale günü olan 31·8.r 
pazartesi günü saat 16 da muvakkat teminat akceleriyle şartrıl'r· : 
sinde yazılı diğer vesaiki hamilen vilayet daimi encümenine rnur .. 
caatları. (400) 2-3669 ,,,,,,,_,,,,,, 

Ankara Valiliğinden : 
Ayaş merkez birinci ve ikinci okullarla merkez kazaya ba<'lı ( • 

dül nahiyesi okulunun ve Beypazarı merkez birinci okulla mer' ~ e 
bağlı Zir nahiyesi okulunun 1833 lira 49 kuruş bedel keşifli tatr ra• 
tı açık eksiltmeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek uıe;·e 
her gün Maarif MUdürlü~üne ve ihale günü olan 27-8·936 perş~ıtı.ı' 
günü saat 16 da % 7,S muvakkat teminat akçeleri ve şartname .. ı" .. : 
vazıh diğer vesaikle rlaimi encümene mUracaatları .. (406) 2~ 

katesi 2564 lira 72 kuruştur. • 
t 

..... 
4 - steklilerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü maddeterın 

ki vesaikle teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını havi r.11r 
1

: 

rım kanuna uygun surette tanzim ederek münakas,.nın yapılaC 
beJli saatten bir saat evet komisvona vermeleri. (399) z--3668 

İLAN ,, 
1 - Niğde garnizonu icin ihtiyaç görülen ı 1000 kilo sade yıı 

ğına kapalı zarfla istekli cıkmıssada verilen 83 kuruş pahalı bı• 
rüldü<Fünden pazarlıkla alınmak üzere 14-8-936 cuma güniıne 
rakılmıştır. 

2 - Tutan 8800 lira olup ilk teminatı 660 liradır. (392) 
2- 3661 

İLAN il• 
Niğde garnizonu ıçın ihtiyaç görülen 200 ton sömikok ko~I• 

rüne kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından pazarlı 
alınmak üzere 14-8-936 ya bırakılmıştır. 

2 - Tutarı 6600 lira oluo ilk teminatı 49'i liradır. 
(393) 2-3662 



'l! 
. rl ka ... t arı iizerine . 

a\1 VP 

ilanı· .. .. . saa tı eksil tıne . Betonanne kopı u ın~ 
. 1 ... dan: . Na ıa ı akclll ıgın .. . de 3 ooo Ura kc-

. arbekir yolu uzerın l" ı zarf usu• 
Urfa vilftY"'tiode Uda • Dı~ köoriisü inflatı(ıı;) d: Naf1a Veka• 

fif bedelli Hacıkamil be~~~~~artetıi günil sa:ıt nu odaıund ayapı • 
llyle eksiltmesi 17 • 8 • • r -i ekııilt.-ne komısyo -
leti Şose ve Köprüler Reıs ıg k (190) 'ku· 

d'~er evra ı 'b' lacakttr. b na mOteferrl •r. 
1 
nabileceği gı ı 

'Eksiltme şartnamesi vcK .. ~rüler Reislif!ind"- a; ıııüraca t ede· 
ruş mukabilinde Ş~se vrl Jrfa Nafıa MUdUrHi n . 
lstiyenler bu şartnamele innek i"tıyen· 
rck 2örebitirler. • (2850) liradır. Ek fl~ey~a~ talim"tname~e 

Muvakkat temıru-t 3297 savıh nlishasın .a ç;rnalan. Müte"hh.ıd 
lerln Reı;mt Gazeteı.~n . et vesikasını ha!z o berıı~r bu i e gır· 
te\'fikan müte~hhinlı~d:_?ıh~eva bir :ııüh_en~ı:l~ton rme bir köpril 
bizzat mühendıs olm g metre açıldı~ın d 

J 

Betonarn1e köprü inşaatı e!ü;i~tme ilanı: 

Nafıa Bakanlığından: 
i VIUi i d A alık • tzınir yolu Uzerinde (25500) li· 

Balı es r yet n e yv k" rüsü inşaatrnrn ka,.,aiı zarf 
ra keşif bedeli Altmov- betonarme 0~ il u saat 16 da Nafıa V-e· 
usuliyle eksil~t 1J1 • 

8 R ~3~[ia;~::,~ k:misyon odasında yapı· 
kileti Şose v~ pr er cıs. e buna müteferri evrak (127,S) ku· 
lacaktır. E.k1~1~!11'e şartna;:csı .. ~er rtisliğinden hnabileceği gibi is
ruş mukabı ınue ose ve opru . f müdürlüğüne mUracaat e
tiyenler bu fartnameleri Balıkcsır na ıa 
derek gl>rebilirler. Ek 'ltm · k 

kkat teminat (1912) lira (SO) kuruştur. tıı eye c.ırme 
'Muva i · 3297 sayılı nüsbaSJnda çıkan talımat • latiyenlerln resm gazetenın 'ka h · 1 1 

f'k .. hb' l'k hliyet vesı sını aız oma arı. 
nameye tev ! a~ mutea. ıt 1

• e 
1 

adığt veya bir mühendisle bera· 
Müteohhıt bı~zat mühendı 0 m A t açıktıg· ında bctonnr • • • d'ğ' t k ·: d smırı 10 me re 

ber bu ışe gınnc 1 1 a c. r e 8 b:· sika ibraz etmesi Uizımdrr. 
sne bir köprü yapmış olduğuna daır ve uartesi günü saat ıs şe ka • 

Teklif mektuplarının 17 .. • 8 • 9.36. P. vcnn~lcri llizımdır. (160) 
dar Ankruada şose ve köpruler reıslığın~-.3392 _ me-'iği takdirde asv.an n~ka ibr:ız etmesi Uizıın .. ı~: ut '4 dt: kadaı 

.. - na tıair ves· 6 arte i ~unu ) 
y11pmrş ,:,ldur.u 1 ın 17 - 8. 93 naz 1 • l ıı'lldır (161 '------------------::---------T klif mektup arın . liğir.c verme erı - ' 
Anka:ada ose ·ı-= köprüler reıs 2-3393 d 

,.. 
· · aı Sıhlıat ve lçtı ın 7 f 1 

uavenet '~ 
en: 

n etmek K T n 'ı 
F kültesinin F. · İı . k ı, ·1 şartları 

Bu yıl, İstanbul Fleben ;urduna alınacak t nın 
1• Tıp Ta e K""ltü" Uzere, J.,ey 1 

• • e oldt u u r 
ıuntardır: li liselerden veya lıse dere i ·i ve ivi derecede 

ı - Tam devre. edilmiş mektepler~en .Pe v rm•t1 <>lınası; 
Bakanlığınca tasdıkl 1: veva bakalorya ımtıhnt' n~ ud n do'Truya 
mezun olmuş. olg~n "

0 
IGl 1936 tarihine kad"t 0 

1 
i ve di-

2 - lsteklilerın 3 ey V tcliletine mürac at r. • • 
İ . • Mu~vcnet e , •ft"'.'lt" ı 

Sıhhat ve çtımaı ğıdaki evrakı tnma!Tlen b"l ı n niifus 
lekcelerile birlikte aşa . eti tebaasından old u u 

A Türkiye Cumuny b' 
- 1 men ı-

büviyet cUzdanı as~· d tnamesinin aslı (imtih nl nnı. t ıkıniş o-
B - Mektep şe a e amelerin\n tasdik mu me .esı g~ercce ... ini 

tirdikleri halde ~~-a~~runün aynı zaman~a me~un•vt"t ônderecek-
lanlar mektep m~ ~~ u resmi mühlirlü bır v ı ını 
de aösteren fotogra 1 ve ·- 1 

" h" "n 1 var , .. , • lerrlir.), kl mekteplerden alınmış us;ıud b 1 1 öme· 
'": - Okudu an bir hastane heyetın e~, h t ı ru. 
D - Mütehassısları tarnd'klı' fotoğrafı bulunan bır sıhk n t mü-

.. tünde tas ı rf}anara " r:: ~p~~n ıı:~t~~e baştabibli~leri:u~~;~1ı::; halinde o J g n· 
hUrlenecek ve istekli tarafın an . bck'r n dar-

·1 kt" ) m Dıyar 1 • den ece ır. , 1 Ankara Sıvas, Er%uru ' .. tzmir. Bu -a. 
tşbu Muayene er •. l;tanbul Çocuk hastanesı • l"C k ve htt· 
a Nümune h:ıstanelerı' lcket hastanelC'rinde yadoı,.. • v'ffivet-

t d Samsun mem l ·n bulun u,-.u 
• nya, A ana. l ak için bu hastane en . 'stckliler bir: at 
r"' uda muayeni o .un7 Muavenet müdUrlilklcnne ı 
1 in Sıhhat ve c;tı~a d'kll bir taahhiit 
D" rncaat edecekler~ı~a gösterilen Noterlikçe tfs ~e altr imz:a edi-
~ - örne~i aş.agı kli tarafından nync;n takn~·r tarafından keza 

di (Bu senet ıete .. "ldüg wil veçhıle, e ı ı 
ıenc ö ğinde goru k ) 
lecek ve altı. rne 1 rak imzalanaca tır. • 

t marnen yazı a ğ f ğ 
aynen ve a bo nda üç tane foto ra . 1 ve yurtta okuma a 

F - 4,SX6 {~i ikiyi geçkin bulunan ar 1 olacak bir hastalıgı 
3 _ Yaşları Y. h' etlerini yaprnağa enge 
• 'd mecburı ızm 

ve ılerı e k bul edilme:ı:ler. 'kaların Vckfi t-tı::e 
ve arızası olan}nr. agönderdiği dilekçe vkelves~ .. ore 'kabul edilip 

4 hteklılcrın . • -· gibi evra rı v • 

1 nd;-ğı adreslerin: bilddırılcl~;~e ayrıca bildirilccektır. • 
a ı . d yıne a res .., • 
edilmedikten e •• enedi örnegı 

Taahhut S . h hangi bir Tıp Fa-
Yurduna kııbtıl edılerek e~anun mucibince, 

Leyli Tıp Talebe ktığımda. 2000 sayılı 'kisi kadar bir 
kllltesinden. ta?i~ olı:~~~ (tatiller de d~~~i~~~el~zum göreceği 
yurdda geçırdı~ım z t timai Muavenet Y~ e n kn ml edipte mu
mliddetle Sıhhat ve. ç kabul etmedığım v. >: takdirde yurddn 
mahallerde hizmet ıfas:;ıın hizmeti terkeyle~ığımği ve tıo tahsilini 
ayyen mliddeti bitirme :ranın iki katını ö .. ~~en daimi olarnk 
benim için sadolun~~·psebebler dışında Faku bi ınüdde kal. rak 
terk ettiğim veya sı t ı urdda bir enede~ ~z oı!n parayı tamamen 
çıkarıldı~.ı~ ve r~~d: benim için .~rfed~1Jen istenilecek p~ral:r 
terkeyledıgım ta hhüt senedi mucıbıncc 'hten itiba1en C7Q 9 f.aı_'Z yu· 
ödemeği ve bu taa . tinde olduğum tan i hükilmlennın de 
için ödemek ınecburıye h kanunun dığer. cez:a 
rütülmesini ve 2000 sa.yJ ve taahhüt eylenın. ,... d · 
hakkımda tatbikini kabul s .h "kametgah a resı 

• arı n u aahhiitna-
• e hüviyeti yazılı olan • b. ri. etinde lJulunduğu 

Yu~r~a adrcfz~le birlikte ödeme~ ınecu~/ tah il milddeti ~çin 
me mucıbınce ~a .. "z: lira olmak Uz:ere b ile birlikte mute-

d yılı içın uçyu borçlu • · · • • • her ers liraya kadar parayı . l. sıfatile l>deyeceı~ım. 
cem3n ısf~ milşterek miitestaısıl borç u Kefilin a resi 
aelsil ke 1 ve 2--3554 (319) ___ .:....-__ 

- . . 1,a rare l ril\.c ı 
Kayseı ı Y) • l .. 1·· .., .. nden: 

ıı·e \: or ~ 
. . . n f olmak üzere tesviyeci 

. are fabrikasmıı bı~ınc\ ru atınacaktrr. İmtihanlar 
Kayıerı tayy acı ustaları imtıhan a Ve imtihand muvaffak 

ve tornacı, kaPo~ brikasında yaprlacaktır. ı a kadar yevınıyc 
Kayseri tny~ar; ae derce }erine gor; (3 : S) hır e;ine kadıır devam 
olacak usta ışçı er iıntihan agustos nı 

k . Müracaat ve 3511 
verilece. tır. (2S3) 2- • 
edecektır. • ) • - ~e trı 

mite Si keti Dire 
5~··ndd : 

•• or 
•• -

. alımı:ırn senelik ıınylt k~mnr ınn· 
o,ak elektrık ıant~r. .. l ahhide verilecektır. 

k 'it e usulıy c mu e 0 " 400 ton-yacı açık e sı m .. e•ık asgari 30 zann 
1 - 1 hti:>·aç yekunu sen • • 

. k üdüriyetmden dur. . . • tiyenler ıır et ın 
2 - Şartnam:s.ını ıs . 

meccanen istiy~~ı~.ırler B 936 pazartesi sa t on beıtedır. 
3 - ihale gunu 17 .. 

ihale yeri şirket merkezıdır:h t .. saatinden iki t evvel 
4 - Tahriren mürac;a~_ı t hhürlerden mesuliyet ka· 

yapılması f rttır. Postn a 1 ee 2--3558 
bul olunmaz. 

E ültür Bakanlığın an : 
k 11 •1 A k ın'şaat Usta okuluna sınavla pa-Bölge sanat o u arı e n ara 

rasız yatılı talebe alınacaktır. . erkez:inde yapılacaktır 
Sınav 17.8.19~6 tari?i?de her vıl~yet ~ıırı haiz olm, k l!izımdı;. 
Sınava girebılmek ıçın aşağıdakı şart 
ı - Tiirk olmaları, d n büyuk olmamalan 
2 _ 13 yaşından küçük, l 1 yaşın 1~ diploma almış olmaları 
3 _ En az beş sınıflı bir ilk oku an 

şarttır. . . oru nüfus tezkeresi ve ilk o-
1steklilerin bır dılckçe, aşı rap 'bu undukları okuldan ala. 

d" l ba un kuldan aldıkları . ıp oma veya - {isi ile birlıkte sınavdıın en 
cakları belge ve üç tane bel c fot_?,.raerin valiliğine müracaat edi-
çok bir gün önceye kadar bulu~du ,u > (343) 2--3619 
]erek namzet kn'i..dolunmaları 1 ım~dı_r_. ________ _,, __ 

hafaza {7euel J(o. 

mu tanlı ~rı sta 
m • .,yonundau : 

ul Sa malına O· 

L • • .. eki Sı bay ve Erat b'nekleri için 
ı _ Gümrük Muhafaza orgut "~ 1ı gunü saat ıs de 1 apalı zarfla 

525 tane E[;er taknnrnın 18 8 936 
ks'ltmesi ynpılacaktrr. 

e 2 ı Tasınlanan tutan 35798 liradır. 180 kuruş muk bilinde 
3 = Şartname ve evsafı komisyondan 

alınır. . inatlariyle (Banka mektubu 
4 _ İsteklilerin 2685 liralık ılk teı:ı 'kalariyle birlikte eksilt· 

veya vezne ınak~unı olarakf ;ek~~nu~;;~;;arını komi yon verme· 
me saatinden bır saat evve c ı m 2-3315 
Jeri. (4236) 

Jiimrültler u- · f, za Genel Ko
O· ta ılıoı sta ı 

'"" 
ul Satıııalma 

1 is:yoııu d~ n: 
ı _ M hammcn bedeli 25379 lira olan 942 Kaput ve 1868 1'akım 

kışlık Er~t elbıscsi p hah goriildü · ndcn yeniden 17/8/936 pazar· 
t . günü ıra t l5 de paıarlı ,ı yapı acaktrr. 
esı ._.. · d 1 2 Şartnamesi 127 kuruŞ<> nomısyon an a ınır. 

3 : fı teklilerin 1904 liralık tcminatlariyle Komisyona gelmeleri. 
s (18ll) 2-3314 

. T. T. aşın·· dürlüğünden : 
- ı _ Eksiltmeye konulan iş : 

Kcçi()rende karakol binasının üç metre açığında P.T.T. binası 
inşaatı. 

Keşif bedeli 9659 lira 81 kuruştur • 
2 - Bu işe ait artname ve evrak şunlardır 
A - Eksiltme 'e fenni şartnameler. 1 

B - Mukavele projesi, 
C - Keşif cedveli silsilei fiyat cedveli. 
D - Proje, 
lstiyenler lıu cvra ı baf mudurlük yazı işleri k lcminue göre-

bilirler. -
3 _ Eksiltme 21 ağuıtos/936 cuma günü aaat ıs te P.T.T. baş 

müdiırlük komis onunda açık eksiltme usulile y.ıprlacaktır. 
4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 725 lira muvakkat 

teminat ve m i ve bundan başka aşağıdaki veaik-aları haiı olup 
getirmesi l:u~ımdır. 

A _Nafia VckSletinden almmış yapı müteahhitliği vesikası. 
B _ Mimar ve mühendislik diploması. (3S9) 2-3593 

Pniı·o- "'nt Uı·ayından : 
1 - Scnirgent kasabasının (4~200) lira bedeli keşifli ıu tesisatı 

bir ay muddetle kapalı ııarf usuıUyle ihalesi uzatılmıştır. 
2 - Eksiltmenin yapılacağı yer Senirgent Belediye d ireıinde 

Belediye encumeni tarafından yapılacaktır. 
3 - İhale 17 / Ağustos/936 pazartesi günü saat ıs dedi . 
4 - Tesisatın isale kısmı çelik, boru ve armatör, ve teferrüntı 

a nen tevzi şebekesi, font, borular, ve teferrilatıru yine yrıca te· 
ı sat, betonarme. insaat aksP.mı da ayrı, ayn veya umumu birden 
eksiltmiye konulmu tur. 

S - İstekliler proje ve harita ve fenni artname ve tahlil Iiat 
cetvelleri i ve eksiltme şartnamelerini görebilmek için Ankarada 
Ulus gazcteıf, ilan memuru Bay Galibden, lstanbulda tstnnbul Ura
yı Sular Direktörlüğünden, lzn;ıirde İnnir Urayr Sular Direktör· 
JUğünden. Senirgentte de Beledıye dairesinden bcdelsiı olarak gö
rebilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek prtlannı haiz olan istekliler evrakı 
mü bite ve muvakkat teminatları ile birlikte ihale gUnlinde Senir· 
gent Belediye Encllmcnine müracaatları ilan olunur. (127) 2--3320 

Eskişehir memleket ha tanesi 
baş tabiııliğinden 

Hastahanemize alınacak olan 1445 lira muhammen kıymetli 
karyola alet masası komodin ve uire eşya açık eksiltmeye konul· 
muştur. İhale 20.8.936 da saat ıs d Vilayet encllmcııindc yapıla
caktır. Evsaf ve fCrait latanbul lık direktörlü ünden c Eakite· 
bir memleket ha1tanesi bat tabibliğinden 5orulabllir. htektilerin 
uıulilmı gore mUracaatJan. ( 4482) 2-3599 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

nlcara 1\ erli ez l ıf zıss ıha !\f ü-
" • e .. e. e i Satınalnaa o:ınıs,onu 

en: 
1 - Eksiltmeye koııul n i : mUesse5e serum şubesi için satın 

alınacak dana, Merkep, manda, yavr ı 
2 - Muhammen bedeli 8030 JiraJır. " rtname ..,.e mukave cnamc 

sureti müessese muhasip mutemetliginden alrnnbilir. 
3 - Eksiltme 24-8-936 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gir~bilmek için isteklilerin 602, 2S lira muvGk• 

kat teminat vermesi ve ayrıca atide yazılı vesaiki haiz olması Ui· 
zımdır. 

6 - Eksiltmeye giren isteklilerin en az müessesatı resmiycye 
onbin liralık et mütcahhitligi yapmış olduğuna dair vesikası bulun 
ması 

Teklif mektupları yukarıda yazrlt s atten bir saat evvel miıes• 
sese müdüriyetine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine mıık
buz: mukabilinde verilecektir. Posta ile gunderilen makl:uzların ni· 
hayct fiçuncu maddede yazılı aate kadar gelmiş olması ve dı' zar• 
fm miihür mumu ile iyice kapatılmış olması Hizımdır. Postada ola· 
cak tehirler kabul edilmez. (316) 2-3551 

A yon ' 7 alil4,Jiııden : 
İki defa 'ıcapaıı zarf usulile eksiltmeye konulan ve evelce uan• 

lan yapılan Afyonda yapılacak 14627 lira 7S kuruş beBcJJi Vali ko
nağı bakıye'i inşaatına talip çıkmadığından işbu V 1i konağı inşaatı 
2S temmuz 936 tarihinden itibaren haftanın pazartesi, çarşamba ve 
cuma günlerinde encümen huzurunda saat 14 den itibaren pazarlı 
ıretiyle 24 at>ustos 936 pazartesi gününe kadar bir ay müddetle 

pazarhga konulmuştur. 
1 - Bu pazarhga iştirak edecek taliplerin Nafıa Vekaletinden 

resmi ehliyet vesika ı almaları ve taliplerin kendileri yn mimar ve
ya nıühendi olmaları ve yahutta taahhiıt edecekleri bu işin hitamı· 
na kadar nezareti fcnniyesini noterden musaddak bir se
nedle taahhlid ctmi bir mimar veya mühendis bulmalan 
ve bu mimar ve muhendi ve fen memurunun da bu nezarc· 
ti fcnniyeyi kabul etmiş olduğuna dair bu senedi müşterek imzalan 
ile ibraz etmeleri lazımdır. Talipler bu suretle mUracaat edecek• 
lerdir. 

2 - Muvakkat teminat 1098 liradır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve teferrUatı daimi encümen ve Nafıa 

müdilrlüğünde görülebilir. 
4 - Taliplerin 25 temmuz 936 tarihinden 24 ağustos 936 tarihi· 

ne kadar her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 16 da dnimt 
encümende pazarlığa i tirıık cccbitecckle.ri ve encümen ve naf'ıa 
nıüdürlfiğünc müracaatları ilan olunur. (225) 2-3432 

Ankara ef terdarlığında11 : 
Manyas gölü civarındaki tuzlama binası dahil olmak üzere Man· 

yas gölünün 50 bin lira bedeli muhammenli saydiye resmi ve avlan· 
mak hakkı 1 haziran 936 tarihinden itibaren iıç sene müddetle açık 
artırma suretiyle müzayedeye konulmu tur. 19 Ağustos .936 çar• 
tamba günü aat ıs de ihalesi yapılacaktır. Muvakkat temınatı be· 
deli muhammenin yüzde yedi buçuğudur. Talip olanların Bandırma 
maliyesinde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri illin olunur. 

(382) 2-3643 

i=-st_a_ıı_h-uJ-Univer ite i 

Rel törlüğünden ı 
İstanbul -üniversite i fakUltelerinde ıs doçentlik çıktır. İm-

tihan 29 eylill 936 tarihinde yapılacaktır. Doçent olmak şartlarmı 
dolduran isteklilerin açık doçentlikleri ve imtihan şartlarını öğ-
renmek üzere şimdiden mlirac atları. (4498) 2-3628 

Maliye ,, ekaletinden: 
1 - Eksiltmeye kounlnn i': İki bin litre benzin 

2 - İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli, beşyüz yirmi liradır • 
4 - Eksiltme, 27-8-936 per embc günü saat onbeşte Vekalet 

Jeva .. ım müdürluğündeki eksiltme komiayonund yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminatı, otuz dokuz lira olup merkez mubase 

beciliği veznesine teslim edilerek alınacak makbuzla biılıkte ko· 
misyona müracaat olun taktır. 

6 - Şartnamesi lcv .. zım müdürlüğunde garül~bilir (375) 
2 -3658 

Cunıhuı·iyet 
·erkez aı a ı dan: 

Bankamızın Mersin ubesi icin Mersinde satın ahnmrş olan r
ıa üzerinde yaptırılacak fubc binasının inşasını banka muvafık gö
rece i teklif hibine ihalede muhtar olmak üzere münakasnya 
koymuştur. 

Evvelce ilan edilmi9 olduğu veçhile münak saya girmek i ti)' en· 
Jerin Ankarada umum mlidürlUge ve lstanbul, İzmir, Samsun ve 
Menıin fubelerimize müracaatla ı.:zım gelen izahat ve evrakla p1 n· 
1 rı alarak teklif mektuplarını 20 ~ğustos 936 tarihine kadnr urrıttfT1 
müdürlüğümüze göndermelerini dileı iz. 2-35 7 
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SAYFA 8 

.Şehiı· Balıc:.e~i Sineması 
ÇANAKKAI~E 

lontrö zafcriııclen evci \'(' onra 
tiirkçc sözlü hadisat fiJmi 

A YRIC \: Buhran bitti Hiiyiik oıwrt·t 
Alhert Prcjcan 1 

\nkara Güven Yapı Kooıleratifi İdare 
Hey' etinden · 

Bakkal, Kasab ve Manav 

esnafının nazarı 

elik tine» 
Kavaklıdere'de Ayrancı yolları arasında yapılmakta olan 

KoC\peratif mahallesinde tefrik edil n arsa üzerinde bir bakka· 
liye. bir kasab ve bir mannv dukk nile bir büfenin inşası ve 
miısaid şerait gö terenlerc uzun müddetle kiraya verilmesi ka
.rsırlaştmlmıştır. 

Bu hususta fazla mal.Aımat almak İ:;tiyenlerin inşaat mahal
linde kontrol mimanmıza, ve teklif için Sümer Bank binasında 
~ •noeratif idare heyetine müracaatları. 2-3639 ------

· iia Bakanlığ-ın an : 
.,ustos 936 sala gunü saat ıs de Ankarada Nafia bakanlığı 

eme eksiltme komisyonu odasında 4968,75 lira muhammen be
delli 16200 litre benzin. 500 kilo mobiloil evsafında ve 350 kilo avtol 
evsafında yağ, 15 biıyük kutu valvalin yağı ile 25 litre renkli ispir· 
to 't teneke gazyağı, 10 kilo yine mobiloil evsafında yağ, 10 kilo 
gros yağı, 10 adet buyuk guderi ve 5 adet büyük sünger miibayaa-
ına ait a!iık eksiltme goriılcn lilı:um uzerine 25 8 936 salı günü sa

at 15 e tehir edilmiştir. 
Şartname ve buna mutcfcrri dıger evrak parasız olarak malzeme 

dai sinden vedlecektır. 
Muvakkat teminat 372 lira 66 kuruştur. 
1936 senesi ticaret odası vesikası ibrazı medmridiı. 
Eksiltme e girrccklerin 25 8 936 sah günü saat ıs de bakanlık 

:\ bu lunmalörı lcı;ımdır. (354) 
2-3579 

An ·ara \ aliliğiııden: 
Necati bey caddesinde hususi idareye ait olup ihale i fesedilmiş 

olan 18/51 no; lu: magazanın mayıs 939 sonuna kadar icarı açık 
artırmaya çıkarılmı tır. 

Bir senelik icarı 2010 liradır. İhale 24 8 936 pazartesi günü saat 
10 kadar vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. Artırmaya gir· 
mek için 427 lira 20 kurusluk muvakkat teminat itası mecburidir. 

İsteklilerin ihale günü daimi encümene şartnamesini görmek 
i tıyenlerin hususi mubnsebt' mudurliıgunc muracaatlaı ı ildn olu-

1~58) 2-3582 

ara Valiliğinden~ 
pey cadde inde hususi idareye ait 15 16 sıra numaralı ma· 

· ıı mayıs 937 sonuna kadar olan icarı acık artırmaya konul
r. Muhammen bedeli ısoo liradır. 

ihale 24 8 936 pazartesi güniı saat 1G da vilayet daimı encüme· 
nınde yapılacaktır. Art rınaya girmek için 112,5 liralık muvakkat 
tcmınat itası mecburidir 

Artırmaya girmek istiyenlerin ihale günü daimi cncumene 
§ n mesını gôrmek istıyenlerin hu usi muhasebe mudurlugune 

ı ılan olunur. (357) 2-3:ı81 

-
ira ıl{ Apartıman 

Dairesi 
Emla{ 'e tam 

Bani:«. sn an: 
1 ıklar caddesinde k n Turhan apartımanında su elektrik, ha· 

va ı ve banyo te ~t nı h vı beş oda, bir mutbah, bir hala, bir 
b n o ve bir koridord n b ret -on numaralı daire aç k artırma ile ki· 
r y verilecektir. 

İh lesi 20 8 936 gunu a t on bırde bankamızda yapılacaktır. 
t t li ol nların iha e g nun kadar yetmiş lira depozito parasile 
b ı .de muamelat mudurlu uınuze ve daıreyi gormek ıç'n de apar· 
t n kap cı ma m r c tl ı. (340) 2-3578 

Jaı ı Il· 

1 1 

ULU!) 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
3ATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

BlLtT 

1 - Ankarada Cebeci Hastahanesinde yaptırılacak dahili kısım 
inpatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli yilz otuz beş bin yUz ıekien altı 
lira 28 kuruştur. 

3 - İhalesi 17 ağustos 936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartname keşif ve projeleri 676 kuruı karfılrğında V İnşa· 

at tubesinden alınır. 
5 - İlk teminat 8009 lira 32 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye.girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde yazılı belgelerle kanuni teminat ve Bayındırlık Bni:anlı• 
ğmdan alınacak ehliyet vesikalarile birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alına Ko. na ver· 
meleri. (165) 2-3348 

BİL İT 

l - Hepsine biçilen ederi 500 lira olan 100 kilo Sudkostik, 70 
kilo Fernnesilisyum, iki tane yağmur aleti ile bir tane inşimas aleti 
pazarlıkla satın alına~ktır. 

2 - Pazarlığı 14. ağustos 1936 cuma günü saat ondadır. 
3 - Şartnamesi Ko. dan bedelsiz al nır. 
4 - İstekliler 37 lira 50 kuru uk teminatlarile birlikte pazarlık 

gün ve saatinde M. M. V. Satın alma Ko. da bulunm 'arı. (191) 
2-3354 

Gedikli Erbaş Ha'7rr1 ""n1a mekteblerin< 
talebe ahnryo:: 

1 - Ankara ve ~onyadakl Gedikli Erbaş hazırlama mektepleri
nin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli o ta kısının 6. sımflarına 
da 5 1>1nıflı köy ilk mektep mezunları alınacaktır. 

2. - Bu mektepler yatılı ve parasızdır. Mektel>e giriş şartları as· 
kerlık şube ba kanlıgından ögrenilebilir. 

3. - Yuk~rd~ yazılı şartları taşıvan ve gedikli Erbaş olmağa is
tekh olan koylü çocukla~ının en geç 20 eyhıl 936 tarihine kadar 
mensup oldukları askerlık şubelerine mJracaat etmiş ve evrakını 
tamamlamış olm~ları lazımdır. ( 167) 2-3349 

.l..,, ... ..__ _____ _ 

ayseri Tayyare F 
•• 

rikası Dire törlüğ 
den: 

1 - Bu sene fabrikamıza birinci sınıf tesviyeci ve kapo 
taları imtihanla alınacaktır. fC 

2 - İmtihanlar Kayseri Tayyare Fabrikasında yapılacak t 
vaffak olanlara derecesine göre 3 : S lira yevmiye verilecek~ 

3 - İstekli olanların aşağıdaki vesaikle beraber Eylôl ~ 
yetine kadar her gün istida ile Fabrika Direktörlüğüne ınu 
etmeleri. 

A. - Türk olmak ve ecnebi bir kadınla evli bulunınatl'.alı 
B. - Ahlakı durumu iyi olduğuna dair Emniyet Direktor 

den vesika getirmek. 
C. - Sağlık raporu. 
D. - Nüfus cüzdanı ve bon servı lert sur tı musaaaaKası. 
E. - Üç adet vesika fotoğrafı. (4510) 2-3 

Çanaklrale Jaııdarnıa Ok:ullatt 
Satınalına il'° mi ) oııuııdatl 

Erzakın 
Cinsi 

Kilo Tahmini Muva kat İhale 
bedel teminat gün! meci 
L. K. L. K 

Ekmcklık un 658133 93538 62 8015 40 28·8·9 6 cuma ıs 
Odun 1579684 15796 84 1184 76 ., ,. 5 
Sade ya ı 21517 193 5 30 1452 23 ,, ıs 
Sıgır etı 128661 24732 20 1929 92 ., .. J 5 

1 - Çanakkalede 1, 2. 3. 9, ıc yılı Jandarma okulları! J 
t?nc ... ini.1 l eylul 936 günlcmecinden 937 nisan nihayetıne k 
tıyaçları olan yukarda yazılı 4 ka em Er akın hizalarında o 
gunlemeç giın ve saatlercıe 9 ayılı Jandarma okulu Ordu e 
salahiyettar komisyonca e ,si tmesi yapılacaktır . 

2 - Teminat mektupları ihale gunü saat 14 de kadar !{ot11 
na teslim edilmiş olacaktır. 

B1L1T 
3 - Şartnameler Çanakk le Jand rma Satmalma Komis;: 

-2!..!>arasız verilecektir. ( 4501) 2-3~ 

Yol }'.apısı: Harp okulu. yollarının } apılması pazarlığa konmuş
tur •. Keşıf ~utarı: (2~359) lıra ( 4.3) kuruş,ur. Ke~ıf, proje ve şartna
mesı bedelıne karşı ınşaat şubesın 'en verilc~ektir. ıha esi: 19·8·936 
çarşamb~ günü sa~t onbirde yapı acaktır. İlk teminatı: ( 1677) lira· 
dır. Eksıltmeye gırecelder 2490 sayılı k.,nunun 2, 3 cü maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte Bayındırlık Baı .. nlı~mdan alınacak ehli· 
yet vt:sikalannı pazarlık gün ve vaktinde M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna getirsinler. ( 411) 2-3674 

Cinsi Jıf iktarı Teminatı 
Metre Lira 

Arka Çantcilık Bez 21.500 
Portatif Çadır bezi 100.000: 150.0"'0 
Mahruti çadır bezi 150.000: 180.000 
Yazlık elbiselik bez 400.000 
Portatif çadır bezi 150.000 
Yazlık elbiselik bez 350.000 
Keten ipligi 000 Kilo 
Urgan ) 900 ı etre ) 
Gergi ipi ) 150.000 ,. ) 

1209,40 
687:ı 
9 J 
ı 50 
6Sı5 

10.8 5 
210 

lLAN 
Şartname Pa. 
KS. (Fıyat) 

00 75 
565 75 
8.,5 95 

1100 55 
565 75 
9t>5 55 
00 600 

BİLİT 
Aşagıda cins ve miktarları yazılı dort kaletn malzeme p 

ayrı, ayrı alınacaktır. Ell rinde me cudl rı ol nl rın 15-8- 3 

tesi güni.ı saat 11 de M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeler·. 
25 Top Ozalit 

2 Tane dolma Tirilink 
2 O Kilo gaz yagı 

2 Tan çelik dolap 2 5 

İhale tarihi 
25 ö 936 

,, u '• 

26 8 936 
27 /) 936 

u " ,. 

29 8 6 
31 8 936 

Güni.ı 
Salı 

" 
Çarşamba 
Peı cmbe 

C. Ertesi 
P. Ertesi 

Saatı 
11 
15 
11 
11 
15 
il 
11 

1halc ekli 
K tlı za. f 

,, 
" ,, 
,. .. 
o •• 

Açık ek i e 

Sitil ipi ) 150.000 ) 915 00 12.135 31 8 936 P. Erte i 15 
l - Yukarda yazılı m:, zemcn in .. rtıı melerini hizalarında yazılı bedeller kar Jlığınd a ma o,;e 

her gün ögleden sonra komisyona ge melcri. 
!erini görmek 

. 2 - Eksiltmelere gire~eklerin 2490 sayı~ı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı b 1 eleri ilk teminatları ile teklıf mektupl 
ıhale saatlarmdan en az bır saat evvel komısyona vermeleri ve açık c :siltmei re girecek erin t m i a le atlarında M. M. v. s . 1'-
Ko. da bulunmaları. (281) 2-3541 

Daima sabit 
Daima tabii 

.Ju, antiıı 
saç ho) aları 

• a 
• 

1 • 
-~I 

tr 
3-Me{tep tn 
4 - O gunluk notları 

er r 
• 

., 
Bir bayan aranıyor 5 - 9 X 12 eb'adında üç boy f 

Mah ilesi 
Necati bey 

Sokagı 

Meç.rul 
Ada parsel Kapu No. 
Asker Ayhan 266 

681 13 

Mikdarı 
23m 2. 

Ankara Sahıbinin s si gramo· 
fon servisinde çalışacaktır. 18· 
25 yaşındaki Bayanların her gün 
saat 12 • 13 arasında Sahibinin se 
sine müracaatları 2 -3609 

Cinci Betıer metre 2 na bedel. Dipozilo mıkdarı 
Lira Ku. Lira Ku. İmtiyaz sahibi ve Başmu· 

2 oo 63 45 Arsa _ harriri Falih Rıfkı ATA y 
Yu.karıda yazılı. arsa 30 7 935 tarihinden itıbaren 24 8 936 pa· Umumt Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü zart sı saat 16 da ıhale edilmek üzere 25 gün müddetle açık artır-
maya vaz olu~m"!ştu~. ~edeli ihale nakten ve peşinen tesviye oluııa· Nasuhi BAYDAR 
c~ktr~. İsteklılerın so~u geçen gun ve saatte hizalarında gösterilen Çankırı caddesi civarında 
dıpozıto makbuzule bırlıkte defterdarlıkta satış komisyonuna mü· Ulu3 Basımevinlle basılmıştır. 
racaatlarr. 30/7/936 (338) 2-3577 ,---------------" 

-
ENİ 

·BU GECE 
KIRIK HAY ATLAR 

Fransızca sözlü harikuiade bir eser 
GÜNDÜZ İKİ FİLİM 

. l - KASTA DİVA (İtalyanca) 
2 - KIRIK HAY ATLAR (Fransızca) 

GECELERİ YALNIZ BİR FİLİM GÖSTERİLIR 


