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Bafbeılcs 

OUMPIY AD DIRECINDE 
Bir pehlivannna tüık bayraiım 

oliınpiyad clirejine utL Buadan ... 
,,:.1i duymamak imkin• ftl' nmhr? 

Berlin olimpiyadlarma plip sil· 
memek hususunda tenddüd edenler, 
• : iL'.c mü•hab bandillerini tporl· 

.. müaabf& tar&I ı .. ei" ce olımyan nik 
ile karJdıyanlar bundan IODl'a • 
binlik ve sabır faziletleri ıösterecek
lerc' r. f utbolculanmızı sıfıra karşı 
ClürJJ yenen Norveçliler, ah_nan ta· 
fç:ımma galebe çalmqlar, ve italyan· 

1 . r,lan bire ~~~}·~~ 
zorluk çeKllllf _ _. .. ., U• 

, istemekte cömerd olduğu kadar• 
··~ muhakemede .oğuk kanh 

ounahda. Geçen yazımızda dedigi-
ır. ",z g'bi, her hadiseden, s~~ru?1uzu 
(. aa ıyi organize etmek ıçm t'tıı a
c.: ebneliyiz. Fakat kısa ve dar hu: 
kümlerle spor gençliğinin cesaretını 
k11 maktan çekinmeliyiz. Eier yeı ul
m.! :cte ıüphesi olanlar, hiç bir eı:ter· 
nasyonal müsabakaya iıtirak etmi
yccek olsalardı, Flütün meydanlar 
boş kalırdı. . . 

Bizde şehirler,· 1908 meırutiyetme 
ka .. .ır, birkaç nesil, otumıağa alıştı
ı...... Henüz kırk yatJllda olanların 
ç .. .:ukluk v~ ifk gençlikleri, mekteb
lerc;e ve evlerde hareketsizlikle seç
ti. ı auuz toprak haUanm adalesi oy· 
nJyorau. Unun içindir ki ıene, bir 
o.~.yad aa ıJ.k bll'iDCWlıt bayragı, 

haıK ıurefinin eeeri cMmu~r·. ~ 
GOı41 )arall adatmn' SençJiji Jım
la.e H JeüleD öjnıDdaii ~t, llaci
lar arttıaı vücud t«blJell " lpOI' 

.....:lekeli sardriı Yakit, dii• 
"'"" ---~ de aierler elde edeJpor ,...,-.• u:--
cegimiM tüpbe yoktur· · 

t'ek yalan :ıamen•·~ ~~ ~ 
lercleki türle cemiJetiDill auzellik, 
~ ...... "her ......... ki ... ......... ~ ......... .. 
çık handan ve ..,ordan ~fbn· 
cak mahiyttte idi. Kökleri bu kadar 
derine giden telakkiler kolay ~y 

de;;.i&&tl! ele onJann yenne 
dcğİfmez• .·~ ' .. ha at öl-
ı .. çen telikkilenn umumı Y ...... 
ç~deki tezahürleri hemen goru 

m~rbn olimpiyadlanndan dönen . . r· rk sporcu· 
ıençlerimizin heptını, u 
lufun piyoniyeleri olarak karfslamaka· 
by K rlannuzı düzeltmek o • 

iZ. usu . . .. olan, ..,orcu-
dar pç cleiildir: JUÇ • ellıkkis. • 
luk aleyhine olan cenuyet Gezler 1111 

.. --L • ınerk ve ~ .. etmek, ve sporu, --•-~-ı..: 
fll\§ra bütün memleket• ...,._uucau• 
C n:myet buna munffak ~ut~· 

dikkat eclecePniZ mu· 
Bu ıaada -~İn ..... ,. 

bim nokta, epol' ~--=- --"". 
n ;..a..: • .ı . ·-~~ ............... 

-.,-. ıncwuu-- Ll-Jnnı ' ' sinden übjnmli. apor ..... _ . 1JI 
• -~-'- oldujuDU un.ıtmarnak• 

tesis em- tarafgirlilder Jaa. 
tır. Yay~~- bın1ar bu .i.a.1an 
bnçhldar, küçük • Hakikat odur ki 

~~terbiyesine ~·~ 
• • ~. mizaç ve karakte~ı 
~ kusurlardan kurtar&C81' 
• • seviyoruz. Spor bize yalnız ku~
IÇID iki!'- ..ı-~• vekar ve düyet ve çev IK ~u, k • 
.. tlük faziletlennı de tekrar azay 

rud 1 _,dır Falih R flu ATA 
ırmzuı • 

• 

- azı zn = 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

s HER YEftDE 5 KURUŞ 
2 • 

Trall7adald askeri •aaınalardn oma 
Atatiirk ve Başbakan orduya sevgilerini bildirdiler 

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

Hasköydeki büyük geçid resminde binlerce kişi bulundu 
üç saat d~vam eden geçid resmi muntazam oldu 

1 Atatürkün. orduya selamı P.. 

............................................................................................................................. 1 

1 \t:1türk Ordu :\1iift•ltişi Oı-general Fuhrcttin'e çektiği bir tel-
i 1 . . k' : : orafta ( t•mıstır 1: : . ..., . . 
İ '·)fon rralcırm cere;ranını b """ llfl.l <'t mrınlaztım bir l<lrzda i 
i bihlirmeh- ~ureti) le nym lwytıtı ıer k/,. ~aşcmwmı ırmin buyur- ~ 
~ dmmz. "ii:irı ,.,, /Jiitiin kahraman orılunı11z11n yı•ıri ilP 1tö:lt>rin- i 
l ılen iiperim. l arın. ·' orulmtık bi lrr m • s l l' bil 11İ) ı f. ·h olan şanlı ~ 
: · · ··:ı · · .. .. d / ulırtırak nı~- : i ordır ·muzun l(l' ·it r<Smını ıw· en mm ""'"' e otın ! 
ı .,,, ' ' : ! 11111 oltıctı~ım. . ............... : 
l-··············································································· ··········•·············· 

saylavları 6 çıd resmı ın ya ac 1 a
lıaya g 1 r k halkın co kun te a~~tirle
ı ı ara d k ndıterine ayrıl !1 tnbunle-

1 1 Saat dokuzda ba11lıyan biı· r y r tı c.:r. 
. · tec"'k s.eydi. Çe1ik ) uk ge ıd resmı goru .. . 

b k 1 lil yiı>ıt mehmedcıkler, a ış ı, tunç yu li • 

k kl 1 tu··rek zırhlı otomobıl, tan , ma ne ı • 
motoaıklet mUf Jeri. tayyarel~r. bat-
u cen J kurmay başkanı olmak .üzere 
bilyük komutanlar ve halkın aevgı, tak· 

Mareş11l Ftvri Çakmak ve Orgeneral Fahreddın harekatı harita 
ilıerinde tıki p ederlerken 

dır ve hayranlık hisleri içinde ıeçtiler 
ve yuksek bır mükemmeliyet ve bqan 
gösterdiler. Geçid reami tam Uç saat 

Edirne, 13 (AA) - Ordumu un 

beş güııliık muvaffakıyetli mal vrala

rından sonra dun Hasköy civarında a

pılan buyuk eeçid resminde hazır 1 U· 

lunmak üzere Trakyanın en uzak kô c

lerine varıncaya kadar her taraftan bin

lerce halk, arabalar, otomobiller, bisik· 

Jetlerle, atlarla Hasköye akın etmişler

dir. Saat dokuza doiru batta genel kur• 

ma7 ba9kanı Fevd Çakmak olmak il e
n diier ı•neraller, umumi mülettif Ki
sua Dlrik, Trakya ...Wcri ~c Edirne 

==-:=-=- _ ___,_=--=-==============-==== 

ailnnUt ve bu vesile ıle yigit m hm dcdıı 
leri ve kudretli komutanları ale pn1' 
türk ordusu, AtatilrkUn bir daha takdır 
ve iltifatına mazhar olmu§tur. 

Berlin 

olimpiyadları 
Dün sahr \1e boks 
mü. ·ahakalari' le . 
kayık yarı~ları . .. '\ 

yapıldı 
4x 100 metre #erlıest yii~me 

btıyrtık '"rışı (lm<lınlar) 

Birinci sui: 
Birinci: Amerika, 4 dakika 4 7 1 1 O 

!kinci: tngiltere, 4 dakıka 47 2 10 

Uçuncil: Kanada, 4 dakıka 49 7 ı O. 

Dorduncil: Macan:.~anı 4 dakıka 50 

6 ıo. 

/kinci ~rı: 

Birinci: Felemenk 4 dakika 38 1 1 O. 

tkincı Alm nya, 4 dakıka 40 S 1 O, 

UçUncil: Danımarka, 4 dakika 46 

2 ıo. 

Japonya ile Av ısturyo tasfıyeye ug· 

ramışl rdrr. 

Yuk r da ıs mi rı lan y dı mıl-

Asiler vaziyetlerini düzelttiler 
• 

Batbakan l.met İnönü de ıonderdii' 
bir telculla ordumuıa ıltıfatta bulun
muıtur . 

f,-eneral Franko Malaga Ü7~rine yürüyor 

Büyük bir tayyare faaliyeti var 
B. Şükrü Kayamn 

tebriki 
iç Bakanı ve Parti WMl kre

eerinlh C.nerol Afi HllcnuJı 
.Ayerdeme telgrafı 

Almtı11'w. :ıaptftllıeıi ıayyare w _,.,,_, ~ l•pan)W 
ilt> diplonıatik miinmcrbetkr i lceanaelc ıelıdldlnde bulundu. 

Bur os. 13 ( A A.) - Dun ihtilalci ı 
kuvveti n mev ıl~ ı ı ı lah etmı ol-
4ukları e, nılmi ur. Bu kuvvetler, 

daki mevııleti 
ı lerıiir. Şimdı S n S 

! tı ni te ıdid etm ktedirler. 
S vılden bıldirildi ine gore şımdı 

B ı tın etrafla alikaaı tamamen ft• 
( tf n ittir Bu tchrin ihtiı.lcllerin elle-

General Franko ile general 
0

Molanm 
orduları Meridada birlepıiflerdir. lh
tililciler, timdi Galiçe, Leon, Eıtra
madure - Badajoz müstesna, Caatille, 
Endülüs • Malaga, müstesna Jaen, Ora
gon, Navarre ve Asturies vilayetlerini 
kontrolları altında bulundurmaktadır· 
lar. 

General Frllnko Malaga 
ü:serine yüriiyor 

Cebelüttarik, 13 (A.A.) - Royter a
jansı muhabirinden: 

General Franko'nun kuvvetlerinin • 
Malaca Uzerine yapmakta olduklan ile
ri hareketi kati aurette baJlamıttır. Mit

( Sonu 1: ancü say/ad•) 

İstanbul, 13 (A.A.) - Ya.-rm mu• 
vaffakiyeti ve olimpiyadlara ittiralr e
den diğer ıporcufarın kazandıkları pu· 
anlar ve vaziyetleri hakkında Berlinde 
bulunan spor kurumu başkanı Ah Hik· 
met Ayerdem'den parti ıenel ııekrete~ 
lifine gelen telgraf üzerıne Dahiliye V• 
kili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya kendilerine apgıdald cevabı yaz
mıttır : 

Ali Hikm~t Ayerdem, BERL ~ 

Çoculclarınuıın iyi metodlarla çalı· 
prak spor alanında da tarıhlerinln ken
dilerinden bekledıii yüksek yeri ala
caklarına inanımıı vardır. Yatarı tara· 
fımdan kutlamanıza diler size •e bü
tUn gençlere sevgi ve saygılar sunarım. 

-=-==-------~--...;......;~~-==-~~--=-=-

Merinos fabrikasının 

kurulması ilerlivor 
• 

' ()niiınii7deki mavı ta makinalar da yel'• 
fabrika lerjue kuı·ulınuş hu lunacak 'e 

işliJccektir 

Oılnıala 1•prlan byıl 7•rrıl•rrnt1•n "" ı~rün6f 1 rine dü,meaiftln pcilaaiyeeetl aanal· 
maktachr. llerlno& l•brihsrnın 1'odrum tlYHtndın bir i111m ('faa111 S. inci uylaJ11) 



SAYFA 2 
~ 

~ineın~ filin ve senar}1olarını n 1{otıtrolü 

Talimatname Ba 1{anıar kuruıunca kabul edildi 
Sinema film ve senaryolarının kon

trolüne dair talimatname Bakanlar He
yetince kabul edilmiştir. Talimatname
ye göre film kor.trolü bir defaya mah· 
ıua olmak üzer.: İstanbulda bir komis. 
yon tarafından yapılacaktır. Komiı.yon 
Emniyet i'leri ve Matbuat umum di
rektörlükleriyle Milli emniyet reisli
iinden tayinlenecek birer memurlı\ Kül
tür Bakanlığının mümesailiıfaen mürek· 
kep olacaktır. Komisyona İstanbul vali
li reislik edecek ve komisyonda filmin 
mahiyetine göre alakalı Bakanlıkların 

mümessilleri de bulunacaktır. Hangi 
bir devletin Tiırkiyede siyasi propafan
dasmı yapan filmler her hangi hir mi1-
leti, bir ırkı tezyif eden filmler, şark 

milletlerini müstemleke haklarını aşağı 
yabani m ·ıtrıldaı şeklinde göstereıı ve 1 
onlar aleyhinde propaganda yapan tilm· 
J r, din propagandası yapan umumi ter-

HER 

biye ve ahldka n ugayir olan, ve asker
lik şeref ve ıevkini kıran, memleketin 
in::ibat ve emmycti bakımındun ;-.. 1ı 

olan, cürüm işlcmeği tahrik eden ve 

yıprarunıt ve pfrde üzerinde gözleri 
yoran filmler · kete ıoı ~ 1:

tır. İstanbul kontrol komiayonun•ıtı fil
min gösterilmemesi için verdiği ı::arara 

•likadarlar itirr.z ettikleri takdirde fil
min Ankaraya celb ve ikinci bir kon• 

tro!a tibi tutulacak \ .. bu kcruisyc.nun 
vereceği kararlar kati olacaktır. Tfu • 

kiycde alınacak aktüalite filmıeriyle 

diğer filmler içın ayu b r talimatname 

hazırlanacaktır. Şimdilik bu gibi film
leri alacak olanlaı mahilli mülkiye ami
rine aktüalite f • mleri için p Tf ımla

riyle birlikte di.,er filmler için senar
yolarını verme'< suretiyle müracaat e
deceklerdir. 

1 ŞE:VDIEN il 1 
.__ ____ JB3ö RAZ 
f>.ızılanmn fc.laketi ••• I 

ispanya hadiseleri dolayısiyle bu sene Fransada portakal ve kuru incir 
sıkmtısı ~ekileceğini iransız gazeteleri ya ryorlar. Bir ıki yıldanberi 

Fransaya kuru iııcir ihraç etmekte olan türk tı'caret ev/ermin bu memleke.. 
tı incirsiz bJTakmıyacakları ve portakalcılarımızın da lransız piyasasının 
"az etinden istifadeden gerıi kalmıyacakları umulur. 

Fak.at, Akdcnizin öte ucundaki dost memleketı, bir kardeş kıtali sah· 
nesi haline getiren facia olmasaydı da biz yine normal rekabet yollarile 
fransız portakal ve indr piyasasında yer tutmağa ~alışsaydık!. 

,. 
ı ~ :mı satan adam 

Büyuk harbda Anadoluda esir olan Romanya tebeasıq_dan ]. Greens 
adwda biri, diğer esırlcrle bırlıkte sıper kazmakta iken, vuku bulan bir 
t yyare hucumunda pel: yakınında bir bomba patlamış. Greens bombadan 
y Jlanmamı~ ve sadece bayılmış ıse de o andan/Jeri gözüne de bir daha 
uy u gırmemıştir. Adamcagız o giındenberi uyumak değil). hatta uyukla-

) mamakta ve uyku ihtiyacı da duymamaktadır. Sabah olunca bir sağuk 
d ş yapmakta ve Jıcrkes gibi giyımp işine gitmektedir. Yalnız, uykusuz 
g en gecelerin izleri fevkalade küçülmıış olan gözlerinde belli olmakta
dır. Greens'in ölümıinden sonra fenni araştırmalar yapılmak üzere başım 

b r milyon franga kend1S1ne satması hakkında Münih'teki Rokfeller ens· 
tı ii tarafından yapılan teklifi, önce red eden uykusuz, nihayet kabul 
e tm c;tır. 

On dokuz sene uykusuzluk, 85.000 türk lirası ve öldükten sonra kırı

lıp mikroskop aletine verilec<>k olan baş ... Hekimler uyutmak imkanını 

bufaalar bile r 'ens bundan sonra uyuyabilir mi? 

l aşa} an ölü 

Fransada Vitry-le Francoı's adrnda küçük bir köyde meyhanecilik e
den ve işleri yolunda gitmemekte olan Denette ismmde biri, ınnakta ölü 
olarak bulunmuş, bu gibi vakalarda yapılması gereken muameleler bit
tıkten sonra umumi mezarlıga ve hadise de Pariste bir apartrman kapıcısı 
olan karısına bildirilmiştir. 

Ve büsbütün başka bir hadise de asıl bundan sonra ortaya çıkmıştır: 

Mösyö Denette karısı111n yanında ya§amaktadır. Şu halde boğulup ölen, 
Denctte olarak teşhis edilip gömülen ve bütün köy ballmıca yası tutul· 
nıakta olan adam kimdir? Sonra, bir adamın öldüğüne ve Denette büviye. 
ti altında gömüldüğü de resmi kayıdlara geçirildığıne göre Pariste yaşa
makta olan Denette resmen ölüdür. 

Fransa zabıta ve adliyesi şimdi bu muammayı halle çalı§maktadır. 

ÔJüp resmen gö
müldüğü h:ılde 

bugiın Parıs cı· 

.,arında bir fab
rikada çalışmak· 
ta o 1 ı n M. 
Denett• ( sağd.1 J 
.,. •• ~rdlı 
~-1• 61.llıa
"• la,,., a/m• • ,. ••l•• tir, .. 
..ı.eı il• h,,.. 
....... (..ıda) 

• 

---

Profesör Nimbus'un maceraları. Lokantada yemek öyle değil böyle getirilir. 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

B.. Celal Bayar 
İzmire gitti 

İstanbul, 13 - Ekonomi bakanı B. 
Celal Bayar. bugün Tipar kotrasiyle 
lzmire gitti. Gezinti on gün kadar ıü· 
recektir. İş bankası umum müdiirü B 
Muammer Eriş ve şubeler müdürü B. 
Fazıl Özit de kendisine refakat etmek
tedirler. 

Elişleri ve ev sanatları 
sergisine hazırlık 

İstanbul, 13 - 29 tcşrinieveldc An
karada açılacak elişleri ve el sanatları 
sergisine İstanbuldan ya! .. ı cak iştirak
ler için yarın ticaret odasında alakadar
lar toplanacaklardır. Sergide açılacak 

tarihi el ve ev sanatları kısmı için İs· 
tanbul müzelerindeki eşyadan istifade 
edilecektir. 

İstanbul festi vali devam 
ediyor 

İstanbul, 13 - İstanbul festivali de
vam ediyor. Tepebaşındaki temsiJleı, 

bilhassa dün akşamki orta oyunu t.uyük 
bir rağbet görmüştür. Belediye ile mu
tabık kalan Cim Londos Dinarlı ile bir 
revanş maçı yapacak, aynca Kara Ali, 
Dinarlı, Mülayim ve Tekirdaah Hüse· 
yin·arasmda pazar günü yapılacak ;eç· 
me müsabakasının birincisiyle de güre
'ecektir. 

Yeni adliye sarayı 
lstanbul, 13 - Yeni yapılac< ı-

ye sarayı için istimlak edılecek binalar 
iıiyle uğraşmak üzere belediyede oir 
komisyon işe başladı. 

İstanbul tacirleri ve 
İzmir sergisi 

İstanbul, 13 - İstanbuldan İzmir 
sergisine iştirak edecek tacirlerin işti
rak suret ve tarzları bugün ticaret oda
sında hususi bir toplantıda konşuldu. 
Toplantıya İzmir belediye reisi de iş
tirak etti. 

DlL KÖŞESi 

.. Sen sirde okumuş Tunuslu bir is
lim İatanbula gelmitti . ., 

lslam, bir dinin adıdır. O dine men

aıb olan adamı delalet edemez. Bunun 

için bepimiun bildiğimiz gibi ayrı bir 

kelime vardır: "Müs/Qmır". 

"'Yapılan reklim ve propaganda or

pnbaayonu meyvelerini vermeye bat

ladıkça tabii olarak o çevrelerde de ge

lİ)lr.::k kendini gösterir." 

"'Gelişme!" bu cümlede inkiJBI ma

nasına kullanllmıı. Halbuki bu melbu

mua tüikçec.e. karıllığı ya .. gelişme• 
.,eya "gelişim" olabilir, bir fiil fail ola

mu. 
"'Bir içme veya kaplıca için öyle 

muazzam rekl mlar yapılır ki insanın 

içinde orasını görmek. gezmek ve eğ

lenmek için susturulmaz duygular baf 

göıterir". 

••Jnsanrn içinde orannz gezmek, gör

me.t" arzularının uyanmasını anlıyo

ruz, fakat "orasını eğlenmek .. nasıl bir 

tabirdir . .. Eğlenme~ liilinden önce 
"orada" lc~limesini ilave etmel: lfzım

dı. HSusutrulmaz duygular, tuhaf bir 1-
lade tanı! 

(Le /ournardan alınmıftm) 
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------- ~~ HABERLER::-
İran transit yol1ınun B. Çetinkaya Bafra 
Gümüşaneden geçen 
kısmı yapbı-ılıvor 
Giımüşane (Hususi) - Trabzon • 

İran transit yolunun vilayetimiz için
de ıimdiyc kadar yapılmıyan 48 kilo
metrelik muhtelif inşaatta 386 bin lira
ya müteahhidine ihale edilmiştir. Trab
zon - Gümüşane Çifteköprü hududun
dan Gümüşane - Erzurum Kop hudu· 
duna kadar olan 180 kilometrelik şose 
bu suretle tamamen bitirilmiş buluna
caktır. Devlet büdcesinden yapılan yol 

üzerinde her 20 klm. de bir olmak üze
re 9 tane amele bakımevi vardır. Bakım 
evlerinde birer silindir, beş altı amele 

vardır. Bunlar her gün kendilerine tah· 
sis edilen yolun bakımı ile meşgul· 
diırler. En ufak bir arıza husule geldi
ğinde derhal gereken tamirler yapıldı
ğından yolun uzun yıllar muhafaza e
dilmiş olacağı tabiidir. 

Gümüşane vilayetinde bu transit 
yolundan başka Gümüşane • Şiran -
Kelkit - Pöske yoluna da çok ehemiyet 

Kiıablar: 

Tercümeler 
• «Topyekôn 

- Topyekun Harb dolayııiyle -
Gazetelerden biç bir fedaklrlık iste

miyoruz: yalnız tercüme ettireceklerı 

tefrika romanlarını selim zevkle ve bir 
p;ırçacık milli ve bedii bir endişeyle 

seçsinler. Halk111 okuyacağı roman mu
hakkak ''Nantpinkerton tefrikaları'' 

değildir. Halk çekici bir üslub, iyi bir 
baskı ile kendine sunulan her güzel ve 
olgun kitabı seve seve okur ve tutar. 

Hele şu ''nakfli" kelimesinin icadın
dan sonra, gazetelerin tercüme tefrika 
sütunlarından hiç hayır beklenemez ol
du. Bir türlü ne manaya olduğu kesti
rilemiyen bir kelime: Hik§yeyi veya 
romanı bir başka lisandan naklediyor 
mu, yoksa doğrudan doğruya anlatıyor 
mu? Burası bilinmiyecek .. 

Ve zaten o zaman özlü mazmunlu, 
girift cümlelerde türkçenin diğer dil
lule tezad y::ıpan sentaksı yüzünden 
katlanılacak müşkülata göğüs germe
mek kolaylrğı da var: "nakili" değil 

misiniz? istediğiniz gibi cümleyi, bat· 
ta fikri değiştiriverirsiniz, olur biter. 
Bu nakillilr, muhakkak ki, sanat haya
sının haricinde bir iş .. 

lngilizcede. iransızcada, almaacada 
ve ilah .• dilimize çevrilmeye d~ğer yüz· 
/erce hattl binlerce eser var. Bunların 
içinden hangisi başta gelmelidir. han
gisi tutunabilir, hangisi faydalıdır. 

hangisi daha güzeldir .. düşünmeye ne 
hacet. Malrsad bir eseri telrilıa etmek 
ve bir saylanın birkaç çeyrek sütununu 
doldurmak değil midir? Hangisi rast
gelirse: piyan!{O gibi bir şey .• Şimdiye 
lradar birçok mütercimler, yalnra ken
di hoşlarına giden, mizaçlarına uyan 
veya ilk ellerine geçen kitabı tercüme 
etmek hodk§mlığında bulundular: bir 
gaye ve bir tasnii gözetmediler. Halbu
ki eğer gazetelerimiz bu hususta anla

şabilseler, okuyucu sayısını ancak be§ 
on ki§i larkettirecelı. kötü rekabet en
dişelerinden uzak, İngilizce, lransızca 
ve almıncanın gazetede tefrikaya ıelir 
Jl}ıeserlerini •çip, aralarıada Nlaşap 
tercame tt.elerdi milli kltlJpbaMmiu 
bayak bir py baadırmıf, milli iri• 
nıauu blyiJk bir blnntt ttmlf eJlıırlar
dı. 6arb telcnilini, ıarb klltlrl .. alu 
genç TOrlciye cumuriymala ....,,,,,._ 
tında dd,.ıll bir .ıaturblılr nrdn. 
Bir tirli ~qma si.ınıi ı.ı6it Hilmlf 
delildir. Çofaaun ll•n6' endifq1- p.t
tıilarını an11T9blle1N qhlma.. 

Olkl 7oluacfa 1ıaa11a midir/ H• 
yır. Sırf dcattt •adlpai7l• mi _,,o
lunıu "e.ıalarullabJ# _ Biru oadan, 
bira• bundan. Y•• .,cağıatl• biç d• 
malcl/ul olmıyaa ılılr .,e hrlfllr bir pr• 
bet- Yalaıa Ulu H ICıırua bir ıtbel 
e.U,.yle dolru bir 701 tuttular. Ter
cümelerinde maksad ve sıra g6aettiler. 
Ve türk okuyucularına mevzuundın 

Bafra, 13 (A.A.) - Nafıa vekili, 
li ve maiyeti erkanı ile birlikte d 
Bafrayı tereflendirdi. Vekil, büküıııC 
belediye ve partiyi &iyaret eylemit. 
lcdiyede Bafranın elektrik, ıu, yol, d 
miryoJu ve bataklık İfleriJe yakın 

alikalanmııtır. Bu arada cumuriyet 
ratıcı1r~ının büyük eserlerinden biri 
lan Bafra • Alaçam köprüsü in,aat 
gözden geçirerek dönmütlerdir. 

Bakan Sanısundan ayrıldı 
Samsun, 13 (A.A.) - Nafıa ve 

Ali Çetinkaya maiyetindeki zevat ile 
likte bugünkü trenle Ankaraya av 
buyurmuşlardır. 

verilmektedir. Vali Hilmi Ocaklı 
yolun imalatı sınaiyesiyle tesviye ifl 
rinin bir an evci bitmesine çalışmakta• 
dır. Bu yol üzerinde 40 köprü ve men• 
fez yaptırılmış, toprak tesviyesi, biti• 
rilmiştir. Köprüler geçen hafta tesliıll 
alınmıştır. Yapılan köprülerin bir lcıt
mı yerine göre kargir ayaklar üzerinde 
ahşap ve asma köpriller yapılmıştu. 

Yol şimdi otomobillere açılmı~ur. 

kütübhane~i 
Harh» dolayısivle • 

tercüme üslfibuna kadar ber cepbed•• 
seve seve okumaya değer Herler bedi• 
ye ettiler. 

Bu bakımdan çok sist~mli v~ düzelt' 
1i bir çalışmaya giriş~n ''UIUs'' un .. Td
cümeler Katüphanesı.,. terkibiyle Uadı 
olunabilecek bir davası artık bugün ta
hakkuk safhasına girmi~, rafla. ınd•• 
birini doldurmaya flaşlamıı bulunuyot• 

.. Tercümeler Ki1tüphanesi'' nin o
nuncu cildi de neşrolundu: "TopyektitJ 
harb". Gazetede dizerken biraz daha 
iri harfle biraz daha geniş sütunlar hr 
linde dı'ziyorlar: tefrika devam edıt
ken kitab da forma forma hazırlantD1' 
bulunuyor. -"Topyekun Harb", Avrupa matbıır 
tında dedikodusu ha/§ devam eden: bit 
Avrupa harbı, bir dünya harlu ihtimali 
her başgösterdiğı' zaman biricik mehsı• 

miı gibi hemen sayfaları açılan ve bO. 
kümler çıkarılan bir lcitıbtır. BisiıZJ 
barb hakkındaki telaJclrimiu kitabıtJ 
11Jiltercimi, Hikmet Tuna, lcilçük •O
bddemesinde çok güzel bu/asa ediyot: 
"Bu e~r. bir uhniyetia jfadesi olıJJlk 
bakımından, belki bir realitedir ve ır 
aeral Ludendorra göre, barb asıldll· 
Fakat bize göre asıl olan, • cibaJJlla 
sulh, yurdda sulh • tur. 

.. Der totole Kriıc' • iitabın aJllMO

ca adı - , Almanyada lcitab IMllatlı t1t" 
sılırlcen ona baıb tlirll tir makMldr 
me yuılmıı olabilirdi. Ben, Vlıd# 
tefrib edildikten .sonra lrftd iılıldll 
blrlJnen bu tercümenin bqımı ba .,td' 
mulraddemeeiği yazmqı Wi buld-· 

Pek iinemli bir kumandanın usua ~ 
girift harb ıgörBılerinin mahmla ol,. 
bu kitabın her yeri, merıJı.la H ...,tN 
okunmaktadır. Hele .. Bqiumand ... 1 

tarif eden, "'Başkumandan• da oı-11 

llzımgelen hasletleri sıralıyan k,_.,,. 
da ~n büyliğamazan bir tasvirini oifll 
gibi oluyor ve eserin 1810şleriodlJI 
isabete ve derinliğe tekrır laınıyot " 
okuyup ı•çtiğini• diler yerl•rd•il '*' 
iirl•ri• •• lllülmlma de t• t-"' 
btl .,. iahtll olaalı• H~ 
wrl iıafta• tir düa ...,i .,,.._ 

dfl7ll10ISlllJD. .,., ~.= 
iüb.t tarih ft ... .u 
nrme.t lbıma on/ana w,ı.s1111, ~ 
1-l«ial 9'ÇllNi pnltllfüll .. ~ 
1ıU oia7an ...ıtqle "'l'•il 
Hart" fibl iitablanıa W,le 1J1 ~.: 
mis tenime Nllımlı pnqı. ~ 
tdlt oluııdllecefiııi ulaıd lfl- "" 
rilbqi hadi .. , • .,,, 78z-d• ,,,, ': 
~ete tabrir mBdiriac• h te~__,,_ 
kumak ubmetine (1) atı..-ı ... -_ 
P'alcat bu babayiğitliKİ g&ltenff~ 
te sahiblerini v• miidarlerial 
bulacabı ruz? 

B. K. ç. 



SON 1J~4KiKA: 

Rerlin olimpiyadları 
Almanya binicilik müsabakalarında 

iki ·altın madalya daha aldı . 
Berlindeki Peru elçisinin müda~a- 1 

lesi bzerine olimpiyadlardaki peru ta-
-e ve o

kımr. Almanyayı terketmemeg 
B l' de kalmayunlarm sonuna kadar er ın 

ğa karar vermiştir. 

Su ıopıı mföwbal;aları: . el 
Felemenk. 5-4 Avıısturyaya galıb g -

. . . . . h ftayımda Avusturya 
mı~tır. Bırıncı a . . 
takımı 3-2 gıılib vaziyette ıdı. 

IJ"lnw mii:w'f>cılwları (1.-adml~ır) 
B. . . Poynton - Hill (Amerıka) 
ırıncı; 

İkinci: Dunn (Amerika) 
Üçüncü: Koehler (Almanya) 
Dördüncü: Osava (Japonya) 

fimruısti:• eksertıi~leri fincıli 
( katlırı ekipleri) 
. l 506 puan 1 2 Birıncı: A manya, 

İkinci: Çekoslovakya, 503 puan 60. 

Üçüncü: Macaristan, 489. 40. 

Dördüncü: Yugos!avya, 485. 60. • 
Kadın ekiplerinin en iyi altı atl~tı 

tarafından yapılan jimnastik ekse:sız
ı .. ,li 1 nihayetinde elde edilen netıce: 

r:rinci: Almanya, 506 puvan 1 2. 

İkinci: Çekoslovakya, 503. 60. 

O çüncü: _r.,. acaristan, 499. 

Futbol 
Norveç takımı 3-2 Lehistan takımı· 

. ·t'r tık lıaftayroda vaııyet 2-2 
nı yenmış ı . 
berabere idi. 
100 metre sırt üstü ( kadın~ar ~ 

Birinci: Senff, (Felemenk, Olımpt-
yad şampiyonu. ı dakika 18 9/10. 

İkinci: Mastenbrök, (Fekmenk), 

ı 19 z 10. 
Üçüncü: Bridges (Amerika), 1 19 4 

/ 10. 

Bashetbol 
Aım:rika, 25-10 Meksikoya galib gel· 

miştir. 1 Kanada. 42-15 Lehistana galib ge -

miştir. 

Hol.·ey 
Macaristan, ı - o Belçikayı yenmiş· 

tir. 
Afganistan 3 - O Amerikayı yenmi~-

tir. 
Japonya 

lub etmiştir. 

Danimarkayı 4 - 1 mağ-

Sıt topu 
İsviçre takımı İngiltere takımını 4 -

2 mağlub etmiştir. 

Almanya iki altın madalya 
claha aldı 

Bugünkli birincilik müsabakalarında 
Almanya, 2 altın madalya kazanmıştır. 

ı ı 1 kk dakl. teklifi etrafında 
~ranımnu; ı;panya ıa ın 

Almanvanın teklifi kabul etme~i '?uh~e
met" haşlıca gü~l ük İtalya~ ıhtırazı 
h:ayıtlarından doguyor 

. " . • ti meti nezdinde ikinci bir teşebbilı yap-
'A lrır •m"-·a A.rrııpa va~yeıını a-

.. ' -•~ . k lw ziycıcle vahi"'"'!~ırm.e 
nh·eıinde degıl 

• (A A ) _ tyi haber al-
i .ondra, 13 . . . Fon Noyrat'ın 

m.ha olan mahfıller, B. . • k · ı · daımı se -İn iltcre dıs işler bakan ıgı • 
g • B Van Sittart'a Almanyanın ıs· 

rcterı · . A pada çı-
ol ihtilali dolayısıyle vru . 

pany . ti daha ziyade vahimleştırmek 
kan vazıye _ . fa· 
arzusunda olmadığını soylemış. ve h' 

•f d' . umumı ma ı· 
kat komünizm tch ı ının h"d'se-

d • u ve İspanya a ı 
yet•c bulun ugun ·1ave ey-
lerim buna bir örnek oldugunu ı 
lec!i ıni bildirmektedir. konfe-

Bu görüşme esnasında b~şl:r 
el Si de görüşülmitştur. 

ransı mes 
k '? Al unı lwlml edece . mı: 

• m .~ -13 (A.A.) - Royter &Jan-
Londıa. . · k 'spanyol ışlerıne arı-
Almanyanın ı . . . 

sı. hakkındaki fransız proJesını 
şılmaması • · · kta-

, d-ı kabul edecegını sanma pek ye _ın 
dır. . 

Simdi en bUyük güçhik. 1talyanın 10 
• 

.. 'ht' zi kayıd-
1 . Urrnü olduğu uç ı ıra 
erı s ş .. "11ü ve pa· 
dır. İtalya. İspanyaya gonu ·ı . hu
ra gönderilmesinin yasak edı ~esı . • 

• asak edılmesını 
susunun katı surette y . -

da milletlerarası bır kon 
ve aynı zaman · te . 'hdas olunmas:nı ıs -
trol komısyonu ı ro-

. . .. "k Britanya, franc;ıı. p 
mııı.tıı. B uyu . . Roma hükü· 
• . d etmek ,,.111 
Jcsıne yar ım 

I l ,,, .. ·varecilerin claı·mı 
ta ynn ·'. -

Tayyareciler para ve 
hapis cecasına mahkum 

oldular 
Rabat, 13 (A.A.) - İtalyan t~yyarc· 

b ilot Gilbertı, ken· 
cileri davasında aş P . f da 
diaınin bir ticaret müeıtsesesı tara m ~ 

1 k l -malzeme verme 
yabancı mem e et ere 
üzere sivil ol rak gönderilmiş old~~u~u 
be}•an etmiştir. Mumaileyh. kendısının 

ı · pa men-beş tayyareden mürekkeb >tr gru . .. 
sub olduğunu ve hareketlerinden bır gun 

d 'spanyol önce kendilerine Sardenya an ı 

F . akadar bir scyyah.ıt icra e<.lecek-as m .. 
lerinin bildiı ildiğini ilave etmıştı.r. 

Ö ~ b"tün italyan tayyarecıler, B. 
tCKI u 'd i lcr-

Giliberti'nin heyanatını teyı etm 

dlr. ·1 1 
Ha larında v rılr.n ve tecil edi en ıı 

rer av had-; vC' i i y·ızer frank para c:
zaı:; a 'd ka• "" tebliginri n. sonra ı-

f ına'rom arı-talyan ta art.C' 1 r. ıans ı ~ . 

mıştır. 

l spanya iflerine karıfmamak 
haklmıd<1ki anlcııma imzalanaca

ğa benziyor 
Paris, 13 (A.A.) - Öğrenildiğine gö

re ispanyol itlerine karı:rılmaması hak
kında bir anlaşma yapılması ihtimalleri 
kuvvetlidir. Çünkü fransız ve ingiliz 
görüşlerini uzlaştırmak ·mümkün gibi 

görünmektedir. 
Gene öğrenildiğine göre Fransa hü

kumeti, fransız vatan:laşlarmın serbest
liğine karışmamak ve bunlardan arzu 
edenlerin İspanyaya gitmelerine engel 

1 ak hakkını kendinde görmemekle 
~e~aber Pariste açılmış olan gönüllü 
kaydı bürolarını kapatmak istemekte-

dir. 

B. l)elbos İngiliz elf,,·isile 1w1111ştu 
Paris, 13 (A.A.) - Dün sabah dış 

işleri bakanı B. Delbos ile İngiltere bü

yük elçisi arasında yapılan görüşmeler· 

de, İspanya işlrrine kanşmamak mese
lesinden bahsolunmuştur. Fransa dış 
işleri bakanı, anlaşmanın akdini tesri lü· 
zumu üzerinde bilhassa israr etmiştir. 

ULUS 

Yunan is tanda 
Hükümetle patron ve 

işçiler bir iş mukavelesi 
imzaladılar 

Atina, 13 (A.A.) - Dün akşam B: 
Metaksas ile Patron ve işçi aelcgelerı 
arasında bir iş kontratosu imza edilmiş
tir. 

Bu kontrato gereğince asgari ücret-
ler ve maaşlar tesbit edilmektedir. Kon
tratoda devletin hakemliğine başvurul
ması gibi başka bazı hususlar da var

dır. 

il. .Metcıksas Korf uy<ı gitti 

Atina, 13 (A.A.) - B. Metaksas, 

b .. ..~ 1 d ra u 0 rfuya hareket ugun og e en son r. . 
. · 0 d k 1 ·1e görüc:ccektır. etmıştır. ra a ıra ı ~ 

İngiltere kıratının Korfu ve Zanta 
adalarını ziyaret edeceği söylenmekte-

dir. 

SIMALt ÇINDE 

Bir çin - japon ekonomik 

işbirliğine doğru 
A ) Domei ajan· 

Şanghay, 13 (A. · - . . 
11nın haber verdiğine göre, Japon bü-

.. 
1 
.. d ' 'ınali Çine hareket et-

yuk c çısı un şı . . 
. t' '--'ld bu bölgede bir çın-Japon 

mış ır. c. :ıı , • k 
. . b' Wi kuruıınası ım an· 

ekonomık ış ır g k' h" 
k ve Nan ın u-

larını go:ı:den geçırece . . 
. . . k" eflerının kon· kümetının, şımalı şar ı § • 

· k maksadıyle trolunu kuvvetlendırme . . 
fimdi yürütmekte olduğu gızlı hare· 
ketlerin mahiyeti hakkında talıkıkat 
yap~ktır. 

Kuangsi genel kurmay şefi general 

Pinghsienin Şang-Şek ile anlaşmazh
~ının hallini görüşmek üzere Nankine 

geleceği haber verilmektedir. Söylendi· 

tine göre, Kııangsi ordusuna ınem:ub 

Sing· Jein ve Payt-Şung-Hai adh gene· 

raller bizzat Kantona gitmek isteme

mişlerdir. 

HABER· LE 
General Gamlen in 

Varşovadalii 
ziyaretleri 

Varşova, 13 (A.A.) - Pat ajansı bil · 
diriyor : 

'General Gamlen ile General Rydz • 
Smigly arasında ziyaretler olduktan 
sonra, fransız genel kurmay başkanı bir
biri ardına, başbakanın, harbiye bakanı· 
nın, dış işleri bakanının ve Polonya ge
nel kurmay başkanının ziyaretlerine git
miştir. 

Akşam General Rydz-Smigly. Gene
ral Gamlen şerefine yalnız askerlerin 
davetli bulunduğu bir ziyafet vermiş· 
tir. 

Gcrwral Gamle11 ıwden 
1
, . • .. 
arşot'U)'CI 1.!lltU 

Londra, 13 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesine göre, general Gamlen'in zi
yaretinin asıl maksadı, her iki memle
ket yüksek subayları ile kurmayların • 
dan müteşekkil fransiz-Polonya aske· 
ri komisyonunun yeniden kurulnıas1 
drr. 

Polonyanın sıyasal ve askeri mah· 
filleri general Gamlen ile Polonya or
dusu ş.efinin karşılaşmasr hadisesine 
büyük bir ehemiyet vermektedirler. 

Ras Seyyum Mareşal 
Grazianiyi ziyaret etti 

Roma, 13 (A.A.) - Adisababadan 
bildirildiğine göre, Ras Seyyum, yakın· 
da Asmaradaki sarayına gidecek olan 
umumi vali Marepl Grazianiyi ziyaret 
etmiştir. 

Raı Kassa'nrn damadı Decaz Hailu'
da İtalyaya baş eğmek üzere Mareşal 
Grazianiyi ziraret etmiştir. 

Eski dış bakmumn malları 

miismlere edildi 
Roma, 13 (A.A.) - Adisababadan 

bildirildiğine göre umumi vali, Necaşi

nin eski dış işler bakanı B. Biatten 
Gueta Heruy'un bütün mal ve mülkle· 
rinin müsaderesini emretmiştir. 

1TAIJYA 
Musul petrolları üzerin
deki menf aatlannı başka 

kumpanyalara bıraktı 
I,..ondra. 13 (A.A. ) - Musul petrol

ları direktörlüğü, İtalyan petrol kum· 
panyasmın menfaatlarını başka kum· 
panyalara bıraktığını bildirmiştir, İngi
liz, fransız ve amerikan menfaatlarını 

birleştiren İrak pctrolları kumpanyası 
nın idarecileri, italan idarecilerinin ye
rine tayin edileceklerdir. 

Eritiş oil developementko'nın kur
muş olduğu Musul pctrolları ise ingi· 
liz, italyna ve alman menfaatlarını bir
leştirmekte idi. İrak kumpanası, petro
lu Hayfaya. "Filistine ve Suriye Trablu
suna götüren kanallara sahihtir. Musu
lun ise bu gibi kanalları yoktur. 

Meksikoda faşist 
kurumlan kapatıldı 

Meksiko, 13 (A.A.) - Hukümet, 
"Yaldızlı gömlekler,, admdaki faşist 

partinin feshini emretmiş ve bu parti
nin lideri olan General Rodrigez Mck· 
sikodan dışarı çıkarılmıştır. 

General gazetecilere şu beyanattll 
bulunmuştur : 

''- Yaldızlı gömlekler, kızıl tehli· 
keye karşı tek engel idi. T~kilatımız, 
bakidir. Benim yerime batkaları geçe· 
cektir.,, 

Mele.ikada vaziyet çok gerkin 
Mekıiko, 13 (A.A.) - Memlekette 

kargaşalıklar çıkmasından korkulmak· 
tadır. Polis, Amerikadaki katoliklere 
bir takım mektuplar göndererek onlar· 
dan silah ve para istemit olan birçok 
tahrikatçı tevkif etmiı;tir. Polis, Lua
rezde gizli bilyUk bir silah deposu mey
dana çıkarmıştır. İki piyade taburu ile 
iki süvari böHiğU, Puebla eyaletine gön
derilmiştir. Bazı haberlere gı>re bu e
yalet dahilinde 10.000 silahlı insan hU
kUmcte karşı isyan etmeı;e hazır bir 
halde bulunmaktadır. 

Berı·a 
J)üu Sahr )}ol{s nıüsahalcalariy r )~ayıl" yarışları ' · ,. , l 'ı 

(Başı !. inci sayfada) 

Su topu mHscıbalwlcırmm dömi 

Jimıllt>rine lwlunfor; 

Birinci grup: Macaristan • Belçika. 
İkinci grup: Almanya - Fransa. 

Griimm kiirt•h yarışları 

İki çifte, dümenci ile. Birinci seri: 

Birinci: Almanya ;ikinci: İtalya; ü
çüncü: Macaristan: dördüncü: Lehis
tan; beşinci: Amerika: altrncı: Brezilya. 

1 kinci seri: 
Birinci: Fransı: ikinci: Danimarka: 

üçüncü: İıwicrc; dörclüncu: Yuğoslav
ya; beşinci: Japonya. 

Çiftt• - ~cıtll1' 
Birinci scrı': 

Birinci: Fransa. ikinci: Lehistan; 
üçüncü: Macaristan: dördüncü: Avus· 
turalya; beşinci: Amerika; altıncı: Çe
koslovakya. 

lkinci seri: 

Birinci: Almanya: ikinci: İngiltere; 
İsviçre; döı dünci.ı: Yugoslav-

ya; beşinci: Avusturya ; al lıncı : Br il~ 

y1. 

l)i)rl çifte, dii nıcrıd~iz: 
Birinci seri: 

Birinci : Almanya; ikinci: Avustur
ya; üçüncü: Danimarka: dördlinciı: Ma
caristan; beşinci: Amerika. 

1 kinci seri: 
Birinci: İsviçre; ikinci: İngilter,.; iJ. 

süncü: İtalya: dördüncü: Felemenk. 
0 Sl.·i/ J •• ynrrşları 

Birinci seri: 
Birinci: Avusturya; ikinci: Norveç; 

üçüncü: Estonya: döl'dlincu: Macaris· 
tan. 

1 kincı' seri: 
Birinci: Amerika: ikinci: ltalya: u

çüncü: Felemenk; dorduncü: Cenub~ 
Afrika. 

Üçüncü seri: 
Birinci: Arjantin: ikinci: Çekoslo

vakya: üçilncü: Fransa. 
Dördüncü :seri: 

Birinci: Kanada; ikinci: Avustural-
1 ya. üçüncü: Brezilya; dördüncü: Uru· 

cuay. 

Sek.iz çifte 
Birinci seri: 

Birinci: Amerika; ikinci: 1ngiltere: 
üçüncU: Fransa; dördüncü~ Japonya; 
beı1inci: Çekoslovakya. 

I kincı' seri: 

Birinci: Macaristan; ikinci: İtalya; 
üçtincü: Kanada; dördüncıl: Avustural· 
ya: be inci: Brezilya. 

Üçüncü seri: 
Birinci İsviçre; ikinci: Almanya; il· 

çüncü: Yugoslavya; dördüncü: Dani~ 
marka. 

nın ve f 'l z ha •nın ken hlerıtlt. go - , 

term' old ti 1 n mu"m le h.:n r k 
1

' 1 D oyç!and HaJJc'<le bir bn'·s maçr yapılırkc n 

Snbr (birinci tur rıeıiceleri) 
Takımlar arasında kılıç ( abrc) ile 

- Sayfayı çevırınıı -
teha 's olduld, hil liı rnislerdır. 

• 
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Fransada da, bızdc oldu8ıı gibi, bir 
t11r7lm meselesi vardır. Zaman ı;am.:ın 

gru.ete süıunlarrnda bah'>c mevzu olan 
bu derd, geçen gun Fransız mcclisındc 
bu Jıususta yapılan münaka§alar dolayı· 
siyle yemden deşılmiştır. Fransamn, 
wri tık bakımdan vazıyet'nden bizim 
için d(' al n k d('r Jer bulundu u için 
bu bah e p k ya' cı k ln m klığımu. 
iktı a eder. lntransıgant g etesinde 
Gollııs şuıı' ı ya yor: 

a 2.125 000 yabancı 

tuir t gel nı ı. 1934 de gelenlerin sayı· 
ı 700. 00 nı or b .luyor. B. Gaston 

G ·rard ın dun m c ı e verdıgi rakam 
l:.u ur. Bu suretle turızm yolunda elde 

d len hahsılat, yedi sene ic;inde, 15 
m.lyardan bir milyara dij mu«tur. Ve 

yapılan c:skrim müsabakalarının birinci 

turunun neticeleri: 
E :krimcileri geçen gilnlerdeki miısa

bakalarda fazla yorulmuş olduklarından 
dolayı Brezilya takımı, bu müsabakalara 
iştirak etmemiştir. 

İsvec; ile Avusturya, maç yapmaksı· 
zm dömi finale kalmışlardır. 

Almanya, 1 O • 6, Romanya ya; Maca
ristan, 16·0, Danimarkaya; Çekoslo
vakya, 11 • 5 Yunanistana; Felemenk, 
13 • 3 Şiliye: Fransa, 6 • 3 Kanadaya; 
Amerika, 12 • 4 İsviçreye; Türkiye, 9 • 
7 Yugos vyaya galib gelmiştir. 

(İkinci tur) 
Uruguay, 8-8 Romanyaya tuş hesa

biyle; Avusturya, Brezilyaya hükmen; 
Bclc;ika, 9 • 1 Danimarkaya; Lehistan 
9 • 3 Yunanistana, İngiltere, 10 • 6 Şi
Jiyc; İtalya, 15 • 1 Kanadaya; Amerika, 
' • 2 Türkiyeye galib gelmiştir. 

J.'asfiyeye uğrayanlar: 

Romanya, Danimarka, Yunanisttan, 
Şili, Kanada, Brezilya. 

Dömi finallere iştirak müsabakası: 

Avusturya, 15 • 5 Uruguay'a; Maca
ı is tan, 14 • 2 Uruguay'a; Fransa, 8 • 8 
İngiltcreye; 

(Fransızların 65, ingilizlerin 56 tuşu 
vardır.) 

Belçika, g.7 Alman yaya; Fransa, S.8 
Belçikaya; (fransızl rm 63, belçikah· 
]arın 60 tuşu vardır.) Almanya, 11-5 tn
giltereye; 

Felemenk, 12·4 Çekoslovakyaya; t. 
tal ya, 9-5 Çekoslovakyaya; 

Lehistna, 15-1 İsveçe; Lehistan, 9-2 
Tilt'kiyeye; Amerika 9·1, İsveçe galip 
gelm'ştir: 

Domi li11ale kalanlar: 
İtalya, Lehistan, Avusturya, Fransa 

Amerika, Macaristan, Felemenk, Al· 
manya. 

Olimpiylld bohs maçları 
Tüy siklet: 

Kaiser (alman), Lopez (Şili,yi üçün
cü ravntta nakavt etmek suretiyle yen
miştir. 

Hafif siklet: 
Oliverra (Arjantin), sayı hesabiyle 

Fişer (Yeni Zeland), galib. 

ULUS 

UHRANI VE ÇARELER.t· 
bu da bizim hatamız yüzünden olmuş· 
tur. Sadece bizim abdalhğımız ve ida· 
ri kabiliyetsizliğimiz yilzllnden olmuş· 
tur. 

Evvela turistleri bir kırtasiye yağ
muru, taciz edici nizamlar bolluğu için
de boğuyoruz. Buralarda oturan Baylar, 
bin türlü müşkillatlar icad ettiler, dol· 
durulacak, pullanılacak ve ödenecek ka· 
ğıt numuneleri tesbit ettiler. Eskiden 
turistler bir aylık transit vizesi verme· 
ye razı oluyorlardı. Bir ayı fazla buldu· 

lar ve yabancı s"yyahlarm bu kadar u
zun zaman aramızda kalmasını tuzum· 
suz görduler. Bu mühlet on beş gilne İn· 
dirıldi. Bu ancak misallerden bindir. 
idare tarafından alınmış olan bütün ma
nasız tedbirleri burada da saymak icab 

Sinek sik/er: 

Rodriguez (Peru). isbau vücud et· 
mediğinden Tricancio (Uruguay) ya 
hükmen galib ilan edilmiştir. 

Karlo Magno (Arjantin), sayı hesa· 
biyle Makano (Japonya)ya galib. 

Tüy siklet: 
Kazanova (Arjantin), Karlsson (Fen

landiya). ya sayı hesabile galib gelmiş· 
tir. 

Orta ~iklct. 
Villareal (Arjantin), sayı hesabiyle 

Zehehmaier (Avusturya) .ya galib gel· 
miştir. 

Despeaux (Fransa), sayı hesabiyle 
Bregliano (Uruguay)ya galib gelmittir. 

llokey 
Cuma günü olimpiyad hokey litadın

da hokey finali müsabakaları yapılacak 
ve Hindistan ile Almanya, altın ve gü
müş madalyaları, Felemenk ile Fransa 
da bronz madalyayı kazanmak için kar· 
$rlaşacaklardır. 

Baskcılml 
Birinci grup: 

Amerika, 56 • 23, Filıpine; 
Meksika, 37 - 17, ltlyaya galib gel

miştir. 

Peru stad'da isbatı vücud etmedi
ğinden Lehistan hükmen galib ilfin e
dilmiştir. 

Kat'ada, 41 • 21, Urugvay'a galib 
gelmiştir. 

Bugün Am.:rika ile Meksika ve Ka
nada ile Lehistan karşılaşacaklar, Fili· 
pin ile İtalya da beşincilik için karşı
laşacaklardır. 

Bugünkü iki müsabakanın galibleri, 
altın ve gümüş madalyaları almak için 
final maçını yapacaklar, mağlublar da 
bronz madalya ı~in çarpışacaklardır. 

Heyecanlı bir be~bol maçı 
Olimpiyad &tadında seksen binden 

.fazla seyirci bulunduğu halde amerikan 
olimpiyad takınıı ile amerikan !ampi
yon takımı ar~ında bir bczbol maçı ya
pılmış ve büyük bir muvaffakıyet ka
.zanmıştır. 

Birinci haftaymda olimpiyad takımı, 
3 • 2 galib mevkiinde geliyordu, fakat 
maçı 6 • S şampiyon takım kazanmıştır. 

etse bir gazete sayfası kafi gelmiyc
cektir. 

Öte yandan, turistleri hususi §art· 
Jar ve ucuzlukla memnun edecek yerde 
hayat pahalılığının giılunç bir nisbete 
çıkmasına müsaade ettik, otomobilli 
seyahları sınırı gec;mekten vaz geçirt• 
mek istiyormuş gibi benzin fiatlarını 
arttırdık. Ve nihayet, yabancı ofislerin 
faydalı ve zeki propagandalarını karşı· 
Jamak üzere bula bula asık suratlığı· 
mızı ve köhneliğimizi bulabildik. 

Netice ortadadır. Tµristler üçde i· 
ki nisbetinde azaldı ve büdcemiz bu yüz 
dne on dört milyar kaybetti. Ah pek a

kıllıyız. 

L'Jnformation gazetesinin bu me· 
seleye ayırdığı bir makalede de Fran
sadaki tırrizm buhranı şu sebeplere at· 
!edilmektedir: 

Fransada ki turizm buhranı millet· 
Jer arası bir mesele değildir, Fransaya 
has bir haldir. Dün, mecliste bir çok ha 
tibler, Fransa buhranı turizmin on beş 
sene evvelkine nazaran onbir miali art
rniş olduğu İtalyaya kıyaslayarak bu 
nokta üzerinde israrla dunnutlırdır. 

Satın alma kabiliyetinin Cenubt Ameri• 
kahlarda a.ıalmı§ olması muhtemeldir. 
Kambiyo tahdidlerinin Almanlarla Po
lonyalıların memleketimize gelmeleri
ne imkan vermediği de muhakkatır. Fa· 
kat bu şartlar ne Amerikalılar ve nede 
İngilizler için muteber değildir. Bun· 
Iar eğer artık Fransaya eskisi kadar gel 
miyorlarsa, bunun sebebini Franaa da 
aramalıdır. 

Evvela mali gcbepler. Hayat paha· 
lılığı Fransada mesela Belçika veya İs· 
kandinavyaya nazaran daha fa.ılı görU· 
nebilir; fakat otellerimizin tarifeleri 
son derece azaltılmıştır. ve gimdi bun• 
lar hiç olmazsa ingiliz otelleri kadar 
avantajlıdır. 

Geriye, iiatlarımızın diğer yabancı 
piyasalarda olduğu gibi organize edile
memiş olması kalır. Bir çok milletler, 

demir yolları tarifeleri üzerinde tenzi• 

tatlar yapmışlar veya cazibesi inkftr e

dilemiyecek olan mıl\ıakkat ikamet fi· 

atları tesbit etmişlerdir. Bir çok haller· 
de müşteriyi kaçıran fitalarımızdan faz 
la bunlara arzedilmiş tarzıdır. 

Turizm buhranının idari ıcbebleri 

böylece çok müessir görünüyor. Propo· 
gandamızm kifayetsizliği, ve başka 
memleketlere nazaran bu hususa çok az 
para harcadığımız aşikir bir hakikattir. 
Fransanın misafirlerinin tabi oldukla
rı gümrük tacizlikleri ve mali tahdidat 
da büyük bir rol oynamaktadır. 

Derdin teşhisini koymak, tedavi u
sulünü tesbit etmek demektir. Franaa
mn mahrum olduğu fey bir propaganda 
ve fiat formUlUdUr; belki aynı saman· 
da iptidai milletlerde · daha mün:lrqif 
olan bir misafirperverlik anlayıpdır. 

Fransız misafirperverliği, içinde 
yapıldığı çerçeveye uygun olmak gere· 
kir. Bu bir para dampin&inden fazla ni· 
zam ve hüsnüniyet itidir. 

Biblografya 

U1kü; Halkev eri 
'To • • 

c~er sı 

Dort senedenberi pşmıyan bir in
tizamla çıkan ''Ülkü'' nün 42 inci sayı
sı da elimizdedir ..• Memleketin yükse
liş ve ilerleyiş parolasını adında taşı· 

yan, bütün Halkevlerinin kültürlü ve 
ileri hamlelerini sayfalarında yaşatan 

bu değerli dergi, bu sayısı ite 7 inci 
cildini de bitirmiş oluyor. 

Yurd kütüpanesine kısa bir zaman 
içinde yedi büyük cildlik olgun bir e· 
ser kazandıran Ülkü'de yeni bir hare· 
ket daha görüyoruz: Dergi Müdürlü· 
ğünü Profesör Fuad Köpriılü üzerine 
almış bulunuyor. 

Hassas, heyecanlı şairimiz Celal Sa· 
bir Erozan'ın yürekleri hala sızlatan 

ölümünden sonra "Ülkü" nün başına 
Fuad Köprülü'nün gelmesi hakikaten 
ilim bakımından bir hareket sayılır. 

Yurddışı bilgi aleminde kendisine 
bir saygı yeri verdiren Köprülü bizde 
iyi, doğru ve teknik çalışmanın bir sem· 
bolii, tarih türkoloji sahalarının bir o
toritesidir. 

Ülkü; hiç şüphesiz sayın bilgin'in ida· 
resi altında ilk sayısındanberi devam 
ettiği değerli yazıların çerçevesini ge
nişletecek ve bize daha güzel eserler 
verecektir. Bunu Ülkü'den olduğu ka· 
dar Köprulü'den de beklemek hakkı· 

mızdır. Bilhassa türkoloğumuzun folk· 
lor sahasındaki kıymetli yazılarını Ül· 
kü sayfalarında görmeği çok isteriz. 
Elimizdeki 42 inci sayıyı a~ağa bag· 
hyalnn: 

Başyazıda N. A. Küçilka yurd UJ
küsünün büyük .ıaferi Montrö'yü izah 
ediyor; gençliğin her heyecanında ön 
aafta yer alan N. A. Kilçilka, Montra 
saferinln bUyUk ehemiyetin1, bofular 
meselesinin varlığımızla olan yUkıek 

alikasını anlatıyor. 

Tarih bölümünde Prof. Fuad Köp
rUlü'nUn "Osmanlı devletinin doğması 
ve büyümesi" adlı fransı.ıca eıerinden 
ıon bir kısmın tercümesi vardır. Köp· 
rülü'nün salahiyetli kalemi ·Ue yazılan 
bu kısımdaki Osmanlı devletinin ilk 
kuruluı asrr, umumi bir bakıp tabi tu· 
tulduktan sonra bu büyük tariht Pro· 
cessus'un başlıca 8.milleri tahlil edil
miştir. Sosyal politik unsurları ihtiva 
eden bu lmiller. mahiyetleri itibariy· 
le on bir %Umreye ayrılarak mUtatea e· 
dilmiş ve nihayet Osmanlı Devletinin 
kuruluşunun manası tUrklüğün tarih! 
yürüyüşü bakımından şu şeki1cle izah 
edilmiştir: 

''Bu devlet, miinkarız Selçuk Sul
tanlığı He ve ona halef olan sair Ana
dolu beylikleriyle hiç alikası otmıyan 
yeni bir organism, yeni bir ethnique et 
politiquc teşekkül değlidir. 

Bilakis, yukardanbcri izah ettiğimiz 
veçhile, vaktiyle Anadolu Selçuk dev
letini, Dinipnendileri, Anadolu beylik· 
Jerini de kuran Anadolu TürlrlüğünUn 
XIJI-XIV üncü asırlardaki ıiyasi ve 
içtimai teklmülünden doğan yeni bir 
ten tezdir. . 

Ttrbiye kısmında japon maarif tet· 
lrilitında orta ve yüksek öfretim ku· 
rumlarını ,okutulan derslerin sanatlara 
göre taksimi, ihtısas mekteplerini, genç
lik olıcullarmı kuıurlulara aid mektep• 
leri Japonyıya tatbik edilen terbiye ıi1-
temini, rakamlı, mukayeseli bir tekil· 

'-

de öğrenmiş oluyoruz. Nuı-.ret Koyın • 
nin Kemalizmin hususiyetleri, hakkın• 
daki denemesi, Kemalizmi bir iliın ola• 
rak yaymak ödevini üzerine almış btl'" 

tün genc;ler için okunacak degcrdedir· 
Kıymetli sanatkar Adnan Sa) gııı 

türk musikisinin inkişaf yolu hakkın• 
daki etüdünde bize batı memleketlerin• 
de halkın müzik seviyesinın yükseltil• 
mesi için neler yapıldıgını, nasıl ) ol• 
lardan gidildi 'ini, bando ve korala ıı 
büyük rolunu göstermektedir. Adnat\ 
Saygın turk musikisinin inkışafı yolu• 
nu çizerken onun ıstıkbalı üzerinde de 
esaslı du iıncelerini söylemektedir BıS 
bunları aynen nakletmekle •itti fa ede• 
ceğiz: 

Musikı tC:rbıycsındc bilhassa dıkka'" 
tc alınacak bir no.-ta da, garbtan çok 
farklı ve çok orijinal olan duyuş -.·e ı• 

fade hususiyetlerimizi daima göz öniın• 
de tutmak, ve onu bozmamaga buyı.ik 
bir itina gostermektir. Bizim musikiınİS 
tek seslidir. Halkımızı çok sese alıştı• 

••• 
racağız. Garbta, tek sesten '"polyhonıe 
ye geçmiyc bundan on asır önce başları• 
mış, ve ancak beş asır sonra en müke~ 
mel örnekler verilebilmi:ııtir. Garblıla• 
rın kendi duyuşlanna uyan bu çok s•t 
tarzını alıp bizim türkülerimize tatbik 
etmek imkansızdır. Bir alman halk tür• 
küsü ile bir fransız veya İtalyan tür• 
kUsU arasında karakter farkı olı:nakl• 
beraber, • bilhassa armoni tatbiki bakı• 
nundan ., müşterek noktaları pek çolc· 
tur.' Halbuki bir alman veya italya11 

türküıU ile bizim türkülerimiz arasında 
bir yakınlık bulmak kabil değildir. BöYı_ 
olunca onların kendi bünyelerinden çı• 
kırmq oldu1dan bir armonileme ıiate
mini türkülerimize tatbik etmek abeslf 
uğratmak olur. 

Yukanki sözlerden ıu neticeyt varı• 
yoruz ki: 

a) Türkülerimiz, ancak kendi bÜJ'\'" 
yclerinden çıkacak bir armoni ile busu• 
ıiyetlerinl kaybetmezler. Fakat gatl> 
eiıtemini onlara uydurmağa çatışmak 
çıkmaz bir yoldur; 

b) Koro, fanfar v. s. gibi halkın ınu• 
siki terbiyesinde Amil olacak teşekkül• 
lerde, yukarıda ıöyledfğim Jıususiyetlefl 
göz önüne alnımaksızın meydana geti• 
rilmiş yazılan halka dinletmek, ınusiıd 
zevkini müsbet değil tamamiyle ınenfi 
bir yola sürükler. 

Olkü, Y. Z. E. %iraat sanatları pr~ 
fesörü Gengrosun buhranlar ve kiıny• 
sanayii, hakkındaki konferansını da bU 

1 
sayısına almıştır. Bu, çok değerli ko~· 
ferans bize buhranların kimya sanayıl 
üzerindeki inkişaf teıirini güzel bir 
tarih çercevesi içinde anlattıkt~ son· 
ra bugünltü içtimai ve siyasi buhran• 
1n milletleri endüstri ve harb leva• 
.zımı tedariki ic;in ne gibi yenilik arat• 
tınnalara sevkettiği ve nelerin elde e• 
dildiğini açık bir dille izah etmektedir• 

Türkoloji bahsinde Cafer oğlunu~ 
••Yeniıeı. Orhun harflerinin menşeı 
hakkındaki te.ıi, yalnu dil bakmundaıt 
değil, tarih ve sosyoloji bakımından dl 
ayrı bir değer taıımaktadır. 

Ziyaeddin Fahri, Berlin üniversit~ 
ıinin felıefe derıleri halrkındaki tetkili 
ya211ını bu sayıda da devam ediyor. 

Derginin, notlar ve iktıbasJar kı,. 
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CE~.~El~ K~.!ı,~,BI 
Rudyard KıPL.tl<fG Nurettin ARTAM 

- Bu, siyah hind geyiklerini sürmekten 
daha çetin ve yaman bir iş. Bu hayvanların 
bu kadar hızlı yürüyebileceklerini umar mıy
dın? dedi Movgli .. 

Tozlar içinde kalan Akela cevab verdi: 
- Zamanımda bunları çok avla111 ştım. 

Şimdi bun lan cengele doğru çevire;im mi? 
- Çevir, çabucak çevir. Rama öfkeden 

kuduruyor. Bugün kendisine ne kadar nıııh· 
. taç olduğumu bir söyliyebilseydim ! 

Boğalar, artık sağa sapmı§lar ve oradaki 
çiti çiğneyip geçmişlerdi. Bu sırada Movgli 
ile beraber çobanlık eden öteki çocuklar, a
yaklarının olanca hızı ile köye koşmuşlar ve 
bufalo'ların kudurarak kaçtıklarını haber 
vermişlerdi. . 

Fakat Movgli'nin planı gayet basitti. Q. 
nun bütün istediği tepeye doğru bir çevre 

çevirmek, büyük hendeğin ağzını tutmak, 
sonra boğaları oradan aşağı sürerek Şir Han'ı 
boğalarla inekler arasında yakalamaktı. Çün
kü iyi bir yemek yeyip bolca su içtikten son
ra Şir Han'm ne kavga etmek, ne de hende
ğin bir tarafına doğru tırmanmak iktidarını 
gösteremiyeceğini bilirdi. 

Şimdi bufalo'ları sesle yatıştırıyordu. A
kela, daha arkalara düşmüştü; burada geri
leri muhafaza altına alacaktı. Çok geniş ve 
büyük bir daire çiziyorlardı. Çünkü bunu ka
sarak daraltmak ve hendeğin pek yakınına 
giderek işi Şir Han'a çaktırmak istemiyor
lardı. 

Nihayet yamacımsı bir yere geldiler. Bu
radan aşağıdaki ağaçların tepeleri görünü
yordu. Movgli'nin görmek istediği, hendek 
istikametine gelip gelmedikleri idi. Durum 
iyi idi; dosdoğru o istikamette gelmişlerdi 
ve buralarda yetişen yaban asmaları ile sar
maşıklar kaçmak istiyen bir kaplanın aya
ğına köstek olabilecek gibi idi. 

Movgli: 
- Biraz nefes alsınlar Akela, dedi, he

nüz tamamiyle sannadılar. Nefes alsınlar. 

Ben, Şir Han•a kimin geldiğini söyliyece· 
ğim. Onu tuzakta yakalıyacağız. 

Ellerini ağzına koyarak aşağıdaki hende· 
ğe doğru haykırdı. Bu bir tünelin içinde ba
ğınnağa benziyordu. Bu sesin yankısı bütün 
kayalardan geri geldi. · 

Aradan epi zaman geçtikten sonra karnı 
adamakıllı doymuş ve yeni uyanmış bir kap
lanın homurdanma nevinden sesi duyuldu. 

- Kim bağırıyor? 
Bu ses üzerine güzel bir tavus kuşunun 

acı bir çığlık kopararak ırmak yatağından 
yükseldiği görüldü. 

- Ben, Movgli. Davar hırsızı, kayalık 
toplantısına gelmek zamanıdır. Aşağı - Ake
Ia, şunlan _çabuk aşağı indir. Rama, aşağıya, 
aşağıya! 

Sürü, bir an için, yamacın kenarında du· 
rakladı. Bu sırada Akela, var kuvvetiyle bir 
ava çıkış nağrası attı. punun üzerine hay
vanlar, süratini kesen gemiler gibi durdu
lar ve dizildiler. Buradan bir defa hareket 
edildimi, artık, durmağa imkan kalmazdı. 
Şir Han'ın havasını alan Rama, böğürdü. 

Rama'nın sırtına binmiş olan Movgli: 
- Ha! Ha! dedi, simdi zörür. anlarsın. 

Siyah boynuzların, köpüren ağızların ~· 
panldıyan gözlerin seli, hendeğin içine bıt 
tufan halinde girdi. Daha zayıf olan buf al O" 

lar hendeğin yan taraflarına itilmişler, ora• 
da sarmaşıklar arasına sokulmuşlardı. gar• 
şısında hiç bir kaplanın duramıyacağı bir bU'" 
falo sürüsünün yapacağı müthiş işin ne oldU'" 
ğunu biliyorlardı. ıt 

Şir Han bunların tırnaklarından çıka 
gök gürültüsünü duydu; kendisini topladı ~"e 
kaçacak bir yer bulmak için hendeğin aşağl: 
larına doğru seğirtti. Fakat hendeğin dUı 
vartan dik ve yüksekti ve kendisi de ka~ .. 
tok olduğu için buraları aşacak halde deı:o\ .. 
di. Bu aralık, sürü, Şir Han'm bırakmış o 
duğu çukurun yambafma gelmiş bulunuyor" 
lardı. Movgli, hendeğin alt başından birw ~e~ 
bir cevab duydu ve Şir H:ın'ın C:öndL .,urı 
gördü. (Kaplan, iş sarpa sarınca inekler v~ 
buzağılarla karşıla~mahansa bnğ.,I-ırla kar .. 
şılşmayı daha muvafık buluyordu.) Bu~ 11~ .. 
da iki sürü biribiriyle ratrşmıc:tı. Bu h:-1

• ~o 
~ t '1" 

ren Movgli, Rama'nm srrt•nflın atladı. 1 

deki sonayı sağa, sola doğru savurar' ba" 
ğırıyordu: 

(S,.. ... ) 



JI:US 

Merinos f ahrikasının 
kurulması ilerliyor General Fraııko l\falaga Ü7~rine yürüyor 

(Başı ı. inci sayfada) 
ralyözlerle musetıab altı yüz muntazam 
askerle topçu müfrezesi, Estepona uzc
rinc yüriımck ikin bu sabah La Limc
adan hareket etmiştir. Öte taraftan beş 
yiız kadar asker ve faşist, beraberlerin
de kamyon - otomobiller ve bir sıhhiye 
otomobili oldugu halde manialı bir yol
dan Estcpona'ya varmak içın San Rok'

faa meclisi, Madriddcn Parise altın 

Önü 
lerine 

ii~fı~ki mayısta malcinalar da ~er
k.urulınus . hu luııacali ye fabrika 

' . 

l - Halk şarkıları 
2 - Edebiyat saati (şiirler) 
3 -Karrsık müzik 
4 - Ajans haberleri 
5 - Hafif müzik 

gönderilmesini Paris hükümeti nczdin· 
de protesto etmiştir, 

Meclis, Fr:ı.nı:a hükümetinden lspan• 
yada vaziyet normalleşinciye kadar bu 
altınları muhafaıa etmesini istemiı:tir. 

Milli mudafaa meclisi, Madrid hükiıme• 
tinin bu altın sevkiyatını İspanya mer
kez bankası erk .. nmın azli ile yerleri· 
ne halkçılar cephesi mensuplarının ge .. 
tirilmcsi iı erine yapılmış oldugunu 
soylemektedir 

işli-yecektır fstanlrnl rad) osu 
ıs.- Opera musikisi (plak) 
19.- Haberler 

• 

mında (Papalığın Moğollar?a münase

betine) aid bir yazı ile (Sümerlerde ga

malı haç sembollerinin inkişafı) yazısı 

ehemiyetle okunmalıdır_, 
Bü Uk şehirlerin köylerin zararına 

y . k' f olarak inkişaf etmesi ve bu ın ışa ın 

19.15 Muhtelif plaklar 
20.- Halk musikisi (pJak) 
20.30 Stüdyo orkestralar 
21.30 Son haberler 

Saat 22 d n sonra Anadolu A-
3an ının gazetelere mahsus ha
vadi ervisi verilecektir. 

P01..IS1 ı 

\ anµ;m ha!'<Jnııgıcı 

Kızılırmak pcınsıyonunda çalışan İs
lam, en ı.ist kattakı banyoyu su ısıtmak 
için yakarken, kıvılcımları etrafa sıç
rattığından tahta tavanın ateş almasına 
sebeb olmu~tur. Bereket versin duman
lar etraftan gö. ulcrek itfaiyeye haber 

b. yere at· verilmiı: ve yangın başka ır 
:ıı • • .. tür lamadan hemen orada sondurulmuş • 

Trt•ıı. hir adanını ayağını kesıi 
Gece yarısı İ!ıtasyona sebze ve mey-

- 'd Ahmed o •ırada va almaga gı en manav 
1 k motifin a1-manevra yapmakta olan o o ~ 

tında kalmr~tır. Zav~lh manavın ııag a· 
"l '11 YC bayı)• yağı diz kapağından kesı mı~ 

hi imdad oto· 
mı§tır. Ağır yaralı hemen sı Ka 
mobiliyle hastaneye kaldırılmıştır. -
bahatin· kimin tuafında olduğunu an
lamak için tah~ıkata başlanmıştır. 

Kanıyon hir çocuğu öldürdi.i 

1393 numaralı kamyonda çalışan §O· 

för hmaiJ, Çankırı caddesinden hızlı 
ıcçcrkcn, kamyonu yolda oynamakta O· 

Jan küçUk Sedada çarpmıştır. Zava1lı 
çocuk fazla ezildiğinden acılara daya
namıyarak ölmüştür. Suçlu İsmail ya

kalanmıştır. 

Von Ribbentrop'un 
tayini etrafında 

Londra, 13 (A.A.) - Von Ribbent
rop'un Londra buyuk elçiliğine tayini 

ingilız diplomatik mahfilleri ile, gazc· 
telcri tarafından çok elverişli bir şekil

de karsılanmıştır. 

Satılık ·por 
otoınohili 

Yuniş'tc Alaaddin Baydar·a 
miıracaat. Tdefon: 2821 

dan hareket etmiştir, 
Bugün ogleden sonra general Fran

ko'nun a ketleri ile E tapona komünist 
ve mılisl ri kar ılaştıklan zaman iddet
li bir muhar be vukua gelece ri. s. nıl
m.aktadır 

1'a~wıN•/,r bii)iil.· bir 
/cmliycl t:i)t;l.l ı·iyor 

Hcndayc, 13 (A.A .. ) - 1spany.ıdal i 
sava ,tarı.la tcıyyareler gitgide fa.ı:lal .. an 
bir f, aliyet göstermektedirler. 

Bu sabah ihtilalcilerin bir tayyare
si, Dcrıondo ve Pasajes'i bombardıman 
etmiş v hukümetc sadık askcrlcı den 
birçoğunu yaralamıştır. Bunun üzeri
ne hükumet kuvvetlerinin elinde bulu
nan tayyarelerden ikisi Sen Scbasti· 
en yakınındaki Lasorte tayyare meyda
nından hareket etmiş ve ihtilalcilerin 
tayyaresini kaçmağa mC'cbur eylemit· 
tir. Söylenildigine göre asilerin bu tay· 
yaresi, kendisini kovalayan tayyareler· 
den kurtulmak için bir müddet fransız 
toprakları üzerinden uçmııştur. 

Bu sabah saat 16.30 da tüfek muha
rebesi yeniden başlamıştır. Bir hükü
met tayyarni. Sen Sebastiene yakın O• 

lan Endcrlaza mevkiindeki asilerin 
mevzileri üzerinde uzun müddet uç• 
muştur. 

İhtilalcilerin Pasajcs'.." taarruz et
miye hazırlanmakta oldukları sanılmak
tadır. Bir kaç gündcnberi asilerin tay
yareleri bu yerin etrafındaki kasabalar 
üzerinde uçmaktadırlar. 

Hükümet kuvvetleri, bu taarruza en· 
gel olmak için bıitün esirlerini asilerin 
tayyareleri tarafından tehdid edilen 
stratejik noktalara göndermiyc karar 
vcı mişlcrdir. 

Frıınsız hududu, Lu sabahtaııberi ka
palıdır. Yalnız scfaretlere ait otomobil-

ler İspanyaya gidebilmektedirler. 1 
Almcm.Hmm bir ıelulidi 

Lizbon, 13 (A.A.) - Diploması mah· 
fillen, Almanyanın İspanya hukumcti
ne bir iıltimatom göndererek alman 
tayyarecileri serbest bııakılınadıgı ve 
sivil ihtil lcilcrine gönderilmiş olup 
yanlışlıkla Madrid yakınında karaya in
miş olan alman tayyaresi iade edilmcıli· 
ği takdir de diplomasi miinasebctJcri 
kesmek tehdidinde bulunmuş olduğunu 
bildirmektedir. 

Ögrenildiginc gôre Madrid hüküme
ti, ·Almanyanın bu taleplerini isafa ka

rar vermiştir. 

lliikiimet I m·vı>tfr.ri ihi 

4 l.cısaba) ı zcıptettileı 
Madrid, 13 (A.A.) - Hükumet kuv• 

vctleri Granadaya 50 kilometre mc fe· 
de bulunan Lo1a ve Orjiva kasab ları .. 
nı zııptetmiştir. 

Malaga, Jaen milisleri iltisaklarınt 
temin etmiş olup Granadaya dogru ilcı· 
lemektcdiı !er. 

lngiltere lf•bcuısrıw MmJri,Jclerı 
aynlmnyı tm;siye ediyor 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz l.üku· 
meti, Madrid'deki ingi1izlere bir teb
liğ göndererek, bu şehirden hemen ay
rılmalarını tav&iye etmiştir. Fakat in· 
giliz kolonisinin Madrid'dcn avrılmaıı, 
yakında kesileceği ıtöylcnen demiryol• 
Jarmın işlemesine bağlı bulunmaktadır. 

Hükiimf•tin iki k"rarnamesi 
Madrid, 13 (A.A.) - Gazcta Mad· 

rid, aşağıdaki iki kararnameyi neıret• 
mektedir: 

1. - iç bakanı ,bükümet tarafındıın 
"crilıni§ her türlü imtiyazları, yeniden 
gözden geçirecektir. 

2. - Kilçillı: askeri müfrezeler tef• 
Jeri için, piyade, topçu ve istihkim kı· 
sımlarını havi oJmaJr ilzere bir talin1 
ml"ktebi açılacaktır. 

Bu son kararnamenin mucib stbeb
!er layihası, milis kadrosunun genisJe• 
tilmesi lüzumunu te~rüz ettirmekte• 
dir. 

llir asi şefi öltlü.-iildii 
Lızhon, 13 (A.A.) - Şiddetli bir ha· 

va bombardımanına ve iç isyaııa rağmen 
henüz bukümet kuvvetkriniıı elinde 

bulunan Bada1oz milislerine ayaklan• 
mı~ olan ihtilalcilerin reislerinden biri 
olan B. Gonzala Ramon, kızıl milislere 
teslim olmak ir.temediğindeıı komiinist• 
lcr tar. fından öldiırülmüştür. 

Somosieırn ı·c Gıwdarmmada 

s ii k fı n 
Burgos, 13 {A.A.) - Resmen haber 

vcrildigine göre, Somosierra ve Gua· 
darrama cephelerinde hiç bir askeri 
harl\ket yapılmamıştır. 

Keşif kolları muhtelif bölgelerinde 
mu va( fakiyetle ilerlemeye devam et .. 
mektedirler. k:Jylerde insan kaynaklarını kemirmesi 

etrafında Avrupada çarpışan cereyan· 

lan hulasa eden "Bilyük §ehir ve köy 
meselesi,, yuısı bu mevzularla ~Ji~alr 
onlar için dikkatle okunmağa layıktır. 

Denizlide bir zelzele 
ZAYr 

Gem•rtıl Mola IJm·,os'ıfo 
Burgos, 13 (A.A.) - Asi kuvvetleri 

teftiş içın paz.ar günü Saragoıdan hare
ket etmi~ olan General Mola, dün ak
şam buraya gelmiştir. 

1silnı? ı·e hii kiimeıe 
gönderilen tayyareh!r 

Yukarda da söylediğimiz gibi ''Ül· 
kü .. ülkü yolundaki newiyatı ile yalmz 

• halkevlcrimizin değil, biltün mcmlek~
. d ~ 1. b'r deraisi kütüphanelen· 

tın e~er ı ı ,.. • 
mizin baıı kıymeti olmuştur. 

:ıı •• 

Denizli, 13 (A.A.) - Du:ı 12 22 de 
hafif bir zebele oldu. Bir dakika soma 
uzun ve çok pddetli bir zelzele daha 
oldu. Ufki oldugundan zayiat ve basa- 1 
rat olmadı. Saat 12.45 de, 1.5 de, l.251 
de, 8.35 de ve 8.42 de olmak üzere bet 
zetıele daha oJdu. 

Ankara urayından almış ol
duğum 1513 sayılı ve 1168 sicil 
numaralı toför ehliyetimi kay· 
bettim. Yeniıini çıkaracağımdan 
eıkisinin hükmü yoktur, 

Hacımuıa mahallesi Darso
kak No .2. evde 329 doğumlu 
Halil oğlu Şakir 2-3703 

tlsiler, hükiimetin Fronstıyfl altın 
göndernıe.•ini prot~~to ettiler 
Burgos, 13 (A. A.) - Milli mUda-

Londra. 13 (A.A.) - İkiııi hollan· 
dalı ve dördü inıiliz olan altı nakil tay• 
yareai bugün İspanyaya müteveccihan 
Kroydon ajanından havalanmışlardır. 

Bu tayyarelerin dördünün Asilere 
ve ötekilerin ispanyol hükümctine ve• 
rilecct>i söylenmektedir. 

Tefrika: No: 24 

Ctl"'iNMi~EN l~S.t\N 
Yazan: JJr. ALJ:,X}S L il ı<J<t:L 

'/'ıirk~eye ~·evıren: NASUilJ lJAY UAR 

-----· 
il 

Vücudun i_.ı-ülcri ve §ekli 

1 .. b.. .. khik rnerte...x-leri sırasm
n"an vucuou, uyu ld d Kendi· 

da ı 1111 ile vıldız arasında yarı yo a ır. b" 
' • .; · b ı k" . · veya u-

Sİ) le kıyaslanan şeye nıs et e U<iU • h .. 

Y. k .. ·; . Uzunlug· u iki yiiz bın ıw..sıc ~~-u gon.ııur. b uç 
resine, yahut iki milyon adi mi~ro ~. :;.y:r 
uca sıralanmış iki milyar albtimın cuzu e.r. ıne 
rn.. 'd' s· 'droı'en ator ıuna nisbet edılınce 

usavı ır. ır ı . bü üklüktedir. 
tasavvuru kabı! olamıyatak hır Y d'ld·v· 
Fakat bır dağ veya arz i e mukayes~ e 1 .. gı 
takdirde he"' •n ufalıverir. E"e.est dagn ıı~ yuk
sekliı!ni eı 'qmek icin dürt Lind n fnzl~ ı~sanı 
uç uca di.un k gerektir. Nıcıf ınnihar da resı as -
~ ı yiı mi mıl' on kagı yukarı, yanv n sır nmış 
d . .. d , .. 1 lu ~ ına '-'a'ondır. Bı-

ır ıns.ın \U u un· • ,; k 
lir'z ki ı"ık, bir sanİyt>Je, yuz elli milyon ere 
insan vı ~udu u ıınlıı.:Yunca ıleril r ve .vıl~.ızl.~r .. a
t:'"!t ,.:ınki mf>""'felt-r j.,r. "ısık vıllan .. ılc olç~lur. 
1 •., bu se':> hle, vi;r,ıd·•mt•z bu m•11·ayrıt" .81~'.: 
l'l'İne irca oJununcQ ta"'avvur edilmez hır U• 

çüklükİ:e kalır. Fakat hakikatte büyi.ikliiğlimü
zün veya küçüklüğümüzün hiç bir elıemiyetl 
yoktur. Zira bize has olanın fizik ölçüsli :>ok
tur. Dünya yüzünde işgal ettiğimiz )er, mu
hakkak ki, hacmimize tabi değildir. 

Görüniişe bakılırsa boyumuz nesic höcrelt>
rinin vasıflarına şunik mübadelelerin ve uzvi 
yetin tegaddi vasıtasiyle hasıl ettiği değişiklık
lerin mahiyetine uygundur. Asabi scyyale her· 
keste aynı hızl intişar ettiği cihetle, biı.lerden 
daha cüsseli kimselerin harici şeyleri çok yavas 
sezmeleri ve bu gibilerde harekete geçme aksul 
amelinin çok gecikmesi ve aynı amanda, şimik 
mübadelelerin de ziyadesiyle tadile uğrunuısı la
zımgelirdi. Pek iyi bilinmektedir ki herhangı bir 
hayvanm vücud sathı hacmine nisbetlc ne ka
dar geniş olur a uzviyette beslenme suretiyle 
, uku bulan değişiklikler de o nisbette faaliyetle 
husule gelmek edir ve herhangi bir şeyin hacmi 
ufalınca o şeyın sathının hacmine nisbeti büyü
mektedir. işte bundan dolayı, metabolizm adı 
v rilen tegadc ı suretiyle vaki değişiklikler, bü
yük hayvanlarda küçüklerdekinden daha hafif. 
tir. Mesela at'taki metabolizm faredekinden ha· 
fiftir. Boyumuzun fazla uzaması §İmik müba· 
delemizin kesafetini ve mesela, muhakkak su· 
rette sezme kabiliyetlerimizin ve çevikliğimizin 
bir kısmını azaltabilir. Böyle bir hidiae ise Wku 

bulmryncaktıı, zira insan bünyesi çok değişınc
mcktediı. Viicudumuzun ebadı hem vem:>et \e 
hem de gelişmemizin şartları tesiriyle şekilleri
ni almaktadır. Kısa ve uzun boylu ırklar vardır: 
lsveclilerle jAponlar gil i... Muayyen bir ırkta 
tiirlü bavda insanlara rastlanır. iskelet hacminin 

bu farklılığı dereki guddelerin vaziyetinden, 
bunlardaki faaliyetın wman ve mekan içindeki 
miinast>betlerinden gelmektediı. lmdi bunların 
derin bir manası vardır. Uygun bir tegnddi \ c 
yasama tarzı ile bir milleti teşkil eden ferdlerin 
iskeletlerini bi.iyi.itmek veya ki.içütmek ve aynı 
zamanda nesiclerinin ve ihtimal ki zek:llarınııı 
keyfiyetini de tadil etmek knHildir. Demek ki 
viıcuda dalıa fazla giizellik veyn ndale kuvveti 
vermek için onun ebadını köri.ikörline değiştir
memek gerektir. Zira hacmimizin biraz tadili 
fizıolojik ve zihni faaliyetlerimizin çok ehemi
yetli değişikliklerini intaç edeb'lir. Umumi ba
kımdan en duygulu, en çevik \C en dayanıklı 
insanlar büyük değillerdir. Musolini ornt boylu
dur ve Napoleon ise kısa boylu idi. 

Benzerlerimiz hakkında en çok bildiklerimiz 
onlann tekilleri, hal ve tavurlan ve çehreleridir. 
SckiJ, vücud ve ıuurun keyfiyet ve kudretini 
ifade eder. Aynı ırkta da ferdlerin yaşayış tar· 
zma göre deği9ir. Hayatını mücadele içinde ge· 
ciren. hava muhalefetini ve tehlikeleri hice sa· 

yan, Galilec'nin keşifleri kadar Leonardo da 
Vinci ve Michel Angelo'nun ölmez eserleri için 
de heyecan duyan Rönesans devri insanının 
manzarası, blitiin mevcudiyeti bir büronun dört 
dll\ ariyle ve iyice kapalı bir otomobilin pencere• 
!eriyle sınırlanmış olan, budalaca filmleri sc>yre· 

den, radyosunu dinli)IPll, goli ve bric oym_rna 

modren insanınkinden büsbiıtiin başkadır. Her 

de\ ir insan üzerinde kendi izini bırakır. Otoma· 

bil ve sinemanın n1 ' ~ulü olan bir yeni tirin 

- hde lfıtinleı arasında - tcıessi..im etmekte oldu· 
ğunu görüyoruz. Bu tip yağlı, nesicleri gevsek, 

rengi ucuk, karnı fırlak, yüniy\işü sarS<ık, rdı· 
re.si zekasız ve kaba olarak ta\ $if edilebilir. Ay· 
nı zamanda bir başka tip de zuhur etmektedir: 

geniş omuzlu, ince endamlı, kuş kafalı atletik 

tip. Vellıasıl şeklimiz fiziolojik itiyadlanmızı 
ve hatta her zamanki düşi.lncelerin izi tem il et· 

mektedir. Bu şeklin vasıflan bilhassa deri· 
nin altında, kemikler boyunca uzanan ve hacim• 
leri tabi tutuldukları e .. ersislere bağlı bulunan 
adalelerden gelmektedir. Vücud güzelliği biitiin 
adalelerin ve iskeletin bütün kısımlarının ahenk· 
li bir aurette inki§afından ibarettir. 

JSonu var) 



SAYFA 6 

ANKARA LEVAZIM AMtRLlGt 
SA TIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 
İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler iırin beş bin ton 

lavamarin kômurü 20 agustos 936 perşembe günü saat onbeş buçuk
ta Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 66350 liradır. İlk teminatı 4S67 lira 50 ku· 
ruştur. Şartnamesi 332 kuruş mukabilinde komisyondan alınır. İs
teklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat eve] komisyona vermeleri. (273) 2-3486 

ILAN 
Kolordunun yıllık ihtiyacı olan 120 ton kok kömürü açık eksilt-

me ile Sdtın alınacaktır . 
3 - İlk pey parası 198 liradır. • 
4 - İhalesi 20 ağustos 936 perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. 
5 - Evı;af ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin her gün komisyo-

numuza ve eksiltmeye gireceklerin de belli gün ve saatte Çorluda 
Y t satın alma komisyonuna müracaatları (263) 2-3470 

İLAN 
1 - Erzurum garnizonu ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile bir 

milyon iki yı.iz hin kilo pelit meşe odunu münakasaya konulmuştur. 
Bu odunun maktaı Kigı kazasının ermiş köyü civarındaki Endiris 
Devlet ormanlarından verilecektir. İhalesi 17 ağustos 936 pazartesi 
günü saat onbeştcdir. Teminatı muvakkatesi 1800 liradır. Taliple
rin şartnamesini görmek üzere her gün ve ihaleye iştirak edecekle
rin teklif mektupları ile birlikte muayyen gün ve saatte müstah· 
kem mevki binasında kor satın alma komisyonuna müracaatları. 

(196) 2-3374 
İLAN 

1 - Bergama kıtaatı için 393 ton kuru ot kapalı zarf usuli ile 
n alınacaktır. 
2 - Malın tahmin bedeli 11790 liradır. Birinci teminatı 884 lira 

"5 kLıruştur. , 
3 - İhalesi 17.8.936 pazartesi gı.inU saat 14 de Bergama askeri 

satın alma binasında yapılacaktır. 
4 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupla

rını veyasut .tahvilatlarını ihale saatinden evci Bergama 9'1aliye 
veznesine teslim edeceklerdir. 

S - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenler için hergün komis-
yon açıktır. (179} 2-33S1 

İLAN 
ı - Tüm kıtaatı için kapalı zarf usulü ile 992500 kilo un alına

caktır. 
2 - Unun beher kilosuna onbeş kuru tahmin edilmiş olup te· 

minatı 8694 liradır. 
3 - İhalesi Çanakkale tüm atın alma komisyonu binasında 28 

ağustos 936 cuma günü saat onbeş buçukta yapılacaktır. 
4 - İstekliler 2490 numarah kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki 

resaik ile beraber teminatlan ile ihaleden bir saat evci on dörtbu
çukta komisyona gelmeleri. Unun şerait ve evsafı Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonunda öğrenilebilir. (380) 3682 

İLAN 
1 - Niğde garni::onu için ihtiyaç görülen 48000 kilo arpa kapa· 

lı zarf usuli ile 31-8-936 pazartesi gUnU eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tutarı 14400 lira olup ilk teminatı 1080 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara levazım amirliği satın alma komisyo

nunda da görülür. 1 teklilerin Niğde satın alma komisyonuna mü-
rac.-.,•1~~. (396) 2-3683 

1LAN 
1 - Kars garnizonu ihtiyacı için 30000 kilo sade yağı kapalı 

zarf usuli ile ihalesi 21-7-936 günü saat 10 da talip ırıkmadığından 
yeniden ihalesi 21·7-936 dan itibaren bir ay zarfında devam etmek 
İ7'.ere pazarlığa konulmu tur. Birinci ve 2 inci defa pazarlığına ta-

... çıkmadığından 3 üncü defa pazarlığı 21·8-936 cuma saat onda 
.. "ta askeri satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 19500 lira muvakkat teminatı 1462 lira 50 ku
tur. Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler her gün ve pazarhga 

tırak edecekleri~ belli gün ve saatte Karsta komisyona müracaat-
ları (jnı;) 2-3684 

İLAN 
1 - Harbiye nı ktebi ihtiyacına sarfedilmek üzere 40GO kılo 

kırmızı mercimek 29-8-936 cumartesi günü saat l l de açık eksiltme 
ur tiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme Ankara Levazım amirligi satın alma komisvonun
da ı·apılacak ve şartn':imesi mezkGr komisyonda her gün göriilür. 

3 - Mercime in tu·~rı 680 lira olup muvakkat teminatı 51 liradır 
4 - İ teklilerın 2490 numaralı kanunun 2. 3 uncu maddelerin

deld vesaik ve teminatı muvakkate makbuzları ile l\elli gün ve sa-
atte komi.: ·onumuza gelmeleri. (394) 2-3685 

iT AN 
1 - 38000 kila sade yağının ihale günü olan 11-8-936 sah günü 

saat onda istekli çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıstır. 

2 - F.k iltmesi Sarıkamısta tümen satın alma komisyonu bina
sında 29-8-936 cumartesi günü saat onda yapılacak. 

3 - Sartm\mesi parasız olarak komisvondan verilir. 
4 - Tahmin bedeli 247j)O Jira muvakkat teminatı 1852 lira 50 

kuruştur. 

5 - İsteklilerin belli edilen ihale saatından bir saat eveline ka
dar kanunen komis..;ona verilmiş bulunacaktır. (414) · 2-3688 

İLAN 
Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için bir milvon kilo çam odu

nund n 500000 kilo kuru ç<ım dip kökü ve 500 bin kilosu da cam ku
ru enkazı olmak iizere kanalı zarf usuli ile münakasava konulan 
çam odununa ihale J?iiniınde verilen fiat gali görüldüğünden bir ay 
zarf mda intaç edilmek üzere pazarltaa konulmu tur. İlk pazarlığı 
17-R-9~6 pazartesi günü saat onbeştedir. Muvakkat teminatı 1454 li
radrr. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün ve miinakasa
va istirak edeceklerin yevmi mezk<Jrda Erzurum müstahkem mevki 
bin:.<1rnda kor satın ıılma komi vonuna müracaatları. (41S) 2-3689 

Aııkara Valiliiinden: 
Cinsi 

931 modeli Buik 
markalı otomobil 

.Muhammen bedeli 
Lira kuruş 

500 00 

Dipozito miktarı 
Lira kuruş 

37 50 

Yukarda evsafı yazılı otomobilin 28-8-936 cuma günil satılmasına 
kar"r verilmiştir. 

İsteklilerin sfü:µ ı:reçen eün ve saatte hizalarında gösterilen dipo
zito makhuzu fle b .. ikte Defterdarlıkta kı•mlan satış komisyonuna 
müracaatları. _(418) 2-3691 

--------~--------
ş rayıdeYlet Eksiltme 

l(omi von 111 • n : .. 
Şurayı Devlet d hesi icin SO ton kok kömürü alınacaktır. Tah-

min b d li 1550 , 1·r r· iltme kapalı zarf usulile 7 eylnt 936 pa· 
z t i giınü ) , • 1 ;:ın o gün Şurayı Devlet dairesinde topla-
n k komis nun , 7 5 ni betınde muvakkat teminat mektubile 
Lı li. e :z rfların a Jı:ıcagı saat 14 e kadar teklif mektuplarını ko· 
mıs)•on reisli ıne verilmesi ve şeraiti 8ğrenmelı: için daha evet mez-
lı:ilr reislh.e müracaat edilmeı;i ilan olunur. (420) 2-3693 

, 
ULUS 

ANKARA BELEDIY E RElSLlCI lLANLARI 
İC.A~ 

1 - Temizlik direktörJügı.ine ait iki adet doç markalı eski kam· 
yon ile hayvan pansiyonunda 7 kalem hurda eşya ve Sıhhat işleri 
üç adet boş varilile iki adet oto dış lastiği açık artırma ile satı • 
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli Mnvakkat teminat 
(49.60) (3,70) li 

3 - İstekliler 27-8-936 per§embe günı.i saat onda itfaiye arka· 
sındaki levazım anbarına gelmeleri. (416) 2-3690 

11.AN 
ı - Yenişehirde Atatürk caddesinde 1048 inci adada 15 parselde 

27S metre murabbaı ada fazlası ve 505 metre murabbaı yol fazlası ki 
ceman 780 metre murabbaı Belediye malı arsa ıs gün milddetle ka· 
palı zarfla artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 23400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1750 liradır. 
4 - Sartnamesini görmek istiyenler her gün yazı İlileri kalemi

ne ve isteklilerin de 28.8.936 cuma günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları ve teminatlarile t~klif mektuplarını o gün 
saat dokuz buçuğa katlar Belediye encümenine vermeleri. 

____________ (423!_ 2-3692 

Anl,!lra ''~·Hl1mnilen: 
BaHi merkez okr•1unun 733 lira 93 kuruş bedel keşifli tamiratı 

açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün Maarif Müdürlüğüne ve ihale glinü olan 31-8-936 saat 16 da 
% 7,5 muvakkat teminat akçı-teri ve şartnamede yazılı diğer vesa-
ikivle rlaimi encümene miirac~:ıtlarr. (403) 2-3686 

· st nln 1 . 
Belediye merkezi ile şubeler, müessesat, hastaneler ve ılk mck· 

teplere tazım olan 2Q53.5 ton miktarındaki kok kömürü taşımasile 
beraber kapalı zarfla e1'siltmeye konulmuştur. Bir ton kok kömüre 
taşımasile beraber 18 lira fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Le· 
vazım Müdürlüeiinde göriiliir. Eksiltme 24 ağustos 936 pazartesi 
günü saat ıs de daimi encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 nu
maralı kanunda yazılı vesika ve 3908 lira 50 kuruşluk muvakkat te
minat makb• z veva mektubunu havi teklif zarflarını yukarda yazılı 
günde saat 14 de daimi Encümene vermelidirler. (267) 2-369S 

Adlive Ve \:aletinden: 
ı - Cinai ilmi beşer adındaki kitaptan en az beş en sok dokuz 

forma beherinden 2500 kitab olarak pazarlıkla tabedilecektir. 
2 - Beher formasının muhammen bedeli yirmi dört liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 16 Hra yirmi kuru11tur. 
4 - Pazarlık 17 ağustos 936 pazartesi günü saat on beşde Adli

ye Vekaleti Levazım MUdiirlüğü odaı>ında toplanacak komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

5 - Pazarlığa iştirak edeceklerin bu hususa dair şartnameyi 
Ankarada Adliye Vekaleti Levazım Müdürlüğünden ve lstanbulda 
Adliye Levazım memurluğundan imza mukabilinde parasız ala
bilirler. Pazar günü teminatını havi makbuz ve Banka mektubu ile 
komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. (202) 2-3538 ----
Ank~ara '' aliliğinden : 

Cinsi Fiyatı Tutarı 
Kilo Adet Lira Kuruş 

Ekmek 11 11000 1210 
Sadeyağ 9S 1000 950 
Zeytinyaaı fi 'i 400 260 
Pirinç 2t) 8'i0 170 
Makarna 2'i 2no 50 
İrmik 25 ., 'i fi 25 
Un 1 'i 700 lO'i 
Ni asta 25 'i 1 2S 
Pirinç unu 2'i 5 1 2S 
Sehri"e 3 50 15 
Kuru incir 30 2'i 20 so 
Kuru üzüm 20 ı<O 12 
SHmısak 50 1 'i ... 50 
S::ılnmura yaprak 20 "5 1 ı; 
Cevi7ici 40 10 4 
Karabiber 1?0 2 2 40 
Kuşüzümü 40 5 2 
Cam fıstığı 1'10 2 2 
Fınchkiçi 100 5 5 
Kuru kayısı 70• 30 21 
Konı::erve 3'i lSO 52 50 
Zevtin 35 250 87 50 
So~a 12 350 42 
Sabun 40 600 240 
Bu~day 20 10 z 
Bult~ur 12 125 15 
Nohut ıs 200 30 
Limon 5 1000 50 
Kuru lı"mva 100 10 1() 
İhlamur 60 5 3 
Kuru soğan 8 1250 100 
Patates 8 ısno 120 
Mercimek 17 ıoo 17 
Kuru fasulya 18 400 72 
Tuz s 300 24 
Yumurta 2 sooo 100 
Çay 380 10 38 
Tel kadayıf 25 30 7 so 
Salça 2S 100 2S 
Sirke ıs 100 ıs 
Reçel 40 100 40 
Şeker 33 1100 363 
Süt 20 200 40 
Yoğurt 25 500 12S 
Kaşar 75 100 75 
Peynir 45 500 225 
Tereyağı ı.rn ~ 7 
Ta han 40 10 4 
Pekmez 20 10 2 
Tahanhelvaaı 40 20 8 
Koyun eti 45 3000 1350 
Kuzu eti 40 150 60 
Karaciğer 20 150 30 

6226 65 
Onuncu yıl yatı okulu talebesinin iaşeleri için muktazi yukarda 

yazılı asr.ari (6ı25) lira {65) kurus muhammen bedeli olan erzak 
kapalı zarf usulivle yapılan münak;ısasında tali{> zuhur etmediğin· 
den 6-9-936 tarihine kadar pazarlıkla tedarik edilmek üzere ve açık 
eksiltme ile münakasaya Konulmuştur. İsteklilerin prtnamesinde 
ve artırma eksıltme kanununda yazılı vesaikle her hafta pazartesi 
ve perşembe günleri saat 16 da Vilayet daimi encümenine müraca· 
atları, (408) 2-3681 

.t'\nkaı a \al" iO-iıuh 
~ 

l : 

Adı Fı .. atı Kı o A et 
k;urus 

Bugday 10 20 
B•· 1~:r 12 3 '.I 
Beıaı: peynir 45 400 
Çeviz içi 40 10) 
Çay 400 C) 

Fındıkiçi 90 ız 

Çam fıstığı 80 15 
İhlaınur 80 5 
trmik 25 . 20 
Karabiber 140 10 
Kuı·u kayısı 30 100 
Kuru incir 3S 100 
Kuru fasulya l 7.5 000 .. so~an 8 900 

.. Üzüm 30 100 
Kuşüzümü 30 ıs 

Limon tuzu 00 10 
Makama 27.S aı;o 

Mercimek 17 5 250 
Nohut ıs 200 
Pekmez 2S 150 
Pirinç 20 1000 
Patates 8 1800 
Pirinçunu 30 10 
Sadeyağ 85 1000 
Sabun 40 400 
Salça 30 lSO 
Sarımsak 60 40 
Sirke 20 170 
Seker 32 1000 
Tahi 40 100 
Tuz 8 250 
Un ıs 600 
Zevtinyağı 70 200 
Armut 20 100 
Ayva ıs 100 
Domates 13 100 
Dolmalık bibeı ıs 60 
Dereotu 2,S ıod 
Elma 20 200 
Ekmek ll ısooo 
Havuç 8 200 
Hiyar 5 100 
İspanak 10 1000 
Kavun 7.S 200 
Kabak 7 2'l0 
Koyun eti 38 3r::ıo 

Kuzu eti 3S 500 
Lahana 8 400 
Limon s 420 
Marul 7 ıso 

Maydanoz 2.5 300 
Patlıcan 15 200 
Pırasa 7.S 600 
Portakal 4• 1soo 
Sığır eti 30 700 
Semizotu 12 lSO 
Tel kadaif 2S I 50 
Süt ıs 400 
Taze Bamya 30 40 
Tahanhelvası 50 100 
Taze üzüm 20 300 
Taze so~an 2,S 200 
Taze fasulye 20 300 
Taze bakla ıs 300 
Salamura yaprak 30 100 
Yassı kadayıf 25 20 
Yumurta ı,s 700 
Yoğurt 20 700 

Eti mes'ut yatı okulu talebesinin ia~eleri için muktazi Y 
ya~ılı asgari (7422) lira (30) kuruş munammen bedeli olan 
kapalı zarf usuliyle yapılan münakasasında talip zuhur etrne<h 
den 6-9-936 tarihine kadar pazarlıkla tedarik edilmek fizere ve 
eksiltme ile münakasaya konulmuştur. İsteklilerin şartname t 
ve artırma eksiltme kanununda yazılı vesaikle her hafta P 
ve perşembe günleri saat 16 da Vilayet daimi encümenıne ın 
atları ( 407) 2-3680 _./ 

afia Vekaletinden : 
~ 

ıs ağustos 1936 cumartesi günil saat 10 da Ankarada Nafıa 
kanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 Jeti 1 
muhammen bedelli 900 metre tulilnde 200 m/m. lik ve 200 ~e~r~ 
tünde 70 m/m. lik dikiş$iZ manşonlu çelik boru, 116 adet s e ~t 
ve 329 adet işlenmemiş çelik rekor, 8 adet bridli volanlı vana 
adet klapenin pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. ~ 

Eksiltme şartnamesi ve tderruatı parasız olarak bakanlı" 
zeme dairesinden verilecektir, 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuru9tur. ı1I 
İsteklilerin 15 ağustos 936 cumartesi günü saat 10 da Ank;,r 

baksnlık malzeme eksiltme komisyonuna milracaatları lizırl'l 
(348) ~ 

Kapalı zarf usul ile eksiltme ilanı : 
' 

,, Tunceli Nafia Direktörl~Oiiudfıı' 
pili) 

ı - Eksiltmeye konulan İ§!: (Tunceli Vilayeti Ovacık ( 
kazasında hükümet konağı inşaatı) dır. 

Keşif bedeli 20600 liradır. 
2 - Bu işe aid ,artnameler ve evrak ıunlardır. 
A - Ek iltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi 
C - Nafıa işleri 9eraiti umumiyeıl rtı'•ııı' 
D - Tesviyel türabiye, şose ve kArgir lnpatı dair fenni fi 
E - Husust §artname 
G - Proje 
F - Keşif cetveli, ilsilei fiat cetveli, meteraj cetveli 
H - Devlet Demiryolları fennt gartnamesl bil~dt 
İstlyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira bedel mutca 

Tunce1i Nafıa Müdilrlilğünden alabilirler. f;li 1 

3 - Eksiltme 31-8-936 tarihinde pazartesi günü aut ıs de 
de Tunceli Nafıa mlidilrlü~U dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulite yapılacaktır. rıak 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1545 lira nıu' g 

-teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olııP 
termesi lazımdır. 

(Narıa Vekaletinden is" vi"<'bilmek için vesika atacaktır.> 
6 - Teklif mektupl?~ 1 ~ "3'' cü maddede yazrl.r et 

1
' bir saat evveline kadar ' • fıa Müdürlüğü Daire ıne 

terek Eksiltme komisyo '"le makbuz mukabilinde ' 
cektir. Posta ile gönderile tupların nihayet 3 cu rl1 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mi.ıhiır m u 
ce kapatılmı~ olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
edilmez. (410) 2-3687 
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ULUS 

AS "F ~I FABRI ~KAOL~~S~ONU lLANLARI = lfJ. :\.. E=_-
SAı 11 ALMA '' = 

, JF ELEKTRtK MALZEMELERt - Umumı" l\füdür)ü§iııden: §= 
MUHTE I k da cinsi yazılı = c.; 

1• (31000) lira olan yu arı k isyo· ;: = 
Tahmin edilen bede ı "d"rlüğiı satın alma om f = . ğ' ek fabrikamıza sa· = 

rnal~eme Asl.eri falırikalar umu_m mues·ıu iınü saat 15 te kapal~ ?-3'r '3 1 - Gemlikte inşa edılmekte otan ~unllıp k suyunun kaptaj =: 
'h' de piizart g ı abıln1de = hilden 3 kilometre mesafede kam _ıca k rılmı tır := 

nunca 28 eyliıl 936 tarı ın (B. ) lira (55) kuruş mu : r :: ve isalesi işi vahidi fiat esasi le eksı~tmC} e çı a ş • § 
ile ihale cdıl cet.tir. Şartname. ır ı kat teminat olan (2325) . ı- = İşı'n tahmı' nedilen bedeli 31.155 - ]ıra.dır. =-k . d ')' Taliplerın muva • 14 kadar komıs· : d omısyoı. an ven ır. czkiir giinde saat e 2 3 nu .: z - Bu işe ait münakasa evrakı şunlar ır. S rayı havi te'·lif mektupla. n.ı m 2490 num:ııalı kanunun v~ ; :: A) Eksiltme şartnamesi 5 
yona vermeleri vckcndilerır:•n de kiir gun \'e saatte komısyoon = B) Mukavele projesi, 1 
maralı maddelerindcl:i vesalkle mez 2-359 : 

Ü 1 (287) : C) Umumi şartname, 
m racaat arı. a D) Hususi fenni şartnlrre 

tl AN 1 =_ F.) Sı'lsı'lei fiat cetveli e;; , 1 1 nc<:redilmiş o an C: 
· , ı inde ga.,cte er e k' ·ı,.nla - F) p oieler = 

24 26 28 30 temmuz 936 gı.~ e . nıakkaıılar h Kında 1 1 
;·

1 
- r . 

1 
mukabilinde Ankara- = 

• . 1 mu tlu cms y nıden ı an - 1stiycnler bu evrakı 1.60 lırıı br~e ··a" l'"üu"nden ve Sil· E: muhtelıf cıns e e c ve 1 . • d ısik\ık v rdır. c k M 
1

A 

01
u uru~ -

rın hükmü yoktur. Şartname cnnue 2-3591 - da Sümer Ban uame .t 1 bilirler. E: 
edilmiştir. (312) - mer Bank İstanbul ulı r 1 n rtın 2 8 

16 
d SUm 5 

ı . . atı - . 5 ATr t JC)"f> ~ 1ı günü saat a er = 
... 1" ü binasının ikma ı ınşa 3 - Ekı:ıltme 2 &us o~ . . . .. d ki koıpisyon huzu· E: Kırıkkale Grup Mudu ug . d li ( 10774) lira (SO) ;:: Bank İstanbul şubcsı m -1 rJü ur e =: 

• 'kl'k apılan ve ke ıf be e d r = runda yapılacaktır.,, =: Şartnamesinde deE;ışı ı . y skeri fabrikalar umum mu u u- E 4 - Ekciiltme kapalı zarf ıısulile olacaktır: t vermeleri Hl- § kuruş olan \ ukarda ya ılı ın. at a s 936 tarihinde salı gunu sa· = . . 2337 J' • • "t temına -
rru" satın alnıa komi • onunca 2S aouııkotı'r Şaı tname 27 kuruş muka· :;: 5 - tst klıleBrın d b ırnl. ~t '. ..... e girecekler ilan edilen 5 
.. ı d 1 e ( 8) zımdır. un an aş : e 1 ' • klarını tevsik ede· = at 15 de kap lı rnrf ıle i ıa e e .' ec. . kkat teminat o an 80 = 1 ptı -

·ı · Talıplerın mu.ıa X k • = m hivette bir i i muv f ... e• e va ı· e kadar Bankaya :E bilinde komısyor da verı ı · ezkur ünde s at e ' k ·ı r d "r 'n evt' ın -
lira (10) kuru u havi teklif melctupla:rını ı;; 2490 num rnlı k nun~n - rek e sı tme g mun ." .., r l •k pul getirmek 6U· =: 
dar k mi von.ı vermeleri ve kcnd,ı.le ımnuı~ .. ~een g n ve attc komıs- - miıracaatla beraberlerın ~ ku bunu teklif mek- :E 

saı e " J E r tile bir ehliyet ve i · al c lar ve =: 
2. ııe 3. madde'erinde y ... ı ı 'e (llO) 2-3547 := tu'll rına leffedt'cekl rrl•r. .. ve saatten bir § 
Yona müracaatları. = 1 J'f 1 tunl rı vı•' -ı ,,arılı s:;un -

28 T r J KF.NDİ İPİ . 6 - Te ı mc. .. k lst nbul ıubesine makbuz § 
v .;:: at e"Yeline kadar Surı<-r Ban a = 

) lira olan) l1 arda mikdan ve cınsı - mul:abilinde v rilece ti • "h et ihale saatin· E: Tahmın e<lılen bedea (9 .oo r Umum Mudur. u Satın '.ma - Pos•a ile gönderilecek 1 tı l rın nı f n kanuni ıckil· ~ yazılı nı lzcm .. /U; en Joa rık h ad sa ı uru saat loda kapalı zarf § d n bir saat evel'ne k r ,., ;1 ve zar ı2-2584 § 
komısyonunca 1 eylul 1936 ta 

1 
,n e "k komı yondan ven ır. -= de kapatılmış bulunm ı rtt r. = ·ı s tname para ız o ar.. , µ a· - _ 

ı e ıh le edı ece tır . ._ar (735) lıra ı havı tek ıf meKh• !llllllllflfllllllllllllllllllJlllllllJ• 
1 alıplerın muvak tat temınat 01 

n k ısv ıııa vermclen ve ke 1• llflll l'I fllllllflfllllllllllllllllllfllll 1111 ' 11 
rını ınezkm gunde saat 1., e ka ar 

2 
°·; J ır. ıode ındcki ve .e 

ıerının de 2 o numaraıı,;ı~·yı~~~·:n~r~caa~ıarı (366> 2-.stı:il Ast .. eı·ı" I~.,ahril{a1* ı· 
ınc..: , r gLJn ve saatte o f-. 

4000 KtLo sARI sABUNLu KösEı.E Ti<'aret Kaleminden : 
1000 KİLO SAl{l VAKİıİ 
250 Kll .. O ŞAtJJ...l DKl<ı ~ Aoı..I KÖSELE 
2!>0 KiLO SAI..MASTHRAAg~ ~;ROT~LU KvS~ J E 

1000 KİLO SALMAST · 
. J'ra olan yLtkarda mıa<darı ve cırsı 

Tahmin edilen bedeh lSSOO ı M . u··rıu u satın alm.ı ko-
• F b ''·alar Umuın ua ' ı rf Yazılı malzeme Asken a rıı;.. sah LJn~ saat 15 de Kapat za. 

nıisyonunca 1 eylu. 936 tarıhınde g 
1 

k komisyondan ,erııır. 
·ı . Ş t ame par hlZ o ;:ıı:ı . 'lif ı e ıhale edilec tır. ar n 

1162 
l.ra 50 kuru u havı tc.: 

Taliplerin muvakkat tcmınat olan ka J.ır komisyona verme1< n ve 
mektuplarını mezkur gunde saat 15 e ..: \'e 3 m ddei ·rındl'k. v • 
kendile ınin de 2490 numaralı k~nıın:~' m:.ı. acaatlarz. (308) ı- 3612 
sa.ıklc mczkür gun ve ~aatte komısyo 

MUl.tTELİF CİNS E1FLER: 
J a ot n yukarda cinsi yazılı 

Ta 11n in edilen bcn·:ı (U03l) •r d r "u ü satın alma konl'ı.' 0 

tnalzen'.e Askerı 1dbrıı<d. r u;;•;n :;;,~ .. t ~5 de kapalı. z.arfla ıha
nunca 29 eyliıl 936 t. 'ıhındc ~rak kotrıı yondan verılır. . 
le edılece' tır. Şartn me par ız ~olan ( l. ) hra (33) kuru u havı 

l lıplerın muvak at temın01 ıe saat 14 e kadar 1. mısyona ver· 
teklıf me tupl rını me dı.u~ ~~J.maralı k nuilun 2 .. e 3 mıtddele· 
me ı ve k n ıler ın e atte m syona muraca t rı. 
rı Jc .i v 1 mt: ur gun ve 2- eııs 

{Jl l) 

MUHTELiF CİNS MAKKAPLAR: 
• 1 n yu rd cın ı vazıh 

Tahm n edılen be~eli <~:;~~ ~;~d~rlu ·u Satın A ma Komı~: 
Asken l'abrıkalar ba nu s at 15 de kapa 

m: ~ 30 eylul 936 tarıhinde çar ar;' ız ~ıarak omsiyondan ve· 
~arf ıle ıhale edılc ektir. Şartnamet polan i 1290) hrayı havı teklıf 
ri ir. Taliplerın muval.kat tem tn:4 e kadar komsiyona ~erm~lcrı v~ 
mekııtplarını ncı:k lır gundc ~a~ nunun 2 'e 3 maddelerınde 2~;:~4 
kendilerinın de 2490 numara 1 a muracaatları. (309) 
ikle mezkur gun ve saatte komısyon 1 
1 D. D. YOLLARI Vi~~t:~~~Jt~:N~RI: 

MODORLUCO S. A. k kılomrtreleri 
- hidi fi atı ve oca . l k İdaremiz ihtiyarı i(i:n aşagı~a ;a balast kapalı zarf usulu ı e e • 

yazılı bulunan (18000) metre mıki 1 

· ı · unu aat ıs ııhmeye konu r.ıuştur. . • ılıyan pazar e ı g 
Eksiltme (24 - 8 • 936) tarıhıne ras k isyonunca yapılacak· 

de Kayscri'de dörduncu mın aka ışletme om --

tır 'ra teminatı muvakkate ver-
. Bu işe girmek istiyenlcr-!n. o;~~al~rla kanunun 4 uncu madde· 

meleri ve kanunun tayın ettıgı v .. k nunr bir hali bulunmadı-
• 'b· c ... eksiltmeye girmeğe manıı. a

7 5 936 gun ve 3296 sa-ıı mucı ın .... • azetenın • • ı 
ğrna dair bevanname ılc Re~ı lg n talimatn me d ırc ınd ınmış 
Yılı nilshas nda intişar e~mış o ali U muayyen olan saatten bır saat 

l 'fl 'ni eksıltme g n • ı: d vesika ve tel. ı en . . J'ğinc vermelen hızım ır. . 
e~vcline kadar komısyon r~~~avelenameler dördiıncu mıntaka .ı -

Bu iı:;e aid şartname v~ da yol reisli •inde ve Samsun, Sıı,;aı 
}etme müdürliıgUnde, An ~~ dağıtılmaktadır. (264) 
istasyonlarında parasız olar Vahidi Fiatı Taş oca ,ı 

Bal st Kr. K M. 
metre mikabı 100 4 3 + O O 

2000 100 483 + 
2000 110 2 369 
2000 11 o 2 -+ 369 
2 00 100 7 + 000 
2000 100 ıo + 600 
20 o l 00 S8 .. 000 
20 o 100 215 + 000 
2 00 100 279 + 282 
2000 2--3471 

İLAN h d'l . 'h tle mukaveteıi fes e ı en 
Mütcahhidince temin ed~l~ed~;ı 0~ ~uşambası 22 eylUI 936 aa-

130 tane biiyuk ve 3 tane k.Uçuk kg ada idare binasında satın ah· 
lı günü açık eksiltme yoluıyle an a:iradır. 
nacaktır. muhammen. bedel~ 1 ~:f'lirahk muvakkat teminat, kanu-

Bu l,e girmek istıycnlerın A a.zetenin 7-S-936 T. 3297 No lu 
nun tayin etiği vesikal~r ve re~~ 'atname dairesinde alınmış ve· 
nushasında intişar etmı~ olan ta 1~ da malzeme dairesi do~u· 
ıika ile birlikte aynı gun ~a~ ıs, r bulunmaları l.ı-ımdır. Bu ışe· 
zuncu merkez komisyonun a azr ll' ve sevk ıefliğinden, anka· 
ait şartnameler Haydarpaşada tese l~~k dağıtılmaktadır. 2- 3S44 
rada malzeme dairesinden parasız 0 -

l\femur aranıyor 
Muhtelıf l.ıuro i§lcri ıle meş· 

gut olMak üzeıc g nç 1 ir me· 
nıııra ı'ırı\aç vdrdır oıo·a k.ı 
tusu ıoı muıacaat 

Kiralık oda 
Yeı '•tşchir lnkilab aokafı 

No: 4 alt kat "Kutlu,, arkasında 
2-3597 

3200 Ton jnerııtor kı mUrU 
105 Kok kömliriı 
12 '.'. Meşe kömürü 

26 D ,, Çelik demiri 
70 " Ferro mangan m 75 tik 
10 ,, Ferro silisyum -ıc 

30 ., Ferro silisyum % 45 " 
45 Aynalı demir 

1 ,. Aluminyum 
2 0 ,. Hım magnazit 

44 ,, Katr:ın 
2 Karpit 

3 o ,, Yanmış kireç 
3 ,, Kireç ta ı 
ı S ,. Krom cevheri 

ı 5 Kilo beygir kılı 
500 Metı e mik bı ceviz tomruğu 

y karda m:ı~ rı ve cin i yazıtı malzeme 2S a~ustos 9~6 t~n· 
hin ve at 15 de p arlıkta satın nhnacagından ısteklılerın aı nr 
g nde ve saatte gel el ri. • . . 

Bu malzcmenın rtn.ıme ı her gün ticaret kalemınde .&örille· 
b J r 2-3595 

Samsu ı Valiliğinden: 
Eksıltmeyc konulan iş: •·sam~un Merkcz~nde mevcut klr~ir bi· 

na uzerıne .} eniden •aptırılac~ ılk mektep ~le Ha~~a ve Lldık ka· 
z 1 rında yenıden yaptırılacak ılk mekt~p bınaları. . . 

1 _ s msun merkezindeki mek!ep bınasının keşfı ~3377 lıra 9.3 
k ruş ve Havza mektebinin 17662 lıra 21 kuruş ve Udık mektebı· 
n~n keşfi ı 7662 lira 21 ku uş olmak üzere her üç mektep binasının 
kerıifJcn tutarı 58702 lira 35 kuru tur. Ve bu üç mektep şartname· 
Jerı dairesinde birden ihale olunacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 418S liradır. 

3 - İhale ağustosun 31 inci paza.rtesi günü aaat 16 da vilayet 
daimi encumeninde kapalı zarf usulılc yapılacaktır. 

4 _ Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza mukabilinde en• 
cı.&men reisli ine teı;lim cdilmıı, olacaktır. Postadaki gecikmeler ka· 
bul edılme . 

5 - Bu ıt;e aid evrak şunlardır. 
A - Eksıltme şartnamesi 
'B _ Keşif hüh'i a cetvelleri 
C - Baym<Jırhk işled genci fartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Mukavele projesi 
F - Projeler • • 
lstiyenler bu evrakı vil~yet v~ /: ~l:ara, İstanbul ve tzmır VıU· 

yctleri Nafıa MiıdiirHıklerınde. gorcbıhrler. • 
6 - Eksıltnıeye girmek i tıy~nler. muvakkat temınat .ma~buz 

veya mektupla birlikte aşa.,ıdald vesıkaları kapalı zarf ıçcrısine 
kovmağ" m cburdurlar. 

A - Cari ene icinde Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
ve ka. . 

B - Bu işleri yapabilecekler ne daır Nafıa Vekitetinden alın-
ır ehliyet vesıkası. . 

7 - Eksiltme ve ihale rr: amelesı "2490" sayılı artırma eksilt· 
me ve ihale kanunu hUkümlcrine &oredir. ( 4500) 2-3696 
-~ ---·~~;,:..:.:..;;:,;,:,.:;_~~--------~--- .... 

inhisarlaı· Umum 
l\'Iüdürlüğünden : 

ı - İdaremizin Cibalideki Fabrikasında yeniden yap
tıracağı 23147.97 lira ketif bedelli inşaat ve tadilit kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2- Eksiltme, 19 ağustos 936 çarpmba gilnll aut 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubeıindeki Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1736.09 liradır. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar 

inşaat şubesine gelerek ve b? gi~ işleri muvaffakıyetle 
yaptıklarına dair resmi vesaı~ ~oıt~r~rek 1 JS kuruı mu
kabilinde münakasa evrakını ıstiyebılırler. 

S - Teklife aid kapalı zarflan en geç ihale &ünü saat 
tam 10 na kadar adı geçen Komiayon Reialiiine makbu 
mukabilinde verilmiı olmabdşr. (124) 2-3455 

7 

Karak··N 
Vi ay 

ı - Eksiltmeye konulan iş: A rı- lran hududunun A rı vi· 
layeti dahilinde 101·500-135-58 kılomctresinde yapılacak şose in
şaatı ve köprülerdır. Bu itlerin tahmin edilen ke if bedeli ıki J iız 
elli iki bin altı yüz altmış sekiz lira elli uç kuruştur. 

2 - Bu işlere ait şartnameler ve evraklar şunlardır. 
A - EY.siltme ~artnamesi 
B Mukavelename, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiycsi, 
E - Hususi ve .ennl şartname, 
F • Tahlili fidt ve keşif hulasa cetvelleri ve ıose grafik vt t;ış 

grafik ve mesafe cetyeli 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı fcnniyeyi on iki Jiıa alt .. 

mış üç kuruş mukabilinde Ağrı vıla.} eti nafıa müdürluğünden ala· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 27 ağustos 936 perşembe giınü saat JS dt> Ağrı 
vilayeti nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için on Ufi bin sekiz yüz elli altı 
lira elli kuruş muvakkat teminat vcımesi ve bundan başka Ticaret o
dası vesikası ile Nafıa vekaletinin 24-4-936 giınlü talimatnam si 
mucibince Nafıa vekaletinden alınacak fenni ehliyet vesikası gös
termesi l!izımdır. 

Bu vesaiki ibraz edemiyenler eksiltmeye kabul edilmezler. 
S - Teklif mektupları yukarıda UçUnciı maddede yazılı saat

ten bir saat eveline kadar A rı vılayeti nafıa müdUrliığüne geti
rilecek eksiltme komisyonu reisligine makbuz mukabili verikcek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 Unciı maddede ya· 
zılı saate kadar gelmiş olma ı ve dı zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edil· 
mez. (4476) 2-3600 

Ankara J)ef terdarJığından : 
Manyas gölu civarındaki tuzlama binası dahil olmak üzere Man

yas gölunUn 30 bin lira bedeli nıuhammenli saydiye resmi ve avı n
mak hakkı l hnzirıın 936 tarihinden itibaren uç sene müddetle açık 
artırma suretiyle muzayedcye konulmuştur. 19 Ağustos 936 çar
ıamba gUnü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminatı be· 
deli muhammenin yüzde yedi buçugudur. Talıp olanların Bandı.ma 
maliyesinde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

(382) 2-3643 

Nafıa Vekaletinden: 
Filyos • Zonguldak hattının Filyostan Çatalağzına kadar olan on 

yedi kilometroluk birinci kısım ray ferıiyatr 'kapalı zarf usulıyle 
münakasaya konulmuştur • 

1 - Münakasa 17/8 936 pazartesi gilnü saat on beşte Ankarada 
Nafıa Vekaleti Dcmiryollar inşaat dairesindeki münakasa komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Bu i'in muhammen bedeli (32.000) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (2.400) liradır. 
4 - Mukavele projesi ile Bayındırlık genel tartnamesi, vahidi 

fiat cetveli, mi.inakasa şartnamesi, poz talimatnamesi ve diğer plan 
ve tiplerden mürekkep bir takım mUnakasa evrakı {160) kuruş mu
kabilinde demiryoll r inşaat dairesinden veriİmektedir. 

S - Bu eksiltmiyc girmek istiyenlcr, 2490 No. Ju kanun muco
bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 /5/9".6 tarihli 
ve 3297 No. lu Resmt ceridecte ilan edilen talimata göre bilumum 
Nafıa işlerini veya demiryol in aat islerini yapnbilel!Pkleriae dair 
verilmiş mUteahhidlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarfların~ 
mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 17/8/926 pazartesı 
gunU saat on dörde kadar Demıryollar inşaat dairesine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (126) 2-3319 

Malatya Onuncu Daire Su 
~leri l\1üdürlüğünd•~n: 

278.936 tanhıne rastlayan perşembe günü saat 15.30 da MRlat· 
yada 10 uncu daire su işleri müdürlüğü binasında Artırma eksiltme 
ve ihale komisyonunda (28700) lira keşif bedelli Sürgü suyu kana· 
1ı ameliyat ve inşaatı kapalı zarf usulile eksilbneye konulmuştur. 

Mukavele projesi fennf şartname ve inşaat projeleri Bayındır· 
lık işleri genci şartnamesi ve buna müteferri diler evrak 144 kuruı 
mukabilinde Malatyada 10 uncu daire ıu işleri müdürlüğiınden ve-
rilecektir. • 

Muvakkat teminat (2152) lira (50) kuru§tan ibarettir. 
fsteklilerin teklif mektuplarını ve 2490 uyıtı kanunda yazılı 

vesikalarla beraber Nafıa vekaletinden ihale gününden en az sekiıı 
giln evel aldıkları yirmi bin lira derecesinde i• yaptığını gösterir 
müteahhitlik vesikasını 27.8.936 perşembe gUnU ıaat !4.30 a lr~dar 
10 uncu daire su iıteri artırma, ekıiltme ve ihale ltomısyonu reatli· 
ğine vermeleri lazımdır. (-e62) 2-3626 

Elaziz iskan Müdürlüğünden : 
1 - Karakoçanın Tepe köyünde yapılacak elli çift göçmen evi 

kapalı nrf uıuliyte eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Beher çift evin bedeli (756) lira (Sl) kuruş olduğuna na· 

uran elli çift evin mecmuu keşif bedeli (37825) lira olup muvakka• 
teminatı (2836) lira (87) kuruştur. 

3 - Bu eksiltmeye ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnameal, 
B - Keşif cetveli 
C - Resim ve plinlar. 
İstivenler bu evrak1n suretlerini bir lira Ucret mukabilinde t .. 

kin dairesinden atabilirler. 
4 - Teklif mektupları 151 - 1 • 5136 tarihine raıtlıyan Ç&['fanlba 

günU saat 15 e kadar lskln mUdUrlUfUne •erltmı, olması prttır. 
5 - EkıiJtmeye lıttrak etmek için Naf ıaca muaaddak bir tbll· 

yet veaikaaı göıterilmeıi lisandır. 
6 - Postada olan mektuplar 4 Uncu maddeae yuılı uatın blta• 

mına kadar getmit bulunacaktır. Postada olan ıecilaneler kabul 
edilmez. 

1 - By tenlt dairesinde talip olanlarm tikin lılUdUrlUIUne mi 
racaat eylemeleri ilin olunur. (265) l-34n 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekileti : 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Satınalma Komisyon Reisliği 
ı - Merkez bıfsıaaıhba mUe11eaelint •tm alınacak mecm~ 

ve kitapların 27/8/936 perıembt ıünU aaat onblrde asık tblltmtll 
yapılacaktır. 

2 - Bedeli muhammine 3251 lira 00 kuruttur. 
3 - ilk teminat 243 lira 83 kuruttur. 
4 - Şartname ve kitab liıteıini almak için müeueıe muhulp lfttl 

tcmetlifine, eksiltmeye ittirak için de yukarda yazılı günde mües• 
ıesede mUteıekkil atın alma komiıyonuna müHcaatları • 

5 - Teminat bedeli lludut ve aabiller sıhhat umum mUdUrl• il 
veznesine teılim edilecektir. (360) 2-3!i 
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Bu akşam 9,15 de iki filim bi rden 

l - Ba} Ha~ımın l(arag ()zü 

2 - GIZLİ SEVDA Irenne Dunne 1 
·-----------------Ankara Güven Yapı Koo· >~ratifi Idare 

Hey'etinden : 

«Baklral, Kasab ve Man!lV 

e ıaf nı nazarı 

dikkat· 
nu v ) an ar mda yapılmal,t olcın 
t 1 1 n arsa uzerinde bir bakka· 

, d ki... n"le bir b"ıfenin in ı ve 
re uzun mudde le kiraya \eril İ ka-

Mll..Ll MÜDAFAA VEKALETİ 
.. 4 TIN ALMA KOMt3YONU lLANLARl 

İLAN 
ı _ Muhtelif verlerde yaptırılacak olan 14 yeraltı tangları ka· 

parası 8747 lira 34 kunıstur. İlk · 
2 - Bu inşaatın keşif bedeli 144959 lira 76 kuruştur ınanç 

parası 8497 lira 80 kuruştur. . 
3 - thal<"o:i 21}-8-936 carı;amba gi.ınü s2at ıs dedır .• 
4 - Bu i"<>aata aid sartnııme, oro;e. idari ve fennı art:n:ıme ve 

sair evrak "50 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma komısyonun-
dan alınır. .. d 

5 - Eksiltmeve gireceklerin 2490 sayılı kan_?nun 2 ve 3 cuma • 
de'·rinde yazıh bel~elerile bavındırlık bakıınhS!tndan ahnacalr fen
ni f'~Iİ'llı-tnamelerle birlikte irtari saı t?' ıııt'ıle istenen ve behemeha,1 
veri me i mecburi olan ve il~alarla teminat ve teklif mektuplarını ı· 
h"le saatir.den en gec bir s.-ıat eveline kadar M. M. V. satın alma ko· 
misvonuna vermeleri. (3?9) 2-3566 

İT.AN . 
l - :>ivarl>ekirde vaptırılac"ı.. ' Hlar icin istenilen _fen~i ves~· 

ka Baymdırhk bakanlığından alınamadıgından bu yapı ışlerı yem· 
den kap lı zarfla e iltme' e konmuştur. 

2 - Ke if bedeli 240467 lira 15 kuruştur. İlk inanc parası 13274 

lira1ır. 
3 - th lesi 25-8-036 salı güni.ı saat 15 dedir. • . , • 
4 - Ke.-ifname. re im ile idari ve fenni şartnamesını almak ıst1-

yen1er 12 !ıra S kurus knrsılığ"ında komisyondan alı~l~r. 
5 - Eksiltmeye ~ireceklerin ilgili bulunanlar ıçın 2490 sayılı 

kanun• n 2, 3 imcu maddelerinde istenilen ve bayındırlık bakanlı
ğından <>lmm:ı r gere en fenni ehliyetn~~eler için !hale gününden 
sekiz f!Un evet mez.kı'.'ır bakanhga muracaat edıle~ek buradan 
alınacak bıl •elt"rle idari şartnamede ve behemehal verılmesi !1'ec· 
buri olan ve<JaikJe birlikte tekJif ve teminat mektuplorını da ıhale 
aaatrndan en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın alma ko· 
misvom a vermeleri (330) 2-3567 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 32 kuruş olan 100 bin me.tre 

kılıfhk beze yüksek fiat istendiğinden yeniden kapalı zarfla eksılt· 
meye konulmuştur. • 

2 - Sartnamesi 160 kuruşa M. M. V. Sa. Al Ko. dan alınır. 
3 - İlk teminat 2400 liradır. 
4 - İhalesi 21 ağustos 936 cuma günü saat 11 dedir. 
S - Ek iltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka· 

nunun 2 ve 3 üncü maddele ,.,de yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. satın al-
ma Ko. na vermeleri. (240) 2-3462! 

BİLİT 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi 190 kuruş olan 17600 kilo } ün 

çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 22 avustos 936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi 167 kuruşa M. M. V. S a. Al. Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 25'>8 liradır. 
S - Ek iltmeye t recekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 ıincıi ma terinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tupl rını ihale s atınd n en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na ve teri. (241) 2-3463 

TAilAÇASıNDA CUI\lAl{'fESi 

f)iner Dansant 

Ank.ara :Enıııiyet 
J)irektörlü~ünd~n : 

Beher kilonun 
Cinsi Muhammen Fi. Miktarı 

Yulaf 4 60280 
Yem otu 2/5 65760 
Yatı:ı.k1ık ot 2 43840 

İhale günii 25-8-936 salı günü saat (16) 

Teminatı 
Lira kuru~ 

180 84 
123 30 
65 76 

Direktörliiğümüz Süvari havvanlarının ihtiyacı olan yukarda 
cin ve l'.lliktarları yazılı yulaf, yem otu, yataklık otun gösterilen 
giin v esaatte acık eksiltme ite alınacaktır. Şartnamesi Emniyet Di· 
rektörHigiindedir. 

İsteklilerin yukarda miktarları vazıh muvakkat teminat makbu· 
zu veya banka mektupları ve kanu~i belj:!;elerile birlikte Direktör· 
Jükte müteşekkil komisvona gelmeleri. (320) 2-3564 

Ankara VaJiliğiııden: 
Vılayet hususi idare dispanserleri için Rod Hartman modeli beş 

tane seyar etüv makinesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Beher makinenin m.ıhamme:ı bedeli 1330 liradır. 
İsteklilerin % 7,5 teminat bedeli olan 495 lirayı vilayet hususi 

ım se e müdürlüğü vezne ıne yatırdıklarına dair makbuzlar ve 
k palı m hıpları ile birlikte 27 8 936 per~embe günü saat 16 da 
vıl et daimi enc .. m nine mu· acaatları. 

r naıneyi görmek isti)Cıılcrinde her gün vilayet sıhhat mü-
d ne mıiraca tları. (356) 2-3580 

a ıısun 1 aliliğinden : 
El siltmeye konulan iş: < Ternre ve Miliç 
köprülerinin inşa ası). 

1 - Terme köprüsüniin keşif bedeli (20895) lira (52) elli iki ku
ruş ve Mıliç köprüsünün (15700) lira (45) kuruş olmak üzere keşif 
bedelleri yekunu (36595) lira (97) kuruş tur. 

2 - Muvakkat teminat (2745) liradır. 
3 - İhale ağustosun "20'' inci perşembe giinU saat "16'' da vi· 

layet daimi encümeninde kapalı zarf usuliyledir, 
4 - Bu ise ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C -- Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif hütasa cetveli 
F - Projeler 
lstiyenler bu evrakı Ankara, İstanbul, ve İzmir Vilayet Naf ra 

Miidürlüklednde görebilirler. 
5 - İstekliler aşağıdaki vesikalacı göstermeğe mecburdurlar. 
A - Cari sene· içinde Ticaret Odasında kayıtlı olduğuna dair 

vesika. 
B - Bu işleri yapabilecekler·ne dair Nafıa Vekaletinden alın· 

mış ehliyet ves"ka~ı. 

6 - Zarflar ihale saatrndan bir saat evvel imza mukabilindt en· 
cümen Reisliğine tc:sJim edilmiş olacaktır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 

7 - İhale "2490'' sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanunu hü· 
kümlerine göredir. (140) 2- 2459 

ZAYİ 

F.laziz Vilayeti I. ka 
J\iüdürlüğünd 

Kazası 

Sivrice 
Pal o 
Pal o 

lapı1acak 
Ev adedi 

Köyü 

flo~mat 

Nırhı 
Kapıaçmaz 

Çift 
20 
18 
15 

Elaziz Merkezova 
28 
13 

köyleri 

Kesfe göre 
beher çifti 1'utarr vüzdc ve 

Lira kuruş L. K. 
805 2 16100 o 
567 38 10212,84 
- 8510.70 

sss 86 
15886,64 

7616,18 

ı - İnşaat yerleri yukarda da gösterildiği Ü1:ere be 1 
man 94 çift göçmen evi inşaatı ayrı ayrı kapalı zarf usutıle 
meve konmuştur. 

2 - Beher çift evin bedeliyle tutarı yekununu ve yiı d 
bu~:uğu hizalarında gö terilmistir. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Keşif cedveli 
B - Şartname 
C - Rı:sim ve proıe d 
İstiyenler bu evrakııı sıırctini kanuni b deli muk ·ıi 1 

ziz iskan dairesinden alabilirler 
4 - Eksiltme 21 VIII 936 tarihine rastı } an cuma gu 

15 de Etaziz iskan dairseincle yapılacaktır. 
5 - Teklif mektupları dorduncü maddede vazıh aattan 

at evvel ve 11ihayct mezkur ata kadar Etaziz iskan miıdurl 
verilecektir Posta ile gönderilecek mektupların yine mezk r 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın muhur mumu ile iyice ka 
olması Hizımı:l'r Postada olacak geçikmeler kabul edilmez 

6 - Talip olanların ve daha fazla izahat almak istiyenler 
kur gün ve aatrn hıtamına kadar Elaziz i kan daıresine 111 
eylemeleri ilan olunur (133) 2-

Ankara iJbaylığındaıı : 
Vilayet damızlık aygır deposunun senelik ihtiyacı olan 

kilo yulaf ile on sekiz bin kilo kuru otun açık eksiltme ile z4 

pazartesi günü saat 16 da vilayet daimi encümende ihale edil 
den istekliler şartnameyi görmek üzere Baytar müdürlüğune 
caatlarr ilan olunur. (315) 2-3550 

Kiralik odalar 
Piyasamızın merkezi bir yeri olan Anafartalar caddesin 

velce Bayındırlık bakanlığının bulunduğu büyük binada bOl 
lı ve kaloriferli odalar kiraya verilecektir. 

Doktor muayehanesi, Avukat ve tüccar yazıhanesi 0 

çok elverişli bulunan bu odaları görmek ve tutmak arzu ed.e 
görmek için mezkGr apartman kahvecisine kira ,artları ıÇ 
Vehbi Koç ticarethanesine müracaatları rica olunur. 2 

Telefon: 3061 

Ankara V afiliğinden : 
Ankara merkez Mimarkemal okulunun 634 lira bedeli ke§i 

miratı açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin prtnanıeyi 
36 üzere her gün Maarif müdürlüğüne ve ihale günü olan 27-8-9 

16 da % 7,5 muvakkat teminat akçeleri ve şartnamede yazılı 
vesaikle daimi encümene müracaatları. (404) 2-3672 

Ankara Emniyet Direktörlü· 
ğünden aldığım ikamet tezkere
mi kaybettim yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Bulgar tebaasından 
Petro oğlu İstaminir 

İş al"ıyor 
Alman bir bayan küçük ço

cuklara mürebbiyelik yapmak 
Uzere aileler yanında iş arıyor. 
Ulusta (İŞ) rumuzuna mektupla 

Sınai 
sili 

kimya nıiihendisliği talı 
için Almanyaya talebe 

giinderilecektir. 
müracaat. 2-3667 

~1 evvıı tuzu 

En hoş meyva tuzudur. 
bazı d feder. Mide, bağırsak, ka· 

raci erd n mütevellit rahatsız
lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
Beyoğlu - İstanbul 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MlldürU 
Nuuhl BAYDAR 

Çınhn cıdd.sl cl-rırıadı 
Ulu B..,,...,lllil• ••11iıUftıt. 

Tür1 iyeşekerfabrika~a 
A. Ş. inder: 

Fabrikamızda bir sene staj yaptt~tan ve bu müddet zarfında lisan ve fen clersl 
için lüzumlu olan hazırlıkların ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika işleıı~ıd .. ~atışrI1d 
müsait 2-3 lise mezunu her sene kimya mühendisliği tahsili için Almanyaya gön 
lecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Almanya'ya gönderilmede fabrika<.1.l 
senelik stajda muvaffak olanlar intihap edilecektir. 

İsteklilerin 1 eylUI 1936 ya kad2r aşağıdaki vesikaları Eskişehir'de Tıirki;e 
Fabrikaları A. Ş. Genel DirekLörlüğime göndermeleri lazımdır. 

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

(284) 2-3493 

YENİ SİNEMA 
' BU GECE 

1 

Neş'e - Müzik - Aşk ve ihtiras filmi 

ŞEN DU L 
Jeannette Mc Donald - Maurice Chevalier 

GÜNDÜZ İKİ FİLİM 
1 - KASTA DİV A (İtalyanca) 
2 - KIRIK HAY ATLAR (Fransızca ) 

fiCELERt YALNIZ BİR FiLİM GÖSTERİ I.lR 


