
• 

ON YEDiNCi YIL NO: 5406 
ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

s 
- 2 

& 1 a t 

15 ACl TOS 1936 CUMARTESi 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

·~------~---~---------------------~ 

HER YERDE 5 KURUŞ 
ex 9 fil 

YOLLARIMIZ tÇtN Madridin kendisiyle asiler arasında yabancı 

bir devletin tava~ utunu istediği bildiriliyor DeYlet ıuruı; Bayındırlık Ba
kanlığının baZIJ'ladıiı yeni yol ka
nun projesi üzerindeki tetkiklerini 
bitirerek projeyi bakanlıia iade 
elmittir. Şuri; yeni projenin bü· 
tün esaalarını kabul etmif, yalnız 
t~f erriiata ve tatbik fekillerine aid 
bazı değitiklikler yapmıfbr· 

Plan, ıistem ve zaman iti olan 
tehir dıtı yol inp11, modern dev· 
let kuruiuıunun mahalli idarelere 
rüklediii vazifelerin pn geçtikçe 
çoğalıp genitlemesi dolayuiyle, 
daha müaaid imkanlar beklenerek, 
ıeri bırakılmıt. son yıll~~ y~l 
vergiıi gelirinin dijer ıelıır ıılen
lle sarfı zanueti haııl olmuıtu. 
Filvaki memlekette mütemadiyen 
çoial~ okuma arzuau, ilk tahsil 
kadro.unu elinde tutan huıuıi ida· 
~eleri büdcelerinin büyük luLnını 
kültür itlerine tahsis etmek mec
buriyetinde bırakıyor, muallim 
n "'tlan, açdan yeni mektebler 
vı maarifin türlü ihtiyaçları, yol· 
iç u vatandatlan alınan paranın, 
onun kadar bayati ve ehemiyetli 
.-e fakat nihayet halkın batka hiz
metlerine harcanmaıını mucib o
luyordu. Elimizdeki rakamlar yol 
Yergisi tahıili.tının en aıağı yüzde 
ellisinin uıl gayeden uzak ihti· 
yaçlara sarledildiiini anlatmakta
dır. Bittabi bu vaziyet; yeni yol 
inıasını esash bir sekteye •trata· 
yor ve dit• taraftan yapdmq o
lan yolların tamir gö........-i ve bu 
yolların kısa bir zaman içinde bo
•ulmuiyle neticeleniyordu. 

Y urd korunması, ekonomi, iç 
~r mübade!eleri, turizm ıibi 
Jler biri batlı batına bir memleket 
davası olan bir çok meselelerle 
yakından alikalı yol itinin, bütüD bum••._...,_......,.._ 
ye hepsini ıöz a•• buhmdura
n.k bqanlmıf olması Bayındır-
lık Bakanbiının bilhaua son yd 
içinde ana programı~. ıi.~~f ve 
devlet ıuruında tetkıkı bıtınler~k 
vekalete iade edilen kanun proJe
si bu maksadı temin için hazırlan
mııtır. Bu proje Bayındırlık Ba· 
kanlığının yollarmız üzerinde al· 
dıgı tedbirlerin ilki değildir: 

Şehir • dııı yollarının ni.betaiz 
genitliii ka11111nda bakanlık bu 
yollann (6) metre olmasını em
retmit ve 5000 liradan fazla .ol~ 
yol in,aatmm bakanlıjın tasvibın
den geçmesini kanunlqtınDJfb. 

yeni projenin getird!ii h.iiküm
ler; bu alman iHı tedbırlen çok 
fiilnuHi ye eeulı olarak tamamla. 
ınalda: bir taraftan yol intaatını 
tam bir plin ye kontrol akma ~ 
ken bir yandan da val!ndatm ~~ 
bllefiyetini onun servet " plarile 

•_L....o.I! bir hale koymaktadır. 
nı...-uı üml . .ı __ 

bük.. ennUtN1 Kanunun ana 
1 

. 
biri yol için alman paranın yo ı-
ıine nuıl sarf edileceiini tay!n ~-

" d" v-•-:.1_.· her hanı• b11 metı ır. e&a "'U 

viliyet ımın içindeki bir youln ~ 
hemiyet ve delerinin yalnız o YI• 

liyetin hududu içinde kalmıyar~, 
b ''t'' yurdu hemen hemen aym ol-u un .ı;: ... 
çüde alikalandırdığım UYtune-
rek töyle bir tedbir almıttır: T ah· 
sil edilecek bütün par~ar a!' 
yüzde ellisini vekalet kendı emn-
ne alacak, diğer yüzde elliıi ıu.~al 
li idarelere bırakılacaktır. Bugun, 
vilayet huıuıi idareleri yol pa.~ıı
nrn yüzde ellisini bile yol ıııne 
harcıyamadıklarından dolayı bu 
tedbir vilayet içi yol inp.ıını azalt
mayacak; tam tersi bu İDf& hareke
tini organize edecek ve hızlandı· 
racaktır. Vekalet kendi emrine a
lacağı gelirin yüzde ellisini de; 
memleketin bütünlujü, milli eko-
nomi, yurd korunması, turizm bakı·ı 
llllndan büyük dejer laflYaD ana 
,-ıarm İnfaama tahıi• edecek Y~ 
Lu iki çallfm& birletince c:ıamun-

et hükiimetinin 1arabel ye yap1e1 
~ol politibu belirecektir. 

Kanun projetinia ikinci bir a-
na hükmi de; yol yerıili mikdan· 
nı vatanclatm servetine uysun had
ler içinde tayin etmesidir. Bu~e 
kadar yol yergiıi, umumi mechıt. 
rin kararile, en az ve en çok had
leri olmadan tayin ediliyor; 
serveti ne olursa olsun her vatan
dq bu mikclan ""':'ekle.~ 
lü tutuluyordu. Y enı proJeye ıo
re versi en az dört liradan batlı
yacak ve herkesin gelirine uygun 
olarak 6, 8, 10, 12 liraya kadar 
yükselecektir. Verginin cibayet 
tarzı da isi ah edilmekte; mükellef 
lehine bir çok hükümler konul
maktadır. 

iç muharebeler yakında hite<'ek gibi değil, çünkü hükü111et 
kuvvetleri bütün <'ephelerde şid<letli bir mukavemet uösterİ\or "' . 
Asiler yeni taar~u~lara hazırlanıyorlar; çarpışmaltıı· 
devam ediyor; muhım muharebeler olacağı sanılmaktadır 

Kanun projeti Kamutaydan 
geçtikten sonra bir de talimatna
me hazırlanacak ve kanunun ~ 
bile tekli ile vatandaıın, servetim 
tayin formülü bu talimatnamede 
gösterilecektir. 

Lizbon, 14 (A.A.) - Radio klub, i· 
yi bir kaynaktan aldığını söyl~~ii bir 
habere atfen Madrid bü)riiıDetUUR ya
bancı bir hükümetten ibtilllcilerle bil· 
lriimet arasında tavauutta bu)unulmau
m iıtemit oldugunu bildirmektedir. 

Radio klub, Bada1'oz'un bu sabah ih· 
.I!l--1 ihti 

tililciler tarafından sabteaıuı- • 
mali bulunduğunu haber vermektedir· 

Daha timdiden bir ~ok tanklar teh-
re girmittir. 

Fransada 
senato 

parlamento ve 
. 

tatil oldu 

B. Blum parlamentoda bir nutuk vererek 
hükümetin vaidlerini tuttuğunu habrlatb 

Parla, 14 (A. A.) - Senato •• par• 
lamento sneclialcrl, bilkilmethı eoa g. 
nun projelerinin ıörilfülüp bbulll 
için dün ötledr.n 10nra toplanm19~ardır. 
Bu prcjeler ıeceleyin aktedilen bar cel• 
sedo kabul edildikten sonra her iki 
meclis. toplanma devrderini kapamıt• 
,....., ........... , .. ,.,q1;...-
tisin tatitl ba ...... qtır 

B. Blumun parlamentodaki 
nuıku 

Pariı, 14 (A.A.) - Bu ubah parla· 
mento toplantııından once. Leon Dl.um, 
kürsuye çıkarak hukümctın ~ .bazıran 
1936 da iktidar mcvkiine geldığı zaman 
ettigi vaidlerin hcpııni tutmut olduğu· 
nu hatırlatmıştır. . 

Mumaileyh, demi9tir ki: 
"- Hukumetin yerme getinnemit 

oldu'gu hiç bir taahhüd yoktur Cumu-

General Gamlen 

Leh harb bakanının 
ziyafetinde bulwıdu 
VarJOYa. 14 (A.A.) - Polonya barb 

bakanı, diln, Fransa kurmay reisi ıene· 

ral Gamlen tercfine bir öile ziyafeti 

vermittir. Bu ziyaf.tte yüksek riltbell 

askerlerd~n bafka ayrıca dı9 i9leri be· 

kanı Bek de hazır bulunmuıtur. 

Aqaıri. Fransa büyük elçilifl, ıenıe

ral Gamlen terefıne büyük bir ziyafet 

vermı bu ziyafeti bir kabul resmi ta· 

kıb etmı tır. 

General G<mılen te general Ryd:a 
Smnıl) araıundald kunıqma 

Varşova. 14 (AA.) - Havas ·an

sı bildıriyor: 

General Gamlen ile neral Rıdz • 

Smygly arasında ilk re mi konferans, 

dun saat 16.30 da başlamıt ve aaat 19 a 

kadar ııünnilştur. Bu konuıma. bidayet

te iki ıeneral arasında y lnız olarak de

vam etmit- sonradan. toplantıya Polon· 

ya harb bakanı, Polany uyük kurmay 

reisı, Franaa'nın Val'JOVI ataıemiliteri 

ve general Gamlen rcfabtındeki ıki yülr 
sek rutbclı subay da iftirik eylemiftir. 

iki muttcfık ordu tefleri araaındaki 

bu konup. çok samimi bir ıurette ce
reyan etınittfr. 

riyctln timdiye kadar ıörmemit olduiu 
en mühim soeyal istelderln tataalal lfl 
sona ermittir . .Fakat if. buİıdu iblnt 
defildir. Tatil e~mda hUkihnet. 1'· 
ni bir takım ref omalar buırlıyac:aktır. 

• 

B. L~on Blum natuk v~rirlc~n 

Bu meyanda kuçuk aanayie, ziraate ve 

ipizlere yardım me1elesi vardır." 

"Halkçılar cepheıi., mebuıları ş. 

Blum'u allcıılarken ut cenah mebusları 
mumaileyhı kendi hilkUmetini hmekle 
itham ediyorlardı. 

Parlamentonun ikinci teırin sonun· 
dan önce toplanmata çatırılması lhtl· 
mali yoktur. 

Sıhat Bakanımız 
Kay ride 

Kayseri, 14 (A.A.) - İlimize yer
lettirilen goçmenlerin durumunu ince· 
lemek içın Sıvaatan şehrimize gelen 
Sa lık ve Soıyal Yardım Bakanı Dr. 
B. Refilc: Saydam maiyetiyle beraber 
Develi kaıaaındaki incelemelerini blti
"rerek Pınarbafı kaıaırna hareket etmit· 
tır. 

Bir 
··-

ovyet profesörü 
dil kurultayında 
bulunmak üzere 

geliyor 
nıoıkova. 14 (A.A.)- Moskova dev 

let ünivenlteei .-rk tarihi profe.örü 
Gabldulin'cle, türk clll lrurultaymda ha
m' bulunmak UMrı lıtanbula hareket .. 
etmlfdr. 

Fas'tan gelen ıki bin ihtililci, di.ın 
Alc airas'da karaya çıkmışlardır. 

İbtililcilerin Antekuera•yı ışgal et· 1 

Va.akuez, Pampo Ma·or' 'a tevkif edil
mi,tir. 

Rıo Tinto rtl4lden :tçilerinin Korte-

Aıikr t•t•lınd~n rıpt«lilen bir tanlr: Hu~loa mad~ncil~ri tara'1ndan yapılmış 
olıa ıki bt zırhı bulunan bu tınk, lrıu bir çırpı~mad n 

sonrı l&il•rin •il• ı•çmiftır. 
"' olduklan ve Malaca üzerine )'üril· jana t•hrinc taarruc ettnekte olduktan 
mekte bulundukları haberi teeyyild et· haber veriliyor. 
mektedir. lhtilllciler, Marbela Lora'yı 
da ele geçirmişlerdir . 

Badajoz'dUi IOly.ıiıderin lideri B 

Dioria de Notisias gazetesinin !a
panya'daki muhabiri, Uç hUkumet tay

(Somı S ınci savladı) 

Berua OUIİlpl adlan 
Yüzme Ye kayık y aı·ışlal'ı . Su topu 

Ht~ııthol - Hokey - Basketbol 
l ii::mıe mıiımbtıkulurı: 

Japeınyoh idmuro, 200 metrelık kur· 
bagal .. ma tasfıyc musabakasında 2 da· 
kikada 42 S 10 ıanıye ıle olımpıyad re
korunu kırmıştır. 

Batka bir taa!ıye maçında gene Ja· 
ponyalı Reiıo Koıke 200 metre mesafe· 
yi 2 dakika 40 8 10 saniyede alarak yu· 
karıkl rekoru kırmıttır. 

Japonyalı Supci Uto, 19 dakıka 
4İ 3/10 unıyede 1500 metrelik yüzme 
müabakuının birinci tasfiye mıçını 
kuannuıtır. 

100 meUelik aırt Dıtü yüzme .muu- ı 
bakasında amerıkalı'lar, revllnşlarını al· 
11Uflardır : 

Ac.lolf Kı r, T r vr Dıri tal. t • 

fıJ e müı ' alannı 1 aza lmt lar, · ın .. 
yalı Kujokava Yasuhıto v Ko 1 a ~ 'l• 
cak ıkind ve uçunculu u elde cd ıl· 
mişlerdır. 

4x 100 metıe '•Kmrl., 
(l.admtur) 

Bırıncı: Hollanda, 4 d k a 36 aa 
nıye, 

lkınci: Almany&, 4 dakıka 36 8 ı o 
Oc;üncil: Amenka, 4 dakıka 40 2 1 O 

l 00 nıetre, 11rı İİ•ıü /inuli 
lhrınci: Kiefer (Ameıi!ca) ı. daki· 

ka S 9 10. yeni olimpiyad re' ı u. 
(Sonu 2. ıucı ~yfada) 
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l \ Ş!EV[d)~N 
~---BöRAZ 
Ş«·1ıt"in ~iiriiltiileri 

Nisbeten dar bir saha içine birçok iş müeseselerinin yerleşmiş olması 
§Chirlere rağbet edilmesine sebeb olmu§tur. Yoksa onlarm kirillden to
z: ıı 'an ve hele çalr§anlarm katili olan bin bir türlü gürültıisünden han-
8' ı bn§rnda insan kaçıp kırlara sığınmazdı? 

~nf Ankara kirli, tozlu, gürültülü, velhasıl eski _usul şehirlere beıı-
z mek i<;in bir "bahçe • §ehir" halinde kurulurken gürültünün önüne 
kolay Lı.olay ~eı;ilemiyor. 

Tiryaki mısaffrım şöyle konu§tu: 
- Gı<lecegım. çunkü gürültüye tahammülüm kalmadı. 
-- Ş"hiı ima edilip plandaki şeklini alıncaya kadar çekiç takırdısına 

ve le,,r,.:e gürültüsüne dayanmamız lazım. 
- Oyle ama, gazete dağıtan çocuğu saat sekizden önce bağırtmıyor, 

I t çekiç darbesinin bir balyoz gibi beyninize inmesine ses çıkarmıyor• 
:. • :t.. Günde sekiz saat ve haftada bir gün dinlenmek hakkınızdır. Şu 

J e kom§unun radyosu gece yirmi birde susmak ve yanınızda yapılan 

11 rtıman da, hiç olmazsa pazar günleri, keser ve çekiç seslerini kesmek 
ldw.m değil midir? 

Sustum ve misalirimle aramızdaki münakasanın Rürültüsünden ol
sun kurtuldum .• 

llizim spiker 

lıfanakyan ve Burhaneddin ekolünden olmak ve belki de ititme cihaz
ları kendıne has bir yaradılışta buıunrııak dolayısıyle bızim spikerin nes· 
rınde terennüm edercesine İIJ§ad olunan bir nazım; lading yapan bir rad· 
10: turkçeden, ingılizceden, iransızcadan, almancadan velhasıl konuıup 
j§zttiğimiz lisanlardan biç birinde bulunmıyan - eski tabirle raksan 
ve gırizan - bir monolog çeşnisi var. Spikerimiz konuşmada ~enbolizm 
y pıyor. Bugün bir telgrafın: ''Asiler tuttukları kırk tayyare ubit ve 
ııe. erim kurşuna dizmiılerdir" diyen parçasır11, son bızı ile dönerken 
bırdenbire kurguıu bitmiı bir gramofon hüznü ile okudu; belki gözlerin
den yaılar dökülüyordu ve sol eline basan sağ eli de ialbi ilzerinde idi ... 

1,opyekun harh 
(DER TOTALE KRIEG) 
" ... Topyekun harbrn merhameti 

yoktur. Böyle bır harb, erkek ve ka· 
aından azami tedakarlık istemekte, 
.) alnız erkeğe değil, evladlarınrn teh· 
did edildiğini, kocasının tehlikeye dÜ§· 
tüğünü gören kadına da çatmaktadır. . 

... Kadın, kendine kar§ı olduğu ka
dar, gerek kocasına, gerekse çocuğuna 
lcar.şı vasiye muhtaç bir vaziyete sokul
makla değil, ırki mirasımıza uygun ola· 
ark, ulus ve devlet içinde kocasının , 
yanındaki mevkie getirildiği takdirde 
vazifesini yapabilir .• " 

Yazan: General LUDENDORF 
Bu mühim eıa Türkçeye, aTka

Jaşımız HiKMET TUNA taTalın
dan çevrilmiftir. Bütün okurlaTı· 
mr.za tavıiye ederiz. 

Fiatı - 100 - Kuruştur. 

Uizde oldüğu gibi ... 

TICAR~ 
PSflCOLOJlSI 

• - .B1t cllı bdm fel•b 
ısııyonım 1 

- K#ınıs kiA.tnl, TOltU 
dab11 iyi bir~~ mi Jsıı 
Dnu•I .roc. 

Paris • Soir'da Berlin olimpiyadlarından bahseden bir zat föyle yazı
yor: "Bizler, atletizmde enternasyonal sınıf dan u~ağız. Kabahat kimde? 
••... ıu veya bu resmi, yahud yarı resmi müessesenin bunda az ço.t h· 
bahatll olduğunu farzedelim. Fakıt ilk önce ıu te~isi koyalım: bizler, 
•'leti?.mde henüz g e n c i z. Eevet, kaç tane fransız tebrinde atletı"em 
sı_a~ı vardır? hemen hemen biç. Otuz yaıını geçmiş olanlardan kaç tane· 
•ının babaları arasında atletizm yapmıı olanlar (bem de ne şartlar için
de ) vardır? yine hemen hcrnen hiç. Bana karşı, bo1rs, siklet, halter, es
krim nevinden olan sporlar için kaç §ehirde salon hazırlanmı~ır1 hemen 
lıl'r ~ehirde. Bunlarla babalarrmız uğra§ırlar mıydı1 pek çoğu. Demd lıi 
aldığımız neticeler haklı ve mantıkidir. 

Yabancı atletlerin kırdıkları rekorlara imreniyoruz; tabii bir §ey. Bi-

2imldlerin rekorları ho§umuza gitmiyor; beteri bir bal. Takat 11kımızrn 

inhitatından artık babsetmiyelim, çünkü zemin bazırlan1D1şsa iyi mahsul 

alıyoruz; bu da bize yetmek lazımdır. 

-'elôn -- ---------.6' 
insanlar fikirleri sava~tırırlar, fikirler insanları savaştırırlar ı 

(La Republik gazetesi11den alınmıştır) 

1 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Boğazlardaki memnu 
mıntakalar 

İstanbul, 14 - Boğazlardaki mem
nu mıntakalan tesbit edecek olan he
yet bugün vilayette toplandı. Toplan
tılar neticesinde elde edilecek neti :e 
pazartesi günü Bakanlar Meclısıne ar
zolunacaktır. 

B. Fuat Bulca Moskovaya 
gitti 

İstanbul, 14 - Bu ayın 18 inde Mos
kovada yapılacak olan büyük hava şen
Jiklerinde bulunmak üzere Türk Hava 
kurumu Reisi' B. Fuad Bulca bugün 
Sovyetler birliğine hareket etti. 

Bir a1man talebe 
kafilesi İstanbulda 

İstanbul, 14 - Profesörleriyle bir
likte seyahat etmekte olan bir alman 
talebe kafilesi bugün Almanyadan İs· 
tanbula geldi. Talebeler İstanbulu zi
yaretten sonra Anadoluda bir tetkik 
seyahati yapacaklardır. 

Otobüs işleri tanzim 
edilecek 

İstanbul, 14 - İstanbul belediyesi, 
gelecek yıl şehirde otobüs işlerini tan
zim etmek Uzere tedbirler almağa ka
rar vermiş ve bunun için şimdiden ha
zırlıklara başlamıştır. 

Cim Londos gitti 
İstanbul, 14 - Güreşçi Cim Londos 

Romanya vapuru ile memleketine dön
dil. Bu avdetin, maçlar esnasında yapı
lan bazı JUzumsuz tezahürlerin teker
rür etmesine meydan vermemek için ol
duğu haber alınmıştır. 

• lstanbul, 14 - Gümrük antrepola
rmm liman idaresine devri ip yarın 
başlıyacaktır. 

• İstanbul, 14 - Gazi köprüsünün 
temel atma töreni 29 ağcstos tarihin
de yapılacaktır. -----
lzmire 516 turist geldi 
İzmir, 14 (A.A.) - BugUn limanımı· 

za gelen lngiliz bandıralı 22 bin tonluk 
lmprea of Avuıtralya transatlantiği l· 
le 516 seyyah gehnif ve ıehrimizin gCS
rlllmeğe değer yerlerini gezmişlerdir. 

DİL KÖŞESi 

Muharrir ifadesine kuvvet vermek 
iıtiyerek ısrar ediyor: 

,. insana azap verecek derecede elem

li bir bayat trajedisinin ifadesi olan.-'' 

ismin, zatında, taşıdığı vas!ı ~id • 
detlendirmek ve mübalagalandırmak 

için kullanılmış olan sıfatların nasıl 

aksine olarak gittikçe daha hafifledi • 
gine dikkat ediyor musunuz? 

Trajedi gibi, esasen. bir sıfata ihti
yaç göstermiyecek kadar mübala~alı 
bir kelime kull:ınılıyor ve onıı vac:rllan
d11mak icin de b11!11na buluna '',.1PmJi" 
sıfatı bııJıınııvor. Fakat dPhasr var, bu 
"elemli'' JiiTin de derecec;i 8'1 1~tılmak 

isterl·en ''inc;;uıa a?Pb verecek derece -
de- elemli" pjhi hir ifnrlr rr:ırib1if'Hne dli
sliliivnr. °Rİr ne'ı "~'>''.in'' P~1C:PD "P1('m" 
dPn da'ıa k11vvetli bir 1·rfim,.nir. Sl'/MD 

dR iforf,. l'di1m,. '· i<:+rnilen fikre hiç bir 
nüam: il ·ve ctmivor. 

* * • 
}?.mitte Çene suyunun se-hrin ihti -

yacrna yetmcni w; ]ı.,Me b3 J a şeftirlerP 
gönrl<!rilmesinden j ayet et'Jen bir mu· 
habir şoyle yazryor : 

''Evvel fi lzmitin ibti\•acı tatmin edil
dikten S'l"ra b:ıc;ka memleketlere sıı 

gönderilir" 
Memleket kelime~. yurd gibi müş-

terek sınırlar içindeki toprak parca!>ı -

1 
nın bütünlü~ünü ifade etlr.r. Ha1buki 
burada, ancak bac:ka vilayrtler veya şe· 
hirler kastedilmek istemristir. 

.. 

• 

l\f uallimlerimizin 
Rusya seyahatleri 

Sosyalist Sovyet cumuriyetleri bir
liğine dahil cumuriyetlerden biri olan 
Rusya cumuriyctinin maarif komiseri 
B. Bubnof Maarif vekaletimizden kirk 
kişilik bir maarif heyetinin dost mem
lekette ilmi bir tetkik seyahati yapma
sını rica etmiştir. B. Bubnof; Mareşal 
Voroşilof ile birlikte memleketimize 
gelmiş ve cumuriyetimizin onuncu yı
lını kutladığımız sevincli günlerimizde 
aramızda bulunmuştur. Sovyet Birliği
ne dahil her cumuriyette maarif işleri 
miistakil olduğundan B. Bubnofun da· 
vetine icabet eden muallim heyeti yal
nız Rusva cumuriveti hududu icindeki 
kültür miiessesclerini ziyaret edecek
tir. Simdilik ö"rendij;jmize P'Öre heyet 
28 ağustosta tstanbuldıın bir Sovyet 
vapuru ile O~esaya J!idecektir. 

Odesaya uğramakla muallimlerimiz 
seyahatierinde Ukrayna cumuriye 
aid bir şehri de görmüş olacaklardır. 

Odeı;ada bir gün kalınarak doğruca 

Moskovaya gidilecektir. Sovyet birliği 
merkezinde ve civarındaki kültür mü
esseseleri görüldiiltten sonra Leningra
da geçilecektir. 

Dönüş Kırım üzerinden olacaktır. 

Kırım muhtar bir cumuriyet halinde 
Rusya cumuriyetine bağlı olduğundan 
buralardaki kü1tür müesseselerini de 
görmek tetkik programı içindedir. 

Kırım sahillerinde talebe sanator-
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Bir • 
]3})011 

İzmir de 
•· A.-;yarıın iki tlire .,. 
biri 1'iirhi)·c, biri }a 
dır ... ,, 

Izmir, 14 (A.A.) - 1nceıeıneter 
mak üzere şehrimize gelen TokYo 
islam enstitüsü direktörü ve üni 
şark tarihi profesörü B. Koji 
gazetecilere demiştir ki; 

··- Asya iki sütun üzerine 
muştur. Uzak şarktaki sütunu J 
yakın şarktaki sütunu Türkiyediı 
iki memleket Asyanın iki ditc 
Bütün garp asıl ışığını bunJardlSI 
caktır. Japonyada üç yaşındaki 
]ardan itibaren bütün japon rnitleO 
tatürkü tanır ve onun hakkında 
vur edilcmiyecek bir sevgi taşır. 
büyük kudreti ve Türkiyeyi ne 
harikalı bir hamle ile kurtardığııt' 
lir. Atatürke karşı olan hürmeti 
sevgimiz onun Asyanın doğurdul" 
büviik dehalardan oJusundcındır .•• 

yomları ve Sovyet birliğinin erı 
bir müessesesi olan Artek büyillı 
kampı ve daha bir çok spor ve i 
yerleri görülecektir. 

Heyeti bazı doçentlerle, lise 
ve muatıimleri, ilk tedrisat müfe 
ri ve muallimleri teşkil etmektedİf· 
yetin reisliğini mesleki ve teknilı 

' risat umum müdürü B. Rüştü ya 
tır. 

Berlla Ollmplyadla 
(Başı 1. inci sayfada) 

İkinci: Van der Veghe (Amerika), 
1 dakika 7 7/10, 

Üçüncü: Kijokava (japon) 1 8 4/10, 
Dördüncü: Dri~dal (Amerika) 1 9 

4/10, 
Beşinci: Yochida (japon) 1 9 7/10 
Altıncı: Kojima (japon) 1 10 4/10. 

Kayık ~·arı.şiarı 

4 çifte diimencisiz 
Birinci: Almanya, altın madalya 
İkinci: İngiltere, 

Oçüncli: İsviçre. 

iki çif ıe dümenci ile: 
Birinci: Almanya, altın madalya, 
İkinci: İtalya 
Ü çlincü: Fransa. 

I ki çi/ıe dümnecisi:ı 
Birinci: İngiltere, altın madalya 
İkinci: Almanya, 
ÜçüncU: Lehistan. 

Bir çifte 
Birinci: Almanya, altın madalya, 
İkinci: Avusturya, 
Üçüncü: Amerika. 

Sekiz çi/tt;; 
Birinci: Amerika, altın madalya, 
İkinci: İtalya, 
Üçüncü: Almanya. 

Su topt .. 
Belçika takımı Fransa takımını 3·1 

mağlüb etmiştir. Birinci haftayoıd' 
ziyet 1-0 idi. 

larındcı üçüncülüğü kazanmıştır. 

Hendbol 
İsviçre takımı, Macaristan tak 

10-S mağlub etmiştir. Birinci haftJ 
vaziyet 7-2 idi. 

Almanya 10 - 6 Avusturya ta 

yenmiştir. Birinci haftaymda vaziyet 
idi. 

Hok~y 
Hollanda takımı Fransa tak 

4-3 yenmiştir. Haftaymda vaziyet 2·
1 

Hollanda takrmı hokey rnüsa 
rında üçüncü olmuştur. 

Basketbol 

(Final) 
Amerika, 19 - 8 Kanada'yı 

olimpiyad basketbol şampiyonu ol .4 
tur. Birinci haftaymda vaziyet 13 • 
di. 

Futbol 
Norveç takımı, Lehistan tak 

3 • 2 galib gelerek olimpiyad Uç 

sil olmuı ve bronz madalyayı 
tır. 

Avusturya ve İtalya takımları. 
nal maçını bugün yapacaklardır. 
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Atiııa ajansı"' bazı yal,· ıv·ı 
asılsız haberlerini t -'7 

Atina, 14 (A.A) - Atina ajansı bil· 

diriror: 
Bazı yabancı merkezlerin Yunanls-

tanrn yeni rejimi hakkında neşretmeye 
devam ettikleri menfi ve kötü zihniyet· 
le dolu şayiaları yeniden ve en kati bir 
şekilde yalanlamak mecburiyetinde bu· 
lunuyoruz. Bes yüz kişinin yakalandı· 
gından bahsedilmekteair. Halbuki hiç· 
bir ıyasal şahsiyetin rahatsız edilme· 
miş olduğ ve kargaşalıga sebebiyet ve· 
ren ancak 16 komünistin hapsedılmiş 
oldugu herkesçe bilinmektedir. Tel· 
grafa sanstir konuldugundan bahsedil
mektedir. Hakikatte Atin3.daki butün 
yabancı muhabirleri gazetelerine ser
bestçe tel ,,.raf çekmektedirler. Keza 
postalara konulan sansiire dair haberin 
de hicbir asıl ve esası yoktur. 

Ba:r.ı yabancı mahfiller Atinadaki 

yabancr gazetecilerinin hapsedildikle· 

rini haber vermiştir. Hallıuki, A tinada 

bul· nan yüz kadar yabancı muhabirin 
an ık ikisi sahte ve kay~ı verici haber· 

ler vermiş olduğundan sınır dışına çı· 
karılmıstır. Yunan gazetelerinin kapa· 
tılmış olması haberi de tamamiyle es~s
srzdır. Ati nada çikan 17 gazeteden bıri 
bazı mali güçlUkler içinde bulunduğun
dan, sırf bir tesadüf eseri olarak yeni 
rejimin ilk giınünde neşriyatını kesmek, 
zorunda kalmıştır. 

Millı bayram dolayısiyle subayları 

scUimlıyan kıralın bir fotoğrafı şu ibare 
ile bir ingiliz gazetesi tarafından neşre
dılmiştir: 

"Yeni diktatorıuğun kuruluşundan son 
ra kıral subayları selamlıyor.,, İngili'z 
gazetesinin bu yazısının tamamiyle ter
sine olarak sıkı bir disiblin altında bu
lunan yunan askeri kuvvetlerinin son 
hadiselerde hiç bir rol oynamadıklaıı 
herk<'sçe bilinmektedir. 

Yunan milleti şimdi çetin bir kalkınma 
savası içindedir. Baska milletlere karşı 
dostca hisler beslemekte olan yunan mil· 
Jeti, tamamiyle uydurulmuş elan bu gi
bi havadislerin nesrinden dolayı bi.ıyük 
bir teesşJir duymaktadır. 

SEVİL RADYOSUNUN BİLDİRDİGİNE GÖRE 

Jaime 1 zırhlısı imha edildi 
Rabat, 14 (A.A.) - Sevil radyosu, 

h · .. tımet kruvazörii James l'in Malağa 
limanmda milliyetci tayyareler tarafın
can imha edilmiş olduğunu teyid etmek-
• lir. 

.ı::undan başka aynı radyo Akeziradan 
rareket etmiş olan yeni kolların Malaga 
istikametinde muzafferane yürüyüşlerine 
devam etiklerini de bildirmektedir. Ge
ncr'll :Franko'nun Gırnata bölgesinde 
idare ettiği hareketin 'iddeti ynünde 
halkçı cephe milisleri bozguna uğra

m•şlardır, 
Soylendiğine göı;e asi kolları Gua· 

dalajara'ya varmış ve Madrid yolunu 
tutmuşlardır. 

llcıdajoz lmşutılıy(1r 
Lizbon, 14 (A.A.) - Dün, bir topçu 

Panamerikan konferansı \ 
i kkanunda toplanıyor 

Vd ın on, 14 (A.A.) - Panameri· 
kan s h l.onf ransı ilk kanunda Buenos 
a; r · e to naca t r. Amerika kıtası 

iız, r n e s hu .ko umak m selesiylc 
me g'11 ol c k olıın bu korıf ransın bir 
Am rika milletler cemiyetinin esasları· 
nı ha ırl maı;r ihtimali de vardır. 

l\1ançurı ve sovyetler 
birliği arasında yeni 

anıaşmazlıklar 
Tol:yo, 14 (A.A.) - Mançu bükü· 

meti Anıur nehrinde ınançu ve japon 
gem~lerine bir tchdid teşkil eden bir 
aov} et topçekerinin mevcudiyetini Har· 
bindeki Sovyet Rusya genel konsolos
luğu nezdinde protesto etmiştir, 

Vladivoıtoktan haber verildiğine gö· 
re, sovyet otoriteleri, aralarınd~ jap~n 
konsolos memurları bulunan bır çok ıa· 
ponları tevkif etmişlerdir. 

Halkevleri dergiHi 
Direktörü: Prof. M. Fuad KöprUlil 

·Ağustos sayısındaki yazılar: 
Montröde kazanılan zafer: N. A. 

Küçüka. Osmanlı devletinin doğması 
ve büyümesi: Jt. Fuad KöprülD. Japon 
Maarif tefkititında orta ve yük~k öğ
retim kurulları. Kemalizm hususıyetle-

, ri, N11srrt 'Köymen. Türk müziğinin in· 

kifaf yolu, Adnan Saygın. Buh~anlar 
ve kimya sanayii. Gerngross. Yenıse,y -
Orhon harflerinin menşei meselesi A. 
Caferoğlu. :Rerlin üniversitesinde fel
sefe dersleri, Ziyaeddni Fahri. 

Notlar ve lktıbaslar: Papalığın Mo
ğollarla mıinasebetlerinde bir safha, 
Gino Borghczio: Sümerlerde gamalı 
haç sembollerinin inkişafı, Cemal Köp
rü/ii: Sehiı ve kÖ}' meselesi, Cemal 

K6prülü. 
Seks"'" swfaltk dergi her yerde 25, 

kurusa s~tr1moktadır. 1 
~-~o s •s •sen 

hazırlığından sonra, üç kol Badajoz'un 
muhasarasına başlamışlardır. Elektrik 
santralı tahrib edilmiştir. 

lspanyol kabinelıinin istifa 
euiği yalan 

Madrid, 14 (A.A.) - Korte.zler baı· 
kanı B. Martine.z Barrio buraya gelmif
tir. Giral kabinesinin istifa ettiğine da
ir olan haber yalanlanmaktadır. Hava
ıın husuat muhabiri ile görü,en B. P
rieto, mücadelenin uzamuı muhtemel 
olduğunu fakat her ,eye rağmen nikbin 
bulund\ığunu aöylemi,tİr. 

Hükümeıin bir tekzibi 
Tolosa, 24 (A.A.) - Hükümet, Tolo

sanın tekrar işgali haberini yalanla· 
maktadır. 

Yahudi kongresinin 
çalışmaları 

Cenevre, 14 (A.A.) ..,... Yahudi kong· 

resi, diin iki celse akdetmiştir. Kongre, 

alman mallarının boykot edilmesine mü

teallik bir karar sureti kabul etmiştir. 

Kongre, liberal hukümetlerden yahudi 
miıltecilerın her hangi bir sanat icra et
melerine müsaade etmelerini istemiştir. 

Kongrenin kabul etmiş olduğu başka 

bir karar suretinde Filistindeki arabla· ,, 
rın tethiş hareketleri protesto edilmek· 

te ve İngiltere hükümetinden yahudi 

muhaceretine her hangi bir had koy

maktan kati ıurette feragat etmesi ta· 

leb olunmaktadır. 

Kongrenin meıpisi, bugün sona ere· 

cektir. 

Kongre iflerini bitirdi 
I..ondra, 14 ( A.A.) - Dünya yahudl 

kongresi mesaisini bitirmiş ve her iki 

senede bir toplanmaya karar vermittir. 
Kongre, icra komiteıine bazı ıalahiyet• 

ler veren kararı tasvib etmiştir. Bu ko
mitenin serbestliği, göçmenlere verile
cek kolaylıklar ve siyonistlere kartı ya

pılan takibatın durdurulması için Sov• 
yet otoriteleri ile temasa giri~ecektir. 

Habeş imparatoriçesi 
Londraya gidiyor 

Lör.dra, H (A.A.) - Royter :Ajan
sından : 

Habeşistan imparatoriçesinin yakın· 

da Londraya gelmesi beklenilmektedir. 

Necafi ile ailesinin Londra civarında 

oturmaları ihtimali vardır. Söylenildi· 

ğine göre Necaıi, daimı surette İngilte· 

rede yerleşmeği uli diışünmemektedir. 

Zira hadiselerin günt n birinde memle· 

ketıne dönmesine imkan vereceği ilmi· 

dini terk etmemiştir. Şimdi Bath'da kür 

yapmakta olan Necaşi, yarın Londraya 

dönetek ve öğle yemeğini habeşistanın 

Londra elçisi B. Marten ile birlikte yi· 

yecektir. 

ULUS 

lngilterıedtı 

İhtiyat piyade cüzütam
larınm kurulmasına 

başlanıyor 

Londra, 14 (A A.) - B. Duf Ku
perin Avam Kamarasında kurulması ka· 
rarlaşmış olduğu..nu haber verdiği ye· 
ni ilıtıyat piyade ciııütamlarmın kunıl
masma ı eylül tarihinde Vuviç kam
pında başlanılacaktır. 

Bunlarm miktarı başlangıçta 17 illi 
25. y:~ınd~ 17 bin kişi o.tarak tesbit.e~il
mıştır. Hızmet müddetı, altı senechr. 

İlk sene içinde 26 hafta fili hizmet, 
sonraki senelerde on dörder gün. 

Bakan, pek yakında yeni bir ihtiyat 
askeri pilotlar sınıfı vücude getirilece
ğini söylemiştir Bu sınıfın antrenman 
muddeti bir sene devam edecektir. Bu 
müddetten sonra namzedler, imtihan
larda elde edilecek neticelere göre bir 
sene için faal orduya alınacaklar ve SU· 

bay pilot muvakkat unvanını haiz ola
caklardır. 

Bu subaylar, sonradan unvanları ~le 
ihtiyata geçirilecekler ve be§ sene mUd 
det bir takım antrenman devreleri geçir· 
meğe ve muntazaman manevralara işti
rak etmeğe mecbur tutulacaklardır. 

B. Mişel K.aganoviç e 
Lenin nişanı verildi 

Moakova, 14 (A. A.) - Tası ajansı 

blldiriyor: Sovyetler birliği merkezi 

icra komitesi, Moskova'dan Arktik de

nizi • Kamçatka yolu Ue Amur nehri 

il.zerinde Nikolayevıki'ye kadar yere 

inmeden tertiıb ettiği tayyare uçuıun· 

daki faaliyet ile umumiyet itibariyle 

tayyarecilik endüstrisindeki yüksek 

muvaffakıyetlerinden dolayı, ağır en· 

diistri halk komiser muavini ve tayya
recilik endUstrisi merkezi icra ıefi B. 
Mişel Kağanoviç'e Lenin nişanı ve· 

rilmiştir. 

Bu uçuş hat.rasını ebedileştirmek i
çin, Sovyetler bırliği merkezi icra kQ· 

mitesi, tayyarenin indiği Ud adasına 

Çkalov adası, Langre adasına Bayda. 

kov adası ve Cevoss adasına Beliakov 

adası adlarını venneği kararlaştırmıştır, 

Merkezi icra komitesi, bu seferi ya

pan "Ant 25'' tayyaresinin inşasında 

muvaffakiyet gösterenlere, seferin ter
tibinde mlihim yardımları görUlen 43 
kişiyi de, muhtelif nişanlarla taltif et· 
miştir. 

HABERLE 
İspanyol işlerine karışmamak meselesi 

Lon,drada vaziyet çok ciddi görülii.1or 
AJınanya. anlasııııya 0-irınek 

' "' o 
• • 
u:ıı~ 

.,,. . 
zaph ~ ~-

len tayyarelerin iadc.lsini saıt 
' 

J~c : 1 

' 

Milis kuvvetlen ve tanklar Gu darranı civ unda J:ıiçiik bır kasabada 

Londra,14 (A.A.) - Havas ajansın
dan: 

Siyasal mahfıller, Almanya, İtalya ve 
Portekiz'in İspanyol işlerine kanşrr.a
mak için anlaşma yapılmasına dair olan 
komşuların sürılnccmde blrakınakta 
oldukları, çünkü kendilerinin yardımı i· 
le ihtiUHcilerin pek yakında kati bir za· 
fer kazanacaklannı tahmin etmekte bu
lundukları fikrindedir. 

Vaziyet, çok ciddi görülmektedir. 
ÇünkU ispanyol ihtilakilerine İtalya, 
Almanya ve Portekiz tarafından yapıl
makta olan yardım dolayısiyle fevkalade 
heyecan içinde olan fransı.z kamoyunu 
hesaba katmak mecburiyetinde bulunan 
Fransa hükümeti, çok güç bir mevkide
dir. 

İngiltere hükümetinin Bertin ve Ro
ma hükümetleri üzerinde daha fazla te· 
sir yapamamasından korkulmaktadır. 

Çünkü İngiltere hükümeti, bundan Ön· 
ce fransız teşebbüsüne kuvvetle yardım 
etmi ve fakat ufak bir netice bile elde 
edememiştir. 

İngiliz işçi mahfilleri, vazıyet dolayı
siyle kaygı içindedır, fakat muhahfaza
karlar, ihtilalcilere meyillidirlen Bu se
bebten dolyı ingıltere hukiimeti, uzalş· 

tırma yolunda yapmış olduğu tesebbus· 
lerdcn b ka her hangi bir t dbir al
maktan kaçınmaktadır. 

41mnııya yan resmi nwlıfill(•ri 
ııe l.-urış11wmazlı1.· 

Berlın, 14 ( A.A.) - Havas aja sın· 
dan: 

Yarı resmi mahfiller, Alma ıyanın ka 
rışmamazlık hakkındaki fransız teklifle
rine vereceği cevabı boyuna geciktir
metke olduğuna dikkati celbctmektedir-

Jer Bu mahfıller, Madrid hukuıneti ta
rafından musadeı c e ... il.niş olan "Lt ıt· 
hansa"ya aid altı tayyarc;.nın iaJ ... sı hak
kında Berlin ve Ma .. rid hüküınctleri a· 
rasında konuşmalar yapılmak a oldugu· 
nu ehemiyetle kaydediyorlar. Bu tayya• 
reler, Madriddeki almanları alıp götür
mek için Madrid ile Alikante arnsında 
sefer diyorlardı. Bunlardan beşi geri 
verilmiştir. Yalnız altıncısı henüz Mad
ridde ve İspanya hükümetinin elindediı 
Bu tayyare, bir bombardıman tayyare-
si olup yanlışlıkla Badajoz'da yere inmiı • 
ve sonra benzini tükenmiı olduğundan 
Badajoz ayaletinde kain Azhaga'da ye
niden yere inmek zorunda kalmıştır. 

Siyasal mahfiller, Almanya'nın bita
raflık meselesinde tutacağı yolun geniı 
ölçüde Madrid'deki vaziyetin inkişafla
rına bağlı olduğunu bildirmektedir. 
Filvaki Almanya, komünist ve anarşist 
unsurları tamamen Madrid hükümetinin 
kontrolü altında bulunup bulunmadığı· 
nı ögrenmek istemektedir. 

Şımdıki halde Almanya'nın istediği 

şey, Barselon'da dört al nan'ın idam e
dilmesi mes 1 sinde tatmin olunm:ı ı ve 
müsadere edilmış tayyarelerin ıad sidiı 

Lufthan şırkcti, İspanya'd:ın ayr 1-
mak istiyen alınanlarla 1 aşka bü li'1 ya· 

bancıları gotürmek iı .. re M d. i , f! r

sclon ve Mar .. ılya aıa ınC:a' i s~nıı.ı.c uÜ 
aı ttırmış ol<lueunu bıl:lırm. tır. .. ~, 

f'rcm unm iıalycın ilıtirnz 
lwyullurma cevabı 

Roma, 14 (A.A.) - Hariciye nazın 

İspanyaya tayyare kaçırılıyormuş 
Otuzdan fazla tayyarenin esrarengiz bir 
şekilde İngltereden ayrıldığı hildirilivor 

B. Ciııno, bu sabah fıansız elçisi D. 
Do Şambron'ü kabul etm:ş ve clçı k .ı

disine frnsız teklifleri u~erine ha ya ta
rafından dermeyan e 'ilmiş olan iht:raz 
kayıdlarını Fransa hükiimet:nin vrrm ~ 
olduğu cevabın metnini tevdi etmiştir. 

1 ta.lya'nın pazartesiden önce ccv '> 
vermesi beklenilmektedir, zira pa \ 
yortu günüdür. 

IJmıimllrka ue k11rı~monuız!~I~ 
anl~mtuı 

Loııdra, 14 (A.A.) - Niyuz Kronik} 
gazetesi, son üç hafta içinde otuzdan 
fazla tayyarenin İspanyaya gitmek üze• 
re esrarengiz bir surette f ngiltereden 
ayrılmı' olduklarını yazmaktadır. 

Bu gazete, bilhassa sekiz nakliye 
tayyaresiftin dUn Kroydon tayyare ka
rargihından ayrılmış olduğunu. bun· 
!ardan bir kısmının Madrid hükUmeti -
ne bir kısmının da general Frankoya 
gönder& '1\ekte bulunduğunu tasrih et· 
mektedir. 

Fransadan gô.~tlerUen tayyareler 
Perpi, 14 (A.A:) - Royter ajansı 

muhabirinden: Fransadan gönderilmit 
olduğu aanılan on altı tayyare, Barse· 
lona gelmiıtir. 

Pilotların muhtelif milletlere men· 
ıub oldukları söylenmektedir. 

Bu tayyarelerden üçUnün yere i· 
nerken dü,müt olduğu söylenmektedir. 

Bir rivayete göre bu tayyarelerin 
bedeli altın para olarak ödenmittir. 

Hiikiimeı ve asiler, londradan 
tayyare ve pilot brılrnağn 

çalıfıyorlar 
Londra, 14 (A.A.) - İvenin Stan

dard, İspanyadaki iki muharib tarafın 

ajanlarının birkaç gündenberi Londra· 
da bulunmakta ve tayyarelere fazla fi. 
atlar ve pilotlara 125 İngiliz lirası ay
lık teklif etmekte olduklarını yazmak
tadır. 

Sıyasal mahfiller, İngiltere hükü
metinin ticaret tayyareleri ihracatını 
kontrol etmemekte olduğunu hatırlat· 
maktadırlar. Bununla beraber, karı,ma· 
ma.zlık hakkında yakında umumi bir 
.anla9ma yapılması ve o zaman lazım ge· 
len tedbirlerin alınması muhtemel bu
lunduğu aöylenmektedir. 

Bununla beraber İnıtiltere kanunla· 
rı, ticaret bakanlığının ne türlü olursa 
olsun ihracata engel olmasını yasak et· 
mcktedir. 

in.Mili~ hiili.iimeti, i~i 
1<iizden J(eçiriyor 

Londra, 14 (A.A.) - İngiltereden 
İspanyaya sivil tayyarelerin gönderil· 
mesinin yasak edilmesi meselesi bu sa
bah gözden geçirilmiştir. Bu tetkika 

bazı ingiliz gazetelerinin İspanyaya 
gitmek üzere bir takım İngiliz tayyare· 
]erinin Londradan yola çıkmış oldukla
rına dair olan ifsaat1 üzerine lüzum 
görülmilştrü 

Kopenhag, 14 (A.A.) - Dış işler hı· 

kanı, Danimarkanın İspanya'ya silah 
ihraç edilmesine izin vermiyeceğini ve 
karışmamazhk anlaşması umumi m"'ıi· 
yette oldutu takdirde bu anlaşmaya it· 
tirik edeceğini bildirmi,tir. 

Li:dıon hükümeti de ceııab verfft 
Lizbon. 14 (A.A.) - Dıı i§ler ba

kanı, Franaa'nın Lizbon elçisine bitaraf· 

lık hakkındaki fransız teklifine hükU
metinin cevabını vermi§tir. 

lyi malumat almakta olan mahfiller, 
bu cevabın hoşnudluğa değer oldufunu 
bildirmetkedirler. 

Fransa tla almarı tayyarelerinin 
geri verilmesi için teıebbiilCe 

bulundu 
Paris, 14 (A.A.) - Yan resmi mah· 

filler, Fransa hükümetinin Madrid hll· 
kümeti nezdinde dostça bir tqebbtı.te 
bulunarak mCtZkur hllkümete Badajos • 

yakınında hükümet kuvvetleri tarafın· 

dan zebtedilmiş olan alman tayyaresinla 
iadesi meselesinde Almanyanın talebini 
isaf etmesi tavsiyesinde bulunmuştur, 
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Orta zaman ordu larında askerler 
çok kere karılarını ve çocuklarını yan· 
larında gezdirirlerdi. Bek5rlat da pek 
sıkıntı çekmezl erdi. Çünkü birçok ah· 
lakı gevşek kadınlar ordunun yanından 
ayrılmazlard ı. Otuz sene muharebeleri 
esna ında 3000 mevcudlu bir alay yanın 
da 2000 kadın gotünniiştür. Bu kad ın

lar ... sker nizamlarına tabi idi ve asker· 
lere aid bUtiın işleri yaparlar. bütün sı· 
kıntrlara tahammiıl ederl er ve merha
metsizce muam le gclr rlerdi. Dogur
dukları çocu kl .. r analariylc beraber se· 
falcte terkcdilir ' c kovulurdu. ''Ordu· 
gah çocukları" demlen bu çocuklar di· 
lcnci, hırsız veva haydud olmaga mah
kQm idiler : en iyi bir ihtimalle asker 
olurdular ki, bu da mahiyet itibariyle 
pek ha ka bir şey degildi. 

:ı: 

15 inci asırda İtalyanlar pek nefis 
harbederlerdi. Ücretli askerler harbı 

öyle bir ticaret ha1ine sokmuşlar ve 
usullcndinnişlerdi ki, ekseriya iki ta· 
raf da telefat vermeden mağlfıb olurdu. 
Bütün İtalyada meşhur olan Zogouara 
mağlUbiyetinde bir kici ölmüştü. Fakat 
bunun da ölümü silahla değil, attan ha· 
taklığa düşüp boğularak ölmüştlir. Mo· 
linella'da yarım gün devam eden şid
detli bir harbta bir kişi bile ölmemiştir. ' 

Liouardo de Vinci'nin bir tablosuna ve 
Rubcns'in "suvariler muharebesi'' adlı 
eserine mevzu olan Anghiori muharebe· 
sinde bir kişi, o da atlar tarafından 

çi 'Tnenerck, telef olmuştur. Bu malCı • 
mat Machiavelli'nin "Floransa hikaye· 
lcri'' adlı kitabından alınmıştır. 

* Ücretli askerlerin yaptıgı bu harb· 
)arda iki taraf da mağlUb olur ve bma· 
nın bir tabiri ile "sadece korku galib 
gelirdi" Machiavelli bu hususta şunla· 
rı yazıyor: 

'' Hiç bir zaman yabancı bir memle· 
kette yapılan bir harb bu kadar tehli· 
kesiz olmamıştır. Bütün muharibler 
süvari ve zırhlı old •klan için ölüm teh· 
likesinden azade idiler. T eslim olduk· 
lan zam n da kendilerine bir şey ye.· 
pılm SI adet degildi, bunun için canh· 
rını vermeğe lü um hissetmiyor! ır ve 
sebeb görmüyorlardı. H arb esnasın~a 

zırhları onları koruyordu. Yor uldukla· 
rı zaman da teslim oluyorlardı. Bunun 
için uzun süren sulh zam nlarının mil· 
letlf'rde unutturma va ba ladığı cenga
verlik meziye tlerini İtalya'da bu nevi 
harblar ycı' etmişti." 

* Calılana'yı muhasara eden Floransa 
ordusunun ikjyüz neferi, ordugahta 
şarab kalmadı diye kaçıp düşman Na· 
poli ordusuna iltihak etmişlerdi. Bu 
şarab yokluğu yüzünden muhasaraya 
devam edilememiş ve ricat edilmiştir. 

* Maliım ol<1uğu üzere Prusya kıralı 
birinci Friedrich iri asker toplamağa 

pek meraklı idi. 1713 senesinde yazıl • 
mıt bir yazıya göre, asker toplayıcılar 
sokaklarda veya posta arabalarında gi• 
den iri ya ·ı yo1cul.ııı ~ ollarından çevi 
rip asker yazarlarrlı B;.nlar 1714 de 
ibadet esnasında bir kiliseye girerek 
iri vUcudlu gençleri toplayıp götürmüş· 
terdir. Bu hareket papazın gücUne git· 
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miş, zavallı on gün sonra teessüründen 
ölmüştür. İbadet esnasında kiliseden 
asker toplamak 1720 senesine kadar de
vam etmiştir. Bu şekil nihayet bir is • 
yan doğurmuş ve iri yan gençlerin bir 
çoğu Prusya'yı terk ile Bormlu ve El· 
berfeld şehirlerinde sanayi ameleliği • 
ne girmcğe mecbur kalmışlardır. 

* Asker toplayıcılar Prusya hüküme· 
ti hududlarının dıcında da faaliyette 
bulunurlardı. K. J. Webcr isminde bir 
muharrir ve Uim Nurnbcrg'de ilahiyat 
tahsil eden ve muallimlik yapan yeğe· 
ninin yolda giderken prusyalı asker top 
layıcılar tarafından yakalanıp bağlan· 

dığını ve Postdam'a götürüldüğünü 

yazmaktadır. Kaçırmanın sebebi oğla • 
nın ı. 90 boyunda olması imit- Bu boy 
onun bütün istikbalini mahvederek ne· 
!erlikte kalmasına sebeb olmuştur. Ki· 
lisede iyin yaptıran bir papaz ile roma
h bir keşiş bile bu tehlikeye µğramı, • 
lar ve yakalanıp asker edilmişlerdir. 

Kom u hükümetlcr bu nevi hareket· 
lere u7lın zaman tahaı-'1lül etmemişler· 
dir. Mesela Hessen • Kesscl'dc birçok 
asker toplayıcı Prusya zabitleri asıl • 
mıştır . 

Uzun boylu olacağa bcnziyen beşik· 
teki çocuklara kırmızı bir kordela bağ· 
Janır ve ana babalarına avans alarak pa• 
ra verilirdi. 

Kıral uzun boylu askerlerini uzun 
boylu kadınlarla birleştirerek daha 
uzun çocuklar elde etmek istemiş !akat 
bu tecrübesi büyük bir muvaffakiyet • 
sizliğe uğramıc:tır: Çocukların ekserisi 
ortadan kısa olmuşlardır. 

* İtalya"daki Gaeta kışlası zabitleri 
1730 senesine kadar sularını dük Charles 
de Bourbon'un mumyasından çıkarılmış
bir kafa tasiyle içerler ve bunu kahra· 
mantığa götüren bir tılsım sayarlardı. 

* Hessei - Kessel kontu ikinci Fricd· 
rich, ki paytahtını Almanyamn en gü· 
zel şehri haline getirmişti ve sanat se· 
ven. uyanık bir adamdı. 1775 de kendi 
memleketi halkından 12800 kişiyi müG-

temlckelerde (askerlik işlerinde) kul
lanılmak üzere İn~iltere'ye satmıştır. 

1782 ye kadar 6600 kişi daha gönderil· 
miştir. O zamanlar bu hükümetin nü· 
fusu 400.000 kişi oldufuna göre hüküm· 
dar milletinin yirmide birini satmış 

demektir. 

İngiliz komiserleri Kessel'e gelerek 
satılanları pazar yerinde gözden geçir· 
mişler ve muayene etmiı:Jer ve bunla • 
rın her biri için 300 mark vermişlerdir. 
Satış bittikten sonra gemilere bindin· 
terek Wescr nehri Uzerinden sevkedi· 
len bu adamlar Prusya hududları dahi
linden geçerken bUylik Friedrich sığır 
tarifesi üzerinden transit gümrüğii al
mıştır ... 

Satılanların babaları şikayet edince 
madenlerde ve fabrikalarda işçiliğe, 

anaları şikS.yct edince hapiaaneye sevk· 
edilmişlerdir. Firar edenlere günde 12 
şer defadan iki gün kırbaç eczası ve
rilmiştir ki bundan ölenler de vardır. 

(Sonu var) 

Avrupa üzerinde dolaşan tehlike 
La Republique'de Pierre Dominiquc 

yazıyor : 

İspanyayı ikiye ayıran kuvvet grup· 
]arı dcnkleştiği, ve şimalde, işçi milis· 
]erin .mukavemetiyle olduğu yere mıh· 
lanan ve bir türlü gelemiyen General 
Frankoy u bekliyerek General Mola'nın 
sabırsızlandığı bir sırada, acele Tetua· 
n'a gönderilen on be kadar alman ve 
italyan tayyaresi, bugün Fas'a hakim o· 
lan eski Kanarya adalan valisine, Fas 
lçjyonlanndan mlirekkeb kuvvetli bir 
kıtayı boğazdan geçirmek imkanmı ver
miştir. 

Şimdiden binlerce asker geçmiştir 

vebu ilk geçenlerin ardından da takvi· 
ye kıtaları gelmektedir. Bir kolon Ma
laga'yı tehdid ediyor. Bir diğeri dün Se· 
vil'den hareket ederek Gordoue ve To· 
ledo istikametine gitmiştir .Bu netice• 
lcr hUkümct donanmas·nr bombardı· 

man ederek 5si gemilerin geçmesine 

imkan vermiş olan alman ve İtalyan 
tayyareleri tarafından kazanılmıştır. 

Demek oluyor ki, dünyanın burnu 
dibinde, Roma ve Berlin bükümetleri 

tarafından General Franko'ya yapılan 
yardımlar harbın ve İapanyanın mu • 
kadderatını tayin edebilecektir. Ve lı
panyanın faşist olması veya bolşevik 

kalması bütün avrupalılar tarafından ra
Jdb gruplardan birinin zaferi diye te· 
Ukki edileceği için, alman • İtalyan mü· 
dahalesinin A vrupanın talii üzerinde 
alabileceği ehemiyeti •ıikar olarak gö· 
rilnmektedir. 

Bu hadiseye işaret eden komilnist 
partisi lideri Thorez, geçen gün fÖY· 
le haykırıyordu: 

'' Tesanüd kararları kafi değildir. 

Hitler ve Musolini konuşmuyorlar. Ha
rekete geçiyorlar." 

Thorez de bilse gerektir ki bu, tota· 
litaire rejimlerin bir hususiyetidir. 

Bu rej imler serbest münakaşa reji· 
mini kaldırmı§ olduklarından, azami 
süratle hareket etmek ve yaptıklarını 

gizli tutmak hassasına maliktirler. Esa· 
sen bu, yalnız faşist rejimlere has değil· 

dir, ve Moskovanın en kuvvetli silah· 
larından birini teşkil eder. 

* * • 
Ein vahim olan, Bertin ve Roma hü

kUmetlcrinin bu işi - belki de mutabık 
kalarak • yaparken kendi menfaatleri· 
ne hizmet etmiş olmalarıdır. 

Hangi menfaat ? 

Fransa'yı, bundan böyle Pir~ne dağ· 
lariyle Riri hesaba katmaya mocbur 
etmek mi? Bir Avrupa harbında, Fran· 
sanın ispanyol demiryollarından fay • 
dalanmasına mani olarak mı? 

Hiç fÜpheaiz. Fakat aynı zamanda 

bu iki devletin, kendilerini bolfevizme 
kartı nizamın müdafii göstermek arzu· 

lannı da hesaba katmak lazım değil mi
dir? Esasen bu tabiri icad eden ben de· 
ğilim. Hitlerin sağ kolu olan Rudolff 
Heu gesen 9 haııiranda Grefeld'de aöy. 
lemiştir .. Yani, bu bir fransız aleyhta· 
rı jest olmaktan ziyade bir sovyct aleyh
tarı jesttir. 

Ne de olsa, fransız \ükUmeti, - sür· 
atli bir tahkikatla darbeyi tesbit etmek 
ve bununla iktifa ederek görilşmeleri 
tacil etmekle çok doğru hareket etmiş· 
tir. 

Eğer sulh kurtulursa, bu, Fransa ve 
lngilterenin müşterek faaliyeti saye· 
sinde olacaktır. 

İki devlet için, ve iızerlerine harbın 
korkynç yüzünün eğildiğini endişeyle 
seyreden bütün küçük devletler için en 
mühim olan §.ey, vakit kaybetmemektir. 

Şimdilik Almanya ve İtalya kaça • 

makh davranıyorlar. Saatlar geçiyor. 

Günler geçiyor. Ve silah ve mühimmat 

yardımı teşkilatlanıyor. Yalnız bir ta· 

raf için mi? Yoksa her iki taraf için mi? 

Sağcı matbuatımızın bazı organlan çe· 
kinmeden vatanlarını itham ediyorlar. 
Fakat onlara soruyorum: Söyledikleri· 
ni isbat edecek delilleri nerede? 

e * "' 
Tarafgirleri haykmşmalarına terk • 

edelim. Evvclcede fimdikinden daha aı 

endişeli olmıyan gUnlcr yaşadık. Kil· 

çüklcrimize haykıralım: 1914 ün miaa .. 

line bakınız. Avrupanın milletlerini ida

re eden adamlar, gecenin karanlığı i· 
çinde kalblerinin pek hızlı çarptığını 
hissetseler gerektir. 

Zarlar bunların sımııkı kapalı avuç· 
larındadır. Bunları a~lıdırlar. On· 
tardan bunu iıtcyen hesabıız: insanların 
hayatıdır, fakat bilhua medeniyettir, 
kültürdür. 

Bunları yazraken yalnız vatanımı 

dtişünmüyorum. Dünyanın güzelliğini, 

hepimizin olan kıymetleri düşUftüyo • 
rum. Çılgınlık bir kere daha bizi sarar
sa bu defa herşey yok olacaktır • 

BİTARAFLIK VE KARIŞMAZLIK 

Gene T .. a Rcpublique'de Pierre Bros
solette diyor ki: 

İspanyol buhranının milletlerarası 
akislerinin sulha samimiyetle bağlı 

bütün zihinlerde uyandırmış olduğu 

endişe dün hissolunur derecede a ır • 
laşmıştrr. 

Saatlar geçtikçe, hakikaten, ba ı l iı

yUk devletlerin, mücadeleden uzak dur

mak için bir gayret yapmak şöyle dur
sun, asiler lehinde işe müdahale ede • 

rek bunu alevledikleri ve uzattıkları 

hissi kuvvetlenmektedir. Gene her an 

hissolunuyor ki, bazı hükümetler, va

him diplomatik ihtil~flara meydan ver· 
mck, devletleri biribirine düşürmek ve 
Madrid bükümetine yeni güçlükler ya
ratmak için en küçük hadieeyi istisma· 
ra hazırdırlar. 

Dört alman tebaasının Barselon'da 
idamı dolayısiyle alman hükUmctinin 
protestolarında gösterdiği fİddet ve al
man bahriyeliler!nin biler lehinde 
yaptıkları tezahürler bütün hükümetle
ri tel~şa düşürmüştür. 

Almanya ve .İtalyanın gösterdikleri 
yavşlık ve bunların muvafakatleri için 

ileri sürdükleri ihtiyat kayıdları aiyr 
si havanın sakinleşmesine yardrrrı etıırif 
değildir. Paris ve Londra'da, Roınl; 
Berlin hükümetlerinin vakit kazan blf 
istedikleri hissi hasıl olmuştur. Ve 
neticeyi elde etmek için Fransa tara~ 
dan ortaya atılmıs olan bitaraflık oıe 
selesine karışmazlık (ademi müdahale• 
diye adlandırılabilecek olan bir ınese 
leyi karıştırmak istedikleri açıkça aır
laşrlmıştır. 

Halbuki bunlar biribirindr 1 taırı' • 
miyle ayrı m~selclerdir. Bitaraf1ılc bit 
hükümct meselesidir. Hükümctler ~ 
terek bir bitaraflık ilan etmekle, 

muharib tarafa silah vermemeyi ve tııı
susi teşebbüslerin de silah ve kolaylık
la ailah haline kalbolunabilecek vatı::; 
ları mubariblcre göndermelerine ıll d'" 
olmayı teahhüd ederler. Aynı zaına~ .. 
kendi kara ,deniz ve hava kuvvetıerıY 
sivil barba müdahale etmekten katiyel 
sekinirJer. Pek basit olmasa bile. 

meselenin halli kolaydır. biraz iyi ıJ 
yetle, hükümetler müşterek bir bit~; 
raflık şartlarını tesbit edebilirler. 
en ehemiyetli şeyin de bu olduğu 111~ 
hakkaktır. Çünkü ancak doğrudan d0

• 

ruya hükümetlerin ve silahlı kuvveti~ 
rinin mildahalesindcndir ki korkıJ 
hidiseler çıkabilir . • rd 

Buna mukabil, ferdlerin, buıuıı g 
lann iki taraftan birine karşı seıo.::,,: 
tilerini izhar etmelerine, onlara :;... 
yiyecek ve elbise göndermelerine 6' 
olmak ne faydalı, ne milmkün. ııe t 
arzu edilir bir §CY değildir. Hatta• ~ 
panyada yabancı lejyonu gibi bir aı 8-
ker kıtası mevcud olduğuna göre, g 
nüllülerin gidip muharibler arası~d:. 
yer almalarını bile menetmek imkan bit 
görünilyor. Bu mevzu üzerinde 't 
müs.terek uzlaşmanın esaslarını tes~ı, 
için haftalarca uğraşmak icab eder eC 
Ve bu maceranın tek kazancı. hükiifl'I 

"riıf' bitaraflığı etrafındaki faydalı go a• 
melerin neticesiz kalması olurdu. ı;:sl • 

1 • ·o a 
sen alman ve italyan gazete erını •ndt 
dıklarr durum da, Roma ve Berlı ıı 
yegane arzu edilen şeyin bu olduğı.ıf1 
açıkça gösteriyor. 

ut• 
Sulhu koruyacak bir uzlaşmay~ s 

. 'i~ 
atle varmak iç'n fransız hükümctı, 

. b' bb'" . . . ti' B' tarafblc nı ır teşe use gırı mış r. ı t 
prensipi lehinde kafi derecede taraf~ 
kazandığını müşahede ederek kısa 
sarih bir bitaraflık projesi ha .. ırlanı:tl ş 

B . • . 'b . 1 ını•"j 
tır. u proJe. prensıp ıtı any e tf 
fakat ceavl 1 vr-rmiş olan hükümetl 
sunulacaktır. Eğer bu hüküinetıer. tı~ 
kikaten bitara f kalmak niyetindeyse 1 
ler, bunu açıkca bildirmek fırsatıl1 
bulmu§ olacaklardır. 

Bu itibarla, hiç bir devletin bund~: 
geri katmıyacağı ve hiç bir devtet 
yersiz: bir cevabla, barba ıcbcbiyet ~: 
recek hidiıeleri ıulha tercih ettiği b• 

sini vermiyeceğini ummak istiyoru;_-

Y cuılarımı.ım çoklağu ~ 
aiyle (Bilinmeyen iman) ıs/, 
1uımuı koyamadık. iJsür 

CE~.~EL~ ı:.!,~BI 
zel görünecek. Şimdi hemen işe koyulma
lıyız. 

İnsanlar içinde yetişmiş bir çocuk, on 
ayak uzunluğunda bir kaplanın postunu tek 
başına yüzmeyi hayalinden bile geçiremez
di. Fakat Movgli, bir hayvanın derisi vücu
duna nasıl yapışmıştır. Ve nasıl yüzülür, 
Bunu herkesten iyi biliyordu. Lakin, ne de 
olsa, bu iş güç bir işti. Movgli, bir saat, ho
murdanarak uğraştı, didindi. Bu sırada kurt
lar ya yan gelip yatıyorlar, yahud Movgli'· 
nin verdiğ"i emirlere göre kendisine yardım 
ediyorlardı. 

derisini soyabileceğini mi düşünüyorsun? 
Bunu Bufalo'lar nerede öldürdüler? Bu, şu 
topal kaplan. Onun başı için yüz Rupye mü
kafat var. Pekala, pekala, senin sürüyü bıra
kıp gitmeni bu seferlik bağışhyalım. Deriyi 
Kanhivara'ya götürüp mükafatı aldığım za
man bir rupyeyi de sana veririm. 

şimdi yirmi mil uzakta olurdu. tlt 
Sen bunun derisıni bile yüzemezken ... ~ 

Buldeoya yelelerini yakmamam için ag it' 
açıp söz söylüyorsun, seni dilenci ço<:ıl 

11 
.. 

seni .. Öyle ise bir Rupye değil, sana bir /.1' 
na bile verecek değilim. Güzelce bir da>'' 

Rudyard KlPLt~G Nurettin ARTAM 

- Çabuk ol Akela ! Ayır şunları. Ayır
mazsan biribirleriyle döğüşecekler. 

Hey Rama 1 hey! hey! hey! Çocuklarım 
biraz daha yavaş! Hah, şimdi tamam. 

Akela ile boz kardeş, bir ileri, bir keri ko
şarak bufalo'larm ayaklarım biribirlerinden 
aymnağa uğraşıyorlardı. 

Şir Han'a d aha fazla saldırmağa lüzum 
kalmamıştı. Cünkü artık ölmüştü. Çayla~
lar ve akbabalar üzerine gelmeğe bile hazır
lanıyorlardı. 

• İnsanlarla beraber yaşamağa başladığın
dan beri boynuna asılı bir kın içerisinde ta· 
şıdı~ı bıçağ'ı yoklıyan Movgli: 

- Karde~lerim, decli, bu bir köpeğin Ölü· 
miidür. Fakat o asla döğüş edemezdi. 

Postu toplantı yapılan kayalıkta çok gü-

Biraz sonra Movgli omuzuna bir elin do
kunduğunu hissetti. Arkasına dönüp baktığı 
zaman, sırtında büyük tüfeği ile Buldeo'yu 
gördü. Köye dönen öteki çoban çocukları, 
bufalo'Jarın kaçtığını söylemişler, Buldeo' 
da sürüye iyi bakmadığı için Movgli'yi azar
lamak, yola getirmek maksadiyle öfkeli öf
keli yola çıkmıştı. Kurtlar, bir insanın gel
diğini ~örür görn;ıe.z hemen gözden kaybol· 
muşlardı. 

Buldeo, öfkeli öfkeli: 
- Nedir bu çılgınlık? Dedi, bir kaplanın 

Bunu söyliyen avcı, yeleğinin cebinden 
çakmağını çıkararak, kaplanın yelelerini 
yakmak üezre eğildi. Çünkü yerliler, eğer 
ölmüş bir kaplanın yeleleri yakılmıyacak 
olursa hortlağının sık sık kendilerini tcdir -
gin edeceğine inanırlar. 

Kaplanın ön ayaklarından birisinin deri
sini yüzmüş olan Movgli, hafif bir sesle: 

- Demek, bu postu Kanhivara'ya götü
rüp mükafat alacak, sonra bana ayırıp bir 
rupye vereceksin öyle mi? Dedi, halbuki 
ben, bu deriyi kendi işim için kullanmayı 
düşünüyorum. Hey, ihtiyar adam, çek şu a
teşi bakayım geriye! 

- Bu ne takırdı böyle köyün baş avcısı
na? Senin taliin ve, Bufalo'lann ahm;ı,1<hğı 
bu kaplanı öldürmeğe yardım etti. Şükret 
ki kaplan karnını yeni doyurmuştu; yoksa, 

ye de gör, bırak şu hayvanı! 
Movgli: ~ 
- Beni satın almış olan boğanın '/" 

için, bütün bir öğle vaktini ihtiyar bir.~~? 
munla gevezelik ~derek mi gecirece~ılct" 
dedi, Akela, bu adama bak, başıma be]~ if 
sildi. Hata kaplanın kafası üzerine egı~~ t' 
olan Buldeo, biranda l:<endisini cavırtar tJ ıf 
rine serilmis ve bir boz kurtu üzerine çıı;f ıı .. 
buldu. Bu sırada Movgli, sanki büt-"n 05 .. 

distan'da tek bac::ma imis gibi, kaplanın P 
tunu yüzmeğe devam ediyordu. . de• 

Dişlerinin arasından çıkan bir E = e 
diki: 

- E ... evet, tamamiyle hakhc:.rn F 
bana mükafat ol ~rak bir Anna bi'e ve. 
ceksin. Bu tonal k., rı1 nnfa ben'ın .,r., 
ki, pek eski bir ''lrb vardı ve bu 
ben kazanmış bulunuyorun""_ (So · 
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Biblogrııf ya 

DIYA . BEKiR 
Tarihi . Kital) eleri - Yıllığı 

Ya an: Basri KONY AR 
Eskiden her vilayetin bir "Salname'' 

ıi vardı. Bu salnameler, baştan ıona 

kadar butun vilayet memurlarının isim· 
leri ile dolu, ve vilayetin tarihine, coğ· 
rafyasına, halkın yaşayış tarzına, ibı· 
delere aid yazılardan mahrum, sadece 
bir isim cedveli halinde çıkarılırdı. U· 
mumı yurd tarihi ve yurd cografya ı 
içinde ayrı ve hususi bir değer taşıyan 
\'ilayetlerin tarih ve coğrafyası ilk de· 
fa olarak Sıhat Bakanlığı tarafından 
Hiyık olduğu derecede ehemiyetlc na· 
zarı dikkate almmı ' vilayetlerdeki sı
hat mudurlüklcri vasıtasiyle birçck yer· 
·rimizin sıhi, içtimai, tarihi malC matı 
:vrı bUro ür halinde neşredilmişti. 
Kıymeti hakikaten yüksek olan ~ 

büroııirlerden sonra her vilay~t kendı 
tarihine aid geniı malfunatı bır araya 
getiren işe girişti. Bu teşebbüslerin ne· 
ticesi milli kütilphanemiz güzel eserler 
kazandı. Diyarbekir tarihi de ışte bu 

gü:ıel eserlerden biridir. 

Mlilkiye lspekterlerinden Basri 
Konyar tarafından uzun emek sarfiyle 
yazılmı, etraflı bir tetkik mahsulüdilr. 

Oç cilddir. 
Birinci cild tamamen Diyarbckir ta

rihine hasredilmiıı:tir. 

217 sayfa tutan bu cildde milittan 
\ki bin aene önceden bugüne kadar Dl
yarbekir'in biıtün tarihi özel bir tasnif 

Bast11an: Diyarbekir vilayeti 

ile canlandırılmıfUr. Bu cildde elliye 
yakın resim ve on iki renklı harita var· 
dır. Eserin sonuna da yazılış sırasında 
başvurulan 36 kitabın adını taşıyan bir 
bibliyoğrafya sayfası eklenmiştir. 

İkinci cild, zengin bir tarihe malak 
olan Diyarbckir'ın kıymetli kitabe ve 
abidelerini tarihi malumat) rla bir ara
ya toplamıştır. 150 sayfadır. Parlak ka· 
ğıda ba ılmış yu e yakın resim cildin 
sonuna ilave edilmiştir. 

Üçüncü cild ise Diyarbekir merkez 
ve kazalarını tarihi, co rafi. zirai, iktı· 
sadi ve harsi bakımdan ayrı ayrı tetkik 

etmektedir .. 
Başlıbaşını bir eser mahiyetinde o

lan 376 sayfalık bu cild aynı zamanda 
folklor bakımından da b yı.ik bir de· 
ğer taşıyor. 

Bu cildin sonuna da gene parlak ka
ğıda basılmış 154 resim ilavesi vardır. 

Yukarda sö}•lediğimiz gibi buyük 
bir himmet ve emek mahsulü olduğu 
ilk bakışta anlatılan bu de. erli e~r, 
birinci cildi 80, ikinci cildi SO ve ?çün· 
cil cildi de 70 kuruş gibi pek az bır pa
ra lrarşıhğrnda büyük kıymet tatımak
tadır. Bu kıymeti yurd kütüphanesine 
maletmek şerefi de hiı: şüphesiz vazan 

. l _. \e b~cıırıhsın· kacbr c erın yazı ışırır:ı 
da imil olan Diyarbclnr vila) etinin· 

dir. 

(). manJı ho rçları tarih: 
lkusat ılmiylc alakalanmanın tarı

hi pek yeni olan memleketimizde, kla
sik ders kitablarrnrn dışında, ) urdu • 

buvuk ekonomi ve finans mesc-muzun . . 
J 1 • 1• mevzu olarak seçen eserlerın e erın . 

h kikaten parmakla göstepl<'cek 
sayısı 

kad r a.ı:dır. 
Öyle kı. Türkıye'nın muayyen .bır 

konomi ba•ısi uıcrinde m h mnt ed l· 

~ek ıstiyenler e er bir ecnebi dil bi • 
tıvorl r a. } b ncı muclliflerın } l n 

matl vucude getırm'ş ol· 
rre b vurm c m cı r' e 

d bıl 1 

e 1 

e e le • 
·enı bır trukt 

ı dı i cıımu iy t d vr nde 
b 1 l r n 

klu u kıt plt 

e iklı ı "e t n ım cdilm mı lı 
h , ç ı m k ı tı eni rin c 

kır r k ayrı mili r te kil e t'r 
1 tc bu k d r puc s rtlar ıcındc vu ." 

cude getirildikleri irindir ki bu nevı· 

r1 • • • 'k' h k kazan· den eserler ta • ' •mı <' 1 ı 

ma\: .. adırlar. 
Bu kısa mukadrlimcvi ya mamı a 

• • • 01-ın ) eni bir e· sehrb, elımııc germış 
ı 'n "O~m nlı scrdir: H'Pkkı Ven ay 1 

ho~Jarı t;ırihi'' ( ) . 

O 1 borrlarr tarihi, ekonomık 
sman ı ~ h .. k 

meselelere k r•r al. ka duvan er tur 
.. . in bir ibret dersi olarak 

muncvverın , . 
.. 1 •tmek mecburivetini hiasede-muta aa .. • 

ceei bir mevzudur Osmanlı amparator· 
lu unun batışını tacil etmiş o.lan ~ebcb· 
)erden bir ehemivetlisi ae. hıç şuphe • 
siz ki. zam nla bir eıkmaz haline gir • 

miş olan dı borelardır .• 
Hakkı Yeniay'ın es n. bu mevzu Ü· 

zerinde toplu ve geniş mall'ı~at alına
bilecek ve me cleyi buttln ıhatas~yle 
kavramak imkanını verrcek tek kıta~ 
olmıık ıtibari> le ayrıca tehııkc l yık bır 
te •bbustiır. 

.Müellif serinı viıcude getirmek 

icin tarihi ~serler'" birlikt • emir a
n n nt: ri • t·nı butı.in borçlar m a

velclerini, ve osrnanlı borçlarını alaka• 
daı: eden butiin fransn:ca n~riyatı oku· 
mı bütun borçlar muk. elelcrini de 

go -len geC"ırmitıtir. . . 
Bu kadar uzun bir mesaı ıle haz~r

lanmı ol n eser borçlara aid bazı tlbır· 
lerın ı hh ıe ba lıyarak istikrulann 
n vıl rini ve ekillerini miıtalaa etmek
te, o d n so ra o rnanlı borçlarının st· 
rukturıınu 9 ayrı k ·mda mutalaa et • 
mektedir Bu kısımlardan birincisi 
1854 - ;875 devresi istikrazlarına aid· 

(•) 214 sayfa. Fiatı J lira. Adan 
Mehmet lbıaa /.lıtbauı. 

dir. İkinci kısımda ''acz vaziyeti ve te· 
diyatın tatili'' gözden geçirili' or. Ü· 
çüncu kısrm 1882 den 1903 e kadar olan 
devreyi ıhtiva ediyor. Dörduncil luum 
1903 den meırutiyete kadar olan borçlar 
vaziyetini tetkik ediyor. Beşinci kısım· 
ta me rutiyet devrı istikrazları faslına 
g riyoruz. Altıncı kısım 923 - 928 dev
ıe ine ayrılmıştır. Ycdınci kısımda 

12 6. 9 8 taıihınden 22. 4. 933 tarihine 

kadar olan vaziyet, sekizinci kı ımda da 

22. 4. 933 den m yıs 1936 ya kad r ol n 
devre ml talaa edili or ve nıhavet 9 un

borç bı 'iri . 
ÇANAKKALJ 

ıc ını y ı 

ta hlı an-

Daha once edebıyatımıza "turk des
tanına giriş" adlı gu7.el bir epope he· 
diye etmi oşlan Bay Haluk Nihad Pe
peyi, bu defa, bıze, çt1ktanberi öılediği
miı ve bekledi imiz buyuk ve hakiki 
bir epopenin. Çanakkale'nin destanını 

sunuyor. 
Hilmi Ziyanın, kıub nın başında, çok 

güıel i ah ettiği nshile, 12 inci asırda 
MUton'lar Hugo'lar ve Hebel'lerle, en 
parlak dehalannı yetiftirdikten eonra, 
epik ,Hrin devrimizde bu kadar yadır • 
ganması bir aıkınhktır n her aıkınhk 
gibi bunun da bir reaksiyonu gelecektir. 
Bay Hulki Nihadın eserlerini, mcmle • 
ketimizde böyle bir reaksiyonun batla· 
dığma alimct sayar.ak, destanlardan 
mahrum olan tUrlr edebiyatında bu an
aneyi yaratacak tarzda bir çalışmanın 
daima aydalı ve lüzumlu cagını mü
phcde etmekten kendimizi alamıyoruz. 

.. Turk dettanına giri, .. adlı eseriy
le de epik şiirdeki kabilı ttine d!t:~ ıti· 
çekmiş olan Bay Haluk Nıhad, bu .iu:ı 
"Çanakkale" siyle çok d ha olgun, sün
ku çok daha heyecanında samimi hir e· 

ser vücude getlrmittir 
Türkün en yüksek hamaset destan

Janndan birini tctkil ed n .,Çanakkale'' 
jçin ne yuhsa bize az elecek olması • 
na rağmen, bu eseri azımsamak elimiz· 

den gelmiyor. 
Eıerin mukaddimesinde g8sterdiğl 

biltUn tcvazua rağmen, milellif, tUrk 
edebiyatında 'imdiden kendisine ehe • 
miyetli bir yer aymntf addedilebilir. 

Bu altnuı uyfaldr uzun tiirde, Ça• 
naklrale lralıramanhlr menkıbelerinin 

1 
ruhu esiyor., içimize, o insanı y8celten 1 
bamasct RUnlerinden bir heyecan ene
,_. ıestyor, " 111., o M,e1ı ıen1er1 

• 
ULUS IAYFAI 

Aydından Yunanistana 
· satılan hayvanlar 

Ankara avcılarının bavramı 1 
• 

Aydın, (Hu usi) - Haziran ayında 
Aydın istasyonundan ı 140 oğlak, 129 

ökiız, 1301, inek, 731 dana, 51 manda, 
ve altı buzağı İzmir yoliyle Yunanista· 
na sevkedilmı tir. tlimizden Yunanista• 
na sığır ihracı hararetle sürmektedir. 
İlimiz celepleri birleşerek iki •irket ' 
kunnu !ardır. İhracatı bu iki özel ir
ket yönetmektedir. 

Aydın Sıfat istasyonu gıttıkçe tt: 
kcmmul etm kte ve verimli neticeler 
elde edılmektedir Bu yıl cıns aygırlarla 
tohumlanan kısraklardan 150 une cins 
tay ve katır alınmıştır. Vilayetimi~~e. 
yetiştırilen taylardan s rgide ıkıncılık 1 
kazananlar olmuştur. lata yond bu 
yıl da 296 kısrağa cins aygırlarla ve 179 

kısra a da cıns e eklerle tabii tohumla· .' 
ma yapılmıştır. Gelecek yıl sunı aşıla- ' 
rna ameliyesine de ba,lanacaktır. 

Bu yıl isl!ih noktasından ihza ameli
yelerine başlanması kararlaştırılmıştır. 

• 

A 11kara Avcılar bayramı yarın Kava~ 'ın ilerisindekı Nenek çayırında yapıla. 
caktrr. Bu bayrama ovcılarda11 b. ~ka bır çok k1111:.clerle \ cı aıleleri de ha .. ır/Jn· 
maktadır. 

1stansyonda 8 cins ayğır, 4 cins e ek 
vardır. Köylere şimdiye kadar16 mon
tofon bir Pilcvne cinsi boğa dağıtılmış· 
tır. Bu günlerde 32 yarım ve 3 bütun 
kan monotofon boğa getirmek Uzere 
merkez baytarı Haraya gidecektır. 

-==~~==~--=------====== 

Tren bııradaıı 9 JO da k. Jk. c k ' '" K ya:{ dan S.SS de donecektir. Bayram al. yı 

C<'becı ısrasyommda 111cc"1c ve 011<!c :n·c /ar bandosu oldugu halde Samanpaı rı 

yolu ile Ulus meydanına gclerd çelenk koyma töreni yapıl;ıcııktır. Resmimi. 

\'Cılar bundaıı oııce yapılmış bır ıorende iç lşler Bakam ve C.H.P. Genel Sc:ıre: 
teri B. Şrzkrrz Kaya ile bNaber gö:ı.tt'ı mektetlir. 

Madridin kendisiyle asiler arasında yabancı 
bir devletin tava sutunıı istediği bildiriliyor 

(Başı ı. inci say/ad•) 

yaresinin Menda üzerine bombalar at· 
mıı olduklanru ancak nüfusça telefat ol

madığını bildirmektedir. 

h· nwlıarebeler :vakıncl" bite(~ek 
gibi chğil 

Cebelüttarık, 14 (A. A.) - lhtilil
cıler, dun muhim muvaffakıyetler elde 
etmiş olduklarım bildirmişlerdir. Fa
kat iç muharebeler yakında sona erecek 
ıibi görünmeınektedir. Zira hiıkiımet 
kuvvetleri, bütün cephelerde tiddetle 
mukavemet etmektedirler. 

Sevil, Tetu n ve Ceuta'daki radyo 
ista yonlarr, Jaıme 1 zırhlısının ıhtıl.ıl· 

cılcrın tayyarclerinden atılan bombalar
la b tmlmı§ oldugunu bildirmi 1 rdir. 

İhtilalcıler, Mal a'y kar ı bir ta
a ruz h zrrlamaktadırlar. Mal a'dakı 

hükumet garnı onu ıae ihtıl l lehınde 
bulun n Gran 'ya kar ı t ru a ha 
ırl nm kt d r 

) al.ırıdtı nıulıim. mulunelJ,•lc•r 

l r O• 

c. ı s nılm acıır. 

§ıımal cephe rn e ıhtıl kıler, San 
Sebastıen ı bom ardıman etmişleı ve 

bir çok kımsenın olümUne sebeb olmuş
lardır. 

Asilerın elinde: bulunan Almirante 
Cervera kruvazorunun San Sebastien'e 
gelmi' oldu&una ve kruvazör kumanda
nının tchre yarı gecedC'!l önce teslim 
olmadığı takdirde bombardıman edece
li tehdidini mutazammın bir iiltima
tom vermit bulundu&una dair bir pyia 
dolapıaktadır. 

lbtililcilerin tayyareleri, lrun'u 
bombardıman etmitlersc de bir muvaf
fakıyet elde ederrıemitlcrdir. 

Öte taraftan, hukümet kuvvetleri 1-
run'a üç kilom<.tre mesafede kiin Ven
tas'ı bombardıman etmı§ olauklarını, 

ihulilcilet ise hükumet kuvvetlerinin 
vaziyetinin çok fena olduğunu bildir
mektedirler. 

Hiikiinwte gifre l u~iyeı 
ıayeı iyi ..• 

Madrıd, 14 (A.A ) - İç işler baka-
• ltknmetin ~Skıın bulunmakta oldugu 

:; ctl:rc.k l&l~ J:- r ı'6kun bükilm ıür
mckte ol~'" ~nu suvltbÜ§tir Madridde 
Jimali İspA ya~. l!hl."ı!.n mikdarda yi
'yec:ek gehmttır • .Madridde hayat, nor
maldir. BUtUn cephelerden bu ııbi iyi 
haberler gelmektedir. 

Saragou üzerine yürümekte olan 

U%8ktan da olsa, yeniden Yatar &ibi o
Juyorus. 

Bay Haluk Nihad, ıüael bir tt•dilf· 
Je, eserini, ikinci Çanakkale uferfnin 
kazanıJmuı emlinde &ıthnUze sunmuf· 
tur. 

"Çanakkale" ıebldJerinlo, taıtan ol· 
dutu kadar böyle lıitabtan lbldelere dt 
mubtaf oldufuna anutmıyaraır, a.1 
lblak Nlhacb candan tebrik ederls. 

hiıkumct kuvvetlerinin kumandanı, fU 
telgrafı çekmittir : 

"Boı yere nı.ifusça telefata sebeb 
olmamak için yavat yavaf ilerlemek 
mecburiyetindeyiz.. Fakat Saragoaanın 
diı~i, beklenildiginden daha çok ya
kındır . ., 

Madrid, 14 (A.A.) - Havas AJanıı
nın Guadarrama cephcaindekı muhabı· 
rinin bildirdığine göre, hilkUmet kuvvet
leri Kastı! ovalarına hakim bıılunmakta
d ır. Bu kuvvetler ııtedıklerı zaman Kas
tı! yayı ı;ında Herlı) ecck vaziyettedır
ler. H.ıkuınet topçu ve tayyare kuvvet· 
leri dun Cuadarrama cephe ınde ası hat 
larını idd tlı bir urette bomb rdıman 

etmi tir. 

•.. Jal.t1ı iı. il"rin :nf t ri ılı• 
)tıkırımıs 

mumi kar rg hı tarafınC: n dun n edıl

m' ol n bır teblı de g n ral Mol nın 

kumandası alnndakı kuvvetlenn ılen 

harekctlerıne devam et ekte olduktan 

ve yakında muzafferiyeti r'nı ıl n tme

gı umid eylemekte bulundukları bıldinl

mektedir. İhtilalciler, San Re!ael E pi

n r'ın zabtı esnasında esır etmi olduk

ları hava kuvvetlerine mensub 40 subay 

ve neferi kuf§una dızmişlcrdır. 

Granada'dan hareket etmiş olan i

si kuvvetleri, hızla ilerlemektedirler. 
Bureoa'dan bildirildigine &ôre oraya bir 
alman yü&bapsı ıclmi,tir. 

Guadarrama ceplıeıinde 
Madrid, l4 (A.A.) - Havas aJ&nll· 

nın Guadarnma cephesindeki muhabi
n. dünkü &ünü~ yalnu hükümctin top 
çu w tayyare kuvvetleri tarafından ihtı-

lilcilcrin mevzilerinin bombardıman e

dılmesi ılc ıeçmiı oldu~unu bildınnek

tedir. Hükümet kuvetlerinden bir kıta, 

albay Sabio'nun kumandası altında ol

duğu halde bilerin Eskurial'e karşı yap
maları ihtimali olan bir taarruzun onu
ne geçmek maksadiyle timdi Pegueri
nof'dan San • Refael'e doğru ilcrlemek
ttdir. 

lhtilikılerin ellerindeki miıhımmatın 
tiıkenmiş olduğu sanılmaktadır. 

Jaime 1 arhlııuna bir 
bomlHı diiştii 

Cebeluttarik, 14 (A.A.) - Bır tay· 
yareden atılan bir bomba, Malaga açık
larında bulunan Jaimc l zırhlısına isa
bet ederek nıühim baaarat yapnugtır. 

Gemi batmamıştır. Zırhlının f&lupaların· 
elan birinin bir çok yaralaıları karaya 
çıkardığı görı.ilmU~tur. 

Banelon böl&eeinde cinayetler de
vam etmektedir, Bu hafta içinde yalnız 
bir &ün içinde 62 ceset morga naklcdil
miftir. 

Son bldiaelerden çok zarar ıörmUı 
olan Sankuıot lgaubuı balla, uimkira
M bir barebte ıeçmlfler vı canilere 

kartı kendilerini 
aanlmıtlardır. 

müdafu için ıilfiha 

Madrid lıiikiim.eti lngilterf•ye 
ta,.siye Hrdi 

Londra, l4 (A.A.) - Madrid hliku• 
meti, dikkataizlik neri olarak Barae· 
Jon Umannda Loadon adındaki ingıliı 
kruvazörünün bombardıman edilm .. ıl 
meselesinde tnıiltere hUkümetine tarzi .. 
ye vermiştir. 

Kolumbi)u hükiim.eıi de Madri• 
di proteaıo etti 

Madrid, 14 (A.A.) - Kolumbiya drf 
i lcr bakanı, Madrıd hiıkumctine bir 
nota göndererek Madrid • B rselon sil• 
rat katannda kiz kolumbiyalının ol· 

du ul nu' olmalarını prote to ctıni tır, 

llir ınu.•rikan kruıa::ürü 

Cı1'ıelii 11<1 rı kt<l 
Cebcluttarık, 14 (A.A.) - Okl a· 

m d nd ki m rıkan kruv ru, 1 a
dık den buraya gclmi tir. H vo lu 
ite Granadad n bura a l'lmi ol n a• 
merik n, ingilı 

ni alac ktır 
ve fran ız turi tl ri• 

lıul)mı lıiihfüm•ti ltir miilted~i 
1ıaııaetti 

Roma, 14 (A.A.) - Son gUnlcrde 
lspanyadar gelmit olan multeciler a
rasında Katalonya hı.ikümetinin eski ;
işler bakanı B. Denkas da bulunmakta• 
dır. 

B. Denkas, Cenovada Manassi ha
pishanesine konulmuştur. Ço u alm n 
olmak üzere dun ispanyadan Cenovaya 
700 mülteci gelmittir. 

8oı)ali•t lideri il. Prieıo neti,·e 
hakkueda nikbin 

Madrid, 14 (A.A.) - Hükümet nez
dinde müpvir olarak çalıımakta olan B. 
lndelaçioarieto Havas ajansı muhabiri• 
ne fU beyanatta bulunmuttur : 

··- Savaımnm ıonu hakkında nı..
bınım. Fakat b11 1avaşmanın uzun sur
mesi ihtimali vardll'. Bır harbın kısa sür
meli isteniliyorta azun sürecek b:r har
be hazırlanmak ıcrektir. Şuna kaniim 
ki iki muharib taraftan hangisi havalara 
hikim olursa zafer onda kalacaktır. An
cak f uraaıru un atmamak lbımdJr ki 1s
panya'run harb malzemesi yapabilecek 
olan bUtiln bilgeleri hukUmctin kontro
lü altındadır. 

hpanya'nın timalındeki ih.tilalcıle· 
rin mühimmatlan yoktur. Bu aebebten 

dolayı general Franko, silah ve müh m· 
mat fabrikalarının bulunmak a ol:luı;u 
Badajo.t ayaletim ele geçirmcğe uı;rat
maktadır. Şimdi lhtiUilcilerin ıilah dr· 

poları yalnız Faa'da bulunan d podur.,, 

B. Pricto, fransız - İspanyol ticaret 
anlaşmasının Franaa'nın ispanya') a si· 
llh ve mühimmat vereceğıni natık bu-

• lunduğunu söyltmittir. 

Mumaileyh, demittir ki: 
••- Fransa, teabhildlerine savgı goa

terecek ve bize alllb verecekt'r., 
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ı~ta bul Vi ayeti 
nafıam ·· ü lüğüiı en 

20-8-936 perşembe giıniı saat on. beşte ~pa~.' z~_rf usuliyle i~_a· 
lesı tekarrür eden 10058.03 lira keşıf bedelli gumruk muhafaza .or· 
giıdü için Hasköyde yaptırılacak anbar ve büro inşaatiyle yınc 
ayni idarenin 26-8-936 çarşamba günü s~at on ?este kaJ?alı .. ~arf .u· 
suliyle ihalesi tekarriır eden 17988.39 hra keşıf ~e~delh ~to.ye 11.1· 

şaatmın göriılen IUzum üzerine evvelce _yapılan ılanlar ıp!al edı·. 
ı~rek bu kerre her iki inşaatın tevhit cdılerek mecmu1;1 keşıf bedelı 
ol"ln 28046.42 lira üzerınde yeniden ka~alı zarf usuh_r.l~. 3~-v~:936 
par. rtesi giıniı saat on beşte İstanbul vılayet nafıa mudurlugu ek· 
sılt e komisyonu odasında eksiltme~e ç~karılmı~tır. • 

A. - Mukavele eksiltme, Nafıa ışlerı umumı, hususı ve fen
rtnameleri, pr~;e. keşif hulasasiyle buna müteferri diger ev· 

r c 1cıtanbul nafıa daire inde ''140" kurns mukabilinde verile
cek r. 

B - Muvakkat temınat 2104 liradır. 
D. - İsteklilerin en az 20000 liralık bu ise benzer iş yaptıgı· 

n dair Nafıa vekale i.nden almış olduğu müteahhitlik ve tıcaret 
o ı vesıkalar nı b vi t klif mektuplarım 28.8.936 cuma giınü sa· 
at on dorde kadar t tanbul vilayeti Nafıa dairesinde eksiltme ko 

onuna vermelerı ( 4462) 2-3601 

K.... alı zarf usulüile eksiltme ilanı · 
, . 
uııee ı a ıa 

DirP ilÖr Ü:-·· 'O: 
ı - Ek iltmey e k nulan iş (Tunceli Vilayeti P1umur kazasın· 

da ılacak iki bolvkluk askerı kıs.la inşaatr) dır. 
Keşıf bedelı 28800 liradır. 
2 - Bu işe aid ş. rtnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartname i 
B - Mukavele projesi . . 
C - Nafıa işleri şeraiti umumıfesı . 
D - Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, Silsilei fiat cetveli, meteraj cetveli 
G - Proje, grafik . 
H - Devlet Demiryolları inşaat art~e.sı . . . 
İstiycnler bu şartnameleri ve evrakı bır lıra bedeh mukabıhnde 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - 29-7-936 da yapılacak ihaleye talip çıkmadığından eksiltme 

20-8-936 tarihinde perşembe günü saat ı s de Elazizde Tunceli N a
fıa Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktı r. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinirb2160 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös· 
termesi lazımdır. 
Nafıa Vekaletinden işe gi rebilmesi için ehliyet vesikası . 
6 - T eklif mektupları yukarda 3 cU maddede yazılı saatten bır 

saat evveline kadar T unceli Nafıa Müdürlüğüne getirilerek eksilt· 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların n ihayet 3 cü maddede yazılı saata ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1 
( 288) 2-3Sl3 

MILLl MÜDAFAA VEKALETİ 1 
... . ".TIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

Gedikli Erbaş Hazırlama mekteblerin< 
talebe alrnryor : 

ı - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hnzırlama mektepleri· 
nin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta kısının 6. sınıflarına 
da 5 sınıflı köy ilk mektep mezunları alınacaktır. 

2 - Bu mektepler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş şartları as
kerlık şube ba!:kanlıgmdan öğrenilebilir. 

3 - Yukarda ya7-ıh şartları taşıyan ve gedikli Erbaş olmağa is· 
tekli olan köyhi çocuklarının en geç 20 eylO.l 936 tarihine kadar 
mensup olduktan aı;kerlik şubelerine müracaat etmiş ve evrakını 
tamamlamış olmaları l zımdır. ( ~67) 2-3349 

BİLİ T 
Yol yapısı: Harp okulu yollarının yapılması pazarhga konmuş· 

tur. Keşif tutarı: (22359) lira (43) kuruştur. Keşif, proje ve şartna· 
mesi bedeline karşı inşaat şubesinden verilecektir. İhalesi: 19-8-936 
çarşamba günü saat onbirde yapılacaktır. İlk teminatı: (1677) lira· 
d ır. E ksil tmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cil maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte Bayındırlık Bakanlığından alınacak ehli· 
yet vesikalarını pazarlık gün ve vaktinde M. M. V . satın alma ko-
misyonuna ge tir sinler. (411 ) 2-3674 

BİLİ T 
t - Her bir tanesine biçilen ederi 85 kuruş otan kırk bin ta· 

ne çıplak aleminyum matra kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - İhalesi 3 • Eylül • 936 perşembe günU saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 170 kunışa Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 22SO liradır. 
5 - Eksiltmeye ~recekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka • 

nunun 2 ve 3 UncU maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Satın 
alma ko. na vermeleri .(171S) 2 - 3019 

BlL!T 
ı - Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan muhtelif renk 

ve numaradaki iki milyon makaraya ihale günü istekli çıkmadıim· 
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 eytnl 936 cumartesi günü saat 12 dedir. 
3 - Şartnamesi Uç liraya M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 7250 liradır. 
5 - Ekailtmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 aayılı kanu

nun 2 ve 3 üncil maddelerinde yazıtı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale aaatından en az bir saat evvel M. M. V. satın atma 
Ko. na vermeleri. (92) 2-3258 

Maliye Vekruetinden : 
l - Eksiltmeye konulan i§ : 1stanbulda Dolmabahçe Maliye ev• 

rakı matbua ambarmdan 31 • 5. 937 tarihine kadar İstanbul Paket 
Postahanesine gönderilecek evrakı matbua paketlerinin nakliyesi. 

Z - İhale, açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen nakliyesi dört yüz liradır. 
4 - Eksiltme 18-8-936 salı günü saat ıs de Veldlet Levazım MU· 

dlirlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminat otuz lira olup Merkez Muhasebeciliği 

vemesine teslim edilerek alınacak maltbuz ile birlikte Komisyona 

1 ANKARA BELEDİYE RElSLICJ iLANLARI 
İLAN 

1 - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 parselde janda
0

rma 
umum kumandanlığı levazım teftiş heyetinde hesab memuru Hulusi 

arsasıyla şüyulanın 375 metre murabbaı Belediye malı arsa on beş 
giın müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 746 liradır. 
3 -Muvakkat teminatı 55 liradır. 

4 - Şartnamesini gôrmek istiyenler her gün yazı ışlerı kalemıne 
ve isteklilerinde 25 ağustos 936 salı günü saat on buçukta Beledi-
ye encümenine müracaatları. (324) 2-3530 

lLAN 
1 - Sıhhat işleri için alınacak 400 kilo sulfat döfer ile 400 kilo 

krezil on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 400 lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı 30 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı icıleri kalemine 

ve isteklilerin de 21 ağustos 936 cuma günü saat on but"ukta bele-
diye encümenine muracaatları. (32S) 2-3531 

tLAN 
1 - Otobiıs i !eri için bastınlacak 3000 adet karne ıs gün mud-

detle açık ek iltmey konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 350 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 26,25 liradır. 
4 - Numune ve şartnamesıni görmek istiyenler her gün yazı iş

leri kal mine vr i teklilerin de 2 ı ağustos 936 cuma gü iı saat on 
buçukt~ belediye encümenine müracaatları. (326) 2-3S32 

İLAN 
l - Anafartalar caddesınde halin önündeki iki arsa birinci tak

sit peşın diger kısımda dört s nede musavi taksitte ödemek üzeı e 
ıs gün muddetle k pah zarfla arttırmaya konulmuştur. 

2 - Beherinin muhammen bedeli 14640 liradır. 
3 - Beherınin muvakat teminatı 1098 liradır. 
4 - Şartnamesini gormek istiyenler her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerınde 28 ağu tos 936 cuma günü saat dokuz buçu· 
ğa kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını belediye en· 
cümenine V'enneleri lazımdır. 

S - Artırma o gun saat on buçukta belediye encümeninde ya-
pılacaktır. (321) 2-3533 

İLAN 
1 - Su idaresi için alınacak font boru ve ek parçaları 15 gün 

müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli SSOO liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 412,SO liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 2S ağustos 936 cuma günü saat dokuz buçuğa 
kadar teminatlariyle birlik~ teklif mektuplarını belediye encüme· 
nine vermeleri. 

S - Eksiltme o l!Ün saat on buçukta encümende yapılacaktır. 
( 332) 2- 3534 

İLAN 
1 - Atpazarında çayhane, dükkan, depoya istekli çıkmadığın

dan kiraya verilmesi yeniden 15 gün müddeele açık artıtrmaya ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri 140, 105, 51. 25 l iradır. 
3 - Muvakat teminatları 10.50, 7. 88, 3.8S li radır. 
4 - Şartnamesini görmek isaiyenler hergün yazı işleri k alemi

ne ve isteklilerinde 28 ağustos 936 cuma günü saat on buçukta be· 
lediye encümenine müracaatları. (322 ) 2-3535 

tLAN 
ı - Yapılacak olan Bend deresi ve Uzunyol tretuvarları işi 

ıs gi.ın müddetle açık eksiltmeye konulmuştur . 
2 - Keşif bedeli 34ö0 liradır. 
3 - Muvakat teminatı 261 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergtın yazı işleri kalemi· 

ne ve istekilerindc 28 ağustos 936 cuma giınu saat on buçukta be-
lediye encümenine mi.ıracaatları (~23) 2-35'!6 

İLAN 
1 - Su idaresinin bir enclik ihtıyacı olan demir boru, dirsek 

rakor ve saire on beş giın muddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen edeli 22598 lıradır. 
3 - Muvakkat temınatı 169S liradır. 
4 - Mikdar ve şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı 

işleri kalemine ve :steklilerin 21 ağustos 936 cuma günü saat dokuz 
buçuga kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını belediye 
encümenine vermeleri (331) 2-3537 

İLAN 

Belediye İktısad Müdürlüğüne (7S) lira ücretli iki daktilo alı· 
nacaktır, 20 Ağustos 936 perşembe günü saat 11 de bir mlisabaka 
imtihanı yapılacağından orta tahsili görmüş taliplerin istida ile 
Belediye riyasetine müracaatları ilan olunur. (383) 2-3644 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Edirne • İstanbul yolunun Babaeski kazası dahilinde 48+ 

220 inci kilometresindeki (Taş köprü) namındaki köprünün beton· 
arme olarak yeniden yapılması eksiltmeye konulmuştur. Bu işin ke· 
şif bedeli 10696 lira 87 kuruştur. . 

2 - Bu işe aid şartname ve evrakı fennıye şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi . 
C - Bayındırlık işleri genel ıartnamesı 
D -Tcsviyei turabiye, şose ve kirgir inşaata dair fennt ıartname 
E - Hususi şartname (Bayındırlık Bakanlığı tarafından inta 

edilecek betonarme büyük köprüler hakkında fennt p.rtname) 
F - Keşif cetveli, ıilsilei fiat cetveli, meteraj cetveli, 
G - Proje, grafik. . 
İstekliler bu fartname ve evralu fenniyeyı (53) kurut mukabl· 

linde Kırklareli Nafıa Daireainden alabilirler. 
3 - Eksiltme 24 aeuıtos 936 puarteıl gUnü saat 15 de Kırklar· 

eli Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıulU ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye ıirebilmek lçtn lıteklilerin (803) lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan bafka a,ağtdakl vesikaları haiz olup 
röstermesi ve yukarda yazılı evrakı imzalamaaı lizımdır. 

2490 numaralı kanunda ya:ııb vesikalarla beraber 1 Haziran 936 • 
tarihinden sonra Nafıa Veklletinden alınmrt ehliyet veıikaıı. 

6 - Teklif mektuplan yukarda Uçüncil maddede yazılı aaatten 
blr saat evveline kadar Nafıa Dairesine getirilerek Ekailtme komi ... 
yonu reisliğine makbuz mukablllnde verilecektir. Poata ile gtsnde· 
rilecek mektupların nihayet UçilncU maddede yuılı saate kadar gel· 
mit olması ve dıı zarfın mUhil.r mumu ile iyice kapatılmıt olmaaı 
lbmıdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. (186) 2-3395 

Maliye Vekaletinden: 

müracat olunacaktır. 1 
Hi - Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve lstanbulda Dolma· 

bahçe Malive Vekaleti evrakı matbua aıpbarında görülebilir. (145) 
• 0 9°"' , 

Ankara kırtasiye deposunda mliterakim 3000 kllo Fersude kalın 
ambalaj klğrdı pazarlıkla satılacaktır. Muhammen kıymeti (225) 
liradır. İsteklilerin ( 16) lira (88) kuruşluk teminatlariyle birlikte 
11 ağustos 1936 tarihine tesadüf eden pazartesi gUnil saat 15 de kır• 
tasiye müdilrlilğUnde müte,ekkil komisyona müracaat etmeleri, 

(190) 2-3397 

• • 
rıt ,,t• nıj et; 

ur .. a ( z r~ · se~i 
«Yatı, c··ndüz> 

20 Ağustoo;tan itibaren kayıd muamelesine baslrıracak 
Yıllık yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 lira<lır. Meını r. k r 
çocuklara aynca tenzilat yapılır. Bu yıl fen kısmı da açıl 
tır 

Lisenin resmi liselert' muadeleti kültür bakanlığınca ta 
edilmiştir. Beher sınıfta. 40 TA LEBE~EN fazl~ alınmay:~ 
dan gerek eski talebenın gerekse yem kaydedılecek tal 
v;ıktirde lise direktörlü ,Ü e mur.,r:ııtlan. (200 SS) z-

· stanhul Jan arma 
r • dan: \.o ııısyonu 

(277 ,973) metre yerli astarlık ve c !"1"l<"lt 1 ı~ bez 26 cı 
amba günü saat (15) de kapalı zarf e 1 e ıvle satın d 

ve eksiltmesi Gedikpa ada dikim evindeki komi yonumuz 
lacaktır. tu 

Beher metresinin tahmin edilen bedeli yirmi dört kurul 
kağıdı (334) kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
rin (beş bin üç) lira elli iki kuruşluk ilk teminat makbu r1 
banka kefalet mektubu ve şart ka w ıdmda. yazılı sair ?el ele r 
teklif mektuplarını eksiltme saatinden bır sa .t evelıne k 
misyona vermiş bulunmaları. (176) 2-3627 ·-----
Aıı iara Valiliğinden : 
Stadyum ve Hipodrom alanında kullanılmak üzere b!r. tra 

altı adet çim makinesi 30 • 7 • 936 da ihalesi yapılmak ıçın 
ıarf usuliyle ebıiltmeye konulmuş ise de istekliler tarafındaıt 
1i fedilen bedel layiki hadde görülmemiş olduğundan mezkiı~ 
neh.r 30-7-936 tarihinde itibaren bir ay müddetle pazartıga 
nulmuştur. . · te 

Keşif bedeli 5000 liradan ibaret olan bu makineler içın 1~ ıe 
rin 375 liralık teminat mektupları ve ticaret odası vesikalarıy 
likte her pazartesi ve perşembe günle~i saat 16 da vilaye~. bı\ 
da toplanan daimi encümene gelmelerı ve şartnamelen gorırıe 
re vilayet nafıa müdürlüğüne baş vurmaları (266) 2 

K. IZILAY 
HASTABAl(ICI JIEl\iŞiRELEll 

Okulu Direktörlüğünden: 

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve pa~ 
• · bertlr. sızdır. Okul, genç b:ıyanların hastabakıcı ve zıyaretçı 1" 

re yetiştirerek. hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar 0 

müesseselerde çatışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler ltd' 
susi doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhatli ve en az orta tahsili . b tJ 

tirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat ıçd 
yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki cadde i~ 0 
Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. ıs Eylfıl 1936 ~ 
sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 2-2

81 

l(aramürsel · skan 
l\iüdürlüğündf 

Karamürselin Altunizade çiftliğinin Subaşı mevkiinde if1~ 
ddilecek 24924 lira 80 kurş bedelli 32 çift ve 2s702 .. li~a SO ku{.!18 
delli 33 çift ki ceman y ekun 6S ve Kızderbendı koyunde ı s deli 
bedelli 20 çift ve Yalakdere köyünde 3894 lira 50 kuruş be 
çift göçmen evi kapalı zarf usuliyle ve 20 gün müddetle açık e 
meye konulmu§tur. . klil 

26 ağustos 936 günü saat 16 da ihale edileceğinde~ ıste k 
teminat mektup ve vesikalarile hükümet konağındaki ıskin 
yon una müracaat etmeleri. . . ~ 

İstekliler in§aat, keşif ve fenni şartname sim bedel sız ola 
çebavlıktan alabilirler. (4499) 2-3629 

Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltme ilanı 

Tunceli Nafıa Direktörlüğünde" 
1 - Eksiltmeye konul.ın it (Dördüncü umumt mUfettişli·~

takası dahilinde takriben 102 kilometre uzunluğundaki Elazııı:..r 
yolunun tesviyei tUrabiye, 11nat lmallt, ve makadam 101e1i iıı~". 
dır. 

Bu ı,1erin tahmin edilen bedeli (500 000) liradır. 
2 - Bu i~ aid prtnameler n evrak ıunlardır. 
A - Ekailtme ,.rtnameal 
B - Mukavele projeal 
C - Baymdırlık itleri genel prtnameıl 
D - Teıvlyel tUrabty:e, ,oae ve klrair inpata dalr fenni 
E - Huauıt prtname 
lf - Silsltel fiat cetveli 
'O -T&f, kum. ıu. grafiği 
İltlyenler baymdrrhk itleri genel ıartnamesl ve f ennl t• ol 

dairede tetkik ve mütalea n diğer prtnameleri ev evrakı ı'i!J" 
buçuk ltra bedel mukabilinde Ankara Nafıa Veklleti Şoseler 
alnden ve Elblz'de Tunceli Nafıa daireshıden ıtabttlrler. d• , 

3 - Ebiltme 24-8-936 tarihinde pazartesi gUnU nat 15 
slzdo Tunceli Nafıa MUdUrlUğU binasında yapılacaktır. _ tJli. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıu1ile yapılacaktır. .~; 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 23,750 lira"'~ ti~ 

teminat vermesi ve bundan batkı Ticaret Odası vesikasını." 1 e 
Vekitetinden istihsal edilmlı yol ve teferrllatı müteahhith~ ti! 
yet vesikasını haiz olup göıtermesl llzımdtt. ttell 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 cll maddede ya.zıt~ aa~,,c 
saat evveline kadar Ellzis ve Tunceli villyeti Nafıa daıreıı ril~~ 
rerek eksiltme komisyonu reislliğne makbuz mukabilinde .,e • rv.;.ı 
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 cü ma~de~;·c:e 
saate kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ıle 1

1 
• 

patılıtın olma11 liımıdır. Postada olacak gecikmeler kabU 
mez. (279) 2-3~4ı 
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--------------------- Tunt·~li Nafıa DirektörlüğündPn: 11 O. D. YOLLARJ VE LIM A.NLıRI UMU 1 
MUDURLUCO S. A. KOMiSYONU llANL 
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' 

ANKARA LEVAZIM AMlRLlGl 
SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 

ı _ Eksiltmeye konulan it: Tunceli vi~yeti (Pliır) Ovacık ka· 
zasında yapılacak iki bölüklük a eri kışla ın aatı. 

Keşıf bedelı 29300 liradır. 
'M ubammen bedeH. 15?4~ lira olan l.o o ve Otomotris ateş t 

laları 28.9.936 paz:ırtt>sı gunu saat 15 30 ela ıci ah zarf us ıü ile An· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

tı~AN . k bru· 
. . ki kıt'a ve müesseselerın seneli ma 

ı _ Garnizon dahılınde . . k'" .... 31.s-936 tarihine 
7 50 kilo lınyıt omuru 

kat ihtiyaçları ol.an .. 2:J:.79, nb te kapalı zarfla alınacaktır •. 

2 _ Bu iıe aid şartnameler ve evrak tunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi . 
C - Nafıa itleri ıeraiti umumiyesı • • 
D - Tesviyei türabiye, tose ve kirgir ın~ata daır fennt prtna· 

müsadif puartesı gunu saat o et . •. ği ııat.ın alma komısyo-
2 - Eksiltmesi Ankara lev~zmı ammı kabilinde isteklilere me. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1128 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin e~ti~i vesikaları, re mı gazetenin 7.5.1936 g. 3297 No. 
l~ ntishasın~a ın~ı~r etmi~ olan talimatnam dairesinde ,.110mış ve• 
sıka ve tekhflerını aynı giln aaat 14.30 a kadar komisyon reisliği· 
ne vermeleri lbrmdır 

Ş tnamesı 17 l kuruş mu 
nunda yapılacaktır. ar .. 
mezkftr komisyondan verılirğ6 r a 25 kurut olup teminatı muvak· 

3 - XömUriln tutarı 341 ır . 
kateai 2564 lira 72 kuruştur. k un 2. 3 üncü maddelerıode-

4 - fstekliferin 2 90 numaralı :;:,~f mektuplarmı havi zarfla· 
ki vesaikle teminatı muvakkate. ve derel: miiMl· ft., n yapılacaiı 
rını kanuna uygun suretltektan~ıy~nea vermeleri. (399) 2-3668 
be11i saatten bir saat eve omı 

tı.AN 9 7 senesi ağustos ayı 
. . k lar hayvanatının l fla 

ı - Konyadakı. u.~ olan 407000 kilo ar a kapa ı zar 
sonuna kadar senebk ıbtıyacı 
f'ksiltmeve konulınuttur .. 

15 66 lira oluı t teminatı 1159 
2 _ MuhaJIUneD bedelı 

lira 95 kuruttur. . 
3 - 1sbu ,.0700Q kilo axpa~.a .~ıt 

yom•ndadır. tste lıl.~r i~a.le gunun 
mevi komisyonda gorebıtırler. 

4 - E ·c:iltme 24 ağustos 936 p 
ğınilıın istekliler mektuplarını en 
ıi ~ünü sııat doltuza kadar kor sat 
.. denni!\I olmaları lazımdır. Bu sa 

gon d"l (246) 
ac;:ı1!l1:o" ve tr bul e ı me . 

fi AN 
1 - Tümen kttaları kin asağıda c· 

etlerinin kıınalr zarfla 1 "'-~·(l'.\6 para e 
va.,tlııea1ttrr. 

ı _ Kanalı urf avnı gün saat 15 

mi 11onunR veri1ecektir. 
3 Tutarı 32994 liradır. 
4 

- ,... 1 t ..... t '74 tin 
- p't' • 

5 _ $artnıınnesini her ~ün k(tl!I 
6 _ fstekıilerin belli giln ve saat 

tın alma komi• 
· e '<adar şartn•· 

10 da yapılaca
tos 936 pazarte
nu ba~kanlığına 

'ecek mektuplar 
o 

e-mikdarları yazılı sığır 
nü sailt 16 da eksiltmesi 

tn buz karışılığı tümen ko-

il'rlt'r. 
atın alma komi•· 

E - Hususi şartname . . 
F - K~if cetveli. ailsilei fiat cetvelı, meteraj cetveh 
G - Proje, grafik . 
H - Devlet Demiryolları Fenni şartnarnesı . . . 
lstiyenler bu şartnamelvi ve evrakı bir lha be Jeh mukabıhnde 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. . 
3 - Eksiltme 22.8.936 tarihinden cumartesi günü saat 11 de Ell

zizde TunceJi Nafıa Müdürlüğü dairesinde yapıı~caktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulil tle yapı~acaktı · . 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklinın 'Zl 17 .5 h1:8 muvak~.at 

teminat vermesi. bundan ba,ka aşağıdaki vesikdla. ı haı1 olup gos-
tennesi lizımdır. . 'k 

Nafıa Vek!letinden işe girebilmesi lçin ehh;rep vesı ası ahnac~k. 
6 _ Teklif mektuplan vuka. ta 1 .. -u ma~d:cie. ya~ıh saa!ten bır 

tine kadar Tunceli Naftl M · Jf\rlOgü d,uresıne P,ctnilerek 
saat evve k .... r d .. '-t" 
eksiltme komisyonu reisli"ine makh ıı mu 1 ın. e Vf!rt•eceY ır. 
Posta ile gönderilecek mektupların ıı haye! ~ ıircü ma~de~e. yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu de ıyıce ka· 
patılmış olması lazımdır. . (280) 2_34Q~ Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. 

Maliye V t-kaletinden: . 
ı - ksiltmeye konulan it: on bin metre kanavıçe 
2 - İhale. açık eksiltme surctileyapıtacaktn .. 
3 - Tahmin edilen bedeli bin bet yüs elli lıradır. 
4 - Ekıiltme 17-8-936 paıartesi gUrıll ııaat 15 te Veki1et Leva• 

zım Müöürlüwündeki eksiltme komisyonunda y~pıl~caktır. 
s - Muvakkat teminat: 116 yu -ıon altı l~ra vırmı bq kuruş olup 

be ·ı· -· · t ıı·m edılerelr alınacak makbm-Merkez Muhase cı ıgı vez.1esıne es 
la birlikte Kouıis . >na mör.ıcaat .~luna.ea~~· " lstanbul'da :dolma· 

6 - Şartnamenın Levazım Mudilrlüğün e .. . . 
h ,..ı M 1• V kı::ı t• E k matbUI anıbarn,,ıa gorülcbıhr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtım k adır. (299) 

----------------------------------~2=-3-61_0 ______ __ 

Kapalı Zarf Usuliyle 

Eksiltme ilanı 
Yüksek Mühendis Mektebi 

Satınalma komisyonun' an · 
1. - Eksiltmeye konulan (lstanbulda Taksim 0·1.,, · n nda 

yUksek mühendis mektebi binası dahilinde) proje ve şartnamesi 
mucibince yapılacak infllt: 

"İnşaatin kel\if bedeli 21115 lira 98 kuruştur." 
2 - Bu ise aid §lrtnamelerle evrak tunlardır: 
A - Eksiltme prtnamesi, 
B-Proje 
İstinyenler bu ,artname ve projeleri (125) kuru, mı•1·,.hilinde 

yüksek mühendis mektebi utmalma komisyonundan 11M•litler. 
3 - Eksiltme 27.8.936 pertembe günü saat 15 de Yilksı-~ mtlhen· 

dis mektebi binasında satın alma komisyonunda yapılacak .ır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıulivle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye Rirebilmek için lsteklllerin (1590) Ura ilk te• 

minat akçesi ve hundan başka auğıdaki veılka1ırı haiz olup getir
mesi lizımdır. Nafıa vekaletinden atmmıf müteahhidlik ehliyet 
vesikası 2<>stermeal ve biz.zat mühendis veya mimar olması veya 
buntard n birivle otrak olarak çalıttıfını bildirir noterlikçe mu
aad~ak vesika lbımchr. 

yonuna re1rnt>lert t153' 
Miirdarı 
50500 

ba çe ·.1e a ıye \! "e t vra ı ,2--3388 
__________ <_ı_44'~--------~------------------

6 - Teklif mektublan yukarda (3) üncü maddede yazılı iaatten 
blr saat evveline kadar yOksek mühendis m~ktebi blnaaı ~l'httinde 
eksiltme komisyonu riyasetinde makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta He trll,,.rilecek mektublann nihavet (3) tlncü maddede yazı
lı saate kadar Relmit olma11 ve d~ zarfın mtlhtır mumu ite kapa· 
tılmıı olması '8rtttr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 3 4'i0 

33 50 
2'.)400 
2'i"i00 

183300 

ızmh 
.Ad '>8.ZUI 
Bnt 

1 
Gebze 

tT.Al• . ka 
bir senelik ihtiyacı olan 700 bin kilo fabrı a unu • 

ı - Korun he ıUn mBddetle eksiltmeye konulmUfbU. 
pah zarfla on ' L-d 1' _..500 liradır. • 

2 _ ~uhammen °"' e 1 ,.. • 

3 - Muvakkat t~mi.natı ~4~~ı~:te~· her ~n ve ihale ,unu kati' 
4 - Şartnamesint görme "hal Riinü olan 20 • ağu tos • 936 

teklif ve teminat mektudplannıb' ı ate-..eline kadar vani s at 9 da 
gU ü saat on an ır sa .... • . ( 99) 

p•rşembe n 1 a komisyonuna vemıt'ır-rı. 1 
Diyarbekirde Kor satın a m 2 - 3 00 • 

tLAN . l nul· 
1 - Tumen ihtiyacı için 400 ton > ulaf kanalı ek 1tmcye . 

mu~tur. 9SI& .. .,._ .... 54ekar-k 
2 - Ekaıltme ıtınti 2 • ~ tesnlnatı uıı Jh' dl1'. 

Yek n tutarı 174~ 1.ir~~· lk enlerin her gün ve eksiltmeye gi· 
3- Şartn11mesını gormek istiy 14 d kadar usulen mnkbuz ınu• 

receklerin belli gü": ve saat~e sa~!ımisy:nu riyasetine teklif mek"· 
kabilnide Kırklareh satın a ma 2-3708 
tupları ile müracaatları. ( 437) 

tı.AN 1.L 'btı'yacı olan 
dalri k taatın sene ıa t 

ı _ Denizli gamisonu~ 
1
: mark• un ek.utmeve konul~u. 

329000 kilo a•keri evsafta dort yıld 9 da tüm satın alma konus-
2 - ihalesi 1.9.936 salı i?Untl saat 

, onunda vapdacaktu. ll dır 
kk t teıııinatı 2961 ra · be Tk veznesine 3 - Muva a bi saat önce muh se cı ı 1 

4 Teminatm ihaleden ~ .. •tarınm kanunda yazılı formü e 
- tek1if mea•-r 

yatırılmış otınası ve .. .. . 
ayvan bulunması zaruridir. ls"""na satın alma komisyonunda goril· 

5 - ŞartnarMSl her gün ı~ ·-
•...L.fl' 4 .. 111) 2-3710 
RV ır. . del' 12 luıru"tur. ( -

6 - Tabının be 1 tLAN 
le tıtRtrn senelik ihtiyacı olan 161000 

1 - 'Elmalı f?Unizonundaki ı '- eksil meve konuldu. 
d ,,_.. yıldız mar- d •t- tm 1 kilo askl"ri e\r.Nfta "'" ba ıunü aaat ı 1 e t""'• sa a ma 

2 _ fba1esi 2.9 936 k~rşam 
\:omiayonıında yapılaea tı l6" ınaıtır. . . . 

3 _ ){.,,aklııat temıııa • saat önce muh• :ebecıtik yesnesme 

4 _ ~mlnatın lhalecfen bi~tu 1 nnın kanunda yasılı fermille 
ıınası ve tekHf ıne p 

yatınlını4 o ruridlr. .. . . 
uy4'1tn b••lunm3SI ~ ün komisyonda giSrulebibr. 

5 _ garınaınesl her it t teklikrin Isparta satm alma 
T hmln bedeli 14 lntru,tur. .. "711 

6 - • i (427) -
ka111isyonuna gelmeler . İLAN 

K lı~ dan· 
Büyük Subay Okulu omutan gınhr etnameli 

h 1 k lcıtasına ~elecek tam e ıy 
Yedek su~Y. oku~ue 1~

1~ ~36 da okulda bulunmalan ,art~ır. 2 • 
kısa hizmetlılerın ı y . lar 1ı: aelenlerin ltayd dılmele· 

d 'fbııı en mııı cretsız o .. kul · 
evliıl • 936 . n ı~ı 

1 
dıwınd n bu.,lar n b"r lü de o a m r 

rin l· nı•nt ımk 11 0 ma g ı - 3712 
caat e m 1 i. <3 1) 

tLAN L" .... 3 1 t 
. . . 1000 ton yerli kok ıı;omuru • ev • 

mektebı ıc;ın .. .. t ıs ~ kap ı z rfla atma-
if perşembe rr ınu sa 

A 'rlı , sat n alma komis O• 
ı Ankara L un ukabilind mezkllr komıs • 

,..,,esi l:'iS kuruş m 

p t min tı muvakkatesi 232S 

n 2. 3. Uncti madde C'"İ de· 
ı ka una uygun bir te· 
r saıııtten bir saat evvel 
2-3713 

Ankara Valiliğinden : 
ı . il .. d ıacak esaslı tamirat 29.8.936 ta
smetpaşa kız nestıt s~n e ~apı d 'layet binasında nafıa 

______ cm_ > ı-s102 

'h' tl tesı aunu aaat 11 c vı rı ıne ras ayan cuUlllr • . da ihalesi yapılnık Uzere a• 
mudtirlü..,ü odasında topt.nan ko~ıyo:ti 3507 Ura 39 kuruıtur. 
Çık eksiltmeye konulmu tur. Keşıf bed t klil . t . t 

Muvakkat teminatı 260 lira 5 kuruttur. . ste erın . wemına 
mektubları tica et odası vesikası ve fBrtname•ın~e yazılı ~ıger bel-

i b. ı·kt ukarda yazılı gun· ve saatte eksıltme komıayonuna geler e ır ı e Y 
gelmeleri. 'nd ··-111 b'l' (432) 

B . "d ke-lf enakı nafıa müdürlüğü e co~u e 1 ır. u ı,e aı ,. 2-3699 

Maliye Vel{al~tinden : 
• 

60 liradan 75 liraya kadar ücretli daktiloluklara talih olan~ar~ 
imtihanları yapılmak ü ere belediye zabıtası tarafından verıl~ış 
ademi mahkumiyet ve hiısn"hal varakası, hükümet t~bib~nd~~ .~tın
mıı ıubhat raporu ile 20. 8. 936 alf.ıamma kadar .zat ıflerı mudurlU· 

maraaatlur Din otamar. (419) a.-s70I 

Harir.iye Vekaletinden : 
1 - Çankayada Hariciye kötkünde yaptırılacak çamafirane a· 

çık eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Kefif bedeli ısı2 lira 60 kuruftur. 
3 - Kqif evrakı. ,uuanıe ve plinlar levuıııı müdiirllğünde 

görülebilir. 
4 _ !hale 28.8.936 cuma pnli aat ıs de hariciye vekaletinde 

yapılacaktır. 
5 - Muftkkat temiaatı 285 lira 9S kuru.tur. 
6 - Talib olanların yeY111İ mezltarde vesikalariyle birlikte hazır 

bulunmaları il!n olunur. (436} 2-3700 

Ziraat Vekileti Sabnalmı 
Komisyonundan: 

Etlik merkez aerom binaamda ,apılac:ak tadillt ve na...ı lnpat 
için kapalı zarf asuliyle asdan ft 17. a. 936 tarihinde lhaleal yapı· 
lacağı ilill olunan cbiıtmenl• ıiktllcsa ltııum U.ıerine mtlddetab 
olarak tehir edildiği ilin 0Jum1r. (421) a-3707 

clekı vesaiki• teminatı muvakkate makbuz .e teklif mektuplarım l· 
halenin yapılacajl belli Natten bir .. t enet komfıyona vermeleri. 

(398) Z-371"4 

Ankara V aliliiinden : 
Cinai 

930 modeli Stoclbaker markalı 
otomobil ve iki adet lastik kol 
anahtan 

Muhammen bedeli 

Li. Ku. 
350 00 

Dipozito 
miktan 

Li. Ku. 
16 25 

Yukarıda evsafı yazılı otomobilin levuımatı ile birlikte 20.8. 
936 perşembe gUntt saat ıe da aatılmuma karar verilmi•tlr. istek· 
lilerin sözü geçen güıı .e aatte hbalarmcla ıöaterllen diposito 
ma1ı;buziyle birlikte defterdarlıkta kurulan ıatlf komisyonuna mil· 
racaatları. (430) 2-3697 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Şartname ve plinları mucibince "22500'' lira muhanwnen be
delli beheri 200 tonluk 8 adet tank puulıkla atın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29. 9. 936 tarihine raathyan salı günü saat ıs de 
K.abata,da levazım ve mübayaat ıubeli binaaındaki ılım ve satım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve planlar 120 kuru' mukabilinde .c>zU geçen ıube• 
den alıncaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 1687,50 liradır. 
5 - Flatab teklif, imalit relhnlerl •ye montajdan sonraki \'Uİ• 

yet plinları milnakuaya girmek Unre eksiltme gUatlnden on pn 
evveline kadar müskirat fat,rlkalar pıbetlne nrllmeal J&anndlr. 

6 - lıtekliler puarbk isin tayin olunan attn •e aaatte t)(, 7,5 
muYakkat güvenme parası ile birlikte ekailtmeye lftlnk edebllme
.ı için oradan alınacak ve1i1ı:adan madl ebUtme bnupanun ~in· 
dl smddeainde ya.zıh vesaiklc birlikte yukarda sözü ıeçen komi .. 
yona müracaatları. (297) 2-3701 

Ankara Valiliğinden ; 
• 

ctnal 
8ebca modcJl Krayaler -rblr 
otomobil. altı kipllk ve bet .ıet 
yedek tnuımı De bhtOcte 

U. Ku. 
soo 00 

Dlposito 
miktarı 

u. Ku. 
22 50 

Yukanda enafı yuıh otomobil bef adet levuımı ile birlikte 
20.8.936 pertembe gilnil saat 16 da aatılmaııu karar .erllmlftir. 

iLAN İlteklllerin .azn geçen ıtın ve aatte hid1annda c&terilen di· 
ı - A§&ğıda cins, mikdarı tutarı. muvakkat teminatı eksiltme • pozito makbuzlyle birlikte clef terdarhktı bı\ılan lltlf komisyonu• 

dr."lleri yanlı yulaf, ot, amanın ebiltmeıl 31 • atuatoı ·'936 puar· na müracaatları. (431) 2--3691 
teııi günü aaat 16 da lzmitte ttımen blnaımdakl satın alma komiıyo· 

nunda yapılacaktır. 1 
2 - Şartnamesi her gilD komisyonda görülebilir. 
3 - Kapalı zarflar bir saat evvel makbm karşılılı komisyon bat' 

kanlığına verilecektir. 
4 - bteklilerin belll ~., TC aaatmda kanunun istediği belgeler· 

le komisyona gelmeleri. (4 ) 
Cfo i Mikt n tutarı M. teminat 
Y., laf 3 t 100 16585 1243 
Kuru oc zz;u liO 6187 464 
Saman lli2250 2758 206 

25530 1913 
2-3709 

iLAN 

ı - lmıir Müstahkem Mevki kıtaatının 43050 kilo sade yağı ih· 
tıyacı kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulniUJtur. 

2 - lhalesl 18 agustos 936 ulı günü saat onaltı buçukta lzmirdc 
Kıtlada Muıtahkem Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır, 

a - Tahmin edilen mecmu tutarı 34009 lira 50 kuruştur. 
4 - Beher kilo sade yagı için 79 kuruı fiat tahmin edilmittir. 
S - Teminatı muvakkate akçası 2550 lira 72 kuruftur. 
6- Şartname sureti 170 kurut mukabilinde Komisyondan alına· 

bilir. 
7 - 1atekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ıaatermek mecburiyetindedirler. 
a - Eksiltmeye iftiralı edecekler 2490 ayılı lrauawı 2 ve 3 ÜA· 

1 
cil macldeleriAde ve prtn•'Mlinde yaulı vesib•ın ile teminat ve 
teklif •ld:uplanm ihale ... tından 111 u bir l!Ut evvel Kmaiqona 
verm1f balumıcü1ardır• (198) z-a3H 

KREM BALSAM iN 

Kumral, Sarışın. Esmer her tene tevafuk eden yeglne aıhhl 
kremlerdir. Cildi beıler, Çil, Leke ve ai•ilcelerı kimilen izale 
eder. Yarım asrrdanberl kibar mabfellerill takdir ile kullan· 
dıkları sıhhi güzellik kremlerldir. 

KREM BALSAMtN 4ŞEK1LDE TAKDİM EDİLİ 
1 - Krem Balsamin yatlı ıece için ~be renkli 
2 - Krem balsamin yatıu gtlndl\s ~ beyu renkli 
1 - Krem Bılsamiıı acı badem cUnd için heyu renkli 
4 - Krem Balaamhı acı badem ıec:e ç1D penbe rsnkli. 

INGtLtz KANZUK ECZANESl 
B.,olhl • lstenbıi1 



SAYFA 8 

Mavi ve Ozalid kağıtları üzerine 

1 Şehir Bahçe ·i Sineınası 
Bu akşam 9, 15 de iki filim birden 

1 _ Bay Ha.1.ımın Karagözü 

2 - GIZLİ SEVDA Irenne Dunne 1 
= 

Kiilti.' l • Bal"an lı~ıııdan : 
Bölge sanat ukullarilc Ankaıa İnşaat Usta okuluna sınavla pa-

rasız yatılı ta1e e aluıacaktır. 
Sınav ı 7.8.1936 taıihincle her vil~yet merkez~nde yapıl~caktıı. 
Sınava girebilmek için aşa~ırlakı şaı tları haız olmak lazımdır. 
ı - Ti.irk olmalaı ı, . 
2 _ 13 yasından ktiçük. l 7 yaşınd ... n buyuk olmamaları 
J _ En az be tl'ntflı b'r ılk okuldan diploma almıs olmaları 

tır. k · 'lk fsteklilerin uir dilt:kçe, a~l raporu, tıiifus tCZ eresı ve l O• 

k n aldıkları diploma veya bugiın b~l~ndu~l~rı okuldan ala· 

1 belg. ve ür tane belge fotoğrafisı ıle bırhkte sınavdan e.n 
c .... arı c "" • l l'l'.' .. c"at edı 
tok bir gün önceye kadar bulundugu yerın va ı ı~ıne mura l619 • 
terek namzet kavdolunnıaları lazımdır. (343) __ 2_-___ _ 

' aliliö-inden: ..... 
Vilayet hu 11 j idaı e disp nserleri için 42 kilo klor maiyeti d~ 

kinın komp~imesi acık eksiltme ile satın alınacak~ r. Ş~rt_na.meyı 
görme)t istivenlerin her gun İsfanbul ve .Ankara sth.1at m~ıdUrlukle
rine .ve eksiltmeye gireceklerin de 112 lıra 50 .kuruş tP?1tnat ~aR· 
buzlarile ı 7-8-936 pazartesi glinü saat 16 da vılav t daımı cncume· 
ine gelmeleri. (223) 2-3430 ______ _ 

Inhia~rlar Umu· 
M.idürlii~i· n en: 

ı _ Kaoalı ımı Ha 23· Vll-935 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan 

ı "n 121 İ87 81 lira kc.,if bedelli Polathane yaprak tütiın anbarı 
o un.. . "' , 1 J' k d w 

binasının vahidi kıyasii fiat usuliyle inşaatına ıste ~ ı çı ~a •• ıgın-
dan aynı şekilde 20· VIII-936 tar~hine ras:lıvan perşembe gunu saat 
15 ele ihalesi yapılmak üzere venıden ekstltmeve k~nulmuştu~ .. 

il - Kapalı zarfla 29· VIII-936 tarihinde ihalesı ya.pılacagı ıla!' 
olun"n (17845) lira (10) kuruş keşif bedelli Polathane ıdarehane bı· 
nası insaatmın götürü ihalesi 20-VIII-936 tarihine rastlıyan perşem· 
be r>iinü saat 15 e talik olunmuştur. 

111 - Her ikisine aid eksi.itme, Kabataş'da İnhisarlar Levazım ve 
mübayaat fiubcsindeki Alrm • Satım komisyonunda yapılac~ktır. 

JV - Anbar binasının kşif evrakı (606) kuruş ve ıdare bına~ının 
keşif evrakı (90) kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat şubcsınden 
alın~bilir 

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

VI - İstekHlerin ihale tarihinden en az üç gün evvel İnhısarlar 
İnsaat ubesinc S?eleıck Nafıa Vekaletinden bu bliyiiklükte bir bina 
işi yaptıklarına dair almış cıldukları müteahhi.tlik tezkerelerini ib
raz ile eksiltmeye i tirak için fenni ehliyet vesıkası almaları şarttır. 

VII - Kam•na uygun olarak kapalı zarflar yukarda sözü geçen 
komisvon Reisliginc ihale günü en geç saat 14 e kadar makbuz mu· 
kab;ı·"",. verilmi-. olmalıdır (62) 2-3437 

ı~.laziz ,~itaycti iskan 
f üdürlüğünden : 

1 - Goçmcnler ıçin Elazi.z merkezinde 42 çift göçmen evi inşa· 
atı kap lı zarf u uliyle eksıltmcye konmuştur. . 

ı - Be-her çift evin bedeli ( 1081) lira (30) kuruş olup 42 çıft 
evin mecmuu bedeli ( 45414) lira 60 kuruştan ibarettir. 

Muvakkat h:minatı (3406) lira 9 kuru. tur. 
3 - Bu işe aid evrak sunlardır. 
Keşif cetveli 
Sartname 
Resim ve proıc . . . , •. 
İsti.yenler bu evı;akları kamını bedelı mukabılınde Elazız iskan 

uairesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 24-8-936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on 

beşte Etaziz İskan Dairesinde yapılacaktır. 
5 - Teklif mektupları dördüncü maddede yazılı saatten bir saa

te kadar Etııziz İskan Müdürlüğüne verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların yine mezkur saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarf.ın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

6 - Talip olanların ve daha fazla izahat almak istiyenleriıı mez
kOr gün ve saatin hitamına kadar Eliziz İskan Dairesine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (194) 2-3360 

Ani ara ümune Hastanesi 
Baştallihliğindeıı : 

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

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

Dikkat: Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para vefmek 
ıistiyenler bir gün evvel hastaneye müracaat ederek paralrım mali-
ye veznesine yatırmaları lazımdır. (221) 

Eksiltme 
Şekli 

Ecza'i tıbbiye Kapalı zarf 
Lastik malzem~ Pazarlıkla 

Lira Kıı. Mikdarı Muvakkat teminat. Cinsi 

MOO O 
'150 00 
600 00 
500 00 
450 00 

238 kalem 
7 
5 
5 
3 .. 

Lira Ku. 
450 00 

56 25 
45 00 
37 50 
33 75 

Kat küt 
ipek iplik 
Lokoplast 

" 
" .. 

2-3423 

_t\nkara Valiliğinden : .-
Ankara • Çubuk Baraj yolunda asfalt dokülmeğe başlanacağın· 

dan 17 Ağustos pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar 
günlerinden maada diğer günler sabah saat 6 dan akşam saat 17,5 
kadar yolun vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilan olunur. 

(413) 2--3677 

ULUS 

PLAN KOPYAl..ıAR.I süratle yapılır 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi 

T~l.12 

İkti~at V el{aletindeı1 : 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen salahivcte müsteniden mez· 

kur kanunda yazılı maddelerden kdhvenin aıµıgıda } al ılı esaslar da· 
iresinde bir elden memlekete idhalınc devam edilmes hükiimetc:e 
kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu husustaki tklifler 7 ilk tcsrın 1936 tarihine kadar dogru· 
dan doğruya İktrsat Vekaletine yapılmalıdır. 

3 - Bu teklifler Vekaletçe teşkil olunacak bir komisyon tara
fından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacaktır. İhale· 
nin icra ertilebilmesi içn teklif sahiplerinin en müsait teklifi yap· 
mış olmakla beraber dcruhde edecekleri i i eoıniyetle ifa edebile· 
cek ehliyet ve iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu hususun tak· 
dirine ve yaptıkları teklife • e haiz oldukları ehliyet ve iktidara gö· 
re talipler arasında ısin diledigine ihalesine hükümct serbesttir. 

4 - Teklifler. Tiirkıvenn ibJttin kahve ihtıvacını temin edecek 
mahiyette olacak ve p1vasa icin herhangi bir darlı .ı mucip olmıya
cak surette mem1e t 1 lıilinde en a 10.000 çuval istok bulundtıru· 
lacal:tır. 

5 - Türkiycye iclh ıl olunacak kahwlcrin bedelleri alak <ların 
nam ve hesabına olarak milli bir Bankada bloke edilecektir. Bu pa· 
ra, ancak 6 ıncı maddede yazılı oldı gu \•eçtıilc sarfedilei>ilecek ve 
kahve mukabilinde ~iç bir ~ıretle döviz verilmiyecektir. 

6 - Memle ete ıdhal edılecck kahve mukabilinde memleket 
m~lısulat ve mamutat ndan nıu~dil kıymette eşyanın kahvenin men
şcı olan memlekete ve• a Turkı} c q ;ya rna heniız p zar olmı) an 
me'1lleketlere ihracı mecbııridir. 

7 :- M~mlekete id~al e lil~.c k kahvf"ler. memleket dahilinde bey
nelmılel fıat ve teamullere gorc toptancı tüccarlara satılacaktır. 

. Tekliflercl • bey lmilel tc n ule göre tesbit olunacak fiat ne 
nısbctte z .. nı)a ılmak istenildi i d hıl vazihan gösterilmelidir. 

. 8 - H ukum~ t, bu e slar d hılin e ve üç sene mi.ıddetle akte
dılAcek mukavelename hukiim'eri:ıin tatbikıni diledıgi gibi kontrol 
ettirmek hakkını hai dır. 

9 - B~ynelm!lel piya a teami.ıllcrine göre hareket olunm:ıması 
veya bu .pıyasa futlarınd n fazla fı tla satıs yapılması ve yahut 
h.erbangı bır sebep ve sı retle muka ele ahkamına riayet edilmeme
sı ~allerind" tarafrvn arasında tcha dü edecek ihtilaf hakem vas • 
tast1e halledilecek ve 3 üncü hakem t tanbul Tıcaret odası reisi t~
rafından intihap oiunacaktır. 

10 -: TaJiplerin tekliflerine İktı :ıt Vck.ıletince makbul ve mu
teber bır. Banka te':1inatı ra!>tey_lem ]eri şarttır. Bu. teminatın mik· 
darı ~e~l~f ı:~pıl!rken a garı clh bın lira ve mukavele akteclilirken 
askarı 1kı v.~ız .. bın lıardı~. Bu s n teminat kiil halinde, müteahhit 
~ukav.e e hutumlerınc fi' yet etmedı.,i takdirde iı ad kaydedilecek-
tır. ( 1646) 2-29~0 

Sat ] I Ev 
Emlak 'e Eytan• Bankasıı1aa11: 
. tsm~tpaşa mahalle inde Uzunyol, Tenli sokakta kain ve Müte

kaıt Mıralay Bay Osman Nuriden müntekil 32 ve 34 kapı numaralı 
evler Bankamızca acık artırma ile satılacaktır 

Bina. bir çatı altında iki müstakil kısımda~ miitr ,ekkil ve her 
kısım bırer ~~d~:'~. ile i~i. es.as kattan ibarettir. Bodrum katlarda 
odunluk ve .ı:o~urluk; bırıncı katlarda ikişer oda, birer matbah, bi
rer Banyo ve bırer hela; İkinci katlarda ikişer oda ve birer salon 
mevcuddur. 

İhalesi 31. agusto 1936 pazartesi giını.i saat onbirde Bankamızda 
yap.ılacaktır. Arttırmaya i~tirak etmek ıstiyenlerin 1.125.- lira le
P?Zıto par.asını ~üz yededen evvel veznemize yatırmaları veya bu 
n~s?ette hır temınat gostermeleri 1 zımdır. Fazla malftmat almak 
ıçın Bankamız :Muamelat Miıdurlu ime müracaat edilmesi. 

l\irahk o a 
Yeyenışehir 1 ıkil b k ı;I 

No: 4 alt kat 'Kutlu., a .: sında 
2-359" 

Satılık Arsa 

(195) 2-3373 

• • 
ıç 

Samsıın 
Şa.rbaylıi'~n 

1 - Bir ay müd letle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko 
ve 27-7-936 tarihinde ihalesi yapılacagı evvelce ilan edilen S 
Belediyesi için alınacak ve kurdurulacak ayar istasyonuna t 

veren olmadığından aynı münakasa ve fenni şartnamesi daire• 
tekrar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko 
muştur. 

2 - İsbu ayar istasyonuna ve kurdurma masarifine yedi bin 
bedel tahmin edilmiştir. 

3 - İhale 27·8-936 giinlemecine rastlıyan perşembe günil 
onda Samsunda Belediye Encümeni tarafından icra edileceğin 
talipler teklif mektublarını ve 525 liradan ibaret muvakkat t 
natlarını 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki sarahat d 
sinde aynı günde muayyen saatten bir saat evveline kadar sıra 
maralı makbuz mukabilinde Belediye Encümeni Reisliğine tc. 
etmiş bulunacaktır. Posta ile gönderilen mektubların nihayet ı 
edilen saate kadar gelmiş olmaı;ı ve dıs zarflannın mühür muınu 
iyice kapanmış olması lazımdır Postada vukua gelecek geciktn 
kabul edilemez. 

4 - Teklifler aşağıdaki vesikaları ihtiva edecektir. 
A - Türkiyede kanuni ikametgahı olması 
B - İstekli bir şirket oldugu takdirde: 
l - İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve)'ıı 

ci11ine kayıtlı bulunduğu Ticaret odasından veya sair resmi mcı 
dan şirketin sicille kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna daır 
eksiltmenin ihın tarihinden sonra alınmış vesikayı haiz olması. 

2 - Şirketin sirgi.ılerini veya şirket adına tekliflerde buluna 
kim elerin bu şirketin vekili oldugunu gösterir noterlikten tasdi 
vekaletname göstermesi. 

C - Yabancı tebaasının on senedenberi Türkiyede mukim ve 
caret sicillerinde kayıtlı bulunması 

D - Yabancı şirketlerin B ve C fıkralarında yazılı şartların b 
ikisini haiz olması. 

5 - Şartname bedelsiz olarak Bcledıye Yazı İşleri kalemind 
teclarik edilebilir. 

6 - İhale 2490 ~y lı a tırına, ek iltme ve ihaleler hakkında 
kanuna göredir. 

7 - Şartname örnekleri, İstanbul, Ankara Belediyelerine gönd 
rilmi tir. İstiyenler oradan tedarik edebilirler. (4357) 2-3453 

C. H. P. Genel Sekı~eterliğinden: 
1 0 Agu tos tarihinde münakasası ilan edilen Sinema makinele 

ve sair malzemenin miınakasa günU bazı firmalar tarafından bd 
müddet zarfında teklif yap.lamıyacağı anlaşıldığından ve şartn& 
mede bazı tadilat yapıldığından dolayı 15-9-936 tarihine ka 
temdit edilmiştir. 

Yeni şartnameıer 5·8·936 tarihinden itibaren Ankarada ~. ff. p • 
Genel Sekreterliği ve İstanbulda C. H. P. İlyönkurul Başkanlrl' 
tarafından parasız olarak verilecektir. (220) 2-3405 _... 

Aıık:ara ))ef terdarlığından : 
Manyas gölü civarındaki tuzlama binası dahil olmak üzere )f aıt• 

yas golüniın 30 bin lira bedeli muhammen1 i saydiye resmi ve avJaıt' 
mak hakkı 1 haziran 936 tarihinden itibaren üç sene müddetle açık 
artırma suretiyle müzayedeye konulmuştur. 19 Ağustos 936 çat" 
şamba günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminatı be
deli muhammenin yüzde yedi buçugudur. Talip olanların Bandırın' 
maliyesinde muteşekkil komisyona muracaat etmeleri ilan olunur. 

y 

(382) 2-3643 

' ---

endisl · ğ · tah· 
nyaya talebe 

Çankaya caddesi iızerinde 
Dahiliye V. karşısında 25 metre 
cepheli müraeaat İcra dairesi 
karşısında GENEL İŞ BÜRO
SU. Tel: 1475 2-3678 

gönderilecektir. -

Bir bay,an aranıyor 
Ankaıa Sahibinin sesi gramo

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

Hususi Ders 
Fransızca, İngilizce stenogra

fi, Türkçe, Fransızca, İngilizce 
daktilo bilen bir Bayan bir dai
rede çalışmak istiyor. Ayrıca İn· 
gilizce ve Fransızca ders de ve· 
rir. Her sabah saat 11 den 12 ye 
ka:lar 2628 No. ya telefonla mü-
racaat. 2-3704 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, möble ve kon

forlu. Yenişehir Tuna caddesi, 
Yiğitkoşun sokağı No. 15 

2-3705 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanlcın caddesi civarında 
Ulus JJasımevinde basılmıştır. 

Türkiye şeker fabrikalar 
_ A. Ş. indeı: : . 

Fabrıkamızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet zarfında lisan ve fen ~,.rsıerı 
için lüzumlu olan hazırlıkların ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika işlerinde çalışnıaY' 
müsait 2-3 lise mezunu her sene kimya mühendisliği tahsili icin Almanya ya gönderi· 
lecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notlan en iyi ve Almanya'ya gönderilmede fabrikada bir 
senelik stajda muvaffak olanlar intih::ıp edilecektir. 

~steklilerin 1 eylUI 1935 ya kadar aşağıdaki vesikaları Eskişehir' de Türkiıe Jeker 
Fabrıkaları A. Ş. Genel Dırektörlüğiıne göndermeleri lazımdır .. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sıhhat raporu 
3 - Mektep şehadetnamesi musaddak sureti. 

5 - 9 X 12 eb'adında üç boy fotoğrafı. 
(284) I

~ 4 - Olgunluk notları ,, ,, 

2-3493 

YENİ SİNEM 
BU GECE 

Bori& Karlof - Bela Lugo si'nin emsalsiz macera filmi 

FRANKENŞTAYNIN NİŞANLISI 
GÜNDÜZ İKİ FİLİM 

1 - Şen Dul 2 - Frankeştaynm Nişanlısı 
GECELERİ YALNIZ BtR FİLİM GÖSTERİLİR 


