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Türkiye'nin ağacı ve ormanı bol memleketler ara ında yer 
alması cumuriyetin en büyük davalanndan biridir. Asırlarca 
devam eden bir yok etme ve sömürmenin birçok kısımlarını 
çöle çevirdiği bu topraklarda, bol nuluslu şen ve ileri Türkiyeyi 
kurmak yolunda olan cumuriyet bozkırı yeşile çevirdiği gün 
kurtuluşun bir cephesini gerçekleftirmiı olacaktır. 

Bu yazı inkrlabtan evclki vaziyetle, cumuriyetten bugüne 
kadar yapılanları ve bundan tronra yapılacak olanları anlat· 
maktadır: 

imparatorluk zamanında ormanlar, 
civarında bulundukları köy ve kasaba· 
lara aid olup hükümet hiç bir suretle 
karışmar:dı. Ancak tersane ve tophane
ye liizım otan büyük çap keresteyi bul· 
mak maksadiyle kısmen halk elindeki 
Ormanlardan, kısmen de halkın alaka 
göstermediği ••c i b a 1 l m ü b a h a" 
denen uzak ormanlardan bazrları koru 
tlğalarmın muhafazasına verilmişti. 

sine uyacak bir nizamname projesi yap· 
tılar ve irfan yolunda bir orman mek· 
tebi de açmak del5.letini gösterdiler. İ· 
şe başlamak için gereken vasıtalar bu 
suretle hazırlanıyordu. Fakat hükumet 

her turlü yenilikten korktuğundan ve 
lakaydhğından ormanlarla alakalı ıs· 

lahları birer vesile ile geriletiyordu. 
Bu sebeblerden isabetle başlıyan gay• 
ret verimli o1madı: avrupalıtarın anlq· 
ma müddetleri bitti, gittiler. Şu nokta 
dikkate değer ki bugün de mer'iyette 
bulunan 1285 tarihli orman nizamname-

(Sonu 2. inci sayfada) 
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Asi kuvvetler M<ılaga üs üne yürüyor ar-Jlru ı --o ile.Mola 
konustu - Hükiimet;kuvvetlerinin ilerlediğini bildiriyor 

Cumuriyetçilere yapılacak yardımı tayin etmek üzere f ransrz lş 
Birliği umumi s~kreteri B. J uho Paristen Madride gitti 

Elvas, l S (A.A.) - • Portekiz • -
Havas ajansı muhabin, İspanyol lisıleri
nin, dün akaşama yakın Hadajoz'a gir· 
dikleri, fakat akşam U tli şehrin sokak· 
lartnda idtlcUi çarpıtımatann devam et
tiğini haber vermektedir. 

Asi tayyare ve topçu kuvvctlcrı dun 

sabah saat 7dc B dajoı'u b'ombardı· 
man <etmeğ başla.nı !ardır. Taarruz 
saat l 1 de durmuştur. Asiler harekata, 
saat 17 de tekrar başlamı tar ve. belde· 
nin bugün harabe halind bulunan seki 

USYADA 

surlarına kadar gelmiştir. Bu surlar, 
halkçı cepheye mensulı 300 ınilis askeri 
ile 500 gonüllu tarafından şiddetle mu-

~ 

il"' 

ııın biri şme i neticesinde l\1ddrid'ı aa· 
ha fazla tehdide lıaşla.:ı:.ı;:ırını haıJc; ver· 
mcktedir. 

,,.,; 
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kasaba kendi hududu 
içindeki ormanları: kereste ve yaka· 
cak ihtiyacını temin etmtk, hiç bir usul 
ve kaide gözetmemek ve tabii işi ve ta· 
sınması kolay olan yerleri seçmek su
retlle istedikleri kadar keserler ve hat• 
ta bazen seçtikleri yerleri bir tek ağaç 
kalmayrncnya kadar temizlerler ve bu· 
ralanı da .,Kırıntıltk'' derlerdi. f ç kan· 
şıktıkların yarattığı intikam hisleri, 
çok defa öteki kasaba ve köy baltalrğı
nr yakmakla en tesirli tatbik sahasını 

bulurdu. Köy ormanlarının dışında ka· 
lan ve kimsenin tasarrufu altında bu· 
lunmıyan ormanlar Padişah Fermanla. 
rile veya sipnhi, zaim. mütcselljm: müı· 
tezim gibi asker ve idare adamları tara· 
fmdan parn mukabilinde hüccet ve te· 
me silk ile ötekine berikine verilir ve 

hayvan otlamasına, çayır yetiştirmek, 

dUz o1ıın yerlerinde tarla yapmak ve 

zorba tar fındnn çiftlik tc is cc1ilmek 
üzere orman) rın, hudut ve sırayeti c'lü· 
ıUnütmeksı in, vakılmasındn m:ıh:r:ur 

gôrutmez idi 

Şefleresüikasdyapnıak için kurulnıuş 
bir tedlıişçi grupu nıeydaııa çıkarıldı 

Gerci kırıntılık denen tra lama ke· 
sim ile harap edilmiş ormanlardan O· 

dun ihtivncının orlukla temininin bas 
" t nn i k ndi k ndine ve ırf mev

zii ol <'K b ı t db'rler alınm nı r.e· 
re' tfrmi!I ve hu ar dn bir kbvi'n di er 
kô\' b 1tl1ı ırrl n a ç kc memesi. traş 
1 katiy trnd n vaz ~edlrrı si. }'aka· 
cak ihtiyacının ).; sm n dall rdan ve en· 
k n Rhnm.-ısr ibi be/dl' ay mnrn ka· 
rımna d v nan ba ı mani tedbirler ile 
ve "yrı~ kc en ba5 kc<;cn 1;ibidir: bura· 
d n '1 'iÇ lce enlrr çarpılırlar, şurada da 
vardır" pibı itikadla alfikatı efsanelerle 
tahrib1er1n önlenmesi istenmiş ise de 
bütün b•· • <'birler ancak pek naiir ola
rak h:a.,1 ı,ı.,, Jeorin hemen yanında mah· 
dut bir rniktarda ğörlilen asırlık ağaç· 
tarın b•taktlmış olmasından ileri gcç
rnerni§tlr. 

Krnm harbı n doğurduğu çerkes gö· 
çUnün en kuvvetli ormanlara yakın yer· 
lere sokulması v zirai ihtiyacattn te· 
nıini veıilesiyle verilen müsaadeler de 
az bir menfaatle geniş ölçlide ormanla· 
tın yokolma ile neticelenmiştir. Bu 
devrelerde ormanların idare usulU ve 
tnuhafazası hakkında hic bir tedbir a· 

lınmamıştır. 

1856 tarihine kadar devam eden bu 
halin zararları artık pek ,::öze çarpmış 
ve Paris mu hede ini gerhe hrrakan 
Yıllarda Avrupa devletlerine ısl "hat 

"aidlerinin de }'erine getirilmesi zaru
ret halini almı tı. Türkiye Avrupa'daıı 
nıüt•h:ıssıslar istemi ti. 1nrriltere ve 

ransa'dan gcl,.nler ar sınıi.,lcı B. St· 
eme ve B. Ta ıy memleketin ihtiyaç· 

arını te"ibit, ısl hl rı h:ızırl ma ve ge· 
ekiro;e yarım~k için kı ~ 1 n bir k'>mis· 
0 nun teknik kısmında }' b"ncı d 1ege 

larak bıılund ılar. 
Orrnanl ~r it erinde mut' k bir ser· 

Stli~in hu' i'm sürme i, kor un~ b'r 
arga ahı.: ve al bildi ine y oıl n kat'· 

Yat ilk di'·' ıti çeken mevzu] rdan biri 
lrnu tu. nerh 1 hu usi 1 ~nıın vaptl· 

ak ve tathikata rnemur vetistirilıııt-k 
er~kivordu. Fransız mutehassıslar 
<>sterilen ir'lııri birçok güçlül-lere mi!· 
en ıncmteketimi?.in o z mımki bHnve· 

Moskova, 15 (A.A) - Sovyetler 
Birligı dahilı komiııcrlı.gi Troçki ve 
Ciinovievist taraftarı bır tedhişçiler 

• )Hldır 'ı { . 
Ba anıınız döıu]ü 

Siva • Erzurum hattını teftiş ve in· 
şa faaliv:tini tetkike giden Bayındır • 
hk Bak;ımmtz B. AH Çetinkaya, refakat· 
lanndaki heyetle beraber şehrimize dön
müşler ve istasyonda şehrimizdeki me
buslarla vekaletler ileri gelenlerinden 
mürel·keb bir kalabalık tarafından kar
şılanmışlar~r. 

'' aıı göliine il · Ytıni 
Vi 1111· ı· 

Van golu ışletme ıdarc ı, Van go u 

içın yaptır. ca ı yeni ıkı vapurla T 
na karşısında kurulacak ter ne ıçin Ju. 
zumu ol ıı mal.l"leleri 4.8.9~6 tarıhin

de fııhrika ve havu tar id re ınc siparıv 

vermiştir. 

Yenı yapıl cak vanur1 r 

ı-.cr ton hacmınıie dol.uıJr 
rte birinci ı evki sıl nları 
v t h lıne tırilecek terti 

verte vokıılarnırn i t'r ha 1 
1 rını temin erlerek kan.lı 
\r l i fer cih •hr•nı h vi o 

krıben Z 

il siırıt n
icabınd 

tı ve iJ. 

volculuk· 

lhbr ı ve h vıı 1 r id r ı. bu \8· 

nurlıırı 14 av ıçin •,. V n golunde i ter 

bir ı.~ıde te lirn edecektir. 
Trrsane m~kınelerini de vaourların 

teslimi zamanına kan3r m ha11inde 
m.:ıııe ederek i ler bir halde teslim et· 

mic.ı bulunacaktır 

grupu meydana çıkarılmı tır. Bu grup 
dışarda bulunmal;\a olan Troçkı'nin 

doğrudan dogruya talımatı ile hareket 
etm kte ve devlet vc-: parti reisleri 
aleyhine ı;uikasdlnr hazırlamakta idi. 
Yapılan tahkikatta 'Sabit olmuştur ki, 
bu grup 1932 de Troçki ve Zinoviev'in 

C'mirleri uzerıne ve Zinoviev, Kamencf, 

Evdokımof ~ Bak ef. Sil' rnof, Mrrı~ko. 
vskı ve dıcer lhl ı arından kurulmııf 

ve l~cnıngrad'da l slkk ıı n 1934 de öl· 
durulen Kırof un katlı de Troçki, Zi· 
noviev ve bu grupun merkez komite i 
tarafından ha ırlanmı tır. 

'nr elon sokaklarında kurşun kovan/ rı 

dafaa edılm kt idı 

İlk ı kuvvetler, Badajoz'a Trini· j 
d. k ı ın n gırm lerdır. 

l. ilcr. iit,: 
c tı rık 

1ttıham 1am , Sov)et miidd ıumu
mı ı tarafından tasdik olunmuş ve 

yuk k ahl m nin k , , kollc1ine 

ı 19 a u • 

HUküm t kuvveti r-ı • E ki kale" ma
hallesıne sıgınmışlardır. Bu mahalle ke· 

sıf bır bombardım na m ruz kalmıştır. 

A ılcr Badajoz'un pek yakınında bu· 

lunan Sen Kristobal kalcsıni de almı • 
lardır 

\/adı iti f(•/ılila.•de .• 
P n • 15 (A.A.) - Sevil radyo mer

kezı, silerin, ımal ve ccnulı ordulaıı· 

İ aJ a futbol a olirnpiyad ·anıpi onu oldu 
lmarıya tasrıifin başında geliyor 

t 00 nwt n• 1\ rm I ( Kaduılur) 1 İkınci: Medica ( Amerıka), 19 da ki· 

J, - Mastenbrock (felemcnk}, olim. ka 34. 

piyad şampiyonu 5 dakika 26 4( 10, Uçünciı: Uto (Japonya). 19 dakik 

2. - Vegcr, S dakika 27 5 ıo, 34 S/10, 

3. - Wingard S 27 S 10, Dördünc:u: lchiharada (Japonya), 
19 48 s 10. 4. - Kojima, S 43 1 10. 

l :;oo mı•t11• Kmrl (t•rl.-t•lı'/n) 
Birınci: Terdt (J•ı><>n). 19 ddtika 

13 7 10 olimpıyad ı pıyonu. 

S11 top11 mii. "baka. ı 
Alıunnya 4 • 1 Belçikaya galib gel· 

mıı,ıtır. 

Konkıır HipiUtrla yapıl dılı Hıınov•rdılıf .. .._ 

CumuTİyNçilcrc yapılacak yardımı tayı'n 
için Madridc giden B. ]uho 

ler Guadario, San Anrik, Sabinellas ve 

Tesorillo şehirlerini zabtctmişlerdir. Jiij. 

(Sonu J. üncu sayfada) 

"ağlılr .:e ·gi ·i 
İzmirde de açılıyor 

935 yılında Ankarada açılan büyuk 
a lık sergisı, bu yıl, eyllılün birinci 

gunu İzmirdc nçıl caktır. Başbakan ıs. 
met 1noı1ü vek,.letlcre ve vilayetlere 
yolladıgı bir t. nıimdc arsıulusal bir 
m hıyct vcrilmıye çnlı ılan sağlık ser· 
gisinin miıkemmel olması için sahaları 
dahilinde luzımgelcn kararları almaları 
bildırilmiştir. Yınc bu tamimle sağlık 
sergi inin once, memleket dahılinde 
hakkı olan ehemiyetlc benimsemesi lü· 

umu hatırlatılını tır. 

S lık B. kanlı ınd.ın doktor B. Zı
ya İnanla, İst nbul hıflı ıha miızesi 
mudııru doktor Zıyn. serginin ha ırlık· 
larını y:ıpmak uzcrc, dun akş m Aııka
rad, n İzmire hareket etmişlerdir. 

Ankarada açılmı olan serginin afi , 
resim, grafik, i tnti tik ({İlıi 1cvn?.•m tı 
pazartesi günü hususi lıir memurla İz· 
mire l.!Öntlerilccektir. 

• 
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Ankarada kiralık evler 

Mevsım yaz ve Ankara bo~almış gıbi olmakla bernber gene görülme· 

mi!i bir h dise: birçok evler ve apartmanlar ü • rır ·e "kiralıktır,, yaftası 

asılı. Fi atlar: Atatürk bulvarında üç dört odalı, kaloriferli daireler to

parlak hes b 85-100, ikinci ve üçuncü derecedeki sokaklarda ise kalori

fersiz, fakat yenıce daireler 60-70 lira arasında ... 

Yenişehir koprusunden Kavaklıdere sırtlarrna kadar olan saba için· 

de yüzlerce bina i~a ediliyor: bunların her birinde de üçten ona kadar 
daıre var. Soruyorsunuz: "Acaba sahibi bu • üç veya dört odalı • apart
manı kaça vermek niyetinde?,, 

- 70 lira istiyor, fakat görüşünüz bir kere .. Belki bir az iner. 

Bu fitıtlar şimdiye kadar, ufak tefek farklarla, ev sahiplerine ödenen 
fiatlardı: ancak kiralık apartmanlar ço~aldıkça düşecekleri umuluyordu. 
Mal s-ıhfolerinin bu tasavvurda olmadıkları, teklif olunan liatları kabul 
etf1'1:yerck "Kiralrktır,. levhasını idame etmelerinden belli. 

A nkaranm nüfus ve gelir vaziyetlerinde büyük değişiklikler belcJen
medi ine göre bu halin neticesi, olsa olsa, eski Ankara şehrinde ve eski 
evlerde oturanların yenilerine t~rnmasr, eskilerin Jiatznda da düşüklük 
ba~laması suretinde tecelli edt'rP'"tir. 

An':ara kiralarında non- · ""'. ·• ,..,. h.,r,.•·et başlıyacaiına ve on
dan sonra da nüfusun çoğalıp kazan~ imkanlarının artacağına inanabiliriz. 

Eski wızeteler ve ihtilal 

Okuduğunuz gazeteleri atmayımz: glinün birinde çocuklarımz, %ibin· 

lerini kurcalayan suallerin ce~ b · rı ı v rd;ı buıabilirler. 

10 mayıs 1891 tarihli fEcho de Paris'de Anatole France anlatıyor: 

.. iç muharebe oldukça korkunç, fakat biç de a~s değildir, %ira yurddaş

lar biribirine girdikleri zaman, nıçin mücadele etmekte bulunduklarını, 

yabancı mill~Jere kar§ı savaştzlcları umandan daha kolay 6ğrenip anlı

yabilirler. Ayaklanmalar ve devamlı ihtilaller ek.~riya milletlerin ~on 

derecedeki sefaletlerinden doğar. Bunlar amidsizliğin eseri ve - bun-

Jardl kendileri irin daha iyi bayat şartları ve batta bazan hakimiyet 

hissesi bulabılen sefillere göre de - tel: çıkar yoldur. Fakat kaydetmek 

gerektır ki ayaklananlar ne kadar bahtsız ve ne kadar mazur iseler parti 
yi kazanmak talıleri de o kadar azdır-.•• 

isyan edenlerle isyana karşı gelenlerin rollerini deği§tirerek ispanyol 
ihtılalinin izahını bu fikirlerde de bulabilmz. 

'' .... etrafı krlıç gibi sivri kirpiklerle çevrilmiş mavi gözleriyle 
kendine baluyordu. Memnuniyetle elJerine, §BŞkınca tırnaklarına, 
sevdalı gibi kollarına, ~3<zıla§arak omuzlarına bakıyordu. Kendi ken
disinin temaşası içinde kendini kaybetmişti. KoJJarını masaya daya
mış, ellerini açıp parmaklarınr biribirinden ayırmış, sanki taze bo
yanmı~ olduğu için vücuduna dokunmaktan çekiniyordu .... ,. 

Yukanki satırlar .. Cihan pmpiyonlarr,, romanından alınmıştır. 
Cihan şampiyonlan Ulus tercümeler kütüpanesindendir. 
En değerli nerleri Ulus tercümeler v:A·; "Ot'Sinde okuyabilir· 

siniz. 
Ulus Basnnevinde ve büyük kitapcılaı a "ır. 

K acınlan tayyareler 

Bir Londra telgrafı: *Son liç hafta içinde otu2dan lazJa tayyarenin 

ispanyaya gi~ üzere esrarlı bır şekılde J 11 Tİ/reı ec/en ayrılmıJ olduğu

nu. setiz midiye tayyaresinden (bombardıman işlerinde de kullanılabi· 

lirler} bir kısmıma :tfadrid lıükümeti~ ve bir hsmmıa da General 

Franlcoya g6nderilmeJcte 1Hılunduğunu -· gaze,tesi yazıyor.,. 

"Bfr başla telıraf: "'Fnzuadaa gönderi/mit olduğu :sanılan on altı 

tayyare Barselom gelmiftir: pilotları türlü milletlerdendir.,, 

Esrarlı şekilde lngilteret1en ayrrlan, bir kısmı Madrid hükümeıine 
ıve bir kısmı da asilere gönderilen uyyareler ... Pilotları türlü mıJ/etler
den olan, Fransadan gönderildikleri 7 "''in· •ı:m tayyare fer? ? ? 

Bu acaip telgrafların marrasını anlamak i~in Bazil Zabarof'un hitı· 
ralarznı okumağa hacet var mı? 

ft llah, ifalar "ersin 

Berlindelci olimpiyad köyünde herı:ün harcanan yiyecek maddelerinin 
listesi: 1600 kilo sığır, 200 kilo do uz (eskiden Jabmı h nzır 4e!1İrdi) 
700 kilo dana, 875 kilo koyun eti: 260 kilo jambon; 225 kilo sucuk: 950 

Jcilo kümes hayvanlarz ,eti; 1000 kilo balık: balık Jcons0 rvesi 1000 kutu; 
sebze konservesi 800 kutu; meyva kon~rvesi 450 lcutu: pasta 250 Jcilo; 
§Urup 75 şişe: salata yağı 150 kilo; pirinç ve hamur işi 400 kilo: un 800 Jci. 
lo: francala stooo tane; .lcahve 180 kilo, çay 15 kilo; ~ıJcolata 33 Jcilo; şe
ker 400 kilo; tere yağı 450 kilo: süt 3000 litre; peynir 100 kilo: yumurta 
10.000 tane; kuru meyva 100 kijo; taze meyva 1.1100 kilo; patates 5000 ki· 
lo; muz, limon ve türlü meyvalar 10.200 Jcilo; taze abze ZSOO kilo. 

Profesör Nimbus'un maceralar1 - Her köprünün altından ırmak akmaz. 

İstanbuJluların 

Edirne seyahat( 
Edirne, ıs (A.A.) - Bakırköylüler 

tarafından iki yüz yirmi kuruş mukabi· 
tinde Edirneye kadar gidip gelme ter· 
tib edilen gezi münasebetile şehrimiz· 
de hazırlıklar yapılmaktadır. Kafile al· 
tı yüz kişiliktir. Yarın sabah İstanbul· 
dan har:ketle sekiz saatte Edirneye 
gelecektir. Bu münasebetle bugün Tu· 
ring kulüp umumi müfettişlikte bir 
toplantı daha yaparak misafirlerin iyi 
karşılanmaları ve ağırlanmaları için ha· 
zırJıklara devam etmektedir. Gene pazar 
günü İstanbul kulüplerinden biriyle E
dirne spor arasında bir futbol maçr ya· 
pılacaktır. Bunun için de ayrıca hazır· 
hklar yapılmaktadır. 

Fin n~ tayinleri 
İstanbul defterdar muavintiklerine 

Balıkesir defterdarı Behçet ve Edirne 

defterdarı Cemal Ahmed, İzmir defter· 

dar muavinliğine İstanbul tahakkuk di

rektörlerinden Kemal, Finans bakanlı

ğı şube direktörlüğtine İzmir defterdar 

muavini Nafiz, iç bakanlık muhasebe 
0

direktör muavinliğine Ankara defter· 
dar muavini İbrahim, Finans bakanlığı 
muhasebe direktör muavinliğine mez
kur direktörlük birinci mümeyyizi 
Hüsnü tayin edilmişlerdir. 

Muğla' da ekin 
Muğla, ıs (A.A.} - Umumiyetle vi· 

]ayetin her tarafında hasat bitmiş olup 
harman işleri yapılmaktadır. Sahil mın· 
takalarında harman işlerinin arkası ı· 
lınmıştır. 

••• 
Muğla, ıs (A.A.) - Ziraat vekS.te-

tince Köyceğiz merkeziyle Dalamanda 
yapılmakta olan yerli pamukların de· 
neme tarlalarında pamuklar bugilnler· 
de çiçeklenmeye başlamıştır. 

DİL KÖŞESl 

"Mahalle aralarında meyhane açıl· 

masına müsaade etmek en hafif mana· 
sile Hiubaliliktir.,. 

''Bu cümlede ''en hafif tabirle" de

mek istiyea muharrir. dikkatsizliği yü
zünden "en hafif manasiyle'' diyerek, 

,esasen oldulı:çı hafif olan ismi tavsifi 

büsbütiin hafiflettiğinin farkında de

(ildir. Biz de bu dikkatsizliği "en bafif. 

bir tabirle laubalilik" bulursak, haksız· 
lık mı yapmış oluruz. 

"'Kıt ve ilkbahan yürek :üzüntüleri 
içerisinde geçirten hadiselerin hiç biri
si henfiz halledilmiş de~ildir". 

Hadise nasıl hallerlilir? Bu kelime, 
yukardaki misalde olduğu gibi, yanlış
lıkla mesele yerine kul'anılmıştır. Son
ra kış ve ilkbahar r,ermiş oldııifuna r.ö· 
re "vürek üzi1ntiileri irinde f{ccirten" 
de/fil, .,geçirtmiş olan'' denmek la
ıımdı. 

"Türkivenin huzuru istisna edilirse 
içinde ve dı ında hemen hemen nizasız 
ve kavvasız memlekete rastlamak im
kansrz." 

Türkiye'nin içinde ve dışrnd" mı 
böyle bir memlekete rastlamak imlin

~r.? Drşrm anlarız, ama. Türldyenin 

içinde başka b ·r memle1 et tasavvur et
mek mümkün almıyor. "'Hemen lıem~n .. 
tabiri .. istisna edilirse'' den sonra ko
nalSlydı bu mana deği§mesinc meydan 
verilmemiş clurdu. 

(Le Journal'dan alınmıştır.) 

1 
l{aramürselde 

mektepliler kampı . 
Karamürsel, ıs (A.A.) - ViUiyet 

ilk mektepleı·deki yoksul ve bakımsız 
çocuklar için Herekede bir kamp kur
muştu. Aralarında beş ögretm:n dört 
müfettiş bulunan iki yüz kişilik kafile, 
kiıl ur dırektorimün idaresi altında bir 
aylık kamp müddetini tamamhyarak 
bugun kasabamıza gelmiş ve halk ta • 
rafından karşılanmıştır. 

Yoksul çoeuklar için ilk olar k k,t
rulan kampın çok iyi ve verimli oldu· 
ğu bir aylık kamp hayatı getiren Çil 

cukların sıhat ve DClelcrinden uelli 
oluyor. 

~ocuklar kampta günde iki detı:ı 

deniz banyosu yaJJmışlardır. Kendile
rine gunde dort defa yemek verilmek 
suretiyle gıdalarına itina gösterilmı\> 

sağlık durumları devamlı surette kont 
rol edilmiştir. Kamp idaresi şehrimizde 
ilk defa açılan çocuklar kampının fay· 
daları hakkında bir broşür hazırlamak· 
tadır. 

Çocuklar burada da gezilerini yap· 
tık~n sonra evlerine döneceklerdir. 

Karamürsel, ıs (A.A.) - Vilayet 

ilk okul öğretmenlerinden kırk kişılik 

bir kafile yurdda bir tetkik gezisi ya· 
pacaklardır. Onbeş gün sürecek ola11 

bu gezi için İzmit istasyonunda lıir 

vagon angaje edilmiştir. 

Evvela İzmir panayırı açılma töre· 

ninde bulunulacak oıadau Konya, Mer· 

sin, Adana, Kay&eri ve Ankara yolu i

le İzmite dönüleceıktir. 

Öğretmenler yurdu tanıtma ve kül

tür sahaaında yapacakları incelemeler 

hakkında sıkaracaklan oı-oşür için ıa.. 

zım gelen tertibat alınau~tır. 

Yüzme havuzu 
Karamürsel, ıs (A. A.) - Kasaba

mızda yapılmakta olan yüzme J;ıavuzu 

inşaatı ilerlemektedir. 

Havuzun inşaatı 21 ağustosta bitiri

lecqtir. Türkiye yüzme birincilikleri

nin burada yapılması için teşcbbüutta 

bulunulacaktır. 

Yaşar'a bir elbiselik. .. 
Upk, IS (A. A.) - Upk Geıı~er

birliği, olimpiyadlarda türk bayrağını 
şeref direğine çelrtirmiye muvaffak O· 

lan gür~ YaJ&r'a Up.lr. Yılancıoğ
lu fabrikası mamulatından bir elbiselik: 
hediye etmeye karar vermiştir. 

Orıııanlarıımz iein: 1 
..a 

(Bap 1. inci sayfada) 
sinin ana hatları fransız mütehauııla
rmın eseridir. 

Fakat, devrin zarureti icablaıiyle 

teknik gelişmelere anı:ak vasrtalı ola· 
rak çıgır açacak olan bu nizamnamcııin 
ihmal gören birkaç maddesine muka
bil bir taraftan da te;kilatlandmhm 
omuın idaresinin &atış ma8delerinı ele 
alarak işe başlaması ormanların geliı 

:temini mevzuu olnıak telakkisi i yenı· 
den perçinlemiş ve orman gelirini ço
galtan memurların taltifleri ve aksi 
ha de bu unanlarm da cezalandınlnµısı 
gibi tatbikat hataları mevcut tahrible· 
ri kaldırmadıktan başka muteahhit 
kati'yatı da bu yok olmayı hızlandırmrş
tır. Orman nizamnamecinin neşri tari· 
hinden m şrutiyetin iJSnı tarihine ka
dar geçen zaman içindeki tahriblerin 
eski tahriblere nisbetle birkaç misli 
fazlalığı bu hükmiın kuvvetli bir deli· 
lidir. 

Sı at Baka 
Niğdede 

Kayseri, ıs (A.A.) -
bulunan Sağlık ve Sosyal 
kanı Refik Saydam burad 
rini trunamlıyarak bu sab 
Ni. deye hareket etmiştir. 

B .. lge atleti 
müsabaka la 

l'apılacağını evel 
verdi0 "ıniz bölge atlet.iz 
cilikleri müsabakaları 

Gazi luallim mektebi 
bQ§1anmıştır. Alınan 

a§uğıya yazıyoruz. lUii 
ra bugün de devam olu 

-:oo metre: 
Birinci Şevki (M.G.) S4 5 

Nuri (A. O.). üçüncü Abınet 
Tek adım: 
Birinci Semih Lütfü (G. 

ikinci Salahaddin (G. 'B.), 
him (G.B.). 

1500 metre: 
Birinci Hüseyin (A. G.) 

ikinci Reşad (A. O.), üçfuıCU 

(K. K.), 
Disk: 
Bırınci Salahaddin (Ç. JC. 

ikin i Naci (M. G.), üçtıncu 

B.). 
110 metre manialı ko§U : 

Bir"nci Semih Lütfü (G. 
ikin .. ı im (A. O.), uçuncil 

(G. B.). 
100 metre: 
B1rinci 1hsan (M. G.) 13' 

Fuad (D. S.), Bedri (M. G )· 

5000 metre mukavemet: 

Birinci Ali (A. G.) 17,01. 
Mustafa (A.G.) ,üçüncü Kenatl 

4:rc100 bayrak: 
Birinci Muhafız Gı.icu ta 

ikinci G.:::ıçler Birligi takJnllt 
Ankara Gucü takımı. 

Sırıkla irtifa yapılınaınsf 
bırakılmıştır. 

Erzurum' da 
Erzurum, ıs (A.A.) - 1)U0 

Jiııi gun fasıla ile yanm saat 
daktan bo~anırcaama yağtııuf 
bu mliddet zarfında cadde ~ 
lar 11ulardan geçilemez bir ııaJt 
tir. 

AtSiak yerlerde bulunan ~ 
lerc su dolmuştur. Kayıp yo 

Bafra, ordumuza d'' 
cü tayyareyi arın 

ediyor 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

12.30 
ıs.-

19.4S 
20.-
20 30 

Ankara radyo 11 

Hafif mü.zile 
Karışık. plak nepiyad 

• a&I 
Şan plaklan neşrıY 
Har şarkılan 

A3anı haberleri 
Caz musikisi 
kısi 

fı;tanbul rad}O 11 

Muhtelif plaklar ve b~ 
Taksim bahçesindet' 
Haberler 
Sololax (plak) 
Studyo orkcstratarı 

Bi.ıtü dıin}ayı, bl!r cihetten kavu· 
ran buy· k ı arbın ve onu takib eden is· 
tiklal sava~ nın GOn tahriblerini de ~ 
gunlere iır kletip gelen idari kötülük· 
Jerı katarsak, işte Türkiye ormanları· 
nın devlet idaresinde cumuriyet şekli· 
nın kabulilne kadarki tarihini, ana hat· 
lariyle ve kısaca çerçevelemiş ve gös· 
termiş oluruz. 

"' . 
Cumuriyetten sonraki ormanlarımı

zı yarınki yazımızda okuyacaksınız. 

121.30 Son haberler A-
Saat 22 den ı;onra 
jansmın ga etclere Jı 
vadis servi ı verUec 
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l~panyaya silah satılmıvacak • 
f.ondra, 15 (A.A.) - Dış bakanlığı 

tıtrafından bugün öğleden sonra ne,
tolunan bir tebliğde, İspanyaya silah 
ve mühimmat ihracmın yasak edilmesi 
hakkındaki franıhz teklifi üzerinde 
Jt'ransa ve İngilterenin tamamiyle an
laşdığı ve bu bahta iki hükümet arasın
d~ notalar verildiği resmen bildiril
mektedir. 

Bu anlqma alman. italyan, portekiz 
ve Sovyetler Birlill tarafından taavib 

olunur olunmaz meriyete girecektir. 

Sovyetler birliğinin anlaşmaya mü

said olduğu zannedilmektedir. Portekiz 

de esaı itibariyle kabul etmit bulun· 

maktadır. Fakat Almanya ve İtalyadan 
henüz kati bir cnab alınmamıştır. 

İngiliz hariciyesinin 
A 

resmı tebliği 
Londra, ı5 (A.A.) - Dl§ Bakanlı • 

ğın bir t-.blığinde bilhasaa şoyle denil
nıekteau: 

Buyuk Britanya hukumeti, :Fransa 
hükCı.netınin bugun İspanyada yapıl • 
makta oıan mucadelelcre hiç bir veç· 
hile mudahale edilmemeı:ıi ıçın baflı~ 
al"kalı uevletlc:r arasında bır anlqma 
vücude getırilmesinı temin maksadiy
le sarfeunekte oldugu gayretlere ta -
mamiyle muzaheret etmektedir. İngil
tere hlikfuneti, umumi bir anlaşma ha
sıl olur olmaz her iki harbeden tarafa 
yapılmakta olan silah ihracatını menet
mek arzuı;unda oldugunu ve sivil tay
yarcier satılmasının meni için alınma
sına gücü yettiği bütiın tedbirleri ala-

- cagını bildirir. 
İngilttre hükumeti, bu meselede 

diger devletlerle pek yakın bir ısele • 
cekte bir anla§ma vücude gotirileb.ıe

ceği ümidini beslemektedir. Şırndikl 
halde İspanyadaki karlaf&lıkların bat· 
langıcındanberi ailib ihracatının me • 
niyle alikah olan 1931 tarihli kanun 
mucibince, İlpanyaya ailih ve mWıim-

mat ıevkı için hiç bir ruhsatname ve
rilmemiştir. Şurası da eyice anlaşılmak 
icab eder ki İspanyadaki teessüfe de 
ğer vakaların başka yerlerde ciddi 
akisleı yapmaması arru ediliyorsa tam ve 
bitarafça bir müdahale etmemek yolu
nu tutmak lüzumludur. 

ispanyadaki partılerden her hangi 
birine kara, deniz ve hava yoliyle yar
dım eden İngilizler, yalnız kendilerıni 

şahsan kötü tehlikelere maruz bırak • 

makla kalmamakta aynı zamanda tek· 

lif olunan anlaşmaların elde edilmesi-

ni mıişkul kılmaktadır. 

fngilb: tebaası, İngiltere hükümeti

nin elde etmeğe uğrapnakta olduğu 

gayeye muhalif olan teşeb~Usleri sıra• 

sında uğramaları muhtemel bulunan 
mUşkülatta bükümetten hiçbir yardım, 
hiçbir gösteri beklememelidirler. 

Bu teblit. B. Eden tarafından ta
mamilye taavib edildikten sonra netre• 
dilmlttlr. Mumaileyh. &aUmilzdeld haf· 
ta l~lnde Lonclnya dönec~ktir. 

Hapsedilen portekizliler 
Lizbon. 15 (A.A.) - RlJyteria bU

dirdi~ine töre, Portekiz btlkUmetl, Ro-
ada la Prontlera'da bapaedilmit olan 
beş porteldzlinin aerbeıt bırablmuı • 
nın teminini Mıdrldden iıtemlttlr. 
Radlo Y:1ub'ı.ın haber verdiğine göre, 
bu bet portekizli, 47 ispanyolla birlik· 
te bir kiliseye kapatılmı§ olup, hilkU· 

Ras N asbiu ve 
Volde Maryam ın 
malları müsadere 

etlildi 
Roma, ıs (A.A.) - Mareşal Grazi

ani Ne üs'ün Paristeki delegasyonu 
Ra~ .l'T;a.;bu ile B. Volde Mariam'ın bil· 
tiın mallarının müsaderesini emretmİ§· 
tir. Bu kararın sebebi, bu delegelerin, 
Habec:\st nın siıkfın ve emniyetini bo
zacak şekilde faaliyette bulunmaları -
dır. 

Mısır 

kapitülasyonlan 
İtalya ve Yunanistanm 

itiraz edeceğinden 
korkuluyor 

Londra, 15 (A.A.) - Kahire'deki 
ingiliz yüksek komiserinin. elçiliğe ta· 
yin edilmesi ihtimali vardır. Mısrr'm 
Londra konsolosluğu da elçiliğe çev • 
rilecektir. Siyasi mahfiller, Yunaniı • 
tan'la ltalya'nııı Mısır kapitülasyonla· 
rının kaldırılmasına itiraz etmelerin
den korkmaktadırlar. Bu meselenin 
görüşülme9l için milMleraraaı bir 
konferansın toplantıya daveti ihti 

li v~rdrr. 

B. Ruzvelt harha 
karsı mücadele .., 

edecek 

_,...t kunetled bll ld1ı.,l yalaıcalrlan 
tıelulNinl -~. 

lllldrid btlklmetl ı»ortıeldaU ealrlerl 
derhal tahliye etmedltl takdirde, Ra
dio Klub relılnln blr ıısnllllfl kuvveti 
toplayarak tehrln Uzerlne yUrilmek ve 
bu mahpuılarr kurtarmak dU,Uncealnde 
olduğu haber veriliyor. 

Bir ,..,,,.,.,._. ........ ,,, .. 

Dünya sulh~ için 
temenniler 

-

Bukref, 15 (A.A ) - Romanyanın 
Umumi barba girdigmin yıldönümil 
münasebetiyle gazeteler uzun uzadıya 
neşriyatta bulunmakta ve aradan ancak 
20 sene geçtiği halde yeni bir barb he
yukısının diınyaı tehdıd etmekte oldu
gunu yazmaktadır. 

Gazeteler, butlin milletlerinlgayrct
lerini sulhu kuvvetlendirmiye sarfet -
meleri lazım geldigini ehemiyetle be
lirtmektedirler. 

İngiltere lrlandanın 
da Lokarno pakbııa 

• • • • • 
gırmesmı ıstiyor 
Londra, 15 (A.A.) - Siyasi mab· 

filler, ingili~ hilkUmetinin, lrianda-' 
nın yeni Lokarno paktına girmesi ih
timalini tetkik etmekte olduğunu söy
lemektedirler. 

Bu mahfiller, lrlanda'nın iıtirald 
olmadıkça Ren hududu prantiainin te
ıirli olamsyac:ağı, çünkü imza eden· 
lerden ırınin tnıııtıere'ye taamı% et· 
mek üzere İrlanda bava üslerinden 
faydalanabileceti kanaatindedirler. 

Kısa Uış Haberler 
• Oran - Loraner vapuru Moataga· 

nem açıklarında batmıttır. Tayfadan 
31 kiti boğulmuttur. Bu vapurun bir 
deniz altı mayınını çarptığı sannedil· 
mektedir • 

• .Moskova - Müdafaa komiaerlitl 
nctrettiğı bir emirle 19ı4 doğumluıarı
nm tamamını ve 1915 doğuınlularının 

da y.arııını silib altına çağırmakta ve 
1934 de kadar asker olanları da terhiı 

Nevyork, ı5 (AA.) - B. Ruzvelt, 
dün Ş oka'da söylediği bir nutukta, 
barba ı duydu!!U nefı eti ilan etm1ş etmektc:dır. 
ve Bi ·• Amf'rıkanın her yerde ve * Sofya - Sofya üniveraiteai felae-
her tr "i h.,11erde barLın patlak ver • , fe profesörü ve akademi adsından pro-
:rne. ine i olmak iı ere blitün gay - ..fcsôr lvan Georgef kısa bir hastalıktan 
r tıni nece ini il c eylemi tir. sonra ölmi"5tür. 

ULUS 

1 

ÇETlN VE KANLI BiR ÇARPIŞMADAN SONR \ 

lspanyol asileri Badajoz şehrini aldılar 
Asi kuvvetler Malaga üstüne yürü11orlar-Franko ile Mola 
konuştu - Hükümet;kuvvetlerinin ilerlediğini bildiriı1o.· 

Cumuriyetçilere yapılacak yardımı tayin etmek üzere f ransız İ~ 
Birliği umumi sekreteri B. Juho Paristen Madride o itti .... 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 
kümet kuvvetlerinin 200 den fazla tele
fat vermelerinP. karşı asilerden ancak 
yirmi ölil vardır. Asiler, çok mikdarda 
silah ve cepha~e ile bir çok kamyon al· 
mışlardır. Şimdi Malaga yolu üzerinde 
bulunan Eıtepona şehrini muhasara et
miş bulunmaktadırlar. Fakat Eatepona'
yı zebtetmek için günlerce zamana ihti
yaçları bulunduğu zannediliyor. 

Sağlam bir kaynaktan haber verildi
ğine göre, bi tayyareleri tarafından ha
sara uğratılan Jaime I zırhJısı Malaga
dan Carthagene·~ hareket etmittlr. O
rada tamir edilecetkir. 

BadaiM yanıyor . 
Elvaa, ıs ( A.A.) - Hava• aıanaı 

muhabirinin bildirdiğine göre, hiler, 
bütün gece muharebelere sahne olan 
"Eski kale'' mahalleaihden bqka. tek· 
mil Badajoz febrini nbtetmitlerdir. Bir 
çok evler dlnamltle berhava edilmiftir. 

lehir alevler içindedir. 

Hüldinaet lcutnJBa.riıdn 
ınuwıl/aldyetl 

11.adrld. 15 (A.A.) - Dahiliye namı. 
bu ıece netredilen bir tebliide, Bada· 
,to.'da kanlı bir mubarebe cereyan et· 
mekte oldufunu bildirmektedir .Guadar· 
rama ve Somoslerra cephelerinde yeni 
bir tey yoktur. 

HükUmet kuvvetleri, bUkümet tay• 
yareleri tarafından bombardıman edilen 
Oviedo şehrine tiddetle taarruz etmek
tedirler. 

'rennel Yillyetlncle, hfllrilmet 'utwel'o 
leri sağlam mevziler zabtetmİfler ve bu 
mevzileri tahkım etmekle uğratmıflar-

dı~Kaveres viliyetinde milisler bir bi 
kolunu bozguna ugratmışlardır. Bun
larda 23 blil, 38 yaralı vardır. 

Asiler Guipuzcoa ve Navarre viliyet• 
terinde de agır zayıata uğramışlardır. 
dır. 

HükUmet kuvvetleri, Avila civannda 
Sierra Navalmaral şehrini zabtetmişler
dir. 

}'alanlaııan lıaberler 
Madrid, ıs (AA.) - Harbiye baka· 

nı, asilerin Guadala1ara şehrini zabtet
tiklerine ve Alakala de Henarea iıtika
metinde ilerlemekte bulunduklanna da
ir olarak general Franko tarafından rad
yo ile neıredilen haberleri yalanlamak
tadır. 

Harbiye bakanı bu iki şehrin bükfl· 
met kuvvetlerinin elinde bulunduğunu 
aôytemit ve bu kunetlerin Termel isti
kametinde ilerlediklerini ilive etnıittir. 

Baraelon'dan hareket eden tayyare
ler, Saragoı kqlalarından ikisini bom
bardıman etmi9lerdir. 

Hususi zabita dün Madrid'de yüzden 
futa ldmteyl tevkif etmiştir. 

Portekisin nowının eaaaları 
Lizbon, 15 (A.A.) - Hariciye nazı. 

nnm notumda. Porteldzin, lıpanya it
lerine mtıdabale etmemek plinnu eau ı
tif;ar)vl~ &tbul t!tifini bildirnıektecUr. 

~lib v• ;sefhene ihracatına &elince, 
notada, J>~cpsln ~ ve cephane sto
lnina aahib buf~d.$ ve zaten, biri· 
dk yapabUeceli ıeyin, Porteld zarui
aind~ aiWı transitini menetmekte1,1 iba
ret olduğunu söylemektedir. 

Portelds. tıpanya'dald iç barbın, 
Portekb için ne cibi tehlikeler arsede
bilecefine dlter hUldlmetlerin dikkatini 
çekmektedir. Bundan dolayı, Llzbon hU
kUmeti, Portekb'de iç cUvenlilc ve nl· 
zamı devam. Portekiz yurddqlannm 
bayatını ve mallarını muhafaza ve Por• 
tekizin tamlık ve lıtiklllhıi müdafaa ı. 
çin lcablara g8re hareket etmekte aer
beıt bulunacaktır. 

!fortelds, İspanya biditeleriyle aJI. 
kalı bapca memleket olmak itibariyle, 

İÇ barbm son derece tiddetli bir tarzda 
cereyanına dildcati çekmek lilzumunu 
duymaktadır. 

Portekiz, komüniatelrin, •IW'f· ı le· 
rln ve milislerin, her bulundukları yerde 
bir tethif rejimi lrurmut olmalan dola
yıaiyle, bu hareket tar.mı katUlemesi 
ve müdahale etmemek anlqmuınm im
zası mrasında bu huauata bir beyanna
me neşrinin akıllıca bir hareket olaca
ğı dUtüncesindedlr. 

l'ortekizin protestosu 
Lizbon, ıs (A.A.) - Portekiz hu

kumeti, evveli gün vukua gelen hudud 
had 1etf ıaıe,talnde çok tlclcletU .Urette 
protestoda bulunmuı için, Madrid'deki 
işgüderine emir vennııtir. 

Lizbon, ıs (A.A.) - Royter &J sı 
bıldiriyor: 

Bada1oz'dan maada, tekmıl B d JOZ 

vılayetinın :\ ilerin elınd bulundu u 
haber verilıyor. 

Gerwrn/ J.'rmı lw, 
Mofo ile bıllusı11. 

Pads, 15 (A.A.) Ekselsıyor ga-
zete inin İspanya muhabıri general 
Franko ile g neral Mola'mn dun Sevıl'
de buluştuklanru ve general Mola'nın 
saat 11 de Scvil'e tayyare ile geldigi· 
ni bildirmektedir. General Mola ogle
den sonra Burgos'a avdet ve saat 21 de 
oraya muvasalet etmiştir. 

Bu muhabir, iki generalın, belkı de 
Madrld'e henfiz tııarrıu etmemek ka· 
rannı verdiklerini ilive etmetkedir. Çün
kü, Madrid'in yakında teılim olacağına 
dair kuvvetli belgeler vardır. 

15.000 faslı •• 

Tanca. ıs (A.A.) - İyi bir kaynak· 
tan haber verildiğine göre, Tetuan tay· 
yare meydanında diirt tayyare görül
mıittür. Diğer taraftan &ünde bir kaç 
defa, dört tayyare Cebellittarik boğum· 
dan geçerek f spanya'ya fu'İı latalar ta• 
tımaktadır. Bu faa'h askerin sayısı aşağı 
yulcan ı 5.000 dir. 

}'akalanan alman t.ayyareleri 
geri verilnıedl 

Berlin, 15 ( A.A.) - lapanya htikil
meti, kendi kuvvetleri tarafından zabte
dilen alman tayyarct.inl heıüb geri ver
memiıtiı'. Yan resmi mah1f1ler bu tay
yarenin bir bombardıman tayyaresi ol
madığını söylemektedirler. Bu mahfil· 
ler, tayayre tayfalarının tüfeklerle ve 
rovclverlerle aiWılı bulunduldannı ve 
falcat, bu vaziyetin, ihttW halinde bu
lunan bir memleket ltia pek tabit bir 
tedbir olduğunu ilive etmektedirler. 

lllikürrıeı kıtaları bir fP.hri 
aldılar 

Mıdrid. ıs (A.A.) - Harbiye baka
nı. hülrilmet kıtalannın Kordoba vili-

yetinde Pozoblanco yakınında kiın Be
lebazar ıehrini zebtettiklerini söylemif 
tir. 

Porıekiale bir çarpıtma 

Lizbon, IS (A. A.) - Portekiz kı· 
tal1111, dün, Kapo Major yakininde hu· 
dudu geçen iıpanyol miliıleriyle ateı 
teati etıni9lerdir. 

Portekiz hUkUmetı, bududı aillhla 
ve kamyonlar.ı binmiı iıpanyol milia
leri tarafmdan vaki olan tecavUzi.ı şid
detle pro~sto etmistir. 

kilerBadajUMla 
Elvaa, 15 (A A ) - Havas a ansı 

muh bırınin h l>er verdiğine gore, ası 
ler rtık Badaıoz'a tamamen h mı bu
lunmakt dır! r Milı !erle y pıl n son 
ç rpı malar G e-
tecıl r y rm 
dır. 

Pmt4•/,·; .. ,. ıuam mlrır .. 

kler-

Li on, ıs (A A.) - Dada 01'1..n 

tcslım olması uzerıne, yuzlerce pal\
yol sı ıntısı ve cümle Bada10 a kert 
ve sıvıl kum 1 nlan Port k" • gel
m lerdır. 

n. J11ho l.oıpan~ cna 11 '11i 

Pans, 15 (AA.) - lş ger. 1 bırlıgi 
umum sekreteri B. Leon juh ispanya 
cumuriyetçilerine yardım hus ısunda en 
ıyl ~releri. heJkçı cephe zimamdarlany· 
le birlikte tetkik etmek üzere, yanında 
birlik kitibi B. Joy Buinon bulunduğu 
halde. tayyare ıle Madrid'e hareket et• 
miştir. 

SivU ehalinin bonıbardmumı 
Hendey, 15 (A.A.) - Sen Sebaatı .. n 

valisi B. Ortega, ili tayyarelerin Sen 
Sebastien'deki ÜYil a1ıaliyi bombardrr 
mın etmeleri.al protwto etmiftir. 

Rükümeı ku11velleri Ptneblanka 
ıehrfni pldı 

Madrid, 15 (A.A.) - Baıvekil, hü
kümet kuvvetlerinin, Cordoba'nın 55 
kilometre fimalindc bulunan Pozebh\n .. 
ka'yı ald~rını bildirmiştir. 

iailer Malaga yolunda 
Ra~~· ıs (A.A.) - Havu ajana 

muhabannin bildirditine cöre hiler. 
bir kaç saat ıüren bir çarpıpnadan ._. 
rı, Malaca'ya 40 kilometre mesafede ..... 
lunan Marbella'yı zabtetmifler ve W. 
çok top, ehemiyctli mikdarda mtlhlmıı 
mat abmflardır. 

Htllqimet kuvvetleri tam bir bost
halindedir. Malaga lal kuvvetlere aptı 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Uç lal kolun, s .. 
dajoı'u kupttığr ve bu ,ehrln yakmda 
teslim olaRtı haber verilmektedir. 

• 



rl'arihdeki garib 
XHI 

vakalar 

Yazan: Max KEMMERlCH 

Bu 19400 adamın 11900 tanesi 1783 
ı.mbaharında ve 1784 ilkbaharında don· 

m\işlerdir. 7500 tanesi müstemlekeler· 
deH harblarda ölmüştür. 

Aynı sene zarfında bu Hessen bükü· 
metl kanunları işkenceyi menetmiş ô"C 

idam cezasını pek nadır hallere hasret· 
miştl •. Ne buyuk tezad. 

İnı~n ttıccarhgı yapan kont ikinci 
Friedı ich bu işten oldukça knzanmı~tır. 
Çilnkil ölumünde, yaptırdığı birçok in· 
şaata, bfiyük scfahatlerine ve seyahat· 
lerine r.ğmen 170 mil}•On marka yakın 
p:ıra bınkmıştır. ... ... 

lngilteıe kıralı üçüncü Gcorg Fran· 
sa~ya karşı yaptığı bir harbta Hannover 
hükümetl ordusunu kiraların tı. Yapı· 

lan mukaveleye göre bir ôlü nefer veya 
üç yaralı nefer için piyadede 84 mark, 
süvaride 33 mark ücret tediye edilecek· 
ti. Buna muhbil bir ölti veya uç yaralı 
beygirin bedeli 2'10 marktı. Şu halde 
18 inci asır sonlarında bir alman aske
rinin kıymeti bir beygirin kıymetinin 
birkaç misli aşağısında idi. Aynı gün· 
lerde İngiliz iktısadcısı William Petty 
bir insanın kıymetini 8~ mark olarak 
hesab etıni ti. 

* 1906 1<:ncsi &0nbaharmm gu~el bir 
gunundc bir yüzba'ı Berlin civarmdakl 
yollardan birinde atıftan dönen bir ta· 
kım askere teaadilf etti. E1ini kaldıra
rak bu askerleri durdurdu ve takımm 
başına geçerek o civardaki Köpenick 
kasabasına doğru yürüdü. Orada kaınt· 
ba polisiyle beraber belediye dairesini 
çevirdi ve yanına iki ncf er alarak bele
"'iye reisinin odasına gitti, bir emirna-

.. göstererek kasa mevcudunu kontrol 
ti ve makbuz mukabilin e kasadan 

000 mark aldı. Sonra belediye reisi ile 
veznedarı tevkif ederek Berlin'e evk
etrl. 

Belediye reısı aslında ihtiyat zabiti 
idi, halbuki bu "yüzbaşı'' nm mesleğı 

kunduracılıktı. Hayatının uzun senele· 
ri bapishanede geçmi ti. Bu göriilme
miş sahtekarlığı yap rkc naskeri ma
krunlann belediye! re mudah leye ala
hiyeti olmadıv mı bilmiyordu. İhti at 

luti olan bel diye rci i de bunu dil-

nmcmi olacak ki hiç muka'lfemet et
r edi. Mukavemetin bir f yda ı olmıya

cagı da muhakkaktı, çünkü neferler, 
bilahare mahkemede itiraf ettikleri gi
bi, yüzbaşının bir işareti üzerine rei i 
ılingülemege amade imişler. 

Bütün bu h~dise esnasında yuzbaşı· 
nm ihtiyar ve kılıksız olduğu, usule ri· 
ayet etmeden giyindiği ve tef tip usulU 
dairesinde ba mda miğfer olarak değil, 
aerpo,la yaptığı hiç kimsenin gözUne 
çarpmamıştır. Bu yabancı zabitin ki· 
fıdlannr sormak ve sonra emirlerine 
itaat etmemek hiç bir neferin ak1ma 
Cclmemiıtir. Bu b1diseye bütün Anu
pı gillmüttür. 

Böyle bir bidiacnin mümkün olabtl· 
illi b1r memlekette askerlerin ne hil· 
)'ilk nUftuu olduğu düşünülmelidir. 

Bir 6nlfonna bütün bir ıchrl ayaklan· 
dırmafa, pbrin m büyük amirlerini 
mukavemetsiz tevkife kifi gelmektedir. 

N~ 35 

Çeviren: S ALl 

Yapılan eylerin kanuna aykırı oldu· 
ğunu Köpenick'te bittabi biliyorlardı, 

fakat üniformanın nüfuzu mantık ve 
muhakemeyi susturmuştu. 

* Acaba istikbal, Avrupa devletleri 
zabitlerinin diğer devletler ordularını 

tensik etmeleri hakkında ne gibi bir 
hilkibn verecektir? 1900 senesinde av· 
rupablar tarafından Çine karşı yapılan 
harbta Çin askerleri alman maviurl 
kullanıvorlar, alman dilrbinleri ile et· 
rafa bakıyorlar, alman muhabere usul
lerini ve alınan disiolinini tatbik cdi· 
yorlar ve almaııl:ıra k tl'!'un ıı ıyorlardL 

H KVEATI f.ET 
Hammurabi kan.unundan: 

adde 250 ve 251 

"Bir öküz yolda veya pazar yerinde 
birini süser ve öldürürse hukukan bir 
fCY yapılması icab etmez. Eğer bir kim
se bir öküzün sahibine hayvanının sü
aficü olduğunu söylemiı fakat sahıöi 

öküzün boynuilarmı bağlamamış •e 
hayvanını muhafaza etmcmif ise bu ö
küz biriai süsüp öldürdükte sahibi ya
nın ölçü gümii.f Terir." Yani ancak ih· 
mal göriiliirse ceza veriliyor. 

Aynı kanunda doktorlar için de p 
huküm mevcuddur: 

Madde 218 
"'Bir doktor bir tahsa Dıonz bir ame· 

liyat bıçağı ile bir yara açar ve onu &l· 
dürürse veya bronz bir ameli,{t bıçağı 
ile bir çıbanı desip gözünü kör ederse 
bu doktorun elini kesmelidir. 

Ve bir doktor bir şahsa bronz bir 
ameliyat bıçağı ile bir yara a?I' ve o
nu iyi ederse veya bir çıbanı dqip gö· 
%Ünü sakatlamazaa kendisine on ölçU 
gümilş verilmelidir.'' 

Bu artlar altında, iıcrct fazlaca ol
sa da, operatörlük pek kolay olmasa 
gerek ..• 

* Eski alman hukuku mucibince ha· 
kim, elinde asası ile birlikte güneş ba
tıncıya veya mahkeme sona crinciye 
kadar kımıldamadan oturmak mecbu
ri yetinde idi. O zamanın usuHı muha
kcınat kitabı hakimin "kızgın bir aslan 
gibi hakim iskemlesine kurulup sa· a
ya~ını sol ayagının iıstüne atarak ha· 
rc;ketsiz durmasını" amirdir. Hak:,... a· 
yağa kalkar veya asasını elinden brra· 
kırsa m h emenin kaza salahiyeti der
hal zail olurdu. 

* Hakimin verdiği idam hükümleri 
güneş batmadan icra olunmak gerekti. 
MahkOm idam edilirken hakimler ci
varda otorup mahkemenin yorgunlu·u
nu dinlendirmek için yemek içmekle 
meşgul olurlardı. 

* Alman mahkemelerine iıkence, kili· 
ıe engwayoniyle birlikte girmi1tir. Ea
Jd cermen hukukuna nazaran maznun 
yemin veya yeminli f8hid ile yakasıru 
kurtarabilirdi. Pek nadir ahvalde tarza. 
f cynin döğilfüne karar verilirdi. Şu 
halde kilise adalete mülayimlik değil, 
lfkenceyi sokmak suretiyle büsbütün 
sertlik getirmiştir. 

(Sonu var) 

• Avrupa vaziyetinin dış ve iÇ 
Dep~che de Toulou.~ gazetesind~ 

Guglielmo Ferroro yaz.ryor: 

Mmetler Cemiyetini feda ederek 

StTen cephesinin kurtarılacağı umul· 

muştu. 11 temmıu Alman• Avusturya 

uzlaşması bu fedakarlığı bosa çıkardı. 

A rupada bugi.ın ne Streza cephe f, ne 

de faal bir Milletler Cemiyeti mevcud· 

dur. Hatd bunun da kötüsünden kor· 

kulabilir: Yeni bir üçüz ittifakın te

şekkülü. 

Eski Uınidler gibi bu endişeler de 

hayalidir. Almanya ile İtalya arasında 

bir ittifak yoktur ve olamaı. Hadisele· 
ri anlamaya çalışalım. 

1882 de 11rf kendi menfaatleri için 

1talya'yı Avusturya • Almanya ittifa. 

Jrrna sokmuş tt 32 sene muddetle bu

nu milletine empoze etmiş olan dinasti 

ttalya'da Mla hüküm sürmektetedir. 

1914 de, bu dinasti, otuz iki senelik bir 

ittüaktan sonra. sekii ay içinde politi· 

kasım değiştitmif ve 1915 de eski müt· 

tefiklerine taarruz etmiftir: Avrupa'da 

henüz ittifakların ciddi t lak1ıi edildi

ği devirde bu iini döne 'ik yapılabili

yordu. Bu geçmiş göz önünde tutulun· 

ca. 1936 da. dağın' halinde bulunan 

ve bütün andlapnaların raçavra telakki 

edildiği bir Avrupa'da faşist İtalya Ue 

bir ittifakın imkanına inanılabilmesl 

için Almanyanın aklını Jraybctmit ol· 

ması icab eder . 

ıı temmuz: uzlaşması, bir ittifakı 

gerçekleştirmek şöyle dursun, İtalya 

ile Almanya arasında bir mücadelenin 

başlangıcıdır. Bu uzlaşm=ının İtalya ta

rafından islenmiş bir şey gibi gösteril· 

mesinc rağmen bu, Almanya tarafın· 

dan ltalya'ya empoze edilmiş oir anş· 

lusun başlan ıcıdır. Bu anrlfa ma, Na

zi st Almany ya m ru yoldan Avus

turya ·üzerin e b'r nevi nüfuz temiiı 
etmektedir. Bu n fuzun İtalyanın nü· 

fuziy1e birlikte d vam ed r.ıiyecegi aci

kardır; bun ardan b;ri er g ç ôtckfoe 

üstün gelecek ve onu tasiıye edecektir. 

Dış tcsırler araya girmcdigi takdirde 

alman niıfuzunun üstiın gelmesi gecil:

miyecektiı . Ve İtaly;ıyı Avusturya üze

rindeki m.fuıunu Almanya ile payla•· 

ımıyı kabule mecbur etmiş olan sebeb 

gitgide artan bir kuvve e tesirini gös

terecektir. Bu sebeb nedir? 

Habq haıbı yüzünden İtalyanın Av

rupa'clalri vaziyetinin zayıflaması. Ceu 
ba'bmaktadır. Roma'da yeni impara· 

U-ı Jnlr ıl.m Pt:!ilm!ftir; fakat yeni im 

paratorluk Siıveyş kanalının insafına 

kalmıştır. Akdenizde daha kuvvetli bir 

1 

devlet Süveyşi kapadığı gün imparator· 
Juk yirmi dört saat içinde yıkılacaktır. 
Bu demektir ki imparatorluk İtalyanın 
Akdeniıde deniz üstünlüğünü elde et-

mcsini icab ettirir, bu da İngiltere ile 
daimi bir ihtilaf ve Fransa ile ciddi 
güçlükler çıkarmış olur. 

Biliyorum ki ltalyan filosunu ve 

Akdenizdeki kuvvetini arttmnak için 
Roma' da muazzam projeler hutrlanma-

ya başlanmıştır. Esasen başka türlü o
lamazdı. Fakat aynı zamanda nasıl 

Brenner hattını muhafaza etmeli? İtal
ya Akdcnizde İngiltere ile Fran ya 

ve Orta Avrupa'da da Almanyaya aynı 
zamanda karız lı:oyamaz. Tercih etme-

si lazımdır. e ı 1 temmuz uzlaşmasiyle 
Almanyauın önünde gerilemekle bu 

tercihi yapmıştır. Ve bu gcrilcyi in d~ 
vam edeceği tahmin olunabilir. 

Koynıında yeni bir iiçm ittifak 
doğabilaeydi, Avrupa için çok iyi olur• 

du. Bu ittifak bir başka ittifakı tlbrik 
eder, n Avrupa bu iki ittifakın karşı· 

laşmasmda biru muvaune ve suldbı 
bulabilirdi. Avrupayı 1914 ek aralann.. 

da bölen iki ittifak sistemi harbla ncti
cdcnmişsc, ona yirmi beş senelik ni-

nm ve sulh da temin etmiştir: Bu, in
sanlık tarihi11in en muhteşem devridir. 

Fakat 4 temmuz karariy!e Mntetler Ce· 
miyetinin imhasından sonra Avrupa 

öyle bir manzara arzediyor ki artık hiç 
bir ittifak mümkün değildir. Bütün bü· 

yük devletler - İtalya, Fransa, İngiltc· 
re, Almanya. Rusya - bugün infirad ha· 

Jindcdirler; hala birliğini muhafaza e
den tek diplomatik kombinezon ktiçük 

anlaşmadır: bu iptida! hakikat göz ö
nünde tutulmadıkça bugün hazırlanan 

Mdiscleri anlamak müd\kiin değildir: 

Fakat bu iptidai hakibtı hareket nok
tası ittihaz ettikten sonra, bazı önüne 

geçilemez netice ve inkişafları tahmin 
etmek kolaydır. Bu infirad batinin 

herkesten fazla Almanya'ya yaradığı 

aşikardır, çünkü, ekonomik vaziyetin 

kötulüğune rağmen. Almanya 1 Av
ruparim en kuvvetli devletidir. Şimdı 

onun, aksiyon iınldnlarınr kaybetmi 
olan Milletler Cemiyetinden kork cak 

bir şeyi kalmamıştır ; kend" ·n l 
vücuda gelecek birleşmelerd•n 1 

korkacak bir şeyi yoktur, çun 
deta imkansızlaşmıştır. Eğer Alman 

ha ım!annda nefis mudafaa ının aşırı 

rcaksiyonJarmı harekete getirmiyecek 
surette ihtiyatlı davranmakla beraber, 
vaziyetin fırsatlarından istifade etmesini 
bilirse, orta Avrupa ve Balkanlarda nü
fuz üstüıhüğünü tesisten onu kimin 
mencdebileceği bilinemez. 

İngiltere ve Fransanm i~inde yapdık.
ları infiradın bu iki devlct için hiç bir 
hususi avantajı yoktur, fakat bu, yakın 
bir tehlike de tqkil etmu. Avnıpanm 
dağtlı,r içinde Fransa ve İngiltere, hiç 
olmazsa yakın bir istikbalde tehlikeli 
taarruzlardan kor1ı:mıyacak derecede 
sağlam devletlerdir. Bizzat Almanyad:ı 
acunda bu iki devletle harb ihtimali O· 

lan bir politikaya yanapnıyacaktır. BU
yilk ve kfu;ilk devletlerin ancak günde-

Fakat infirad, ttalya içın bir fe~ 
olacaktır. Coğrafi vaziyeti, toprak 

nın mesahası, nufusunun fazlalığı. 

nomisinin zifı, ıkı politik rejiınlY11 
talya büyük devletlerin en zayıfı. 
içlerinde ittifaka en ziyade mubtaS 

lanıdır. 

İtalya, A kdenizde lngiltert ve f~ 
saya kafa tutabilmek için. A tnanY ,. 
ittifakına muhtaçtır; Orta Avt_~ I 
Almanyaya kafa tutabilmek ıçd 
fransız - ingiliz ittifakı kendiaiJIC 

zımdır. İtalya. bunların her Urisiıli 
imkansızl tınm tır: Bn dcnıektİ' 
İtalyan politikası bir felaketle ~ 
lenebilecek olan sallanmasma c1 
edecektir. 

Habeş harbından onra A vruP 
vaziyeti esas hatlariyle bu merlc~ 
dir. Son barbar imparatorluğun i~ 
tu Avrupaya pek pahalıya malol~ 

dan korkuyorum. İtalyanın AltnaD 
§iddetli bir revizyonizm taarrusa 
rüklediğini görünem hayret etıni~ 
ğim. İtalya hülriimeti, milletini ıs--, 

atmıı olduğu m\ifk.ül milletıerara• 
ziyeti ondan gulcmek ihtiyacınd.-: 
Yakında da, ona. H.abqistanı yani 
disine pclı: pahalıya malolarak ele 
edecek olan bir barbı unuttumıalr 
yacını hissedecektir. 

Az sak hayali bir Milletler Ceı:nıY' 
reformu etrafında revizyoncu bir 
ruz bir deği§iklik olabilir. Fakat 
tUn devletlerin infirad halinde bul 
dukları bir Avrupada Almanyanın l 
re edeceği Tevizyoncu bir narr~ 
giltcrenin konferanslardan bekleclı 
den bambaşka neticelere de götüre 

ULKU 
Halkevlcri dergisi 

Di. ktöru • Prof. M. Fuad !{o r 
Ağustos sayısındaki yazılar: ) 
Montrode kazanılan zafer: l'l 

Küçuka. Osmanlı devletinın doiD" 
ve büyümesi : lif. Fu d Köprulıı. Ja 

0 
Maarif teşkilatında o~a ve yuk ~keti 
retim kunılları Kemalızm hu usıf 

ğ• ııt ri, Nusret Köynıen. Turk muzı tn 

ki!af )Olu Adn n Saygın. Bubraı' 
. G yenıse ve kimya s.; na} u, erngross. ~ 

Orhon harflerinin m~nşei .me~elei>f 
Caieroğlu. Berlin Onıve.rsıtesınde 
aefe derileri, Ziyuddni Fahri. .,, 

Notlar ve iktrbasıa:: Papa~ığıtı /b'I 
ğollarla münasebe~uıade bır ':;, 
Gino Borghe:ıio; Siımukrde I jlf 
baç St!mbolletinin lnkişaft, Ce:nıJ ,",itil 
r01ü; Şerur ve lcöy mettluı, C 
Köprü/O. dt p 

Seks~n sayfalık dergi ber Y11 

iuruşa satılma1ctadır. 1' -.--, u a s sanan n sovı 

CE~~EL~ K~!~,BI 
gideyim? Yoksa bu uşağın beni paramparça 
edecek mi? 

- Güle güle git. Fakat başka bir sefer, 
benim şikarlarıma burnunu sokma. Bırak, 
gitsin Akela. 

Buldeo, var hıziyle köye doğru yollandı. 

- Bu, Şır Han'ı öldürdüğüm ıçin olacak f 
diye düşündü. Fakat bir taş yağmuru kula~ 
ğınm dibinden geçti ve köylülerin haykırışı 
duyuldu: 

- Sihirbaz r Kurt yavrusu! Cengel şeyta
nı! Defol, çabuk buradan defol! Eğer git
mezsen rahib gene seni bir kurt haline geti
recek. Vur Buldeo, vur! 

duğum için böyle yapılmıştı. Şimdi ~e ~ 
olduğum için böyle yapıyorlar. Haydı g,ı 
lim Akela. p 

Bir kadın • bu Messua idi - sürüye do 
koştu ve haykırdı: ~ 

- Oğlum, benim oğlum! Bunlar . ce~ 
istediği zaman hayvan kılığına girebile ıııı• 
bir sihirbaz olduğunu söyliyorlar. Ben bııtP 
inanmıyorum; fakat uzaklaş, yoksa .b~~ 
seni öldürecekler. Euldeo senin bir sıh ı11 Jel 
olduğunu söyliyor. Fakat ben biliyorıı 

Rudyard K1PLt?>.!G Nurettin ARTAM 

Buldco, eğer on yaş daha genç olsaydr, 
o zaman ormanda rastladığı kurtlara yaptı
ğı gibi Akela ile de boy ölçüşmeğe kalkardı. 
Fakat insan eti yiyen kaplanlarla hususi su
rette harb eden bu çocuğun emirlerini din
liyen bu kurt, alelade bir hayvan olamazdı. 
Buldeo, bu işte bir sihir, bir büyü bulundu
ğunu ve boynundaki muskanın kendisini ko
ruyup konıyamıyacağını düşünüyordu. Bü
yük bir sükunet icinde yerde yatıyor ve 
Movgli'nin bir aralık bir kaplan şekline gir
mesini bekliyordu. 

Nihayet yavaş bir sesle çocuğa: 
- Mahraca, büyük kırat! diye seslendi. 

Movgli. başını çevirmeksizin cevab verdi: 
- Efendim. 
- Ben yaşlı bir adamım. Senin sıradan 

bir çoban çocuğundan fazla bir şey olmadı· 
fıru sanıyordum. Beni bırakır mısın, kalkıp 

Arada bir arkasına dönüyor; Movgli'nin kor
kunç bir şekle bürünüp bürünmediğine bakı
yordu. 

Köye ulaştığı za..'1ıan öyle bir sihir, büyü 
ve efsun hikayesi anlattı ki, bu rahibin fena 
halde camm sıktr. 

Movgli işine devam etti. O ve kurtlar, 
kaplanın derisini vücundan tamamiyle ayır
dıkları zaman aşağı yukarı akşam olmustu. 

Movgli: 
- Şimdi bu deriyi bir yere saklıyalıın ela 

Bufalo'ları gerisi geriye köye götürelim, d~ 
di, AkeJa sürüyü güdmek icin bana yardım c t. 

Akşamın sisleri içinde sürüyü toparlayıp 
köyün yolunu tuttular. Köye yaklaştıkları 
vakit. Movgli. bir takım ışıkların yandıö-mı 
gördü ve mabed'de bir takım canlar çalındı
ğım. sesler ge1di~ini duydu. Kövün yan hal
kı kendisini büyük kapının önünde bekliyor
lardı. 

Cocuk kendi kendine: 

Büyük tüf ek birden patladı ve gene bu
falolardan birisi sızı ile kıvranarak böğürdü. 

Köylüler bağırdılar: 
- Bu ne ~uvv tli silıirbaz? Atılan kur

şunları da çeviriyor. Buldeo, kendi bufalonu 
vurdun. 

Taş yağmurunun daha ziyade artmas1 
karşısında sendeliyen Movgli: 

- Bu da ne oluyor? diyordu. 
Çocuğun yanıbaşında sinmiş olan Akela 

dedi ki: 
- Bu senin kardeşlerin de bizim kurt sü

rüsünden farklı değiller. Bunlar seni kaçır
mak isttyorlar. Bu kur5;unlar. bana kalırsa, 
benim kafama değsin diye atılıyor. 

Rahib, elinde ı;i mukaddes tulsi nebatını 
sallıyarak bağ-ırdı: 

- Kurt! Kurt yavrusu! Uzaklaş! 
- Tekrar mı? Geçen sefer, bir insan ol-

sen Natu'nun öcünü aldın. 
Kalabalık b~~rdı: 3ş1'~ - Geri gel Messua, yoksa seni de t 

nz. uıı" 
Movgli, epi acı bir gülüşle güldü; ı~işt 

atılan taşlardan bir tanesi ağzına ge 
Dedi ki: 

- Geriye koş Messua. Bn, bunla_rııı '1,al" 
yi.ık a aç altında delice söylediklerı ril O' 
lardan birisidir. Ben, senin çocuğunun tcof 
nü aldım. Allaha ısmarladık. Ç"'b 1 • re',. 
çiinkü şimdi sürüyü büyük bir hızla sıı 
ğim. Ben sihirbaz deP.ilim. 

Allaha ısmarl ... dık! 
Akelaya döndü: 

( ... - . 
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. muıt l><ılıiıclı•r,i : 

1eınlekt .. tte . anat na ıl yola getirilehiliı·? 
ongol kuvvetleri 

ilerliyoı· Berııa OUmplyadlarn 

Yüzydlardanberi resim . ~tiyle 
uğraşmamış bir memlekette bır öz ıa • 
nat vücude getirmek için yalnız Avru· 

pa'ya talebe gl>nder:nek veya~ud ~vr~· 
pad n profesör getirtmek kah degıldır. 
Mevcud natkarlar yapılacak şeye he· 
men imdiden başlamalıdırlar. 

Resim sanatı bütun insanların hep• 
ııine birden hitab edebilen milletlerara· 
51 bir dıldir. Fakat böyle olmakla bc~
~r bu dilin de bir mitlet için umamıy
le ,ahsf kalacak yerleri de vardır 

Bir millcun ncfııinc, bir ce~yc.te 
münhasır kalan kısımlar: muhıtlcrın 
tes.iri bizim bilemediğimiz Adetler, an· 
anele~, gelip geçen dinlerin tesiri, iti· 
yadlar iJh ... üzerine yaslanan :8~flar • 
dır ki bizce karanlık kalacağı ısın bun· 
ları hiç bir zaman anlı}aınayrz. 

i · ·· 1 sanatkarla· Şahsiyet sahih orıJına 

rın aralarındaki farklar nasıl derhal 
göze çarpar ' milletlerin ııanatl~ ara
ıındalri farklar da hemen öyle goze çar· 

par. 
Bir al~n anatı fransız sanatına, 

henzemez. bir İngiliz sanatı bunlardan 
farklıdır, bir ;-;nanyol başka türlü dans 
eder başka tuı 1ü de resim yapar. Bu 
veçhiJe her ne de olsa milletlerin ka
rakterlerinin verdiği bir değişiklik bir 
ba kalık kendisini bariz bir surette 
gösterivor demektir. 

Gene bu suretle aynı bir cemiyet 
dahilindeki sanatkarların da kendi ka· 
rakterlcrlyle kayna an admiratörlni 
olduğu gibi, onunla aynı karakterde 
olmayıp da buan onu bir cihetten an
Jamıyarak, onunla bir cihetten kaynaşa· 
mayıp onu scvmiyenler de vardır. Bu· 
nun gibi bir millet de aair bat~ bir. ~il-

in sanatını tamamiyle aevmıyebılır. 
• kendisine mal edinmi' olmıyabilir: 

ı~sas olan da budur. 
İşte bunun içindir ki: Bir milleti~ 

ruıtkirlan içinde bulunduklan cemı· 
.. . • k 
yete, ancak ne zaman o cemıyetın en-
di hakiki ete inden doğan anahtarlar· 
la sanat kapılarını açarlarsa, o zaman 

0 millet, davet edildı .i bu sahada ken· 
dıne h ıs bir alışkanlık ile gezme e baş· 
lar dol tı ımız sahnevi daha çok hiı· 
eder Ani r ve daha çok sever. 

* • * 
.Yuıyıll rdanberi re un sanatı ile 

u ra ılmayan bir memlekette yalnız 
Avrupaya talebe gondermek ~e ya~ud 
Avrupadan memlekete profesor getır • 
mek ldl.fi değildir. Basma kalıp olarak 
ba,ka milletlerin sanatlarını almakla 
o memJeektte 8z sanat hiç bir zaman ~ 
lamaz, 8zü olmıyan bir ~ey de hiç bır 
uman zayıflıktan kurtulamaz. 

Bizde ressam'br nerede tahıil etti 
iseler oranın usulü ile resim yapmakta

dırlar. 

Başkasının tekniği başkası?'" ~:cı· 

tı •1 • .. meğe kalkışmak, bır kımse• 
ı e ış gor • iri 

1e bilmediği bir dilden yazılmıf bır • 
tabı okuyup ona dinlctmeğe beru~r. 

B. ·m tarnamiyle sevip anlryabılece· 17.I 

Ressam Seyfettin HtlSNV 

eimiz öz resim sanatını yapmak için 
A vrupadan yalnız pek az bir ,ey alabi
liriz. Daha doğrusu bu sahada tecrU • 
bcvf ıeylere bakar, yalnız bu sanatın 

sağı solu hakkında bir fikir alabiliriz. 

Yani: • 
Resim nedir, ve nasıl yapılır? Şu adı, 

herke in bildiği, tecessüm pcrspcktive 
tekniği nasıldır, bugüne kadar ne te· 
rakki gostcrmi,tir? Sanat zihniyeti ne 
dereceye gelmiştir? 

Yoksa bu işin ne ruhu ne de .. sanat 
dili tekniği'' sahaStndan hiç birini ala· 
mayız. 

Başka milletlerin sanat dili tekniği 
bnların ruhunun haramın dilidir, onla· 
nn nikbinliğinden doğan du}•gularm 
remizleridir. 

Sanat, teknik, duygu birfbirterine 
bağJı ,eylerdir 

Burada "aanat dili tekniği" duyu· 
lan bir sanatın "hissin" arzularını 

gösterecek göz 8nUne koyacak yeni bir 
dil, daimi tenevvüler gösteren teknik
lerin temadisidir. 

Bize lr:onupnaları için türkle tirile
rek gösterilecek bütün eşyanın bütiln 
tabiatın üzerine esrarlı bir örtü gibi 
ôrtülecek hesabsız renklerin, desenle· 
rin, ,ekillerin. icabına göre türlü türlü 
üı!C'ıblarla icadı meselesi, resimde ası] 

meseledir. 
Yapılacak, gösterilecek bütün şeyle· 

rin üzerindeki renklerden, desenlerden 
§ekillerden, hatta fırça izlerinden: bü • 
tün kompozisyonun bütün heyetındcn 
bize bir ses 1Vazı çıktığı kadar bağıra• 
ra1r demelidir ki: 

••Ben türlrllm, ben sizin ruhunuzum, 
çıktım da işte karşınızda duruyorum. 
Ben dünyaya geldiğiniz, kendinizi ilk 
hinetmeğe mfladığınız günlerden beri 
dalma aiziııle beraber <>ldum, atalarını-· 
)a ~'"3ber bugllne kadar nice ık.imleri 
dolaftık, nice mllletlere rastladık ni· 
ce idetler, ananeler içine daldık ve çık· 
tık fakat ben sizi biran olsun bırakma
dmı, ben sizin içiniz, sizin kendiniz, 
&izin benliğinizfm ..• ,, 

••• 
O halde biz bugiın Avrupa'nın, ne 

de Japonya·nın "sanat dili tckni inı" 
basma kalıp hiç bir zaman tahsıl ede
rek l\Jamayız. 

Bugunun öz tlirk sanatı, ve memle· 
kette sanat, bütün varhğiyle ncak ken· 
dl anımızdıtn do· cak. ken-ii benWi • 
mizin kendi dilinden bu dil de kendi 
yapacağnnu "sanat teknili" ile ola • 
caktır. 

.. . . 
0 halde bu sanat dilinin tekniği na

sıl bulunacak? Hakikat sahnesine nasıl 
atılacaktır. 

Şu berkesin düşüneceği gibi eski· 
den geçen resim cinsinden olmasa da· 
bi baıka sahalardaki bütiln türk aanat• 
tarını utkik edelim; bunlardan icab 
eden ilhamları alabilecek bir tarzda ha· 
zrrlaıumf o1ahm. 

Biz bugün tilrlr mimarisini, çepne· 
terini, çinilerini bütün türk ev CJYUı· 

Nankin, 15 (A. A.) - Bir çin kay. 
nağından haber verildiğine göre, yeni 
mongol kuvvetleri Suiyuan hududu Ü· 

zerinde bulunan Şangtu'ya vannıılar. 

dır. Şangtu valisi Putsoy, müdafaa hat· 
tını ve bilha Pekin - Mançu demir· 
yolunu teftiş t'tmektedir. 

• •• 
Tokyo, ıs (A. A.) - Mançuri hadi· 

aclerinin beşinci yıldönUmünU kutla· 
mak için yapılan tcnliklerde Müdafaa 
bikanı bir beıanname ncp-ederek Ja· 
ponyayı Mançukoya bağhyan mllnase· 
betleri ehemiyetle kaydetmjıtir. 

İki yeni yunan bakanı 
Atina, 15 (A.A.) - Yeni devlet de

miryollan bakanı Spiridomos v yeni 
emniyeti umumiye bakanı Maniada~s 
bugün Korfu'da kıratın önünde yemın 
etmişlerdir. 

Bu merasimde hazır bulunmak ü:.ıere 
Korfu'ya giden ba~bakan balk tarafın. 
dan co~kun tezahürlerle kaıJılanmı tır. 

nı, sanat denilebilecek her 9eyleri tet • 
Jı:ik ederiz. Fakat bunlan ayrı ayn tet
likt ettikten sonra bir sanat vücude 
getirme~ için, 9urdan burdan ayn ayrı 
parçalar alıp, bugün bir k~snıını ya~ın 
da öbür kı&mını koyarak hır aanat vU • 

cude getiremeyiz. Bu yapma olu:· 
Bugün y~pacağrmız yalnız bır §ey 

.ıı b,'tU bunlan hissettikten varsa o ua, 'U n b'lh 
ğ 

'

ey ı assa sonra, asıl yapaca ıınu:. • • • d 
bugUnkU tUrk cemiyetinın ıçıne bır e· 
ra tamamiyle dalmaktır: orada adama· 
Jrıllr yafadıktan 90nra bir defa dak ke~: 
di encmlzin içine 1nvrılmalı v~ • en 1 

kendimizi tamamiyJe dinlemelıyız, itte 
bu dinlenüde biz kendimizi bulur, fır· 

. türk dili ça elde, resımlc yavaf yava 
ne konı•.pnaya mşlanz, fakat: 

Bu iş üz.erinde ılınacak bir yol var· 
dır: Evvela bUttin Avrupa teknik ve 
sanatını bir defaya mahsus olmak Uze· 
re unutmak sonra türk dili ite konucıan 
türk enesinin tt 7anlnnnı hissetmek, 

elimizdeki paletle başka bir akord ile 
b ~ka bir havayı calmak limnrlır. Bu-

ısa bir mu det i in her e k "I· 

dıne m hsuı bır hava çalacaktır. 

Tıpkı son ram nlarda A vrupad 
"modern n.1t'' hasmda. y:ıvan bir 
yol almı olan e ki akademik natın 

içinden çıkmak: daha mükemmel bir 
yola revan ol bllmt!lr için yapılan h m
lclcrde oldu u ibi harclrrt edece iz. 

Biz de bu ö turk sanatı sahasında 
biraz boca! yacağız. Sanat yapacağı 

kendi hakiki tekninini tamam1',·le or~a
nize edilmi~ bir hale getirlnceye tekem· 

mül edinceye kadar bir takım kargacık 
burgacık ıeylere tesadüf edeceğiz. Fa· 
Irat Avru,,.-dan aldığımı~ tecrübeler 
sayesinde pek kısa bir zaman zarfın • 

da bu hal hakiki yolunu alacak, türk 
unatı lrmdi hakiki tekniğini kendine 
haı alfabesinden hcccliyerek meydana 
Jroyaeak. Bi.z de öz o1an, yapma •e me
lez olmıyan asn ve esaslı bir sanata 
maJik olaeafrs. 

İtalya futbolda olimpiyad şampiyonu old11 
Almanya tasnifin başında geliyor 

(Bap J. inci aylada) 
Macaristan 5 • O Fransa'ya &alib &e1· 

ıni§tir. 

Macaristan, olimpiyad ıu topu tam
piyonu olmuştur. 

Futbol f iııali. 
İtalyan takımı 2 • ı Avusturya takr

mma galib gelmiştir. 
Birinci baftaymda vaziyet O • O be

rabere idi. 
İtalya futbol olimpiyıd pmpiyonu 

obnu tur. 

Eskrim 
Fcrdler arasınd Jahç muaabakıılan. 
ı. - Kabos • Macaristan, ahın ma

dalya, 

2. - Marzi • İtalyan, gumü madal· 
ya, 

3. - Gercy - Macaristan, bronz ma
dalya kazanmışlardır. 

Hendbol 
Almanya, olımpiyad hendboı ma· 

çında gi.imüş madalyayı kazanmıf olan 
Avusturya takımını JO - 6 yenerek bl· 
rinci olmu§tur. 

lsviç(e, 6 • S Macaıiaıan·a &alib ıe· 
Ie~k bronı madalyayı kazanml'fhr. 

200 metre kurbağalanw 
( erkekfor) 

1 - Hamuro (Japonya), 2 dakika 
42 5/10, oliaıpiyad a~piyunu. 

2 - Sietaa (Almanya), 42 9/10, 
3 - Koikc (Japonya), 2 dakika 44 

2/10, 

4 - 1to (Japonya), 2 dakika 47 6/10 

Giille ve haller 
Mı ırh Mohammed Ahmed Mcsbah 

altın madalyayı ka.ıznmı tır. 

Avusturyalı Rc;:.>ert l<'eiıı'da altın 
madalycı kazanmıştır. 

llirıidlil> nıii abalwforı 
At yetı tirme ve kırlarda at ya11 ı: 
l - Yu b ı Stubbcndorff (Alman 

ya), 
2-Y 
3-

llol.~ 
Bcrhn, 15 (A.A ) Hı ta· 

km ı ılc Aln y ta ımı cıra ında } a
pılma ı k rarlı ol n hokey final maçı, 
~ıddctlı ynğmuılar yü undcn cumar • 
tesıye (bugun) geri bırakılmıştır. 

Felemenk, 4 • 3 ıı ransaya galıb ge
lerek bronz m dalyayı kadnroı tır. 

Uas1•-0tbol 
Ba ketbolda Ame ka takımı, 19 • 8 

Kanadaya galib gcleıek altın madalya
yı kazanmı9tır. Konada, gilmiış madal
yayı kaıanm19tır. 

Meksika, 26 • 12 (Lehistan)ı yene
rek bronz madalyayı kazanmıştır. 

Lthiata ndördüncü olmuştur. 
Filipin, 33 • 23 Uruguvaya aalib &e· 

lerek befinci olmuştur. 

Son laani/lsr 
Bertin, 15 (A.A.) - 14 ağuıtoı , .. 

ceıJ tesbit ~dilmif olan milletlerara11 
tautjf: 

l - Almanya, 27 altın, 21 &Umuş, 28 
bronz madalya. 

2 - Amerika 23 ıltm, 16 gUmu,, 10 
bronz madalya 

3 - Macaristan 7 altın, l ıumli§, S 
bronz madalya 

4 - İtalya 6 ahm, 7 gOmn,, S bronı 
madalya, 

S - Fentandiya 6 altın, 6 gtimuı, 6 
bronz madalya, 

fi - lsvc_ç 6 altın, 5 gUmüş, 8 bronı 
madalya, 

7 - Fransa 5 altın, 6 gümüJ, 6 bronz 
madalya, 

8 - Felemenk .S a1tm, S giımiı , 6 
bronz madaly-., 

9 - lngilter,e 4 altın, 7 gümUJ, 2 bron 
madalya, 

JO - Japonya 4 altın, 4 gilmu , 6 
bronz madalya, 

11 - Avuıturya 3 altın, S ilimli§, 2 
bronz madalya 

12 - Çekoslovakya 3 altın, S gümuı. 
madalya 

13 - Estonya 2 altm, l &Umuş, 5 
bronz madalya 

14 - Mııur 2 altın, 1 i{imUş, 2 bronı 
madalya 

15 İıvlçre ı ahın, t gtimOf, 5 bronr 
madalya 

16 - Kanada. l altın, 3 glimü • 8 
bronz madalya, 

17 - Norveç 1 altın, 2 gUmüş ma· 
dalya, 

18 - Arjantin ı altın, 1 gUmUş, ı 
bronz madalya, 

19 - Turkiyr l altın, l bron rn dal· 
ya, 

20 - Yeni Zeland 1 altın mad lya 

21 - Lehi tan 2 gümüş, 3 br ma• 
d 1 • 

22 - D nım rka 2 

m d ly 

23 - Let ny l 

d l}a, 

n.ı 

24 - Yugosl vya ı giımu m d lva 

25 - Meksika 2 bronz mada1ta 

26 - Avu tural}'a 1 bronz m:ıdal} a 
27 - Belçika ı bronz mndalya 

28 - Filipin ı bronz madalya 

İngiltere Kıralmm 
Yımanistana seyahati 
Atina, ıs (A.A.) - Gazeteler, lngıl· 

tere kıralı KkWııci Edvardı.-ı İyon ada. 
Jannr miltenelduren de olsa ziyaret ede• 
celi haberini bararctlc bahia mevzuu 
yapm.aktadır'Jar. 
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gö terir. Filvaki, insa lard n dimaği, hazmi, te· 
ncffiisi, ada!" gibi türlü morfolojik tipler, aynı 

BtlJ UYEN t SAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çevırea: NASUHi BAYDAR _ ...... -

uzvi ve clımaği hastalıklara maruz değildirler. 
lncc uzun v kısa g niş kim eler arastnda bü
yük bir teşekHil fnrkı vardır. 

Uzun, astenik veya atletik tip vereme ve 
, ak tinden Öt ce ge1en budalalığa (atchi kab1el
miad) i tida Hıdır. Geniş vücudlu tip i e ddıli • 
ğe, eker illetine, romatizmaya, inmeye istid d-

lıdn. Eski hekimler teşhiste mimca, bazı ilaç~~ 
karşı hastanın gösterebileceği haznn ızlığa ( idi-
osyncrasie 'ye), bünyevi istidacllara, pek hakb 
olarak, büyük ehemiyct atfederlenli: Mü§B~edc 
etmesini bilen için her insan, çehrcsınde, vucud 
ve ruhunun tarifini taıımaktadrr. 

Vücudun dış sathını örten cildden su ve gaz 
geçmez; üzerinde yaşayan mikroplann İçine 
girmesine mül!lade etmez. Cildde, ifraz ettiği 
maddeler y&rdnniylc bu mikroplan öldürmek 
kudreti de vardır. Fakat virüs adını verdiğimiz 
pek ufak ve pek tehlikeli mahliıldar cilde nüfuz 
edebilirler. Deri, dı, 88thıncn ı ığa, nizg{im, rü
tubete, kurağa, sıcağa ve ~, ~ıfuı maruzdur. Jç 
dathmca sulu, sıcak ve ı ık rrı hn'm ol n J'e-

iç v~ höcrelcrini deniz hayvanları gibi ya atan 
bir alemle temastadır. Deri inceliwine rağ
men, iç muhiti, kozmik muhitin devamlı değı
tiklik)Prinden fili ıurette korumnktadır. Nemli, 
çelik gibi yumuşak, gcnislc) ip uzumn k biliye
tindc. elnstiki ve eskimezdir. Es 'imcz r. :zira 
biribirini yaratan birçok lıöcrc tabaka::ınd n mÜ· 
rckkebtir. Bu höcreler ,tıpkı bir chmd'lk.i ardu
vnzlarda olduğu gibi biribiriyle bırleşmi h Ide 
kalmakla ölü.der; öyle rduvnzlnr ki mü tem di
yen tüzg5r alıp götürür ve miitemadiyen verle· 
rine yenileri konur ... Bununla berpber deri nem· 
li ve yumu§ak kalır, çünkü küçtlcıik bir ta
Jum guddeler onun sathına su ve yağ ifraz e
derler. Burunun, &ğzın, makadm, ke.dibin, fercin 
hizalarında deri, vücudun iç aathım kaplayan ve 

gı a) ı muhan denilen ince zarlar halinde devam 
eder. Fakat, burun hariç, bu ddikl\!r adali halka· 
larla kapalıdırlar. Demek ki deri, kapalı bir ale
min hemen hemen nokaanaız bir tekilde miida· 
fa,. olunan smmnı tqlcil etmektedir • 

Vücud, muhitinin her ıe)i ile deri sayesinde 
münasebete girer. Nitekim, onda, her biri kendi 
hususi mahiyetine göre dq muhitin d ... ~ıklil le• 
rini kaydeden bir çok ufacık alıcı uzuvlar bnnn· 
maktadır. Biitün sathı üzerine da 1ılı ı~ olan 
Umiae cüziifcrdlcri tazyika, iztırnba, cca .. a ve 
soğuğa karşı duyguludurlar. Bunlard n dilin 
muhatı gı ası İçinde bulunanbr yemeklerin 
bazı h, &Salarınd n 'c aynı znmanda ırnk ve o· 
ğuktan müteessir olurlar. Rüzgann ihtizaz} rı 
tabı) zan ve orta kulağın kemikl ri vu ·yıc 
iç kulağın pek k n ık olan &Jetleri ih-rineo t <İr 
vapar. B nmun muhati gışası ir;iı c." - nıp d • 
ğılnn kokla) ıcı sinirin be.kesi kok n mu• 
t irclir. Nihayet, dim g k nelimi n b·r par • 
yı, yani görme 'n'ri ile öz tabak 1 - 1 en alt• 
tnki keys·ni d .. r·nin altın k d.:ır .. ' 
da ktnnIZidan morn kadar ol n el ' 
d lgalam 1 n znbteder. Deri, bu 
bir dcğişikliw e rr-nruz kalır; şeff 
dediğimiz o harikulade görme sis 
üzere ba~ka nesiçlerle birleşir. 

( ) 



'AYFA 6 otu s 

1 ANKAl~A LEVAZIM AM1RL1Gt 
SATIN AIJMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
ı ı A:ı~:~~~Onoy~::: .. İ•~U:~?.dm~~:!.?. ~~.:~~: ~~~:! 

İstanbul kumandanlığı birliklerinın senelık ihtiyacı olan 50.000 
kılo sa le va.,ına talibin vermiş oldu:;u fiat makamca pahalı gorul
dugiın • n pa arlıkta ihalesi 18 S 936 alı gunu saat lS de yapıla· 
cak• r. l u ammen tutarı 38500 liradır. Şartnamesi 250 kuruş mu· 
k ı inde .. ·erildiği gibi hergün komisyonumuzda göriılebilir. İs· 
tek. erin 2888 liralık ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2400 
ayılı kanunun 2. 3. iıncü maddelerindeki vesaikle beraber ihaleden 

en az bir saat eveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıdaki Ko· 
mutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. (247) 2-3439 

İLAN 
1 - Aşagıda cin mıkdarı, teslim yeri, muhammen bedel muv:ık· 

kat teminat ve ihale tarih ve gün ve saati yazılı üç kalem yulaf ka· 
palı zarfla münakasaya konulmustur. 

2 - Şartnameler her gün Ankara ve İstanbul levaı:ım amırlikleri 
satın a''lla komisyonunda ve Tekirdağ askeri satın alma komisyo· 
nunda her giın gciriılebılir. 

3 - Eksıltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun2. ve 3. uncu mad
de "ndeki vesikaları ile bırlikte bulund.ırmağa mecburdurlar. 

4 - Kapalı zarflar ıhale saatınden bır saat evvel komısyon baş
k n 1ı ~ ına verilecektir. 
Cin i teslım m·kd.,n muharnm"n muvakkat ıhale T. aatı 

yeri kilo bert el temın t 

Yulaf Te md~g 4 0000 4 SO 
" .. 165000 4 50 
.. Malkara .160000 5 50 

1653 7S 
S56 85 

1485 00 
(253) 

18.8.936 sah 
18.8.936 salı 
18.8.93f salı 

ıs 

ıs 30 
16 30 

2-3444 

İLAN 
t _ Bergama kıtaatı içın 9 ton sadl! yagı kapalı zarf usulı ıle sa-

t:n dhnacaktır. . 
~ _ Malın tahmin bede1i 5400 lira ve birıncı teminatı 40S lıradır, 
3 _ 18 • 8 • 936 salı gunu saat 10 da Bergama Askeri satın alma 

bın sında alınacaktır. 
4 _ istekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupla • 

rını veya tahvillerini ıhale saatından evel Berg ma malıye ve ne· 
sine teslim edeceklerdir. 

s _ Evsaf ve şeraitıni iÖrmek istiyenler için her gun komısyon 
açı .. tır. (182) 2-3394 

iLAN 
Pınarhisar için 44640 llralık 744000 .kilo yulaf k~pa~ı zarfla ek· 

siltmeye konulmıı~tuı. ilk peyi 3?48 liradır. ıha "sı. agustosun 24 
üncü güniı pazartesi saat l~ de Vıze satın. alma .komısyonunda ya· 
pılac '<tır. isteklıle. ·n temınat makbuzlarıyle bır aat evvel mek· 
tuplarını komisyona vermelidir. . .• .. . . 
Şartname hergün Vize satınalma komısyonunda gorulebılır. 

(314) 2-3549 

İLAN 
ı - Dnizli kıt'ası hayvanatınrn yıllık ihtiyacı olan 313000 kilo 

yul f 26-8-936 çar~mba günü s~at 17 de I~partada askeri satın alma 
kon-·syonunda kapalı zarf usulı ile ihalesı yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira ve tahmin bedeli beş buçuk ku· 
ruştan ibaret olup şartnamesi komisyonumuzdadır. (346) 2-3574 

İLAN 
ı - Isparta garnizonunun 241000 ve Antalya garnizonunun 

276 00 kilo unları kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
Her ikisinin ihalesi Isparta askeri satın alma komisyonunda yapı· 
lac"' ·tır. 

2 - Isparta garnizonu ununun. ihalesi. 25-8-936 ~lı giın~ saat 
on edide ve teminatı muvakkatesı 2269 lıra ve tahmın bedelı 28920 
liı dır. Antalya garnizonu ununun ihalesi 24-8-936 saat onbeştedir. 
Teminatı 2277 lira ve tahmin bedeli 30360 liradır. (347) 2-3575 

İLAN 
ı- Edremit garnı onu ihtiyacı içın 62S ton arpa k palı zarf 

us iı ile satın alınacaktır. 
ı.- lalın tabının bed li 3437S liradır. 
3- Bırıncı temi at 2578 lira 15 kuru tuv 
4- 1 ale 18 a u tos 936 salı gunu aat 11 de Edremıt Tumen 

S a Kom :> nunda yapıl ca tır. 
t kli ol n rm birıncı teminatlarını ve ba a uplarını 

en mu· t tahvıl ti rını ihale saatmdan evvel dordun u 
cılıgı ve n ince fıeslim edeceklerdir. 

&- Ev af ve rtnamc ini gormek ısteyenler için Komi yon 
un açı .tır. (214) 2-3427 

İLAN 
1 - Kor h yvanlar,mın bir senclık ıhtıyacı ıçın 534600 ilo kuru 

ot p lr z ifla munakasaya konulmu tur. 
2 - Muhamen bedelı 16038 hradır. 
3 - Muvakakt teminatı 1203 liradır. 
4 - Şartnamesi her gun Diyar'bekir atın alma komısyonunda 

gorulur. -----
5 - İ t ılerin teklif ve temiant mektuplarını ihale gunu loan 

7 • e 1 \ıl • 936 pazartesi gunu saat ondan bir saat evveline kadar ko-
im na vermeleri (451) 2-3736 

1 D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 
MlJO JRt OCO S. A.. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 
1 

ı - Teklif edilen bedellerin haddi layikinde gorUlmemesi hase· 
bile, Ankara deposuna 31-7-937 sonuna kadar gelecek tahminen 
(16200) ton maden kömürünün boşaltılması ve yükletilmesi işi ka· 
palı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 24-8-936 pazartesi gUnU saat ıs te Ankarada ikinci 
işle me bınası dahilindeki komisyonca yaptırılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (5670) liradır. 
4 - Bu işe girmek istiyenlerin (425,25) liralık muvakkat temi

nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika ve beyannamelerile 
birlikte teklif mektuplarını aynı gün saat (14) e kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. 

5 - Mukavele ve şartnameler komisyon tarafından parasız ola· 
rak dağıtılmaktadır. (286) 2-3512 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafia Velialetinden: 
1ste1:li çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Muğla 

vilayetinde Muğla - Köyceğiz yolu üzerinde (2S.OOO) lira keşif be· 
delli Namnam betonarme köprüsü inı;aatının değiştirilen yeni şart· 
name1erine J?Öre kapalı zarf usulile eksiltmesi 2·9-936 carşamba gil
nü s~"lt 16 da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme 
komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (12S) kuruş 
mukab.linde Sose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isti· 
yenler ı r.artnameleri Muğla Nafıa Müdürlilğüne müracaat ederek 
görebıı· r 

. M11v" • t teminat (187S) liradır. Eksiltmeye ~innek istiyenle· 
rın re mi ga.,etenin 3207 s yılı n ··ır'~'nda çıkan talimatnameye tev-
fik41n miiteahhitlik ehı· t ·ı nı h.,iz olm:ıları lazımdır. 

Teklif mektup! ı n 2 " ' ç r amba gunu saat lS şe kadar 
An arada Şose ve Köpruler R ·sliğine verilmesi lazımdır, 

(376) 2-3716 

varlarının inşası, keşif bedelı 132656 lira 25 kuru tur. 
2 - Bu ise ait şartname ve evrak şunlardır: 

a. Eksiitme şartnamesi 
b. Mukavelename 
c. Nafıa isleri şeraiti umumıye i 
e. Hususi ve fennı asrtnrune 
f. Keşif cetveli 
g. Proje 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı yedi lira mukabilinde An· 
kara İmar müdiırlügü muhasebesınden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 28. Ağustos. 936 cuma günü saat 17 de Ankara 

İmar Müdürlügunde yapılacaktır, 
S - Eksiltmeye girebilınek için isteklilerin 7882 lıra 81 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve bundan baş'<a Nafia i !eri şeraiti U· 

mumiyesindcki şartları haiz ve ehliyeti olduguna dair Nafıa mü· 
dürlügünden vesika getirmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçündı maddede y~z~lı saatten 
bir saat evcline kadar Ankara İmar müdüılüg ıne getırıler k ek· 
siltme komisyonu reısligine makbuz muk bilinr e verilecektir. Pos· 
ta ile gönderilecek mektupların nihayet ücundı madde~e .vazıh sa· 
ate kadar gelmış olması "c dı.,. zarfın miıhlir mumu ıle ıyı.:e yspı~· 
tırılmış olması lazımdır. Po.,rc1da olacak teahhür kabul ecıılmez. 

{342) ?-3617 

si eri 11 'abriJ{alar 
Tie< ret 

2 

\.aleınnı 
Ton jner tor kömürü 

Kok kömürü 
Me e kcimüriı 
Celik demıri 
Ferro mangan 

., Ferro silisyum 0 
0 75 ık 

., Ferro silisyum ''c 45 .. 
Aynalı demir 
Alüminyum 

2 Ham magnazıt 
4 ,. Katran 

1. Karpit • 
300 ,. Yanmış kireç 
3 O Kireç taşı 
15 ,. Krom cevheri 

15 o Kilo beygir kıh 

en : 

500 Metıe mikabı ceviz tomruğu 
Yukarda miktarı ve cinsi yazılı malzeme 25 a~ustos 936 tari· 

hinde ve saat ıs de pazarlıkla satın alınacağından isteklılerin aynı 
gUnde ve saaotte gelmeleri. • .. . 

Bu malzemenin şartnamesı her gun tıcaret kaleminde görüle· 
bilir 2-3595 

, 
J 

KllJfU../ olu • 

1'ürk 
BUY Ol{ 

l\.urumu 

PiY A GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11Eyliıl936 dadır. 

.lüyük İ iramiye35.000 Liradır 
15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrameiyelcrle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

-11 
l\.iralıli odalar 

Piyasamızın merkezi bir yeri olan Anafartalar caddesinde ev· 
velce Bayındırlık bakanlığının bulunduğu ıbüyük binada bol ziya· 
lı ve kaloriferli odalar kiraya verilecektir. 

Doktor muayehaneai, Avukat ve tüccar yazıhanesi olma~a 
çok elverişli bulunan bu odaları görme~ .ve tu.tmak arzu ed.e~lenn 
görmek için mezkur apartman kahvccıııne kıra şartları ıçın de 
Vehbi Koç ticarethanesine mllracaatları rica olunur. 2-3S98 

Telefon: 3061 

Kandıra Kaymakamlığından : 
27-8-936 tarihine müsadif perşembe günü saa~ 16 da Kandıra İl· 

çesinde Elmalıya 26077 lira 50 kuruş bedeli ketifli 61 evin inşaatı 
kapalı zarf usulile ekSiltmeye c;ıkanlmrştır. 

Şartname ve keşif evrakilo buna mUteferrl evrakı 160 şar kuruş 
mukabilinde Kandıra İskan Memurluğundan alabilirler. 

Muvakkat teminat 1956 liradır. 
İstekliler ticaret odasına kayıtlı bulunması ve bu gibi işleri yap· 

mış bulunduğuna dair resmi vesaiki ibraz etmesi ve matbu nilmune
Sine göre tanzim edecekleri beyannameyi doldurarak ihale günün• 
den en az sekiz gün evvel ibraz ile fenni ehliyet vesikası alması 
liiz:nndır. ( 4507) 2-3663 

lı 
e A 

at 'e ,.l ın· ı 
>il 

1\ lui:t V~ll(~t 
.Hu yıl lstanlıulda J .eyli Ebe Ta le Yurd n ntrm k ı tı 

rin kabul şartları şunlardır: 
1 - Yaşı 20 den aşagı 30 dan } ukarı olmıyacak, Orta mekte 

pekiyi ve iyi derecede mezun bulunacak, gerek t hsilini, ger k 
ride mecburi hizmetini yapmağa engel bir ha talı ı ve arızası 
lunmıyacaktır. 

2 - İsteklilerin dilekçelerini 15 eyliıl 19 6 tarihine kadar 
hat ve fctimai Muavenet Vekaletine gondermelerı Jazımdır. 

3 - Dilekçe ile birlikte aşagıda yazılı vesikaları gönderecekler 
A - Nufus hüviyet cüzdanının aslı, 
B - Mezun bulunduğu mektep şehadetnamesinin aslı, 
C - Hüsniıhal sahibi olduğunu ve hiç evlenmemiş bulundu 

gösteren mahalli hükümetçe tasdik edilmış ilmuhaber, 
D - 4,5X6 boyunda uç tane fotoğraf, 
E - Mütehassısları tam hastane heyetinden, basılmış orne 

uygun ve iıstünde tasdikli fotograf bulunan bır sıhhat raporu ( IC" 
rapor hastane ba~tabiplikleri tarafından zarflanarak üstü muhut 
necektir). 

Muayene yapacak hastaneler An.kara, Sıvas, Erzurum, Diy r t 
kir Haydarpa a niımune hastanelerı, İstanbul Çocuk bastı>nesı, 
mi; Bursa Konya Adana, Samsun memle ·et hast neleridir. f te 

t , , n 
lılerin hastanenin bulunaugu yerlerdekı sıhhat ve içtimai muave 
miıdürluklerine bizzat müracaat etmeleri lazımdır. d 

F - Örneği aşagıda gösterilen noterlikç ta dik edilmış bır 
ahhüt senedı 

Taahhüt senedi örneği 
J..eylı Ebe Talebe Yurd~ına kabul edılerek İstanbul Eb 

binde okuyup mektepten çıktıktan sonra Sıhhat ve lctimai Mu 
net Vekaletinin göstereceği yerde, uç yıl mlıddetle hizmet edccr 
mi v bu hizmeti tamamen yapmadı ım veya tah il sırasında s.ıh tll 
sebebler dısmda yurttan çıkarıldığım yahut yurdu terkeyledı d 
takdirde kendim için hükiımetce yapılan masr narı tamamen ö 
meği ve bu taahhut senedi mucibince benden istenilecek paralar. 1 

odemek mecburiyetinde oldu um tarihten ıtıbaren % 9 faiz: yur 
tiılmesini kabul ve taahhut ederim 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve huviyeti ya?.ılı olan • ın bu ta hhutna• 

me mucibince faizıle birlikte ödemek mecburiyetinde bulundu 11 

her ders yılı için 200 lira olmak uzere butun tahsıl müddeti için c~ 
man 400 liraya kadar parayı borçlu .•...• ile birlikte mutese 
il kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfati]e odiyeceğim. 

Kefilin adresi 
(318) 2-3553 

•1\UUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
--------------
1 ------

SUMER BANK 
mumi l\Jlüdürlüğünden : 

1 - Gemlikte inşa edilmekte olan Sunğipek fabrikamıza sa: ' 
hilden 3 kilometre mesafede kain Ilıcak suyunun kaptaı 
ve isalesi işi vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılım tır· ~ 
İşin tahmi nedilen bedeli 31.1SS - liradır. ~ 

- 2 - Bu işe ait münakasa evrakı şunlardır: ~ 
- A) Eksiltme şartnamesi ~ 
= B) Mukavele projesi, ~ 
:S C) Umumi şartname, ~ 
_ 0) Hususi fenni şartname ~ 
_ E) Silsilei fiat cetveli ~ 

- F) Projeler ~ 
İstiyenler bu evrakı 1.60 lira bedel mukabilinde An a· ~ 
da Sumer Bank Muamelat şubesi mudurlu unden Su· ~ 
mer Bank İstanbul şubesinden satın alabilırler. 

3 - Eksiltme 2S Ağustos 1936 Salı unu aat 16 da S er = B nk İstanbul şubesi mudurliı undeki komisyQn h = runda y pılacaktır. 
E 4 - E iltme kapalı zarf usulile olac ktır. 

5 - f st klilerin 2337 lıra muv kkat teminat verme! 
zımdır. Bundan b ska eksıltmeye ırecekler itan e 
mahiyette bir işi muvaffakiyetle yaptık) rmı tevsık ---

---
rek eksiltme gununden uç ~un evehne l adar B 8 ~ 
muracaatla beraberlerinde 25 kurusluk pul g tirm k u· ~ 
retile bir ehliyet vesik I alacaklar ve b mu teklıf m ~ 
tuplarına leffedeceklerdir. ~ 

6 - Teklif mektupları yukarda yazılı gun ve saatt n bır 
at evetine kadar Sumer Bank İstanbul ubesine makbuz ~ 
mukabilinde verilecektir. . ~ 
Posta ile gönderilecek mektupların nıhayet ihale s tı.n· ~ = den bir saat eveJine kadar gelmiş ve zarfın kanuni ·ıl· ~ 

:= de kapatılmış bulunması şarttır. 2-2584 

-= 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111 j 
Anliara şehri İnıar 

l\lüdürJüITTınc1ft1: 
kıtı• l - Eksıltmeye konulan ış: Benddercsı mezarlık yolunun ı 

ci kısmı, keşif bedeli 36244 lira 97 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 

a. Eksiltme şartnamesi 
u. Mukavelename 
c. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
e. Hususi ve fenni aşrtname 
f. Keşif cetveli 
g. Proje A'' 

1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı iki lira mukabilinde 
kara İmar müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. ıcıt• 
4 - Eksiltme 28. Ağustos. 936 cuma günU saat 17 de An 

İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. ıJtıJf 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2718 lira 37 ~ti ıJ' 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Nafıa işleri şerı.~af•' 
mumiyesindeki şartları haiz ve ehliyeti olduğuna dair vııayet 
müdürlüğünden vesika getirmesi Uizcndır. ıtt" 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı 'a: elı:• 
bir saat eveline kadar Ankara İmar müdUrlüği!ne getinle~e pof' 
siltme komisyonu .reisliğine makbuz mukabilinde verilecektır• ., ,r 
ta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede .YaJ.' apıt' 
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ıle ıyı~e }eı. 
tmlmrş olması lazımdır. Postada olacak teahhilr kabul edılrrı 

(341) 2-3616 __.,-/ ------
Kavseri TayYare Fabrikası , 

Direktörlugu·· .... ·· nde•1 
,; 

..,,ye 
Kayseri tayyare fabrikasına birinci sınıf olmak üzere t~~811tııJ 

ve tornacı, kaportacı ustaları imtihanla alınacaktır. fıntt0..,8f fa~ 
Kayseri tayyare fabrikasında yapılacaktır. Ve imtihanda ın e\fl1'if' 
olaca~ usta işçilere derecelerine göre (3 : 5) liraya kadadr ~de",
verilecektir. Müracaat ve imtihan ağustos nihayetine ka a 
edecektir. (283) 2-3511 



ULUS 

. ···ı ı ~ 8~ WIYE RE.ISLICJ ILANLARI ISTANBUL AMERiKAN KOLEJi iLAN 
ı - Otob ı aaresi müstahd m:ni için 160 çift iakarpm 15 gua 

müddeti apk e e e konu.:mu tur. 
z - Mu e4 f>e.!eli 6 :O liradır. 
s - lladlfat temınatı (48) liradır. 
4 _ şaruıame ve nümuneaini güı'mek ieıiyenJer heqliıı JaP it-

leri kal•ne '" talipluin de 25 Aguatos 936 sah günü uat on bu.o 
ç ta belediye encümenine mijra.caatları. (384) 2-3M5 

İLAN 
ı - B*çeler idare.si için 10.000 adet kuJja istekli çı.kmfdıi~ 

dan açık eksiltmesi on gun uzatılml§tır. 
2 - Muhammen bedeli (1000) liradır. 
S - Muvakkat teminatı (75) liradır. 
4 - Şartnamesina görmek istiymler her aüa JUi itleri kalemine 

n isteklilerin de 25 • agustoa • 936 alı guııtl IUt OD bufUkta Beledi· 
ye eaclmenine müracaatlarL (443) 2-3725 

tt.AN 
Binalara koauhmst olan numaralardan buılannın boya, badana 

i i tamim yüstiadmı-c>Juamnıyac:ak derecede bozu1 duğu görüldü· 
ünden namanlann muhafaza edilmesi, bozulmamalarma itina edil· 

meai ve ıilinme~si Beleliye tenbihleri arasına alınmıı.ır. Buna ri· 
ayet etmiycnlcr cezalar.dmlawtır. (444) 2-3726 

iLAN 
1 - Yeaifebirde 1152 inci edada 1 ıaumaralı panelde 700 metre 

murabbaı Be!deiye ma!ı ana on bet SiiD mıOc1detle açık arttınr.aya 
kon lmuştur. 

2 - Mulaamen bedeli (3500) liradır. 
3 - Mınakbt teminatı (262,50) lindır. 
4 - Şannamesini görmek istiycnler her gün yaı:ı itleri kalemine 

ve isteklilerin ele 1 • eylOl • g36 salı günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracutlan ( 443) 2 - 3727 

iLAN 
1 - Halde 32 numaralı dl•W.• taHp SJkmadıimdan açık arttır· 

maaı oa pm uutdmıpır. 
Z - Mubammua bedeli (81&) lindlt. 
3 - Muvakbt teminatı (61,20) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iatiyeııler her gUn yuı itleri kalemine 

ve isteklilerin de 25 • ağuıtoı • 936 alı gUnU saat on buçukta beledi-
ye encümenine müncaatları. (446) 2-3728 

1 MiLLi MUDAFAA VEKALETi 
•rrTN ALMA KOMlSVONU lLAtlLAR 

ft.tr 
Telefon ltıbfı: ...................... Wı"'*·••• 
ktll'. Beilerlne 1liçltell fllrt,.. ..... ......_ 
naf ve pitnamell ~a.. ,..... al• .ıur. 

tbdelt: 1 • 9 • 9M ulı glatt-.t onda yapılacaktır. ilk temhratı: 
lktııl~ Ekailtmeye Rfrecekler z.1.go ayılı kanunun 2, 9 flncO mad· 

• Iednde istenen belgeleri.! birlikte eksiltme cibı ve nktmda M. 
il. V. Satın alman komisyonuna gelsinler. (457) 2--3731 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara merku Dk oltullarile Etimca'at ve Onann ,.ı ,atı olmJ. 

tarma (120000) kilo odun, (7830) kilo mangal kamOril. (2530) Jrllo 
sıra aluaac:ıktır. Taliplerin prtaameyi ~ '4b!ere ber ,.. .... 
mlf MUd i1 pne ve ıhale cUıril ol• 2~ pn'flGlbl ~ _. 
l6-da"- 7,J dan '2M) lin temiıat ~ •en;;:e ;.aıı d&; 
ter veaafJrj blmilea •lmf eacllblne mlaıaadllrL f ~l 

Kız Kısmı Amerikan K ı .z Koleji .Robert x 0 1 e j E k k Kı 
Amawtköy, Tel. 36.160 Bebek Tel 36...3 r e SIDJ 

ektep. la ~lızceyi en iyi öğreten bir miielaelledir. Almanca' ny~ Pranauca ihti rt ssıa muallımler tarafından öğretilir. Milli terbi ye ve kUltUre IO nderece ehem!!' t 
0ı::t mOte

hayatı yaşatılır. KOtUphaneleri mQbmmeldir. Kıa ve erkek beden terbiyen v 8 ı~e :.. ~Aile 
:tent tekemmültinl temin eder. Liw insan denlerine munzam olarak ti te dpo~•eriar e be-

Müh
• di care er111 181terillr. 

eD S KstmJ ArneU ve nazari uauHerle elektrik, makine 
w Nafıa mühendisi yetittirir 

KA YiT GUNLERt: l AguftOS'a bc1m' prtamba gQnleri ... t 9 :OÔ ün 12 :00 ye kadar. 
1 Aguıtos'tan SONRA Çartam ba ve Cumarteli gtiııleri auat 9:00 dan 12:00 a.. 
dar. 7 Eyl814en _,. bergiln. • 

Fazla malümat i in mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 2-all 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaietind~n: 

Çorum leyır ve lıtanbul nihari Jdlçiik aıhat memurları mektep
lerine almma .-rtları ,unlardır: 

1 - Tiirkiye Cumurivetl aebaa•mdan olmak ve yaıı 18 den ata· 
lı 26 d2n yukarı o1mam"1c (yirmiden yııkan olanlann ••kerlikJo m. 
şi&i bil!' mıt o1acaktır.), 

2 - Orta mektepten pekivi v eiyi derecede mezun oluıak (Orta 
mektebi bitirdikten sonr" T hıe at!'nlaıııu!a bir veya iki lene fazla 
oknmu~ olı-n1ıtr terdh e"'ilecektir.). 

3 - 1ste1rH1er ı';1~'·"e'erlni -" ıtıda1d ft8ilcalan ile birlikte ı ey. 
HH 1935 t,ırll.ine kıı""r. f".o""" mektebi lefn Sıhhat '" tÇttmat Mu. 
avenet Ve!tileti'le. f mn'>ul Mektebi ~ fatanbnl Sıhhat •e fçt1. 
m11i 1"1•'1Vf'Mt 'M6dtırliiğii naıtılai1fe llebep 116d6r16ğlne göa
dere-:eklentfr: 

A - Nllfu" hftvivet cllzdanı Mir; 
B - Orta 'Melrte'> ıeb;.detuametl ah, (c1aha faz!a olnnnut o1an

lann ,.."'""etname ile bldibe taı,.n _..Jetledm tndlk eden rn
ml vesika). 

C - Mtıtehmllan tam bir ı.a.- 11eyetlnden. budlll1' eme. 
iline UV1?Dft ve ftlt{TI,de tasd'tc!l f~n 1Jabmlın blr nhbat :oaporu. 
<Bu raT>or haatı-tıe baştabibUJderi tıımıncfu zarfJın11rak thtfl mtl· 
bt\r1f!ner.e1t ve latekli tarafmdan mllhltlB nrf balinde olark g8n
de~'ecektir.), 

lııbu Muaveneter Ankara, Sa.11, Brsurum. Di)'arbeJdr. Haydar. 
~· iflmune h1'11tme1erl: tıstaôuf eoc-k hwlı•al: fmür, Bana, 
Konya, Adana. Samsan memlelııet 1wttııııitkdn .. yapılacak Ye ba
nlardm muayene olunmak ~ a.a l1Mi18Deleda bulundap .ııa,et. 
lerin Sıhhat we İçtimai llua:eeaetAllıllklalae iateldller bbat 
miinıcaat edecek~ 

D - Çıktıldan'9tÖ .... .,.,a-..... ,....,._ alllllalf lale-
nllhaJ ktfıdı. 

E - U.:ıwın' 8f ... r.toltmt .. 
4 -Slua:bGLfi ~ ~ ~k htlyenler ha "91bl..,.. 

.................... Jlllllr Noterlikten tMdlkH tMlahlt .... ..,~ 
TaahbGt senedi örneği 

Çoaı•.,..W Lljl ~ ..W'•mıs'-1 mektebftle alıQıak 
tahsil edlo menn Jodiı~:aa.ıt ft f.çitmll •uavenet Vekt1e
tlnin tayin edeceif vuifede bet yıl hbmet etmefi ve bu hizmeti 
kabul etmedlfim ve,. blnil edipte muay,ea mtlddeti bitirmeden 
brraktığım ve ııhhl 1ebebler dıpnda Mektepten daimi olarak çıka
nldıtım takdirde benim idn sarfedilmiş olan parayı tamamen öde
~eği ft ba ~hUt. senedi m~cibinc~ benden istenilecek para icin 

u um tarih · · ~ 9 fai.s ürü-

Hususi Ders 
Pranaaca, fnıilizce r.~ 

fi. Türkçe, Pnn•aca. lnlilisce 
daktilo bileıı bir S.,... bir dai
r~ ~maJı: istiyor. Aynca ln
~lisce Te Pnnasca ders de n
nr. Her sabah saat 11 den '2 ye 
biar 2628 'No. ya telef07"1' mu. 
raeaat. '--&?Of 

iLAN $ARTLARI 
Beher Beher 

SaJlfa Sant!mt S.,.fa Santimi 
~-------

1 - 1 -4 ı• • •• 
• 80 ' 40 . . ......... 

J - RIYtr ltlmne,,.,... 
çrbn kftaom. eki ........., 
.. 15 ten«Ult yaoıbı. 

1- Zari ille....,..,. 
akta '8• otm karu,tar. 

S - Tebrik. -.ekkelr. n
temne. nfat " btl e11b 
illnlanndaa maktum bet lin 
alımr. 



1 'elıir Balıce~İ Siııeına ı 
~ a 

Bu ak am 9,15 de iki filim birden 

ı - Ba) Hazınıın lr arag özii 

2 - GİZLİ SEVDA Irenne Dunne 

Aııl\.ara Er cek IJisesi 
J)iı·e {tü -r· ~ ·indt~ıı : 

Lısemizclt. ke ıf be: eli 5937 lira 97 kuruş olan dam, sıva, badana, 
an u mutfak. v. tamiratı 16 8-93 t rıhinden itibaren on be giın 

mudn tle kapalı zarfla ek iltmeyc konulm_u t.ur. Keşif ve şartname
ler Jisemizdedir İhale 1-9-936 sah gunu .... saat 15 te Ankara 
M .. kt .. pler Muhasebecili ıınde te" kkül ~d:cek ~emisyon ta.rafın~an 
ya1 ılacaktır Nafıa Miıdurlu unce tasdıklı ves1ka ı olan ıstel:hle
rin 445 liu 3 5 kunış tutan teminat akçclerıvle birlikte ilan edilen 
gıan \~saatte Mektepler Mulı:.lsebecilı ,inde bulunmaları ilan olu-
n r. (426) 2-3721 

\nl ara Valir f!indeıı : 
~ 

Muham. Be. İcaı Dipozito Mik. 
Nahıye ve Mc'<kii Metruke. Cinsı Kapı Lı. Ku. Li. Ku. 
mahallesi No No. 
Zir nahi"c Koy önu 1838 
Dav•:t Mah. 

Bahçe 2 10 00 00 75 

> » Su 00 00 75 
Yukarda evsafı }'ilZılı bahçelerin isticarına talip zuhur etmedi

ginJen 27-8-936 perşembe günu saat 16 da ihale edilmek üzere bir 
ay temdıdine karar verilmiştir. . . . . 

ts•e'dilerin sözil geçen gün ve saatte Hızalarında gosterılen dı· 
pozit.:> makbuzile birlikte Defterdarlıkta kurulacak satrs komisyo· 
nuııa r.ıUracaatlarr. ( 417) 2-3 720 

S1hhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

l\f erk-.. ~~ Hıfzı~·· ılıha l\1üe ·sesesi Sa
tın alnıa Komi ·yonu Rti~liğintlt~n : 

ı -- r'ksilt-:neye konulan eşya: Müessese Serum hayvanlarına 
satın ahracal· Arpa, Ot, Saman. Kepek, Buğday muhammen bedeli 
( S380) liradır. . • . . 

2 - İstiyenler şartnamesini Müessese muh"'sıp mu~emetlığınden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 1·9-936 ~lı günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarıf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 403 lira SO kurus mu· 

vakkat teminat vermesi bundan başka resmi dairelere karşı en aşa
ğı 7000 liralık Arpa, Saman teahhüdünü yaptığına dair vesika almı 
olması 15.,.tmdır. 

6 - Tekhf mektupları yukarda uciınciı maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar muesaese müdürivetine getirilerek eksiltme 
komisyonu reislH~ine makhuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderi\.o.cek mektuplar nihavet uçünciı maddede yazılı saate kadar 
~elmi~ olm~sı ve dıs zarfın miihür mumu ile ivice kapatılmı olması 
lli.,.tmrhr. PMU!.da olar.ak cikmeler kabul edilmez. (442) 2-3724 

Nafı· Velialetinden: 
Derince Travers fabrikası için bir makine mulıendi ıne ıhtıyaç 

var ır. 250 lirava kadar aylık ucret verilecektir. 
Talinlerin dilekçe ve evrakı müsbitelerile Bakanlıgımıza mura-

caa 1 rı il n olunur. (433) 2-3723 

tr 
1 alH" · {a · r 1 nıuı As " Pl"l 

r üdüı- fıoOiind~n : 
Biri dahiliye mütehassısı ve biri operatör olmak iızere 

üç doktor alınacaktır. İş görecekleri yerleri ve çalışma 
şartlarım öğrenmek üzere istida ve vesikalarile birlikte 
bizzat veya bilvasıta Sıhhat Şubesi Müdürlüğüne müraca-
atları. (385) 2-3719 

Mütercim Aranıyor 
Askeri Fabrikalar lJmum 

Müdüı·l~Oiinden : 
Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercü

meye muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile be
raber Fransızca Müterciriıliğini de yapanlar tercih oluna
caktır. İsteklilerin en çok Ağustos nihayetine kadar istida 
ve vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatları. (386) 

2-3718 

Kayseri Milli tkti at Banka ı 
Türk Anonim Şirketi Hey eti İdare Riyase

tinden: 
(HEYETİ UMUMİYEYİ FEVKALADE OLARAK 

DAVET) 
Ahiren neşredilen Bankalar kanununa uymak şartile 

bankamızın devam edip edemiycceğini konuşmak üzere 
bilumum hissedaramn 14 Eyllıl 1936 tarihli pazartesi saat 
on dörtte Kayseri Ticaret Odası salonuna teşrifleri ve ya
hut bir vekil göndermeleri ilan olunur. 2-3732 

Belediye Reisliğiııdeıı : 
Belediye Hududu dahilnide seyrüsefer eden motosiklet ve bisik· 

Jetlere verilmiş olan plakaların eylUl 936 iptidasından sonra hiıkmü 
yoktur. Bu 1..c>sait esbabının bugünden itibaren mezk\tr tarihe kr.dar 
eski plakaları iade ederek yeni plakaları almaları ve aksi takdirde 
eeyrüseferden menedilecekleri ve sahiblerinin cezalandm1acakları 
ilan olunur. (447) 2·-3729 

1 

U l.U S 

~MüsABA~,.ı~u.~~~~~~ 

il 

İstanbul Ticaret ve San 

ayi Odasından · 
Odamız Sanayi şubesinde ihdas edilen iki memu

riyete talip olup 5 Ağustos 93-6 tarihine kadar kayıt
larını icra ettirmiş olanların, imtihanları yapılmak Ü· 

zere 20 Agustos 936 perşembe günü saat dokuz buçuk-
ta Odada hazır bulunmaları. 2-3731 

1 uhaf aza (;eııeJ I(om ıtaıı
İ~ anll 1 atuıalma • 

OffilS)O• 

] 1 : 
1 - Muhammen bedeli 18629 hra 60 kuruş olan 1160 takım mu

hafaza memuru elbisesi pahalı goruldüğiınden yemden 17-8-936 pa
zartesi günü saat 10 da pazarlıgı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondadır. Göriılebilir. 
3 - İsteklilerin 1398 liralık teminatllft"iyle komisyona gelmele-

ri. ( 4294) 2-3382 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Stadyom ve yarış alanında yapılacak bahçe yollariyle 

meydanların tesviye ve tanzimine ait işler 27 ağustos perşembe gü
nü saat 16.5 on altı buçukta vilayet binasında toplanan daimi encü
mende ihalesi yapılmak üzere kapalı zari usulile eksiltmeye konul
muştur. Kesif bedeli 25873 lira 80 kuruştur. 

Muvakkat teminat 1940 lira S4 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektupları, ticaret odası vesikası, nafıa ha· 

kanlrgından 1936 senesi için aldıkları müteahhitlik ehliyet vesika
sı ve muvakkat teminat mektubu ve makbuzlanle birlikte ihale gü
nü saat 15.5 on beş buçuga kadar daimi encümen reisliğine tevdi 
etmeleri. Bu işe ait keşif evrakı vılayet nafıa müdürlüğünde görü-
lebilır. (355) 2-3625 

Nafıa \ 7 ekaletinden: 
28 eylül 1936 pazartesi günü saat ıs de Ankarada Nafıa veka· 

!eti malzeme komisyonu odasında 18S40 lira muhammen bedelli 13 
kalem atelya tezg5hının kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak
tır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Aııkarada vekalet malzeme 
müdürlüğünden parasıı alınabilir. 

Muvakkat teminat 1390 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 

3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Naha vekaletin· 
den alınmış vesika ile birlikte 28 eylül 1936 pazartesi günü saat 
14 e kadra Ankarada vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri tıı.-
zımdır. (305) 2-3611 

F ... ınniyet l>irel{törlüğüııden: 

Cins1 
Yerli Kok Kö 

Miktarı 

Ton 
55 

'f3eher 
Muhammen Fi. Teminatı 

Lira kuruş Lira kuru 
28 50 117 57 

İhale günü 

17-8-936 
Perşembe 

Direktörlugilmuzlc meı kez ve karakolların ihtiyacı olan 55 ton 
yerli kok kömüri.ı yukarda gösterilen günde açık eksiltme ile alma· 
caktır. Şartnamesi Emniyet Direktörlüğündedir. İsteklilerin yukar· 
da miktarı yazılı muvakkat teminat makbuzu veya banka mektuplan 
ve kanuni belgelerile birlikte Direktörlükte müteşekkil komisyona 
gelmeleri (212) 2-3't04 

a]ive p {a etlııdeıı : .. 
60 liradan 75 liraya kadar ucretlı daktiloluklara talih olanların 

imtihanları yapılmak u ... ~ıe belediye zabıtası tarafından verilmiş 
ademi mahkumiyet ve husniıhal varakası, hükumet tabibinden alın· 
mı sıhhat raporu ile 20. 8. 936 ahŞamına kadar zat işleri müdürlü· 
ğune müracaatları ilan olunur. ( 439) 2-3706 

Ankara İkinci Note:·~:.[ine 
"r.18 num"'ralr ka.ıunla Devi e ' ı 

savıı kanun V•"! i2 2-1936 iaıih "" 2 
mızın amıli oldugıı ve revfik Alem • 
müstecirlex Tevfiıt Alemdar l·arı ı A ~ 
mı vt- ;cızı Perihan bulundukları Koz] uda r ... O r.ınnaral 
aid 24 Haziran 193S den ışbu ihbarnamenin kc idesi tarihin d r 
ıutera ·im bedeli icarı vermedikleri gibi oc2 aki tesisatı da 1 • 
mı veçhile muhafaza ctmediklerinoen, bu ihbarn menin ken Jilert· 
ne tebliğinden itibaren (60) gün zaı;fmda i bu bedeli icarı verı:n • 
dikleri ve tesisatı muhafaza altına alıp oca ı i !etmedikleri ta dı~· 
de, arada mevcud icar mukavelesini, bedeli icar hakkındaki h k ı 
davamız mahfuz kalmak şartile, borçlar kanununun 288 ve 289 uncll 
maddelerine istinaden feshedecegimizi miıbcyyin işbu ihbarnanıe· 
nin dört nüsha olarak tanzimini, bir nüshasın n Taksim'de Sıra ser· 
vilcrde Hilmi Bey apart1manı 4 numarada ölü Tevfik Alemdar ka· 
rısı Ayşe ve ogulları Sabahattin ve İlh mi ve kızı Perihana, bir nu • 
hasının Havzai Fahmive Direktörlü-üne tebli-ini, bir nüsha ınrıt 
Bankamıza verilmesini, bir nüshasının da hıfzedilmesini sayg1ları· 
mızla rica ederiz. 

Ankara i :;nci Noterliğine 
15 Temmuz 1936 tarihinde fstanbulda Sıra Servilerde Hilmi BeY 

apartımanında ölü Tevfik Alemdar karısı Ay e ve oğulları Sabah~t
tin ve İlhami ve kızı Perihana tebliğ edilmek üzere Noterliğinıze 
gönderilen ve kontrolunuzda 8959 yevmiye, 344 cildbend numarası 
ile kayıtlı olan ve ikametgahları meçhul olduğu cihetle kendilerine 
tebliğ edilemiyen ihbarnamenin Hukuk usulü muhakemeleri kanu• 
nunun maddei mahsusasına tevfikan bir İstanbul ve bir de Ankara 
gazetesinde ilan suretiyle tebliğini rica ederiz. 

Eti Bankası tarafından çekilen ve muhatapları ölil Tevfik Alent• 
dar karısı Ayşe ve oğulları Sabahattin ve İlhami ve kızı Perihanııı 
İstanbulda taksimde sıra servilerde Hilmi apartımanındaki ikame~· 
gahlarından çıkıp ve nerede oldukları meçhul bulunduğu icra ettı• 
rilen tahkikattan anlaşılmasına ve Bankaca ilanen tebliği talep edil• 
mesine mebni hukuk usulü mahkemeleri kanununun tebliğ faslının 
maddei m:ıhsusasına tevfikan muhatapları Ayşe ve oğulları 'S ba· 
hattln ve İlhami ve kızı Perihan'a tebliğ makamına kaim olmak ü· 
zere Dairede saklı aslına uygun olan isbu ihbarnımeler aynen bera· 
yi neşru ilan Ankarada çıkan Ulus ve fstanbulda çıkan Cumuriyet 
gazeteleri idarelerine sunııldu. 

Ankara ikinci : teri Veli Ulusu 
2-371S 

Silifke Jaııdarma Olin•u Ek ilt
me Komis.yonu Başlianlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: ''160000" kilo ekmektir. Tahmin edi· 
len bedeli ''On altı bin sekiz yüz'' lira olup muvakkat teminat mik• 
tarı bin iki yüz altmış liradır. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 1 eylUl 936 gününe rasthyan 
salı günü saat 10 da Silifke Jandarma Okulu binasında toplanan 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Ekmek için konulacak unun ve ekmeğin evsaf ve şeraiti o· 
kul salonunda asılıdır. lstiyenlere bedelsiz verilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerden kanuni ikametgah ve ticaret oda· 
larına kavıtlr olduklarına dair vesikalar aranacaktır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatı için sandık 
makbuzu veva Banka mektuplariyle teklif mektuplarını kanunun 
tarifatı dahilinde ve kapalı zarf içinde ihale saatinden bir saat önce 
komisyona vermeleri Hizımdrr. Bu saatten sonra verilecek mektup· 
ların kıymeti o1amıvacağı ilan olunur. (4545) 2-3730 ....,. 

Anl{ara Okullaı· Artırma ve Ek-
siltme 
dan: 

Komi,yoııu Bas canlı 0-ın-' ~ 

Ankara'da yeni açıJacak olan lisenin mobilyesi kapalı zarf usu· 
lile eksiltmeye konulmuştur. Ke if bedeli 14 bin 62 liradır. ihale 
28-8-936 cuma E":iinü saat ıs ele Maarif Vekaleti binasındaki Ank ra 
Okullar Sağışmanhğında yapılacaktır. Muv~l.I. t teminat 1054 Jira 
6S kuruştur. Şartname ve re imleri görmek ve almak i"stiyenl rtıı 
Ankara Birinci Orta okul Direktörlüğü ile Artt rma Ek ntme ko· 
misyonu katipliğine müracaatları lazımdır. (369) 2-365Z 

Yenişehirde Diızenli sokak 
No: 12 evin iki dairesi kiralık
tır. 

l l)evl t Demiryollaı"ı Afyon Yediıu-i işle 
Müdürlüğündeıı : 

e 

Beher daire dörder oda birer 
büyiık salon havagazı, elektrik, 
suyu ve nezareti vardır. 

Görmek istiyenlerin birinci 
kata müracaatları. 2-3739 

Kiralık 
Güzel hava ve bahçeli, kalori

ferli, tam konforlu, bir vestibül 
bir hizmetçi odası ve bir kileri 
havi dört oda bir hol ile: tam 
konforlu üç odalı iki daire. 

Yenişehir, son durak çoruh 
sokağı kapıcıya müracaat. 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, möble ve kon

forlu. Yenişehir Tuna caddesi. 
Yiğitkoşun sokağı No. 1 S 

2-3705 

l{iı,.alıl iki daire 
Havadar, ziyadar, kullanışlı 

dört geniş bir hizmetçi odası bir 
hol bir vestibül bir eyli'ılden iti· 
haren kiralıktır. 
Yenişehir Lozan meydanı, Hi

laliahmer apartımanı karşısı, sa
at 1 - 2 de görülür! 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
haniri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basrmeviade basılmıştır. 

1 - 7 inci İşletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncü madde· 
leri mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl mıştır. 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama b<..last alınacak yerler ve bunlardan alınacak b11tast 
miktarlarile muhammen bedeleri ve iktiza. eden temi nat miktarları ve teslimat müddetleri aşağıdaki cet· 
velde gösten1miştir. _ 

3 - Alınacak balast, cetlvelde gösterildiği veçhi le altı guruba ayrılmış olup her gurup ayrıca ihate 
olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme, Devlet Demiryolları Balast muka velenamesi, kapalı zarf usulile balast eksiltme ~tİ 
namesi ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi muci hince yapılacaktır. İstekliler bunları Afyonda 1 ıııc 
İşletme Müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. Ve izahat istiyebilirler. 

5 - Eksiltme, 1-9·936 tarihine tesadüf eden salı günü Afyon Şehir fstaı;yonunda 7 inci ls.Jetme bi~•~ 
sındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı kanuna ve 4 üncü maddedeki 4eraıte 

tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte saat ıs e 
kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklar dır. (435) 

Gurup 
No. sı 

1 

il 

111 

ıv 

v 

vı 

Bulunduğu 

Hat 

Eskişehir 
Afyon 
Afyon 
Akşehir 

İzmir • 
Afyon 
İzmir • 
Afyon 
İzmir• 
Afyon 
İzmir .. 
Afyon 

Ocak ve Muhammen Muvakkat 
Toplama Balast Bedel 
Yerleri Miktarı Lira 
Kim m' 

40 1 000 1000 
94 800 1000 
227 900 3000 

185 000 1000 
1 

186 f-000 1000 
223 249 5000 

267 282 3000 

400 500 8 00 

1200 
1200 
3600 

1200 
1200 
4500 

2700 

8400 

Teminat 
Lira 

180 

270 

180 
337,5 

207,S 

630 

YENİ SİNEMA 
• 

BU GECE 
Mevsimin en kuvvetli fransız opereti 

Ş E N D U L 
Maurice Chevalier - Jeannette Mc Donald 

GÜNDÜZ İKİ FİLİM 

Teslim 
Müddeti 
Ay 

Balastın 

Cinsi 

4 

6 

.. 
6 

6 

7 

Ocak Kırma 
Balast .. " 

.. .. 
Top! ma ve 
Kırma B l st .. .. 
o k Krrma 

Bal t 

, 1 - Şen Dul 2 - Franke .. taynm Nişan!. ı 
GECELERİ YALNIZ BİR FİLİM GÖSTER1Ltı~ 


