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Ol~ \1A TLARl1\1JZ tÇtN: il 
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Tiirki>e'nin • b l l . ag~cı ve ormanı o memleketler araıında yer 
~ ması c~murı~etın en büyük daualarından biridir. Asırlarca 

evam c. ~?. ~ır yok etme ve sömürmenin birçok kınmlarını 
kJle çevırdıgı bu topraklarda, bol nuluslu ıen ve ileri Türkiyeyi 

urmak yolunda olan cumuriyet bozkın yqile çevirdiği gün 
kurtuluşun bir cephuini gerçeklqtirmif olacakhr. 

. Ormanlarımızın inkılabtan evvelki vaziyetini anlatan birin· 
cı lzı.~mını dün koyduğumuz ba yazı, bu sahada cumuriyetten 
bugune kadar yapılaq/arı oe bundan ıonra yapılacak o/anlan 
anlatmaktadır: 

( umıırİ')ctirı ı•lim• nldı,?ı ormmı· 

far: 
Cumuriyetin ilanı tarihinde Türki· 

ye topraklarında bir de orman bulun· 
duğu biliniyordu. Fakat öyle bir or· 
man ve öyle bir mevzu ki ne budu· 
du, ne nereleri işgal ettiği ve nihayet 
ne kıymetleri bellidir. Alınabilen ma· 
lümat mevzii seyahat hatıralariyle 
ve türlü vasıta ile, tabii hepsi de ıpU· 
dai olarak iılenen orman parçalan 
üzerindeki tüccarların istihsalle\~-· 
den mana almağa nıuhtaç bir halde· 
diı . Her tey.den eve] umumi vaziye· 
te ha'rim olmak lüzumlu idi. Ve bu 
öz millet malı tabiat servetinin ne· 
relerde ne cinslerle ne kıymette ve 
vasıfta yer tuttuğunun an\l'.•1lmas1 
!aıımgeldi. 

Bu co'c e: 1em vet.i noksanların he· 
nüz tamamen arkasını alabilmi! de
ğiliz. Ancak bugün ülkemiz orman· 
lannın genitlik tutarmı, deniz kıyda
rmuza muvazi bir pha itpl ettikle
rini. tark ve timal smırlann117da da 
bu teJcilde mevki aldığını, cinslerini, 
servetJf'!rini, orta Anadolunun çıp
laklık derecesini ve bununla alikalı 
huausatı te~bit edebilmiş bulunuyo· 

ruz. 
Orn <mların ~t·rıi:-li~i: 

Ulkem~de ormanlar 5.357 .000 
hektan koru (tohumdan yetipnİf bü· 
yuk çap kerestelik orman) 3.459.299 
hektarı baltalık (küçük çap kereste, 
odun odun kömürü veren orman) ' . 
olmak ·~ere 8.816.299 hektar genış· 
li ' oded'r. 

n do\ ı yarım adasmdaki orman· 
lar mızm tabii yerleşmesi : 

4 3'l0.C "Y. t rd,.niz mailesi (Mar· 
m 1a dahli) 

3 1.0 O Akc!eoiz mailesi 
600.000 Orta Anadolu 
AA~ ?°'9 Sark Anado\u u 

Ve- c ::nan 
8,63~ 299 hektar olarak tesbit O· 

lunm1•11htl' 

4mennjman: 
9 milyon hektara yakın. takdir el· 

ligimiz ve bizden öncekılerden ve 
tahrib ~örmüş olarak ele aldığı11112 
ornıan1ar uzerinde idare usulüne de
lil _t ,.,1ecek hiç bir esasa malik de-
ğildi. Bu kadar szeniş ormanların ida· 
ri gayelerini güdecek ve hiç olmazıa 
kesimden müteessir etmiyecek fen· 
ni bir idıtre ıiatemine bağlanması ön 
planda idi. Onnanlarımızın umumi 
suretteki işgal sahaları üzerinde tak· 
dir ve tahmine dayalı ilk esaslar kon· 
makla beraber memleket ve halk ih· 
tiyacmm bir taraftan tatmini ve yÜ· 
rütülmesi de zaruri idi. Bunun ile a· 
ııl maksadın telifi üzerindeki güçlük· 

lerin yenilmesinde hayli zahmet çe· 
kildi ve bulunan neticelere göre or 
rnanlarm bu ekilde idaresi zararı 
devamını kabul demek oldujiunu 
göstermesivle arhk i letıne işlerinin 
fenni ve ormancılık nazariyelerinin 
koyd v u Psaslara bağlanması zanı· 
:ri oldu. Bunu temin edebilecek an· 
cak kanunları 504 numaralı orman 
itletme kanunu bu ihtiyacın ifadesi 
ye karşılığıdır. 504 numaralı orman 
•§!etmesi kanununun tatbik sahası· 
~ konması için orman mühendisle
rı teıkilatı kafi gelmedi. Orman mü· 
hencliıleri ve gene ormanlar üurin· 
de fenni itlerle muvazzaf diğer ıne
lllwiar zatrn vazife alchklan çok ıe-

niı orman mmtakalannda halkın ve 
onnanc:ılılc küçük aanatlariyle uğrat
mak itiyadmdaki orman köylüsünün 
vaki taleblerini ancak karıılıyabili
yordu. Saltanat iskan siyasetinin, 
çok zaman fakir topraklan itgal e
den ormanhk ve ormanlara hemen 
civar ~raziye muhacirler kütlesi yer· 
lqtirmeıi kısa çalıpıa neticetinde 
ehemiyetli kar bırakan ormancılık 
itlerine halan akm derecesinde rai· 
bet göstermesi orman idaresinin fen· 
ni esaslara barilamak istediği orman· 
lanmızı harablrktan kurtarmakta 
kuvvetli birer mania amilleri idi. Di
ğer taraftan küçük küçük parçalar 
halinde onnanlarm köylü elinde İf
lemesi ve ticaretleri daha gelipnemit 
mali kudretleri ~ tüccarlara terk
edilmesi idare em~11erine ve ekono
mik mefhumlara da uynuyordu. Bu 
arada zaten daha evel batlanut olan 
ormanların keıfi tetkikleri kısmen 
tamamlanmumt n her neri orman 
İfletmesİ iflerinin dayanması lizan. 
selen ana esasların tatbiki vakti ıel-
mitti. 

l 924 senesini; ormanahk fenni· 
nin ormanlar üzerinde tatbik ve İn· 
kifafı ıeneai olarak kabul lizundır. 
O sene birer reisin kontrol ve neza· 
reti altında olmak üzere yediter or· 

(Sonu 4 Dnca uyllltl•) 

General GamJen 
Varşova'da hava mües

seselerini ziyaret etti 

Gtn~ral Gam1tn 

Varşova, 16 (A.A.) - Fransa bil· 
yük kurmayı reisi general Gamlen dün 
sabah general Rydz-Smigly ile görilf· 
tükten aonra, refakatinde Polonya bU· 
yük kurmayı reisi olduğu halde, Varşo
va civarında Okıencc askeri tayyare 
meydanında birinci h va alayını teftişe 
gitmıştır General G mlen, b n1 n son· 
ra, P .Z L tayyare fabrikasını ve D~m· 
blindcki tayyarecilik mektebini de 

miştir. General G mlen o e yem 
biı inci hav alaymın mı firı olar • 

rada yimi tir. 

B f,,elal B ıyar 
Çanakl alt_. f> 

Çanakkale, 16 (A.A.) İktısat ve· 
kilı Celal Bayar ve refakat' de bulunan 

İş bankası umumi müduru Muammer E· 
rış bu abah Çanakkaleyi tc rif ederek 

bir mi.11.ldet şehrin muht lif yerte~ıni 
gezmişler ve saat 11 de Bozcaada ve Ay· 
valığa müteveccihen hareket etmi~er· 

tfü. 

lS;tıJ.YVZVd 91!61 SOl.S!l~V LI 
•"iHOn uı ------· 

Son haberler ii~-
sayf amızdadır 

1 • 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
s 

İspanyol asileri Badajozda 
1500 milisi kurşuna dizdiler 

İngiltere 
fraıı ız 

ademi 
teklifini 

müdahale hakkıııdaki 
ı·e meıı kabul etti 

Paris gazeteleri Almanya ve i talyanın f 
t kl

.f. . ed"l . .., , ransız 
e ı ıne tahmın ı dıginden daha 1 . 1. . e verış ı 

bır cevab vereceğini sanıyorlar 
. Lızb~n, 16 (A.A.) - BadaJoz'dan da'dan ancak 1 . 

donen sıyasaJ mu""ahidler •chrin .zabtm· lıın k d 5 kılometre mesafede bu· 
:< s ma ta ırlar H''kli 

dan sonra 1.500 kadar milis efradının ku l • u mete sadık ötelti 
'h ·1·1 · ı vvet er Teruel iıfk . d ı tı a cı er tarafından kurtuna dizildiği· mekt d' ı ametln e ilerle· 
• .. 1 e ırler. 

nı soy emektedirler. Bunlar Badajoz'• H k f ' ueıka, Saragoss böl 1 i 
un ııa, akat kanlı kuşatılması esnasın· ıaatt ge er nde bu c muharebeler cereyan ctmekted' 

Hükumet kuvvetleri La L" ır. 
K d' mea ve 

. a ıks yakınlarında büyük rpikdarda e· 
111r •lm11lardır. 

I run eıra/mda ıiddedi 
muharebeler 

Hendey, l6 (A.A.) - Havas ajanıı 
muhabirinden: 

lhtililcilerin lrun'a karıı yapmıı ol-
dukları taarru k . z, a amete uğramı§tır. 

Dun sabah ııaat altıdan ona kadar ı. 
ru.n ~trafın.da şimdiye kadar görillme· 
mıı şı~det~ı bir muharebe olmuıtur. 

lhtılilcılerin Burgoı'dan hareket et· 

(Sonu 9. üncü u.ylad•) 

---··--··--
HER YERDE 5 KURUŞ 

TETHI Çl Kt:HlT IU · 

KEŞFİNDEN 'ONRA 

Sovyet gazeteleı·i 
hiddet içindeleı 
Moskova, 16 (AA. - Tro~ı.ki l 

Zinovievist birle ik hır tethi\i lruı u • 
munun meydana çıkarılması hakk.r:aa 
hükumet tebliginden bahseden gaıe• 
teler, çok yakında aleni surette muha 
kemeleri yapılacak olan bu çetenin ha· 
r~~atını tiddetle takbih etmekte ve sta 
hnın Lcninist idaresi altında Sov\ ,.t • 

le~ ~irliginin her sahada kaza~dıiı 
bliyuk muvaffakiyetl d tebaruıı: ettir• 
mektedir. 

Milletler c :amiy~ti 
reformu hakkııu!a 
Fran anın f ikirler3. 

, Cenevre, 16 (A.A.) _ B. Dclbos, 

Mılletler cemiyeti umumı sekreteri B 
Avenol'a Milletler cemiyetinde rcfo~ 
y.a~ılmaıı meselcsınde Fransa hukume. 
tı.nın. n~lcr du unmekte olduğunu bllı 
dırmııtır. 

B. Delbos, bu mulihauılarında Fran· 
sanın bilhusa milletler cemiyeti muka· 
velenameıinin 11 inci ve 16 ıncı mad· 
delerinin tadilini iltemekte olduğunu 

beyan etmektedir. 

Olimpiyadların son gün Ü 
General Franko (Solda) hava j ini elı 

G•nt'!raJ Orgaz'Ja birlılıtt'! 

da ikı tarafın ugradıgı .zayiat hakkınd 
katı bir fıkir edinmek çok zor olduğun: 
ve nıhayet son ıkı gtın içınde şehrin si· 
vıl halkından 1500 kı ınin azaldığını 

sanmaktadırlar. 

llt•r f(l1 af W <'Urpı~11wfor 

dr.ı•tım l'di3 or 
Madrıd. 16 (A.A) harb b kanlı-

~ınm bir t blı ı, Grcnada, Kordoba ya· 
kınında E.stramadur'da ıddctli muhare
beler ceı eyan etmekte oldu unu bıldir· 
m ktedır. Htıkumet kuvvetleri Gr na-

\'fı nou. \ OZP DE 

F..1\ ı.~r u aJtıuda 
kaldı .. ;;Jenl~r , P 

yaralananlar vaı· 
Gumuşane, 16 (A.A.) _ lO g' d un en-

beri hergün vilayet merkezine v k" e oy· 
lerine dolu ile karışık iddetli ya gmur· 
lar yagmaktadır. İl merkez ve .1 1 , • l Çe C• 
rındekı bazı koylerc düşen iri taneli do-
lu mczruata zarar vermış ve ya .. . . gmur· 
dan gozlerını aça IJI• çiftçi mahsul· 
lerinı sürup içen alamamı•tır B T u vazı· 
yet ciftçilerı aygıya du urm uştur. 

Ko ur koyune du en dolu e ya gmıır· 
1 r n tı d1 ı lden ır kan , h r 

ek 

lki 
ıcld tlı 

Dün l)()k turnuva ı ve binicilil, 
mü ahakalaı·ı yapıldı 

Almanya dünya birincisi oldu 

......... ~· 

Hol .. 11111111 u 1 

B lın 1 (A.A ) _ Ar tı 1ı K 

ova ' lıokı; turna aınnda ıyı lıır m 
va fakıyct elde etm ve tuy sıklet ma· 
çında ceııubı amcrık h Kattcrala ay 
hesabıyle galclıL çalarak altın madalya
yı kazanmıştır. Cenubi amcrikalı, gü-

mu v alm n M. b 
k 

ıner, ronz mad lyayr 
az nmışlaı dır. 

S n k siklet sınıfında alman K . 
altın mad 

1 
aıser, 

a yayı, İtalyan Matta, gumuş 
madalyayı ve ame ıkah Lau~ie bır bı JllZ 

madalyayı ka~anmı 1ardır. 

(Sonu S. ın 1 ~a tarl ) 
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1 Ş VDE: 1 
-------~öRAZ 
Olimpi~acllar,lı- kaclm a11t•tler 

Hir goızeteci arkacıa~ JJcrlınuen 

i' ~.yo:: " ..... kadın atletler erkek at· 
Jelleri inırendırccck rekorlar kırdı· 
/ar. Fakat acaba bunlar halcıkatcn 

k dm ımydı? Ge~·en sene bır çckos
/ovak ve bıı ingılız kadın atlctrn, 
ce:rahi ameliye er neucesındc, er • 
kek n!dukları anlB§ıldılctan ve l:Jer
lw :ıt dında da ko~an .atlayan ata rı 
k dtnldrU n bır çobunun koşu·' at
layış, ve atı 'ar.na ve ha11erınc "'e 

ta\ ırıarına b:ık.tıktan sonra, ınsanın 
una ıs.em,ye, ıstemıye, boyıe hır 

au~11nce geuyor. Hatta bır tran:.,z 
gaL.etecı kauın, kaclınıar ıusmınclCJ ı· 

kı tamnnı'ş kadın aclctı, aelıkanlılat 

g bı sabahıeym traş olurken gordu· 
gunu yudı. JJu sozlere wanmaıı mı, 
ınanmamalı mı? tayın edemıyoru. •• 
Anı:ak ben cıdden guzel kadw ;ıtlet· 

Jer de gordum; mesela kanadslıJar, 

bır çınlı ve bu yunanlı kız ve mu.sa· 
bakada kazandıgı ıçın yer111de dura· 
m.ıyıp zıplayan ve 'iocuk gıbı b;ıgı· 
ran sarışın bır alman kızı, trans J. -

laı ... ,, 
Ya bızım, senasını burada bile 

dinlıyc dınlıye bıuremedigımız aıııc.:· 

rikalı yüzücü Mıs! ı-~akat sahuı ., 
tam kadın oldugu ıçın musabakalara 

ıokıılmamıştı. 

"'arışın Amazon 
Jspanyol ibtılali başladığı zam.an 

butün gazet.elerin resmini koydukla· 
rı bu ıhtilfılci kadın weger lspanya· 
da çalışan bir ingiliz mürebbiye imi§· ı 
''Sarışın Amazon'' ad.1 verilen bu 
kadın geçenlerde lngiltereye don 
miiş ve aktualite peşinde koşan sı-

'"'· '•ii durakları 

nemacılar tarafından derhal resmı 

alınmıştır. Fakat hepsi masal ını 

acab.1 J 

Bir okurumuz yazıyor: "Otobüs duraklarında beklerken hafif bir b~n· 

zin kokusu bırakarak önümden §imşek gibi qeçen otomobil1erdekilere acıt 

ve - takatları olsa onlar da benim gibi yürürler ve yorulunca otobüse bi

n rlcr - derim. Fakat, zannedersem asıl onlar bana acınmakt~dırlar. Zira 

gı.ıneşin §akası yok; cayır cayır etrafı yakıyor. Otobüs duraklarında da 

b kliyenleri güne~ten, rüzgardan, yağmurdan koruyacak yetişmiş bır ağaç, 

hır sundurma, velhasıl hiç bir siper yok. Sonra, otobüs duraklarda bekliyen-

Jeri alıp gidiveriyor, iki durak arasında kendilerine yetişmek için koJU· 

ı nlara ebemiyer bile nrmiyorlar. Bu ufaktefek miJşahedelerimi pekçok 

ankaralılar, eminim ki, kendi 66rf4Ieri sayacsJclar ve otobüs idıresı lizrm 

gelen tedbirleri alırsa bir hayli de dua ılacaktn.,, 

Bi% '"' söuere ne ilive edelim! 

"Dün banliyö treninde bir ut ylibek sesle: .. Meteoroloji mütehıssrsı 

olaydım telesl:opıımu bnr. atardım. Gök 7ü.rü ile alay etmelc ayıptır.,. 

diyordu. 

llesıele pdur ld, bepimh .iNii kuru, ıiiaqli ve szcü alacığı 8ber 

verilea ağustos ayım 'betlemelcteyı&. Ağustos bitmediyse de mayıs, lıı.ri

ran. te.mmru :iadır yağmurlu devam «lıyor. 

Jlepalu sulu, laht tıt.&ız; aZJCa.l: gene ığırlıklaruxı nüel parayı 

atılıyor re telsiz telgraf imsyonlan da taze meyva kürünü artık tavsiye 

etmemek zekisım gösteriyor. Yalnız meyva yiyerek beslenme modasının 

geçmi§ veya bu tegaddi tarzında tehlike görülmÜ§ olduğunu sanmayınız; 
libresi 5 franga tatsız feltali ve J.SO franga yeşil üzümü kim alıp çocuk· 

larını yedirir? Yemiılerin en demoiratçası olan erik bile kilosu 8 franga, 

:mostralarda boburleniyor.,. 

Bir Jra .. :w~ gazetesi bavalardın, sebu ve meyvalardan, onların yüksek 
liatından böyle §iliyftt «lryor. 

Havaların ittiratsrzlığı, yağmur, yağmursuzluk, kırağı, kar, fırt a, 

60ğuk, sıcak. düşük liıtlır, yal:sek fiatlar ••. Her yerde ve her zaman sa n 

balkın kaygıları bunlardır. Ve tabir hadiseler halckında dedikodu da de

dıkodulırın en u.rarsrudır. 

Bir de bu iılerin profesyonellerinı düşününüz; böylt yüksek sesle ba-,, 
irrmas, bzhğa lısıldırlar ama yaptıkları dedikodunun en basit mevzuu 

~eltalinin t.atsı%lrğı ve üzümiln yeşilliği değil, akşam sofrasında yüuıne 

pldlikleri dostlarının haysiyet ve namusudur. 

Kslantur bir müşteri: .. _ Çakınağıma benzin doldurur musunuz' 

OLUS 

Ankaı·a avcılar ı 
ha~dlllı çok güze) 

• 
geçtı 

Ankaragücü avcılariyle Avcılar ku· 
Hıbünun hazırladığı avcılar bayn•rnı 

dun Kayaşın ıJerisindeki Nenek çayı· 
rında ve mevsımın en güzel geçen bir 
günü olarak kutlanmıştır. Sabahleyin 
9.lU trenıyle Aııkaradan ayrılan davet
lil< r arasında Jandarma umum kuman
danı general NdcJ, Askeri fabnkaıar u· 
mum müdiırü gı:neral Eyub ve seçkin 
bir kal.ıbalıl: hulunuyordu. Hazırlanan 
pıo ram aynen tatbik edildi. Atış mü
sabakaları yapıldı ve ava çıkıldı. An· 
karagucü avcıhrın.n bandosu b.tyram
larınt kutlıyan avcılara güzel saatler 
yaşattı. 

Zevkle yenılc:n yemekten sonı.ı An
karagücü ve Avcılar kulübiı adına hı· 
reı avcı; bLl c;,pız sporun ne kadar bı· 

zim olduğunu an.atan değerli bırer .ıw· 
nuşmJ yaotı.cıt Eski merkez kumdnda· 
nı merhum B. Hurş.idin kızı küçuk E
mine, avcılıgın turk kahraı anlık des
tanının bir ko'u olduğunu çok alkışla· 
nan bir şiirle >P.lirtti. General Evüb ve 
Ankara mebustı A&agündüz, aynı mev
zu etıafın:ia alclk1 Jle dinlen:n ilö mü
sahabı- yapılar. 

Akşama kadar eğ•enen avc&lac ve da· 
vetlileri 17.55 trenıvle dönen-L" l't:beci
de indiler ve m:.n:iad önde olduğu hal· 
de Milli Hd.kuniyet meydunna ._t.ıerek 
Atatürk anrtı::ıa bir taziuı ve "oğhlık 
çelengi koyd.ılu. Çn kaya ga7ctesi sa· 
hibi B. Namık Edib bir söylev verdi fs. 
tiklil marşı söylendi ve bu güzel gün 
neıe içinde böylece bitti. 

Her yıl ankaralılara en güzel ve u
nutulmaz kır gününü yaşatan avC"".ılaı •• 
ll'tzı e b lhassa Ankaragücü.nUn avcı· 
Jannı ıt-JtJarız 

Bafra halkevlileri 
Sinop'ta 

Bafra, 16 (A.A.) - Sinop halkevinin 
geçen sene yaptığı ziyareti iade için hal
kevimiz temsil spor ve müzik kolları
nın iştirakiyle bugün 35 kişilik bir kafi
le Sinop'a gitmiştir. 

DiL KÖŞESi 

Bir vilayet gazetesinin başyazısııı
dan: 

••uzun seneler kurakbğın yoksullu· 
ğunu çekmiş olan köylerimiz ... " 

Pek çok şeylerin yolcsulluğu çekı"lir 
ama, kura1dığm da yoksulluğu çekile
bileceğini ilk defa işitiyoruz. Kuraklı· 
ğın bir mahrumiyet te~Jcil ettiği ner.ede 
görülmüş teYdir? Acaba, muharrir, sa
dece "lcura1clık yüzünden yoksulluk 
çekmi~ ... " demek isumiş olmasın? de· 
vam edelim .. 

•• .... Köylerimiz yağmurun verdiği 

bereketli vaziyetle cidden sevinmiştir''. 
Vaziyet ''verilir'' mi? "Bereketli va

ziyet'' ne tuhaf bir tabirdir. 

"Türk köylüsü ona yavaş yavaş ve 
köklü bir surette "'şılanmış olan iyi ve 
özlü fikirlere, onların genligini koru
yacak icapları kabulde fırsatı bekle
mekte olduklarını da bu vaziyet karşı
sında i pat ederek iki güzel esasın ta· 
hakkukunu belirtmiş oldular.'' 

Benim gibi, siz de bu cıimleyi dik
katle okuyun, tekrar tekrar okuyun. e
ğer bir şey anlamava mu~ ffak olursa
nız, çol: iistün bir anfayl§ kabiliyetine 
sahib oldıığu11uzu kabul etmeve merbur 
kalacağım Tefsire hacet yok, cümle 
mahiyrtini gqr.Jere haykrrryor. 

Menşe şahadetna· 
meleri hakkında 

Ekonomi ve Gümrükler 
Bakanlıklarının bir 

kararı 

Ekonomi, Gümrük ve İnhisarlar 

bakanlıkları yabancı memleketlere sev
kedilecek ticari mahiyetteki her mal İ· 
çin menşe şehadetnamesi alınması hak· 
kındaki Bakanlar heyeti kararının ne 
şekilde tatbik edileceğini kendi teşki· 
latlarına bildirmi lcrdir. Her iki bakan
lık bu emirlerinde menşe şehadetname
si alınması mecburiyetinin bilhassa ma
lm mcnşcini eksper vasıtasile tetkik ve 
tahkikat imkan bırakabilmek olduğunu 
halbuki ticaret ve sanayi odalarınca 

menşe şehadetnamesi alınması hükmü· 
nün muhtelif şekillerde tatbik edildiği
nin vaki şikayetlerden anlaşılmış bu· 
lunduğunu ve kararname hükmünün ti
cari icap ve te mülleri ihlil etmeksizin 
tatbik edilmesini tcşkiiatlarmdan iste
mektedirler. Bu emre göre men e eha· 
detnameleri için şu. tarzda muamele ya· 
pılacaktır: 

Tüccarın malın sevkinden evet alU· 
kadar ticaret ve sanayi odasına müraca
at etmesi ve bu suretle malın herhangi 
bir ekzersiz için bulundurması üzerine 
Odanın menşe şehadetnamesi verilece
ğine dair olan, muvafakat beyanını 

Gümrük idaresine ibraz ederek malını 
ihraç etmesi mümkündür. 

.Ancak bu takdirde, lüzum ,gösteri· 
lecek ol•n vesaiki malın gümrük ibra· 
cat muamelesinin tekemmül ettiği ta· 
rihten itibaren nihayet on beş gün zar
fında alakadar odaya tevdi ederek be· 
hemehal menşe tchadetnamcsi alması 

lazımdır. 

Zonguldak ıporcıılan Bolu'da 

Bolu, 16 (A.A.) - Bugün Zongul
dak sporcularıyle Bolu sporcuları ara
smda yapılan voleyböl revanş m.ı~mı 

Bolu Halkevi sporcuları kazanmıştır. 
Bolu, 16 (A.A.) - Bolu sporculariy

le futbol ve voleybol maçları yapmak ü
zere Zonguldak'tan bir sporcu grupu 
dün şehrimize gelmiştir. Dün yapılan 
voleybol maçında Zonguldak takımı Bo
lu'yu 15.5 e karşı 15.8 le yenmiştir. Bu
gün de futbolcular karşılaşacaklardır. 

Dün akşam halkevinde misafir spor
cular ıcrefine bir akşam ziyafeti veril

. tir. 
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ULKU 
Halkevleri dergisi 

Direktörü: Prof. M. Fuad Köprülü 
Ağustos aayıamdUi yazılar: 

Montröde kazanılan zafer.: N. A. 
Küçuka. Osmanlı devletinin doğması 

ve büyümesi: M. Faad Köprilü. Japon 
Maarif teşkilatında orta ve yüksek öğ
retim kurulları. Kemalizm hususiyetle
ri, Nusret Köymen. Türk müziğinin in· 
kişaf yolu, Adnan Saygın. Buhranlar 
ve kimya sanayii, Gerngross. Yenisey· 
Orhon harflerinin mensei meselesi A. 
Caferoğlu. Berlin 'Oniversitesinde fel· 
sefe derslen, Ziyaeddni Fahri. 

Notlar ve iktıbaslar: Papalığın Mo
ğoJlarla münasebetlerinde bir safha, 
Gino Borglıezio; Sümerlerde gamalı 

haç sembollerinin inkisafr, Cemal 'Kop· 
rülü: Şelıiı ve köy meselesi, Cemal 
Köprülü. 

Selcscn sayfalık dergi her yerde 25 
kuruşa satılmaktadır. 

........... o (}(Jl;tJlD ~ 

it P elocr 'İlJ ........... . 
t nkılab Dersleri ~ 

(Le f ournal gazetseinden alınmıştır.) 

Ankara ve htanbul Universİ· i 
telerinde R. Peker'in verdiği inkı· ! 
liıb derslerinde tutulan t.lebe i 
notları, gözden geçirih:likten &OD· ~ 
ra, ULUS Bas.ımevince kitap ha· i 
linde basılmıştır. 124 sayfa tutan ~ 
eser. yalnız basma maarafJ kar· ~ 
fılığı olarak her yerde ON KURU· i 
ŞA s tılmaktadır. ~ ································ ...................... ... 

Yüksek lıir se , .. ~· 
orne~ı 

. dl 
Ankaranın Ay,aJı ınevk 

Bay İsmail Kocaer, uzun Y1 
ri sarfettiği emek ve gayr c 
dana getirdiği 21 dön um b 1 b' 
va bahçelerini köşkü ve ın 
ile birlikte Çocuk Esirge e 

. r 
na hediye ve teberru cto ı 

Bay İsmail Kocaer c 

mektebi talebesinden il 
lük ittihamılc istibdadın 

mı, burada v 

bu fedakar tıbbiyeli bir 
yatını kazanmaı,;ct bir tar f 
va balısesıni yetiştirmeye çal 

Çocuk Esirgeme Kunıınuıt 
giın ılerliyen geniş çalı ınaJarı 
dımlarıru takdir ve se gi jJe 
takib eden Bay 1sm:ıil Koca.et 
rumun ugurlu ve ulusal çalı. 
candan kapılarak bütiın eıne"iOS 
yavrularla yoksul anneJen 
yardımı olmak için severek bit 
suretiyle çok asil ve dcgerlı 
karlık gö:.tenniştir. Bu :hedıye 
mail'in yuksek duygu ve c~nd le 
ğiyle yapıldıgı için çok buyı.ı 
vardır. Çocuk Esirgc:n gıı 
bu ,. .. r'f.kttn gcvgiy.i ka%3lld ııt 
layı tebrik ederken Bay ısın..a 
erin fcdakarlıgını da kutl~r, 
zenginlerimize gi.ızel bir ornel< 
nı ve bu büyiık fedakurhk a 
çoğalmasını dileriz. 

Orduda ziraat bo 
yeniden açıldı· 

Ordu, 16 (A.A.) :_ Yenid::.
masına izin verilen ticaret ~ t 
yük bir törenle açılmışur. Zırt' 
sı yeni mahsulden altı bin kil0 

satışa çıkarmıştır. Kabuklu 24 

~8 kuruştan satılmıştır. ..Ji 

Muğla'da ürün çok~ 
Muğla, 16 (A.A.) - Bu yıl 

badem, W:üm ve .zeytin uruııil -
yıla göre daha iyidir. Son yal 
murlardan darı mabsulıi fay 

~· bazı yerlerde kelle çıkarını ırııf~ 
kısımlarda darı hasadı yapıl ·yl 
cir ürünü de geçen yıla göre 'ro'llJI 
sahillerde gelişmiş ve Bodrıl ""~ 
rutma işine başlanmı~· J{oı:~ Al 
lünde bu yıl bazı hastalıklar 'f"' ~ 
!kat beher kutudan 30 35 Jcilo 
alınmzştrr. 

Bugün hava çok &ıc:akt1· 
derece 31 - 32 ye çılanlftıı'• 

Ankara nd)·otUu 
ı - Kliaik plak netri11 

2 - Çocuk saati 
3 - Karışık neşriyat 

4 - Ajans haberleri 
S - Caı: muıikisi 

İstanbul radY08" 
18.- O a musikisi (pl:k) 
19.- H berler 
19.lS Muhtelif plaklar 
20.- Halk musikisi (pl"k) 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler. tıs 

Saat 22 rlen sonraAnado d 1 
nrn ga•e 1.re ma. su& ha\13 
verile;ek ır. 
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ASI 
Askeri vazfrct ııedir? 

• .. nı'stler ile faşistler 
ı 'da komu spanya d··nva efka· • • 1 b gw uşma u J 

arasındakı kan ı 0 
• thti-

. lde devam edıyor. 
rını ışga · · d'ğ" h ide 
lal dördüncü haftasını bıtır ı ı a 
hala neticede hangi tarafın galebe çala· 

w h kkında kati söz söylenemez. Bu: 
cagıl ab aber '1iOn hafta içinde asken 
nun a er • . . . 

. . fa~istler lehıne ınkışaf etme· 
vazıyetın :< • 

ğe başladıgı anlaşılmaktadır. Malum· 

dur ki isyan Fas'ta başlamış ve on~a~ 
sonra İspanya yarım adasına geçm~ş~ı. 
Donanma hükumete sadık kaldığı ıçın 
asiler, uzun zaman, Fas'tan İspanyaya 

. 1 d" Ancak lspan· 
asker geçirememış er ı. . Al· 

İ l tngıltcre ve ya donanması, ta ya, 
"k" ve Fransanın da ısra· 

manyanın tazyı 1 • 

riyle Tanca'dan ayrıldıktan sonra ası-
lcr Fas'taki kuvvetlerini tspany·a yarım 

. w b ladılar. Bunun adasına geçırmege aş 
. ld San Sebas· · · b"r taraftan ~ıma e 

uzerıne ı M d · d üzerine 
. d" ğ taraftan da a rı tıcn. ı er . •. ıısiler 

d S Sebastıen ın ° 
taarruz basla ı. an b"ld" "Jm-'cte· 

. d"ld"gi ı ın -="' tarafından ısmıl e 1 1 k 
dir. Madrid bu taarruzlara karşı mu ~-

. da hükumet kuvvetlerı· vemet cdıyorsa . 
nin her tarafta tedafüi bir vazıyette bu· 

lunduklan anla~hyor. 
••• 

rııtiliil ue derletler 
"k" "mre boğı•şurken 

İspanyada ı 1 zu b" 
· 1 · km;ı ı-devletler de İspanya ış erıne 
· ı ·· · smektc· taraflık siyaseti üzerınc e gor.u . 

dirler. Fakat bu görüşmeler bır netıce-

d w gibi işlerin aldığı cerc-
yc vanna ıgı ' • . d 

.. bı"r neticeye varabıleceğı e yana gore, 

şüphelidir. k" 
Bitaraflık teşebbüsü maltı~~~ • ı 

Fransa tarafından ileri sUrulmuştU. 
k Ü her Buna başta İngiltere olma zere 

• . ·b · l muvafakat ce· devlet prensıp ıtı arıy e . . 1 

d . Fakat pren ip ıtıbariy e 
vahım ver ı. Al 

k b. mana ifade etmez. -
"evet'' deme ır d 

f k t etmiş: Rusyanın a 
manya muva a a . mu· 

f kat etmesi şartıyle. Rusya 
muva a f • 

. . Portekizin de muva a 
vafakat etmış '. kiz muvafakat 
kat etmesi rtıyle. Porte • 

. M'"lki tamamiyeti garantı altı· 
edıyor. u d 
na atınmak ve komünist propagan ası 

• 1 o· w er taraftan 
yapılmamak şartıy e. ıg . • . . • 

İtalya ılerı sUrdU · 
artların en ağırını komil-

ı 1 ·a bu memlekette İspanya 
ta> • d a . . a ılan propagan ay 

nistlerı lehıne ~ ~ . . Yani {ran· 
·hayet verilmesını ıstıyor. . 

nı , . ·n sosyalistler lehıne ya· 
sız gaıı:ete.erını ·1 . ··r 

1 ak ı erı su • zı va~mamalarını şart o ar 
. . b" sosyalist fransız 

me'·tedır kı bunu. ır h a 
. . . Frans 'daki sol cena g • hu onetının . . 

d bilmesinın ımkan 
zeteleıe empoze e e b"t aflık de· 
ve ihtimali yoktur. Bu, ı ar 

. . "h demek olur. gil, fa ·stlığın ı racı 

• 
l t<rh-a' m n siynsf'ti 1 

· bu görüşme er 
Bitaraflık etrafındad 

1 
t de kendi 

her ev e 
devam ederken. · mreve yar-

. . akın olan zu , 
prensıplenne Y • 1talya tayyare 
dımcla devam ~dıyor. a ve tayyare 

Al anya par 
gonderivor. m .1 on ingiliz 

y1rım mı Y 
yolluyor. Rusya. 'd göniıllU asker 

l d Fransa an 
lirası yol a ı. 1 maksadsız 

' • bii bu yardım ar 
gıdıyor. Ta d 1 t bir şey ummak-

or Her eve 
yapılmıy · . an ile yakın aHi· 
tadır. İtalyanın ~u ılsdy • Geçen hafta 

abıt o u. 
kası resmen s ken düşen tay-
Cezayir üzerinden geçer • buzu

. f nsız mahkemesı 
yareciler bır ra , "tmek için 

5 temmuzda Fas a gı 
runda 1 ··ylemişler· 
h 1 k emri aldıklarını so 
azır ı d baş· 

"htilali 18 temmuz a 
dir. 1span~~ ı İ asilere yardım 
1 4 ğ gore talya, 
• a. ı .:na .. 1 hazırlığa başlamış bu· 
ıçın uç gun eve k • Filhakika asiler 
1 du deme ur. 
unuyor d' d bu muvaff a· 

galebe çaldıkları tak ır e 
. ·r de edecek olan 

kıyetten en çok ıstı a 'da ne İ -
İtalya'dır. İtalya ne İspanya ' 

• d ı.i adalarında, ne 
panyanın Akdenız e,. F 

' d arazi alamaz. a· de İspanya Fasın 3 ~ t 
- k İ h"'kümetinin dostlugu • at spanya u . 

f foailtere'ye. dı· 
talya'nın bir tara tan h • 

,,• a karşı vazıyc· 
ğer taraftan da Fran'S Y 
tini hayli takvire eder. 

... $ 

Frcmsa'nm t'aziyeti .. 
. F nın hiç ıoıı· 

Sağların galcbesı ransa . . f . t 
ne elvermez. Fran bugiın ıl:ı 

d lr . İt:>lya dikt t'" \'.w .. ··1 kom U&ll l " • 
or u un .. 1 '·'erı ve Alman a. Bu fa ist di'·tator u 

. e .. 
aı ına üciıncü b. r r i t k m \1 l ı 
~tnı k istemez. 1" t an a irın S· 

. d.lt"rrivecek P ıı auın İt->lya ıle k va e 1 

t r h nı: v A n•pa har·• fi 

, İ fr n 1· r.ık olursa p nın. 

A 
ile Afrika imparatorluğu arasındaki 
münakale hattı üzerindeki ehemiyeti 
anlaşılır. Fransaya düşman bir ispanya 
Fransanm imparatorluğu ile olan mu· 
vasala ve münakalesini kesebilir. 

Almany.aya gelince; bu devletin si
yaseti sarihtir: Fransayı zayıflatan her 
amil, Almanyayı takviyeye yarar. Kaldı 
ki asilerin İspanyada kurmak istcdikle· 
ri devlet şekli Nazi partisinin pren ip· 

lerine uygundur. 

/ngiltere'ye gelince ... 
İspanya ihtilaline karşı en müşkül 

vaziyette bulunan lngiltere'dir. lspan
ya'da hangi taraf kazansa İngiltere za· 
rarlıdır. lngiltcrenin yüz E•.nelik, hat· 
tii iki yüz senelik Akdeniz politikası, 
pasif bir İspanyaya dayanmaktadır. 
Akdenizdcid İngiliz hegemonyası on 
sekizinci asır içinde İspanyol impara
torluğunun sukutu ile başlar. Bundan 
sonra zayıf ve milletlerarası münase
betlerinde daima pasif kalan bir İspan
ya lngilterenin i ine en elverişli bir 
İspanya olmuştur. Yüz küsur yıldır is
panya, Belçika ve İsviçre gibi hükmen 
değilse de filen bitaraf bir memleket va· 
ziyetinde bulunmakta idi. Bö~le ~ir .1~
panyanın garbt Akdenizcfe.kı ıng~lı~ 
hegemonyasının devamı içın elverışh 
olaca~ı aşikardır. 

Şimdi sağlar da kazansa, sollar da 
kazansa, İspanya milletlerarası müna
sebetlerinde pasif olmaktan çıkıp aktif 

olacağa benziyor. Sağlar kazanırsa:. İs· 
panya İtalyanın ve Almanyanın nufu
zuna girecek. Sollar kazanırsa, Rusya
nın ve herhalde Fransanın siyasetine 
tabi olacak. Hiç bir cereyana tabi ol· 

masa da ispanya Akdenizde iddiası o
lan bir devlet olarak ileri atılacak. Bu 
üç vaziyetten her birinin İngiltere için 
ayrı tehlikesi vardrr. Hlndistana sahi
bim diye Akdenizi bir buçuk asır bc
nimsiyen tngilterenin bu iddiasına ev• 
veta, bir Akdeniz devleti olan İtalya 
meydan okuduktan onra fimdi de dl· 
ğer bir Akdeniz devleti mi meydan O• 

koyacak? İşte tngiltercnin endiselcri. 
•o 

Fran .e.a :ue Lelıilftan 

Şarki Avrupa politika hareketlerin
da askerler daima bUyük ı:oı oynamıı· 
lardır. Harbtan evelki tarihi Fransa • 
Rusya askeri ittifakı Fransa general
lerinden Boisdeffre ile rus erkSnıhar
biye reisi Obruçerin eseri idi. Fransn
Lehistan ittifakı da general Weigand'ın 

Lehistanı ziyareti sıralarında yapılmış
tı. Bunun içindir ki fransız erkanıhar .. 
biye reisi general Gemlin}n bu aralrk 
Varsova'yı ziyaret etmesi Avnıpada de· 
rin al· ka uyandırdı. 

Gerçi bu ziyaret, Rusyaya karşı ka
zanılan zaferin yıldôniımiı münasebe· 
tiyle Lehistan hükümeti tarafından ya
pılan bir davet üzerine vuku bulmakta
dır. Fakat herhalde Şarki Avrupadaki 

siyasi vaziyetin mahiyeti göz önünde 
tutulacak olursa, bunun ehemiycti a i
kardır. Lehistan Avrupa'da askeri ve 
siyası vaziyeti en nazik olan bir devlet

tir. Şarkında kocaman Jı:omünist Rus· 
ya, garbinde de kocaman fa!list Alman
ya vardır. Bu devlet, uzun zaman em
niyetini Fransa ile 1921 senesinde yap

tıgı bir askeri ittifaka dayadı. Sonra 
1934 senesinde Almanya ile on senelik 
bir misak imzaladı Fakat bu 1934 misa
kına ra~men Fransa ile olan ittifak 
bağlarını kesmedi. Binaenaleyh resmen 
Fransanın, fakat filen Almanyanın 

dostudur. Ancak vakti}•le resmi dostu 

olan Fransanın Sovyctler ile ptığr 

misak hoşuna gitmediğı gibi, geçenler
de fili dostu olan Almanyanın Avus-

turya ile yaptığı anlaşma da hoşuna git
memiştir. Bilhassa Dan ig hükumeti
nin siyaseti Lchistanda endişe uyandır· 
mıştır. Bu vaziyette acaba Fransa, yeni 
miittcfiki olan Ru&}'a ile eski müttefiki 
ol n T .ehistan arasındaki men•aatleri te-

lif ederse, Lehi tan tekrar Fransa cep
hesine geri döner mi dh e sual akla ge
livor? Lehistanın fraı sız dostluğuna 

kıymet \'e ehemh et verdi i şüphesizdir . 
F~kat Almanvadan da çok korkuyor 
B:naenaleyh 1Q34 anlaşmasından onra 
A lınaıwavı viıcendirmek istiveceği de 

ht-lidir J.ra ı ız dostlu~u Lehistana 
rkt n. alman do tlu •u d:ı garbtan cm

nh<."t vt-rirse, T ehiı:t ,.ın b•ı elverİ!;li 
v .. ;, •i bir t r"fa bır. kmak isti~ecewi 

!lUTlh 'ı •r Et u J Lehi t n 1 ı t n 

ULUS 

İspanyol asileri 1500 mili i kurşuna l. z il 
(Ba§ı ı. inci sayfada) 

miş olan tayyareleri, 10 kilometre u ~n: 
lugunca hükUmet kuvvetleri ccphesını 
bombardman etmişlerdir. Fakat huku
met kuvvetleri Bilbao'dan gelmiş olan 
1000 kadar milis kuvv1..tiyle kuvvetlen
dirilmiş olduğundan, şiddetli bir muka· 
vemet göstermişler ve sonra mukabil t~
arruza geçerek ihtilalcileri büyük ~ayı
at vererek çekilmege mecbur etmışler
dir. 

Öğle vakti lrun cephesinin her ta· 
rafında sükCın yeniden kurulmuş lıulu
nuyordu. 

lliiJ.·iin,ıeı lmuuetleri KordolJlt
daıı sekiz loil.omctre uzal;ta 
Madrid, 16 (A.A.) - Kordoba iızc

rine yürüyen milis kuvvetlerine kuman
da etmekte olan sosyalist ınebus Gue
ro'nun bildirdiğine gôre, kumandası ~!
tındaki kuvvetler mezk{ır şehre ekız 
kilometre yaklaşmışlardır. . 

Grenada üzerine yürüyen ötekı kuv· 
k·1 ınetre uvetler de bu şehirden 15 ı o 

zakta bulunmaktadır. 

Ouiedoduld iisilı•rin 
vaziyeti kiitii . 

Madrid, 16 (A.A.) - Gazetclerın 
ğ .. o "ed 'daki asi kuvvet-yazdı ına gore, vı o 

. . "faka filen de evci resmen müselles ıttı ' 
müselles itilafa bağlı olan ltalyaya ben
zer. Şu muhakkaktır ki her ik! tarafa 
da bağlılık ifade eden böyle bır siya

seti idare etmek çok zordur. Bu: a?c~k 
Makyavellerin yapabileceği bır ıştır. 
Çünkü her iki tarafa da bağlanmak de
mek, hiç bir tar fa b ğlanmamak de• 
mektir. İki tarafı da Jcollayım diyen 
devlet bazen çdcta kalır. 

••• 
lngiltere ve Mı ır . 

İngiltere ile Mısır arasındakı mua-

hedcnin mı.isveddesi tamamlanmış ve 
yarım a ırlık bir mc elcyi n\h yctlen· 
direcek olan muahedeyi imzalamak ü

zere Mısır heyeti Londra}•a hareket et
miştir. Muahedenin en çetin olan iki 
noktası askeri ahkamı ile Sudanın mu
kadaeratı meselesi idi. Askeri ahkam 
ilzerinde evclki hafta, Sudan mesele i 
üzerinde de geçen hafta mutabakat ha
sıl olduktan sonra daha nz ehemiyetr 
olan kapitülasyonlar meselesine geçil
miştir. MalCımdur ki kapitülasyonlar 
rejimi Mısır'a o manlı devrinden inti
kal etmiştir. Mısırlılar bu rejimi kaldı
rabilirlerdi: fakat İngiltere, diğer me
seleler kendi noktai nazarına uygun şe
kilde halledilinciyc kadar bunu elinde 
silah olarak tutmak istedi. 
Mısırda kapitüla yonlardan her dev

let istifade etmektedir. Yalnız , Türki
ye istifade etmiyor. Çünkü hiç bir za
man kapitulasyon hakkı almamıştır. 
Sonra Almanya, Avusturya ve Maca
ristan harbtan sonra haklarından vaz 
geçmişlerdir. Rusya da bu hakkını terk
etmiştir. Şimdi diğer devletlerin de ka
pitülasyon hakkından vaz geçmeleri ıa
zımgeliyor. İngiltere ile Mısır ara ın
da yapılan müzakerelerin mevzuu, pren
sip meselesinden ziyade şekil meselesi 
etrafında olmu tur. Yani kapitiılasyon
ların ilgası meselesi değil, nasıl ilga 
edileceği mesele i, Mısırlılar emrivaki 
yaparak ilga ctmeğc taraftar olmuşlar. 
İngilizler ise. nUikadar devletlerle mü
zakereye girişilmesini iltizam ctmisler
dir. lngiliz noktai nazarının Mısır ta
rafından 1'abul edildiği bildiriliyor. Bi
naenaleyh Mısır • İngiltere muahede
. inin imzasından onra Mısır kapitiılas
yonların ilgası için alakadar devletleri 
bir konferansa çağıracaktır. İngiltcre
nin bu konferan ta Mısıra yardım ede
ceği bugün yapılan anlaşma iktıza dır. 

Mısır ile İngiltere arasında kopitU
lasyon meselesi iızerindeki bu anlaşma
dan sonra artık munhedcnin imzasına 

hiç bir engel kalm~mı tır. Muahedenin 
imzasiyle 1882 ilkbaharında Mısırın in
gilizler tarafından i gali ~üniınden be· 
ri sürüp giden daha halledilecek ve Mı
sır da 1nı::iltere ile imzalıvacağı mua
hedenin hukümranlık haklarını bir de
rece\ e kadar tilhdid eden çerccvcsi için 
ete milletler ra!lı hav~tma müstakil bir 
devlet olarak karışacaktır 

lerin vaziyeti çok fenadır. Albay Tranda 
sulıaylara milislerle konuşmalara giri· 
şilmesini teklif etmiş fakat bunlar bunu 
reddederek albayı hapsetmişlerdir. 

lliikiimetçilcrin bir ıcuırrn::ııı 
11ii. hiirtiiltlii 

Burgo , 16 (A.A.) - Asılcr umumi 
karargahının bir tebligine gore, hukU
metçılerin kuvvetli bir kolu, Avila'ya 30 
kilometre mesafede kain Naval - Perara 
sıkı bir hucumd bulunmuştur. Sanıldı

ğına göre, hükiımetçilerfo hedefi, Mad
rid etrafında yarı daire teşkil eylemekte 
olan asilerin hatlarını yarm:ıktı. Hukii
metçilerin bu hücumu, buyuk zayiat 
verdırilmek suretiyle pUskUrtülmu tur. 

Asilerin tebliğleri 
Rabat, 16 (A.A.) - Saat 13,30 da 

Sevil radyosunun bildirdiğine göre, si
mal cephesinde, hiıkümetçilerin irtibatı
nı kesmek ve Biskaç ve Guipuzkoa vi
liiyctlerindeki asiler arasında irtibatı 
vücuda getirmek maksadiyle İrun'a kuv 
vctli bir hücum yapılmıştır. Valcra kolu 
Malaga'ya doğru ilerlemesine devam ey
lemektedir. Malaga radyo vasıtasiyle 
yardım istemiştir. Oviedo'daki asileri 
takviye için Feriol'a bir çok gönulliı ka
fileleri çıkmıştır, 

A ilere göre Kordoba'da 
iikı'ln uar 

Sevil, 16 (A.A.) - Sevil radyo is· 
tasyonu aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

"Madrid hükümeti tarafından neıre
dilmi olan haberler hilafına olarak Kor
doba'da sükQn hüküm ürmektedir. O
rada münakaUit ve umumi müesseseler, 
normal surette faaliyette bulunmakta
dırlar. 

Alcezira 'dan hareket etmiş olan mil· 
li kuvvetler kızıl mili lcre hücum ederek 

onlan büyük zayiata uğratmı tardır. 

Antckucra chrinc karşı yapılan taarruz 
e nasında ve chrin zabtı ırasınd mü
him hasarat vukun gdmi tir. 

il. Azaıuı'ıım bfr 1.-arcırrıtmu•. i 
Madrid, 16 (A.A.) - B. Azana, bir 

kararname neşrederek ihtilalcilerin elin
de bulunan E pana ve Nalesko ismin-

deki iki harb gemıs ni korsan '! m·.,ı 
etmiştir. 

t'ç iııµili::ı t '-")un• .. ; 

llor. "lmıu t.!·~, 
Loııdra, 16 (A.A.) - Oç Ha i a ı 1 

tayya.esi bugi.ın Bar elon'a gıtmek ı 

zere Kroyd n meydanmdan uçmu laı d r 

Bu tayyarelerı id re c !enler ın k r 
kumpanyanın adamlarınJan de~ıldır . 

Öte taraftan Fransada tevkif edilm 
iken lngiltcreye donen dort Foker tay
yaresi de yapancı pilotların idarc .. ı al
tında I ; •lıon'a uç nu lardır. 

Kolumbiya lıiildi1m•tirıi11 trıwri-

hadan bir dilt•ği 
Vaşıngton, 16 (AA.) - Kolumlıiya 

hukumcti, Ameı ıka dış işler bakanlrgın
dan Madrid'deki Kolumbiya elçi iylc 
kvnsolosunun amerikan elçiligine sı ~rn
ınalarına izin verilmesini istemiştir. Bu
mın uzerine dı işler bakanlığı, Madrid'
oı ki amerikan elçiliğine gereken talı· 

matı vermiştir. 

A ileı· tleni:::.ı•. t01·11il di;J..·tiill•ı 
Londra, 16 (A.A.) - Majorka ada 

sının merkezi Las Palmasdan Roytere 
bildirildiginc göre, asiler, muhtemel 
bir hükilmet taarruzuna karşı biltun 
koylara torpil dökmüşlerdir. Yabancı 

gemiler bu vaziyetten haberdar edil
mi tir. 

llu,.go.tf
0

dtı lıir ilıtiliil 

l.:onıitı•ıci lmrııltlu 
Burgo , 16 (A.A.) - Burgosda lıil 

kümet aleyhine isyan ctmiı bUtUn vila· 
yetler üzerine hakim olmak üzere blr 
ihtilal komitesi kurulmuı bulunmakta
dır. Sekiz kitiden mUrckkcp olan bu 
komitenin rel i general Kabanellasdır. 
General Mol şimal orduları b kuman· 
danı, general Franko, cenup orduları 
başkumandanıdır. Ve her ikisl d~ bu 

komitede azadrr. Eski Burgos valisi, iç 

işler bakanlığını yapmaktadır. Komite
de bunlard n başka azfi ol rak albay 
Menlaner, allıay Moreno ve albay 'Gal
deron vardır. Komiteye bağlı ayrıca 
finans, ziraat ,inhisarlar, nakliyat ve 

matbuat işlerine bakan komisyonlar dıı 
mevcuddur. 

-------------------···-------------------
İspanya işlerine kanşmanıak meselesi 

•• 
nıu İı giltere. 

fransız 

acleıni 

teklifini resı 

alıale l alck~ıııdai" i 
e~J 1 ahul rtti 

Paris gazeteleri Almanya ve İ taly .. un, f ransız 
teklifine tahmin edildiğinden daha elverişli 

bir cevab vereceğini sanıyorlar 
Pcuis, 16 A A.) - Sir Klcrk, dun 

ogledcn ~onra B. Dcllıvs"a Lpımya ıı;

lcrine karışılmaması hakkmciakı frctn· 
sız tekliflerine lngılterenin resmen 
muvafakat etmi§ oldugunu bii<lırmi~tir. 

lngilterenin vcrnıış oldu~u cevap
ta umumi bir itilaf akdinin italyan, al
man, sovyet ve Portekiz hiıkiımetlerinin 
iştiraki rtiyle mümkün olduğu bil • 
dirilmektedır. 

Paris sıyasal mahfilleri, lngiltere
nin kararını hoşnudlukla karP-ılamıştır. 
Bu manfiller lngilterenin vermiş oldu
ğu cevabın doğrudan doğruya Roma \'e 
Berline kar ı yapılmış bir hitap mahi
yetinde olduğunu çUnku Muskova ve 
Lizbon hükümetlerinin fran ız teklif
lerine daha evvelce müsaid bir surette 
cevap vermiş olduklarını bildirmekte
dirler. 

f'ransız dış bakmılığırım h•bliği 
Paris, 16 (A.A.) - Dış İşleri Ba· 

kanlığı tebliğ ediyor: İngiltere buyUk 
elçisi, Fransanın İspanya hadiseleı ine 
karışmamak hakkında teklifine Büyiık 
Britanya hukiımetinin resmi iltihakını 
tazammun eden bir mektubunu dün 
ögleden sonra Fransa dış işleri bakanı 
B. Delbos'a tevdi eylemiştir. Buylik 
Britanya hukumctinin bu kararının tat· 
biki, fransız, nlman, italyan sovyet ve 
Portekiz hukiımetlerinin iltihakına 

bağlıdır. 

Fransa h.ukumeti, lnı;iltcre lıııl.u 

metinin bu tebliğini öteki hükümctle· 
re bildiı>ecektı r 

Paris, 16 (A.A,) - İspitrıya ı~ıerııı· 
de lııtaraf kalınması haklnndakı fra•1 
sız prole ine lngiltereniıı iltihak eltı· 
ğıne dair olan tebhğiıı ne n dolayısh · 
le P. rı gazeteleri, hal ya ıle Alman· 
yanın ela bu hu usta şimdiye kadar tah 
min edıldiğinden daha elverişli cevap· 
lar vereceklerini u~ıd etmektedirler 

Jurnal c.:azcte inin Ilerlin muhalıı
ri dıyor kı: 

"Alman CC\ 'ıı ha.ı:ırdır ve muı;bel· 
tir." Bununla lıeıalıer Mdteıı gazete ı

ne Berlinden gonderilen bir tclbrafta 
da şöyle deniliyor: 

' Umumiyetle iyi haber alan mahfıl
lere öre lrnaıı hukümeti imdilik 
fransız notasm:ı cevab vermcıncğe ka
rar veımi\ tir."' 

En sag cenahıı• g•ıelesi olan "'Lo 
Jur" İtalyan gazetelerinin neşriyatını 
ele alarak diyor ki: 

" J.'ranaız teklifleri eger ümıd edi
len neticeyi vermezse bunun se • 
bebı resmı tekliflerin edaı;ı ile huku
metimb:in dogrudan do.,rtı} a mesuli • 
yetini işin içıne okan haıı ef:ıl ve İc· 
ra:ıtın mahi} eti arasıııd.ıki mubaye.1cl· 
tir." 

Knn*1mınw:lıl.· tel.-lifim· mmıo· 
/ cılwt Cl't•nln u,•,.enln· 

Paris. 16 (A A.) - Dı, ı le bakan 
lığı İspanya ışfeı ine knrı ılnnm ı vo· 
lundaki fransı teklifine Portekiz, 
Bul.,arı tan, lılanda, Yunanis n ve 
isvcçten c itib rı\ 1 ın t\ af t c 
vahları alını t r 
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Cu mu riyctin ı·ealbpsyonforı 
_..........,._,,,._ ----

Ol{l\iANl1 RI1\1IZ iÇiN: il 
(Başı ı. ıncı sayfada) teremeyiz. Yalnız sahillerde yü~ler-

man mühendisi mevcudlu iki orman ce kilometre uzaklaşmış veya tabii 
amenajman grupu kuruldu. ~~ ~p- manialar arkasına gizlenerek varlığı-
lar en ziyade işletilmek kabılıyetın- m koruyabilmiş ormanlar elimizde FRANSt\DA SOSYALiST TECRVBENt JVER iCiDERSIJ 
de' olan ormanlık bölgeleri üzerinde kalmıştır. En kuvvetli kayıd ve tarl· 

b. · bA A d lar en kudretli mukaveleler, en kesif vazile aldılar ve ın cenu 1 na 0 • 
lu'da öteki de şimali Anadolu'da or- teşkilat ferdlerin veya hususi teşek-
man amenaje işlerine başladılar. küllerin eline bırakılan ormanları bu 

Amenajman grupları çalıştıkları kötü almyazısına düşmekten kurta-
onnanlann nirengiye dayalı munta- ramamış•ır. lste bu kati kanaat do-
zam hnritalarmı alıyorlar v~ ~u sa- layı ivledir ki devlet, ormanlamnı· 
hayı işgal eden onnan servetımn na- :r.m idare ve i letilmelerlni bizzat ele 

• ve fili tecrü0eler\e ve ıhatle ta- nl~ kararlaştırmıştır.Yeni orman 
zarı l'k w eli b" ek yininden sonra alınn k ene 1 agaç kanununun pm ·esinin tem ; ıı t 
mikd!!..rmı oö teri~orb.r. Bu ha· ht es sı b dur. Me..1111eketimizin tabii 
ormancıl - ın n 1Z-ıri g ye i olan "ha- şartları bu idare sistemini hatta mec-
sılatı mütemadiye" yi meydana çı- huri tut.., trtaclır. Memleketin yük-
karıyor ve orm"'n}uın ida.. ini üze- sek menfaatini ne ormanlı.um bu su-
rine almı olnn d vlet tcs' ·•atı orm. • retle tahribine devam edilmesine ne 
nın ana servetini bozm ksrırn b r de sermayelerin gelişi güzel do.ğlara 
idare ııistrmini kunnu bulunu} oı·. gömülmesine müsait değildir. 
Uıılwfu::.a t-esldltitı: Ormanların isletilmeleriyle mah-

Ormanların korunması için şal l o- sullerinden faydalanmayı iki safha. 
lan muhafaza te~Wbnı, bugün da- da dfü;ünmek icab eder. Biri mahsul 
hi kuvvetlendirmemiş bu,lunuyoruz yetiştirip hazırlayıp orman kenanna 
9 milyon hektara yakın genişlik~- kadar getirmek, isff etmek, öteki de 
zan.an ormanlarıma için fili kadroya İstif yerlerinden alıp orman dısmda 
dahil ancak t .301 sayı muhafız kul- !h,.rhım!'İ s"''dl ve snrette ktymetlen-

d ı · uhaf dirmekfr. Orman kanunu projesinin (anılabiliyor. Bu sayı il o m ız 
beh (7) b. bek umumi hatları, devletin doğrudan 

adedi orta hesabla er ın • 
tar ormanı ı muhafıza terkediyor. doğruya müdahale edeceği ve bizzat 
Orman yoketmenin ehemiyetli bir idare edeceği kısmı pek az müstesna-
faktörü dP. ormanların faydalan ve lan hariç olma_k üzere tamamen or-
ag-aç me~wnundaki bilgisizlik ve man icindeki hirinci faaliyet safham-

k. nı ihtiva etmt-1dedir. Zaten devlet 
....... v lsizlik olmakla beraber, bu t.eı 1• deki ·.t • • d anılı " ceJ orman icin '"etme i ını ev r tın kudretsizliği matlub netı e-

l d b .. ··k b" bir h&.yata malik olıruık bakımından rin alınmaması yo un a uyu ır 
amil olmu~tu. 1.285 tarihli olup mer- takibe tab'an mecburdur. Orman dı-

. · smdaki kıymetlendirme işi f e.rdin 
iyette tutulan orman nizamnameıı· fı>aliyetine terkedilmektedir ve bun-
n.n tesirli hükümler taşımaması ve l B ela tamamen serbest bırakı mıştır. u 
zw..ruım ihtiyacını hiç bir noktada suretle orman içindeki işletme i ini 
karşıl,. ::ı oası ~bu kuvvetin faa· devlet üzerine almakla- ormancılık 
liyetini her cephede zayıflatınıJbr. sahasındaki ferdi mesaiye sed çeki) .. 
Çağdaş devletlerde ormanlar için ku· memiştir. Ormancılığın istiften son· 

llan muhafız teşkilatı en çok bin raki safhası vatandaş için geniş ve a-
ktara bir muhafız kabul etmekte- 811 hir kazanç saha,ndır. 

dir. Kamutayda, muhtelit encümen· Bütün bu maksadlann gerçeklq· 
de görüıülmekte olan orman kanunu m~i ic'n ormanların t"hdidi, tasar-
projeli bu eaularda 8 bin muhafızın ruf h t-1 nnm avırt ed; meai, imar, 
kullamlmasmı teklif etmiştir. Bunun ceza h;iküml,..ri in modern t~ı kki-
gerçeklepnesi iledir ki ormanlann lere göre vP.nil0 nmesi orman k"llU· 
muhafaza le kilitı ancak bir varlık nu nro·~;n;n hükümleri içindedir. 

gösterebilecektir. Ağaçlan'dırma: 
Orman kanunu projesi 

Asırlardanberi devam edegelen Orman ve ağaç varhğının çoğal. 
orman tahriblerine rağmen elan iş- muı mevzuundaki gayretler ve e· 
lelme kıymeti olan birçok ormanlara meller iki veçhe üzerinde toplaı\ınış· 
malik buluj..naktayız. Bununla bera- br. Bunlardan biri seyrelm:o; orman-

ların zenginlectirilmesi; ikinci5İ de 
bcr 1285 tarihli orman nizamname- Y 

ıinin çok dar çerçeveıine bağb kalan büsbütün bot ve crplak tonrak:lamı 
kesim ve idare sistemlerimizle devle- ormanlMtmlmasıdır. Filhakil<a ha-
lin mühim bir gelir aağlıyamamq, yat tooluluğunu f!Ö5t~ren şe irll'rin, 

kasA~lann ve kövlerin a~ae rla, köklü bir sermaye vücuda gelememit 
ve nihayet mütehuaıs bir itçi ımıfı nal'klarl . korularla bcz,..nmesi ne 

kadar 11hi ve e~tetik h" r ihtivac: ise da yetivmemiıtir. 
NVP-Yltt k~;~n sevrekl~mit or-

Ormanalık, devletin el atacağı ve manlıtrm aıklıuıtno.I"'""' ve ";" 7:""'"" 
en kati ve cezri tedbirler aJacaiı hir • omutn 11r • .,, tHrlü f.r.t. ... 1,.., ;t .. 'ho•"''· 
mevzu halinde ve her zaman için m- nm •~.,nkJ,....., ~·'"l"~t,,..lmuı da 
1ôpf iatidatlariyle beklemektedir. [.. 
konomik itlerde çok serbest hareket o ni!htıotte ,ö~"niinde tutu~tur. 
eden lıükümetleriyle ormancdıiı Kurnkl-kıan 1'.-nrunma: 
devlet ekonomiainin ehemiyetli hir fennt tecriibcJerin verdi~ net'ce-
tubeai olarak tanrmlf ve yalma ken- ~ lmrakbiı ~-n rutube~ b-ha 
di elinclelô ormanlan değil fakat aa- zi,,..:Je orm•"lawlJtn vıuo1 ~mı 
hibli ormanlan bile kendi haline terk· R&tf!nnelded' ... o.-ma 1 ,. ne Jm..l•r 

etmiyerek umumun menfaatini ta· kaoalı ve ke911f ~ler m!uh~tin m!k-

Jngiliz sosyalist partisi lideri bin· 
başı Attlee'nin Le Mois mecmuasında 
pkan yazısından: 

Fransız milleti, tarihinde ilk defa 
olarak iktidara bir sosyalist hükümet 
getirdi. Bu yeni hükümet dünyaya se· 
ri ve mütehassıs bir aksiyonun misali
ni verdi ve bu başarısı ona bütün dünyn 
sosyalistlerinin hayranlığını kazandır· 
dı. Birçoklan yeni hükümetin şüphe 
ve tereddiıd içinde kalacağını sanıyor
lardı, fakat yanıldılar. Fransız sosya
lizmi muhalefette mücadele etmesini 
bildiği kadar devleti idare etm sini de 
bildiğini ispat etmek yolundadır. 

Fransa'da muvaffakıyetle neicelene
cek bir sosyalist tecrübenin İngiltere
de derin akisleri olabilir. Bir ingiliz 
için, yeni bir politik sistemin Moskova 
yerine Paris'te inkiııaf ettiğini bilmek 
çok daha enteresandır. 

Fransa'da olup bitenleri biraz göz· 
den geçirelim. Şimdi fransız hilklimeti 
taraf111dan alınan tedbirler iki kateg,ı
riye ayrılabilir. Birincileri, bütün ka
pitalist devletler içinde en iyi ~ayat 
şartlarını yaratmaya matuftur; bu "tla
rm arasında işsizliğe karsı, ihtiyarlık 
tekaüdiyeleri, tahsil müddetinin uza· 
tılınası ve kollektlf mukavele1erin ta
nılması için tedbirler vardır. Bunlar 
tesirlerini gösterdikleri zaman, fran&ız 
havat standardını İngiliz hayat ı;•an
dardı seviyesine ~ belki de daha yi\k· 
seğc: çıkaracaktır çünkü hatırlamalc la
zımdır ki Fransa., işçi halkının ekseri
yetinin hayat ş•ntlan hususunda o1-
dukç3 eecikmiş b\,· vaziyette bul..ı'lu 

yordu. 
llmıci seri ted( irjerin eh •n1•yeti 

betki d~ha büyi.ik~ür çünkL\ bunlar 
fransız kapitalizminin iki kalesine a
çık i:ıir taarruz m:ıhıyr t.indedi.: fransız 
bankası ve maden endüstrisi komitesi 
(Comite des Forges). Bu kaleler zapte· 
dildiği vakit, f ransız milleti, tarihinde 
ilk defa otarak, hususi menfaatlerin 
müdahalesine maruz kalmadan harici 
ve mali politikasını kontrol edebile· 
cektir. 

lngiltere'dc, hususivle lordlar ka
marası ~ibi, Fransa'da bilinmiven 
bazr gücliiklerle kar ıla!ıtldığr doi!
rudur. Frt'lnsız SEnat'ı secilmiş 
btr meclistir, ve mebuslar mec • 
lisi kadar ilerne olmamasrna rarrmen, 
lordt r kamarasından cok farl<hdtr: 
Bir ingiliz sosvallst kah1nrsi iein fna
livete p,ccm""l"n önce lordtar kamıııra
sını yenmek laıımdır. Anr:ak bu neti
ce ıe varıldtktAn sonrıııhr ki fransı~la
rrn hu~iin ta bile ettiklerine hen.,.er bir 
reform prOJ!ramı ortava konulabilir. 
Geçf'n son te!ırinne f neriltcre'cle brile
rin frnnsu: hükiimetlnin •imdi tatbik 
etti~ine benzer bir pro!Frııım tJtthik et
ml"lt için iktiılP.r mevkiine ~elmif ol· 
d11klarrm lar~edelim. Ve ~imdi 1nfdlte
rede vu:ivet1n nıısıl olması lbım~tle
cel""ni ara<ıtTn!l•m. 

flk m 'hhn fark su olurdu ki. İnt;l
tere "mili"'" bir hilkümetle barba doğru 
meyk~ecePine ıtilnvavı bir sulh ve ai
Jah~ndanma po1idkaınna doğru sevke
<1er"i. Bundan mşlta fransı.z ve in,..iliz 

mil kuvvetli kayıtlar altına almqbr. dl'\n da o i<adar z;va<1•d1 ... Onn nl"r· 
Bu suretle hareketin mücbir aebeble- da nlt\D b11 n•ttıbet Ml'JraP~ ~k- ise feyezarilann belirmesini yalnız 
rinden en ehemiyetliai bizzat orman te ve bundan d~ sunm tl'!' im ve namn roliinii l!lan onİıan••nn mev-
mevzuunun hususiyetidir. Ormanlar tevzii ve bir mi~ ... t "'''~ııfıı7 .. ıun. h 1• cut' olmaması ile df •üne'l.l'riz. Bu 
diğer iktısadi teşekküllerden ayn va· harlarmm ta?:u"ki imlra lan v,. .,.!'ha- ne • celerle b zı taraflarda_lri ziraat 
ııflar ta§ırlar, orman bqlangıçta -eç yet ıu lcavnııııl lan sayısının çoğalma- fıuimım ve kuraklw.m ıebe Jerini or-
yetiıen fakat daimi büyüyen bi· ser- 11 ""ğmaktad•r. m .. ~ızt ·ta ftra"l'lak pek tftbi"dir. 
vettir. iyi bir idare ve işletibrı?ğe ti- Tonrak ve havanın zanu·lı olan işte bu sobe ler dolayısiyle cumu-
bi tutulmak §arlİyle bitın,.'c bilmez· fazla hararet ve rutubet tahavvHUe- rivct, kuruJd• cru günden">eri yı1rdı\n 
ler. Aksi hal ise pek çab· rC yoklukla- ana"''lnmMmı b;r ana cl·wa olarak 
rıru beli~-. Ferdin -uv-'-ı-t ve mah- rini defetmek için en l:üyük tf'.sirin I l . d 

Hll "" llKIUl ele almış VP- vurnun tür Ü yer er!n e 
dud olan işleri, bil :ıssa onnan gibi gene ormanlar olduğu meydındadır. kurduiYu fi..fanM ardan m vvah ve 
intifaı i!ci İnsan ömrü istiyen bir Su kanallarmm çoğalınası hususun- meyv?.~rz m;1vonlarca ağac da(qtmıs-
mev:zuun idaresine imkan bıralana- da ormanların faydası ise meınle- tır: 924 den ~35 ya h\Clar; 
maktadır. Bu halin müteahhidler e- kelimiz icin b Whasma bir nimet sa- on iki aene içinde dağıtılan fidanla-
linde orman işletilmesinde de tesiri yılsa yerid'r. Bunun ehemiyet ve rm sayısı, 5.181.747 dir. Ve bu da-
görülmüştür. Ferdlerin veya hususi kıvmetini bilha a layiki derecesinde ğıtma niabeti son yıllarda büyük ü-
teşekküllerin orman işletmelerindckı ıu1anamıyan ül~emiz·n bazı tal'l"fl~- m 0 dler verecek derecede çoğalm~!ır. 
gnyeleri, koydukları sermayenin a-ı n için iki m· slidir. Ziraat verim1 ri- 924 de 24.349 fidan mukabili 935 da 
zamanda azami randnnanla geri a- nin emniyet altında tutUlması icin ve daha dağıbna mevsimi bitmediği 
Lnmasıdır. Onlar için onnanlann u- mevcut sulann itinalı bir surette rıu- ha1de bu sayı 634.926 yı bulmU§tur. 

umi fayda ve hizmetleri ve mevcu- hafazasma ve mümhün olan yer1 .. r. Üzerinde bol nufus)u şen ve me-
iyetini uhafaza etmesi varid dahi de arttınlmasma ormanın favd lan ıud §ehirlerin kurulacağı yeşil ve bol 
eğildir. Son seksen ıenedenberi ta- aoaçıktır. Bugün Anadol1ım•,zu yı- a .. acb Türkiyeyi yaratmak davnsm-
ib zaruretinde bulunduğumuz usu- kayan m~hir ıulıumıızm göz ile seci- da Kemaliat rejim, yan yolu çoktan 

hükümetleri sosyalist bir fikir iştira· 

kiyle elbirliği yaparlardı. 
Mali politikada da ehemiyetli tadi

lat husule gelirdi. Fransız hükümetinin 
derhal fransız bankasına hücum etme
leri gibi, işçiler İngiltere bankasının 
kontrolunu ellerine alabilirler ve bu 
müessesenin şimdiki direktörlerini, bir 
kaç banker yerine bütün milletin men· 
faatlerine hizmet edecek adamlarla de
ğiştirirlerdi. 

Son birkaç ay zarfında, harb endüs
trisi sahasında elde edilmiş olan görül
memiş karlar f ngiltere'd~ hiddet uyan
dırmıştır. Bu neviden şirketlerin aksı
yonları bir iki sene önceki fiatlarının 

çok üstüne yükseldiler. Buna rağmen 

"milli'' İngiliz hükümeti silah fabrika· 
Iannm fili kontroluna imkan verecek 
hiç bir tedbir almıya yanaşmamakta ır. 
Bu hareketsizlikle bir tezad vücuda ge
tirerek, fransız sosyalist hükümeti §im
diden fransız harb endüstrisini devlet
leştirme is.ine girişmiştir. 

Fransız hiıkümcti, Fransa'da halk 
terbiyesi sahasında yeni bir devir aça
cak olan bir tahsil kanununun planla· 
rını çizmektedir. Fransız çocukları da
ha iyi ve daha uzun bir tahsilden fay· 
dalanabileeeklerdir. Halbuki ingiliz 
çocuklarmın ekserisi daha on dört ya
tından itibaren çalrşmaya başlıyacak· 

lardır. 

Fransa'da en fazla alaka uyandır· 

mıı olan tedbir -'kırk saatlik hafta" 
prenıipinin kabulü olmuştur. Eğer in-

gıliz milleti işçilere rey verrnıŞ 0 

dı, bütün İngiliz cndustri şut>eletl 
di kırk saatlik hafta esası u crındt 
lışacaklardı. 

İngiltere'de böyle bir tcdbırde 
fade edecekler yalnız işçilerden ı 
kalmıyacaktı. Kırk saatlik haf ta 
den birçok işcılcre yer açacaktı .,e f 
suretle ic:sizlcrin sayısı azalacaktı 
ni fransız hükumeti. kırk saatlik 
tanın kabuliyle birlikte, buyuk 
dırlık işleri için yeni bır pl n da 
ya koymakt"dır. Bu pldna f re gt 
sihi evler yıkılacak, yeni binalar 
tahanelc.-r, mektebler kurulacak. 0 

sahaları ve diğer ~edeni milletler 
Fransanın da bugıin ihtiyacını dıJ 
ğu daha birçok işler başarılacalctl 
akis, ingiliz hükiimcti, işsizlerin • 
ca boş oturmalarına müsaade ctıne 
dir, ve bunlardan birçoğu asgafı gı 
yı bile alamamaktadırlar. 

Şimdiye kadar birçok insanlar. 
yalizmin, kan dökiilmeden teessU;;.
miyeceğini iddia etmişlerdir: F 
hükümeti aksini ispat etmi tir. fa 
bu tecrübeden çıkacak en mühiın el 
sosyalistlerin bir buhranı süratle ve 
tisasla halletmesini bildikleridir. ı .,,
liı milleti, bir kapitalizın buhralt' 
kuvvetli bir sosyalist hükümeti taraf 
dan ne kadar çabuk tasfiye edilebiıccr 
fini gördükten sonra. sosyali r#'. 
memleketi ekonomik buhrana goıiİ _., 
cek fena bir idare diye tavsif eden 
sala artık inanamaz. 

Mısır gençliği ve Türkiye 
sanayide, terbiye ve talim sahB5~ 
modern asrın icabatına göre, ilerle 
niyetindedir. Mısınn tabii varidatı 

1 ağustos 1936 tarihli "Elehram"dan: 
İstanbul aytanmz, Türkiye huküme

tinin Mısır talebeleri şerefine verdiği 

ziyafetin tafsilatını size yazmış, Mısır 

talebelerinin burada hükümet ve halk 
tarafından gördükleri ikram ve misafir
perverlik hakkında da tafsil§t veril
mişti. 

Mısır talcbelrinin Kamal Atatürk'e 
ve Türkiye kalkınmasına karşı göster
dikleri hayranlık da size bildirilmitşi. 

Şunu ilave edeyim ki, Mısır talebele
rinin seyahatı bir tenezzüh meselesin • 
den ibaret degıldir. Yalnız Mısır enç
liği bir misyon ıfa etmek n ·yet ııdLdir 
Bu misyonun mütcaddid manal.ın \ctr 
dır. 

1) İki ulus arasındaki sadak.at ve 
bağlılığın araıuna kimse giremez. Eğer 
Türkiye ile Mısır arasında resmi sada
kat bir hadde kadar vasıl olmuş ise, 
gençlik bu haddi aşmış ve bu iki ulus 
arasında akdolunacak dostluk ve sada • 
kat muahedesinin Mraır ulusunun duy • 
gularına tercüman olan bir muahede ola
cağmı iabat etmi,tir. 

2) Türlri~ cumuriyetinin Mııır ta

lebelerine gösterdiği maddi .,e manevi 
ikram haddinden fazladır. Bundan ib • 
ret almalıdır • 

3) Mısır ulusu, vatan müdaiaaaında. 
memleketin ecnebi nüfu~undan kurtul-
ması meselesinde, iktısadi kalkınmada 

Vçüz ittifak 
lsviçre'de BSJe'de rıian Naıional 

Zeitung'dan: 
Polonyalılardan sonra alınanlar da, 

gerçi bilvasıta olarak, yeni Roma im
paratorluğunu tanıdılar. Bqka türlü 
de olamazdı; ita1yanlar memnundurlar, 
gazeteler alman fazileti, bu milletin re· 
aliteleri anlayı" kabiliyeti baklanda 
methiyelerle doludur. Bu suretle. timal 
denizinden Akdenize kadar yayılan ye· 
ni ittifak gitgjdc kuvvetleniyor. Ve bu, 
garb devletler'nin, blokların teşekkü

lünü Avrupa ulhuna zararlı addede· 
rek, eşit bir vaziyette bir Avrupa el
birligine herkesi davet ettikleri bir sı
rada vukua gelmektedir. Fakat Roma
da Bertin gibi, bac:.ka türliı düşüniiyor 
ve bu blokun teşekkiılü. paktlarla ka· 
pıst açılmış ola • bir miıdafaa tedbirin
den ibaret oldu , u ıl i sürüyor. 

Yeni üçüz ittifak mevcuddur ve 
kuvvetlenme ·te1ir. Esasen buna daha 
zivade bir be"İz ittifak demek daha 
do~ru olur, çünkü buraya Alm~nya, İ
talya ve Avusturyad:ın baska Macaris
tan ve Polonva da d:oMl h11lı1.,makta• 

tur, Mısır talebeleri burada iyi ın~ıc; 
ıeler yapmışlardır. Mısır gençterı, 
nüniyet ve irade ile, her hangi bir 
lüğün yenilmesi mümkün olacağın• 

di öğrenmişlerdir. Bir misal gôSte 
istiyorum: Burada a:z. masraf ile 

saraylar müzehane ve mekteb oırnuŞ f'
Ecnebilere değil, devlete ınuli 
şartlarla. ecnebi profesörler getirılfl1 
tir. Ecnebi şirketler için de a1'11I şe 
nilebilir. 

Ulusun go t1.:rdıgi siilfıbet ve h~ • 
metin azmi ile ecneoi şirketlerden 
lan bakiyeler kolaylıkla bükütnct1n e 
ne geçmektedir. 

Mısır talebeleri. Almanyada ve d 
ğer Avrupa memleketlerinde ınedef' 
tin eserler'ni tedkik etmekte bulunu 
lar. Fakat Türkiynin kalkı~ına:,., 
Mısır talebcicı inde uyandırdıgı Ç 
daha büyük ve daha faal olacafdıt· ~ 
kü bu iki memleketin arasindaki ya 
lrklar az değildir. • 

Bugünkü tcrait, Mu;mn ~.,,.. 
nı iltizam etmetkedir. Bu lcalkının' llt 
ilrtıudi ve hem de millidir. Her ııı;:ı 
Mııuın kalkınması için yardıın e 

d~ ~, 
Necmcddin NA 

kuvvetleııiyor ıı • 
dırlar. Şimdilik politika sahasınd ~ 
saba katılmıyan Arnavudluğun 9 11"" 

· • de e jik bakımdan bu koalisyon ıçın 
11

,tr 
miyeti olduğunu da unutmaınak 1 

dır. f~ 
İkinci planda da 5,5 milyon nu ot!"! 

Je Bulgaristan bulunmaktadır. S ;.,ti" 
Avrupa'da teşekkül etmiş olan b1I ıaıa1 
demokratik blok, dişine kadar ·"cıı ~ 
daha çocuk yaştan üniforma gıY ı 
milliyetçilik .fikriyle yetjştiril_tn1i f · 
milyon nufusu ihtiva etmektedir;dı . 
kat bütün bunlar da bir şey ae 1 1 
Kiıçük anlac:manın durumu şiıplt~ı 
ve bu tarafta da sürprizlerle h-3 
mak mümkündür. Romanya'da va 
karışmıştır, bu memlekette na 
sosya fam ra dımanlı lı'r e i rle t 

maktadır. Y go 1 vyanrn do ol 
Fransa'nm vermeye ama 

A A b '«h . 
maddı ve asken dostluga e 
manya. Avusturya, Macari t n "' 
lonva ile çevrili olan Çeko 1 ~ 

• '-+ .J r. •-kurı-.,n vı>'"ıyette buluntnl'ı:< ... dt r 

şu ... .,esiz ki, ne Atınıın " "' 
talv:ı Mr h:ırb ister görUn-· neticelerinden memnunivet aös- lecek kadar azalmasını bazı yerlPrde geçmiştir. 

::..:..~==-----===----------------
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DONKU MUSABAKALAR Olimpiyadların son günü 
ANKARADA: (Başı ı. Jaci saylıb) 

'lloıoı sıkltt: 

&abaliaıında birinci olmuıtur ÇUnkU 
bu mUaabakayı hanen hemen kazanmak 
Bzere bulUhan Belçika eldplnin bir bay 
vanı bir maniayı atlamamış ve bunun 
1\zerine bu ekip tasfiyeye uğnmıgtır. 

27 inci Meksika 3 bron madalya 
28 inci Belçika : 2 bronz madalya 

Atletizm birincilikleri 
--

ttaıyan Suco, aıtm mac1alya. Vil
IOQ (Amerika}, gümüf maclaJ1a; Ortiz 
(Meksika), bronz madalya 

29 uncu Avulturalya: ı broıu mı1dW 
ya. 

30 wıcu: FiJipln ı bronz madalya, 

l8TANBULDA: Halil silcJet: 
Harangl (Macaristan), altın madal· 

ya; Spetoulov (Estonya) pmüf madal
ya; Acren (1aveç), bronı madalya. 

Olimpiyad galibi. mülazım Kurt 
Hasse'dir, bindiği hayvan Tora'dır. 

Gümilş madalyayı Romanyalı mü· 
lazım Rang kazanmııtfr. 

I ki hal~rciye altın 
madalya verUdl 

])inarlı lali o u,Kara Ali 
l\tülayimi yendi 

Y•rı ont• sıklet: 
Suvio (Finlandiya), altın madalya, 

Murah (Almanya), glimÜ§ m4ldalya; 
Petersen (Danimarka), bronz madalya. 

Koşan hayvanın ismi: Delfiı'dir. 
Bronz madalyayı Platihi (Lehiı

tan) kazanmııtır. 

Berhn, 16 (A. A.) - Dun mıllet
lerarası olimpiyad komitesi, mıll tler• 
arası halter muhipleri federasyonu le 
mutabık kalarak her ikiıi de 342 buçuW 
kUo kaldırrnıg olan mısırlı Miıu.h ıle 
avusturyalı Fayn :ı birer altın mad a 
venniyc karar vermi tir. 

Dinarlı ile Kara 
Ali bu hafta 

karşıla~acaklar 

Orta siklet: 
Depo (Fransa), altın madalya: Til· 

!er (Norveç), gilmuı madalya; Nillare· 
al (Arjantin), brom madalya. 

Yarı ağır siklet: 
Mişolo (Fransa). altın madalya; 

Vogt (Almanya) ıüınüı madalya: ıR
aiglione (Arjantin), bronz madalya. 

Ağır sile/et: 

Ko duğu hayvanın adı: Sellok'dır. 

Almcmyu. diinya biriııc~i oldu 
Berlin, 16 (A. A.) - Cumartesi gu· 

mi kararlardan sonra Almanya, millet· 
lerarasr tasnifınde kendisine erişılmi· 
yecek tekilde birinci &elmektedir. Çun· 
kü iki alman boksöru, birer altın ma
dalya almışlardır. 

Bu suretle Fayn da altın mad ly al
mış ve katagoride hiç kimseye umut 
madalya venlmemi oluyor. 

Amerikcm t'e ingiliz cıtleılPri cıra 
ıcında do;tluk müscıbakaıu 

Bolge atletizm pirincıliklerinc. diın 
öglcden sonra Gazı 1'erl>iye Enstitu:u 
sahasında devam edilerek sona erdı~ıl. 
mıştır. Oldukça kalabalık bir sey·rcı 
kutlesi öuunde yapılan müsabakalard.a 
10,000 metre mul.avcm<:t koşusıyle cı· 
rid atmada yeni Ankara rekorları te· 
sis edilmiştir. Muntazam bir procram 
altında :yapılan mu.ahakalann derece

lerini aşağıya yazıyoruz: 
400 metre manialı kO§U : 
Birinci Şevki (M. G.) 63. ikinci E· 

min (G. B.), uçuncu Hu.eyin (A.G.). 

Üf adım atlanı:ı : 

N · (•• G) 12 ~ıı, ikinci Binnc& acı .m. • ,_. 

Rahim (G. B ), uçuncu Semıh Lütfü 

(G B.). 
800 metre • 
Hıriad Nuri ( A. O.), ılıınci Alı 

(A. G.) uçum:ü Mit.at (A. G.) 

harb, İ•tcr .caferlc, isler . matJObqetle 

b. · hcJ' diktattirlük içuı cniıade so• 
atsın, . F "e 

nund• bir intihar demektir. ....... 
. bcd n y-TVarak in· Hıtlerızm ı.c e ıye -r.1 

1 ~. hazmet arzusundadırlar. Harb 
unı• . 
istenmıyor, fakat depolardakı sayısız 

plar ve h ngarlardaki tayyareler, a· 
t.ece mevcudiyetleriyle de harekete ge· 
çcbilirlcr. Almanya ve l~ya befler 
]ron!emasına ıştirak ıçın. pl'OI" .... ....._ 

kında avdınlatılmalarmı istiyorlar. 
S i her y oncedcn açıklanmış d~· 
g gibı Maksad Rorna ~le Berlın 
ar ında g ru bırli ini tesıs etmek 
d ha dot>nı u. önceden bir blokun mev· 

cud ldu nu hıs t"tirmektir. 
Roına ımparatorlu.,un tasdikini ve 

1 1\ etin avdetını sabırsızlıkla 
norma v d . 
heklıyor. İt \an yemı~lerı Lon r . 
.. k d b delleri lngiltc cnın 
odenece } e e ktc de 
alacaklı hesabına nı hsub edılme 
vam ediyor. b"lin 

Bu viızden 1taJ);ı'nm u...ar t ı 
.1 Çunkü za. 

osu bir turlu du elmıyor. 
ç b. harbtan sonra da 
ferle neticelenen ır . . r· 

yabaoc• parasına abtıyaç va 
parayla ;e bu neviden meseleler h•llc· 
dır. ta ya. eene~c 

d . ._ ...... :~re J.,,olldıa'y& ft19 
,_,. 1 bô le oldukça ... 

gitmiyecektlr. Ve ha y bloku 

ı A .ustueya - Atmanya • 
talya •• • 'da d6 naulc1tıiU at· 

nun ycrını. ı.ondra ' 
bi bir Avrupa el bırakması bcklenemu 

200 nıeıre : 
Birincı Şevki (M. G ) 25 1 10, ikın· 

ci Ihsan (M. G.), G nçlerd n Kaya 
muıaUaka hancı uçuncu gelmıştir, 

Yük ek atlama : 
Birinci Rahım (G. H.), 1,58, ikin· 

ci Salahaddin (ü. li.) uçuncu Sell'ıh 
Lütlu (G. B.) 

Cirid: 
Birinci Suad (G. B.) 4-4,72, ikinci 

Salih (Ç. K.,, üçüncü Melih (A. O.) 
10.000 metre mukavemet: 
Birinci Şevki (A. G.) 37,35, ikin

ci Mecid (A. G.), uçuncu Muharrcaı 

(M. G.) 
Gülle •tımı : 
.Birinci SaJibaddin (Ç. K.) 10,32, 

ilunci Nııci (M. G.) iıçuncü Nuri UI. 

G.) 

4xfQO bayrrık : 
Biruıci Altınordu takımı, S, S1 7/ 

iJWaci Jluhefn biicii takJml. ~Ü A.._. Gdri t9lrJmL 

Güreı•~ 
lstanbuJ, 16 (A.A.) - Cam IMMlos· 

la prqccek türk pehlıvamnı seçmek ı
çin tcrtıb edilen aerbest gurcı müsaba
kalarına bu CÜJJ başlandı. Bu musaba
kalara iştırak etmek uzcre kaydedilen 
ve ga:ıctelerde meydan okuyan pehlivan· 
ı.r Km'& Ali, Milipn, Af}'Gillll Miq
man, Teldrdalb Hl\scyin, Manisalı Rı
fat, Çoban Mahmut ve Dinarlı mchnıed· 
den ıbaretti Bugunkü • musabalı:alara 
bütün bu okuyuş ara rağmen Dinarlı 

mchmed, Çoban Mahmut, Kara Ali ve 
Mulayimden başka kimse ıirmedi. 

Tertıb heyeti yunanlı Makaoa'u da 
müsabakalara iftirak ve idhal ederek ıu· 
reşlerc ba§ladr. İlk gurq ~~törlerden 
Seyid Ahmed ile Sıvulı Abidın arMID· 

da idi. Seyid ahmed iki dakika 23 ADi-

ycdc tufla galili. 
1kieci prefi Salıh Ahmedle Halid 

yaptılar. Salih Ahmed puvan hesabiyle 

plib. 
J)inarh Mchmcdle Yunaniataa pro-

fesyonel .ert>cet ıurq pmpiyonu Mak
sa. araaındaki ciirq çok .evkli oldu. 
l)iınarllluD 1aeclaa kabiliyeti ve teknik 

bekıandan pir daha e.tfin oldup ıG
r61BJorc1u. Mcbmcd bu üatUnlüktm il
tifadc ederek yımanbyı çabuk yenmek 
imklnma malik illıen ballan bu anld tıe-

Runge (Almanya), alun mad&lya, Lo
vell {Arjantin), gumuf madalya, Niel
aen (Norveç), bronz madalYL 

Binicilik )Orıf/arı 
Almanya, (Military) denılen bıni-

cilik yarışını kuannuftır. 

Süvari yüzbatıaı Stubbendorff .ko
pn hayvan: nurmi. 57 - 7 fena puvan. 

Takımlar arasında yapılan yarlflar
da altın madalyayı Aıamanya 'kazan
mJftrr. İştirak cdenJeriıı isimleri: 

Süvari: yüzbaşı Lippert, ko,an hay· 

van: Fuarı .. 
Süvari: mUliziın Fon Vongenhagm 

kotan hayvan: Kurflirt 
Süvari: yUııbap Stubbendorff, ko-

pn hayven: Nannt 
B~ti ınecıınıq• .ıı Mtlcelu: 
1 _ Yiizbqr Stu*ndroff (Alman 

ya) 
2 - Ytlzba9ı Tomıon (Amerika) 
S - Mtlluim Lunding (Danimar

ka). 

4 - Mulazun GraaJİan (Daıümaı'
b). 

5 - Yuzbatı Endrodj (Macaris-
tan). 

Takımlara cut tmmi/ 
1 - Almanya, 
2 - t.ehiatan, 

3 - tngiltere. 

Biaiçilik 
Alman Ekipı, Prıx de n tionı mu· 

maşayı heyecanla takib ctmesıni mUm· 
kiın kılm4lk için uzattı. ve 35. inci da
kikada tUfla yendi. 

Sonuncu gureşi Kara Alile Mulayim 
yaptdar. Alaturka gureşin bu iki deh· 
tetli rakıbleri çok sert gure~tiler. tık 
yanm saat, bir netice vermeden bitti. 
Fakat Kara Ali bu müddet içinde çok 
üstwı 1ilrCf01İfti. Hakem heyeti bu ya
nm uatlik müddet içinde bir netice ah
namana pu.an haıabiyle calibi tayin 
edeceğini ilin etmit eJdufu halde ~ 
Wr çeyrek daha ttmdid etti. Bu müd
ckt içinde btt bir netice alamaması hal· 
lı:m haldı protestolarına sebebiyet ftr
dllinden Kara AU plib ilin ed11di. 

Dinarlı MehmecUe Kara Ali hafta i
pnae ~r. 

11 inci olimpiyadın son gunu olan 
bugiıne kadar 4 müsabaka kalmış oldu
iundan Almanyanın elinden bınncıligi 
almak imkinı kabnamıştır. 

Galip milletlere uid ıorı tcısni/ 
1 inci Almanya: 29 altın, 26 gumuı. 

30 bronz madalya, 
2 inci Amerika: 24 ıltın, 19 gilmü9, 

12 bronz madalya, 
3 Uncii Macaristan: 10 altın, 11 gil· 

mU,, 4 bronz madalya 
4 üncü İtalya: 8 altın, 9 gilmüş, 5 

bronz madalya, 
5 inci Finlandiya: 7 altın, 6 gumuı. 

15 bronz madalya, 
fi rncı Pransa: 7 altın, 6 gümü,, 6 

bronz madalya, 
7 inci lsveç: 6 altın, 5 gümüt. 9 

bronz madalya 

8 iaci Japonya: 6 altın, 4 ıümilf, 8 
llroa.z madalya. 

t UDCu Felemenk: 6 altın, 3 ıümüı. 
7 brona madalya, 

10 uncu İngiltere: 4 altın, 7 gümut. 
2 brom ımdalya, 

11 inci Avuıturya: 4 altın, 6 gumuf, 
S bronz madalya, 

12 inci Çekoslovakya: 3 altın 5 gu· 
mü; madalya, 

U uncü Arjantın · 2 altın 2 umu 
........... ly .. 

14 tindi Eatony• 2 altın 2 gumuf, 
3 bronz madalya, 

ıs inci Mııur: 2 altın gumu , 2 
bronz madal} a, 

16 ıncı İsviçre: 1 altın, 9 gumu , S 

bronz madalya, 

l 7 inci Kanada: 1 altın, 3 gümu 2 
bronz madalya, . 

18 inci: Norveç: 1 altın, 3 guınuş, 2 
bronz madalya. 

19 uncu Tlirkıye : l altın, 2 bronz 
madalya. 
• 20 inci Hindistan ı altın madalya 

21 inci Y. Zeland: 1 altın madalya 
22 inci Lcbiıtan: 2 gümüş, 3 bron~ 

ın"dalya, 

23 üncü Danimarka: 2 gümüt. ı brı na 
m~dA1ya. 

24 ün<ii Letoaya: l ~. l broD& 
25 inci Vtt17Minya: I Pilmll~.....,. 

1.6 mcı Afrika: 1 Jtim61 mada'y• 
:e::a 

.Berlin, 16 (A A.) - Aı erikan ve 
ingili:ı atleti.zm takımları diın Londra· 
da Vayt • Sıti'de bir dostluk maçı yape 
mıılardır. Amerika ıampiyonları, btı 

maçı ilçe kartı on bir galibiyetle kazan· 
mıılardır. 

Bu ıır .tda bııçok dünya rekor:.ı ile 
lngılterc reıconı kurulmuıtur. 

Amerikalılar, 4x800 metrelik ba)'· 
rak yarııında 7 dakika 35 8/10 saniye• 
de yeni bir dunyı rekoru kımıIJlardır, 

İngilider, 4x400 yardalık bayrak ya· 
saniyede bitirmi§lerdir. 

İngilizler, 4a440 yardalık bayrak ya• 
rııını 3 dakika 10 6/10 saniyede bitir .. 
relt yeni bir dQnyı rekoru ltunau9lar• 
du. 

Tamamıyle muvlffu. olmq olan bil 
apor bayramında daha birçok ıüzel o. 
111nlar yapalmt tu. 

Varşova meydan muha
rebesinin yıldönümü 
Varyova, 16 (AA.) - 1920 de Kml 

ordul rın ılerlcmesine bir nihayet ve
Ten Vaışova meydan muharebesinin 15 
inci yıldonumu dolayısiyle bütün Po· 
lonyada buyük bir tezahür yapıbmftır. 

Bu kutlamaya, bu zaferde ldSylllle• 
nn ve o aman ba,vekil iken buıUn 

menfi bulunan p rti şefi Vits'in Tolü
nu tebaru cttırmck maksadiyle halkçt 
parti onay k olmuştur. Şefi menfada 
bul n n sosyal hiristiy n partisi ile 
milli hiı isti yan partisi d... halkçıların 
bu t şcbbü unu tutmuşJardrr. 

Kısa Dış Haberler 
* Sof ya - Bu sabah Vamada beyin

cı numuneler aerıisi açılmıştır. 

* Vafingtoa - Finans babnhgı, 
Almanyanın ihracat primlrrial kaldıra· 

cağma dair garanti ftftDeSi l1ıerine al• 
mıuı mevaridatrna ka111 mukıtbelel bil· 
misil olarak kenmuş olan ltbalit re· 
aimlerini kaldll'811ttır. 

* 6ulhar - lkltdh·e. t'fttil m•
wtlerine lurls Wın polisin alınmasını 
karar wmüftir. 

K al 17 ~- itilNlrm lldro brai SU Kuruşa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

--~P~l:in~~o~py~_an------:~-~-~=:~-~~ .. ~:~=~~;.:bir7.L_: __ =._~·-~-=-~ft~-:~~=·:u~- -----------~!!!!!!l!!!l!Bl!Bl!!'!l!'!'ll!m----------~~--Tefrika: No: 26 ·- UncRD w w~- --·- .. .-. ğunu sahih surette bibııiyoruz. Bu tesir malUın rundan. boiaz gerisinden, hançercden, b---
dun haani buyüıdu, zira kendinden akan stcak- oluncıya kadar çıplaklık veya derinin tabii ay- dan, akciğer borulannd.n seçerken beraberce 

Bu
. i ~ •. ~ L"" "-! 1 SA hk onu el.ha büyuk bir tabaka ile bürl<ı<au. ~ 1 e danlıkla 'cya ültravıyole huzmeleriyle brartd- .ürüklmnekte olduju tozludan ven \roblardan 

... 11,lYA A E,1, böyle, pyet · zün p:beki tabakan ültravı le maaı Ululü beyaz Jrklar tarafından könıltoriıne kurtulur ve nemlenir. fakat bo t.M ı tahaffuz. 
Yazan. Dı. ALEXIS CARR L huzmelerden, den Ziyadar huzmderden mut~ kabul edilmemdidir. Deri ile onun fcrileri b:ze ıehirler havası kömur tozlariyle. bu in aibi ya• 

T
urk""Y• ~ıreo. NASUHi BAYDAR eir olsalardı ve yahut duygu uzuvianmızdan her ~dikkatli bir bekçi vaz'fesi görmekte ve içi- kılan maddelerin buharlariyle ve 11 n kalaba-

.- birinm bialı1iği udcıcıe 7.İy•delepe idi elif il n. ın ·ze fizık ve peikolo ik it 1 •n bazıbnmn lığının ortaya yaydığı bakterilerle l ndiği için 
batb bir şekilde lmalc1a beraber. gc c de şır· girmesine m\1saade edip eli· erlerine mani ol- ar k yetmemektedir. T cnefftia gı n deriden 
di. m tadırlar Bunlar, mer1.ezi atıab cümlf.mizin çok naziktir. Bu nazilclık do'a}'ISİ) r ki seJe-

Vucud thımızıo asabı ıntihaları uz.erınde daima açık olanakla beralx-r ne ret altında bu- cek harbta birçok insanlar zehirli rla )Ok 

te3İr icra etmıyerı şeyler me hulu uzdür ve l •n n k '>ıl nd r. Runlan k~ndi kend
0

miz
0

n pek edılcbilec::d:l rd r. 
bundan dolayıdır k vucudumuzun biı t.ıır lll yctlı bir onmmi olı.rak ttlakki etmelıyız. A ızdan makada kadar vucu 
dan obur t rafına tiklerı halde ko mik huz- hududumuz .. ğız ve hurnnda ba l yıp cı nı ddcler cereyanı kat r. H 
mdcri hiç czmeyı Sanıyoruz kı dm - e • 'da sona ,.r.nekte ·r. Dıs "km tene füs "lemle uzvi m hit ara rndalU j 

§eD her ~ duyıulanmızdan gcçmelı. yanı l tz~ :.ım cıha:r:I 'm •17..a bu d,.lil len! n ginn 1,. 1 ri tt>sbit edcrl r Bunlann 1 
evrcliycn sabi tabakaya tesir etmelıdir. B kı t~ır Deriden su ve az geçmez oldu·u h ide larmınkinC: n C'o d ha rı 1 t r, 

telepatik t tilerin bıliruniyen amili, yalnız şa- Cl w rlc ba w ırsa\dann m\ ha ti 1 n b nlann - da bulunan ı ddel ri d . JI t h 
na. bu ka' den muatesnadır. Deni] b r ki n- çifini serbest buakmaktadrr. Bunlar v, ıt ivle tutmaaa m l>urdurl . On nn 

orude su hanci hakikati, mailim iaab yo • mubitımizle ıim"k tem s hrlin<:leviz. 1 satht z (eai~ormd i k"fı . Oı 1 

nnı kuUanmakswn doğrudan doğruya &ezmek- <'ıldimızin sathmcbn J>f'k btiyuktur. Ci~r delik- h.kikı bir :ti fa ol 1 
tedir. Hasseler. fizik alemin bize nufuz e "ği ~nın yam hôcrt'1 rin n kapl dıl<lan ha n- ıfraz ttı 1 n ı r 1 r p 
kapılardır. Ferdin kalitesı kısmen k ndı s. thı- •uzdur; takriben elli metre u unlu unda ve on lıgi edert-k y ecekl ri bagı 
nın bhtesine t'.bidir. Zira beyin, dı~ muhıtt n metre geniıl K nde bir mu t t le m\İ vid r. Ru maS!olunm ı k bıl b 0 r hale e 
inlutua surette kendisine gelen haberlere gore höcreler hava~lci okııi"enin ve damar 'kanında- harikulade g tır. Buyuk mık 
t~ul eder. Bu aebcble, yapma itircDanmı· 1ü asidkarbonik'in kendi içlerine girip çıkması- ve maued r v a ru zamanda. l 
za uyarak bhmmm var.ayetini aeJiti ciizd t. na 1nüwıde edertCI' Bunlar tthirden, bakteri- pla maddel riııin seçip ptmel 
dilden çekin-eliyiz. Meni , vümdmnazun ..a- leıdm w hele ,.ömokoklardan kolayca müte- rir. 
hını sıünete göetıermeniıı ne Iİllİ lııir telİrİ ~ t!lllİr elmtu. Hava nnt,.,... ~ dan önce bu-
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Ank~ara Valiliğiııdeu. : 
Tutan 1 

Adı 

Buğday 
Bulgur 
Beyaz peynir 
Çeviz içi 

Çay 
Fmdıkiçi 
Çam fıstığı 
1hlamur 
trmik 
Karabiber 
Kuru kayısı 
Kuru inrir 
K ıru f ·lya 

S".l •an 
Üzüm 

Kuşüziimü 
Limontuzu 
Makama 
Mercimek 
Nohut 
Pl'kmez 

S r e 
Şe' r 
Ta lan 
Tu7. 
Un 
Z tinyağı 
Armut 
Ayva 
Domates 

Fiyatı 
kuruş 

10 
12 
45 
40 

400 
90 
80 
80 
25 

140 
30 
3!; 
17.~ 
8 

30 
30 

100 
27.! 
17.2 
15 
25 
20 

8 
30 
85 
40 
30 
60 
20 
32 
40 

Kil.> 

20 
300 
400 
100 

9 
12 
ıs 

s 
20 
10 

100 
100 

1000 
900 
100 
ıs 

10 
350 
2'"0 
200 

150 
1000 
ısno 

ıo 

10 o 
400 
I "0 
40 

170 
1000 

JOO 
2'i0 
600 
200 
100 
100 
JOO 

Adet 
lrnruş 

200 
3600 

18000 
4000 
3600 
1080 
1200 
400 
500 

1400 
3000 
3500 

17500 
noo 
30 o 
4 o 

10 o 
9 ıs 
4375 
3000 
3750 

20 00 
14'00 

10 
85 <) 

lf> J 
4500 
2400 
3 00 

3•noo 
4GOO 
2000 
9000 

1 000 
2MO 
ı~oo 

1300 

Dolmalık biber 

8 
15 
70 
20 
15 
13 
ıs 60 

100 
900 
250 

4000 
6 000 
1600 

l\'lO 

1" o 
J JO 
1'00 

13" ·-00 

Dereotu 
Elma 
E~ek 
H vuç 
Hi• ;ır 
İs .,.,.,k 
K., ·•n 
Kab"k 
Koyun etl 
Ku•u eti 
J.ahana 
Limon 
Marul 
Maydanoı 

Patlıcan 

~'ırasa 

l'ortakal 
Sı~rr eti 
Semizotu 
Tel kan.,'f 
Slit 

• 

2.~ 
20 
11 
8 
5 

10 
7.5 
7 

38 
35 

8 
5 
7 

200 
l5000 

200 

1000 
200 
200 

3500 
500 
400 

100 

420 
ıso 

11ı;oo 

3200 
2100 
;ıo~o 

2 5 300 7 J 
ıs 200 3r ıO 
7 s 600 4~00 
4 1500 6'100 

30 700 2~,,:>~ 
ıı 150 

ızro 
ıs so 1 
ıs 400 60 o 
30 40 1200 

TıP·e B2mya 5000 
50 100 

Tahanhelvası 60!)0 
20 300 Taze üzüm 
2 5 200 5'l0 

Taze soğan · 6000 
Taze fasulve 20 300 

15 300 4500 
Tıı e bakl:ı 

30 
301)0 

S lamurn \. prak ıoo 
2~ 20 500 

Y sı kadayıf 700 1050 
Y murta 2~·5 700 . 14000 

y L~t mes'ut yatı okulu t ı 'l>esinin iaseleri için muk.tazı yukarda 
ıh as«ari (7422) lira (30) kuruş muhammen bedelı olan .«:.~zak 
alı zarf usuliyle yapılan münakasasında talip zuhur etmedıgın· 
6-9-935 tarihine kadar pazarlıkla tedarik edilmek üzere ve .açık 

e 1 me ile münakasaya konulmuştur. İsteklilerin şartnamesınd~ 
rtırma eksiltme kanununda yazılı vesa~kl~ h~r haf.ta pa~~rtesı 

v er embe günleri saat 16 da Vilayet daımı encumenıne muraca· 
(407) 2~3580 a 

j ev et Demiryolları 
Umumi idaresinden : 

Muhammen bedelleri ile miktar ve yerleri a~agıda.yazılı ~4) O· 

ca' an çıkarılacak balastlar, hizalarında gös!erılen günlerde ıahle
ler . yapılmak üzere akpah zarf usulile eksıltmeye konu1?1uştur. 
E iltm::si, Ankarada ikinci işletme binasında toplanan ~omısyonca 
y pılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin, muvakkat temına~ ~~rme: 
Ierı ve kanunun tayin ettiği beyannamelerle evvelce. bu gıbı ışl~!" 
iyı surette yaptıklarına dair ehliyet vesikaların! teklıf mektu~larıy· 
le birlikte eksiltme saatlarından bir saat evvelıne kadar komısyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lbımdır. • .. 

Bu işe aid şartname ve mukaveleler: Ankara~a 2. cı İşletme mu· 
durlu~ünde, Yozgat, Mahmutlar, Şefaath, Kalecık ıstasyonlar(nda 
parasız verilmek~edir. (448~ Muhammen Muvakkat 

Kılomet· Mıkôar Müddet T . 
Yeri 
K. Yozgat 
Mahmutlar 
Şefaatlı 
Kalecik 

K. Yozgat 

Mahmutlar 

Şefaath 

Kalecik 

resi M3 Ay Bedel L. emınat 
52 4000 4 4280 321 

108 8000 6 10320 774 
244 8000 6 8720 654 
28 3000 3 3300 24 7 ,s 

KM 52 Ocağın İhale tarihi: 2-9-935 Çarşamba 
günü saat (15) te. 

KM 108 Ocağın ihale tarihi: 3-9-936) 
gUnü saat (lS) te. ) Perşembe 

KM 244 Ocağın ihale tarihi 3-9-936) 
günü saat (1S) te ) 

KM 28 Ocağın ihale tarihi 2·9-936 Çarşamba 
günü saat (lS) te. 

2-2747 

~ılı ıat ve ietimai ..:. 

l\luavenet Vekaletinden : 
Sıvas Niimune hastanesi için 100 ton kolC kömürü alınacaktır. 

T hm'n e · en bedeli (SO) liradır. Şartnamesini görmek ve alma.k 
i · ın Vel et İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaat edı· 
Jecektir. Eksiltme 1 eyltil 1936 salı günü saat ıs te işbu dairede ko· 
misyonca yapılacaktır. Muvakkat teminat mikdarı (75) liradır. İs· 
t klilerin bu mikdar teminatı vaktinde vezneye yatırmış ve makbu
z nu teklif mektubu ile birlikte eksiltme zamanından bir saat önce 

K misyona vermiş olmaları !dzımdır. (441) 2-3741 / 

Nafia Ba \:anlığın<laıı: 
4 ağustos 936 salı giınu saat 15 de Ankarada Nafia bakanlıgı 

malzeme eksiltme komisyonu odasında 4968,75 lira muhammen be
delli 15200 litre benzin. 500 kilo mobiloil evsafında ve 350 kilo avtol 
evsafında yağ, 15 biiyük kutu valvalin yağı ile 25 litre renkli ispir
to, 't teneke gazyağı, 10 kilo yine mobiloıl evsafında yağ, 10 kilo 
gros yağı, 10 adet büyük güderi ve 5 adet büyiık sünger mübayaa· 
sına ait a~ık eksiltme gôrülen luı:um uzerine 25 8 936 salı güniı sa
at 15 e tehir edilmiştir. 

Şartname ve buna miıteferri diger evrak parasız olarak malzeme 
dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 372 lira 56 kuruı;tur. 
1936 senesi ticaret odası ve:.ikası ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gıreccklerin 25 8 936 salı günu saat 15 de bakanlık 

malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları lazımdır. (354) 
2-35i9 

l(aracabey i\leriııo~ Y etiştirnıe 
(:iftliği _ Iüdürliiğündcn : 

1 - Merinos Yetiştirme Çiftligı hayvanatının ihtiyacından bu
lunan 197353 kilo yulaf, 202270 kılo arpa, 72000 kilo Mısır ve 80363 
kilo sisam kusbesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Yulafın oehe"r kilosuna "4" kuruş, arpanın beher kilosuna 
4 kuruş 25 santim. mısırın beher kilosuna 5 kuruş ve sisam küsbe
sinin beher kilosuna 4 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltme 28-8·936 tarihine musadif cuma günü saat on beşte 
Harada müteşekkil Merinos Yetiştirme çiftligi mübayaat komisyo
nunca Harada merkez bina ında :rapılacaktır. 

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

yona "2490'' numaralı kanun tarifatr dahilinde müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (4519) 2-3664 

= 11111111ıı111111nın111111111111111111111111ı11111111111111111111111111111nı111111111111 m•11= 

~ 1'ürki\ f' Ziraat Baııka~ı ~ = MERKEZ ~fUDÜRLUGiJNDEN : ~ -- -- -
~ B· nkaınıza l\f Üsahak:a ile ~ - -- -
~ ~tajİ)'er Alına(•aktır ~ 
§ Müsabakaya girmek için tercihen Lise mezunu ol- ~ ss mak veya orta ticaret mektebini veya orta mektep talı- ~ 
S silini bitirmiş bulunmak ve lise mezunlan 18 ve orta s 
§ mektep mezunları 16 dan az, yirmi beşten fazla yaş· 5 
§ ta olmamak şarttır. Müsabaka imtihanı 2 eylul 1936 5 
§ tarihinde Müdürlüğümüzde yapılacak ve kazananlar ;§ 
§ otuz lira aylıkla stajyer tayin edileceklerdir. Bu staj- ;§ 
5 yerler en az altı ay ve en çok bir sene müddetle mü- 5 
5 dürlüğümüz servislerinde staj gördükten sonra mes- § 
;:s teki imtihana tabi tutulacaklar ve bunda da muvaffak 5 
§ olanlar aylıkları (60) liradan az olmamak üzere muh- § 
5 telif yerlerdeki bnkalanmtzda münhal olan memur- 5 
5 luklara tayin olunacaklardır. 5 
~ Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar ara- = 
~ ~acağı bankamızdan alınacak şartnamelerden öğreni- ~ 
5 lır. ~ 
=: Müdürlüğümüze en son müracaat müddeti 29 a- S = ğustos 1936 dır. 2-3205 ~ 
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Istanhul Valiliğinden: 
Trabzon - Ağrı transıt \olunun Erzurum vilayeti dahilindeki 

Erzurum - Kup kısmının O 000 dan 14 031 inci kilometresine ka
dar olan kısımlardaki şose inşaatile bu yolun 38 inci kilometresin
deki Karabıyık köpriısü ve Erzurum - Agrı yolunun Erzurumdan 
itibaren 82 350 inci kilometresıne kadar olan muhtelif mahallerde
ki şose iıışaatı ile bu yolun 45 832 ınci kilometresindeki Badicvan 
ve 40+725 inci kilometresındekı Ugunu ve 80 071 inci kilometre
sindeki Zars köprülerile şose inşaatı ilanlarındaki noksanlık dola-
yısile yneiden eksiltmeye konulmuştur. · 

1) Bu işlerin bedeli ke~fi yuz elli beş bin lira dört kuruş 
2) Bu işe aid şartname ve evrakı fenniye şunlardır: 
A.) Eksiltme şartnamesi B mukavelename, C bayındırlık işleri 

g~n~l şartnames~. E hususi ve fennı şartname, F tahlili fiat ve keşif 
hulasa ce~vellerı ve şose ve kum taş grafik ve mesafe cedveli. 

İste.k.lıler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi 775 kuruş bdel 
mukabılınde Erzurum Nafıa miidurluğunden alabilirler. Ve İstan
bul ve Ankara Nafıa Müdurlerine gönderilen nüshaları da okuya
bilirler. 

3) Eksiltme 21. 8. 935 cuma gunu saat 15 da Erzurum Vilayeti 
Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4) Eksiltme kapalı zarf usulu ile olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 9000 liralık teminat verilmesi 

ve bundan başka ticaret odası vasikasınr haiz olup göstermesi la· 
zımdır. 

6) Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Erzurum vilayeti Nafıa müdürlüğüne götürüle
rek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek· 
tir. Posta ile gönderilen mektupların nihayet üçüncü maddede yazı· 
lı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka· 
patılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7) Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin resmi gazetenin 3297 
sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa vekaletinden 
istihsal edilmiş yol müteahhit ehliyet vesikasını haiz olmaları li· 
zımdır. (103) 2-3441 

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

şifli tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin ıartnaıneyi 
görmek üzere her gün vilayet maarif müdürlüğüne ve ihale günü 
olan 27·8·936 perşembe günü saat 16 da % 7,5 muvakkat teminatla· 
rı ve şartnamesinde yazıh diğer vesaikle daimi encümene müraca· 
atları. ( 405) 2- 3673 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara merkez Mimarkemal okulunun 634 lira bedeli ICeşifli ta· 

miratı açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Maarif müdürlüğüne ve ihale günü olan 27·8·935 saat 
16 da % 7,5 muvakkat teminat akçeleri ve şartnamede yazılı diğer 
vesaikle daimi encümene müracaatları. (404) 2-3672 

.. l\nlcara \' a i!iiii ı e .. 1 : 

Ankara merkez ilk okullariyle E imes'ut ve Onun'" ı \ 1 
kullarına asgari (466), azami (500) ton yerli J,o' k · a 111 

tır. Muhammen bedeli beher tonu (30) lir. olmak iı ere 8 

(13980) ve azami (15000) lira olan bu kömürler kapalı zarf u u 
le alınacaktır. Taliplerin "(, 7,S teminat akcelcrinin ve şartname t 
de yazılı diğer vesaiki havi teklif mektupların: 31-8-9~5 pa 8~ 
günü saat 15 da daimi encümen başkanlıgına verme!erı ve ş 
mesini görmek üzere her gün Maarif Mudürlugiıne muracaat 
meleri. ( 401) 2-3670 

Anlcara \ 7 aliliğiııden : 
Ayaş merkez birinci ve ikinci okullarla merkez kaza} a b21!• 1k~ 

dül nahiyesi okulunun ve Beypazarı merkez birinci oku 1'a rrıt>r r 
bağlı Zir nahiyesi okulunun 1833 lira 49 kuruş bedel keşifli taın•e 
tı açık eksiltmeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek uı 
her gün Maarif Müdürlügune ve ihale gunü olan 27-8-936.perş~ıt1 
günü saat 16 da % 7,5 muvakkat teminat akçeleri ve şartnaınesııı 
yazılı diğer vesaikle daimi encümene müracaatları .. (405) 2-3 

'Erzurun1 \7aliliğinden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı · 

1"'unceli Tafia J)irelctörlüğündeıı: 
ı - Eksiltmeye konulan i : (Tunceli Vilayeti Ovacık (PlıJr) 

kazasında hükümet konağı inşaatı) dır. 
Keşif bedeli 20600 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi atP' 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartn 
E - Hususi şartname 
G - Proje 
F - Kesif cetveli, silsilci fiat cetveli. meteraj cetveli 
H - Devlet Demiryolları fenni şartnamesi . , d• 
1stivenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira bedel mukab:tın 

Tunceli Nafıa Miidürliığiınden alabilirler. · 
3 - Eksiltme 31-8-936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de :Eli· 

de Tunceli Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. ırilt 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1545 lira muvak 

teminat vermesi, bundan başka asağıdaki vesikaları haiz olup g~ 
termesi lazımdır. 

(Nana Vekaletinden işe girebilmek için vesika alacaktır.) 11 
6 - Teklif mektupları yukarda "3'' cü maddede yazılı saat~ .• 

bir saat evveline kadar Tunceli Nafıa Müdürlüğü Dairesine get:1 •• 

lerek Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verı clC 
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 cü madd~ i• 
yazılı saata lcadar gelmiş olması ve dış zarfın mUhilr mumu ile •YıJI 
ce kapatılmı~ olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kab 

~lmez._(!!0) 2-3687 """"""" 

Aııkara Valiliğinden : 
Kızılcahamam yatı okulunun tamiri 933 lira 53 kuru§ keşif be~~ 

li üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameyi görmek 1

36 tiyenlerin her gün Maarif Müdürlüğüne ve ihale günü olan 31·8-9 
pazartesi günü saat 16 da muvakkat teminat akçeleriyle şartna~ 
sinde yazılı diğer vesaiki hamilen vilayet daimi encümenine rrıur 
caatları. (400) 2-3659 ,,,,,_.,. 

Yozgat Valiliğinden : 
f 

1 - Yerköy. Yozgat yolu uzerinde yapılacak tamirat kapalı • 
usulile eksiltmeye konulmuş olup keşif bedeli (16319) lira (28) kLI 
rustur. 

2 - Bu işe ait sartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi c 
D - Tesviyei turabiye şose ve kargir in aata ait fenni şa tnaın 
E - Ocak ve yolun vaziyetini gösterir grafik 
F - Tahlili fiat ve rayiç 
J - Keşif ve keşif hlilasası 
H - Hususi şartname . 0• 
Bu evrak Ankara ve Yozgat Nafıa Mudürlüklerinde bedelsıı 

larak görülebilir. u· 
3 - Eksiltme 17-8-936 pazartesi biınü saat 14 de Vilayet E:nc 

men odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. ) 
4 - Eksiltmeye girebilmek için% 7,5 hesabile (1223) lira (9

11• kuruş muvakkat teminat verilmesi Bayındırlık Bakanlığının eb ., 
yetini haiz bulunması Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna daı 
vesika ibrazı şarttır. li• 

5 - Teklif mektupları 3 üncü maddedeki saatten bir saat evve 1 
ne kadar Encümen odasında eksiltme komisyonu reisliğine ınakbılk: 
mukabilinde verilecektir. Vilayet Encümeni namına gönderile~]~• 
teklif mektupları muayyen saate kadar gelmiş olması ve dış zar e· 
rın mühür mumu ile kapatılmış olması icap eder. Postada otan g 
cikmeler kabul edilmez. (216) 2-3425 __,,-

Maliye Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: İzmitte yapılacak Kırtasiye depO" 

ıu in aatı: inşatrn keşif bedeli 30450 lira 73 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 1 

A • Eksiltme prtnamesi, 
B • Mukavele projesi rt• 
C • Vekiller heyetinin 20.6.936 tarih ve 4869 numaralı ır. 

rile kabul edilmiı olan Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D • İnşaata dair fenni ıartname 
F • Keşif cetveli 
G • Proje, grafik ,_,.. 

İstiyenler ~u şartnameleri ve evrakı 153 Kr. mukabilinde 1• 
karada Maliye vekaleti kırtasiye müdürlüğünden, lstanbuld~ .~r. 
mabahçe kırtasiye deposundan, İzmit defterdarlığından alabılı~d• 

3 - Eksiltme 28.8.936 tarihinde cuma günü aaat 15 de Anıca 
Maliye vekileti krrtuiye müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulü ile yapılacaktır. urUI 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2283 lira 80 .k hail 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 
olup göstermesi lbımdır. a tı• 

Nafıa vekaletinden alınmış yapı mütehassıslığı vesikası, Y p 
ğı en büyük işin bedeli 30000 liradan aşağı olmaması; tte,. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı sa:;tıı'' 
bir saat eveline kadaı· kırtasiye müdürlüğüne getirilerek eks;a il• 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. poste k"' 
gönderilecek mektupların nihayet 3 ünc'ü maddede yazılı .,at 1rıııt 
dar glemiş olması ve dıt 'zarfın mühür mumu ile iyice kapa~) 
olması ,arttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (451 

?-~f;42 
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-· Anl~ara ,, aı·ı· 0-ind en: 
1 

l~rzuı·u ın T. f ., . 
• 

Cın i 

931 mod 1ı Buı 
ma alı otomobil 

Yukarda evsafı yazılı ot m 

:::"' 
h Dı 

Lır 

37 

ın 28-8-936 cuma unü tılılıa ına 

karar verilmiştir. . · d 
1stek1ılcrin soziı geçen un ve tte hız 1 rınd go ten~en ıpo-

zito makbuzu ile birlikte Deft rd rtıkta ku~lan satış komısyonuna 
muracaatları. ( 418) 2-369 

Kültür Bal{aıılığıııdaıı : 
Bolge sanat okullanl An r tn aat U t okuluna sın vl pa· 

r ız yatılı tale e alınacaktır. . d 
Sınav 17.8.1936 tarihind her vil yet merkez~n e yapıl c tır. 
S 

• b.l ek · ıd ld artl rı haız olm k 1 zımdır. 
ınava gıre ı m ıçm 

ı _ Turk olmal rı, k 1 1 
2 _ 13 va ından kuçuk, 17 ya ınd n bu~ 0 mama rı 

E b rl b ' Ik okuld n dıµloma almış olmal rı s - n az e s nı ı ır ı · 

· ı 

t 1 d Er u um vıl • 

r ı • 1 )• t (:oO-ra 'a tezkere i v ilk o
rı okuldan ala· 

' r • . .. u te~ı 
. . .. 

1re itoı· rı~n: nen 
ine m r c t edi-

2-3619 

-
m 

ul 

\ ., 

nın akı f k· 

t ıs de M • 

ullr~ in en i1an: 
k h m tlı a kerlı ıne 

·ıer ı Evlul 936 da ihuyat 
il ce' lerdir 28 agustos 

(3 9L,2·_:3;.:.65~8---

·r T. 1, B· smüdürlüğündeıı ~ 
"l 

.,,1 ıtmeye konulan i' : r T binası 
d •-~.- 1 bi asının üç metre açı ında P. . . 

ıCe<"t r n e ><r 

in 
Ke .if bedeli 9 59 lıra 81 kuruştur • 
2 _: Bu ışf' ait ~artname ve evrat ıunlardır. 

Ek "it e ve f nni rtnameler. A - .. Si • 
B _ Mukavele pro1es1, . 

1 C - K if cedvc ı sılsıleı fıyat cedve ı. 
D - Pro1e, k · 1 • k lef"İl'\de gore· ts ivenler bu evr kı baş mudurlu yazı ı erı 

bi ler. · t 5 te PTT. baş 
3 _ E siltmc 21 a ustos 936 cuma unu .sa.. k. · 

d ık e tsiltme u uhle yapıl ca tır. 
nunr ~ı~~ck ıçin ıstckhlerın 725 Jıra muvak~at 
e bgı dan başka a a d ki ve ı al arı h ız o up 

tc nat \ e ı ve un 
ge me i 1 !tlldır. t ahhittri v ikası. • 

A - Na ıa Vck letinden alınmış yapı mu e) 2-3593 
B - Mim r ve mUhcndislik diploması. (359 -

a ,:ılı Zarf su1İ) le 

Elcsiltmc ilanı 
Yüksek Mühendis Mektebi 

Satınalma komisyonund an: 
1 (İstanbulda Taksim Gü uyunda 

1. _ Eksil~eye k:n~t~inası dahilinde) proje ve şartnamesi 
yuksek miıhendıs me te 

·b· apılacak in,aat: •· cnucı ınce ':' . ..d r 211 ıs lira 98 kuru§tur. 
"İnş.ı~ n keş.ıf b e ı 1 le evrak şunlardır: 
2 - Bu ise aid şartname. er 
A - Eksiltme şartname ı. 

B - Proje . 1 ri (125) kuru mukabilinde 
1stinyenler bu şartna~e ve p;o1e ~ misyonun T\ lııb lirler. 

yli ek muhendis mektebı satın~ ma. ~ tı" t ıs de y ksek mühen-
3 - Eltsiltme 27.8.936 perşem ke gu~u onun a }'apıl caktır. 

. b. da satın alma omısy 
dis mektebi ınasın f r le araktır. 

4 - F-1<siltme kapalı ~~f u:ui~fn isteklilerin (1590) lira ilk te· 
5 - Eksiltmeye gıre ı ~e w d ki vesikaları h iz olup gctir

minat akçesi ve bur°dan :ueSn~şe2n 'alınmış muteahhidlik ehliyet 
mesi liıımdır. Na ~a ve . t muhendis veva mim2r olma ı ve}'a 
vesikası göstermetıı vekbı~za k çalı tı ını bildirir no erlikçe T!lU· 
bunlardan birivle otra o ara 
saddak vesika lazımdır. k da (3) iıncu maddede yazıl sa tten 

6 - Teklif mektubları . .Yu e~r muhendis mektehı binası ilinde 
bir saat evveline kada; yuk~" m , •z muk b·lindc ven ecekti 
eksiltme komisyonu rıyaset u} n·ha et (1) U madde e ZI 

P~sta ile gönderilecek ~e •t• rd'l arfın m mumu ile kapa· 
ı · ş olması ve ı z d'l 

h saate kadar ge mı d olacak gecikmeler k bul e m 
tılmış olm ı tartt•r. Porta a 2-3702 

(299) 

Anl{ara \'aliJ.~inden 1 
• . olunda asfalt dökülme e b . lan ca ın· 
Ankara - Çubuk BaraJ ~. 'nden itibar n cum r ı ve p r 

C:tan 17 Ağustos p zartesı gunu bah sa t 6 dan ak m saat 17 5 
• • d" er aunlcr sa ~ •1A 1 

giınlerınden ma . ~ ı . " ka alJ bulunacagı ı an o unur. 
\adar yolun vesaıtı nakhyeye p 2-3677 

(413) 

An ara Valiliğinden : . 
l . . . Rod Hartınan modelı beş 

A 'd d'spanser erı ıçın k 
Vilayet hususı ı are ı 1 f usuliı ile satın atınaca tır. 

. k' e ı kapa ı zar 
tane seyar etuv ma ın · b d ı· 1330 lıradır. . hammen e e ı i 

Beher maktncnın mu . d ti olan 495 lirayı viliyet husus 
İsteklilerin % 7.S temına~ be :tırdıklarına dair makbuzlar ve 

muha ebe miıdiırlU~ı.i v;~~~s;n;7 Y8 936 perşembe gıinü saat 16 da 
kapalı mektupları ıle bır 1 t . 1 · murııcaat arı. bb U •ilayet daimi encüm nınc 

1 
• d ,.,.~ gun vıliyet sı at Dl • 

k · · en erın e .. • 3580 Şartnameyi görme ıstıy 2-
!ürlü •une müracaatları. (356) 

Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltn'e ilanı 
Tunceli :rafıa Diı·ch:tö_,_-lüğiind ~n : 

1 - E sıltmeye konul rı i (DordüncU umumi m fett' tık m n-
ta ı d hil nde t l rib n 102 il metre uzunluğund i E PJur 
yolunun te viyci tilr bıyc sınat imarı. \'C makadam şose i in atı) 
dır. 

Afyonkarahisar Ziraat 
Banka nıdan : -

Zahire Deposu İnşası 
Afyonkarahisannda, aksamı dahıliyesi ay.rıca .bi~ beş yuz dört 

lira ve asıl bina beş bin yuz elli bır lıra bedelı keş.ıflı bır zahire ~e-
posunun inşası 29 Temmuz 1936 tarihinden itibaren altı hafta mud· 
detle ve kapalı zarfla munak ya konulmuştur. 

Bu müddetin hitamında en az pey ıirenlcre ihale icra edilecek 
ve ihaleden bir haft sonra artn e mucibince in ta başl nacak· 

tır. Münakasaya i tirak etmek isti yenlerin 500 liralık B nka mek· 
tubu ve yahut Zıraat B nkası~ca uzerine muamele yapılan Esham 
ve Tahvilat ile temınat verme ı lazımdır. • .... 

Kroki plan ve fenni tartnameyi görmek ve dıger teraıtı og~en· 
m~k için' Afyon Ziraat Bankası Şube ine muracaat olunm sı ılan 
olunur. 2--3454 

1 tanbul ila t~ti ai"ıa 

l\lüdürlüğüııden : 
1.9.936 tarih salı günu saat ıs te İstanbul vilayeti Nafıa Miı

dürliıgu eksiltme komisyonu ?dasında 56055,26 lira. keıi.f. bedelli 
Yuks,.k Deniz Ticaret mektebrnde yapılacak pavyon ılavesı ıntantı: 

Kapalı zarf usulile eksiltme.ye ~onulmu~tur. 
Mukavele, eksiltme, nafıa ışlen, umumı ve hususi ve fenni 

şartnameleri, proıe. keşif hul~saıiyle ~una ~üteferri diğer evrak 
280 kuruş mukabılinde daıre~ınden verılecektır. 

Muvakkat teminat 4053 1ı adır. 
İsteklilerin en az S0.000 lıralık bu i§e benzer bir İf yaptığına 

dair Nafıa vcki'ctinden almıı olduğu müteahhitlik ve Ticaret oda
sı vesikalarını havi teklif mektuplarını l.9.936 salı ~nıi saat 14 de 
kadar İstanbul vilayeti Nafıa mudurluğüne vermelen. (246) 

2-3637 

Ankara Valiliğinden : 
Necati bey caddesinde hususı idareye ait 15/16 sıra numaralı ma

ğa anın mayıs 937 sonuna kadar olan icarı açık artırmaya konul· 
mu tur. :Muhammen bedeli 1500 liradır. 

İhale 24 8 936 pazartesı gunu saat 16 da vilayet daim'i encume· 
ninde yapılacaktır. Ar~rrm }I gırmek için 112,S liralık muvakkat 
tem·nat itasI mecburıdır, • 

Artırmaya girmek ıatıy nlerın ihale güniı d imı e:ıcumcne 
ıartnamesini gormek ısuycnlerın hususi muhasebe mudurlUğune 
mı rac atları il n olunur. ( r ) 2-3:ı81 

ay eri Tayyare Fab· 
riliası Direktörlü2:iin
den: 

ı _ Bu sene fabrikamu:a birinci sınıf tesviyeci ve kaportacı us· 
taları imtıhanla alın caktır. · 

2 _ imtihanlar Kayseri Tayyare Fabrikasında yapılacak ve mu
vaffak olanlara derecesine gore 3 : 5 lira yevmiye verilecektir. 

3 _ İstekli olanların aşağıdaki vesaikle beraber EylCtl 936 niha• 
yetine kadar her gün istida ile Fabrika Direktörlüğune mUracaat 
etmeleri. . • 

A. _ Türk olmak ve ecnebı bır kadınla evli bulunmamak. 
B. _ Ahtakı durumu iyi olduguna dair Emniyet Dircktörlilğiln· 

den vesika getirmek. 
C. - Sağlık raporu. • 
D. _ Nüfus ciızdanı ve bon scrvaaleri ıureti muaaddakaıı. 
E. _ :Oç adet veıika fotoğrafı. (4510) 2-3665 

Bu ı lerin tahmın edilen bedeli (500 000) liradır. 
2 - Bu i c aid şartnameler ve evrak şunlardır 
A - Ek ıltme ş rtn mcsi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırhk ışleri genel artnamesi 
D -Tesviyei türabiye, şose ve kar~ir in aata dair fenni ıtn me 
E - Hu ust rtname 
F - Silsilei fiat cetveJi 
G - Taş. kum, su. grafiği 

lstivenler baymdırhk işleri genel ıartnamcsi ve fenni şartnameyl 
dairede tetHk ve mutalea ve di er şartnameleri ev evrakı on iki 
buçuk lira bedel mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti Şoseler idare
sinden ve Ehıziz'de Tunceli Nafıa dairesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 24·8-936 tarihinde pazartesi günU saat 15 de Elli.· 
~izde Tunceli Nafıa Mudürıu·ü binasında yapılacaktır. 

4 - Ek iltme kap.,lı z rf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 23,750 lira muvakkat 

temin t verme i ve bundan ba ka Ticaret Odası vesikasını ve Nafıa 
Vek !etinden istihsal edilmi yol ve tcferrüatı mUteahhitli i ehli
yet ve ik ını haiz olup gö termesi lflzımdır. 

6 - Teklif mektu 1 rı yukarda 3 cU maddede yazılı sa tte:ı bir 
saat evveline k dar Etaziz ,.e Tunceli vWyeti Nafıa dairesine geti• 
rerek ek iltme komisyonu reiılıikne makbuz mukabilinde verilecek· 
tir. Po t ıle gönderılecek mektupların nıhayet 3 ciı madded.: yazılı 
sa te kad r gelmiş olması ve dr zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılm olması lazımdır. Po tada olacak gecikmeler kabul edile-
mez. (279) 2-3542 

Canal l ale Jandarma Okulları 
~ 

Erzakın 
Cinsi 

Sabnalma omisyonundan : 
Kilo Tahmini Muvakkat İhale güniı saati nasıl 

bedel teminat gunlemeci olacağı 
L. K. L. K. 

Ekmeklik un 668133 93538 62 8015 40 28-8-936 cuma 15 kapılı 
Odun 1579684 15796 84 1184 76 ., ., ıs zarfla 
Sade yağı 21517 19365 30 1452 23 .. ,, 15 ,, 
Sığır eti 128661 24732 20 1929 92 .. ,. ıs ,, 

1 - Çanakkalede ı, 2, 3, 9, 10 uyıh Jandarma okullarile J. Has
tanesinin l eylul 936 günlemecinden 937 nisan nihayetine kadar ih· 
tiyaçları olan yukarda yazılı 4 kalem Erzakın hizalarında gösterilen 
günlemeç giın ve saatlerde 9 aayılı Jandarma okulu Ordu evinde ı 
.alahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektuplan ihale günü uat 14 de kadar Komisyo· 
na teslim edilmiı olacaktır. 

3 - Şart.nameler Çanakkale Jandarma Satınalma Komisyonun· 
da parasız verilecektir. (4501) 2-3666 

---~----------------------------~------------------
Gaziaııte l Nafıa 

Direktörl~Oiindrn : 
17-8-936 pazartesi günü saat 15 tc G. Antebde Nafıa Müdurluğü 

Eksiltme komisyonunda 18120 lira 16 kuruı ketif bedelli Kiliı • f .. 
lahiye yolunun 13+065, 14+344, 16+834, 17 + 060 ıncı kılometreler• 
deki 3 metrelik menfezler inşaatı kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Şartname, plan ve diğer ketif evrakı 250 kurut mu· 
kabilinde M udurlük dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1359 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını ve usuline tevfikan alınmr eh

liyet vesikalarını 17·8·936 pazartesi günU saat on dörde kadar Na• 
fıa Müdürliiğü ıhalc komisyonuna vermeleri lbnndır. 

(219) 2-3424 

Karacabey Belediyesinden : 
ı - Karacabey kasabasına 15 kilometre mesaf edc bulunan 

"Gölecik'' suyu getirilecektir. Bu suyun inp ve tesis masnfının ke• 
9if bedeli ••77233" lira .. 98'' kuru~tur. 

2 - Plin, model ve harita ve sair evrakın iıtinsah masarifi ken• 
dilerine aid olmak üzere iıtiycnlere gönderilir. 

3 - Eksiltme 28-7-1936 tarihinden 28·1-1936 tarihine kadar iO 
&Un devam edecektir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
5- Muvakkat teminat mikdan .. 5111'' lira .. 70" kuruştur. 
6 - isteklilerin Nafıa Ve'klletince Elti Bin liradan yukarı if• 

Jerde milteahhf d olabileceklerini göıterit vesaik lbru etmeleri 
,arttıı. 

7 - Kapalı zarf uıulile yapılacak teklifler 28-8-1936 cuma gUnü 
aat on bqe kadar Karacabe1 Beledi1e Eaclimenine verilmit ola· 
caktır. (4S41) 2-3415 



SAYFA 8 ULUS 

1 ANKARA BELEDiYE REJSUCJ iLANLARI ıı 
eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 3?101 lıra 60 kuru~tur. 
3- Yüzde ycdibuçuk ilk te)ninatı 2782 hra 62 kuruştur. 
4- Şartname i Erzincanda tümen karargdhı binası içınde Satın 

alma Komisyonundan 185 kunış mukabilinde verilir. 

S 1 , B 1 

911 Bu 
tı .. \ N 

1 -"'Temizlik direktorlugune ait iki ad t doç m rkalı eski kam· 
yon ile hayvan pansiyonunda 1 kalem hurda eşya ve Sıhhat i leri 
üç adet boş varilile iki adet oto dış lns.ı ı açık artırma ile satı • 
lacaktır. 

2- Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
(49.60) (3.70) li 

3 - İstekliler 27-8-936 percembe gunu saat onda itfaiye arka· 
smdaki levazım anbarına gelmeleri. (416) 2-3690 

iLAN 
ı - Yeni ehirde Atattlrk caddesinde ı 048 ınci adada 15 parselde 

275 metre murabbaı ada fazlası ve 505 meLre murab ar yol fazlası ki 
ceman 780 metre murabbaı Belediye mah arsa ıs gun müddetle ka
palr zarfla artırmaya konuJmu\>tur. 

2 - Muhammen bedeli 234ul) ıı:ııd,r. 
3 - Muvakkat teminatı ı750 liıadır. 
4 - Şadnamesını görmek isuyenler her gun vazı i~lcri kalemi

isteklilerin de 28.8.936 cuma gunu sa;ııt rn bun' •a Beledi e 
e menine müracaatları ve teminatlarile teklif m '·· ~rını o gün 
aat dokuz buçuğa kadar Belediye encumen ne ven ı. 

(423) 2-3692 
ll.A:-J 

ı - Terni:dik i Jeri icin Jiııum o'an saraç malzemesi ıs 2ün 
mi.i ldertc açık eksiltmeye konu1"1uştur. 

2 - Muhammen bedeli 1583 lirndır. 
3 - Muvakkat teminatı 115,72 liradır. 
4 - Şıırtname ve listesini görmek istiyenler her gün Yazı ı.,•e

ri Kalemine ve isteklilerın de 1 eylill 936 salı gunü saat on buçuk-
ta Releclive encümenine mürar:aatları. (464) 2-3751 

1 D. O. YOLLARI VE UMANLARJ UMUı:--m 
MODURLOCO S A.. KOMiSYONU lLANL~I: 1 

lLAN 
Mtıhamrncn bedeli 15040 lira olan Loko ve Otomotris ate tuğ

laları 28.9.936 pazcntesi günU saat lS.30 da kapalı zarf usulü ile An· 
karıtda idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenler.in 1128 liralık muvakkat teminat ile ka
n hun tayin ettiği vesikalan, resmi F;azctenin 7 .5.1936 g. 3297 No. 
l ushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ve

vr tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliği· 
rmeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Havdarpaşada T'"scllüm ve sevk şefliğinden dağıtlmaktadır. (299) 

2-3610 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
'fumenın Manisa merkezindeki hayvanlarının bir senelik ihti· 

yacı olan 590 ton arpa münakasaya konulmuştur. 
- Şartame i Manisada tümen satın alma komisyonunda gö
lır. 

., - lhalesı 28 agustos .936 cuma günü saat on sekizde Mani
~.ıda asken satın alma komııyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
S - 590 ton arpanın beher kiloşunun muhammen fiatı dört ku

nı ır Teminatı muvakkatesi 1770 liradır. 
6 - İstekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına ,\air ve· 

sıka ıbraz etmeleri lazımdır. 
- Teminatı muvakakte makbuzları ile lırlikte teklif mek

tup Jrının munakaaanın yapxlacağı belli saatten en .ışagı bir saat 
evci Manısada tümen satın alam komisyo!luna vereceklerdir. (370) 

2-3632 

İLAN 
1- Tumenın Erzincan garnizonunda bulunan kıtaat ve müessc

sat eratının senelik ihtiyacı .olan 22200 kilo sade yağı kapalı zarfla 
ek ı tmeye konmuştur. 

1.- Muh mmen bcdelı 15540 lıradır. 
3- Yu de yedi buçuk ilk tl'mınatı 1165 lira 50 kuruştur. 
4 Ş rtn m1:sıni gormek isteyenler hergun Tumen Satınalma 

K onu da görebılirler. 
5 1 apalı zarfla ihalesi 27 agustos 936 perşembe gunu saat do-

k a Tumen Satmalma komısy onunda yapılacaktır. 
Şartn mesinin dorduncu maddesı mucibince istekliler teklif 

m tupularını 2490 sayılı artırma ve el.sıltme kanunun 32, 33, 34; 
ve 39 uncu maddclerı ahk .. mırıa tevfikan tan ım ederek ihale saa
tın n bir sa t eveline kadar Tumen Satınalma Komisyonuna 
.., e ece lerdır. (228) 2-3435 

1LAN 
ı - Tum kıtaatı içın kapalı zarf usulu ile 992500 kilo un alına

c ktır. 
2 - U.nun beher kılosuna onbeş kuruş tahmin edilmiş olup te· 

mın tı 8694 liradır. 
3 - İhalesi Çanakkale tüm satın alma komisyonu binasmda 28 

a tos 936 cııma günü saat onbeş buçukta yapılacaktır. 
4 - lsteklıJer 2490 iıumaralr k~nunun 2. 3 üncü maddelerindeki 

ves ik ile beraber teminatları ile ihaleden bir saat evel on dörtbu· 
~ukta komisyona gelmeleri Unun şerait ve evsafı Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonunda öğrenilebilir. (380) 3682 

iLAN 
El azız merkez kıtaatınnı ihtiyacı için 130000 kilo sıfır eti ka· 

palı zarfla bir ay müddetle eksiltmeye konulaıuttur. 
2 - Muhammen bedeli 23400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1155 liradır. 
4 - Şartnameyi görmek utiyenler her gUn tüm satın alma ko

misyonuna gelebilirler. 
5 - İsteklilerin usulll .dairesinde tanzim edecekleri kati teklif 

ve mektuplarını 24 ağustos ı936 pazartesi gUnU ihale saati olan 11 
den bir saat evveline kadar yani saat onda komisyonumuza verme· 
len. (302) 2-3526 

İLAN 
Demirköy alayı için 376000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. İhalesi ağustosun 19 uncu çarşamba günü 
saat ıs de Vizede yapılacaktır. İstekliler teminat makbuzları ile 
vaktinde komisyonda bulunmalıdır. Unun tahmin fintı 14 kur.uş ilk 
teminatı 2447 liradır. Şartname her gün Vize satın alma komisyo-
nunda görülebilir. (248) 2-3450 

İLAN 
i - Elaziz merkez kıtaat hayvanatınrn ihtiyacı için 3uu,ou0 kilo 

kuru ot kapalı zarfla bir ay müddetle eks11tQ1eye ~-"nmıı tur. 
2- Muhammen bedeli 2ıooo liradır, 
3- Muvakkat teminatı 1575 liradır. 
4- Şartnameyi görmek isteyen l:.ergun Tum Satmalma Komis

yonuna gelebilirler. 
5- İsteklilerin usulü dairesinde tan,ı:im edecekleri kat'i tekif ve 

teminat mektuplarını 21 agustos 936 cuma günU ihale saati olan 
11 den bir saat evelinc kadar yani saat onda komisyonumuza 
vermeleri. (181) 2-3429 

İLAN 
ı - Tümen Erzincan gernizonunda bulunan kıtaat ve müeıseut 

hayvanatınrn senelik ihtivacı için 82448Q kilo arpa li:apah zarfla 

5- Kapalı .zarfla ihalesi 20 8 936 perşembe günü saat 9 da ti.1· 
men Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

6- Şartnamesinin dordi.mctl maddesi mucibince istekliler teklif 
mektuplarını 2490 numaralı kanunun 32, 33, 34 üncü maddeleri ah
kamına tevfikan tanzim ederek ıhole güntlnden bir saat evetine ka
dar Tumen Satınnlma Komisyonuna vereceklerdir. (215) 2-3426 

İLAN 
A~agıcla cins ve mikdarlan ve alınacak günleri yazılı yulaf, kuru 

ot ve samanlar 20 ağustos 936 perşembe günü saat 16 da lzmitte 
tümen binasındakı satın alma komisyonunda alınacaktır. ' 

2 - Tutan 37314 liradır. 
3 - Şartnameleri komisyonda gcirulebılir 
4 - Kapalı zarflar bir saat evvel komisyona mal:buz karşılıı:?ı ve

rilecektir. 
5 - lsteklıler be-Ilı gun ve sa tinde kanunun istedıği belgelerle 

komisyona gelmelcrı. 
cinsi mikdarı nevi muvakkat teminatı 
----
yu' f 530500 kapalı ?.arr 1989 
kuru ot 285000 kapalı zaı: 578 
saman 182000 açık eksiltme 232 

2799 
(252) 2-3443 

iııhi~arlar Saın ·un 
1 iitüıı ı~ abrik· f-·ı il· n : 

Fabrikamızdan bir sene itinde şartnamesinde yazılı yerlere yol· 
]anacak ve isketA1erden vapurlara gonderilectk ttltün ve sigaralarla 
sair eşyı>n·n nakliyesi talip zuhur etmeJiği için ı3 Ağustos 936 gü
nünden itibaren on beş gün müddetle tekrar eksiltmeye çıkarılmış· 
tır. istekliler el~siltme şartnamesini resmi dairelerin açık olduğu 
saatlaroa her giin fabrika sevk şubesine müracaatla görebilirler. 
Eksiltmeye çıkarılan nakliyatın muhammen bedeli 5340 liradır. Ek
siltmeye girmek için bu paranın % yedi buçuğu nisbctinde dört 
yüz lira muvakkat teminat vermek lazımdır. Eksiltme 28 ağustos 
936 cuma güniı &aat on besde Fabrikada müteşekkil komisyonda ka· 
pzh zarf mıulile vaoılacaktır. Muvakkat teminat makbuzlarile tek· 
lif rr.ektun•arı eksiltme s:ıatından evvel komhıyon başkanlığına ve· 
rilmir bulunacaktıı. (467) 2-3748 

Ba~vekalet 
...> 

istatistik 
Umum Müdürlüğünden: 
1. - İstatistik mekteplerinde tahsil etmek ve avdetlerinde İsta· 

tistik Umum MüdürlUğünde istihdam edilmek üzere Ali mektep 
mezunu bir kişi Uç sene mliddetle Av~upaya veya Amerikaya tahsi· 
le gönderilecekti ı. 

2. - Taliplerin ya ları yirmiden küçük otuz beşten fazla olmı
yacaktır. 

3. - Talipler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikle ili· 
şikleri olmadığını müsbit evrak ibraz edecekler veya üç senelik tah
sil esnasında askulik hizmetinden müeccel bulunduklarını tevsik 
edeceklerdir. 

4. - Talipler aıasında Ankarada istatistik Umum MüdürlüğU 
ile lstanbulda Kültür Direlrtörlüğilnde aşağıdaki ders zümrelerin· 
den tahriri sınav yapılacaktır. 

A. - Riyaziye (Hesap ve Cebir) 
B. - fktısat (Umumı malumat) 
C. - 11mi m~li 
Ç. - Umumi coğrafya 
D. - Lisan (Fransızca. İngilizce, Almanca) 
5. - f mtıhan i cylGJ 936 pazartesi giınü yapılacaktır. 
6. - Talinlerin nufus tezkereleri mektep şehadetnamesı resmi 

bir heyeti sıhhıve tarafınc1an verilmiş ve ahvali sıhhiyesinin tahsile 
müsait oldugunu mübeyyin rapo(, muhtasar tercümeihal varakası 
iki adet vesika foto ra(ı ile 5 eylCıl cumartesi öğleye kadar Umum 
Müdiirlüge müracaat eylemeleri lazımdır. (425) 2-3743 

K:ı!~~uş U Y A N J Ş verine çıkar 
44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin Ankara'da satıs yeri A K B A Kitabevidir. Se-
nelik abone 10 !ıra. Sa ısı 20 kuruş 

~~ .. * -~ * ~ --

Sıhhat ve İçtinıaı 
~tuavenet Vekaletindeıı : 

V~kalet uinası için 100 ton kok kömürü satm alınacaktır. Tah· 
min edilen bedeli 3,000 liradır. Şartnamesini görmek ve almak için 
Vekilet İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaat -edilecek· 
tir. Eksiltme ı eylUl 1936 sah günü aaat 14 te itbu dairede komis
yonca yapılacaktır. Muvakkat teminat mikdarı (75) liradır. htck· 
lilerin bu mikdar teminatı vaktinde vezneye yatırmıt ve makbuzu· 
nu teklif mektubu ile birlikte Eksiltme zamanından bir saat önce 
Komisyona vermiı olmaları lizımdır. ( 440) 2-3740 

Göııül l ı 

KOCAELİ MAHKl<:MESt BASKATlPLiCINDEN. 
Emniyet Mudürlügü uçlıncü komıseri Muhıddın taraf n 

rısı Şaziye aleyhine açıbn boşanm:ı daVdSJnm muddeiale h Şa I 
nin gıyabında cereyan eden muhal eme neticesind ; 

Kanunu medeninin 130, 134. 138 ıncı maddel ııne te fık n taşr 
feynin yekdi :erinden bo anmalarına ve masarıfi muhal:e"'lcnın 
ziyeye tahmiline 17.7.936 tarihinde karar vcrildigi ve muddcıa e 
hin ikametı-Ahı ın mechuli eti hasebi ftlrrai hu ani e\ ı havı 1 

mm bir nüs' s111ın mahkeme dıvanhan ine talık edıldı ve ıta 
ilandan itibaren 1 ir ay zarf nda hukmu merk k nunı yoll ra ki" 
vurarak itiraz etmediği takdirde katiyet kespedece i tebli nı 
mına kaim olmak ü ere il n olum r. 2-3734 

J andarn1a Gen l l\.omuh ıılıp 
kara ahııalıtıa l(om i ') oıı undaıı : 

1 - Bir kilosuna (4,S) buçuk kun deger verilen yuzcllı bııı
den yüz seksen bin kiloya kadar arpa ve bir kilosuna iki kuruş ddr 
ğer biçilen yüz yirmi beş binden yüz kırk bin kiloya kadar o 0 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Arpanın kapalı zarf eksiltmesi 1 9-936 salı gunu sa t (l ık 

de ve ilk teminatı (607,5) altı yüz yedi buçuk lira \'e odunun aÇd• 
eksiltmesi 2-9-936 çarşamba gi.ıniı saat (il) de ve ilk teminat 
(210) iki yiiz on liradır. 

2 - Eksiltmeye gire~eklerin teminat makbuz ve Banka mekUI ~ 
1arı içinde bulunduracakları teklif zarflarını ve odun itin temın• 
!arının şartnamede yazılı vaktinde komisyona venni o"1maları. 

(422) 2-374-',,-

Jandarma Genel l onıutaıılığı 
kara Satınalma Koıni yoııundan : 

1 - Yapılan açık ekı1ltmesine istkeli çıkmadığından KiloıUO' 
85 kuruş fiat tahmin edilen bin beş yüzden iki bin kiloya kadar :-
de ve kilosuna kırk kuruş değer biçilen beş yüzden sekiz yiız kir 
ya kadar beyaz peynir pazarlrğı on gün uzatılarak 27·8·936 çarşılll" 
ba günü saat on bire bırakılmıştır . 

2 - Eksiltmesinde yapılan teklif haddi layıkında görülrneıo'" 
sinden bir kilosuna 22 kuruş fiat tahmin edilen sekizden on bin::: 
loya kadar sığır eti pazarlığı 27.8.936 çarşamba günü saat on do 
uzatılmıştır. 

3 - Şartnamesi parasız Komisyonda verilen bu uç çeşit paı:•f" 
lığına girmek istiyenlerin şartnamede yazılı teminat makbuz .,ef' 
banka mektuplariyle belli saatte Jandarma genel Komuntanlığıııcla 
satın alma komisyonuna ba1v.urmaları. (454) 2-3746 ~ 

Nafıa Bakanlığıııdan : 
2/EyJCıl/936 çarşamba günü aaat 15 de Ankarada Nafıa BakaıtlP 

ğı malzeme eksiltme komisyonu odasında 1635 lira muhammen ~ 
delli 260 metre elbiselik 155 metre paltoluk kumaş mübayaası açı 
eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak mal•,. 
me dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 122 lira 63 kuruştur. 
1936 senesi Ticaret odası vesikası ibrazı mecburidir. dl 
Eksiltmeye gireceklerin 2 cylQl 936 çarşamba gtiniı saat ı:ı 

malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları llizımdır. 
(463) 2-3750 --

ŞıırayıdevJet Reisliğinden : 
Şurayı Devlette 40 ve 35 lira asli maa tı mula imhkler açıl<ur• 

Mülkiye veya Hukuk mezunları arasında yapılacak mU bakaya gı• 
rebilmek için teadül kanunu mucibince bu maa lan alm a hak k~ 
zanmış olmak ve 35 liralık için ayrıca 30 ya ınd n fazla olnıafllll 
ve memurin kanununun 4 ve S inci m ddclenndekı artlarr haiz b&J 
lunmak lazımdır. 

t ı• Müsabaka 2ı eyllıl 936 tarihine, rastlıyan pazarte i giınu 
de Ankarada yapılacaktır. 

İsteklilerin yukarda yazılı artlara nid e rakı mu bitel rık bit"' 
likte arzuhal ile müracaat etmeleri. (449) 2-3742 

------------------------------------------------"'-
Ankara Va1i1iğindeıı : 
Polatlı • Haymana yolunda 6 adet menfezin k if ve artnadl~ 

111 mucibince tamiratı 31-8-936 pazartesi günü saat 15 de Vılayet b; 
nasında toplanacak daimi encümence ihalesi yapılmak uzere aC 
eksiltmeye konulmuş.tur. 

Bu işe ait evrak nafıa müdiırlUğilnde görülebilir. 
Keşif bedeli (817) lira (65) kuruştur. • 
lateklilerin 61 lira 35 kuruşluk muvakkat teminat mektuou .,ef 

h~ıusi muhasebe veznesinden alacakları rnakbuzlariyle ve bu r. 
aıt olmak üzere viliyet Nafıa Müdürlüğünden alınmış fennt elı 1 

yet vesikaıile birlikte yukarda yazılı gun ve saatte vilayet cıaiırı• 
encümenine gelmeleri lazımdır. (455) 2-3745 

.Hu u i Der Ankara Şehri İmar Müdürlüğünden • • 
Fransızca, ingilizce stenogra

fi, Türk~e, Fransızca, İngilizce 
daktilo bilen bir Bayan bir dai· 
rede çalışmak istiyor. Aynca İn· 
gilizce ve Fransızca ders de ve· 
rir. Her 1>abah saat 11 den 12 ye 
kadar 2628 No. ya telefonla mü· 
racaat. 2-3704 

Kiı·alık oda 
Yeyenişehir İnkilab sokağı 

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

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanları caddtsl civarında 
Ulu• Bamnevlad• baıılmrftlr. 

Mahallesi Sokağı Cinai Ada Parsel Muhammen Evın sahibi 
bedelı 

Hacı Bayram Dere sokak Bir ev üç dükkan 44 5 70 
Hamam önü •• ev 422 8 450 
Altın dağ Bendderesi Bir ev iki dakkan 180 

İnkılap Tiırbe sokak 
bir depo. 
Ev 67 11 2~0 

.. Tahta konak Ev 50 13 800 

.. ,, ,, Ev 50 14 450 
Yukarıya kaydı çıkarılan ev, Depo ve Dükkanların enkazı ı eylCıl 93 

ma suretile satılacagmdan taliplerin bu günde İmar Müdürlüğündel:i k 

YENİ SiNEMA 
Harri Baur ve Simone SimoP 

SİY AH GÖZLER 
emsalsiz şah eserinde 

GÜNDÜZ t Kİ FİLM 
1 -ŞEN DUL 
2 - FRANKENŞTEININ NiŞ-AN LISI 

GECELERi YALNIZ BI R FİLM COSTERILIR 

Bayan Zakıre 
Hoca Abdullah 
Mcbmet, Adviye 

o 
tını 


