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Giindelik 

KöVCOLUCE DOCRU 
Yeni türk rejimi daha ilk günler

den itibaren köyi.ın ehemiyetini bü
tün geniıliğiyle kavramıştı. ilk teş· 
kilatı esasiye kanununda, devlet o
toriteaini köye götürecek olan kom· 
mün teşkilatı yapılacağı vadediliyor· 
du. Biiviik Millet Meclisinin hararet· 
li celselerinden birinde Atatürk 
bir münasebetle türk köylüsünün 
sonsuz faziletlerinden bahsederken 

"köylüyü efendimiz" demişti. ~ ~a· 
rnandımberi, verilen bu yöndeın ı.;·n
de ba7en geniş ve uzun ve bazen. de 
kısa adım1Arla ve faknt d:ırmf\dan 
yiiriim~kteviz. Yerıi n:rkiw:nrn kö· 
ye verch~i ve vermek istedi!; ~he· 
r.ıi et hiç ııiiphesiz ki taman:ı.iv!e 1r:c· 
rinrledir. Memleketin en bu' tik ıs· • ,. f 
tihsa1 kuvveti olan ve umumı mı t:· 
sun dôrtte üciinü teşkil eden biiviik 
bir kütlenin ihtiyaçları, temayülleri 
ve refahlan meseleleri iizerinde dur· 
rnnmak miimkün değildir. Halkrılık 
vasfını aziz umde1erinden birisi sa· 
yan yeni rejim. en büyük halk Y!· 
ğınına elbette ehemiyet verecektı. 
Köy kanunu, ôşarm kaldınlması işte 
bu düşüncenin ilk Vt".rimleridir. Şim· 
di şurasmı itiraf edelim ki: Köye bu 
kadar chemiyet vennekle beraber bu 
iki kanundan başka, köy üzerinde 
henüz esaslı bir it yapılmıı değildir. 
Bunun sebebi ise köy meselesinin ilk 
bakışta olduğu kadar halli kolay ve 
basit bir iş olmamasıdır. K öy ~lkm
ması demek butün bir cemıyetın so
syal ve ekonomik alanda kalkınması 
demektir. . . 

Sosyal merkezi köy olan bır mılle-
lİn bu hareketine doğru ve sarsrlm~ 
bir ıstikamet vermenin ne kadar guç 
olduğunu 'e bunun kaç türlü işler· 
le kontakt yapacağını yalnız düşün
mek bile i in blivuklugunü anlamak 
bakunmdan kafıdir 

Köy:lüyu borçtan kurtamak. kô>:~ü
uuıı sıhat işlerine önem vermt"k, koy
ile mektep yapmak gibi"' ~zı Y:.rl~r
de yapılan tedbirler kafı degıldır. 
J(oy dava~ı butün bir yurd davas~ ~e 
yeni re jimin davasıdır. Bum~." .. ıcın 
kcV' i~i ni hirkac basit nokta ustunde 
d ·ı bir 1 iıl olarak tetkik etmek la
·zı.1 ~ır. HFılk hakirnivetinin mana.ııı, 
bu kalkı'lma ile birl;kte ytik.selecek 

k . s·· .. k hareketlcve CYenişlivece tır. uyn v l dır• 

General Gamlen 
Mareşal Pilsudski'nin 
mezarını ziyaret 

edecek 
Varf()va, 17 (A.A.) - General Gam· 

len, Krakoviye giderek Mareşal Pilsud
ıki'nin mezarı önunde iğilmck üzere, ra· 
nmda Polonya bıiyük kurmay rciıi ol· 

Gent!rı1/ G•mft!n Vanov8da G ~ral 
Rydz-Snııgly ıle konu§urken 

dugu halde, Vartovadan hatekct ctınis· 
tir. General Gamlen'e bu ıeyahattc, ay
nı zamanda, marı:şahn samimi dostu ge· 
neral Vienieva da refakat etmektedır. 

General Gamlen dUn oğleden sonra 
reisicumur tarafından kabul edilmiş ve 
reiıicumur bUyiık merasimle General 
Gamlcne 'Poloma Restitua" nışanınm 
büyük kordonunu vermiştir. 

General Gamı ni General Rıtz Smıg 
ly gara kadar tefyı etmiJ ve halk fransı 
generalini samimi ıurette alkıtlamııtır. 

General Rym - migly'nin Fran-
aaya giımed ihtimali var 
Varşova, 17 ( A.A.) - Sanıldığına go 

re, Polonya ordusunun bilyuk şefi Ge
neral Ritz-Smigl) 'ın, gen ral Gamlenm 
Polonyaya yaptıgı zıyarctı iade etmek 

uzcre pek ya r f ~ ma-
nevraları ı raamda Fr a a &itm ı .ıh 

tımalı vardır. 

İngiliz .. l\h. ır anla.,· 
nıa ·ı iııızalaııı} c.r 

1skenderiye, 17 (A. A ) - Ba ba
kan Nahas Pa a ıngılız • mıı;ır a ıdla • 
masını ımza etmek uzere bugun İsken· 
deriyeden hareket etmı tir. Mısır dele· 

asyonuna reı lık etm kte olan Nahas 
~aşa, Marsilya yoliyl Londraya gıde· 
ccktir. 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
&! EM 

HER YERDE 5 KURU~ 
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Guadarramada asilerle hükiimet 
arasında büyiik bir harb başladı 
Hükümet kuvvetleri biraz il eril edil er 

Badajozda kızılların öldürülme ine olnnuJ·oı· 

tayyaresi tarafından Biriatu adlı bir f ransız gemisinin bir İspanyol 

bombardım an e di l me si Fr ansa da heyecan uyandırdı 
Guadaıraına cephesi, 17 (A.A.) -

Havas muhabirinin bildirdigine göre, 
e\ velki giın saat 22 de bir saat süren sı· 
kı bır ateşten sonra büyilk bir muhare• 
be başlamıştır. Hükümet kuvvetlen bi
ra ılerlemi tir. 

Diln h Ukumet tayyareleri asileri 
hombaı dıman etmişler, lisiler de buna 
sıkı bır topçu eşıy1e karşılık vermıf• 

· • • kuv lcrdir. HukUmctçiler, mc..zılermı • 
vetlendinni Jer ve üssulharekclcı mi 
sağlamlaştırmışlardır. Sanıldığına gö
re hükumctçiler Lcon eteklerine doğnı 
büyuk bir harekette bulunacaklardır. 

l1 ii kii met kııvvetleri iiıil.erl 
Bombarılıman ettiler hükümetf i ıskerlt'rm Ct'st'dl~ri mt!zarlr a g:derke11 

M drıd, 17 (A.A) - Havas ajanı~· 
nm Guadarrama cephesındeki muhabı· 
i hükilmet kuvvetlerinin dün ihtilal· r, 

cilerin mcvzılerini bombardıman etmıı 
olduklarını, ancak gecenin ıükQn için· 
de geçmiş bulunduğunu bildirmittir. 

U~üncü Dil Kurulta,rı • -------------------24 a!!u to ·ta Dolmahahçede açılıyor 
1st nbul, 17 (AA) - Türk Dil 

Kurumu Genel Sekreterliğinden: 

ı - Usunc nı1 ,,,, 24 aaua-
toı 1936 pa artcıl gunil •Ht 14 de 
Dolmabahçc arayının on salonunda a
ç taktır. 

ı. - Kurultaya girme kartlarının 

da tılmasına ba lanmı tır. Kurumda 
ad esleri } a.zılı olan tara kartlar po ta i
le gondcrilmı tir. Adresleri olmıyanlar 
kartlannı Dolmabahçe sarayının saat 
kulesi önundekı medhalı yanın~a mıtıi 
saraylar dırektörluğU daırcsindcn ala
caklardır. 

Kendi! riı e posta ile kart gönderI· ı 
lcn1crin ısimlerl gazctel re vcrılecek· 
tir. Kartları Millı saraylar dirt.ktör· 

lUğU dairesinden alınacak olanların i· 
simleriyle mUracaat saatleri de aynca 

ilin o4anacaktır. 
3. - Ellerinde beyu •e pembe renk

li davet kartlariyle yetil renkli üye kart· 
lan ve mavi renkli ve fotograflı basın 

karttan olanlar doğrudan dogruya Ku
rultayın toplanacağı ön salona alına
caklardır. 

Ellenndc kırmızı ve sarı renklı dtn· 

leyici kartları olanlar muayede salonu
na girecekler ve Kurultay konuşmalaıı

nı oradan radyo ile dinliyeccklerdir. 
Bundan önce de bir kaç kere ilan edil· 
diği gibi dinleyicilerin Kurultay salo-

(Sonu 4. üncü say/ada) 

llucfojoz' tlu kı~ılforuı iUtlii ı iıl
mesine t/f'tı<mı t•(liliHn 

Lizbon, 17 (A A.) - Asiİcrın Ba
dajoz'a girmclerınden iki gun bOnra bu 
şchrı zıyaret etmış olan Royter ajansı 
muhabiri, Fas'lı askerlerin .kızılları ol. 
dürmekte devam etmekte olduklarını 
bildirmektedir. ÖldUrUlenlerin ccsed
lcri buyUk at"şlerde yakılmaktadır. 

Suçlular. askerı mahkeme kar ısını 
goğüalerl çıplak olduktan halde gotu· 
rulmektcdirlcr. 

Suçlular, orduya k•'l aava ettıldc· 
rlnden dolayı 1dama mahküm edılmek· 
te ve sınıf farkına b kılm k ı ın ) irırf 
er kişilik gruı 1 r h ılınde id m olun. 
maktadırlar. 

Elvas, 17 (A. A.) - Hav c1 ansı 
muhabırı, bılerın sivillcrt kur una diz
mekte olduklarını haber vermektedir. 

(Soııu 3. üncıı say/ da) 

I~'ili tinde 
Gene 10 yahudi öldürüldi rı daima bir sisteme bct~lama 1 k 

$ .. temsiz hareketler ) anlış ve ç? 
d fa isabetsizdir. Su hale !!Öre bu ış· 

. d mak ve et• te bıra7. yavaş avran .. .. 
r:-Fı v oklamak cok 7ArUrl~İr. Ko~cku· 
1 'k 1) • k .. 'd8 Simalı Amerı a· 

Xl.inciBerlin olimpiyadları kapanırken 
Kudüs, 17 (A.A.) - Galılanın şlmal 

kısmında yeniden vukua gelen tethişçı
lık hadıselen eınasında ı O } ahudı ôl 
mUıtUr. 

ll "'nlll'8f n • ' • 

d Mek .k 'da Belçika da yepvenı a, sı a • _"'1! H 
h' I da · lci--' ctmektemr. U· tr an am ın fP' • ti 
ıu~:"1,. TT1"kinal1tsmak v~ zır:: eş
'll\ek davalarını birlcttirmek ~ono-

Kıtalar ara ı yüzıne 
Avrupa ile deniz 

l>ayrak yarışıııda Aya birinci geldi 
aşırı memleketler 

'k l mı'hveri ( metropoUer-tnı ve sosva 
Clen) ,_1,.rı-lc bütün merı1 .. kete saç· su t o p u rev a n ş ma ç ını 

ar asında yapılan 

A vru p a ka zandı. 

ınak fikirleri ortava atılm~tır. lşt~ Bertin. 17 (AA.) - Dün •kfam 
hunun irin kövcülük pro{l'fatn~~ çı· 
:zerken har~lcete ~ccmezden once ollmpiyad oyunlarının kapanması d() • 

bunl1tn etrAfivle incelemek. ~e. ka~- layıalyle bir kıtalar arası 4x200 yilzme 

ramak ve bizim memlek,.tımızın ae bayrak yarıfı yapılmıştır. 
hususivetl,.nni RÖZ öniinde tutPRlc Aıya: 8 dakika, 56. 4/10 birinci, 

Yeni fnrı"::ll•r bulmak la7="ddır. l U· Ame ka g dakika 12. S 10 ikinci, 

nun ir:n Oahilive V ckAletırı e. ar.ı an A ,7 upa g dakika 14. 6/10 üçüncU. 
ltövc\;Hik subesini bu tarzdakı hare-

Bundan aonra Avrupa ile deni ti n 
ketin başlangıcı savıy~ru:·flrf'V A. -emleketler ara .. ında bir revant. su to-
~------~N~. _.....~-"7--.~~· 

pu maçı yapılmtf ve Avrupa G • 2 ka
zanmıştır. 

B. Hitler bütün atletÜ!re birer 
mektup ;)azdı. 

Berlin, 17 (A. A.) - B. llitler, o
Jimpiyad oyunları a l§t&rik etmig olan 
atletlerin hepsine ayrı ayrı ve fakat ay· 
nl mealde bir mektup gondcrerek teşek· 
kür etmiıtir. Bu mektup~ ezcumle de-
niliyor ki:_ _ 

''- .Bcrlin olimpiyadlarının olimpİ· 
yad ideallerinın kuvvetlendirilmesine 
medar olacağını ümid ediyorum.'' 

Olim11i)adlar bittikten ıonra 
kati ıasni/ listeıi. 

Berlin, 17 (A.A.) - Dün akpm on 
birinci ohmpiyad oyunlarının sona er
mcsınden sonra yapılmıı olan kati taa· 
nı f listesi : 

(Sonu 4. üncü say{ adı) 

, Bir lııt1tıı ı lfdtodı, ollmplyıd 01unlırın1n ıçılış t~ttnf. 

Y.ahudi gazctelcrı, mukavemet tav
siye etmekte devam cylemcktedırlcr. 
Herkea, çok ıinirii bir vaziyettedir. 

J' anyeı ~ok sergin .. 
KudUı, 17 ( A. A.) - Bu hafta ıçin

de yapılacak ol 1n mühim görüşmeler a
rifesinde bulunulmasına ragmcn vaxi· 
yet, bilhassa Yafa ve Tellavivde çok 
gergindir. 

Yahuda seçım aaamblcsı pa arteııi 
gUnU, arab umumi k"onferansı da peı

tembe giınU toplanacaktır. Bununla be· 
rabcr yahudilerlc arablar arasında do~
rudan doğruya bir konuşma olacağı a
nılmaktadır, 

• 

) 
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------BöRAZ 
f;3yreJkPslik mi. Jaiihaliğlik mi? 

Amerikanın bir :sznıf gazetelerini taklid eden bazı yan bilgili kayıdsız
Jar tarafından memleket gazeteciligine maledılmeğe çalışılan bir usul var: 
halkın tecessüsünden ve saflığından istifade ederek yanlışı hakikat hali
ne koyup gazetelerinin tirajlarını yük~Jtmcl:, çok s;;tı~ yapmak. çok para 
k anmak.- Kocaman bır manşet: İSPANYA CUMUR RElSt 
İSTİFA ETTl. Ertesi gün küçücük bir fıkra: İspanya Cumur Reisinin 

na dau dün Bedin radyosu tarafından verilen haber henüz teyid 
miştir. 

işin içyüzü şudur: Ağustostayız, telsiz merkezleri, )<ıkıl yağmuru gü
tülwleri arasında haberlerini veriyorlar. Birkaç ay eve! istifaya mecbur 
e af~ olan Cunwr Reisi Zamora Paris'e gitmiş ve gazetelere beyanda 
b ıwmu~tur. Bunu gırrr .. rrr .•. ve gürrr .... rrr ... ler arasında anlatan ber
i i bir telsiz ınerke:ıinin spikerini radyo makinası başında din/iyen mu-
} ·r, (bu muharrir, haberi veren merkezin bulunduğu yere nisbetle g;. 
z nın Paris, Londra, Berlin veya Viyana hususi muhabiridir) şu -;örleri 
işı : or: lspanyol Cumur Reısi ... (e s k i sözü gürrrrı'Jere karıfIDışt.ır) 

Pa S'e •.. istifasından sonrı-

Bu cllmle parçalarım yınyam getirenle yeni bir cümle yapınca "istifa 
ettikten sonra ·Paris'e gelea ispanyo/ Cumur Reisi71 suretinde yazmak ka
bil de~ilmidir? 

Bu haberi ille veren gazete balkın tttessüs ve saliyetinden istifade ede
rek beş yüz, se"kiz yüz, bin sayı fada S'ltar mı? Bu fazla satı~ın :rakamla 
i esi on beş, yirmi Mş, leırlc lira fırla gelir mi demektir? Şu halde işin, 
ye miş i/r.i katratlı lcoca bir manşet hazmamalctan b8§ka düşünülecek tara
lı kalmamııtır. 

ispanya/ Cumur Reisi Zamora istifa edeli aylar geçti; yeni reis Azana 
Ma Trıddedir. 

Bu çeşıd gazeteciliii gayretkeş ve lıubalı sözleriyle vasıflandumalc 

yeter mı? 

V{l mecmua~mm bir Wtfleti 

İ u mecwwı:.uıın son 
sayı a, yarıdukı rc.sım goruu.ıc \ ~ :ıı· 
ü K. V ıaıpıJ- 1 ı:.r ıa uerc .. e aıan n 1:)1t• 

lı aıle /ec.! aıt o .ı tıu rc.smın a • ıa, 
''turk atlet 'er dt:u ikısıııin feıı ~J "D 

Ü rıne çelenk a/>Lırdl Juı.nı, Üt;Ullı.;ll

SI n n le.a ıt.s.kı .kaıwtye yı bu ~ ·-. 
le sus/cm .,e ı;esaret edemediği yazıl-

Sonra, bi ım fesi atmamn~d~n br.rı on 
yıl lan fa la bir z, man geçtigini herk.es 
bıliyor 

Vclb3Sıl bu rl'sim ve alundak; y z; 
Vu gıbi bır mecmu a yak1~1ram dığı
mız bir gaflet ve ce et eseridir Buna 
karşı yap•lrıcak er dogru hareket gülüp 
eeçivermektir. 

Bazı irısa11Jar, kar*ılarında telgraf dağıtan memuru görür görmez he· 
yecana kapJlır, sararır ve sol:ırlar. Telgraf kiigıdını açar açnıa.ıe korkımç 

b 'r f.clakeun haberini okuyacaklar mı sanırlar. 
• A rjantın posta ve telgraf idaresi bunu dikkate alarak iyi ve kendisi için 

de faydalı bir usul ihdas etmiştir: renkli ve üzerinde büyük harflerle 
İYİ HABER yazılı telgraf kağıdları bastırmı§tır. Telgrafları, ufak bir 
taks mukabilinde bu kağıdlarla alakalılara gönderecektir. 

Bu haberi veren gazete illve ediyor: Varisi olduğunuz zengin amuca
mtrn oliim haberi acaba hangi klğıda yazılarak size bildirilmelidir? 

Kaclm holhı~u 

Portekızden her yıl cenub Amerikası memleket/erine binlerce ve mPse

Ja yalnız Brezilyaya 40.000 kadar erkek göç etmekte olduğundan bu mem
lekette kadrn nrtfiJs erkek nu ust n °~ 15 kadar fazladır. 'Bundon dol yı 

da genç kızlar arasında korkun~· bir ''koca avlama rekabeti'' vardır. Bekar
ların haberi olsun! 

Hayatımız.lan ~afhalar . .:.:._ 

S at altı buçuk; y:.uıımızda inşası de~am eden apartımanda çahşan işçi
Icrm \'elvelesıylc uyanıyoruz. Bir saat daha uyuyabilırdik! Bu, g nün ılk 
ıce ufü. Çocukların kahvaltı gürültüsü. l~ başı. Sıcakta öğle yemeğine ve 
yemekten i~ başına; .kazanılan ve kaybedilen kalorileri döktüğünüz ter 
nukdariyle hesab edebilirsiniz. Ôğle sonu hararet derecesı 35 ile 38 ara
sındadır. Bu sırada serin bir su başı, gölgeli sık ağaçlıklar, yahut bir deniz 
ken rı tahayyül edersiniz. Pakat hakikat açık pencereden, bir !urun ağzın
dan çıkarcasına, bütün mevcudiyetinizi sarmaktadır. Altı buçuk - yedi: 
k rşiki dağların ardına doğru süzülen güne~ seyrine doyulmaz renkler 
icad ediyor. Yaprakları /mnıldatmağıi başlıyan rüzgar son h.Izı ile dönen 
vantilatörün artık yerini (utabilir. Bu da, günün ilk memnuniyet dakika
sı ... Ankara geceleri ne güzeli Kutlu'da bir dondurma yesek mi? 

Dro(esôr Nimbus'un maceraları: Yeni bir dalma usulü 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 
'" od .. • " 

Boğazlardaki memnu 
mm takalar 

• İstanbul, ı 7 - Boğadardakrmeıllnu 
mıntakaları tcsbit etmek üzere bir müd
dettcnberi toplanmakta olan komisyon 
çalışmalannı bitirmiş ve tanzim ettiği 

raporu başbakanlıkla alakalı öteki ma
kamlara vermiştir. 

Olimpiyadlar-a giden 
sporcularınız 

dönüyor 
İstanbul, 17 - Berlinde yapılan o

limpiyad oyunlanna iştirak eden spor
cularımız önümüzdeki cuma günü ts
tanbula dönecekler ve parlak bir tören
le karşrlanacaklardtr. 

Istanbul festivali 
İstanbul, 17 - Tiyatro festi ali bit

ti. Alınan neticeler mü.ken:uneldir. Ya
mı festivalin ıehir haftası başlıyor. ilk 
olarak eski eserler müzesi gezilecektir. 
Bundan sonra konserler verilecek. Bo
ğazın yüzillcr,ek geçme müsabakası ya· 
pılacak, Karikatür aergiıi açılacak, itfa
iye günü yapılacaktır. 

~ovyet profesörleri 
İstanbulda 

İstanbul, 17 - Dolmabahçede top
lanacak olan üçüncü dil kurultayına iş
tirak edecek olan Sovyet alimleri BB. 
Samoiloviç ve Mesceninof bu sabah 
şehrimize geldiler. Alimler kurultayda 
"Türkiyede ve Sovyetlc.r birliğinde len
güistik esasları ve dil inkılabı faaliyet
leri., mcv zulu müşterek bir tçz okuya
calclardır. 

Korkunç bir cinayet 
İs anuul, 17 - Langada Kırkor a

dında bır aJilm 14 yaşındaki övey kızı
nı yaralamı_Ş, kayn nasını ôldürmüş, ken
disı de mcrdıvenden inerken bıçagının 
üstüne düşerek agır surette yaralanmrş
tır. Cinayetin sebebi Kirkorun övcy kı
zı hakkında kötü niyetler beslemesi ve 
kızın buna mukavemet etmesidir. Kir
kor ve övey kızı hahstaneye kaldmlmrş 
yolis tahkikata başlamıştır. 

"' İstanbul, 1 7 - Cim Londos'un ge
leceği hakkında gazetelerde son gün
lerde çıkmış olan haberler teeyyüd et
memektedir. 

• İstanbul, 17 - Geçen ay İstanbul 
mezbahasında 1.000.481 kilo et kesiJ
miştir. 

• İstanbul, l 7 - Geçen ay içinde 
şehird" 82 yeni bina yapılmı§tır. 

• İstanbul, 17 - İstanbul üniversi
tesi kütlipanesindeki kifablardan elli 
tanesi dilimize çevrilecektir. 

Giresunda 
tık fındık ürüriü 

Giresun, 17 (A.A.) - Yeni !ınd k 
üriıniınün ilk partisi dün parlak bir tö
renle Cumuriyct vapuruna yüklendi. 
Bu münasebetle ticaret odası tarafından 
vapurda 60 kı.şilik bir ziyafet verildi. 
Tüccarlar, oda ve beleı!iye baskanl rı 
şehir barıdosu ile ürüniı orduya kadar 
te§yİ ettiler. 

Ord ı ilha}71 öldü . 
Ordu, 17 (A.A.) - İlbay Hayri Sır

bkızıl anjindöpoatrinden ölmiiştür. Ve
fatı §ehriınizde büyük bir teessür uyan
dırmıştır. 

\ (Le jouraal gazetesinden alı1JDUştır.) 

Sıhat Bakanımızın 
Aksaraydaki 

• teftişleri 
Aksaray, ı 7 (A.A.) - Sıhhat baka

nı Dr. R. Saydam, beraberinde teitiş he
yeti reisi ve iskan umum müdürü ol
duğu halde bugün şehrimize gelmiş ve 
göçmen işlerini tefti§e başlanuşbr. Sıt
ma müca:lcle tcıkilatmca kurutulan Ka
rasar bataklığını ve bunun kenannda 
yapılacak olan göçmen köyü yerini tef
tiş edeceklerdir. 

Bir haydut çetesi 
yok edildi 

Errurum, 17 ( A.A.) - Haaankale 
bapiahanesinden kaçan ağır cua!Jlar
dan altı tip ıeçcnlcrde teslim olan ıu
rikli Hasan çetesinden ayrılan llç kişi 
ile birleıcrek bir çete yıt.pnnflar ve 1-
liyetc geçmişlerdi. 

Çetenin tedibi için yapılan takibat 
muvaf!akiyetle neticelenmiş, bir jandar
ma müfrezesi §t\kileri Ta§kcsen nahiye
si dağlannda ~ıkı§tırmı§tır. Çarpıtmada 
pkilerden dördü ölü olarak elde edil
mif, ikisi teslim olmuıtur. Kaçanlardan 
üçü de iatimanlanmn kabulü için milf
rC%c kumandanına haber göndermiftir. 

Çarpışmada bir jandarma ağır yara
lanmrşbr. Şakilerin cesetleri bugün 
Erzuruma getirilmiş ve hUkümet kona
ğı önünde teşhihr olunmu~tur. 
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mual1imleri 

İlk mektcb öğretmenle · 
tinin muhtelif vilayetlerde 
hana girerek orta mekteb 
hakkını kazandığını ve b 
.imtihanlannm da bugün 
tatürk Terbiye Enstitüsünde 
ğı.ıu bildinni§tik. Sözlü im . 
üzere Ankaraya gelen 275 
dün Enstitüde imtihana 
İmtihan sabah 8 den 19 a 
mliftür. Kültür bakanı Saffet 
müstqar Rıdvan Naliz de 
bulunmuşlardır. İmtihan tüt 
ziye. tarih, cografya. fen bil 
yoloji gruplarından yapılma 
tihanlarm 5 .gün süreceği .--1:111111• 

yor. 

.. 
Kayseri-An 

telefonu 

makta olan telefon hattının 

ilerlemiştir. 'Eylul ıs e kadar 

tamamlanarak hattın işlerniye 

kuvvetle umulmaktadır. 

Ayni tarihte Kırrkkalenlıı 

ra ve İstanbulla telefon m 1...,_"'_ 

Rakam]arla -·Ankaı·a 
Son nüfus sayımma aid, İsta

tistik Umum Müdürlüğünün ver
diği bazı rakamlar, Ankara §Clı
rinin nü/ us vaziyeti ve istikbali 
bakımından dikkatle mütalaa edil
meye değer mahiyettedir. 

Ankaranm 122.720 yi bulan sa
kinleri içinde evliler 56.514 ve be
karlar 66.206 rakamiyle ifade edi
liyor. Bir cemiyette, heniiz evlen
me yaşma aelmemiş olanların sa
yısı evlilerin mikdarrnı geçPbilir. 
Bu itibarla, yukardaki rakamlar
da Ankaranrn nüfus strüktürü ba
kımından bir anormallik görmeye 
imkan yoktur. 

Bu anormalliği, bize haber ve
ren başka rakamlardır: Ankara'
da evli erkeklerin sayısı 36441 ol
masına karşılık evli kadrnlarm 
mikdarı ancak 19.916 der. Küçük 
bir tarh amelivesi hize gösterir lci 
Ankara'da yerleşmiş oldukları 

halde aileleri baska şehirlerde f:1o. 

turan 16531 erkek vardır. 
Yani, Anl:aradaki evli erkek -

/erin yansına yakın bir mikdarı, 

şehirde bekar hayatı yaşamakta -
dırlar. 

!'ff uvakkat isler için ~ehirdc ça
lısan ve bu itibarla da ailelerini 
getirmemeleri pek tabii bu1uı an 
göcebe işçiierin mi.1<.darr yukatda
ki rakama yaklaşmaktan çok 
uzak oldui'Tu icin. evli memurlar
a n bir çoğuı un da Ankara'da be
kar havatı yaşamak zaruretinde 
kaldıkları göze çarpar. 

Bu zarureti doiuran tek sebe • 
bin Ankaramn hayat pahalılı~ı 
oldui7u herkPsce kabul edilen bir 
hakik ttir. Ve Ankaran n hayat 
pahalrlığını vücude getiren tek 
amil de. şehirdeki mesken buhra
nı ve bn vüıden ev kiralarındaki 
yüksekliktir. 

G rçekten. Ankarada1 gerek yi
yecek ve ;rerek giyecek e~va liat
laımda, diğer büyük şehirlerimi ır 
ze nazaran eskiden mevcud olan 
fazlalık bugiin artık tamamivle 
ortadan kalkmı§tır. Hatta, bir ba
kıma, Ankaranm, fakir ailelerin 

gec"nmesi için, lstanbrı/dd 
ucrız olduğu söylenebilir· 

Ancak mesken meselesi 
ranm büyük derdi, ve nü 
çoğalmasına karşı mühim 
ni olarak kalmakta devam 

Ankarada mesken kiralatl. 
ğer büyük sehirlerimizTe a 
vim:mp ?ela;;;; 7aman. bı•tril' 
Terini hiç .şünhesiz arzu~atı 
ima, Ankara'ya getirem 
erkekler için mevcud en 
engeller ortadan kalkmı~ 
tır. 

Bu takdirde Ankara'va 
yeni nüfus, yalnır on be~ 
"dar evli kadma inhisar e 
cek. bunların çocukları. ' 
rı, hizmetçileri ve saire de 
katılınca, şehir nüfusu. hi9 
sa elli bin yeni sakin ka 
tır. 

Ankara nülusunun bd 
da çoğalmasiyle muhtelif 
ve meslekler erbabına ol~ 
yacm artacağı, ve bu suret 'I. 
ayrıca ~ene mikdarı azılfl 
yacak bir halk kütlesinin 
ak n edeceği tahmin olrını 

Demek oluyor ki. An: 
bugünkü 123 bin nüfusun 
hamlede iki yüz bini btıl~ 
de imkansız bir iş değiltDt· 

Ankaranm güzel ve t11 Jtl 
şeJıir olma hızmı bir kat ti 
tııacak olan böyle bir Jcld 
için tek çare, yıllardanbe 
giden mesken buhranınıtJ 
na ermesidir. 

Yeni İn§Batın şimdiki 
siyle ar cak şehrin norrtJ81 
artışını karşılayabildifİ 

1 
buhranı tasfiye etmesi 
mez. Şehrin, daha genıŞ 
daha hızlı bir yapıcılık 
ne olan ihtiyacı göze ç• 
dır. 

Bu ihtiyacın nasıl, f ııt 
sı gerektiği hakkında 1 

tecek değilim. ben sadec~,, 
·ıa eM' şahede yapmakla iktı 

yaı:. 
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SON D4KiKA·: 

Alman) a fransız teklifini haz1 ihtirazi 
kayıtlarla kabul etti 

Berlin, 1; ~A. A.) - lspanyan.n is 
işlerine karışılmaması hakkındaki fran
ııız notasına alman cevabı bugün Fran
ııanın Berlin Büyük elçisine tevdi olun
mustur. Bu mektupta alman hükümeti, 1 

evelce İngiliz ve fransız hükümetlerinin 
İspanya işi hakkındaki beyanatlanna 
bazı ihtiraz kayıtlariyle iştirak etmek
tedir. Alman cevabının metni pek ya

kında neşrolunacaktır. 

ltalya da cevab vt•ı·mekte gecikmiye•~ek 
Roma, 17 (A.A.) - İtalyan dış işler 

bakanı bugün Fransa büyük elçisini ka
bul ederek kendisiyle İspanya işlerine 
karışılmaması hakkındaki fransız teklif
leri etrafında uzun uzadıya görüşmüıı

tür. 
İtalya, henüz kati muvafakat cevabı 

vermiş değildir. Konuşmalara devam o

lunmaktadır. Maamafih İtalyan cevabl· 
nın gecikmesi ihtimali yoktur. 

1''ran~ız gtızetelerinin fikirleri 
Gazeteler, Fransa'nın ·spanyol iş • 

1erine kanşıl•n:ıması için y;:pmı_ş oldu
ğu teklifler üu·~ine ya111lmakta ol.in ko
nuşmalardan uzayıp gitmesi dolayısiy
le kaygı içindedirler. 

Sağ cenah gazeteleri, bu uzayıp git
me" i n~ • ., ~·:ı4;,....,..·r·n Frnsadaki 

halkçılar cephesi hükümetine karşı o • 
lan haklı güvensizliği ile izah etmekte-

dirler. 
Figaro gazetesi diyor ki: 
' Gavri mesul bir takım kimselerin 

boyuna idam edilmelerine izin verile
cek mi? Yoksa yabancı devletlerin her 
iki muharib tarafı bitaraf şahidler bu· 
lundurmak gibi bir sc':li kabule icbar 
edebilirler ve bu şahidlerin huzuru sa
yesinde ihtimal insanı aded isyana sev
keden bir takım i{ratkarane hareketle

rin önüne geçilmi, olur." 
Bu gazete bitaraf donanmaların bir 

amerikalı amiralın kumandası altında 
sulhçu bir tazyik icra etmesini de tek· 

lif etmektedir. 
Pöti Jurnal gazetesi, yazıyor: 

'' Berlin, işi inadına uzatıyor. Bu 

komediye bir son vermek lazımdır. Üç 

demokrat devlet, hattı hareketlerini ta· 

yin etmiş oldukh1rı hePe ;u taşi.t dev

let vakit kazanma~a uğraşıyor. Biz, 
Roma'dan ve Berlin'den ya onları teah
hud altına sokac?.1- vrva hizi teahhiid • 
lerimizden ibra edecek bir cevab•iste • 

meliyiz." 

gazeteciye göre l\fadridde vazİ}Pt 
~Y· 17 (A. A.) - Royter apn- kiın değildi. Bundan başka Madrid'de 

sı nıunabirindcn: katiycn tütün kalmamıştır. 

İspanyol payitahtından gelen bir 
gazetecinin intibaı, şu merkezdedir: 

"Madrid'in ihtilalcilere uzun müd
det mukavemet etmesi mümkün değil-
dir.'' 

Bu gazete diyor ki; 

lliikümet J'alensiyaya gdiecek 
"- Hiikümet, Valensiyaya naklet

mek için gereken tertibatı almıştır. Ben 
Madrid'den hareket ettiğim zaman, yi· 
yecek içecek henüz vesika usulüne tabi 
t"tulmamakta idi. Fakat havayici zaru
riyeden olan birçok §eyleri satın almak 
hemen hemen imkansız bir hale gelmiıı 
bulunuyordu. Sebze, balık ve meyve gi
bi seylere gelince bunları bulmak müm-

Guadarruma' d<ı 
Guadarrama bölgesinde ihtilalcilerin 

kuvvetle tahahssun etmiş oldukları ye 
kati taarruz saatini beklemekte bulun
duklan sanılmaktadır. 

Madrid, tayyarelerin taarruzuna uğ
rıyacağı korkusu içinde yapmaktadır.,, 

Madrid milisi :wr ıeslim olacak 
Gazeteci, sözlerini !JU suretle bitir-

miştir: ' 
"- Her ne olursa olsun ve .. iki ta-

raftan hangisi galip gelirse gel~ın yeni 
Madrid milisi zor teslim olacaktır, zira 
fevkallde aı1ahbdır ve biç de mücadele
yi terketmek niyetinde değildir.,, 

J(ısa Dı~ Haberler 
cidf Hess ve ı-·eld mareşal Fon Maken
sen, bu sabah bUyiık Frederik'in ölüıni.ı
niın yiız ellinci yıldönümU dolayısiyle 
askere bir geçid resmi yaptırmışlardır. 

:f. Oran - Bır mıkdar yolcu ve yük 

olaıaK ua ougday taşıyan bir vapur bat
\ c içıncıe l.Jl•l1.4nan 22 kisiden ancak 

uır kişi kurtulalıilmistir. Deniz, şımdi
yc kadar altı cesedi kıyılara atmıştır. 

:(. Lo-ndra - Öğrenildiğine gbre, Al
manyanın Londra büyük elçiliği müs
teşarı Prens Von Bismark, artık Lon· 
draya dönmiyecektir. lvning Standard 1 

gazetesi, Alm::ınyanın Bern elçiliğine 
tayin olnacaktır. 

:t- Venedik _ Yunan prenslerinden 

Kristof, refikası ile birlikte buraya gel-

miştir. 
:t- Tokyo _ Tokyo'nun şimalinde u· 

fak bir şehir 01an Jizodo'da bir yangın 
çıkını§, 400 ev yanmıştır. 

:t- Tokyo _ Motaro tayyare gemisi

nin bir deniz tayyaresi, Sascbo yakının
da denize dü§"'Ü!Jtür. 

• Kanton _ Kvangsi hava kuman-
danı general Lingvayche, merkezi hU
kiimete iltihak etmek üzere kaçarak bu· 

raya gelmiştir. 
,,. Potsdam _ Harb b::k ır,ı B Ru-

Dantzig - Zabıta, Litvanyada çı
kan Baltişer Beobahter gazetesiyle Mos
kovada çıkan Pravda gazetesinin Dan
zige girmesini altı ay müddetle yasak 

etmiştir. 
11- Tokyo - Formos deniz makamları 

Terek adındaki Sovyet şilebinin suvari
lerini tevkif etmiştir. Bu şilep izinsiz 

müstahkem mıntakaya girmiştir. 

B. Eden Londraya 
Dönüyor 

Londra. 17 (A.A.) - Lord Halifaks, 
bu sabah Londraya gelmiştir. 

B. Eden, yarın tatillerini bırakarak 
Londraya dönecek ve Lord Halifak'ın 
3 aydanberi vekilliğini yapmakta oldu
ğu dış işler bakanlıgı işlerini ifaya baş

lıyacaktır. 

ı~cı' ve 'lıouı:ini~tleılc c;f'(ıdikafüt grııplar/:ın \'l' öteki bir/il·lrrden 1.'if100 k;şı 
Vııl, .. 

1 
.:la rc.smi briı 

11 
Trafdl ar s 1ııareıle 1Ji.Jyuk bir rııimayış yaparak lıükii-

metin ı~<;İ r karşı iüddugii sıyas yı pıotes o etnıışt ·r. 

ULUS 

Guadarrama da asileri e hüküm et 
arasında büyük bir harb haşladı 

(Ba§ı 1. inci sayfada) Majorka adasına çıkarıldığı merkezin- ı ' 
BadaJ·oz'un mu''dafaasına ittirik etmiı d d' H aşmıttır. Hava yoliyle İspanyaya gUndt e ır. ükümetçilerin bu ilk kolu, sivil SOO k i 
olan işçi ve su""' .. ylar da kurşuna dizil· h f as er geçt ği sanılmaktadır. Denhr ...... mu a aza kıtalarından, muntazam u- r 1 h' b' k 

mekt
edir. yo ay e ıç ır na liyat yapılmamaktadır:, 

kerlerden ve milislerden mürekkebtir. 
Şimdiye kadar aralarında albay Kan- Bar•elonda l d'l 

H 
.. az e ı en pro/••siir 

tero da bulunan bin bet yüzden fazla arb Bakanının beyanatı ve memıırl<ır 
adam idam edilmi§tir. Madrid, 17 (A.A.) - Harb bakanı 

gazetecilere beyanatta bulunarak yUz· Barselon, 17 (A.A.) - Katalonya hil4 
kümeti dü~ünüşleri bugünkü rejime uy• 
gun olmıyan Barselon üniversitesi pro· 
fesörlerinden 22 ve endüstri üniversite
si profesörlerinden 12 sini azletmiştir. 

Badaj"z'da acıklı M1hneler 
hıvas, 17 v~. A.) - Havaı aJanıu 

mua~vu '• .DiUCLJUı '°" (Jlr taAıın mueı.ıaır 
Si:UllU:1ere ljaJllQ UlUı.i)UllU, OU!jOK anne
kun, z:evccı.erın uraua ınıusıer taıonn• 
uaıı napseuı.ım.ş oıan baoaıarını, koca· 
larını bulmuş OH1UKıarını bıldırmeKte-

aır. 

;;ıchirde bir harb havası hüküm sür· 
me.c edır. lVıunasara esnasında olınek
ten kurtulmuş 0 ,an veya şehrın tesh
mınden sonra ıaam edıımeın•§ bulunan 
ve yahud haklarında verılecek biıkme 
intizaren hapı:>anclerde mevkuf bulun
durulan butun delıkanlılar, Madrid hü
kumeti kuvvetlerine karşı çıkarılacak 
yeni kuvvetlere kaydolunınaktadırıar. 

Gece l' as ııskerlerinden murekkeb 
bir kol, Azizlc.ın büyiık tasvirleriyle 
siıs1enmiş olan kamyonlarla Merıoa'ya 
dogru yola çıkmıştır. • . 

Başka bir kol da Estraınadur daka 
Valverde'yi zaptetmek için hareket et• 

miştir. 

Bir upanyol ıayyaresi bir /ran· 
ııs köyünü bombardıman etıi. 

Hendey, 17 (A.A.) - Dün saat 19. 
20 de üç motörlil bir ispanyol tayyare• 
si, franaız toprakları üzerinde uçU§lar 
yapmıf ve aırur üzerindeki Biriatou 
fransız köyüne üçbomba atmııtır. Bom
baların biri içeride üç kişinin iskambil 
oynamakta oldukları bir eve düşmüş, 
ev tamamen yıkılmış, fakat bUyük bir 

şans eseri olarak oyunculara bir şey 
olmalllJ!tlr. Bombalann öteki ikial tar
lalara düşmüştür. Sanıldığına göre bu 
bombardıman bir yanlışlık neticesinde 
yapılmıştır. Zira Biriatou köyU, tam sı
nır üzerindedir, bu tayyarenin hlikümc
te mi, yoksa asilere mi ait olduğu tesbit 

olunamamıştır. 

l'ransmla lu•)·er.an 
Paris, 17 (A.A.) - Gazeteler, Bria

tu'nun bir yanlışlık eseri olarak bombar
dıınan edilmer.:rın uy&ınctırmış oldugu 
heyecandan bahsetmektedirler. 

Lö Jur gibi sağ cenah gazetelerl, 
atet açan tayyarelerin bombardıman e
dilmesinin ihtilalcilere aid bir tayyare 
olduğunu iddia etmektedirler. 

Espana zırhlısının yaptık·forı 
Hendey, 17 (A.A.) - Büyük ha

cimde bir barb gemisi dün akşam fran· 
sız kara suları yakınlarında ve Hendey 

plajı kartısmda gözükmüş ve sonra is
panyaya doğru yoluna devam etr.1iştir. 
Asilere ait Espana zırhlısı old ,f, u son
radan anlaşılan bu gemi, saat lS.30 da 
Sen Sebastien açıklarına varmış ve top
larını şehre çevirmiştir. Gemi saat 20 

de daha atef açmamıştı .. 
Sen Sebastienden alınan mütemmim 

haberlere göre aynı gemi yanında asi 
Velasko torpidosu olduğu halde evelki 
gün Oilbaoyu bombardıman etmit ve 
benzin depolannı ateşlendirmiştir. 

Dönen rivayetlere göre asiler bugün 
gerek karadan, gerek denizden Sen Se
basticn üzerine büyük bir taarruzda bu

lunacaklardır. 

, Hendey, 17 (A. A.) - Asiler.11 el· 
terinde bulunarı Espana adındakı harb 
gemisi, Fontaralia yakı,1inde ıcaın Uu
adclup kalesinı bombardıman t'tınıııtir. 

Bu geminin bu sabah San Seı.asti
en·i de bombaı dıman etmiş oıduğt.na 

dair bir şayıa dola§makt .. dır. 

lliikiimel kını1·etlt•ri Mujm /m 
mfo.ııma \'ıknıulr iizn f 

Barselon, 17 (A.A.) - Sosyalist meb 
usların Mahon'dan Katalonya hukümc
ti reisi Kompaniıe telgrafla bildirdikle
rin~ göre, hükiımetçilere aid Almirante 
Miranda zırhlısından gelen haberler, 
ilk huküınet kuvvetlerinin saat üçte 

baıµ Bayo'nun Majorka adasında kara
ya çıkmı, ve orada Uç koldan mUrek • 
keb bir kuvvet kurmu' ve bu kuvvetle
rin birçok kasabaları zaptederek ıivil 
halka silah dağı..ıııt oidugunu söyle· 
miştir. 

Bu adadaki Palm.a şehrinin ihtilalci
ler tarafından son derece tahkim edil
miş olmasına rağmen yakında teslim 
olacağı sanılmaktadır • 

Milis göniilliilerin giindelif,·lcri 
Madrid, 17 (A.A.) - Resmi gazete

nin neşrettiği bir kararnameye göre, 
cephede harbeden ve yahut gerilerde da
imi bir hizmette bulunan milis gönüllU
Jeri günde t O peseta alacaklardır. 

General Frcmlw ve General M ofo 
arasında IJir konuşma 

Burgos, 17 (A.A.) - General Fran
konun dUn burada saat 10 da general 
Molayı ziyaret etmiş olduğu haber ve
rilmektedir. 

Amerika devletleri ispanya 
işine lmrı~acaklar mı? 

Montevideo, 17 (A.A. ) - Dıt itler 
bakanı, bütün Amerika hükümetlerine 
bir ne>ta göndererek İspanya işinde a
merikalı devletlerin tavassutta bulun· 
malarını teklif etmiftif. 

B. Julıo Banelona gitti 
Madrid, 17 (A.A.) - Fransa umumi 

iş konfederasyonu genel sekreteri B. 
Leon Juho, dün akşam Barselona ha
reket etmittir. 

Gijorıcüıki ilıtilôlcilt>r 

t~·ı.lim olclnfor 
Madrid, 17 (A.A.) - Harb bakanlığı 

diin ak aınki tebli inde ihtilalcilerin 
'Gijondaki son melceleri olan Zapado
rcs, Karcel kışlasının teslim oldugu bil
dirilmektedir. 

lU ala•rn' tla :o1ii 1.-ıi rı 

Malaga. 17 ( A.A ) - Havas ajansı
nın hususi muhabırınin bildirdiğine 

göre, vaziyet sakindir ve ortada hiç bir 
de 'iişiklik yoktur. U un bir harba ha· 
zırlanıldığı hissolunmaktadır. Hükü • 
met milisleri tensik edilmekte ve her 
gün ciddi bir talime tabi tutulmakta • 

dır. 

Yabancıların çoğu şehirden ayrıl • 
mıştır . 

I tal yaya çıkan m iilıerilı•r 

Napoli, 17 (A.A. ) ...._Bir alman vapu
ru Baleare adalarından gelmekte olan 
elli iki mülteciyi burada karaya çıkar
mıştır. 

Tetuan'dan lspmıyo'ya hııııa )O

li)·l;• asl>er t"şınıyor 

Tanca. 17 (A.A.) - Tetban'dan İs
panyaya hava yoliyle asker nakli fazla. 

Aynı sebebten 100 kadar memura da 

İften el çektirilmiştir. 

Santander cıçıklurındtı 

tisi yakalarulı 

ıo 

Madrid, 17 (A.A.) - Santander 
açıklarında hükümet tayyarelerinden 
kırk ihtilalciyi nakletmekte olan ve 
bunları karaya çıkarmak yzere bulu • 
nan bir motorbot teslim olmaga mecbur 
etmiştir. Motorbotu teslim olmağa mec· 
bur etmiştir. Motorbot, Sant .. ndeı lınıa· 

~ı.na do.gru yol almaga mecb:.ır ol •wş v 
ıçındekıler orada esir edilmislerdir, 

Gıranada ve Kordoba'ya doğru ilet· 
lemekte olan hiıkümet kuvvetleri. yol
ları üzerinde bulunan bir çok kasaba • 
larr zaptetmişleı dir. 

Bir f ransız hava endüstri 
heyeti Moskovada 

. ~~skova, 17 (A.A.) _ İki tayyare 
ıle dun buraya bir fransız hava endüs
trisi heyeti gelmiştir. Bu heyet azası a· 
rasmda, franıız hava bakanlığı baş mü· 
fet~işi ile biıyük tayyare fabrikaları şcf
lerı ve delegeleri, mlihhcndisler ve sair 
zatlar vardır. 

Negüs'ün kızı hasta 
bakıcı oluyor 

Prenses Tshai 

Londra, 17 (A.A.) - Necaşinin kı

zı Prenses Tsahai, yarın Londraya ge
lecektir. Prensea Wea-end de bir çocuk 
hastanesinde hasta bakıcı atajierliği ya· 
pacaktır. 

1 ,. 

/,ır.:ıli~ krr lJ E' ard Vlll i tasrı•akta ol N 111 lı re ' t cJı;, e Dal ' , J I M a n yatı pnıar alc~ınu S 1/h'der. 
" } a uyı arr boyu a cenı ba doRcıı yollannı ~tır. Ya· 
tın Dubro\•nık'e gıclec gi s:ınılma.kıadır. o,; 
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Orta zamanda her on idam mahkfı· 
oundan biri cellada aiddı ve cellad is
t:diği takdirde, para mukabilinde, b 
J1ahkumu serbest bırakabilirdi. İmpa· 
rator veya mu :adde Roma kıralı i e
di ini affedebild • gibı. m hkGm im• 

Çeviren: S ALJ 

fe1!. Bıt kanunun ahkamına nazaran iş
kence uç cı: 'f dan fazla tekrar edilmi· 
yecck fakat maznun h.issizlik gösterir .. 
sc şiddeti arttırılacaktı. 1.,kert~9 esna
_rnda yeni bir takım üpheler uyatırr• 
sa devam olun caktL İcabında söylet· 
mek için §ahidlere de i kence caizdi. 
B parma ı vidalanacak saçlardan as
ma' t lle dögmek, 48 s at belde bıra
krl n d nli kemerler takmak kanu-

AVUSTURYA MESELE~ 

• e d ur ve bunu 

~.,. 

n af· 

1 amd.ın t"vel cell d ku· 
lup, adalet namına yapm ~a mecbur ol
du u i~ yuzunden on azab verecegL 
içın af dilerdi. Şarlken'in Carolina ad· 
lı kanunnamesin'in 98 inci maddesi mu· 
cıbince cellad işini bitirdikten sonra 
kanlı kılıcı ile h5.kimlere dönerek: 
"Haklı bir iş yaptım mı?" diye orar 
ve hakimler "hak ve adaletin istediği
ni ve zavallı günahkarın layık oldu w u
nu yaptın!'' diye cevab ver irlerdi. Bu
nun üzerine cellad= .. Bu yaptrğrm işten 
dolayı allaha ve bana bu sanatı öğreten 
ustama şükrederim.'' der ve çekilirdi. 
Cellad işinde acemilik edip kılıcı yeri
ne vuramazsa seyreden halk tarafından 
öldurülurdü. 

* Asılarcık idam edilenın olusu gomul
mcz ve oldu u yerde çuriıme~e bırakr
lırdr. 16 ıncı asırda Frcibur 'da iki kar· 
d asılmış ol n iki kardeşlerinin o1u· 
s · ü ,ece daragacından alıp gomdukle· 
ri idn mahkemeye sevkedilmi 1er ve 
iki gözkrin'n çı rılm:ı r s retiyle ce 
zalandırılmıslardxr. 

* 

rarak mucrim hayvanları mahkeme 
huzuruna davet ederdi. Her böceğe bi
rer de avukat tayin olunur, adam akıl
ır muhakeme yapılırdr. Ba nevi muha
k emelerin zabıtları bugün meTcuddur. 
Nihayet af"!roz kararı erilir ve ancak 
o zaman bu haynnlarla mücaddeye ge· 
çilebilirdi. 

• 1796 da Svab'da sıfır vebaamııı &nll· 
ne geçmek için mahkeme brariyk bir 
bofa diri diri ıömdüriimtittiir. 

• Salzburr ciqnnda Wciıtum bu-
tıumda 1400 RDC1eri sulannda l&Jk 
bir karar almuuıtır: 

Bir laylü para ce.zuma 1li1'U ve 
bunu venmlyecek balcSe otuna karnı· 
na tecavh edileuktir. Vazii unu:> a
dının hikimin bofuna gitmtmeıi lhti
malint de düşilnerek bu cezanın tatbikt 
ni müba§ire havale mllsaadesinl de ver
mittir. Milbqir de kadını beğenmezse 
bu iş hademeye gördilrülttcektir. Hade
menin zevki vazii kanunca naıan iti· 
bare alınmamıştır. 

* ~ 

Felix Platter adlı birinin hatıratın-
da anlattıfma göre 1556 da Framada 
bir çocuk katilinin. idam edildikten 
sonra tqrih derslerinde kUllanılan ce· 
sedinin muhtelif parçalan darağacında 
tCf}ıir editmiıtir. 

Prusya encümeni adliai 1709 sene· 
sinde, veba esnumda Uiç. almadan ö
lenlerin cenazelerini tabutlariyle bera
ber astırmak için hususi darafaçlan 
yaptmnışm. EncGmen herhalde hasta
ların doktonuz da ölebileceklerini is
pat etmelerini hOJ gömüyordu. 

* 1711 de Prusya da asker kaçaklarmm 
burun ve kulaklarının kesilmesine dair 
bir kanun çıkmrştır. 

* 1751 de intişar eden Raviyera ceza 
kanununda işkenceye yer verilmekte 

n i i k ce usu1Jeri idi. 

iım· 

u Frıedrıchtir. 

ni tal a ç m-
m nm bu fe· 

Cı iti r Friedrıch'in kararına id
d tle itiraz etmi ler ve Almanyadakl 
butun haydud çetele,rinin Prusyaya ko· 
şup geleceklerini ileri siirmüşlerdir. 

Fakat Friedrich adliyeci olmadığt7 bil
akis aklr b şmda, hür düşünceli, kilise 
mıfuzundan azade bir adam bulunduğu 
için attığı adımdan geri dönmemi,tir. 

... ... 
Baviyera'da i encenin tamamen kal,. 

dırılması tarihi 1806 da. H annover'de 
ise bu usul 1840 encsine kadar devam 
etmi tir. 

Prusyada insan yakmak için son e> 

dun yıgmı 15 ağustos 1786 da ateşlen· 
mi!=tir. 

* 1804 de Eisenach'taı zorla toplanan 
mekteh çocuklarının huzurunda, dört 
defa sabıkalı bir kundakçr diri dıri ya'" 
kılmıştır. 

Aynı şekilde bir idam da. ısp de, 
çok s b ı.. 1r olan b'r k "ld ('t kan ko
caya B«"rlin'de. tatbik edilmi tir. 

L' Ere Nouvellc gazetesinde Emile 
Btırel yazıyor: 

1918 denberi Avusturya, Avrupanın 
en nazik noktalanndan birini teşkil e
diyor. Avusturya meselesi, gerçi biraz 
degişen §Ckillerde, daima ortaya konul
maktan geri k lmamıştır. Birkaç ay ön-
ce, H lar •e ·den tahta ge~ 
si üzerin kon uluyordu; bugiln İ· 
talyanın muvafakatıyl Alman a ile A

ara ında aktedılen andl" ma 

m 
]arı halletmekten 
go n g • Ilın. 

en her 

A nya Avusturyayı il k etmek 
proıesinden resmen vaz geçiyor. Al
manyada federalizm namına kalmış olan 
son i Icrin de ortadan kaldmlmış ol
ması Avustury«l lann alman ~leti 

içine gi mek hususundaki muhtemel ar
zularını büsbütün körletecek mahiyette 
idi. Evvela A vusturyaya nazilik ruhu-
n aşılamak. Danzig•de olduğu gibi na
zilerin orada ekeseriyet ka.zanmalanni 
temin etmek 1lıımdı. Bir Avusturya iç 
politika meselesi olan bu husus, yeni 
andla§ll1adan fayda görecek midir ? Bir
kaç ay hadiselerin müşahedesi biti bu 
hususta aydınlatabilecektir. Eğer Al
manyanın ümidleri gerçekleşir ve Al
manya ile Avusturya arasında turizm 
ve ticaret münasebet lerinin inki aft ne-
ticesi olarak Nazizm Avusturyada te· 
rakki ederse, an!:lus kendiliğinden mey
dana gelebilir. Bilakis, Avusturya, si-

l yasr hürriyetini muh:ıfaza etmeye mu
vaff" k Ioursa istiklalini de koruyabiI~ 
cektir. 

24 "" ınıs osta olm, a çe e açıl yor 
(Başı ı. inci sayfada) 

nuna alınmaları, salonda boş yer kal
masına bağlıdır. 

4 - Beyaz, pembe, yeşil ve mavi renk· 
li kart sahipleri ön salondan girince ön
ce kitab ve zarf dağıtma odasına uğra
malrdırlar. Orada kartlariyle birlikte 
sunalan numaralı kiğıda mukabil ken
dilerine kurultay için dağıtılan kiğıd
lar YC' kitablar verilecektir. Bunlar ara

amda bulunan kurultay Jdaw.zu ile tez,. ! 
lere aid 8mdderin ve .az isteme ve tak
rir klğnUanmn ilmlltaym sonuna ka-

dar elde tutulma ı rica olunur. 
5 - Önceden müracat ettıgi halde 

listelerde isimleri çıkmıyanlar olursa 
telefonla genel sekreterlikten sonn<ıla
rı, yahud ilanı edilecek' saatlarda milli 
saraylar direktörlliğ,ünde bulundurula
cak kurum işyarına baş vurmaları rica 
olunur. 

6 - Kurultaya pek az uman kalmış 
ve bütiln tertipler ahDmif bulunduğun
dan artık ne kurultaya gelmek ve ne de 
tez vermek için müracaat edilmemni 
rica tıfunur. 

On birinci Berlin 
olimpiyadları kapanırlcen 

(Bap 1. inci sayfada) 

1 - Almanya: 32 altın, 26 gümüş, 
30 bronz madalya, 

2 - Amerika: 24 altın 20 gümüş, 
12 bronz madalya, 

3 - Macaristan : 10 altın, 20 gümüş, 
5 bronz madalya, 

4 - İtalya, 8 altın, 9 gümüş, S bronz 
madalya. 

S - Finlandiya : 7 altın, 6 gümüı. 

Ci brom J!l1da1ya. 
6 - Fransa: 7 altın 6 gı.L-nüı. 6 

bronz madalya.. 

1 - İsveç: 6 altın, 5 gümü" 9 bronz 
madalya, 

8 - Japon : 6 altın. 4 gümü§, 8 bronz 
madalya, 

• 
9 - Felemenk: 6 altın, 4 gümüı, 7 

bronz madalya. 
10 - İngiltere: 4 altın, 7 gümü,, 3 

bronz madalya. 
11 - A YUsturya: 4 altın, 6 gümü. 

3 broru: madalya. 
12 - Çekoslovakya : 3 al ın, 5 gü

müş, O bronz madalya, 
13 - Arjantin: 2 altın, 2 güı1'~f. 

3 bronz madalya, 
14 - Estonya: 2 altın, 2 gUmüş, 3 

brom madalya. 
ıs - Mısır : 2 altın. ı gümü" 2 

bronz madalya, 

!6 - İniçre : J altın. 9 g\imüf, 5 
bmoz madalya, 

l 1 - Kanada : 1 altın, 3 gümüı, 5 
bronz madalya, 

18 - Norveç : l altın. 3 gümüı, 2 
brmu madalya, 

19 - Türkiye: ı altın , O gümiiş, 1 
bronz madalya, 

20 - Hindistan : 1 altın madalya, 
21 Yeni Zeland : 1 aJtm madalya, 

22 - Lehistan 3 gümüş, 3 bronz ma-
dalya, 

23 _.: Danimarka : 2 gümüş, 3 bronz 
madalya, 

24 - Letonya: ı gümü~. 1 bronz ma-
dalya, 

25 - Yugoslavya : 1 gümüş mzdalya 

26 - Romanya : 1 gümüş madalya, 
27 - Cenubi Afrika: 1 gümüş ma· 

dalya, 
28 - Meksika : 3 bronz madalya, 
29 - Belçika : 2 bronz madalya, 
30 - A vusturalya : 1 bronz 
31 - Filipin: ı bronz madalya, 
!2 - Porteld%: ı bronz madalya. 

Fakat Avusturyanm i~ işlerinin ehe· 
miycti ne olursa olsun, Almanya ile İ
talya arasındaki münasebelerin bundan 
daha mühim olduğunu unutmamak la
zımdır. Yeni uzlaşmanın hedefi bum~· 
nasebetlcri ıslah etmekti· çünkü. açık 
veya kapalı, anşlus demek, almanlann 
Bren er'i tJ hdid etmeleri dem ktir. 

E ~ r A vust rya istiklalini muha! • 
zaya rruıvaffak olur, fakat in1ci 
rı Alm ya gene de an 1 
tin en v gc t'zse. ~ Al 
İtalya ara rnd do,.,nLJıı.nı 

ihfl f d 

ıu·u umu f 

bü bütun vaz geçme i farazi:yesi kalır. 

Tıpkı, Polony&yr Ru a ve Fransadan 

uzaklaştırma - için Pol } a koridoru 
üzerindeki tal blerind n vazgeçtiği gıbi, 
Fakat Danzig'de vukua gelen hadiseler 
bu alman - leh dostluğunun muvazelen
mesi kolay olmadığı hıssini veriyor .. 

Yeni üçüz ittifakın politikasım de· 
vam ettirmek daha kolay olacak mrdırl 

İçinde İtalya, Polonya, A usturya 
ve Macaristanın Almanya ile birleşe· 

Beşikler canlanmalıdır 
Fransız akademisi azasından Gearges 

Lecomte, Le joucnal gazetesinde da· 
ğum azlığuım t~kil ettiği sosyal td
likeyi Fraıısa'ya ihtar ediyor. Bu fay
dalı makaleyi türk çiftlerine ithaf ede-
rek, aşağıya alıyorıu. 

Biıyu!c garb devletleri arasında 9-
ğum yalmz Fransa• azalmak+adır. 

Halbuh-i, Fran a topragı bereketli il.di
mi mutedil bir memlek ttir. Burada her 
türlU ziraat y.,.pılır ve mah u11er bol
dur. Normal a."llnnd , Fran kendi 

mek istemem ten mi? E l 
suliyet ve y ık ko 
lani , yorgun r 

ındir. 0-
bcn-

et· 

dan korunmak, gu el .. kleri ve genç
li ki erini mu haf aza endışesinden m ·? 

Bu bahıste, bilhassa şahsi saadet te· 
lakkisi mühimd·r. Bunca insanlar saa
deti bulunmadığr yerde aramak gafle· 
tine düşüyorlar. Saadet ne istasyonlar· 
da, ne büyük yollarda, ne yeni manza· 
ra ve zevklerdcdir. Gerçi, seyahat ede· 
bilen. bir otomobil i~nde mütemadiy en 
manzara değiştirebilent çiçekli obcrj?e· 

rin dinlendirici ıükünetini tadabilen, 
kendilerini yaz ve kı~ sporlarının koy
nuna atabilenler, arada sırada kendile· 
rine bu neviden zevklerin ziyafetini 
çekmekte haklıdırlar. Fakat bunlar in
sanı aldatmamalıdır. Bu tarz eğlenceler 
saadet olmaktan ziyade bulaımyacağı 

yerde saadet arıyanlar için bir açlık al
datandır. İmdi. ntandaşlamnızdan pek 
çoğu bir eğlence sıtması i~inde bövle 
bir serap p~inden koşmaktadırlar. Öy. 
le ciftlcr tanıyoruz ki otomobilCri ~in
de daha serbestçe macera peşinde k~ 
bilmek ki n. tatlı giilüc er sevimli olrsa
vısla. .. ıa dolu bir aile vuvaıu zevkindnı 
1Cendi1erini mahrum edivorlar. 

ilerde. yollamı tozunu yutmaktan. 
eğlenceden eğlenceye koşmaktan ~ 

lacak ve btmlarm monotonluğunu bi• 
sedecck olanlar, kaybetmiş olduklan 
vakitleri ne büyuk bir teesaürle hisse
decek ve bana acınacaklar. Ve hayatm 
eğlencelerini hakir g~den.. hakiki 
saadetin çok d~a barit ve çok daha a
sil olduğunu vaktinde an!amış olanla-. 
ra nasıl gıbta ve hasatle bakacaklar. 

Onlar. muvakkat zevklerin tadına al
danarak. aşklarını kendi erine beıuiyen 
insanlar yarztmak suze:tiyle ispat et
mek ça~mr artık geçirmi 'erdir. Bun
dan bö le yaln1%lık içinde ihtiyarlama
ya mahkumdurlar. Ölüm döşeklerinde, 
gözlerini kapayacak sevdikleri bir in
san bile bufon!nrvacaktrr. 

Gençlik zev teri art1k lrennilerini 
eğlendiremez olduğu 2am n - ve bu ha-

lin önüne geçmek .miımkün degil 
bir sera& uğrunda harcamış old 
zamanlanna ve bu uğurda yapııııf 
duk!an fedakarJrkJara ne kadat' 
cak1ar. 

Bir pazar gunü, sokakta, koli 
muhabbetle taşıdıktan veya elleri 
tuttukları ç.ocuklariyle çevriJıni~ bi 
çi ail~i gördukleri z:ıman; bir o 
bil içinde geçtikleri kır yolun I1 

rmdj, koynund ki yavruya nı 

ren bir koylu anneye rastı drkl 
man, ihmal ettiklen s det narn 
sıl pişman olac; k r ! 

Mahdud kazançl rına ve 
istikballerine ragmen, hayatt 
likekrinden korkmamış. o 
insanların memnuniyetini 
bir eksi i olmryan refalıl 
vıltılı bir y vaya sahih o,ıı ..... .,,, ..... 
siz bir saadet t kil e 'lec 
tacaktır. 

Onlar, geçici zevk e :in 

zevksiz sarhoşluğu içinde, d 

cuğu beklerken kurulan çift 

rin, ve do ~an yavrunun nefe ını cJ 
mekten do) ulmaz zevkin, mini ıgjııı 
vücudun bin türlü maskaralıklarla iı 
lettiği odanın mahrumiyetini ~ 
ömiirltrince çekmey e mahkfiaıdut. • 

Tabiate yakın kalm1ş olan bal1; 
aanlar iyi örneği vermektedirler. 
ıulluk, yorucu igler, yarından esrı10 
mamak dü~nee&.i onları, haki~ 
te kavuşmaktan alıkoyamaınaktd'· 

Saadetin ne olduğunu anladı&! 
ve onu bulunduğu yerde araın•Y1 

ğimiz ~ bizde de beşik?er carı? ~tıf 
ve doğum azlığı ortadan Jr,1JTtıtcJI 

Poli.te 

Ölü araba ı bir toeui-~ 
ölii aı Nümune hastanesine aid ~ 

um liinaektc olan ıoför şcraf 
~ Cebeciye 41aid 
hDdi cliltlratsialifi ~ ~ 
Jolun bir tarafmdaa m;cr ~ 
mek için kopa lı:üçus kd 
saı pmqbr. Znallı ku .__
J'C lraldınlmıf ft IOfÖl' JIÔ._.. 
çe tahkikata ))aıJaıuıuytır. 

.ralannı bulmak ~ 
Hidayetle Ahmed ar~ 

lerl-.cn hiç yoktan ~ sdl' 
ga:n ~ttr. H idayet ça.k1 
ki~ arkada mm üzerine yiır 
da bunları ayırmak için l 
fa b3fif surette yarat 
de kaçarken arkasından 
dan h er iki yaralı tedavi 
ü zere hast;ıh:one e yoll:ı., 
yakn =ın:ır:ı'c hakkında g 

kat açılır.;u; ır. 



18 AGUSTOS 1936 SALI 

O/'mphad m.el:tupları : 

Kieldeki kotra ve 

F 
crika ve İ · 

\•icr ~ rdı b b na m d k. 
ili - Be •n lmi el St r nrfr. Bun.a 

13 mıll t irdi Bel ık · l e • Ame~ı· 
lta, ltalya in illere, 1 pon Portckız, 
Turki c, l p nya. Almanya. N«ı>rveç, 
l:Iollanda ve Franaa. 

Vl _ Ohmphad birlik yolle van • 
ları Buna 26 millet ı irak etti. Ameri· 
ka, İtalya, 1 " nva, Estonya, Finlandi
ya, Avusturya, Turkh•c, Belçika. Kan.a
d , t vcç, Japonya. Norveç, Porte~z, 
\Jru uay, D nim rka, l vıçre, Macarıs

tan, Yu~o lav ·a Frans • Bre"İl ·a Po
lonya, Şih, Çekoslovakya Hollanda 

İn ıltere, A m nya 
K t"J.de rn et rdünde 

} r tarı Bt" 1 d nıe 1 
~ 

ı ı ti or, y r 

a ~ da ce1e e lıvor. R . 
bo azlar mu hed ;nin iın .. a ı ~uUnılıne 

• Fuad ug r stlıyor. Snor ataşcmız 
d nun hatırasını teknenin adını. mesu e-u H 

. ..-u •• koyuyor. a· t:1e:ıma ı icın m rm ra • 

b kl ·ıe 13 millet arasında bı· tun u tc ne 
. . "k' ci giınu altıncı. rinci guniı yedıncı. ı ın " li . 

.. .. . ü altıncı dôrdiıncu g nu 
ucuncu gun · "k' . be 

. k 1 d ğındı>n on ı ıncı, • f dumenı sa at an ı . . 
1 nu on bırıncı ge • §İnci crilnO altıncı ~ • 

t- • ü bir ufak tamır 
rnişti. Hatta ılk gıın 

tcrsan de gccıktı i gün teknenin çıkı 
yen ne gelmesi gecıkmiş ve altı ~uz 

mctrelık bır mesafe kaybedilme "ne 
rağmen y dinci olmu tu. Bu ınıfm son 
t c e yarı ı yapılırken H un sona 
k d r ınnci v ı ette idi S n n· 
.d t ı d e kcn dı e ı tut n t l 

Kıe 'de ı 

m tr. 

Al n gazctelerının verdı ı bu taf
sılat bı ım denıı:cılerimizin d erıni 
gosteriyordu. 

Doktor Demir Turgud'un id re et· 
• 1• ad yolle'5ı yirmi altı millet tı ı o ımpıy 

ara ın•la on altıncı v :ı.:iyette idi. Y~rı: 
ı rın ikinci gunilnde Norveç tekncsı bı-
im yoll • e çarpmı ' dum nımizi par· 

ç l mış ve bızim y rr tan ayrılmamı.za 
ebeb olmu tur, Norveç bu yu d n d ı

k hfi e cdılmiştir B1 im teknelcrim • 
son va lyetı bu ıdi. A ın onunda 

Kıe1'de H tler"ın Ye b · 1 
t e yap l c k yedı 

e m ıdc Berlı den Kı-

J'c uç c t y r de yp bul idik 
Mutlu bır ra ti ma, t arede Yu 

ı.;vvanrn beden terbiye ı n ır~ . 
ba anr ile ve Yugoslavyanrn ıkı genç y . . 
mebusu ile tanıc:.mamızı tcmın ettı. 

Bir saathk bir uçutşan sonra Kilci 
üzerindeyiz. Baltık denizine kadar u
zayan Kıel limanını, Baltık. denizini şi
mal denizine bağlıyan Kıel kanalını, 

guzel Kici tchrini. tersaneleri, liman
daki tıarb gemilerini, milletlerin bay· 
raklariyle süslenmit Hindenburg sahi
lini ve harb\a olen denizcileri anan ve 

ULUS 

y rışları 
bır dumen eklinde olan buyuk anıtr, 

üz ind uç ra örduk ve k r a in· 
dık. Bı ı komite ve Kıel şehri adına 

ka ı1 dılar. Dogruca yarı tarı e} rede· 
ittık. Yu o lav do t

oturduk Do t ın

sporl rın b i t r 

1 t 1 

N rve ten B ı ık d n Por kı d n ve 
J pony 'ı n il rde, İsveç, İngiltere ve 
Japonya ile mucadclede. 

Şimdı buyuk mucadele Amerika ile 
Hollanda ara ında oluyor. Bizim tek· 
nemiz bu esnada hayli mesafe alıyor, 
Amerikayı geçti, 

Artık yanıın bitc«ği iki dubanın 
arasına bUtün seyirci gemileri toplan
dılar. Buta Almanya bir saat 41 daki
ka ve 3 aaniyc ile birinci, Fransa bir aa
at 44 dakika ve 51 aanıyc ile ikinci, 

Hollanda bir saat 46 dakika, 47 saniye 
ile UçUncu, tave~ bir saat, 47 dakika ve 
3 saniye ile dördilncu, Turkiye bir aa
at 47 dakika 39 saniye ile be'incl, İn
gılterc altrncr, İtalya yedinci, Amerika 
aekizıncı, Norveç dokuzuncu, Belçika 
onuncu Portekiz on birinci, Japonya 

rr ı i ı t 

h bırınci, Av t r ık c 
çuncu, Holl nd dorduncu, Ma

ca t n be inci, Amerıka altrncr, Al
man a yedınci, İtalya eki inci, Turkı· 
ye dokuzuncu oldu. Bızden sonra sıra 
He u milletler geldi: Uruguay, İsviçre, 
Bclçıka, Fınlandiya, Danimarka, Por
tekız, Kanada, Yugoslavya, Norveç, İs
veç, Polonya, Japonya, Estonya, Bre· 
zılya, Çekoslovakya. İngiltere alman 
tekneye siinınduğiı için diskaHiyc ol· 
du. 

Bunl r bizi al, kadar edenler. Asıl 

iki büyük yarr ı dieğr seyircilerle be

raber bilyUk gUrultuler arasında sey· 

rettık. 8 sınıfında on telı:ne, hafif bir 

rü ir altında çok gU el bir yarı y p· 

tılıu Almanlar Gennania adlı hafif ve 

mı 1 r, bUtun 

v Kıel'ın u

.. F t 

r m t 

sn on m tre 
eç cek atb 

g 1 } orlar, hl r. Top atıldı. Acab 
kim lıb, telmclcrdckilcr de bilmiyor
lar. İki yelkenli de hakem gemisine 
teveccüh ttiler. İsveçli kendisinin birin
ci geldiğini oğrcnincc ellerini havaya 
kaldırdı ve derhal bayrağını teknesine 
çekti. Ö~rcndık, ki İaveç kazanmış. ı. 
talyan teknesi bu neticeyi öğrenince 

dumenini lı:ırdı ve Kiel'in yolunu tuttu. 
Sırasiy1e !sveç, İtalya, Norveç, Fin

landiya, Amerika, Almanya, Arjantin, 
Franaa, İngiltere ve Danimarka geldi
ler. Birinci 2 saat 35 dakika, 22 saniye, 

ikinci 2 saat 35 dakika 24 saniyede gtl• 
miı oldu, iki saniyenin ro1il ne büyuk .. 4 

İn&lltere birinciden tam sekiz dakika 
sonra varrı noktas na gelmi~ bulundu. 

6 11oıfının yarışı çok guzel oldu. 
Bu yarrşın netlceıi §Oyle aıralandu 
Norveç, İngiltere, İtalya, Hollanda Al· 
many , lsveç, İsviçre, Arjantin, Pinlan~ 
diya. Frans , Polonya ve Amerika ... BI· 
rinci iki saat 8 d kika ve 17 saniyede, 
Sonuncu iki saat 24 dakika ve 48 sanı .. 

sım yapıl cak Bınlerce ıns n munta• 

zam bir sıra t kıl edl} or. Ilır d iı 

bölUğu b ndo mı ile geldi. Mer si111 

ycrande durdu Almanya D biliye Na• 

zırı Doktor Fricl?, alman Olimpiy d 

Komitesi Reisi Lewald, general AH 
Hikmet Ayerdem ve di er ba~kanlar 

dizıldiler ve birincilerın bayrakları o 

milletlerin mini m flları ç lınarak se· 
kıldi. Elbette bır giln denız olimpiyad· 

&utununda tilrk m 

çekılecek, buna in 
ruz. 

tinin bayrağı da 

r k el m duruyo-

Na ıd UL G 

t TANJULU \OYO'"t: 

18.- Senfonik musiki (plak) 
19.- Haberler 

19 ıs Muhtelif plaklar 
20.- Keman solo (plak) 

20.30 Studyo orkestralan 
21.30 Son haberler 

d 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajanu, 

nın gazetelere mabıus havadis sen isi 
verilecektir. 
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Tefrika: No: 27 

Btl.J MJ\f: 1 S.4N 
Yaua: Dı A LEXIS CA RREL 

Tiır'kçeye ı.·e,•ıren: NASUHi BAYDAR 

b L. • d kavnaşan baktc 
Fakat hazım ~ u~ı~ e J tehlıkeli 

til . . . rmesıne manı olur. Bu 
. erm ıçen gı . bu ince ışa ile onu koru-

duşmanlar, eksenya. k"' d :ri kartısmda 
rnakta olan kanın beyaz uhrl~kyvı· e akta de. 
b" zlarsa da te ı e ı 
ır fCY yapmn~ .. d bo .. azdan, streptokok· 

vam ederler. Vıruslcr ar L~d "ki relen hot· 
1 l k 1 basilleri de oo emcı c ar a uıpa azı .11 • bftğınak· 
lanrrlar. Tifo ve dizanteri bas.• en !shae I ki 

U . ntanı tn ı ara ta kolayca urcrlcr. zvıyetın 1 • f r. 
k . k •. muvazenesı, an ı 
arşı mukavemetı, uvve.ı, dah )< te· 

Yeti ve hatta entelektüel durumu, a ço 
neffıi 'e hazım gışalnrmın i) i cinsten olmasına 
tab dir f d ı 

De~ek kı vücudumuz bir tara tan erı 1 ı 
Ve dı r taraftan ® tcneH us 'e hazım h ha n 
il rnahdud kapalı bir fılemdır Bu sathın efr d~· 

. b h be v cak olursa f!r ın gı ır noktası ta n ugny~ k deri-
rncvcudiyeti de tehlikeye duter·. Bır yanı k !a
nin yiıztinde bile olsa, büyük bır lus~ın~oıı. ?oz 
nı~'·ta . . l .• . taç eder iç muhıtiır. , -• ıse o umu ın · b maJ.. 
rnik muhitten bu kadar iyi tecrid eden u 

fa7.a, halbuki, bu iki muhit arasında en geni şi· 
mik ve fizik bir mucizeyi de realite haline getİ· 
rir. Çünkü psikolojik amiller için bu sınır mcv
cud değildir. Ve bizler, anatomik hududlarrmı· 
zı tamamiyle inkar ed,.rdc • bir ehri konıyım 
istihkam) ra chf'miyct bite vermc'<sizin bombar· 
dıman eden tayy ateler gibi - \ icdanımızı z ctt" 
den dıi~manlar ta~fından yaralamr ~c h tt:ı 1-
d\itiıluriız. 

1 I 

Viicudun iç ff'~ülü - f-lfü·-•·r ~f' nnl~"" 
cemiyetleri- Büny~leri- Tur1 i hOO-e cinsi..,; . 

Vucudumuzuo içi hiç de kl" ık anatom·n n 
bize öğrettiği bi değıldir. Klasik anatomi biz.e 
insan hakk.ınd aadece ınşai ve tamamiyle hakı
kat dışı bir tema vermektedir Uzviyetin n ınl 
te~kkül etmiş olduğunu anlamak içın bir ka· 
d vrayı açmak yetm . Evet, uzuvların binbırı 
ni tutan iakf'letı ıle adaleleri bu suretle miı hede 
!tına alabıliri Amudifukari, kaburga kem kle 

lt".ri, gôğus tahra mm teılul cttıkJcri kaf etıte knlb 
ıle ciğerler asılı durmaktadır. Karaciğer, dn? 1. 
böbrdcler, mide, bağtrsaklar, tcnasul gudd ·len, 
butün uzuvlar, dip tarafını havsalanın, y n t.ı· 
raflannı kann adalelerinin ve uıt tarafını da 
hicabthacizin teşkil ettikleri büyük oyulduğu~ 
iç eathma (pcrtione) kann altlannm krvmnlanle 

hağlıdu . Bütün adalel.!un en naziklcri olan ı,,.. 
yinlc murdar ilık kem kten kutular içine lodul
muş ve mahf azamnıım katılığınn karşı da bir 
gışa \imle i ve btr 'Y'I' i bibabsı ile k1 runmu -
tur 

Canlı mahlukım hiınycsini hda,·rn u7erin
de aı lamnk imkan ı · ! r çunku nf"•İ ler <>r ela 
vazifelerini yapmaktan ve tabıi muhitleri olan 
k nla :safra 1?ibi mavilcrclen rnahrum olduklnn 
hal~ evrcdilmcktr.ıdır. HRkikat şudur ki muhi
t' ndf"n avnlmı b;r uzuv artık meH:ud b1le d 
~ l..fir C'an1ı mahlüktR Cf"Vf'lıln eden kan her trl 
raftn 1 azır ve 11 zırdır. O. veridlerdc "'çarpar", 
m vı dam rl ra kayar, şari mecral rı (eviyei 
~ rıyeyi) doldurur, şeffaf lenf anın bu hin ne!IİC· 
Jcnni yıkar. Bu iç alemi olduğu gibi sezıp anla
mak icin anatomi ve histoloji'den çok daha ra
kik teknikler elzemdir. Uzuvları canlı hayvan 
'e in anlar uzerinde, ccrr lıi nmcliyelerdc o· 
rulduğü surette gormek erektır; ) lmz t r 1 i 
marazi için hazırlanmış kadavra} rda t tkık et
m k kifa)ct etmez. Bunların kurulu unu ~m 
mu ebbit ve mulcvvinlerle tndıl olunmuş ohi 
n icl rin mikroskopa mahsus kupl rr, hem ça
lışan diri nesiclcr ve hem de hnre etlermi kny
d~en sinema filmll"'rivlc öğrenmek icab eder. 
Ne hôcrelcr]c muhitleri ve ne de şekil ile vazife 
arasında ıu .. ni ayrılmalar icadına kalkıımamalı-

== 

) 



SAYFA 6 

J an darın u Genel l(onıutanlığı ~L\.n- J 

kara Satınalma Komisyonundan: 
• 

1 - Vasıflarına uygun ve mtrsine elli iki kuruş değer biçilen 
(163,000) metre yazlık elbiselik 24.8.936 pazartesi gUnU saat (11) 
de kapalı zarf usulu ile satın alınacaktır. . . 

2 - Şartnamesi ( 424) kuruş karşılığında komısyon_dan alınabı· 
lir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin (5488) lira ilk ~e?11'nat makbuz 
veya banka mektubu ile şartnamede yazılı belg~ler ıçınde bu~undu· 
rulacak olan teklif mektuplarını eksiltme vaktınden en az bır saat 
evet komisyona vermiş olmaları. (291) 2-3543 

Ankaı·a Valiliğin<len: 
Mahallesi 
Necati bey 

Sokagı 

Meç.rul 
Ada parsel Kapu No 
Asker Ayhan 266 

68l 13 
Beher metre 2. na bedel Dipozito mikdarı 

Mikdarı 

423m 2. 

Cincl 

Lira Ku. Lira Ku. 
• 2 Ol) 63 45 Arsa 

Yukanda yazılı arsa 30 7 936 tarihinden itibaren 24/8/936 pa· 
zartesi saat 16 da ihale edilmek üzere 25 gi.ın mUddetle açık artır
maya vaz olunmuştur. Bedeli ihale nakten ve peşinen tesvi~.e ol~na
caktır. İsteklilerin söziı geçen gün ve saatte hizalarında gosterıl~!" 
dipozito makbuzule birlikte defterdarlıkta satış komisyonuna mu-
racaatları. 30/7/936 (338) 2-3577 

Ankara Valiliğinden : 
Cinsi Fiyatı Tı.,tarı 

Kilo Adet Lira Kuruş 

Ekmek 11 11000 1210 

Sadeyağ 95 1000 950 

Zeytinyağı 65 400 260 

Pirinç 20 850 170 

Makarna 25 200 50 

İrmik 25 25 (i 25 

Un ıs 700 J 5 

Nisasta 25 5 25 

Pirinç unu 25 5 1 25 

Şehriye 30 50 15 

Kuru incir 30 - 25 20 50 

Kuru üzUm 20 40 12 

Sarmısl\k 50 15 7 50 

Salamura yaprak 20 75 15 

Cevizici JtO 10 4 

Karabiber 120 2 2 40 

Kuşüzümü 40 5 2 

Çam fıstığı 100 2 2 

Fmdıkici 100 5 5 
Kuru kayısı 70 30 21 
Konserve 35 150 52 so 
Zeytin 35 250 87 50 
Soda 12 350 42 
Sabun 40 600 240 
Bul'{day 20 10 2 
Bulgur 12 12S ıs 

Nohut ıs 200 30 
Limon s 1000 50 
Kuru bamya 100 10 10 
İh1amur 60 5 3 
Kuru soğan 8 1250 tOO 
Patates 8 1500 120 
Mercimek 17 100 17 
Kuru fasulya 18 400 72 
Tuz 8 300 24 
Yumurta 2 5000 100 
Çay 380 10 38 
Telk dayıf 25 30 7 50 
Salça 25 100 25 
Sirke 15 100 15 
Rece} 40 100 40 
ş er 33 100 363 
s t 20 200 40 
Yo ırt 25 500 125 
Ka,::lr 75 100 75 
Peynir 45 500 225 
Terevağı 140 s 7 
Tahıın 40 10 4 
Pekmez ·20 10 2 
Tahanhelvası 40 20 8 
Kovun eti 4S 3000 1350 
Kuzu eti 40 150 60 
Karaciğer 20 15l 30 

6226 65 
Onuncu yıl yatı okulu talebe inin iaşeleri için muktazi yukarda 

yazılı asgari (6226) lira (65) kuruş mvhammen bedeli olan erzak 
kapalı zarf usuliyle yapılan mllnakasasmda talip zuhur etmediğin· 
den 6-9·936 tarihine kadar pazarlıkla tedarik edilmek üzere ve açık 
eksiltme ile münakasaya konulmuştur. İsteklilerin şartnamesinde 
'Ve artırma eksiltme kanununda yazıtı vesaikle her hafta pazartesi 
ve perşembe günleri saat 16 da Viliyet daimt encümenine müraca· 
atları. (408) 2-3681 

KUrUL' 

ULUS 

Sıhlıat 
... . " ve Içtımaı 

l\1uavenet 'r elialetinden : 
Bu yıl, İstanbul Fen Fakültesinin F. K. T. sınıfına devam etmek 

üzere, Leyli Tıp Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul ~artları 
§unlardır: 

1 - Tam devreli liselerden veya lise derecesinde olduğu Kültür 
Bakanlığınca tasdik edilmiş mekteplerden pekiyi ve iyi derecede 
mezun olmuş, olgunluk veya bakalorya imtihanını vermiş olması; 

2 - İsteklilerin 30 eylill 1936 tarihine kadar doğrudan doğruya 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine müracaat eylemeleri ve di
lekçelerile birlikte aşağıdaki evrakı tamamen göndr.rmeleri; 

A - Türkiye Cumuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus 
hüviyet cüzdanı aslı, 

B - Mektep şehadetnamesinin aslı (imtihanlarını tamamen bi
tirdikleri halde şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş ~ 
lanlar mektep müdürlüğünün aynı zamanda mezuniyet derecesini 
de gösteren fotoğraflı ve resmi mühürlü bir vesikasını gönderecek· 
lerdir.), 

C - Okudukları mekteplerden alınmış hüsnühal varakası, 
D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örne

ğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. 
(Bu rapor haı>tane baştabiblikleri tarafından zarflanarak Ustü mU
hürlenecek ve istekli tarafından mühUrlil zarf halinde olark gön· 
derilecektir.), 

İşbu Muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir, Haydar
paşa Nümune hastaneleri: 1stanhul Çocuk hastanesi: İzmir, Bursa, 
Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve bu
ralarda muayene olunmak için bu hastanelerin bulunduğu vilayet
lerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine istekliler bizzat 
müracaat edece'tlerdir. 

• E :- Örneği aş~ğıda. gösterilen Noterlikçe tasdikli bir taahhüt 
senedı (Bu senet ısteklı tarafından aynen tanzim ve altı imza edi
lecek ve altı, örneğinde görüldüğü veçhile, kefili tarafından keza 
aynen ve tamamen yazılarak imzalanacaktır.) 

F - 4,SX6 boyunda üç tane fotoğraf. ' 
3 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin bulunanlar ve yurtta okumağa 

ve ilc!ride mecburi hizmetlerini yapmağa engel olacak bir hastalığı 
:ve arızası olanlar kabul edilme'ller. 

4 '7 1stekli1e:in g?n?e.rdiği dilekçe ve vesikaların, Vekaletçe 
ahndıgı adreslerıne bıldırıleceği gibi evraklarına göre kabul edilip 
edilmedikleri de yine adreslerine ayrıca bildirilecektir. 

Taahhüt senedi örneği 
Leyli Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Tıp Fa

kültesinden tabib olarak çıktığımda, 2000 sayılı kanun mucibince, 
yurdda geçirdigim zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir 
müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği 
mahallerde hizmet Hasmı kabul etmediğim veya kabul edipte mu
ayv~n ~~ddeti bitirmeden hizn;e~i terkeylediğim .takdirde yurdda 
benım ıçın sarfolunan paranın ıkı katını ödemeğı ve tıp tahsilini 
terk ettiğim veya sıhhi sebebler dışında Fakülteden daimi olarak 
çıkarıldığım ve yahut yurdda bir seneden az bir müddet kalarak 
!.erkeylediğim takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen 
?~e~~ği ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenilecek paralar 
ı~.'~. oden;e~ mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yü· 
rutulmesını ve 2000 sayılı kanunun diğer cezai hükümlerinin de 
hakkımda tatbikini kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan • • • • ın bu taahhütna

me mucibince faizile birlikte ödemek mecburiyetinde bulunduğu 
her ders yılı için ilçyüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için 
ceman 1800 liraya kadar parayı borçlu ••..•. ile birlikte milte· 
selsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 
(319) 2-3554 

İ met Jaşa 1( z En titüsü 
irel{ıöl ·· ITTindf-n : 

.Ankara lsmctpaşa Kız Enstitusüne açık eksiltme suretiyle su 
tesısatı yaptırılacaktır. Bedeli muhammen 720 liradır. Açık eksilt
me 28-8-936 cuma güniı saat 16 rla mektepler muhasebeciliginde 
müteşck~il Ankara Mektepler satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Temınatı evveliye 54 liradır. Sartn mesini görmek istiyenler 
Mektep Müdüriyetine müracaat edebilirler. (378) 2-3654 

Erzurum Valiliğinden : 
1 - Trabzon ağrı transit yolunun Erzurum vilayeti dahilindeki 

Erzurum köprü kısmının Oi 000 dan 14+031 nci kilometresine ka
dar olan kısrmlardaki şose inşaatitc bu yolun 38+000 nci kilomet· 
resindeki kara bıyık köprüsü ve Erzurum ağrı kısmının Erzurum
dan itibaren 82+350 nci kilometresine kadar olan muhtelif mahal-
lerdeki şose inşaatile bu yol üzerinde bulunan ve 46+832 nci kilo
metresindeki Badicivan ve 40+72S nci kilometresindeki üğümü ve 
80+071 nci kilometresindeki razs köprülerile şose inşaatı eksiltme• 
ye konulmuştur. Bu işlerin bedeli keşfi 155000 lira 4 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrakı fenniye funlardır: 
A: Eksiltme şartnamelerile mukavelename. 
C: Nafıa işleri ,eraiti umumiyesi. 
E: Huauat ve fenni şartname. 
F: Tahlili fi at ve keşif hulasa cetvelleri ve şose kum .e tat g• •· 

fik ve meaafe cetveli. 
3 - İstekliler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi 775 kuruş be

del mukabilinde Erzurum Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. Ve la
tanbul, Ankara Nafıa mildilrlerine gönderilen nüshalarda okuya
bilirler. 

3 - Eksiltme 21-8-936 cuma günü saat 16 da 'Erzuru~ vilayeti 
Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 9000 lira muvakkat teminat ve· 

rilmesi ve bundan başka ticaret odası vesikasını haiz olup göster· 
mesi lazımdır. 

6 - Te~lif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat ev~elıne kadar Erzurum viHiyeti Nafıa müdürlüğüne getirile
rek eksıltme komisyonu reisliğine makbuz mukabili verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olmaları ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka· 
patılmı§ olması taznndır. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul 
edilmez. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin resmi gazetenin 
3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Veki· 
Jetinden istihsal etmiş olduğu yol müteahhit ehliyet varakasını haiz 
olmaları lazımdır. (224) 2-3431 

Nafıa Vekaletinden: 
Derince Travers fabrikası için bir makine mühendisine ihtiyaç 

vardır. 250 liraya kadar aylık Ucret verilecektir. 
Taliplerin dilekçe ve evrakı müsbitelerile Bakanlığımıza müra-

caatları ilan olunur. (438) 2-3723 

18 \G :"tfOS 

inhisar hu· ııı u nı 
~lüdürlüO-üııdeU 

.... 1 - İdaremizin Cibalideki Fabrikasında~eniden >:1 
tıracağı 23147.97 lira keşif bedelli inşaat ve tadilat kapr
zarfla eksiltmeye konulmuştur. ı 4' 

2 - Eksiltme, 19 ağustos 936 çarşamba günü saat 1 tıt' 
Kabataşta Levaznn ve Mübayaat Şubesindeki Alıtn Sa 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1736.09 liradır. . 1' 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel InhıJ~dl 

inşaat şubesine gelerek ve bu gibi işleri muvaffakl}',
yaptıklanna dair resmi vesaik göstererek 115 kuru§ 
kabilinde münakasa evrakını istiyebilirler. .. tf//ı-

5 - Teklife aid kapalı zarfları en geç ihale günu ""' 
tam 10 na kadar adı geçen Komisyon Reisliğine rnak 
mukabilinde verilmiş olmalıdşr. (124) ~ 

Karaköse 
Vilayetinden 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ağrı- İran hududunun 1ogrı ır 
layeti dahilinde 101-500-135-58 kilometresinde yapılacak .'~se,.., 
faatı ve köprülerdir. Bu işlerin tahmin edilen keşif bedel• ık• 
elli iki bin altı yüz altmış sekiz lira elli üç kuruştur. 

2 - Bu işlere ait şartnameler ve evraklar şunlardır. 
A • Eksiltme ~artnamesi 
B Mukavelename, 
C • Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E • Hususi ve fenni şartname, 
F • Tahlili fiat ve keşif hulüsa cetvelleri ve ose grafik vt 

grafik ve mesafe cetveli 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi on iki ıır• ,JI' 

mış üç kuruş mukabilinde Ağrı vilayeti nafıa miıdiırlüğundel1 
bilirler. /. 

3 - Eksiltme 27 agustos 936 perşembe gunu saat ıs dt 
vilayeti nafıa dairesinde yapılacaktır. aJ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için on uç bin sekiz yuı cllı t 
lira elli kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Tıcas;,J 
dası vesikası ile Nafıa vekaletinin 24-4-936 günlü taJimatrı 
mucibince Nafıa vekaletinden alınacak fenni ehliyet vesikası 
termesi lazımdır. 

Bu vesaiki ibraz edemiyenler eksiltmeye kabul edilmezler.,;: 
S - Teklif mektupları yukarıda uçiınciı maddede yazılı ğe!'. 

ten bir saat eveline kadar Ağrı vilayeti nafıa müdürlüğurıe ~ 
rilecek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabili verı~e yr 
tir. Posta ile gönderi~ecek mektupların nihayet 3 üncü mad~e e.,IC' 
zıh saate kadar gelmış olması ve dış zarfın mUhür mumu ıle 11 

kapatılmış olması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabııl e 
mez. (4476) 2-3600 _.-/ 

Kiralık Apartıman 

Dairesi 
Emlal~ ve Eytam 

Baııh:a ında•1 ~ 
Işıklar caddesinde kain Turhan apartımanında su, elektrı ' 

n gazı ve banyo tesisatını havi beş oda, bir mutbah, bir b la ıe 
banyo ve bir koridordan ibaret on numaralı daire açık artırın 1 

raya verilecektir. 
İhalesi 20/8 936 gunu saat on birde bankamızda yapıl 

İstekli olanların ihale gumine kadar yetmış lira depozito P8 

birlikde muamel§t müdürluğumiıze ve daireyi görmek için de 
tıman kapıcısına mrr r.ıtatları. (340) 2_... 

Türk Hava l{urumu 

BUYOI{ PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 Eylul 936 dadır. 

Jüyük tkramiye35.000 Liı·adıt 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrameiyeterle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

Doktor Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Unıum , 

Müdüı·lüğündefl ' 
Biri dahiliye mütehassısı ve biri operatör otınak Ü~ 

üç doktor alınacaktır. İş görecekleri yerleri ve ç~l~~ 
şartlarını öğrenmek üzere istida ve vesikalarile b~~ 8' 
bizzat veya bilvasıta Sıhhat Şubesi Müdürlüğüne rnur 
atlan. (385) 2-3719 ~ 

Mütercim Aranıyor 
Aslceri Fabrikalar Uıııum 

' 
~lüdüı~Iüğüııde~; 

Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya .~: .,e" 
meye muktedir bir mütercim alınacaktır. Alman~a 1 

1~ 
raber Fransızca Mütercimliğini de yapanlar tercıh ~stid' 
caktır. İsteklilerin en çok Ağustos nihayetine kada~) 
ve vesikalarile Umum Müdürlüğe muracaatları~ (3~ ...... 
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çıl. eksi 1 ur tur. •. d 
1. - K ı b ı } 12 ıra ır Jevazrm miıdi.ırliıgun e 
3 - l e H evrakı, şaı tname ve p an 

gör ılebil·r. . ... saat 15 de hariciye vekaletinde 
4 - İh 'e 28.8 936 cuma gunu 

yap-lnca'.t•r. . 2 5 r 95 kı•nı tur 
5 - Muvakkat temınatı . ıral. de vesıka'~riylc birlikte h zır 
6 - Tatib ol nhrın yevmı ,:ıe mr 2-3700 

bulunmaları i' 1 olunur. (4 .. C..) 

Ank· ra 'alili0·i 
İsmetpaşa kız ncstitüsiınde yapıl' ak c 

rihine ra'ltl.ıyan cumartesi günu . t 11 < 

lı t mirat 29 j! Q36 ta· 
•t b'n'.l n a n a 

i y pı.tUiC fi'• rı: l'• 

1 ., 7 ·ra 39 kuruı1•ur. muiürhi u odasında t0:11anan k 
çık eksiltrnC}C konulmuştur. Ke · 

Muvakkat tem ·natı 260 lira S 
mektublan ticaret odası vesi' 1 c 

r t ·Jilerin temınat 
· ., yazılı di er bel-

gelerlc birlikte yukarda yazılı " iltme komi y nuna 

gelmeleri. 
Bu işe aid keşif evrakı nı> a 

Anliat"a tlha 

~ö...filıoh;Hr. ( 432) 
2-3699 

t 

Vilayet damızlık nygır cı P 
kilo yulaf ile on sekiz bin .kilo k 
pazartesi günü saat 16 d~ v~ t 

den istekliler nrtnamevı go m 
caatlan ilan olunur. (315) 

tiv!!ct ohrı ..,n bin 
rıltme ıle 4 p q 6 
ıhale eclilrc in-

. dürlüoiine miıra-
2-31i'i0 

- 1 1 ANKARA BEU:'.OIYE R 1 
ı - Halde 32 d b ndan asık ~rttıı-

Belediye 1ktıs d 
nacaktır. 20 Ağu t 
imtihanı yapılaca 
Belediye riyasetin 

ı - Bahçelt!r id 
dan açık eksiltmesi o 

2 - Muhammen "' 
3 _ Muv kkat teı:ıu 
4 _ şartn mesını g 

ve isteklılerin de 2~ • ağu 
ye encum nıne muracaa 

1 ASKERi FABRiKALAR UM M MODORLOGO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARI 

28 TON KENDİ İPİ . • 
. r 1 n yukarda mikdan ve cınsı 

Tahmin edilen bedeh (9800) ırUa 0 a Müdurllığu Satm alma 
1 A kerı Fabrikalar mum k ı f yazılı ma zeme s .. rihinde sah giırıU saat 16 da apa ı ~a.r 

komisyonu~ca 1 e>:lul 1936 ta arasız olarak komisyondan verılır. 
ile ihale edııecektu Şnr!namel P (735) liravı havi teklif mektupl~
Taliplerin mu~_akkat temı?at ~::ar koınisv.>na vermeleıi '!e kendı· 
rını mezkCu gunde aat ı., e 2 3 mıadelcrindekı ves~ıkle 
lerinin de 2490 nuınaraklı 1'.an~:"mur:~aatları (366) 2--3b31 
meLkur guıı ve saatte omısy 

O KİLO SARI SABUNLU KÖSELE 
KİLO SARI VAKİTİ 
KİLO ŞA~~~~~:lLIK ŞADw KÖSELE 

O Kİi O SA ASTRALIK KROMLU KÖSEJ,,E 
ıooo KİLO SALM • 

. 1• olan y.ıkarda mıkdarı ve cit'SI 
'ı ıhmin edilen bcdelı 1~00 ıra um .MuaUr ugil satın almı ko-

alzemc A~~eri Fa~:~~~~~ 1:::1 Kim•u aat ıs de fcapah ı:a_rf 
unca l eyi~ 936 ~~ame araı.z olarak komisyondan \'erılır. 

ı edileccktır. Şar . t P1 n 1162 lira 50 kuruşu havi teklif 
akkat temına o a 1 • 

erın muv ünde s at 15 e kadar komisyona verme < rı ve 
laı mı mezkur g 1 kan ın 111 ı. \'e 3 maddeJ nndek. ve-

e inin de ~490 n~maatt~a k~mis;oı m:l acantları. (308} 1.- 3612 mezkOr gun ve h· 

MUH1 ELİF ClNS EGl-LER: .. 
. . be • (llO.H) J•ra o•.an yukarda cınsı v zıh 

1 ctnmın edılen oe,.ı m mud •u tın alma ko lı) o k ı brıK r umu ... 
1 ert.c: At> etı 11 ~· d sah günu saat 15 de avalı zarf a ıh • 
ca 29 eyr 1 936 taıı m e sız ol rak kom syon erilir. 
dılecektır. Şaıtname para t lan (827) lira (3 ) kuruşu ha'w·i 
raliplerin muvaklrntk tem~a d: saat 14 e kadar komısyon::ı v r-

t Iıf me tuplarm! ı_nez ur ~L"tilllralı karıunun 2 ve 3 maddele· 
m leri ve kendılerının. de ~490 aatte komisyona muracaatlan, 
rın ki vesaiklc mezkur g n ve 5 z-3615 

(311) 

İF CİNS l\ AKKAPLAR: 
MUHTE~ 00 rra olan yukarda cins.l yazılı 

Tahmin edilen bedeh (l 72 ) ~tldilrlıiğu Satın Alma Komis
malzeme Askerı :Fabrıkalar Umum amba gunU saat 15 de kapalı 
yonunca 30 eylül 936 tarıhınde çarş rasız olarak komsiyondan ve-
zarf ile ıhale edileceıdir. Şartn~me pal (t290) lirayı havi teklif 
• • vn kıt temınat o an 

1 
• 

rıhr. Ta'.plerın mu "' t 14 kadar kom iyona verme erı ve 
mekutplarını mezkur gunde ~1~ eun 2 v 3 maddelerindeki vesa
kendılerınin de 2490 numarka 1 .an~~a miıracaatları. (309) 'Z-3614 
ikle me ur giın ve saatte omısy 

~ . H. P. .,-eııel Selu·et;erliğindeı~ : 
. darına ve polis karakolları ın-

Ank ad Keçıörend; ~·apıla~ -:~rkezinde mevcut keşif ve rt· 
ıaatmın ta amlanması ıçın. par i i 2725 liraya yapmaya talip bu· 
narneye ve t dil raporuna gore bu.

1 
ş k için daha az fiatla yapmaya 

lunmuştur. lhaley~ kati k~rar ver~ ~: orunu ve şartnameyi almak 
talip olanların keşıf cevehyle tndıl P ı.. 'U.cre bir hafta zarfında 
ve buna gcire teklif mektuı,>lnrını vennel ra ilan olunur. 2-3758 
Anı.arada C. H. P. merkezıne başvurma 8 

İstanbul Le~ ım Amırllğine ba 1ı mues eler içın be bin ton 
lavcmarın kom~ru ZO a u tos 936 per mbe gunu sa t onbeş buçuk
ta 'tophanede satın alma komisyonunda kap~lı zarfla a~ın caktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 66350 liradır. İlk tcmın.atı 4567 lıra 50 ku· 
ruştur. Şartnamesi 332 kuru mukabilinde ~omısyondan alını~. İs· 
teklilcrin kanuni vesikaları ile beraber teklıf mektuplarını ıhale 
saatından biı saat eve! komisyona vermeleri. (273) 2-3486 

ILAN 
ı - 'Garnizon havvanlannı nhitı}·aclarına sarf edılmck üzere 150 

bin kilo arpa 28-8-936 tarihine musı<!ıf cuma günü aat onbeşte 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Münakasa Anl:ara levazım amirliği satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her gun komisyonumuzda parasız 

gcirütür. ,_k • • 
3 - Tutarı 5250 lira olup teminatı muvaa. atcsı 393 hra 75 

kuruştur. ü .. dd • 
4 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2.3 ncu ~ elerın-

deki vesi1:alariyle teminatı muvakkate makbuz ~e teklıf ~ektup-, 
larınr havi ı:arflarını münakasanın yapılacğı bcllı satten bır sa • 
at evvel komisyona vermeleri (391) 2-3660 

tT.A N k k.. .. .. k k • 
Kolordunun yıllık ihtiyacı olan 120 ton ko omuru açı e sılt-

me ıle Mtın alınacaktır. 
'3 - İlk pev parası 198 liradır. .. 
4 - İhalesi 20 af:ustos 936 perşemhe :-ıınu s~nt 16 da_rapıla~aktır. 
c; - Evı;af ve şeraitini öğrenmel~ istıve.nlerın her gün komısyo-

nıırıuza ve eksiltmeye gireceklerin de belh P n ve saatte Corludıt 
Kor satın alına komisyonuna mür. rııatları (263) 2-3470 

ti.AN . 
f stanbul kumınc1anhpı birJil·leri havva~a~~mn ıhtiy~~ları olan 

!i~'! ton cııımanın ih:ıle i 24-8-ÇJ6 pa• rtesi gunu saat on dort huçuk
;a v nılacaktır. Muhammen tut"rı ıc620 liradır. ~artnam~ i hPı ~ün 
ko.,.isvonumu:>:da eörlılebil'r. f st,.ldilerin 1172 hkralık ılk temına! 
m-ıl·h• 7, veva mektu111arı ile her her 2<90 savılı . anunun 2, ~ üncü 
tn"?ddelt"rinde'ci ve :ıikte her ht'r ill 'ede nen az bır saa! cvvehn~ ka
d~r teklif meJ..tunt .. nnı Fındıklıda komutanlık ı::ıtın P ma komısyo-

1 • (336) 2~3568 nuna verme en. 

İT.AN • • l"' 1 48 
İstanbul komutanlıuı motör11i , ... 11•t..,Jarr ıcın uz:um~ 0 .~n. 206 

kilo bendn satın alrnncaktır. İhalesi 24.8.936 ptaztarte1sı59J?0811n1~ 611d at 
k 1 f1 l kt 'f•uhammen u arı ıra ır. onbeşte ıı.oa 1 ~a~ a ya~ı aca ır. ·· .. tebilir. İsteklilerin 1193 

Sartnamesı her Jtijn komısvon•1"1u•da J.'loru ·ı 2490 sayılı kanunun 
1. 1 k 'lk t . t kb • a mektuo arı ı e ırıı ' ı emına ma uz ve . ·h l den en az bir ~nat cv-
2 "' .. " dd 1 • d Yi zılı ve aıtcle ı a e 

• .:ı uncu ma e erın c v ki d ko"1utanlık satın alma 
vetine karlar teklif melctıml.,rını Fındı ı :ı 569 
komisyonuna vermeleri. (335) 2- 3 

İLAN 
ı tanbul kumandnnlı~ı bir1ik1eri hayvanatı ihtiyacı olan 862 ton 

kuru ot 2 8-936 pıı artesi giınü saat 14,45 de kapalı ~arfla satın alı-
kt M h mmen tutarı 2801 ı; lir dır. Şartnamesı 250 kuru mu-nac;t ır. u h . ö ·rb l' kabilinde verildil!i gibi komisynn muzda da er gun C ru I! ı .ır. 

1cı eklilerin 2102 Jira1ık ilk temin t makbuz .veya. mektupları . ıle 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindekı vcsaıkle berab"r 11 
leden en az bir t evveline kadar teklif mektuplarını Fm ıl lrcl 
komutanlık satın nlma komisyonı na vermeleri. {334) Z-3570 

İLAN 
Konyadaki kıtaatın 937 a usto nihayetine kadar senelik ıh· 

tiyacı olan 21300 kil.:> sade ya ı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 1.o
nulmu tur. 

2 - Jtbu 21300 kılo -de y ın muhammen tutarı 17892 lira o
lup teminatı 1341 lira 90 kuruştur. 

3 - Şartnamesi konynda kor satın alma komisyonunda istıınbul 
ve ankara levazım amırlikleri satın alma komisyonlarındadır. 

4 - Eksiltme 25 ağustos 936 salı gunıi saat 16 da konya kor sa
tın alma komisyonunda y pılacaktır. 

5 - İstekliler tekhf mektuplarını en son 25 ağustos 936 salı r.U· 
nU saat onbeşe akdar kor satın alma lfomisyonu başkanlığına gön· 
dermiş olacaklardır. Bu saatten sonra gelen mektuplar açılamaz. 

(261) 2-3540 

İLAN 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları ıçin .'.ı60 bin kilt.> ku

ru ot satın aluıacaktn Tahmin edilen bedeli ~ fi800 liradır. Şıırt
namesi Bursa satın 1 nıa komisyonundadıı .fı'lı.siltme 24·8-83:ı pa· 
zaıtesi günü sat 16 da Dursa .ıskeri satın alma kotı•iııyonun:la 
ohıcaktır. • 

Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakakt teminat 1260 lira
dır. Teklif mektupları 24.8.936 pazartesi saat on beşe kadar satın 
alma komisyonuna verilmiş olmalıdır. (313) 2-3548 

iLAN 
Müstahkem mevki ihtiyacı için 150000 kilo sığır eti kapalı zarf 

usuliyle münakasaya konmuştu~. Te~inatı 1460 lira 50 ku:u~tı.~r. 
• ihalesi 31 ağustos 936 pazartesı. gUnu. saat onbcştec:ür. Tahplerın 

şartnamesini görmek üzere her gun munakasaya iştirak edebilir. ı. 
kametgihı kanunisi ticaret vesikaln teklif mektupları ile birlikte 
vakti muayyeninde Erzu~ müstahkem mevki binasında kor sa· 
tın alma komisyonunt1 muracaatları. (379) .•• 2-3655 

iLAN 
Garnizon erlerinin kıglık mangal kömürü ihtiyaclarına sarf 

edilmek üzere 56039 kilo mangal kömürü 28-8-936 tarihine mü
ıadif cuma gıinU aa:ıt il de açık eksiltme ile satın alınacaktı~. 

2 - Eksiltmenin Ankara levazım amirligi satın alma komıs
yonunda yapılacak şartnamesi mezkur komisyonda her gün görü· 
lür. 

3 - Kömiırun tutarı 2801 lıra olup muvakkat teminatı 210 lira 
ıs kuruştur. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2.3 Uncü medelcrindeki 
vesaik ve teminatı muvakkatc makbu lan ile belli gün ve aaatte 
komisyonumuza müracaatla • (390) 2 -3659 

lLAN 
ı - Bergama kıtaatı ıçin 260 Ton un 8-9-936 salı günü &aat on· 

da kapalı ı:arf usuli ıle satın ahn .. caktır. 
2 - Malm tahmin edılen bedelı 28600 liradır. 
3 - Birinc:i temınatı 2145 hradır. 
4 - 8-9-936 salı güniı saat onda Bergama askeri satın atma ko· 

misyonu binasında olacaktır. · .• 
5 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupları· 

nı veya tahvillerini ihale aaatından eveJ maliye veznesine teslim 
edecektir. 

6 - Evsaf ve tcraitini gormek istiyenler için her gUn komisyo· 
nun açık olduğu. (452) 2-3756 

lLAN 
Alayın bir senelik ihtiyacı olan 250000 kilo fabrika ununun 

15-9-936 tarihine tesadüf eden &ah günü iaat 17 de kapalı eksiltme
si yapılacaktır. Muvakkat teminatı 2438 )inıdır. Şartname alay sa· 
trn alına komisyonunda her vakit görülebilir. Taliplerin tayin edi· 

•fen gıin ve saatte Bitlis satın alma komisyonuna mUrac:aat etmeleri. 
(453) 2-3757 

1LAN 
!stanbul komutanlılı birlikleri ihtiyacı olan llri bin yüz otuz bet 

ton levemarln k8mUrtlnUn ihalesi 25-8-936 aalı giinU ıaat onbcıtc 

2 ve 20 ~ompr m ı.~ b•nb.ıı ~.ırd.ı 

b ... """' 

... 

AmbalaJ ve komprımelerın ~-.... 
üzerinde halıslıgin fımsalı 

olan ffi markasını arayınız 

Nafıa Vekal tinden : 
Afyon ~ Antalya hattının Burdur • Antalya arasmda Barutlu• 

bel • Korucuk • Bayatbedemlesi • Burhanboğazı • Yenicckahve isti
kamei takip edilmek üzere takriben 32 kilometrelik Barut1ubel • 
Yenicekahve arası etüdüniin yapılması 24-8-936 pazartesi günü saat 
onbeşde Nafıa Vekaleti Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa 
komisyonunda pazarlığa konulmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 10.000 ve muvakkat teminatı 
750 liradır. 

2 - Mukavele projesi, Etüt frnni prtnamesi ve eksiltme 13rt· 
namesinden mürekkep bir takım pazarlık munakasa evrakı 50 kuruş 
mukabilinde demiry.ollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

3 - Bu pazarlı(;a 2490 No. lu kanun mucibince ibraı:ına mec:bur 
oldukları evrak ve vesikalarla 7-S-936 tarih ve 3297 No. lu resmi cc· 
ridede il. n edile? tali~atna.mcye göre (bilumum nafıa iruerini) ve· 
ya .C~cmıryol!ar ınşaa! ışlerı.ni) ve yahut bu gibi (etüt ve harita i . 
lerını) yapabıleccklerıne daır N fıa Vek51etinden verilmiş miıteah· 
hitlik vesik sınr ibraz ~denler girebilirler. 

4 - Bu işe talip olanların 24-8-936 tarihinde saat onbe de De· 
miryollar inşaat dairesindeki münaka a komisyonunda hazır bulun-
maları il n olunur. (259) 2--3498 

l~ral 7A>'ıı Linıaıı İsi eri iııhbarı 
' Aııoııim ... iı·ketiııden : 

') 

•• ur 
15 ~azi.ra~ 936 tarih~nde. içtima eden şirket hisscdaran heyeti 

umumıye ıçtımaında atıdekı mukarrerat ittihaz edilmış olmakla 
ilnn olunur: 

1 - Meclisi idare ve mUrakip raporları ile Bilanço kabul ve mec:· 
lisi idare ibra edilmiştir. 

2 - Müddetleri hitam bulan iki azalığa Süleyman Mahir Duru, 
kan ve Celal pulatanalı intihap edilmişlerdir, 

Hakkı huzurlar için; ayda dört içtimadan fazlasına verilmemek 
~e. verçileri. ş,i~k~t tarafından ted!ye edilmek üzere beher içtima 
açın reıse yannr, aıalara onbeıer lıra hakkı huzur verilmesine karar 
verilmiştir. 

3 - Murakipliğe ayda kırk lira ilcretle Halis Nemli intihap 
edilmi§tir. 2-3760 

İnşaat Usta Okulu 

Diı·ektörlüğüııdeıı : 
Alınacak MUbammen Tutarı Teminat akçesj 

Cinci miktar fiatı Lira Lira K. 
Kundura 180 470 846 63 45 
Postal 180 500 900 67 so 

l - Yukarda cinsleri, miktarları, muhammen fiatlara ve teminat 
akçaları yazıla iki kaJ~pı giyim Cfyası açık eksiltme ~sulile istekli· 
lerine ihale edilcc:ektir. 

2 - İhaie 3/eylül/936 perşembe gUnü saat 16 da An karada oku 
Jar sağışmanh~md~ toplan~n. komiayon tarlıfxndan yapılacaktır. 

3 - lıtekhler ıhale tanhınden evvel teıtıinatlarını yatırmış ola • 
caklardır. 

4 - l~le edilecek kundura ile postalın mumunesini görmek ve 
bunlara aıd şartnameyi gözden geçirmek ir.tiyenlcr her vakit okul 
direktörlüğüne baş vurabilirler. (480) 2-3765 

~apah .zarfla yapılacaktır. 28288 lira 75 kuruştur. İlk teminata 2121 
lara. 6~ ~uruştur. Şartnam~~ ve evsafı her komisyonda görUlebile
ceğ! gıbı 142 kuruş mukabılınde de alınabilir. İsteklilerin belli gun
de ıhale saatmdan en. az bir aaat evveline kadar ilk teminat mek· 
tup veya makbuzları ıle 2490 sayılı kanunun ı. 3. lincü maddelerin
d~ki vesaikle 'birlikt~ teklif mektuplarını Fınt1ıklıda satın alma ko-
mısyonuna vermelerı. (333) 2-3571 

İLAN 
Pmarhiaara ait olup kapalı 

zarfla münakasaya konulan 744 
ton yulafın prtnamesinde bazı 
tadil t yapılacağından mu.1aka
sadan kaldırıldıgı 2- 3763 

İLAN 
1 - Ankara iı;tasyonundan 

Harbiye mektebine 450 ton eıya 
pazarlıkla naklcttirileccktir. 

2 - Pazarlığı 19.8.936 per· 
tcmbe giınil saat ıs de Ankara 
levazim !mirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu eşyanın muvakkat tc. 
mlnatı 67,5 lira olup tutarı !XlO 
liradır. İıtelclilerio belli gUn ve 
aaatte mezkQr komiıyona ıetmc-
leri. (481) 2-3766 

Kiralık Ev 
Yenişehirde Dilzenli 10kali 

No: 12 evin iki daireai kiralık· 
tır. 

Beher daire dörder oda birer 
bUyUk salon havagur, elektrik, 
suyu ve nezareti vardır. 

Göm:ıek istlyenlerin birinci 
kata müracaatlan. 2-3739 

Satılık Arsa 
tankaya caddesi üzerinde 

Dahiliye V. karfısında 25 metre 
cepheli müracaat İcra dafreıl 
karııamda GENEL ıs BORO
su. Tel: 1475 2-3678 



• 

•• 1 

9.1) Rual m 9.IS 

Gönül Oyunları 
Adolf \Vohlbı iick 

Ayrıra 2 !.ısım 1,-: 1\ 1arta ( an orkestrası 

Kiı·alık odalar 
Pi yasamızın merkezi bir yeri olan Anaf?.r~alar . cad

1
desin le. ~v

velce Bayındırlık bakanlığının bulundu~u buyuk bınaaa bol zı~a· 
lı .. e '·aloriferli odalar kira)'a verilecektır. • ~ 

lJo:.:tor muayeh, nesi. Avukat ve tuccar yazıhanesı olma~a 
ço1< clvçrİ~li bulunan bu odaları gôrmek .ve tu.tmak arzu ed_e~lerın 
görmek ic;in mezkur apartı;nan kahvccısın~ kıra şartlan ıçın de 
Vehbi Koç ticarethanesine miiracaatları rıca olunur. 2-3598 

Telefon: 3061 

Vel{aletleriu ve lte nıi Daireleriıı 
1 

.~azarı l)ikk.atine 
Resmi ilanlar Turk Lımitet şirketi muamelatı (Türk Ma

adf Cemiyeti Resmi İlan ısleri bürosu Limitet şirketi) ne 
devredilmış oldugundan Resmi llantar Türk Limitet Şi~ke
tinin Ankara mumc ili bulunan Bay Bilal Aklıanın \•azıfe
side ('1 ürk Maarıf Cemiyeti Resmı llan İşleri burosu Limi-
tet ~irketi ) An caıa şubesıne clevredilmiştiı. .. 

Resmi llfinlar Turk Lımitet Şirket ne ait bilcümle matlu
batın tahsili ve mu nı 1 tm tcd'W ırı Ankara şubesince } apı· 
lacaktır. Keyfiyet al "kadarların malumu olmak u.ı: re ilan o· 
lunur. 

An ara Vali iğinden : 
Muhammen .Fi. 

Mahallesi Sokağı Cinsi Ada 
Arsa 667 

Par el Mikan Li. Ku. 
(Kethüda) Mersin 3 19 M2. 28 50 
Şenyurt 

Dipozito miktarı 
Li. Ku. 
2 H . 

Yukarıcla evsafı yazılı arsa perşembe guni.ı saat 16 da ihale edıl-
mek üzere 15.8.936 taribinden itibaren 3 9.936 g1 n ac•k artırmaya 
çıkarılmıştır. İsteklilerin yukarıda ~oıü .g~çen gim ve saatte hiza
larında gösterilen dipozito makbuzıJe bırlıkte defterdarlıkta ku· 
rulan satış komisyonuna muracaatları. ( 472) 2-3762 

TARSUS AMERIKAN COLLEGE 

Amerilian Erh.:eli Lisesi 
Tedrisat 1 Birinci Te-:;rinde başlar. 
Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlıgınca tasdik edil· 

miştir. Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri 
vardır. 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 
Fazla malumat İ<(İn Direktörlüge muracaat. 2-3759 

Yük~~eı, Ziraat Enstitiisii 
Re {törlüğünden 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fa· 
kültelerine kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnn erkek para· 
ıuz vatılı, paralı yatılı leyli ve yatısız talebe ahna~a~tır. Enstitüye 
yazılabilmek için aşağıdaki ..,artlara uymak gerekhdır. 

ı - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yapmıı 
veya lise ·olgunluk diploma"l;mı almış olmak (Bakaloryasını yapma· 
mrş veya olgunluk diplomasını almamış olanlar Enstitüye alınmaz.) 
ve türk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları sömestrelerden, muvaffak olmuşlar ise, 
ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin UçüncU 
aömestrelerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu 
fakültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Anatomi der· 
sine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı ı 7 den aşağı ve 25 den yu· 
karı olmu. Nihari talebe yüksek yaJ ltaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği be
den kabiliyeti ve sağlam)ıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta 
evi kurulunun raporu lazımdır. 

S - Enstitüye yazıl~ .talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve 
uğlamlrk muayenesinde!\ ıeçiriler.ck ertiklerinin lüzum göster
diği beden kabiliyetini göıtermi;·enlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankara'da Orman Çift· 
Uğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince tale
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. 
'Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce sağlandığı tak· 
dirde kendilerine bu 30 lira verilemez). 

7 - Parasız yatı talebecinden ataj veya okuma devresi içinde 
tonradan meydana gelen mücbir haller dışında olmak üzere, kendi· 
llfinden ıtajıru veya okw.nasını bırakanlardan veya cezel olarak 
pkarılanlardan hükümetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkın· 
la verilecek nüınuneye gön Noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enıtitüye girmek iatiyenler yukarda yazıtı rapordan başka 
nufua klğıdını, aşı kağıdım, polis veya Uraylardan alacakları Uz· 
pdim ldfıdrnı, Orta mektep ve liselerde görmüş oldukları süel dcrs
~r hakkındaki ehliyetnamelerl iliştirilerek el yazılariyle yazacak· 
lan pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca 
Ankara'da Yüksek Enstitü Rektörlüğüne Başvururlar. Talipler dl· 
lekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak istediklerini bildirme• 
Udirler. Akıl takdirde dilekçeleri hakkında bir muamele yapıla· 
maz. 

9 - Pulsuz veya usulil dairesinde pullanmamış olan ve 8 i ci 
maddede vazıh kağıtların iliş.ik olmadığı dilekçeler gelmemit sayı· 
lrr ve bunlar hakkında hiç bir muamele yapılamaz. 

10 - Vaktinde tam kağıtlarile başvuranlar arasından pek iyi 
veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diplo• 
ma derecesine ve başvurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolma• 
dığı takdirde orta dereceliler de başvurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
.12 - B .. vunna 2ama.nı ağustosun birinci gününden eylQlUn o

tuıuncu cünü akpmına kadardır. Bıından sonraki ba~vurmalar ka· 
bul edilmez. (2) 7-1147 

1 1 
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MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 
:: "TIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR 1 

Gedikli Erbaş Hazırl~ma mekteblerin' 
talebe alrnTyor : 

1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama mektepleri· 
nin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta kısmın 6. sınıflarına 
da S sınıflı köy ilk mektep mezunları alınacaktır. 

2 - Bu mektepler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş şartları as
kerlik şube baskantıgmdan öğrenilebilir. 

3 - Yukarda ya1.1lı şartları taşiyan ve gedikli Erbaş olmağa is· 
tekli olan köylü çocuklarının en.geç 20 eylfıl 936 tarihine kadar 
mensup oldukları askerlik şubelerıne müracaat etmiış ve evrakını 
tamamlamış olmaları lazımdır. ( 167) 2-3349 

Cinsi l'"iktarı Teminatı 
Metre Lira 

Arka Çantahk Bez 21 500 
Portatif Çadır bezi 100.000: 150.000 
Mahruti çadır bezı 150.000: 180.000 
Yazlık elbiselik bez 400.000 
Portatif çadır bezi 150.000 
Yazlık elbiselik bez 350.000 
Keten ipliği 600 Kilo 
Urgan ) 900 Metre ) 
Gergi ipi ) 150.000 ,. ) 

1209,40 
6875 
9800 
12.ı5o 

6875 
10.875 

270 

t! AN 
Şartname Pa. 
KS. (Fiyat) 

00 75 
565 75 
835 95 

JIOO 55 
565 75 
965 55 
00 600 

Nafıa Bal{an1ığıııdaıı : 
4/eylul 1936 cuma giıniı saat 15 de Ankarad Naf•a Ba 

ma17.t'me eksiltme komisyonu od .. smda ı 116.5 lira muh mme 
deni kumaş bakanlık tarafından verılerek sair bılumum malı 
müteahhide aid olmak şartite 83 lakım erkek cllnsesi ile 8 tak 
tüm tayyör ve 55 adet palto ile 7 adet mantCJnun diktirilmesi 
eksiltme usulü ıle eksiltmeye konulmuştur. 

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

Muvakkat teminat 83 lira 74 kuruştur. 
1936 senesi ticaret odası vesikası ibraz.ı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 4/ eyllil 1936 cuma günü saat 

malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları kzrmdır. (479) 
; 2 

ihale tarihi 
25/ 8 936 
" " .. 

2618/ 936 
27 / 8/ 936 
, ... ,, 

29/ 8/ 936 
31/8 936 

Günü 
Salı 

Çarşamba 
Perşembe 

" C. Ertesi 
P . Ertesi 

Saatı 
11 
15 
11 
11 
15 
ı.ı 

11 

ihale şekh 
Kapalı zarf 

,. ,, 
.. , . 

,, 

" " ,, 
Açık eksiltme 

Sitil ipi ) 150.000 ) 915 00 12.135 31/8 936 P. Ertesi 15 ,, 
1 - Yukarda } azılı m ... ızcmen in şartnamelerini hizalarında yazılı bedeller karş.ılıgında almak ve örneklerini görmek istiyenl 

her gun öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
2 - Eksiltmelere girec-eklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri ilk teminatları ile teklif mektupla 

ihale saatlarmdan en az bir saat evvel komisyona vermeleri ve açık eksiltmelere gireceklerin tam ihale saatlarında M. M. V. Sa. 
Ko. da bulunmaları. (281) 2-3541 • 

Sacları , 

döküJeuJt~r 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vat"dır 
KomoJen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATl 

DEVASIDIR 

Kira lıl ik.i daire 
Havadar, ziyadar. kullanışlı 

dört genis bir hizmetçi odası bir 
hol bir vestibül bir eylUlden iti
baren kiralıktır. 

Yenişehir Lozan meydanı, Hi· 
laliahmer apartımanı karşısı, sa· 
at ı . 2 de görülür. 

l{iralık Oda 
Ay}e yanında, môble ve kon· 

forlu. Yenişehir Tuna caddesi, 
Yiğitkoşun sokağı No. 15 

2-3705 

Kiralık ihtira 
İktısat vekaletinin 2146 No. 

ve 17 .8.936 tarihli beratını haiz 
İlbek Pili ve Akümülatörü namı 
altında tescil edilen ihtiraımı a· 
her birisine devri ferağ veya icar 
edileceğinden almak istiyenlerin 
aşağıdaki adrese mliracaatlari. 

ANKARA: Yerli Mallar 
pazarnda B. Şaban 

2-3768 

Kiralık 
Güzel hava ve bahçeli, kalorl

f erli, tam konforlu, bir vestibül 
bir hizmetçi odası ve bir kileri 
havi dört oda bir hol ile; tam 
konforlu üç odalı iki daire. 

Yenişehir, son durak çoruh 
sokağı kapıcıya müracaat. 

İmtiyaz sahibi ve Ba~mu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdüril 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarrnda 
Ulus Basımevinde basılmıştır 

Kiralık Oda 1891 y N 
Bir Alman ailesi yanın :a al. 

manca bilen bir Bay için Möble
li bir oda kiralıktır. Ulusta Bay 
Galibe müracaat. 2-3753 

Kuruluş U A J Ş verine çıkar 
44 senedh durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli g 

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se• 
~ nelik abone 10 lira. Sa ısı 20 kuruş 

aı1~~ ',A;.~~~'liil 

1 tJ. 

r 

• 

• 
• 

tiunıUk kasa mevcudunuz kıymmeth eşya ve evrakmız ıçın 

EMNiY ET 
Her l>oyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mnhrem d•İ,.. 

YENi 81NEMA 
BU GECE 

Nefis ve h_yecanlı bir macera filmi 
KORSAN KIZ 

GÜNDÜZ İKİ FİLM 
t -SiYAH GÖZLER 2- KORSAN KtZ 

GECELERi YALNIZ Bl R FiLM GÖSTERiLiR 


