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Hayvancılığımız 
Cumuriyet hükümeti, hayvan· 

cılık mevzuunu da bir dava olarak 
ele almıştır: 925 de 2.476.000 lira 
olan hayvan ihracatı 1935 de 1 
milyon lirayı çoktan atml§tı. 

Sayım vergisini~ cual"!'"ının 
istihsale yaptığı IHır, daha ük yıl· 
da yii~de yirmiden fazladır. ., 

AsaS!daki yazı, hayvancılıgın 
inkilabtan önce ve ıonraki vaz.iye· 
tini kıs:ıca anlatmaktadır : 

· Yurdumuzun iklim, toprak, ha
yat vaziyet ve prtlan tabii mer'a 
ve çayırlarımızın bolluğu IOD ~
,Y•ma göre 27 ~ilyon ve kı>:111.et ~
ti bariyle 500 ınılyonluk mılh hır 
ıervetin adetçe çoğalmasına ve 
}yileımesine çok elverişli olduğu· 
nu bir k"'re daha meydana çıkar· 
"r--111tır. Devlet gelirinde en normal 
r l'r kaynağını tetkil eden hay· 
• cılık hazineye sayım, hayvan 
v 0 hayvan maddeleri ih~acı ve~~ 
iş!erle urra,.an kimselerın verdıgı 
vergiler ile ?5 milyon lirayı bul
maktadır. Ziraat Vekaletinin büd· 
desinde bu i""e ayrılan para bu ~e
lire göre ~z olmakla beraber Zira
at Vek;'""ti bilhassa ıon dört yıl 
i~inde Tiirkiye hayvan ıslahı ifini 
tamamen fenni bir yola çevirerek 
lcurulmuş olftn müesseselerin ade
dini darm'7hk)annm çoğalmaamı 
ordu ve z•rP.at işleri ihtiyacma ce
vab yerecek vasıflarda hayv~~ 
yetiıtiri1- ... !\İ için bütün gayretını 
şarfetmi•tİr. 

1921 Senesinde elinde ıs •r~1• 
rı ile 1071 ııf at yaptırmak ıçuı 
binbir muhabere ve ~orl~~a ~ 
adaş:an ziraat vekaletı burun elın
ı;ıeki aygır ve müesseseler kadro
su ile memleket ha~ ... 
lahı İçin yetecek bir aygır k~~~ 
ıuna mal•k bulunmamak yuzun· 
den bircok şikayetlerle .. kar,ıl~t
makta~•r ki. bu düne gore ~~n 
için cOk :!!Pvindirici bir hadısed•r. 

Memleket hayvanlarını~ ısla· 
hı için aıağıdaki gayelerın elde 
edilmesine çalı,ılmıt~ır.. . 

t • Ordu ve ziraatın ıhtıyacrna 
cevap verecek vasıflar ve ad~e 
at yetiştinnek, atlarnnızın sev!ye
ıini bizi dışarıya muhtaç etmıye
cek bir dereceye yükseltmek. • 

2 - Sığırlarımızı meınleketin 
et süt ve köselelik deri. ihtiylacdı 
teı:ıin edecek ve dıt pıyaıa. ar la 

. . k uvaffakıyet e rakıplerıne arşı m • ek 
yer alacak bir dueceY• ıetı~ 
•e bu havvanların ıikletçe ~~~-

• ed' .. • --ı·yeye .. ıkarmaa• 
ıanın ı•t ıgı ..... T ı k 
. 3 • Koyuntanmızm mem e e-

tin dokuma fabrikalannın muh. 
l.aç hulunduiu nefi• yapaiı~ te
min edor'""k ıekilde ıılah etm . 

• d'" yaca 4 T' ft'klerimizın un 
tanı..:ııtı o:an kıymetlerini mkuuhva· 
· ı · ek ve • laza ve ziyade eıtırm 1 h et 

-'•-·-d'I ıı a • vetlendirmek maJLaA 1 e 

mek. . . makaa· 
Bu huıuıların temını k' d'I 

dile a•,. aıdaki yollar ta ıp e 1 
• 

'mektedir: I 
A. • y etittiricinin muhtaç 0 

• 

duğu damızlıklan temin etmet 
B - Damızlri& yaramıyan ay· 

•anları idiç ederek damızlıktan 
çıkarmak. ik ak 

C • y etittinneyİ teıv m • 
· "aabaka· ıadiyle y.-nf, serıı ve mu 

lar yaomak. 
D • y etiftirme itleri ile ~i.r•· 

tan hükümetin yetifti~e ıııne 
yardım eden cemiyetlerı ko~ 
ıibi esaslı prensiplerin tatbı~~ 
rine ara vermeden devam e 1 

• 

ınittir. 
Bu maksatla dört yıl içinde ha· 

ralann adedi 3 den 5 e ve damız· 
Jrklarmm mevcutları 1 O bin bat
tan 12 bin 262 bata çıkarılmıt ve 

(Sonu 4. üncü sayfada) 
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ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
Q 

üçüncü Dil Kurultayı 
Kültür Bakanımız Türk Dil Kurumunun 

dünkü toplantısında bulundu 
Kurultaya girme kartları adreslerine gönderilen 

davetli ve üyelerin ikinci listesini neşrediyoruz 
İstanbul, 20 (Telefonla) . - İs~an 

bula gelen B. Saffet Arıkan, Türk Dıli 
Kurumunun bugün yaptığı toplantı 

da bulunmuttur. 

İstanbul, 20 (A.A.) - Türk Dil Ku
rumu Genel Sekreterliğinden: 

Halkevleri adına 3 ııcü dil kurultayı· 
·na iştirak edecek olan delegelerin, ei"' 
me kartlarını etlerindeki· vesikaları gös
tererek Dolma Bahçe sarayında genel 
sekreterlikten almalar' rica olunur. 

İstanbul, 20 (A.A.) - Kurultaya 
girme kartları adreslerine sunulan da
vetli ve üyelerin adlannr gösterir ikin-

ci liste: 
BB. Abdi Tevfik Yegel (öğretmen), 

Abidin Özger (öğretmen), Bn. Aliye E
sad Pirigil (Öğretmen), BB.Ali Enver 
Işık (öğretmen ve muharrir), Abdullah 
Rıza (eiki öğretmen), Ceıateddin Taş
pmar (sulh hakimi), Cemal Seven (öğ. 
retmenCemal Zeki Önal (Doktor), E· 
ead Nurettin Durusoy (Doktor), Fah· 
reddin Oğu.s (mütekaid yarbay), Bn. 
Faika onan (öfretmen), B. Fani Mah-1 
mud (yoUann aem mecmuası uhibi), 
Bn. Güzin Duran (6fretmen), BB. Hil-

sam Yaşar (Şişli Şaman yolu aokaiında 
93), Hüsnü Akyol (6fretmen), 1. Fey. 
haman Duran (atölye tefi), İstepan 
Gurdikoğlu (tllrkçe ötretmeni), Bn. 
KlniyeÖzger (Cumuriyet orta okul 
tUrkçe öğretmeni), BB· Kemal Cenap 
Berksoy ( röntken apantr. no.3 Bahri ya 
caddesi), Bn. Latife Be)cir (İıkendcr
paıa mahallesi No. 1, B. M. Baba Arı. 
kan ( Cağaloglu yokufU ~o 6 öğre~me-~
ler gazetesi sahibi}, Nedun Nazmı Gur-

men (İstanbul vlliyet binasında millki
ye başmüfettiıi), B. lıf.. Behçet Yaz~r 
(Moda caddesi no. 113 Haydarpap h· 
sesi öğretmeni), B. Mebrure (Beyoğlu 
39 uncu ilk öğretmeni), B~. M. B_aysal 
(kız orta okul coğrafya ögretmenı), B. 

Mehmet Ali Kırca, (Şişli terakki lisesi 

d. kt'" ") B :Meliha Avni Sözen (muırc oru , n. 
harrlr), Bn. Meveddet Erden (B.~yoğlu 
45 . . :ıs.. kul) B :M tzzet (muteka-

ıncı u.a o , • · • . 
. ,,__ vi") B cıükrli Erden gchır tı. 
lt muıu"f T ·- t • V , 
yatrosu drama turp). M. Tekın Alp 
(ftimadi milli hanı), Muharr,em Feyzi 
Togay ( Cumuriyet ve Akşam gazeteleri 
politika muharriri), Muhiddin Celil Du· 
ru (Beyoğlu hükümd doktoru), Muraa 
Telriner (Erkek liaeUııde türkçe öiret· 

(Sonu S. inci uyl•d•) 

• 
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Sotı haberler ücüncü .. . 

sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

ilk • • •• •• •• Izmir 
geldi 

ıncır urunu 
pıyasasına 

Ürünün gelmesi dolayısiyle işçile .. 
sabahlara kadar şenlik yaptılar 

İzmir, 20 (A.A.) - ilk incir mah· ı 
sulü diln ak§am bir mar,andiz treniyle 
Nazilli, Ödemiı ve hat boyundaki öteki 

kaııabalardan tcbrimiı:e getirilmittir. 

Mahsül dört bin yedi yuz kırk çuvaldır. 
Bütün gece sabaha kadar itçi ve araba
eılar Alsancak utaıyonunda tenlikler 

yapmıJlar, incir bayramını kutlamışlar

dır. Bu saban erkendt'n aiislenmiş araba· 
lara konulan incirler halkın tezahüretr 

• 
araııında tüccar dcpolanna kaldırılmış. 
tır. Bu sabah saat onda piyasayı açmak 
üzere borsada tüccarlar bir toplantı yap. 
mııtarsa da münaka9alar yüzünden pi· 
yasa henüz açılamamııtır. 

lngiltere, ispanya ya tayyare, silah ve 
mühimmat sekulm~smı yasak etti 

İncir piyasası açddı 
İzmir, 20 (A.A.) - Borsada devam 

eden hararetli münakaşalardan sonra 
dün IQt 17.15 d• milatah•Ulerin dUdr 
leri gibi cins ayırd edilmeksizin dokt.ı: 
kuruş üzerinden incir piyasası açılmı,1-
tır. Satış hararetle devam etmektediı Jtalyanın 

Bir aylık 

· susması 
ihtilalde ıı 

lngiltereyi kayguya düşürdü 
·onra iki taraf da her zamanki «ibi 

~ 

vaziyete kendisinin hakiın olduğundan bahsediyor 
Kadiks'deki mültecileri almağa giden bir alman vapurunun 

harb gemileri tarafından tevkifi Berlinde fena karşılandı 
ispanyol 

Londra, 20 (A.A.) - Ticaret ba • 
bnhğının bir emirnamesi, bu günden 
itibaren tayyare, silah, mühimmat ve 
her türlü patlayıcı maddelerin tıpan· 
yaya ve İspanya sömürgelerine sokul· 
matı için biR verilmesini yuak etmi•· 

tir. 
tyi haber almakta olan mahfiller, 

bu ambarıonun bitaraflık aahumda 
yaprlmıf bir taraflı bir tetebbUı oldu· 

ğuna ipret etmektedirler. 1 
Karışmamazlık meselesi hakkında 

Fransa ile İngiltere arasında teati e· 

dilmiş olan notalar, hiç bir suretle İn· 
giltereye böyle bir mecburiyet yükle· 
memckte idi. Çünkü İngilterenin bu 

türlü bir tetebbüıte bulunmaaı alakalı 
devl.tlerin karı§llWDazlık anla!fDAıını 
kabul etmelerine ballı tututmuftu. 

Bir de bu te,ebbiiate iç bakımdan 

bir cüretkirlık vardır, çünkü mevcud 

kanunlardan hiç biri. tayyare ihracatı· 

nın tahdidine izin vermemektedir. 1931 

tarihli kanun, ancak mühimmat ihraca• 

tının tahdid edilmeıine müsaade et· - ~ :N_S A.':f'.J!.... ' v ....._ 
'/' \ .,,,. ~ .. 

....... '. 

D't N .... ., _, '--

~I 

ispanyada 

J 
bükümtt Jcuvvetlerile lsilerin elleriode bulunan yerleri ~ 

ı6steren lransıa baritısr 

mekte olup bu tahdidatın öteki mad· 
delere şilmulU yoktur. 

Umumiyetle sanıldığına göre tica.
1 

ret bakanlığı tarafından alınmıı olan 
tedbirler, Almanya ve ltalyaya bir ör· 
nek gösterm~ği. ve Franaanın italyan 
cevabını elveriıli bulmayuak hareket 
serb~atliğini geri alma11 takdirinde da· 
iji lneilterenin tatbike 4zmetmif oldu· 
ğu tam bi~araflı.tuı teknik eaumı ha· 
zırlamağr istihdaf etmektedir. 

Hiikiimetin k·ararı ve 
ingili:ı g<ruteleri 

Londra, 20 (A. A.) - İngiliz eaze· 
teleri, hariciye nezaretinin lspanya'ya 
silih ihracının memnuiyetine dair olan 
kararın ehemiyetini kaydetmekte mUt· 
tefiktirler Gazeteler, bu kararın millet· 
lerara11 bir karışmama.ılık andlapna11 
akdini kolayla§tıracak bir imil olduğu· 
nu sölemektedirler. 

J:ıununla beraber muhalif gazeteler 
ve bilhusa Deyli Herald, İngiltere ta· 
rafından gösterilen örnek batka devlet• 
ler tarafından tatbik edilmedifi tak· 
dirde yalnız metru ispanyol hükUmeti· 
ne mühimmat gönderilmesine mü.aade 
edilmesinin zaruri olduğu noktaırnda 

iarar etmektedir. 
Dcyli Herald, iıçi partisi, mim mec· 

liıinin fspanya'daki vaziyeti incele
mek üzere bu ayın yirmi beşinde bir 
topftntı yapacağını haber vermektedir. 

· lıalyadan hi~ se1t yok 
Roma, 20 (A. A.) - Fransız :Jçıbi 

B. dö Şambrön, dün dıJ itleri bakanı 
B. Ciano ile uzun uzadıya görüşmüştür. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

SOVYETLER H1HI..lt.l~IJE 

TedlıişçiJerin 
mulıakemesi devıın 

ediyoı· 
Maznunlar suçlarrnı 

iti raf ettiler 

Jlıı:nunludan Kam~nel 

Moıkova, 20 (A.A.) - Alt mahke• 
meıinin aakeri koll~ji reiıi Ulrik'in 
bafkanlığı altında dün Zivaniof, Kame· 
nof ve diğer 14 maznunun muhakemesi· 
ne batlanmı,tır. İddia makamını sovyet 
müddeiumumiıi Vicinıki itıal ediyor• 
du. 

İddianamenin okunmasından sonra 
bütün maznunlar, aleyhlerindeki itti· 
hamlarından suçlu olduklarını kabul 
etmişlerdir. Yalnız Smirnof ilıc Golıı:
man, tethit kurumlarına i•tiraklerini ve 
Troçkiden tethiş hareketlerinde bulun
mak üzere talimat aldıklarını itiraf et· 
mckle berab~r tathiş hareketlerinin fili 
hazırlıklarına i tiıak et nış olduklaı mı 
inkar etmişlerdir. • 
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Kahve na~ıl pişirilir? 

Maa~r,et muallimi sormuı: "Balığı nasıl yersiniz? - Herku gibi .... 
Yanil - Bıçağı bir elime, ,atalı ..• 
Muallim talebesinin sözünü kesmiı: "llk iince, balik bırula kesilip 

yenmez. .•• ili.ahir ... " 
Onun gibi, bir Jıabve tiryakisi sordu: ••Kahveyi nasıl pişirirsiıUz? 

- Herkes gibi- - Yani? - Musluktan suyu cezveye_ demeğe klamadı, 
tiryaki lcolJll§anrn ~zünü kesti: .. ille önce, kahve mıululı myu ile pipril
mez. Bütün o zevkli kokusunu mubafaza edebilJMsi ı,in kahvenin ya 
uktir olu1J1JJUJ ~u ile ve yabut yağmur suyu Jle pifirilmesl lazımdır, 
ili.ahır ..• " 

Kokulu Jca/l\'e içmelı ipa, bundan llöyle, dttıttlc iri ~lerde birer de 
imbilı bulunduracağız, yabııt gözlerimiz bivada,, ,ağmut bekliye~li~/ 
Kahve tiryaki/eti, ne dersiniz bunal 

.. Himlistan'm kaç yolu vardır! 

Fraa.srz muharriri Paal 'llorand -Hind Yolu" adıa4dl yeni e~riade 
Hindimıun kaç yolu olduğunu föyle anlatıyor: "lasan faaliyetinin h~ 
ıubesi varsa Hlndi.ıvun da o kadar yolu vardıra illc 6nce, limanların ıoaa
ıını, demlryallarınıD prolillerile ıabarilerin/ besaplayaa eJconamiciler yola: 
sonra, Britanya lmpantorlağumın itilip 66mllriilen bir fiıkaya benzetildi
ği, ve fakat, yanından geçilirken ayağına basmanın da haJj tehlikeli olda
tu bllinen .. hariciyeciler,. mahfilleri yolu: daba sonra, Jlusstt'n/n de
dıgi gibi bütün bir "Hurma ağacı altında sarmg- asrının henüz tatmin 
e emediği "prldyat" delw edebiyatçılar yolu: nihayet, Onbinler ricati
nin veya e~ lra!1- Yunan muharebelerinin gelip ı~miı o/dulcları yerler 
bakkında1d izahlarını, li~ talebesinin, kara tahtada, güt;lülcle talcib edebil
dikleri profesörler yala .• :• 

Bunların dı~mda Hindistaıbn karadan, havadan, denizden yoIJarı var
sa da bu yolların birçok da gerid noktaları vardır •. , 

Ç f'uklar ••• 

Yeni doğmuş, gayet sessiz, bit 
fransız konl§U çocuğiyle pek ala
ka/anan bir Icüçilk kız, bir gün, 

bebeğin ağladığınr i§itince şqm

yor ve ka§a "lto§a gelip, çetrefil di

li ile anlatıyor: 

- Bak anne, lransız bebeği 

•ürkçe ağlıyor. . , 
- Garson, bu Malaga (şarabı) bulanık .. 
- Eee, elbette, oralarda neier oluyor, 

görmüyor musunuz?(La Populaire'den) 

t;Iı crinli cfaara İ<'f'fim. ----------
Fazla cigara içen ve dumanını yutanrarın teMlfüs ve haırm cihazla

rında görülen bozuklukların sebebi, yapılan tetkiklere göre, cigaranrn 

kendisi değil, tütünün nemli kalması için tabi bulundurulduğu manipülas
yonda kullanrlan "ıslak tutucu" maddedir. Çok cigara i'tiklerinden dola
yı burun, boğaz, gırtlak ve ciğerlerinde bir tal:rm arızalar peyda olmuş 

olan hastalara, manipülasyonları sırasında ıslak tutucu madde olarak gli· 
serin lcuJlanrlmış cigaralar Vt!rilmiş ve bu basılar, gene eskiden iftilcleri 
sayıda cigara içtikleri halde, hastalıklarının çabucak geçtiği görülmüıtür. 

inhisarlar idaresi gliserinle muamele görmü~ cigaralar çıkaracak olur
sa Türlciye'de gliserin endüstrisi ba§lca taraflardalcileri derbal geride bı· 
takacakı11. 

J\1kolizmin yeni tedavisi 

Fula it;lcialn neticeli orın tthfıkllf alkolik komalarda hastaya % 10 
ıaz karbonik ve % 90 ohijen teneffüs ettirmek suretiyle bulduklarr teda
vi usulli hakkında iki amerihlı doktorun ;yaptıkları tıbbi tebliğ ehemiyet
k dikkate alınmıştır. Bu tedavi usulü kandaki alkol mikdarının derhal 
azalmasını intaç etmekte ve Nıka usuilerle tedavi edildiği takdirde ölü
mlin mubd.tak olduğu vahlarda hastayı iyileştirmektedir. 

% 10 gazlcarbon//c ve% IO oksijen ... Ne olur ııe olmaz, bir tarafa kay-
dedelim. . 

Ciilenlcr ve güldürenler 

lngilterede tanrmnıı sinir hastalılcları mütehassıslarından birine Jn-
·1 ·zı . ,, 1 .. , 

gı 1 erın sp een • bekimlerin ''bad nevrastenl'' ve halkrmr"-rn da "kara 
u da" dedikleri korkunç bast.alığa ıutulmıq bir hasta baş vurur. Dok· 
to~ hast~ya: - he~sini t~crübe edip f aydasım görmediğini söylediği -
bırçok zlaçlar tavsıye ettıkten sonra nihayet: 

. - Sizin slnirlerinizi düzeltecek tek. fakat kat1 bir '8re dü§ünüyorum: 
J'ıyatroya gidip meıhur komik Mathew"s'u seyrediniz.. 

- lmkinr yok. 
-Nedeni' 
- Çünkü Matbews ... benim! 

ULUS 

ISTANBUL TEUFONLARI: 
I 

Tarihi binaların korun
ması için 

lstanbuJ, 20 - Şehrimiz belediyesin
de toplanan hmıusi bir komi5}'on, İr 
tanbuldaki tarıbi binaların muhafaza ve 
idamcai için bet scııclik bir tamir prog
ramı hazırladı. Bu cibi binalar, inşa edil· 
dikleri zamanm mimari tarzı göz önün· 
de bulundurulmak auretiyle tamir edi
leceklerdir. Saad ibid ve Kağıthane ka
ıırları da tamir edilecek binalar arasın· 
da bulunmaktadır. 

Bir eroin kaçakçısı 
m.ahkfuiı oldu 

lstnbul, 20 - DokU%uncu ihtisas 
mahkemesinde Hasan admda bit 'eroin 
bçakçıaı 14 ay babac, ı sene Kaatamo· 
ni'de aürgüne ve 200 lira para cezaııma 
mahJdim oldu. 

Gayri mübadiller 
cemiyetinde 

İstanbul, 20 - Gayri mübadiller ce• 
miyetinin bu gün toplanan kongresin
de, S0,000 liradan aşağı miktarda ala
cakları olan azalar reylerini öteki aza. 
nın gösterdiği namzedlere vermemişler 
ve bu• seçim aleyhinde hükümete müra
caat etmişlerdir. 

Tevfik Fikret günti 
İstanbul, 20 - Şair Tevfik Fikretin 

6lümünün yıldöniımü dolayısiyle bu 
gün mezarında mutad ihtifal yapıldı. 

Tünel şirketinin yeni 
hanı 

İatanbut, 20 - İatanbul tünel şirke
tinin Galatada yaptıracağı yeni hanın 
temel atma töreni 1 eylQl tarihinde ya• 
pılacaktır. 

• İstanbul, 20 - 30 ağustosta Harbi· 
ye mektebinde yeni subaylara dip
loma dağıtma töreni yapılacaktır. 

• lstanbul, 20 - Orman mektebinin 
Bursaya nakli için tetkikler yapılmak
tadır. 

DiL KÖŞESi 

lzmir fuarından bahsederlcen bir 
Anadolu gazetesi şöyle yazıyor: 

"Panayırın kazandığı büyük ebedi
yet ve kazandığı rağbet ... " 

Bir panayıra ebediyet lcuandırmalr, 

hakikaten diva~ edebiyatı ıair/erine 

parmak ısırtacak bir mübalağa hQneri
dir. Hele ebediyete de ••büyülc'' yasfı

ma Uyılc görülrMsi bu büneri biisbü· 
iün töze batar bit §tld~ ·sokuyor. Acı· 
ba, bu ebediyet kelimesi, gene divan e
debiyatından kalma bir itiyadla, ''rağ
bet" kelimesiyle kafiye teşkil ederek 
nesirde seci yapmak hevesiyle mi ora
ya sıkıştırıldı? 

HBasit binalar için bile ecnebi mi
marlara avuç dolusu para verj\iftimiz 
halde bugün onlardan çok g~~.erini 
genç mühendislerimiz meyd~ r;etiri
riyor." 

Bizim bildiğimiz binayı mühendis 
değil, mimar yapar. Vazifelerin böyle 
deği~ilmesi, hayatta bazen rastlanan 
bir hakikat olsa bile. münevverin vazi
fesi bun11 medih değil tenkid etmektir. 

" ... Silt çocuklarının hayatlarını ko
rumak için onlara yapılması gereken 
sıhhi bakımından .. !' 

"Sıhhi bakımından" değil "sıhhi ba
lcrmdan". Hem "bakım yapmaıt• da ol
dulı:ca acavfo bir tabirdir. 

l'r•IH6r Nfmbus'un maceraları - Göğüs düğm~si bulunamayınca div~e nasıl ica bet olunur? (Le Juornal gazetesind~n) 

Sıhat Bakanımız 

Alqehire gitti 
Konya, 20 (A. A.) - Sağlık Bakanı 

bugün ilbaylığı, partiyi, belediyeyi do
ğum evini, hastaneyi ziyaret ederek in
e.elemeler yapmııtır. Vekil, sıhat ku· 
rumlanmızın çalıpnaaından hopwd bl
rnı1ı doğum evinin yeni binaaını çok be
ğenmiftir. Öileden aonra sıtma sava§ı 
üstünde inttlcmeler yaptıktan sonra 
göçmenlerin nziyetini gö%den geçirmek 

• için alcf3JU treniyle A)cşchir'e hareket 
etmi§tir. 

o ·enizli civarında bir 

tren kazası 
Denizli, 20 (A.A.) - Gece saat 21 

raddelerinde Dentdi dvatıııda Gtncali 
ile Kocabaı istasyonları aruındaki ge· 
çitte İspartadan Denizliye gelınekte o
lan nuarpndi% katarı bir yük arabaSI· 
na çarpmıştır. Araba, bu tiddetle •· 
deme neticesinde parça parça oluıu~ ve 
arabacı ezilmek suretile ölmüştür. A· 
rabada bulunan bir yolcunun kolu kı
rılmış ve araba hayvanlarından biri de 
parçalanmıştır. -----
B. N az~,ıi Toker Kayseri 

heffişehrisi oldu 
Kayseri, 20 (A. A.) - Bugün fev

kalade olarak toplanan belediye meclisi 
Sivas ilbaylığma tahvil edilen ilbay 
Nazmi Tokere fahri hemşehrilik vermiş

tir. 

Oslo 
tarih kongresine 
iştirak: ediyoruz 
ı 936 yılı aüustosumm .son g~nl~r~ndcı 

Norveç'in merkezi Oslo şehnnde topb
nacak olan pre - historic ve pro • his
\oric bilgiler milletlerarası kongresine 
Maarif Vekaletimiz iştirake karar ver

miştir. 

B. Celal Bayar 
lstanhula dönüyor 

İzmir, 20 (A. A.) - Lipar yatı iM 
Çepnc'ye gelen Ekonomi Bakanı B·~ 
lil Bayar önümüzdeki pazartesi J-".', 

toplanacak olan f uvar komitesine.~ 
kanlık etmek üzere tehrimiıe ıcıc
ve o ~Un akpm İstanbula hareket C: 
cektir. B. Celil Bayar, fuvar açı~lllS ~ 
reninde bulunmak üzere tekrar ~ • 
dönecektir • 

Bayındırlık musıe-
• · şanııın seyahah 

Gümüşane, 20 (A.A.) - Sivas - SP. 
zurum demiryolu inşaatını gözden ır 
çiren Bayındırlık Bakanlığı mils~ 
B. Arif Baytin, dün akşam Erzu 
dan Gümüşane'ye geJmi§ ve geceyi lı" 
rada geçirdikt~n sonra sabahleyin ~ 
yındırlık daire1ir.e gelerek bayındır 
mlldürilnden :101lar hakkında ııızını ,! 
len izahtan almı ve saat 9 da 'fr
zon'a hareket etmiştir. 

Üç türk yavrusunun 
Türkiye seyahau 

İzmir, 20 (A. A.) - Meml~ket~ 
zin şimendifer güzergahı üzerınde il' 
yahata çıkan üç seyyilh çacuk şebrıı!' 
de bulunmaktadırlar. En büyüğü ız; 
tında bulunan bu seyyah kard~şJer ıııiJI' 
dilerine belediyece memur edılen rfı 
mandar delflletiyle balkevini, ınUtt rP 
milli.kütüphaneyi, erkek ve kız ıısel:r,. 
ni, öteki kültür müesseselerini ıır tif}JI 
etmişlerdir. Her yerde tatlı bir ın ~ 
yaratan bu üç müteşebbis cessur rad" 
yavrusu yarın Manisa'ya ve o ~ 
Bandırma yolu ile lstanbul'a gidec:C 

lerdir. 

Yavuz ve İzmir güreşçııelf 
arasında inüsabaka 

.. eJ~ 
İzmir, 20 (A.A.) - Yavuz gur ~ 

kımı ile İzmirli güreşçiler arasında (ji
kcvinde müsabakalar yapılmıştır· ff 
reşler çok zevkli ve heyecanlı oıınut _. 

··ret''"' 
Greko - Romen'de 4/4, serbest g\1 

/ 
kazasında llulunaıı eserle• 

·,# 

Hükümetim1z adına Ankara dil • ta
rih ve cografya fakültesi antropoloji 
profesörü Dr. Şevket Aziz Kansu ile 
Maarif Vekiletı müzeler dairesi aıkeo
loğu B. Remzi Uğuz arık kongrede bu
lunmak üzere yola ~ıkmıılardır. 

Abat köyü 

de 1/1 berabere kalınmıştır. 

Kültür Bakanlığının yaptırdığı ka
zılarda, lsa'dan yıllarca evvel Sakarya 

vadilerinden ta cenublara kadar uı:anaıı 

arazide yaşayan Firikya'lılara ait eser
lere, bilhassa orta Anadolu'da tesadüf 
edilmektedir. Bundan bir müddet ev• 

vcl, Eti türklcriyle pek . Ya~~n alikaıt 
olan bu kavmin tarihini daha iyi aydm· 
latmak üzere İngiltere Edinburg üni-

versitesi tarih profesörlerinden Mr. 

Calder Uşak kazasının .BaJ}.az. nahiye
sine bağlı Ahat köyüne kadar bir tet

kik seyahati yapmıştır. Yap.tığı küçilk 
bir araştırma neticesinde üç adet yazı
lı taş bulmuştur. Yazılar deşifre edi
lince bu yerde vaktiyle bir kadın ve iki 
erkek heykeli dikildiğini okumuştur. 

ra Afyon müzesi memuru kendi 
1 

,., 

yatifi ile harekete gelmiş ve Fir:~ 
lıların Akmonia sitesi ismini ver .,_ı 

ri bu köyde muhtelif derin son~J ~,
··ruıı IJ 

yaptırmıştır. Hökikaten profe~ bd' 
diği gibi Kastal oğlu Mehmedın "pı'/" 
da bir kadın ve yalmz bir erkek _ . ~, .... 
keli bulunmuıtur. Yapılan dığer t' 
ra rağmen diğer erkek heykeli elıe bil' 
çirilememi§tir. Heykeller ehraınlatl ~ 
rünmü? ve vücudun bütün tena•" fı( 
gösterecek bir tarzda yontulrnuft~; 
yatık ki bu güzel anıtlann başlar1 iJll 
ve yalnız erkek heykelin el ve •Y 

sağlamdır. "" 
Heykeller muvaffakıyetle Af~ 

zesine nakledilmiş ve herkese 

Profesör memleketine gittikten son-
~-~~---~ . .....,.,......,....-·~_.,__,,,,.....,.. 

ktııtt 
Abat ltöyürıde Kastaloğ1u Mehmtcf b;.ğı yakınında çıkan bu hey 

~imdi Afyon müzesindedir. 
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al{şamki celsesi davasının diiıı 
Moakova. 20 (A.A.) - Tas ajansı 

•ndlrlyor: Mahkemenin akşam celse· 
tinde maznunlardan Dreizer, Reingold, 
8akaev ve Pickel isticvap olunmuştur. 
lf adesinin başlangıcında, Dreizer, 
ll'roçkist-Zlnovievist tethiş kurumunun 
nıerkezileştirilmiş ve aynı maks:ıt için 
aeçitmt, ve birleşmiş olan azlilarc bu· 
lunarı lhtilalct bir kurum olduğunu 
aöylemlştir. Tethiş gruplarında ne şe· 
kilde çalıştığını tef erruatiyle anlatan 
maznun kurumun Smirnov'un idaresi 
ıltında bulunduğunu ve bütün talimatı 
ondan aldı~rnı söylemiştir. 

Smtrnov'un tethiş hareketinde oy· 
nidığı hakiki rolü tespit etmek istiven 

1nahkeme, Zinoviev, Smirnov'un tethiş 
ırupunun en faal partizanlarından bİ· 
rl olduj?unu tevit etmistir. Maznur.lar· 

dan Reingold, birbirlerini takib edecek 
olan tethiş hareketlerinin lüzumuna i· 
nanmış olup eski bloktan ayrı bir ma· 
hlyet taşıyan Troçkist-Zinovievist blo· 
lrun kuruluşundaki muhtelif safhaları 
anlatmıştır. Reingold bundan sonra 
Zinovievistlerin 1928-29 da o zamanlar 

merkeıi komitenin faaliyetını şidoet
le tenkid eden Rikoç, Bukarin ve Tom· 
skinin iştiraki ile bir blok kurmak iste
diklerini söylemiş.tir. Zinovievistlerin 
bu hususta yaptıkları görüşmeler 1931· 
32 senelerine kadar devam etmiştir. Ay· 
nı zamanda Citmut-Slepkov tethiş 
grupları arasında da tema .ar olmuş· 

tur. 
Zinoviev ve Kamanevden aldıgı ta· 

limat üzerine, Reingold, devlet banka· 

sı başkan mua\'ini Arkus ile munase· 
bet peyda etmiş, tethişçileri finanse 
etmek için ecnebi bir memlekette ser· 

maye tesis etmek ve silah satın almak 
kin para tedarikine çalısmıştır. Tet• 
hisciler, devlet bankasından 30 bin 
ruble almaya muvaffak olmuşlar ve bu 
parayı teşkilatlarına dağttmışlardır. 

Müddeiumuminin bir sualine cevap 

veren Zinoviev, Troçkl ile Kamanev'in, 

Kirov'un katlini tertip edenlerin başın· 
da olduklarını ve tethişçi grupu teşkil 
edenlerin Bakaev olduğunu söylemif• 

tir. 

l pauyada ihtilill yüzünden bu<riine kadar 
yüz kırk hin ~i öldü 

Paris, 20 (A.A.) - Ekselsiyor ga· 
czetesinin Madriddeki muhabirinden 
aldığı haberlere göre İspanyadaki iç 
harpta şimdiye kadar 30 bini ihtililci 
olmak üzere 55 bin kişi ve ayrıca 25 
bin dul kadınla 60 bin öksüz çocuk öl

miistür. 
Bu listeye Badajoz'da kurıuna dizi· 

len 2 bin kişi ile Merida'da idam edi• 
len bin kişi de dahildir. 

Teruel hapiaaneainden kaçmağa mu· 
vaffak olmuı olan biriai, ibtililciler bu 
eyalet dahilinde bin kifiyi ku11una diz· 

miş olduklarını aöylemittir. 

r hıilalciler elindeki bir 
kruvcuör battı 

Paris, 20 (A. A.) Peti Parisyen'in 

Madrid muhabiri, ihtilildlerin Almi· 
rante Cervera adındaki kravlb:örünlin 
Ferrol'a giderken batmış olduğunu bil· 
dirmektedir. Krovazör, evvelki gün ha· 

t0aı a uğramış idi. 

resi diln aktam bir bükUmet denizaltı 
gemisini batırmıştır. 

Grıadalup kale~ini ii.ıciler aldılar 
Sevil, 20 (A.A.) - Sevil radyosu· 

nun bu sabah haber verdiğine göre, 
Guadalup kalesi bu sabah &.silerin eli· 
ne dilşmü,tUr. Madrid yakınında bu· 
lunan Suatroventos hava UısU menıup· 
larr bu sabah hUkilmete aleyhtar bir 

nzfyet almrılardrr. 

Hükü,,..ı 1.-uıaıeiler'.İ Gırnatada 
U.rliyorlnr 

Madrid, 20 (A.A.) - Gırnataya dof• 
ru yUrUmekte olan hllkUmet kuvvetle• 
rl bu vila.yet dahilindeki ileri yürUyilf• 

lerlne devam etmektedirler. Sevil rad· 
yosunda ı8z ı8ytiven general Delano 
mukabe1el bllmlılllere mubbe1el bll· 

misille cevap vereceğini ve Kanarya 
adalarının nuyonaliıtler elinde bulun· 

duklarını söylemiştir.· 

Bir hiikiimet denizaltı 1 
genı:si bat.ırıldı 

Kadiks, 20 (A.A.) - Bir Asi tayya· 

General fU sözleri ilave etmiştir: 
''- Etimizde bulunan kuvvetler, bu 

haf ta içinde Madrid tehrinl İfgal et· 

memlze kifidirler • ., 

B. Bohemyada 
' ko lovak cumur reisi, hükümetin . dış 

siyasadaki hedeflerini an1atb 
..> 

Prag, 20 (A.A.) - Cumur relli B. 
Bones Bohemyadaki seyahatine devam 

etmektedir. Dıt siyasa hakkında yap

tığı beyanatta deınittir ki: 
"- Bizim ıiyaaaınızın daima açık bir 

hedefi olmuıtur. O, her zaman dayana· 
bilecegi bazı aağlam noktalar aramııtır. 
Bizim dcvletimiı hiçbir büyüle devletin 

avucuna girmek fikrinde degildir: Onun 
yapacağı tek bir vazife '/ardır kı 0 da, 

C<'koslov ' a C Re' i B 

ıulb vuifealdir. Bunun içindir ki ıulh 
.ıyuuııun blrind dayanç noktau mil· 
letler cemiyetidir w ldnrı küçük an-

tant. 
Çekoelonkya flmdild Avuaturya 

ye Macarlıtan De de ltbirliği arzuıun

c!adır ve uzun müddet halinne, tam ve 

hakiki bir iyi rüyetle İtalya ve Almanya 

ile de ifblrliti aramııtır. Öyle Umid ede

rim ki ve Avrupanın ilerde göaterecefi 

teklmill devresinde buna da muvaffak 

olacağız. Sovyetler birliği ile bunu elde 

etti Bu, Avrupada aulhu muhafazası. 

na ya ayacaktır. Ba?a bır hedcfunia 

yoktur. Moskova ile Prağ arasında ya

pıldığı iddia olunan akıllara h t veri
ci haberler betbahtça makaadlarla ya· 
pılmıf uydurmadan baıka bir ıey değıl 
dir ve Moskovanrn elinde ilet olduğu
muz yolundaki tefsiri r de glllUnç ıey· 

]erdir. 
Almacya ile münas betimiz meselesi 

bizim için en ehemiyctlisidir. Bizim si· 

yasamız avrupalrdır ve başka turlil de 

olamaz. Franaıı • alman anlaşması Ber. 

Iınle Pra arasındaki bazı guçluklerin 

kendiliğinden kalkm, ını temin ede· 
cektir. Bizim sryasamız bugüne kadar 
tamamiyle şuurlu bir tarzda idare o· 

lunmu tur. 
Devamlı ve uygun, sulhçu bir işbirli· 

i daima mumkundiır, lazımdır ve tabi· 

idrr ... 

ULUS 

lngiltere, ispanyaya· tayya.re .1 h .. h. · . , sı a ve 
~~,;.~~~at sokulmasını yasak etti 

Göriışmenin mevzuunu, Fransanın yap
nuş olduğu bitaraflık teklifi hakkında 
İtalya tarafından ileri sürülen ihtirazi 

kayıtlar teşkil etmiştir. 
Henüz hiç bır netice elde edileme

miştir. Öğrenildiğine göre İtalya, Pa. 
risten yeni izahlar beklemektedir. 

lngilterede kaygı 
Londra, 20 ( A.A.) - Sıyast mahfil

ler, 'Faris ve Londra hlikilmetlerinin 
aralarında mutabık kalarak 1apanya it· 
lerine karışılmaması için pazartesi günu 
yapmış oldukları teşebbüslere İtalya
nın vermesi lazım gelen cevabın geçik
mesi dolayrsiyle kaygı izhar etmekte

dirler. 
Bununla beraber, lngilterenin tica-

ret nazırının ittihaz etmı§ olduğu karar 
gibi bir tedbir ile kanymamazhk lehin
de curetkarca bir ,.aziyet alması fay
dalı bir örnek teJkil edeccgi umid olun-

maktadır. 
Sal!ihiyetli mahfiller, alakalı devlet· 

ler tarafından karışmamazlık pr,cnsipi 
kabul edilmedikçe silah, muhimmat, aa
keri ve sivil tayyare ihracatına ambrgo 
konulmasının İngiltere için biç de mec
buri olmadığını bildirmektedirler. 

Aynı mahfiller, yapılan bu tetcbbU
ıün mahza :Fransanın aarfetmektc oldu· 
ğu gayretlere yardım etmek için lngıl· 
tere tarafından kendi arıusu ile yapıl· 
mıf bir İf olduğunu ilave etmektedirler. 

Bir aylık iç harbın bilôn{OIU 
Madrid, 20 (A.A.) - Bır aylık iç 

harbın bilançosunu yapan iç bakanı i· 
silerin, Barselon, Madrid, Yalanı, Ali· 
kante, Sarago11, San Sebutien, Bilba· 
o, lbirya gibi ı.panyanın bUyük merkez
lerinde halk taraf mdan yenilmiı oldu· 
ğunu ıöylcmiıtir. 
• Bakan, SO aüalUk bir uvq netice· 
aınde bllkUmetin vaziyete hikim oldu· 
ğunu ilave etmiştir. 

Hilkümet Gıwdarranıad<ı mu· 
t'aflakiyet elde eımif·•• 

Madrid, 20 (A.A.) _ HükUınct, 

ken.di kı.11TVetlerinin Guadarrama cep· 
hesınde bazı muvaffakiyetler elde et• 
mit olduğunu bildirmekte ve hükUmet 
millılerinin 'Guipezkoa eyaletinde iler
lemekte olduklarını ilave eylemekte· 
dir. 

Hükümet, halkçılar cephesi k 

l 
. . d uvvet. 

erının aha timdiden Granada"" . r sarmıt 

olduklarını bıldiriyor • 

... /akal U.Uer mili8leri pii8',·.. 1• 
"k'- . ur ıu ıerınl ıöyf üyorlar 

Burgo1, 20 (A.A.) _ Büyük umi 
karatgiha dun ıece bUtün ce ;mı d 

b
• faal' bııı- p e er e 
ır ıyet uıı;Um aUrmn• ld ğ • • , ""S o u unu 

bıldınncktedir. Milllyetriler G da • :ıı • ua mar· 
ra cepbcainde mılialeri püakurtmr;.1 • 
'i S bu· ""'er ar. San e tien ile İrun'da dü mck 
üzeredir. 

1 

Malaga. cephesinde ıükun hukUm 
aUnnektedır. 

Birbirini tutmayan haberler 
Londra, 20 (A.~.) - Royter a1an· 

ı~ndan: İspanyol ıhtili.lcileri, tiddetll 
bır muharebe" en aonra Guad • arrama 
ceplieıinde Navaiperat bolgesinde al· 
bay Mug~das'ı.n kurnanctası altındaki 
kuvvetlen perışan etıni,lerdir. Bu ha· 
beri veren. Lizbon'da mlınteş'r D' . • • ı ııırıo 
Manha gazetesının muhabirid' • ır. 

Bu muhabır diyor ki _ 

• Hükilmet kuvvetlerine men b' . . ,. aup ır 
tayyare, ıhtılillcıleri bombardıman et· 
tikten sonra N~valperal yakınında yere 
inmek mecburıyetinde kalmışt ı . ır. çın-

dekilcr öldUrU1miı1lerdir ... 
Diğer taraftan lapanyadan Royter 

Ajansına gelen bir telgrafta General 

Mongadanın Guadarrama cephesinde bir 
muvaffakiyet elde etmiş oldu~· h b . 6" a er 
verilmektedır. 

Hukumet kaynagı ile ihtilalcilerin 
kaynakları tarafından verilen haberler· 
de iami geeçn kumandanın ayni adam 
olması ihtimali bulundugundan bu iki 
lcavnaktan vcrilmcku olan haberlerin ne 

A ı;ıklı ahrıeler. erkekltr dövu~iırken kad111/ar I ıyorl.u ve belkı bır d '111 
ıyor/ ı göremiycceklen erkek lf.'rıyle Vt'dAI 

derecede mutcnakız oldukları hır kerre 
daha tcbeyyun etmiş olu) or. 

Bir luidisı•: bfr almmı '"''""" is
'""'~ ol lwrlJ gı•nıilı•ri tf1ruf rrulmı 

tevkif erliltli 
B J' er ın, 20 (A.A.) - İstıhlıarat bu-

rosu bildiriyor: 
Cenova'ya gitmekte olan Kamerun 

a.dındaki alman vapuru almış olduğu ta· 
lımata tevfikan, mültecileri almak uzere 
Kadiks'e yana mak · t . . . ıs cmıı ıse de sa. 
hıle yedi buçuk mil mesafede "b.6" ıs
panyol denizaltı gemisi ile "Lıbertad" 
adındaki İspanyol kruvazörll tarafından 
tevkif edilmiş ve vapur durmaga mec
bur olmuıtur. 

Vapur, bir kıta asker tarafından a
raıtınldıktan sonra saliverllmiş ise de 
yolunu değiştirmeğe ve Akdenize doğ
ru açdmağa mecbur olmu tur. 

Herlin sıy<1scıl mcılıfillerimlt• 
lu!yeooıı 

Berlın, 20 (A.A ) - Kamerun vapu
runun tevkıf edılerek araştırılması siya· 
sal mahfilleri heyecana düşurmU tur. 
Bu mahfiller, bu hadiseyi vahim gor
mcktedirlcr. 

Yarı resmi mnhfıller. bu hadisenin 

1 pa~ya'nın kara suları haricinde vukua 
gelmı olduğuna işaret etmektedir. 

• Aynı .mahfiller, bir ticaret gemisi
n'.n bu. g.ıbi şartlar altında muayene e
dılme ının denizlerin serbe tliğine ay· 
kırı olduğunu ve böyle bir eyin anr.41k 
harb halinde haklı görülebileceğinı i 
!!ive etmektedir. 

Şimdi Berhtesaadı:n'de bulunmak· 
ta olan B. Bitler bu husus hakk d • ın a 
bızzat karar verecektir. 

Yarı resmi mahfiller A lmanyanın 
herhalde resmen tarziy~ ve ta . . zmınat 

ısteyecc-ginı beyan etmektedirler . 

Bir "iman tekzibi 
Berlin, 20 (A. A.) - Alman hükü

meti, yabancı kaynaklardan gelen ve 
Ahnanya'nın Burgos'taki İspanyol ıh

tilil hukumctini tanımaga karşı bulun
duğu şeklinde olan haberi katı surette 
tekııb etmektedir. 

Aırwrilw lıiihii 11wtlı•r·ı· 1.,. I . . :.ım•ı· 
)" '*lt•rırlf' lmnşmrmwl.· meıc.Jı•1ıi 

Rio de Janeiro. 20 (AA.) _ Brc

:ı:ilyanın Uruguay hUkiımetlnln yapmış 
oldugu teşeblıuse cevab ı verirken İs

panyadaki iç harlıa bir nihayet verdir

mek maksadiylc yapılacak bir tavassu
tun ihtilalcilerin muharib sıfatını tanı
mak olduğuna iş ret edeceği kestiril
mektedir. Gene sanıldı , 1118 gorc Bre
zilya, ıspanyol lı dısclerini Avrupanın 

vaziyeti iJ erındekl akisleri dolayısı). 
le imdi tava utta bulunmak icin sar
fedilecek rayr tlerin mrv im iz ola· 
ca ını bildııer ktir. 

Bununl. beraber Brezilya hüküme
ti Uruguav'ın teklifi bütun Amerika 
milletlerince mı ttefik 11 kabul edildi
ği takdırdc krn H inin de onlara katıl 
ma lıuır oldu unu bildirec ktir. 

n. l)el/Joıf ı.~ııtm;," el1,,;i:>1il ... 
lw11ııııt11 

Paris. 20 (A.A ) Dış b kanı B 

Dclbo l pan b ya uyuk clçı ı ıı kabul 
d rek kendı iyl u un mudJ t ö 
mu t ır. g ru 

4 ru:ıtu ,.) " l>ituru/lıl; Jll'ojı• irıi 
l.ubul ı •tti 

Vıyana, 20 (A A ) A · vu Jr) a 

hukumetı, bıt ıraflıga dair ol n tran· 

sız • ingılız proJe mı kayıt ı ve şart

sız kabul etmi ur. 

Guzlı bomba k11llmultlığı lwlıerf 
tcl.·zib 01111111) or 

Londra, 20 (A.A.) - Buradaki la· 

panya elçisi telefonla Madnd'de dıı ba

kanla goruşmuş ve elçilik İspanya hu· 

kümetinin gazli bombalar kullanmak 

fikrinde oldu"u hakkındaki 6 haberleri 
tekzibe mezun kılınmıştır. 

Sir .'i. llor lıiikiimetitı lıil<ırtıflık 

lım·t• l;f•tiıw )Ordmı f'<lt•ct•~ini 

~İ;) liİ)OT 

Londra, 20 (A.A.) - Denız b kanı 

Samucl Hor, Gonton Paı k'ta soyledığı 

nutukta solları v bılh, sa Lansburl'nin 

parlamentonun hemen toplanması hak

kındakı tekliflerine telmıh ederek par. 

lamento toplanacak olur a hukumetin 

ispanya ı lenne katı bır l>ıtara(lık mu

hafa a edılmcsı yolund kı hareketine 

yardımdan başka bır şey }'apmıyacağın 

kaydctnıı tır. 

B. Eden l,,ondra)a 

döndü 
İngiliz siyasası 

değişmiyor 
l.ondra, 20 (A. A ) _ B. l'Jden uç 

haf~alı~ bir gaybulıcttcn sonra, yeniden 
vaııfesı başına geçmiştir. B. Eden ba· 
kanlı~a geline~ kendi ine vekillik ct-

mi olan LorJ Halifaks ile uzun bır 
göru me yapmıı;tır. Değişmiyecek olan 

İngiliz siyasaı:;ı, İspanya ışlerine karış· 

maıtl41k hususunda bir aııdlaşmanın ya
pılm ı ıçın Fransa ıle i bırligi cııası

na dayanacaktır. 
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vakalaı· 

Yaz n- Max KEMMERiCH Çeviren: S A.Ll 

HEKJ 1L1K 
lJ lincıi ır balarında Papa Uçun· 

cü Houorius hekimliği zarar görduğll 
için papazlann ·:e kilise mensupları
nın bu mesleğe girmelerini yasak et
mi tir. 

meyanda hükümdarı bacaklarından ta· 

l ·ana astılar. Böylece zchirin gözler
den, kul3k.lardan. burundan e ağızdan 
dı arı çıkmasının temini düşünü.lüyor
du. Bu tedavi u ulü snasında Al-

* 
Wur%buq ruhani meclisi 129 

nesinde yalnız papazbtrm «mlhhk 
yapmalanru mcnctmckie kalmamı 

bunlarm bir cerrahi ameliyatta b:ızır 
bulunmalanru bne kati surette yasa 
etmiştir. Bu yfud n cerarblık meslekı 
uzun .. n me um dd'edilerek ihmal 

edilmi tİT • 

1416 cnesindc Viyana linıvenitcsi 
doktorluk payesini elde etmek için mu• 1 

rac:aat eden bir cemıhm tcklirıni "pek 
münasebetsiz" ulara.k ttddetmiştir. 
Ancak 1456 yılında bir uecrraru dok
totı1n payesi verilmiştir. Fakat impa
ratol' ikinci Rudolf 1577 de cerrahlı m 
,erefli bir meslek olduğunu tekrar ila-
na mecbur olmuştur , 

... ... 

brecbt urunu ve bir g,özfinü kaybet
ti. Bütün hayatı müddetince bu gözü-
nün bebeği bozuk kahmş yüzü 

san ir r faza etmiştir. 
Bu sıraı:ı.t yincil rden birkaçı 

kendi iizcrterinden zehir.leme üphesi-
ıçm eklere atililrak ~ 

sind • ler fakat ğhm kal:. 

mışlardır. Herhalde doktorlar bit ze· 
hirlcnmeyi defm sit bir mide bulan

r tedavi e cek!crl yerde o. tahğ'ı 
gürültüye vcrmiş.lttdir. 

.İmparator dordiincii Otto da aynı 

şelcilde pek u şainıne ·r öfümle öJ. 

m"" tur. 1218 cnesinde ilkbaharda her 

sene olduğu pöi biı: miiShil alın ~ fa

kat ya doktorun veya ICcndinin kaba

hati yüzünden mikdarı fazla kaçırdığı 

için beş gün sanra ve feci ıstırablar i

çinde gözlerini yummuştur. 

(Sonu vat) 

Cumuriyctin realizasyonlan 

u lı. u s 21 AliU~7'"'5 1936 CUMA 

ÇOCUK MAHKEMELERİ 
işledikleri çlardan mcs ul tutulaınıya ok olan çocukları mahkum etmek dcb.U, f kat 
ıeda"i etmek ve t hHkeJerc L.-arşı komJıırak ha at ici.n fa da el anlar ha}jn l!(·tir
mck ]azınulır. 

Nt!w - Yorker gazetesinden: 

Nevyork•ta Manhattan•ın 22 inci so
kağmda kurşuni boyalı büyük bir bina 
"Çocuk mahkemesi'' adını ta r, her e
ne buradan 12.000 den fazla çocuk ge
çer:- bir krsmr metruk, aç ve sefil old\ık· 
ları için, başkaları da herhangi bir suç 
işlemiş oldukları: için. Mahkeme, ceza
landırmak için değil, fakat hayata da· 
ha faydalı birce unsur halinde yeniden 
atılınaları için onlarla meşgul olur. 

Amcrika'da, bir kabahat işlemiş o
lan çocuklara hakiki bir mücrim mua
melesi yapılmamıya ancak 1902 denberi 
başlanmıştır. O devirde ilk defa ola
rak Manhattan'da bir çocuk mahkeme
si kurulmuş ve bu mahkeme daha ilk 
yılında 1&70 erkek ve 149 kız çocuğu· 
nu mahkeme etmiştir. Fakat bu sahada 
terakki çok yava şolmuş ve ancak 1914 

dedi:c ki Nevyork'un di~e.r mahalleleri 

ae M.anhattanın misalini 22. inci soka
ğın mahkemesini ziyaret ederek hunun 
çailışma ını tetkik ettim. 

Vni/orma yo'J.; 
Mahkeme yaşı 16 dan aşağı çocutt· 

larla meşgul olur. İki türlü hal vardır: 
Terkedilmiş çocuklar ve suçlu çocuk· 
lar. İşlenilmiş suç ne olursa olsun, ço
cuk, mahkemeye asla bir mahpu gibi 
sevkedilmez. Adaletin eline dü~tüğfi 

hissi kendisine verilmemeye çal.rştbr • 
Mahkemenin ne dışında, ne de içinde ü ... 
niformalı polis memmuıın rastlanmaz. 
Çocuk hakkında bir itham iddianame
si de tanzim edilmez.. Çocuğun akraba
ları, muallimi veya onunla alakadar o
lan herhangi bir insan tarafından ya
pılmış otan müracaat i.izerine vaziyeti 
tetkik edilir. 22 inci sokak mahkemesi 
huzurunda görülen iki davaya - eğer 

bunlara dava demek mümk6nse • §ihid 
oldum. Bunlardan biri terkedilmiş bir 
çocuğa, diğeri d bir hırsızlık vakası· 
na aiddi. 

Nihayet i sizlere yaıdtin eden ''P. W. 
A." bürosundan bir iş temin etmiş, {;.· 
kat karısı aylığına tesahüb ederek eYi 
terketmi tir. 

Hakim &ordu - Tekrar dönec.eğiııi 
umuyor musunuz? 

Kadın birçok de.lalar gitmek niye· 
tini tekrarlamış olduğu için l .ınu uısı· 
mayordu. Esasen karısı. çocuğu sc~· 
yordu ve bu itibarla ona iyi bir terbi• 
ye vermesine de imkan yoktu. 

Ük~üz ynrdları 
Haklın raporları okudu ve çocuğl 

bir çocuk yurduna gönderilmesine ıa
rar verdi. 

1912 senesine kadar Bavyera sarayı• 
na alaydan yetişme itfaiye zabitleri gi· 
rebilirler fakat a ker ve doktorlar gi
remezlerdi. Hatta rütbece fırka kuman
danına muadil olan ordu sıhiye reisi 
dahi bu müsaadeden mahrum idiler. 

Hayvancılığımız Çocuklar için t.eı~Jji" 

Terkcdihni çocuklar için elli kadat 
müessese vardrr. Bunların ekserisi dl• 
n'i topluluklar tarafından idare edili!'· 
Tabiidir ki, çocuklar bu nevi müesst" 
selere gönderilirken dini göz önünde 
tutulur. Şehir, her çocuk için günde 
bir dolar verir, ve eğer çocuğun anrıe 
ve babası varsa, bunlar, çocuğu istedik· 
teri zaman gelip görebilirler. Çocuğu· 
na bakacak vaziy~tte bulunduğunu is· 
pat ettiği zaman onu geri alabilir. Ak• 
si takdirde çocuk tahsiline devam eder. 
sonra kendisine bir iş temin edilir. Bı· 
zen müessese, çocuğu hususi pıırsla· 
rm yanına pansiyoner verir, ve bcr ço· 
cuk için günde bir dolar masraf ödet· 

... .•. 
Bugünkü doktorların da bazcr kul· 

}andıkları bir usulü 1300 senesinde 
Montpellier'de nb dersleri veren Ar
noldus Villanovanus adındaki adam ta
leb~sine şöyle tavsiy,e etmiştir: "İdra
rı tahlil edip bir şey bulamazsan bir 
karaciğer .. Obstruktion" u mevcud ol
duğunu söyleyiniz. Hasta baş ağnsm· 
dan sı1ciyet ederse bu 1lğnnın da kara
ciğerden geldiğini söyleyiniz, Fakat 
bilhassa Obstruktion kelimesini çok 
kullanınız. Çünkü hastalar bundan bir 
şey anlamaz.:lar ve onların anlryamıya· 
cakları şeyler söylemek çok tesirli bir 
usuldür, 

... 
-1" . 

Akıl hastaları için eskiden çok tesir-

li vasıtalar mevcud idi. Etrafı rahatsız 
ederlerse hapse konulurlar, azarlarsa 
zencire vurulurlardı. Akıl hastası olan 
yabancıları ise şehir ve memleket hu· 
dudları haricine çıkarırlardı. Fakat da
ha evvel öyle bir döverlerdi ki, hasta· 
Jarda bir daha geri dönmek hevesi kal
mazdı. 

.,.. .,. 

Avusturya Grandüklerinden Leo-
pold 26 birinci kfınun 1194 de bir süva
ri taliminde attan düşerek baldır kemi
ğini kırmıştı. Kemik o kadar parçalan

mıştı ki, parçaları deriyi yırtarak dışa

rı fırlamı,ıardı. Celbcdikn doktorlar 

İcab eden tedbirleri almakla beraber 

ayağı kesmediler. Ertesi gün bacağın 
morardığını görünce derhal kesilmesi 
icab ettiğine karar verdiler, fakat hiç 
birisi bu ameliyatı üstüne alamadı. Bu

nun üzerine Grandük baltayı alarak 
kendi eliyle bacağının üzerine koydu 

ve mabeyincisi çekiçle üç defa bunun 
Uzerine vurarak hasta uzvu vücuddan 
ayırdı. Lcopold beş gün sonra öldü. 
Kendisinin hayret verecek kadar kuv
veUi sinirlere malik olduğu şüphesiz
dir. 

* Almanya imparatora ilöncı uno t-
talyada bulunduğu sıralarda sık 6lk 
hazmı teşcvviillerine uğruyordu. Bir 
gün doktorun reçetesi üzerine 17.S 
çam san sabır alınış v'\ ckrlıal öhnfiş
tür. Bu mikdarm onda biri bile bir a
damı öldürmeee kafidir. 

imparator birinci Albrccht'In macc· 
rası da garibtir: Bir gün balık ve av 
eti yerken bird'enbıre pddetli bir fe
nalık bi tmi ve zehirlendiğini ır~ 
mıştır. Çunkü o zamanki aiyast mctod· 
lara gon: böyle bir ihtimal pek de u
zak sayılamazdı. Derhal doktorlar gc
tirtı1di ve panzehirler, ruhlar, tiryak· 
lar ve kÔkularla tedaviye giriştiler. Bu 

Başı J inci sayrfada 

bunların evsaf teşekkülleri itiba
rile düzelmelerine ~alıplmı§tır. 
Bundan ba~ka mevcut aya-ır de
polumııı adedi 7 ye çıkanlmıı, 
damızlık mevcudu l 44 baıtan 226 
başa yükseltilmiş ve kara sığır 
damızlıkhanelerinden elde edilen 
boğalar da köylere verilmiJtir. 

Halk elinde bulunan hayvan
ların ıslahı ve hükümet aygır~ 
le sıfat yaptınlme.lanna uğratılır
ken diğer taraftan da ite yaramı
yan ve halk elinde bulunan erkek 
hayvanlan faaliyet sahasından u
zaklaştırmak maksadiJe dört yıl 
içinde 385,953 bat muhtelif nevi 
hayvan enenmiş ve bir zamanlar 
hükümet elindeki J 5 aygırla yap
tırılan J 071 arfat 4 sene içinde 
78,338 i geçmiştir. 934 senesinde 
ahali kısraklanna hükümet aygır
larile 22,543 sıfat yantrrılmrştır. 
Halkı yetiştiriciliğe bilvasıta teş-

vik için yarış ve ıslah encümeni 
tarafından 13 vilayette yarışlar 
yapılmış ve sergi yapılan vilayet
ler adedi 20 ye çıkarılmış ve bu 
dört yıl içinde açılan sergilere 
14,667 baş hayvan iıtirak eam.. 
ve bunlardan 4132 batı muhtelif 
derecede mük.ifat kazanarak 
157,383 lUa ikramiye dağıtıl.mq
tır. 

Ziraat yeJcAletinin yalnız aon 
~ sene içinde yaotığı hayvancı
lık isleri uağıdaki cet...ellerde 
gösterilmiştir. 

Husnai ınt•J;.:ıo.._sebe f>tt+çelerile 
itlJııno olunan 3~ vilavetin a.•n'r 
dP.oolarındaki damızlık mevc •du 
318 başa çıkmıı ve bilhassa To
kat vilayeti mıntakanın kendisi
ne has bir verimi ile mütenasip 
bir aekilde bir tip yeti tirilmi§tİr. 

Hara ve aygır depoları için ırk 
ve Urfa civarından 39 baş arap 
aygır ve kurağı müesseselere ve
rilmiş ve gene 933 senesi içinde 
Macaristandan 39 baş Nonius ay
gır ve kısrağT alınarak UZl•nyay
la ve Mercimek aygır depolarına 
ısrakları da Karacabey harasına 

verilmiştir. 
Ordu ve ziraat için kısa zaman 

içinde istenen vasıfları kazana -
cak bir camiayı haiz olan Uzun-
yayla mmtakasına büyük bir ehe
miyet verilmi§ ve buranın bütün 
kısrak ve tayları puvante edile
rek sınıflara taksim ve soy kütük
lerine kayıt ve aynı zamanda her 
bir hayvana sıcak damga tatbik 
edilerek kısraldarm çekilecekleri 
aygırlarda durak mahallerile be
raber tesbit ediliniı, gerek bura 
Ye ıerebe müeueseler damızl-. 

ları için Avrupa haralarında bile 
eıine az rutlanır kartotd<leri ba· 
zırlanmış ve yapılmııtır. 

Memleket fıayvanlarından at
ların ıslahında bilhassa dünya at 
ırklarının ıslahında çok büyük 
muslih bir rol oynayan ve yurtta 
buhmaın arap hayvanlarmm tesci
line bu dört yıl içinde batlanmı~ 
ve bu müddet içinde 461 bat arap 
ha,...anı tescil edilmiştir. 

Ma.nleketimiz ha~anlarmın 
ıslahı için değer biçilmiyen ve AT
rupa: hükümetleri tarafından Ara
bistanda daimi komisyonlar vası
tasile satın alman arap hayvanla
nnm A wupya satış pazaymı çok 
kısa bir zamadda Türkiyeye çe
virmek iç.in çalışılmaktadır. Yu
karda binbir zorluk ve fedakarlık 
ile satın alınan yüksek vasıf ve 
kıymetteki damızhklardan azami 
fayda temini için de suni sıfat u
sulüne müracae.t edilmektedir. 
Cok eski bir tarihe ve fakat bir 
;amanlar terket!i len ve. gene son 
20 ıene içindP. Bursa.da bu usulle 
biı:çok kıymetli neticder elde edi· 
len ft hatti imanlar üzerinde tal.· 
bik sahası bulunan 'bu auni sıfat 
ile yeti~tirme müesseselerimizde • 
ki kıymetli damn:lklarmndaıa faz
la döl abnmasma ppet edihnek
te -.e ülkenin mulıtelil çevrelerin
de &Jr ca ba uı•le l:tuwmhn•ll
ta dır. Bu met.od ile 1933 teneain
de 2366, 1934 senesinde 2423 sa.
ni" ufat yaprlmq ve çOk büyük 
baıanlı neticeler alınarak birçok 
köylülerin aşı ile tay almak istedi
ği teklindelri müracaatlerlle kar
§ıla~ılmıştır. 

Olkede .erıit yarJl ve ordu 
sahnalmalarile iyi kıymet bulan 
atlarının döllerinin hükümet da
mızlık a.yıırları mahsullerinden 
olmasını idrak eden hir yetiftirici 
tabakası ile karıılaJılm&ktadır • 

Önümüzdeki yıllar içinde Zi
raat veki.Jeti çll:ilen ıSla.h progra
mı dairesinde çahımasma devam 
edecek ordu ve Ziraatin ihtiyacı 
olan hayvan tiplerinin elde eclil
mesine ülke at ve sığırlarının ıı
lahı için lazım gelen damızlık 
kadro ve müesseselerinin artırıl
masına son~uz bir gayretle çalı
ıacaktır. 

" ıı u 

Y a:rınki sayımızda, hayvan 
cinslerimizin islahının yllara gü
re ne büyük bir inkiJaf halinde 
bulunduğunu gösterir rakamlar-
la; hayvan aaihiı için alman leci .. 
birlerin Yerimli JMticeleri üeria
cle tlıancaiı:s. 

Küçük Miriam'ı ilk önce dördüncü 
kattak~ oyun salonunda gördüm. Bura· 
da. hepsi bugün için çağ,rılmış, bazıla
rı beyaz. bazıları da zenci on kadar krz 
vardL Mübassırdan ziyade muallime 
benziyen bir kadın bir masada oturmu~ 
okuyordu. 

Salonun ortasında büyük bir ma&a 
vardı ve birçok küçük kızlar burada 
top oynryorlardr. Daha ba ka OY\l!lcak· 
lar da yerlere yayrlmqn. Bir köşede, 
bedava yenilen bir yemcğjn artıkları 

görülüyordu. On yaşlarında zay:rf bit 
kızcağu olan Miriam oldukça kirli bir 
pamuk elbiseyle giydirilmişti. ayakLi
rında ayakkabı vardı fakat çoraba zdı. 
Onu, mahkeme salonuna çağırdılar. b.&· 
na rehberlik eden mis Nina Hassettle 
birlikte ben de ard:·.dan gittim . 

Bii·yükl.f•rin giiriiltülerinden 
eser yok 

uç 1 1 Mahkeme salonu. bir ma.:ı 

kemleden mürekkeb basit brr ~. d r 
Geniş pencerelerden i!;erlye b;.ıJ rş.k 

giriyor. Hakim, masa öniir.de oturmuş
tu. Bir stenoğraf da yanında yer almı§,· 
tı. Bir asistan kendisine bir dosy1 u
zattı. Miriam'm babası baltimin ka'"şı

sında yer alnııştı. 

Miriam ba salonda ancak irkaç da
kika kaldı. Hakime adını söyledi ve o
rada hazır bulanan adamın babÜ.ı oldu
ğunu teyid etti ve tekrar oyun salonu· 
na pürü~ 

Misa: Ha•ctt bana dedi ki: "Çocuk
lar saden iırbatı Tilcud etmek için cc
lirler ve sonra giderler. Küçükleda 
mahkamde söylenenleri iptmuini is
temeyiL Aikler vasmda geçen.iakan
dalları çocukların öğrenmesine lüzum 
yoktur." 

Sonra bana Miriam'ın davasını izah 
etti. İlk §ikayct aimdığı zaman. ın~se
lenin tetkiki, İhmal edilmiJ çoettkİarJa 
uğraşan .. Aju"stmeni B"meau'" ya tevdi 
edildi Bu büro ''Terbiye Cemiyeti''· 
nin bir mümessili, .,ıuçlara karşı konı
ına bürosu" nun bir. mümessili ve bir
çok sosyal asistanlardan mürekebtir. 
Büro terkedilmiş her çocuğun vaziye· 
tini gözden geçirir, çocuğu, akrabaları
nı, komşularını, muallimlerini sorguya 
çeker. Ekseriya, i§i yoluna koymak 
i~in bu müdahale kafi gelir. Aksi tak
dirde, iş mahkemeye dü er. 

Mahkeme salonunda hakim babayı 
sorguya çekiyordu. Bu celseleri hiç biı 
gazeteci takib edemez, ve dosyalar çok 
mahrem tutulur. Yalnız ~uk, avukatı 
ve mahkemenin azaları buraya gircb.:... 
lirler. Böylece iş tamamiyle gizli ka
hr ve bu suretle çoc.uğun lekelenmesi
ne meydan verilmez. 

Çok fakir giyinmiş kırk ya§larında 
bir adam olan baba, uzun zaman işsiz 
kallD.1' olduğunu ve elinde kalan biraz 
paranın da pek miisrif olaıı karıu tara
fından harcanmıı oldufunu anlattı. 

Ç«uldar aileleri tarafından ek~ri· 
ya sefalet yüzünden terkedilirler. MaJr. 
keme, sefalete düşen ailenin vaziyeti 
hakkında aid malı:amlarnı dikkatini çe· 
ker ve bir yardım vaziyeti düzeltir. su 
şek.ilde hareket edilınelc ayesinde. ge· 
çen sene davalarına balcılmIJ olan 5()00 
terkedilmicı çocuk.tan ancak 1172 sinin 
çocuk yurdlarına gönderilmesi icab et~ 
miştir. 

aç mahkeme i 
Suçlu çocukların davalarına bakası 

mahkeme de halka ve gazetecilere aç.ık 
değildir. Bununla beraber, salon dalsa 
büyüktiır. ve burada daha fazla bir k•· 
labalık görülür. Bunlann ekserisi rnul:ı· 
telif sosyal organizasyonların murnes· 
silleridir. 

Sivil bir polis memuru, biri be) az: 
biri siyah. her ikisi de 11 yaşında ik1 

çocuğu içeri aldı. Hikimin önüııde a· 
yakta durdalar. 1 ir kadnı ve bir ı:nerııır 
bunların v .... bıs•nı anlattı. Şahidler bll 
~ocuklann gt"CC vakti ihtiyar bir ada· 
ını yen yıknr.ık. ccb'erini boplttrkla· 

.. "nce 
rını görmiışlerdi. Memuru goru 
lraÇtlllflar, fabt ertesi günil onun tıl" 
rafından yakalanmışlardır. 

Hakim, rlV'uk)ara iyilikle hitab e: 
;r-- •pı 

dcıek mauralarını hikaye euneleJ> 
söyledi. Küçük zenci büyük annciiyle 
beraber ya~dığını. fakat ihtiyar kadı· 
nın. günün birinde adres bırakaıadafl 
gitmif olduğunu anlattr. O zamandan• 
beri gazete satıyor ve evlerin darnlarııt• 
da uyuyordu. Küçül: beyaz da ebe"e)
ni ~e sekiz kardeşiyle beraber yaşıyo~· 

• • • b1' 
du. Evinde kamı doymadığı ıç ın, 

odada scki2 ki~iyle yataca~ına. cıaınJ.ı• 
da uyumayı tercih ediyordu. Soyd~: 
ları ihtiyara gelince. bu, bir fırın ~ 
bi olmaama rağmen çocuklardan ı,il 
lokma elamği esirgeyen mcrb2JtlıC 

bir adamdı. 

Çocuklar mücrim olama:.lo~. al" 
Hikim onlara. iyi bir yatak. ıyı 

kadaılar ve iyi yemekler bu~~ 
bir eve gitmek isteyip isteınedikl 
sordu. Çocuklar kabul ettiler. #' 

Miss Hassett bana dedi ki: :su~ 
da. tahkikat müddeti olan üç ~ 
lacaklar, sonra a'babalarmm ~ 

verileceklerdir. Fakat bir sene mu~ r 
le, ayda iki defa (Y. M. C. AJ kil 
b::mesine giderek mekteb notları~ ,,,,.
termeye mecbur olacaklardır. B•: ~ 
yal uistan da. her ay evlerin'" gıcle _, 
onlann hallerini tetkik cdcec~iı'~ 
çocuklar (Y. M. C. A.} ya ve~ ~ 
bir çocuk cemiyetine hydedılCCC :11"' 
Ye ikin ,uamu!atd arbdatlığ• blS 
IOn veıileaktk. • 



lJ çiincü Dil Kurultayı 
Kü1tür BakammızTürk Dil Kurumunun 

dünkü toplantı ında bulundu 

lltlik Sayar (profesör), M. Cemil Bo. 
na, Ba. lltfllaret Tlda, D. H. T .. 
bay Mehmet Sadık Aran (lfretınen) :Bn. Melahat s...aç (~tmcn): 

tl')"ftll Bannı, BB. K. luet Erk 
(6iretmcn), Kubarrem Zeki Xorıu
nal, Muhittin O. Omy (direktir), lıl• 
sa Kizun KolerlilJt (ifyar), llnaffalr 
Benderli (direlrtar), 'Jfanlfer JUzun 
(milhendia), Miikerran Arwı (iiiret· 
men), BBa. llabime Gllulei• (iiret
men). Münire Kançalarlı (lfretmcn), 
BB. M. Zeki (öğretmen), Naci Eker 
(yardirelcta~). BBn. Naciye Nejat 
Genan. Nadide s...-, BB. Namık 
Necip Onur, Necdet RUftii (pir) Net
et Hun OS retmen), Nevat Ayas, BBn 
Ncubet Özbek (Ôpetmaı), Nulhe 
Kürdemir GökMJ <acn-->. BB. Ni
:Vui Kurdeınir, Nui 0.lola (liret· 
men), Nuri A~ föfretmen), NUzhet 
(bqofretmen). N6zhet c;aklcı (öfret· 
men) Oaman Farui VerUDer (81ret 
men), Bn. Nakiye ~ (Qret-

Ankara Radyosu 
Kurultaya girme kartları adreslerine gönderilen 

davetli ve üyelerin ikinci listesini neşcediyonız 

(Bap 1. incı sayf ad•) 
nıeni), Murat Uru (Vefa Haeô cdebı,at 
ağretmeni), Bn. Nevar~ Alıdl ... (it· 
retmen), Orhan Rıza Aktut (6iretmen), 
Tunç öğretmen,Oumı Dinci, erkek Ji. 
lesi fen bilgisi ~ni, B. RMiıın haf· 
&öz (Gui o.m.a pqa olnmbacla tlrk. 
se öiretmaü), Rıfat Bilce (üniversite 
arabça ö&retmeni). Salih kutlua7, S..
CSi~tmen), 

ni), Abdulbaki Fevai Ulula7 (Yedilrv
le fİIDtndilfer kt. ........ ao: 39 da Ka 
bataf Heni tirlıse &fntmeni), Agih 
Sırrı (btikW lileli direktörü), AJek· 
_..._ H__,.hlJot (Kambara ı yo

ku9unda 89 no. da apart. 3 no ) , Ali Se
dat (Haydarpata Jiuıi ögrctmcni), A. 
Palat ~tıu (Buyuk Rcfit ,. 
19 caddeai brultaJ so. no. 47 2 inci 
at), Arü Hikmet Bakkallafı (d'tpolar 

Ba. Smni,e Bayaal (öjretmen), Bn. 
ladiye Otugen (Orta okul tarih cotraf· 
11 ~fretmenf), BB. Turgut <ber (Koca. 
eli ôirctmeDi), .Avramgalenti (profetar) 
Bn. TOrktn Altay (Öfretmen), B. Vllllit 

Özeüaer (Büacr fdl). Ba. v..ua (01-
retmen), BB. Y•uf Oamım BllkG!mu 
Cötretmen). Ziya Jluaffcr aa,..ı 
(a.ubt), AH Hmeyia Tana (prof. dr.) 
General ~rtn Demirhan ( Kmırum •1· 
lavı), A~t Aıaotlu (prof.), Ahmet 

midiirü), Bn. Ayfe Vaimtahak (Ayu· 
ma Degirmea ao. no. Jı), Bn Baha To
ven (umumi meclis adlı), Da Bcdri,e 
Bekan (Ju& liMai iDcDl•ce ötreuneıu), 
BB. Betil' (BrinYI brakol ıo. no. 75 
~lıı milhendiı Jiun ytretmenı), Bur-

mm), Rasim Erkan (ltre•ın), Recai 
Settn (:rardirelrt&r), Refet Beaıtt (af. 
mmen), Refflr Ahmet Scwnıil. Reııt 
Öriku (ofretmen). Ba. Reybuı lldek 

Refik (pr0 f), Nurettin Sevin (prof), Na
ci Yin,W (JiUmck mübendia mektebi 
aon ımıf talebai), llctmeı BllııDa (Dl· 
l'ektör), Mehmet Ululnlt (BDIDlt-

han OnaraçotJu (ôgretmen), Cemal 
(Hayspaıe lilni turkç.t" o&r tnıt"ııı), 

Aliaddin Cemil Topçubaşı (Buyuk ada 
maden), Bn. Baltire Pertev (Kan· 

dilli kız liaesi cotrafya ojretmem) B 
Davut Mctylam (llupuçç•lar Yarma 
fİflCi llıaa DO: 6),.. 

BB. Dl dl Keseöilu (avubt) 
Bqdn ~ (emekli tufday), Fah
rettln Kerim (Prof. •e dohw), Fttit 
Kam (tabak ~), Bn. Fet· 
hiyc Artun (ltıe-). Bn. Frniye 
llumr (taıebe).88.ır.d lı..n Km· 

si IOkalr No: 83 &e"·ct apuUmm Ho: 
1), Ba. Zaime (lltetm), B. HmD 
Tahain Ayn.t (Siyual bilgiler profaör· 
lcrinden), Ba. Hwne tıpa (öpe_.) 

Bn. Havva Köbal ( öpctmea Halil Xalr
e.Jan efi), BB. Hayrettin Osilhaa (il· 
retmea), Hilmi Naili (lCcıaıia)'ODQI), 

lbraııim Hanif Dekcr (Doktor), tı.a. 
)b}.yi Bakır (drkge tiiretmcDi), 1ama· 
U Halckı Cendq (.Uekalr), A. CIWıar 
lloaer (Türkçe Bfrctmeni), İllDIC Os
tiirlr (Emin&al .-c1aam-. ... ,,, 
lz.aet lılclila Dnrim (lluJarrfr), .... 
Akyük ( direlrt3r), Muhar S. AkyiiJt 

ter (öiretmen), Rafı• c-I (doktor), 
Halil J[öblJ (ltntwn), Hamdi (6i· 
retmea), H. Laader Ttidll (öirctmea), 
c...ı lafJam (qptmea), Cemil le· 
na Oqtb:ı (ltretmen), Bmln Btilntt, 
ı.-wr ..... (19yar), a .. E.ma (ede-

biyat füiiltnf talcbeıi), BB. Etema· 
.- .... ffflllr}. F ..... t 

oaiiC; (bf .... ... c-1r11......,,.,... <C' , ' .. , .. ,. ....... , ,..,....,....,, 
Cötret111n1)1 & D1bM1s K..-. ~ 
lpetmaı), •eJaact Afi Aja&q (Dır.). 
llehmct Ali A'fDi (profa&r). Bu. Jle. 

• ~--- 0.- N ' 1 en), BB. 
........... Alpeftn, ~ ....., 

ldlat A&enna (öiretmea), BL Mewd
clct (1Jlfye 1tae1ımn1i), BB. il. ICaı*1 
MaalotJa (Rda), il. Nmnılr (Qfttmen) 
Mitbat SaduJJab Sander (tü~sıs.w~ıt. . 

(mlteblt mlralay), Galip A~ (dok
tor), BBIL Glddc O.... Owr, Hacfi. 
Je Tnfilı Cawla• (liretmcn), BB 

~ .... ,,....... ' 
hiddin Barıı (müdür •c ifretmca), Bn. 
Muhlise (lıtan~l ku öiretmcıa okala 
f>grctmcni), BB. Nazım Orgu (İstan
bul ona okulu dırektoru), Saadet Var· 
dallı ( Havuıbqı No : 16 da), Raif Nec
det (Kulch aakni liaesi edebiyet ögrct
ın nı) . .B n Nazu Silarköni (kı.1 orta o
kulu ogretmcnı), B. Nebi oıclu Ok UJ. 
kurnen (direktor), Bn. Nezahat .t\ulen 
(ocretmen), B. N11rettm Onur (bqlle
kim), Bn. Nurinıaa Ozçeltk (ojıetmen), 
B Rqft Alrff (fltmlbal komutmlıiı 
naklıye tab~r oto balük ihti)"lt yar ..,. 
bayı), a... Saadet Köksel (Sqiktllf %4 
inci ilk okul Bğrctmeni), B. Sabri C.-
11\ilyalkllt '......,. im lilııeaJ edebl)'8t 
ijiretuwai). BB. a.rrı Hkek (cald X-
)'a aaylavı), TnfUı Besim (ınUfctdf), 
Bn. Utbr Köbal (l.ıaüul ku liMU 
lfretınm obJa _.,ı t. ı.. • fit), 
BB. Zdf Cemal (AJailn UMai 1tıew 

Tefrika. No: J0 

BUJNMJ EN ı 

plıell .... 
deri), Halim Baki Kuter (vabllu 
direktiril), Haliaı Sabit Ş~y (sabık 

mlderrialcnlea), BaHt Paliri Oaa.nsoy 
(afretmen), Bn H. MahJru (din•· 
tıısr), BB. Numi 8oDsat (6fretmen), 
HU.yin Kaid (liretmen), Hheyia 
Danit (mütercim), HU.yin Kaz.. Öa· 

dil, Bn. Hheyta oıcn (tsfıelmıra), 
BB. H. Ziyt Gluy, tlıınbim Çatlar, 

BBa. Sffet Halim Onu, tffet HU.. 
.mİll ( ...... )9 BB. tbsaa (lfnt

mnt), ,_.. ll#ni Duipnent, ı ... n 
JC-ı r.nı.ı (qtttmen), Kuım le· 
rif (Qn-). a. kMi.e BenclcreJi 
(Blre-n). BB. S... Sniaç Altın· 
pi. a.- Y ... (riyaziye lirctmtm), 
~ AkJla flisemm), Knor• B. 
SimbtJea flitttr 11), 8n. Lw1a ft. 
ıea Cllnt••), 88. Malt Gören (Ro-
19est s.lej), ... Maide (ttafnrsite P. 
CJf, w••). BB. il. Ali Galrberlr, 

ŞamaW. BB. Rifat Cafer Sıdal (dok
tor), Rıfkı MdilJ Jlerıç (6lretmen), 
SHri Caa Şmngiı, SMri IOder: Sabri 
Oruç, Sacıt Akarsu (ötntmn>. Sadet· 
tia Vedat K~er (profniSr, doktor), 
Bn Saime Bcıim Talak. B. Salüattin 
(efretmen). 

BB. Salih Zeki (ekinci), Prof. Salim 
Rıa Kırkpanar (Bat s. Onq). Otret· 
men Sureyya ( ötretmıea), Bn. Şefika 
o-p.rlı, Şikff~ Hihat (qnt.), BB. Ta. 
hır Nejat Gencan (atret.), Tülia Bm

ıuo lu (Doçent), TeololOI Gillbaflogla 
'hubt), Vadi Ada(..._), Veysi Tp
lııan, Yabya 11ıiııD (11&•181&11, Yatvf 
Mmapır, Y• ._ime. %efil GDııol 
(oiıc ..... ). Zi7a Dk, sı,. .. ,.. 
(81ıeemen). Bn. Ztlbıe oeqöl. BB. 
Alamet Halit Ye ......... Jf.U. Ha
lit C..ı.rrir), BB. Burhan Toprak (di· 
......,.), lmrı ffns t .ı yar prbeyı). 
...... .., .... P9.a ,,,_. idareli) 

lk a.,•-.ıs•• Po-. (llbeta) BBn. 
Hcıber .oo.dofru (lfremaa). JleUha 
fen-a (öjfttmm). Hqln liJay, Sai-
de Erkun. Nebüet ~ Cöirtt· 
mm). &8. Riifd Hl•I. O . .Nuri Oral 

(ö retmen), BBn. Desem, Selma Tu· 
nukan Semıha Tahsin Ne ire Zahir 

l - Oda muıiki• 
ı - Edebiyat .. ti 
3 - Orkestra (plik) 

• - Ajau haberlen 
5 - Cu maaikiai 

İstanbul RadyOSb 
J - 18· Operet persalan fplllıt 
2 - J9 Haberler 
J - lt 15 M uhtdi.f p1AkJar 
4 

- 20• Haa muıikiıi (plik) 
S - 20.30 Stüdyo orkestra.tan 
6 - Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan •· 
nrn ıantelcrc ......,, laa•aiia ıer 
•iıi veriJecektır. 

Belgrad Radyosu 
Kısa dalıa (41,18 m, 1 Kw, 6.IO#J it~) ! - Sırbça konutmalar 20,00 
- Yapolavyaııua aıdüıtriel ndaatla

rı haUında koafama .._. 

3 - TUrlcçe, .._, ..... 1111 ncsca o
larak Balkaa radyosu ıtlndeJltl Zl.00 
4 - Yuıoaıa. ajau laücrleri 22.(JO 
5 - .P'ranaısca .._la 22,lS 
6 - lnplizıce b• ula 21,.11 
7 - Almanca ol•ü lıabtrler •nW 
8 ı 22.45 

- talyanca babeder 2'3 00 
t - ifil• •ilzlJr neıriyatı (pllk) U.15 
IO - En ton babedu M,11 

aihcrc &tlıtemJJiteri) D-·t ._ __ 
~Ci ' ..... ~1· ~ örk, BBa.. QtWı1e ""me lft 
1'in IR •eı~, H ..... D-a..- il n. • 
Tabtin ---T• ....._ 
f'--.....t_ Berbncl. BeJM. ı11er, BB. Y. 
""~ Ceqet Çulpan, l Eris. .__ 
AJacaJıotJu, N. A.... hl4 ...... 
HUmO Ciöbu, Hilmi Bilcıad, R. 'Gtlr· 
den, lfeca~ (kaımay ,.,..y), eem 
AJkos. Perıt Zlbtl Oraciı {ceneJ •k· 
nter), hu N__. ....._. ... 
cleasl\dt A. s...,... o....er, 1\9& .. 
Jmer, il. Şcrefeddia Taltıbıa. ..,._ 

mut S.W. CmıiJ BiJael, ~ labur, 
Celal Saraç, Mükrimin Halil Yınanç 
Rıgıp Özden, A. Cafer oğlu, AbdUJ. , 

Ywıanistanda siyasal 
kulübler kapatıldı 



SAYFA 6 

Gebze ilçehaylı~ındaıı: 
Geb. enin Arhaıılı ve Tepebiran kôylt-rinde yapılacak 31 gÖ!i· 

men evi kapalı zad usulile ağustosun 10 uncu pazartesi gün~n
den itibaren ıs gün müddetle eksiltmeye çıkarıh·~uştır. İh_ale ag~s
tosun 24 üncü pazartesi günü saat 14 de Gebze ılçe~ariıgında ıs· 
kan dairesinde komisyon tarafından yapılacaktır. Kılıt, menteşe, 
çivi idarece temin edilFcek ve diğer inşaat bütii? malzemeıile 
müteahhide aid olacaktır. Bir evin keşif tutarı 476 Iıra 16 kuruş· 
tur 31 evin bütun keşif tutarı 14574 lira 96 kuruştur. 

B - Yüzde yed; buçuk teminat 1096 lira 12 kurus 20 santim
dir. 

C - Bu işe ait şartname vesair proıeler 150 kuruş mukabilin· 
de iskandan alınabilir. 

D - İsteklilerin ticaret odasına kayıtlı olması ve bu gibi İŞ· 
leri yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmesi ve matbu nizam
namesine göre tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ihale gü· 
nünden itibaren en az seki ün evvel ibraz ile fenni ehliyet vesi-
kası alması lıizımdır. (526) 12-3822 

1 
MILLI MÜDAFAA VEKALET! 1 

:ATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARJ 

Gedikli Erbaş Hazırlama mekteblerint 
talebe alınryor : 

1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erba~ hazırlama mektepleri· 
"nin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta kısmın 6. sınıflarına 
da 5 sınıflı köy ilk mektep mezunları alınacaktır. 

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

3 - Yukarda yaıılı şartlan taşıyan ve gedikti Erbaş olmağa is
tekli olan köylü çocuklannın en geç 20 eylul 936 tarihine kadar 
mensup oldu.klan askerlik şubelerine müracaat etmiş ve evrakını 
tamamlamış olmaları lazımdır. ( 167) 2-3349 

BİLİT 
Bir baş nakliye koşumu hayvan satın. almacak.tır .. ~nzarlığı 24-8-

936 pazartesi günü saat 10 dadır. İstekhler .belh gun ~e saatında 
hayvanile birlikte M. M. V. Satın alma komısyonuna muracaatları. 

(489) 2-3787 
BlLİT 

ı - Beher metresine biçilen ederi 250 kur.uş olan altmış bin 
metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksıltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 1 eylül 936 salı günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi 750 kuruşa M.M.V. Satın alma Ko. dan alınır. 
4 - llk teminat 8750 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat v~ 2~90 sayıl! kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte teklıf mek· 
tup1aı mı ihale saatinden en az bir saat evci M. M. V. Satın alma 
Ko. na vermeleri. (353) 2-3624 

BİL İT 
1 - 150 ton mazot kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsınin biçilen ederi 7500 lira ve ilk inanç parası da 562 

lira 50 kuruştur. 
3 - ihalesi 28.8.936 cuma günü saat ı 1 dedir. 
4 - Şartnamemizi görmek üzere hergu,, saat 15 den 16 va kı· 

dar komisyona gelmeleri. 
5 - liksıltmeye gireceklerin 2490 sayıl ır .. nunun 2. 3. Uncu mad

delerinde isteniıen bılgilerile birlikte teminat ve teklif mektup· 
larını kanunun emrettıği mühürlü bir zarf içinde ihale saatinden 
bir saat evel M. M. V. leti satın alma komisyonuna vermeleri (351) 

2-3622 
BİL1T 

100 ton ağır benzin aatın alınmak üzeıe k.ıpAlı ;,r,&rtla ekı1iltme· 
ye konulmuştur. Hepsinin tahmin edi1'!n be<lelı 32503 .1~adır. ~ t
nr.mesi lbS kuruş karşılğında M. M. \ satın alma kom•syonundan 
alıacaktır. İhalesi 27 .8.9J'5 pcreşmbe saat 15 dedir. llk teminat 2457 
lira 50 kuruştur. Eksiltmeye girecekl-:rın 2490 sayılı kanunun 2. 3. 
cü maddeıeıınde istenen bilgiterile teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatından bir saat evi alma Ko. venueleri (3SO) 2-'3621 

B1L1T 
1 - Beher metresine bı!iılen ederi 270 kuruş olan altmış bin 

metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye .konulmuştur. 
2 - lbalsi ı eylül 936 salı günü saat 1~ dedır. 
3 - i)iartnamesi 810 kuruşa M.M.V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
4 - lık teminat 9330 luadır. 
5 - Bksıltmey girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektupları· 
oı ihale saatından en az bir saat evel M.M. V. satın alma Ko. na ver· 
meleri. (352) 2-3623 

B1L1T 
· 1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine biçilen 
ederi 270 kuruş olan 3000 metre matra kılıflığı kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi: 8-9-936 sah günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler 607 lira 50 kuruşluk kanuni teminat 

ve 2•190 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. 
M. V. satın alma ko. na vermeleri (516) 2-~835 

BİLİT 
ı - Bcherine 300 kuruş kıymet biçilen 351 keten yumak ile be

herine 6 kuruş kıymet konan 1130 adet keten makara açık eksiltme· 
ye konmuştur. 

2 - Hepsinin bedeli 1133 lira 80 kuruştur. tık in'!nç bedeli 85 
liradır. 

3 ·- İhalesi 7-9-936 pazartesi günü saat 10 da dır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2, 3 cü 

maddelerinde istenen bilgilerile ihale gün ve saatında M. M. Ve-
kaleti satın alma komisyonunda bulunmaları. (514) 2-3834 

BILIT 
l - 40 m::tre mikabı gürgen 

kalas pazarlıkla eksiltmeye kon· 
mustur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
2400 lira olup ilk inanç parası 
180 liradır. 

3 - İhalesi 29-8-936 cumar
tesi günU saat 10 daaır. 

4 - Pa .. arlığa gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerindeki bel~elerle ihale gün ve 
saatinde M. M. V. satın alma ko
misyonuna varmaları. (534) 

2-3846 
BILIT 

İki nakliyı: koşumu beygir 
~atın alınacaktır. Pazarlığı 24.S. 
935 paıartesi günü saq.t ondadır. 
İstekliler hayvaniyle birlikte bel. 
1i gı.in ve saatinde M .M. V. Sa. 
Al. komisyonuna gelmeleri. 

(532) 2-3844 
BlLlT 

Yol yapısı: Harb okulu yolla· 
rinın pazarlığtfla istekli çıkmadı· 

ğından yeniden pazarlığa kon· 
muştur. Keş{f tutarı: 22359 lira 
43 kuruştur. Keşif, proje ve şart· 
namesi parasiyle üışaat şubesin· 
den verilecektir. İhalesi: 25. 8. 
936 alı günü saat on birdedir. 
İlk teminatı: 1677 liradır. Eksilt
meye girecekler 2490 sayılı ka· 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte bayın. 
dırlık bakanlığından alınacak eh· 
liyet vesikalarını pazarlık gün ve 
vaktinde M. M. V. satın alma 
komisyonuna getirsinler. (533) 

2-3845 

Kiralık: iki daire 
Havadar, ziyadar, kullanışlı 

dört geniş bir hizmetçi odası bir 
hol bir vestibül bir eyHHc:len iti· 
haren kiralıktır. 

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

ULUS 

Aııl aı'a· \ 7 aliliğindeıı : 
Ankara Stadyom ve yarış alanında yapılacak bahçe yollariyle 

meydanların tesviye ve tanzimine ait işler 27 ağustos perşembe gü· 
nü saat 16.S on altı bu!iukta vilayet binasında toplanan daimi encil· 
mende ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile ekıiltmeye konul· 
muştur. Keşif bedeli 25873 lira 80 kuruştur. 

Muvakkat teminat 1940 lira 54 kuru~tur. 
İsteklilerin teklif mektupları, ticaret odası vesikası, nafıa ba· 

kanlığından 1936 senesi İ!iİn aldıkları müteahhitlik ehliyet vesika· 
sı ve muvakkat teminat mektubu ve makbuzlarile birlikte ihale gü· 
nü saat 15.S on beş buçuğa kadar daimi encümen reisliğine tevdi 
etmeleri. Bu işe ait keşif evrakı vilayet nafıa müdürlUğUnde görU· 
lebilir. (355) 2-3625 

Geb7JC llçebaylığından: 
Gebze merkezinde yapılacak 55 göçmen evi kapalı zarf usulile 

ağustosun 10 nucu pazartesi gününden itibaren 15 gün müddetle 
eksıltmeye çıkarılmıştır. İhale ağustosun 24 üncü pazartesi günil 
saat ,14 de Gebze ilçebaylığında iskan dairesinde komisyon tara· 
fından yapılacaktır. Kilit. çivi, menteşe idare tarafından temin e
dilecek ve diğer inşaat bütün malzemesile müteahhide ait olacak
tır. Bir evin keı?if tutarı hazırlanan temel tru;ı hariç olmak üzere 
438 lira 84 kuruştur. SS evin keşif tutarı 2406 lira 20 kuruştur. 
Yüzde yedi buçuk teminat 1801 lira 96 kuruş 50 santimdir. 

C - Bu işe aid sartname mukavele projeıi vesaire 150 kuruş 
mukabilinde iskandan alınabilir. 

D - İsteklilerin ticaret odasına kayıtlı olması ve bu gibi işle
ri yapmış bulunduğuna dair vesika ibraz etmesi ve matbu nizam
namesine göre tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ihale gü
nünden en az sekiz gün evvel ibraz ile fenni ehliyet vesikası al· 
ması lazımdır. (527) 2-3823 

Bursa Vilayeti Y eni~ehiı1 
,, !: 

Şarllaylığınd~uı : 
1 - Yenişehir belcdiyec:ine aid iuşa ettirilecek olan "10' dük

kan usulen 6 8/ 936 gününden itibaren 21 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu dükkanların bermucip keşif tutarı 3663 lira altı kuruş
tur. 

3 - A~ık eksiltmede tenzil edilecek bedel haddi Iayik görül· 
düğü takdirde ihalesi icra edil.::cektir. 

4 - İhale giınü 26 8 936 gününde Yenişehir belediyesinde ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek müteahhitler kanunun tarifatı 
dairesinde ehliyet vesıkaları bulunmaları meşruttur. 

6 - Fazla izahat istiyenler belediyeye müracaatla istedikleri 
izahatı alabilecekleırdir. (443) 2-3826 

Sıhhat ve İçtimai 

J}luavenet Vekaletinclen : 
Sıvas Nümune hastanesi için 100 ton kok kömürü alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli (30) liradır. Şartnamesini görmek ve almak 
için. Vekilet İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaat edi
le~ektir. Eksiltme 1 eylUl 1936 sah günü saat 15 te i~bu dairede ko
mısyonca yapılacaktır. Muvakkat teminat mikdarı (75) liradır. İs· 
teklilerin bu mikdar teminatı vaktinde vezneye yatırmıt ve makbu· 
zunu teklif mektubu ile birlikte ~ksiltme zamanından bir saat önce 
Komisyona vermiş olmaları lazımdır. (441) 2-3741 

Mütercim Aranıyor 
Ask:eri ı~ ahrilialar lJınum 

1\lüdü~·lüğünden : 
Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercü

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

2-3718 

Anliara Valiliğiııden : 
Çubuk kazası merkez ilk okulunun 797 lira 50 kuruş bedel ke· 

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

Sıhhat ve içtimai 
l\1uavenet Vel{aletinden : 

Vekalet binacı için 100 ton kok kömürü satın alınacaktır. Tah
min edilen bedeli 3,000 liradır. Şactnamesini görmek ve almak için 
Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaat edilecek· 
tir. Eksiltme 1 eylltl 1936 salı gilnU saat 14 te iş.bu dairede komis
yonca yapılacaktır. Muvakkat teminat mikdarı {75) liradır. İstek· 
lilerin bu mikdar teminatı vaktinde vezneye yatırmış ve makbuzu· 
nu teklif mektubu ile birlikte Eksiltme zamanından bir saat önce 
Komisyona vermiş olmaları lazımdır. (440) 2-3740 

Nafıa Bakanlığıııdan: 
2/EylUl/936 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlı

ğı malzeme eksiltme komisyonu odasında 1635 lira muhammen be· 
delli 260 metre elbiselik 155 metre paltoluk kumaş mübayaası açık 
eksiltme usulli ile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve buna mliteferri diğer evrak parasız olarak malze-
me dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 122 lira 63 kuruştur. 
1936 senesi Ticaret odası vesikası ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2 eylQl 936 çarşamba günU saat 15 de 

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

Ankara Valiliğinden : 
Ankara merkez Mlmarkemal okulunun 634 lira bedeli lieşlfli ta• 

miratı açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere .her glin Maarif müdüdüğüne ve ihale günil olan 27·8·936 saat 
16 da % 7,5 muvakkat teminat akçeleri ve 9artnamede yazılı diğer 
vesaikle daimi encümene müracaatları. ( 404) 2-3672 

21 AGUSTOS 1936 cuM!-

Ankara Valiliğinden: 
Cinsi Muhammen bedeli Dipozito miktarı 

Lira kuruı Lira kuruf 
931 modeli Buik 500 00 37 SO 1 

markalı otomobil --
Yukarda evsafı yazılı otomobilin 28-8-936 cuma ılinU ptı 

karar verilmi~tir. · . ~ 
İsteklilerin sözil geçen giin ve saatte hizalarında g8ıterı!en oO' 

zlto makbuzu ile birlikte Defterdarlıkta kurulan eatıı komısy 
mUracaatları. (418) 2-3691 ~ 

Doktor Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden; 
Biri dahiliye mütehassısı ve biri operatör olmak üJ;; 

üç doktor alınacaktır. İş görecekleri yerleri ve Ç~;~ 
şartlarını öğrenmek üzere istida ve vesikalarile b~~ ,, 
bizzat veya bilvasıta Sıhhat Şubesi Müdürlüğüne rnur• 
atlan. (385) 2-3719 ....../ 

l{aracabey Merinos Y etiştir111e . 
. Çiftliği Müdürliİe«ii.ııdell · 

lııf' 
ı - Merinos Yetiştirme Çiftliği hayvanııtının ihtiyacındaJl soJ" 

lunan 197363 kilo yulaf, 202270 kilo arpa, 72000 kilo Mısır ve 
kilo sisam küsbesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konm\J\ltur·.10.; 

2 - Yulafın beher kilosuna "4" kuru~. arpanın bche.r kı ıcu' 
4 kuruş 25 santim, mısırın beher kilosuna 6 kuruş ve sısatn 
sinin beher kilosuna 4 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. tJllll 

3 - Eksiltme 28·8-936 tarihine müsadif cuma günü saat o~tf" 
Harada müteşekkil Merinos Yetiştirme çiftliği mübayaat k0 

nunca Harada merkez binasında yapılacaktır. 
4 - ~uvakkat teminat ol~rak "1802" lira ahnac.~k-~ır. ko'1 
İsteklılerin yevm ve vaktı mezkurda yukarda sozu geçen ıııeıJ 

yona "2490" numaralı kanun tarifatı dahilinde müracaat eyle 
ilan olunur. (4519) 2-3664 

TüllKiYE CU~IURiY ~'fi 
UYUSTURUCü l\1ADDELF:n 

' . 1NHiSARINDA 
Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsul~ .bulund~== 

tüccarlar İdaremizin deposu. veya mal~~tı. h~rıcınde k:buri• 
mevcutlarını bir beyanname ıle tdaremıze bıldırmek me 
yetindedirler. !d re' 

Bu beyannameleri almak için tüccarın 1stanbul'~a 
1 
a~ 

mize Anadoluda 1936 mahsulü için tesellüm ınerkezı .. 0 ~c
ilan edilen Ziraat Bankası Şube veya sandıklarına mura gUo4 
lan lazımdır. Beyannamelerin en geç 1/Eylül/1936 salı ·ıııtl" 
Akşamına kadar doldurularak 1llındık~arı. yerler~ iade ed~"" 
si lüzumu tebliğ olunur. Aksi halde ılerıde verılecek. k tıl' 
tarda beyannameye idhal dilmiyn afyonlar hiç bir şekılde 
zarı itibarc alınmıyacnktır. (482) 2-3782 

Kayseri Tayyare Fa~ 
rikası Dire türlüğii~ . 
den· . ,,, 

1 - Bu sene fabrikamıza birinci sınıf tesviyeci ve kaportıı 
taları imtihanla alınacaktır. k 'le ti'; 

2 - İmtihanlar Kayseri Tayyare Fabrikasında yap_ılacakt'r· 
vaffak olanlara derecesine göre 3 : S lira yevmiye verılece 93

1

6 "'"" 
3 - İstekli olanla~ın. aşa~ıdaki v~saikl.e be~~b~r- ~yl(ll ur11'; 

yetine kadar her gün ıstıda ıle Fabrıka DırektorlUgilne ın 
etmeleri. tc 

A. - Türk olmak ve ecnebi bir kadınla evli bulu~rnaın~ 1'0ffl; 
B. - Ahlakı durumu iyi olduğuna dair Emniyet Dırektor 

den vesika getirmek. 
C. - Sağlık raporu. 
D. - Nüfus cüzdanı ve bon servjslerl 
E. - Ü~ adet vesika fotoğrafı. (4510) 

Ankara Valiliğinden : aıd 
1 - Hazine namına müsadereli olup Ankara orman. oı~~e·~ 

depolarında ve yedieminlerde mevcut 34 metre 464 d'!sırn~ef~I 
çam kerestesinin mtr mikabı 2~ liradan .35 metre 385 et~~ 

JDikap çam yonmaaının metre mıkabı 15 lıradan ve 416 ad .. ıflıı~ 
rığının beher adedi on beş kuruştan ve 570 kilo çam k~uıı.,. ~ 
1711 kilo meşe kömürünün kilosu 2 kuruştan Mamakta bu dt.ırı~ 
kilo metc kömürünün kilosu iki kuruştan 150 kilo kayın ° c1ar_. 
beher kilosu 50 paradan Göl başında bulunan 75 kanat çall'I bC~f 
nin çift kanadı 150 kuruştan 10 adet meşe çift halkaSının ısıt~ 
dedi S kuruştan lOtop çam kasnağının beher topu 40 kuruş se~ 
det çamaşır tokacının beher adedi üç kuruştan 28 adet Ç~er _'!' 
beher adedi bet kuruştan 12 adet çam boyundurğunun beıaıt ,...J 
20 kuruştan 9 adet kağni ehsanının beher adedi 60 kuru§ ııer.~ 
det meşe araba parmağı ile 10 adet meşe kazma sapının b;0ıııı1"'": 
kri ikişer k\lruştan on beş gün müddetle açık artırmaya .. # 
nır. C(IY 

2 - Artırma 1 .. 9.936 glinli saat on beşte Ankara orın90 ~ 
lüğünde yapılacaktır. iıti. ~ 

3 - Artırmaya iştirak edeceklerin %7,5 teminat akç~l~~iıtcJI~ 
sandığına yatırarak makbuzlarile Ankara orman müdUrıY ı,;11',. 
teşekkil komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. (503) 

• 
Elektrik Şirketinden : 

19
J6 

Elektrik direkleri boyanacağmdan 23. Ağust05· ~rı.!: 
pazar günü Çankaya ·ve Ayrancı Bağlannda cere 36.7" 
saat 8 den 15 e kadar kes~eceği ilan olunur. z-



A 

K. Yoz at 

Mahmutlar 

Şefaatlı 

Kalecik 

KM 52 

KM 244 

KM 28 

• 
1 nar 

6 
6 
J 

t Mı:hamrnen 
Bedel L. 

2SO 
10 o 
8 20 
3300 

:Muvakkat 
Teminat 

321 
7 4 
6 4 
2 ~.5 

2-9-936 Ç rş nba 

3·9-936) be 
) Pcrşeaı 

3-9-936) 
) 

2-9-936 Çarşamba 

2-2747 

~ rrA ı 

P.T.T . 
ı - E ıltm ye konulan ış : 
Keçı6rende k rakol bınasının iıç metre açı ında p T T. bin sı 

1 1 ANKARA BELEDiYE REISUCI iLANLARI 1 
in atı 

Keşif bedeli 9659 lira 81 kuruştur · 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme ve fenni şartnameler. 
B - Mukavele projesi, 
C - Keşif cedveli silıilei fiyat ccdvclı. 
D - Proje, · .. 1 • kal · d ö 1stiyenler bu evrakı baş mUdurlilk yazı ı,,-erı emın e g re. 

bilirler. , 
3- Eksiltme 21/ağustos 936 cuma gUnil.saat ıs tc P.T.T. bag 

mUdilrllik komisyonunda açık cksiltı;ne uı~lıl.e yapıl~caktır. 
4 _ Eksiltmeye girebilmek için ıstcklı~enn. 725 lıra ~uvakkat 

teminat vermesi ve bundan baş'ka apğıdaki veııkaları haız olup 
getirmesi lazımdır. , . • . 

A _ Nafia VcldUetinden aJmmıı yapı milteahhıtlığı vesıkası. 
B - Mimar ve mühendislik diploması. (359) 2-3593 

Kapalı Zarf U uliyle 

Eksiltme ilanı 
Yüksek Mühendis Mektebi 

Satınalma komısyonund an : 
ı. - Eksiltmeye konulan (fırtanbuld.a Taksim. Gilmü suyund~ 

yüksek mUhcndis mektebi binası dahihnde) pro1e ve §artnamesı 
mucibince yapılacak inşaat: ,, 

"İnşaatin ke H bedeli 211 ıs lira 98 kuruşıtu~ır. 
2 _ Bu işe aid şartnamelerle evrak tun ar • 
A - Eksiltme şartname i, 

Bİ_.7" Pc':/e: bu şartname ve projeleri (125) kuruş mukabilinde 
,.,ıny '- ·syonundan alab'l' 1 ül k milhendis mektf'bi satrn üna .. oını ı ır er. 

y ~Ek iltme 27.8 936 mbc günü saat ıs de Yüksek muhen-
3 pellC · nunda yapılacaktı 

dis mektebi binas•nda satın alma komısyo kt r. 
4 _Eksiltme kapalı zarf uırulivle olaca. 1~· • • 

El 'ltm · b·ı k 1·rjn istekhlenn (1590) hra ılk te-5 _ tsı eye gıre ı me ,. • k 1 h · 1 · 
• h d• b _._ ı:. daki vesı a arı aız o up getır-

minat akçe ı ve un an lhuı;~ aşa61 
1 

mlltcahhidlik ehli et 
mesi lazımdır. Nafıa vekfıletındcn alrn!11 ' a mimar ol Y 

· " · b' t ühendıs vey ma ı veya 
ve ıkası gos~e.nncsı ve ızzn m nı bildirir noterlikre mu-
bunlardan bınvle otrak olarak çalıştı 1 ~ 
s ddak vesika Uizımdır. ( ) ü Ü maddede yuılr saatten 

6 - Teklif mektubları yukarda .. 3 d'ncmektebi b;nası dahilinde 
. 1. '-d ksek muhcn ıs 

bır t evve 111e ıuı • r yu . kb z mnkabilinde verilecektir 
k ·ı k · rfyascu nde m u • e ı tme omısyonu 'havet (3) üncü maddede yazı· 

Posta ile gönderilecek mektnb arın nı Uhü il k 
1 i olması ve dı z, rfm m r mumu e ap • 

Jr te k dv f!C m 'p stada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
tılmı olm sı ~rt ır. 0 2-3702 

(299) 

1 D D YOLI..ARI VE UMANLARJ UMUM 
MODORLOCO s. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 

l'ENtDOCA VE E .. E KE T j T YO ' Hl 'AL RI 
l T AATI 'iN EKSiLT tES1 

Haydarpaşa • Ankara hattının 504 490 ve 535 922 kilometre· 
Jerlndeki Yenidoğan ve Esenkent istasyon binalarının in sı k p • 
Jı zarf usuti ile yeniden eksiltmeye konmuştur. 

ı. - Bu iki bına inşaatınm ltqif bedeli 24372.68 liradır. 
2. _ l tcklıler bu ışe ait artnamc, proje ve sair evrakı D. D. 

Y.ollarmm Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 122 kuruş muka
bilinde alabilirler. 

3. - Eksiltme 3. Ey!Cıl. 936 tarihinde perşembe giınll saat ıs te 
Ankaarda D. D. Yolları lılctme Umum MüdUrlüğil Yol dairesi bi
nas nda toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4, _ Eksiltmeye girebilmek için i teklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki aynı gün 5.'lat 14 de kadar Komisyon Reisli ine 
teı1im ettni' olmaları Jbımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 1828 li· 
rahk munkkat teminat, 

b) Kanunun tayin ettiği ve ikalar, 
c) Kanunun 4 Uncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

manii bulunmadığına dair imzalan tahtında bir mektup, 
d) Bayındırlık Bakanlığından musaddak ehliyet vesikaır. 
s. - Teklif mektuolarr ihale günil saat 14 de kadar makbuz mu

kabilinde komisvon Reisliğine posta ile verilecektir. Posta ile gön
derilecek teklif mektupları iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu 
saate kadar komisyona gelmi bulunması 15.zrmdır. 

Bu is hakkında fada izahat almak istiyenlcrin D. D. Yollar yol 
dairesine müracaat etmeleri. (484) 2-3783 

İl.AN 

İsmi muhammen bedelJeri a~ğıda yazılı malzeme S-10-936 pa· 
zartesi günü hizalarında gösterilen aaatlarda Ankarada İdare bina
sında ayrı ayn ve kapalr zarf ~sulü ile satın alınacaktır. 

21, 25 n 'UStos 936 tarıhlcrinde ek iltmclcri yapılacak olan su ı· 
daresı içın alınacak demir ve font boruların şartnamesındc ı, 
fikltk yapılmak üzere eksiltme tehir cdilmi ~ır. (508) 2. 3801 

tc.A~ ..... 
l - Temizlik direktdrlilğüne ait iki adet doç markalı eski kam· 

yon ile hayvan pansiyonunda 7 kalem hurda .e ya ve Sıhhat işleri 
Uç adet bof varilile iki adet oto dıı lastiği açık artırma ile satı • 
lacaktır. 

2- Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
(49,60) (l,70) li 

3 - 1atckliler 27-8·936 pcr tmbe gunU saat onda itfaiye 
ıındaki levazım anbanna gelmeleri. (416) 2--3690 

tLAN 
t - Yeniıehirde Atatilrk caddeıinde 1048 inci adada 15 parselde 

275 metre murabbaı ada fazlası ve SOS metre murabbıu yol fazlası ki 
ceman 780 metre murabbaı Belediye malt arsa 15 gUn mıiddetle lı:a· 
palı urfla artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 23400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1750 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek lıtiyenler her gUn yau işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 28~936 cuma günü aat on buçukta Belediye 
encilme.nine müraaıatlan ve teminatlarile teklif mektuplarını o gün 
.aut doku.ı buçuğa kadar Belediye encümenine vermeleri. 

(423) 2--3692 

ı - Halde 32 numaralı dukkina talip çılunadıiından •$ı1C arttır• 
muı on gun uzatılmı§tır. 

2 - Muhammen bedeli (816) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (61,20) liradır, 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yuı işleri kalemine 

ve istekhlerin de 25 - ağuıtoı - 936 sah günü saat on buçukta beledi. 
ye encumenıne müracaatları. (446) 2-372& 

il.AN 
1 - Bahçelçr idaresi için 10 000 adet kazığa iıtekli ~ıkmadıjın• 

dan açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (1000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (7S) liradır. 
4 - Şartnamesini gormek istiyenler her gUn yazı ı,ıeri kalemin 

ve isteklilerin de 25 - a ııstos • 936 aalr günü at on bu~ukta BelecU~ 
ye encümenine murncaatları. (443) 2--3725 

İLAN 
21 n ustos 936 dan ltıbarcn 10 kuruı fıat konulmuştur. 

fr l'! 1 a 14, birinci ekmeğe (547) 2-3855 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLlGl 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARI 
Tümenin Manisa merkezindeki hayvanlarmm bir senelik lhti• 

yacı olan S90 ton arpa münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartamesi Manısad tumen satın alıiıa komisyonunda g8-

rillcbilir. 
3 - İhalesi 28 ağustos 936 cuma gtinU saat on aeki.ıde Manf .. 

sada askeri ııatın alma komiayonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
5 - 590 ton arp nın beher kilosunun muhıtmmen fiatı d6rt ku• 

ru tur. Teminatı muvaklratesi 1770 liradır. 
6 - t tekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair ve• 

sika ibraz etmeleri ıaıımdır. 
7 - Teminatı muvakakte makbuzlan ile Hrlilrte tekllf mcs• 

tuplarmın mllnakasanın yapılaca ı belli ••t~n ea ~ .. l• bir •-* 
evci Maniıada tümen satın alam komıayonuna •ereceklerdir. (370) 

'2-3632 

!LAN 
1 - Tum kıtaatı için kapalı zarf uliulli ile 992500 kilo un alın&• 

caktır. 
2 - Unun beher kiloıruna onbc kuru tahmin cdllmiı olup tt" 

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

ağustos 936 cuma günU aaat onbet buçukta yapılacaktır. 
4 - 1atekliler 2490 numaralı kanunun 2. 3 UncU maddelerindeki 

Tesaik ile beraber teminattan ile ihaleden bir aut nel on dörtbu· 
çukta komisyona gelmeleri. Unun ıerait ve evsafı Ankara levazım 
amirliği satın alına komisyonunda öğrenilebilir. (380) 3682 

lLAN 
ı - Bergamadaki topçu kıtaatı hayvanatının ihtiyacı olan 500 

ton arpaya talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 24·8-936 pazartesi günü saat ondadır. 
3 - Yulafın muhammen bedeli 20000 lira Olup ilk teminatı 1500 

liradır. 
4 - İ6teklilerin belli gün ve aaatte Bergamada satın alma ko· 

misyonuna gelmeleri. (507) 2--3833 

İL-'N 
Cinsi Miktarı Muhammen bedel 1Ur' teminatı 

Kilo Lira Lira 
Sade yağı 3200 2560 192 

··a ~ehri tmar .. -·· 1 
.... ~ ...... L J l\lüdürluITTiıı{ ~n: 

Bu işe girmek istiy~nler,. h~zala~ında gösterilen muvakkit temi• 
natlar ile kanunun tayın ettığı vesı~alan, resmi gazetenin 7-5·19~6 
tarih ve 3Z97 numaralı nushasmda ınti ar etmiş olan talimatname 
dairesinde slmmıı vesika ve. teklif mcktuplannı aynı gun listik 
malzeme için saat 14-30 ve dı~amo kayışlan için saat 14-45 te kadar 
komisyon reisli ine vennelerı lbımdrr. 

ı - Kırıkkale aalreri anıt mektepleri ıhtıyacı olaii 3200 kilo 
sade yağının 14 a~ustoı 936 da açık eksiltme gunü talibi zuhur et
medi~inden 2490 sayılı artırma eksiltme Ye ihale kanunun 43 üncO 
maddesi mucibince on gün mfiddetle eksiltme z.atılmı tır. İstekli· 
ler yukarda cins ve miktan hizasında yuıh ;ınuhamrnm bedeline 
mukabil 192 lira ilk teminatlarını Kırıkkale aslen fabrikalar mu-Bu i e ait rtn "ileler Haydarpa a Tesellüm ve Sevk Şefliğinde 

ve Ankarada Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
Lira Ura 

zli 
23500 1762.50 

amo 
13116 

İLAN 

983.70 
(465) 

Eksiltme 
Saati 
15-30 

lS-45 
2-3774 

ı - Teklif cd'le bedellerin haddi lfi:yikinde görUlmemesi hase
bilc, Ankar deposuna !1·7·937 sonuna kadar gelecek tahminen 
( 16200) ton rn. den k m runu~ boşaltılm::ısı ve yukletilmesi igi ka
palı zarf usuliyle yemden eksdt~e) e konul mu tur. 

2 - İhalesı 24-8-9}6 pazartesı günü saat ıs te Ankanıda ikinci 
i~lct e bina ı dahilindeki komisyonca yaptrnlacaktır. 

3 - Muhammen bedeli !567(}) liradır. 
4 - Bu işe girmek istiyen.lcrin (425.25) liralık muvakkat temi

nat ·ıermcle i ve kanunun tayın ett_iği vesika ve beyannamelerıle 
biri kte teldıf mektuplarını aynı gun aaat (14) e kadar komisyona 
vermeleri llznndır. 

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

afıa V ekruetinden : 
Derince Traven fabrikası için bir makine mUhendlılne ihtfyı~ 

nraır. zso liraya kadar aylık ilcret verilecektir. 
Taliplerin dilekçe ve evrakı musbitderile B•lrenJıtnmn _... 

cutlan U.. olunur. (438) a-:ı7U 

hasebeciliğine yatırarak 25 ağustos 936 ıalı nu mektep atın a1· 
ma komisyonuna gelmeleri. (500) ~832 

İl.AN 
l - Konyad ki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 572000 kilo yulaf 

kapalı z:ırf usuli ile cksıltmevc konulmuştur. 
2 - Muhammen tutarı 28028 lira olup teminatı muvakkatesi 

2103 liradır. 
3 - Şartname i Konyada kolordu İstanbul ve Ankara leva ım 

amirlikleri satın alma komisyonlarındadır. l tekliler rtn meyi 
komisyonda okuy. bilirler. 

4 - Eksiltme 7 eylCU 936 pa nrtesi gUnU uıt ı ı de Kony da 
Kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır 

S - İstekliler teklif mektuplarını 7 eyl61 936 paz:ırtc i gunU 
saat ona kadar Konyada Kolordu a:ıtın alma komisyonu ~kanlı· 
1na Jtondermelidirler. Bu saatten aonra g len mektupl3r alınma-

mıı; ddcdilir. (477) 2-3831 

REVUE ...... 
80 ••nelik bir tecrObe mah•ulOdOf'. 

.Ji•r neva kol ve cep eaatl•!l 
t<antOrler. K ronosraflar 

Spor •••tlert 
•ttıclt 'IU4;1ıı• .. ,.~ 
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lan Kopyaları 17 Ağusto dan itihareıı l\f etro karesi 50 l\.urusa , Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

ANn.A :A İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MUrtLl..1,...ıuNUAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun 10-7-93~ ta
rih ve 19-125 numarasında ka} ıth ve Ankaranın Kayaş mevkı;ııJc 
kain bir bahçeli evin 672 itibarile 212 hisı;esi aşağıdaki şartlar d .. i
resinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Bahçe, Şarkan Hacı Satılmış oglu 
Ali Bahçesi yolu, şimalen kısmen Ali bahçesi ve kısmen Se~it Ah
met baheçsi, cenuben eski şosa ile mahduttur. 11997 metredır bah
çenin içinde iki dut, iki üziım asması bir ku~ akasr.a bes küçük a
kasya fitlanı dokuz küciık elli bı.iyük ayva agacı onuç kaysı, dokuz 
bi.iyük sekiz küçük armut otuzsekiz erik fidanı yetmiş dört vişne 
fid:ını iki bliyük s!rvi altı fındık bir övez fidanı iki karaağaç ondo
kuz elma vardır. Bahçe iki parça umumiyetle harap iki ev mevcut
tur. Bunlardan bir ikı kat üzerine bina edılmıştir. Birinci katda 
döşemesi toprak bir oda ü t katı iki oda bir balkondan iba.rettir. D!· 
ğer ev yine iki kat ü~ rine kerpiçten yapılmıştır. Altta. b~r ahır. bır 
odunluk, üstte iıç oda bir toprak balkon verdır. Bahçe ıçıııde bırde 
kuyu vardır heyeti umumiyesine 1900 lira kıymet ko?n:ıuştur.: . 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 24-9-936 tarıhıne musadıf 
perşembe günü saat 14 - 16 ya kadar icra dair~si gayri menkul satış 
memur!uğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukarıdaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir ?ankanm .te
m "n-ıt mektubu ile kanunen teminat olarak kabul cdılen hazıne 
tahvilleri getirilecektir. . . . .. 
· 5 - Satış günü artırma bedeli t~~dı~ edılen kıymetı~ y~z~e 

75 sini bulduktan ve ü çdefa nida ettırıldıkten sonra mezkur gUnun 
16 ~ncı sııatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki arttırmada tekl~f edilen bedel ~~hanu~?en 
kıymetın yüzde 75 şini bulmadığı takdırde 9-10·936 tarıhıne musa
d{f cuma günü sat 14 • 16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok artırana ihalesi yapılacaktır. . . . . . 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ıhale l>edelı ıhalcyı müte-
akip verilrredi~i takdirde üzerine ihal7 ~dilen~n tal~b~ üzerine iha
le tarihinden itibaren kendisine bedelı ıhaleyı teshmı vezne eyle· 
mesi için yedi gün kadar mehil verilec~ktir. işbu müddet zarfın
da ihale t:edeli yatırılmadığı takdirde ıhı:te bozu.l~cak v~ bu ta
rihten evvel en yüksek teklifte bulunan talıbe tekhfı veçhıle alma
ğa razı olup olmadığı sorulduktan sonra ~eklif' .veçhile al~ağa. ra
zı ise ihale farkı birinci talipten tahsil edılmek hzere bu ~alıbe ıha
le edilecektir. teklifi veçhile almağa razı olmazsa ~ayrı menkfll 
yenid~n on beş günliik ikinci arttırmaya çıkarılacak en çok •. rtıran 
talibe ihale edilecektir. 

8 - Heı i'ki artırmada da gayri menkiil talibine iha.ıe. edil
dikte tapu harci ile dellaliye resm.i .müşteriye ,.e !h.ale tarıhıne ka-
dar olan müterakim vergi ve resmı ıse borçluya aıtır. . 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayrı men
kul üzerindeki haklar mı ve hususiyle faiz ve masr~fa ~air . ol~n 
iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde daıremıze bıldır
mel..ri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit almadık
ça satış bedellnin payla tmlm'lsından hariç tutula;.a_klardır. • 

10 - Artırmaya iştiı:ak edecekler 10·9-936 tarıhınde 936·26 nu-
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan artna-
m. mi~kuyabilirler 2-3843 

Jandarma Genel Komutanlığı An· 
l{ara Satmalma Komi-;yonundan : 

ı - Bir kilosuna ( 4,5) buçuk kuruş değer verilen yüzelli l>in
den yüz seksen bin kiloya kadar ar~a ve bir k_ilosı:na iki kuruş de
ğer bi<jilen yüz yirmi beş binden yüz kırk bın kıloya kadar odun 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Arpanın kapalı zarf eksiltmesi 1-9-936 salı günü saat (11) 
de ve ilk teminatı (607,S) altı yüz yedi buçuk lira ve odunun açık 
eksiltmesi 2-9-936 çarşamba günü saat (11) de ve ilk teminatı da 
(2~-0) iki yüz on liradır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin teminat makbuz ve Ba.n~a me~tup-
1arı icinde bulunduracakları teklif zarflarını ve odun ıçın temınat
Jarınm şartnamede yazılı vaktinde komisyona vermiş olmala::L 

(422) 2--3744 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti · 

A.nk.ara l\'leı~l{ez Hifzıssıhha 
l\lü~s esesi l\ılüdüriyetinden: 

ı - Kapalı zarf usulile yapılan eksiltmeye talip zuhur etmedi· 
ğinden bu defa pazarlık suretiyle e.k~iltmeye ~o.nula? iş, mü.essese 
dahilinde yaptırılacak inşaat ve tadılatın tahmını keştf bedelı 19532 
lira 80 kuruştur. 

:? - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni ve hususi sartnameler 
d) Keşif cetveli 
e) B~ adet plan 
1stlyenler bu şaTtnarne· ve evrakı '97 koruş bedel mukabilinde 

Müessese muhasip mutemetliğinden alabilirler. 
3 - Pazarlık 5-9-936 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
ı4 - Pazarlığa girebilmek için isteklilerin 1464 lira 96 kuru' 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olması ve göstermesi lazımdır. 

S - .Eksiltmeye en az bir parçada 15000 liralık bina inşaatı yap
mış olduğuna dair Nafıa müdürlüklerinden vesika almı~ olanlar 
girebilirler. 

6 - Teminat bedeli hudut ve sahiller sıhhat umum müdUrlügli 
veznesine yatırılacaktır. (521) 2-3836 

Y 07~at Beledivesinden 
Bedeli Keşif 

Lira K. 
8500 oo Sanuat bınaııı 

29375 ~4 Makine aksamı montajı ve şebeke 
1600 00 320 adet ağaç direk 

Yozgatta yapılacak elektrik te,isat ve binasının eksiltme şart· 
namesinde bazı tadilat icra edilmesinden dolayı 17-8-936 tarihinden 
2-9-936 tarihine kad r on beş gün müddetle ve pazarlıkla verilmek 
üzere eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin kanunun tarifi veçhile 
pazarlık gününde saat 15 şe kadar muvakkat teminat akçcleriyle 
birlikte yozgat belediye i:nclimenine müracaatları ilan olunur. (542) 

3 - 3849 

Anlrara Valiliğinden : 
Açık artırmaya konulan Çubuk deresi mecrasındaki kum parse

linin talibi zuhur etmemesinden bir ay içinde pazarlık suretile mü
zayedeye çıkarılmı§tır. İsteklilerin 37 lira 50 kunısluk muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzları ile birlikte pazart~si ve perşembe 
günleri saat 16 da vilaet daimi encümenine müracaatları ilan olu-
nur. (538) ı-3R4R 

P. ,. . ,, Bina ve Levazım üdii:r üğüıı e~ • • 

Sahibi 

Matracı Ali Rıza 

Hacı · Abdullah oğ
lu Salih 

Ahmet kızı Leman 
Sabri oğlu Hacı 

Mehmet 

Cinsi 

Ev ve mü -
temilatı 
Diıkkan ve 

ev 
Ahşap ev 
Ahşap ev 

Metresi 

483 

50 

80 
85 

Kapı No. 

41 

61 66 
1 ı:3 

1 
s 

Ada 

154 

154 

315 
315 

Parsel 

2 

4 

1 
2 

Takdir edilen krymet 
Ege mahallesi Hener 

Kütük No. su 

Sokagı 
37 Sanayi 

39 ~anayi 

73 Hanarkası 
74 Hanarkası 

Lira 

14 

10 

10 
10 

me mu-
ra[I .·una 
Bın:ıya 

Lira 
o 

850 

950 
1600 

İstimHH~ 
bede.i 

mec .. uu 
Lıra 

6762 

1750 

1750 
2460 

Mülahaı:at 
Ankazı s • 
hibine aıC 

.Mustafa kızı Lüvide Ahşap ev 35 3 315 3 75 Hanarkası 6 1200 1410 
P. T. T. Umumi Müdurhik binasının tevsii mak!>adilc istimlaki tekarrür eden arsa ve binali>rın mevkii ve vaki itirıu: üzerin• 

yeniden takdir edilen kıymeti, mikdarı ve snaipleri yukarda yazılmış olmakla alakadarları mezkur idare nnmına ferağ muame!esiııl 
yaptırmak için bir hafta zarfında P. T . T. Umum Müdı.irlüğü binalar ve levazım müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (544) 

2-3851 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMıSYONUNDAN: 
İnlıisarlar Uınum 

üdürlüğündeı": 

Tahmin edilen bedeli "19250,. lira olan "25000,. kilo sade yagı 
7-eylül-936 ~arihine rastlayan pa~artesi günü :mal 14 de kapalı zart 
usulile alınacaktır. 

Muvakakt teminatı "1443,. lira "75,, kuruş olup şartnamesi komis
yondan her giın parasu: verilir. 1 - 10-vuı-936 gününde kapalr zarfla götürü olarak eksiltınef' 

konulan 33223 lira 28 kuruş keşif bedelli Kayseri iadre binası in~ 
tına istekli çıkmadıgından yeniden ayni şekilde eksiltmeye konul· 
muştur. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi muhte
vi mazrufları b~lli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasrmp -
şa da bulunan komisyon başkanhgına vermeleri. ( 468) 2-3852 , ____________ ... ~·----

2 - Eksiltme evrakı 1 lira 66 kuruş mukabilinde İstanbulda in' 
hisarlar inşaat şubesinden alınacaktır. 

En hoş meyva tuzudur. 
bazı defeder. <Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız-
1ıklan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

l\ıJemur Aranıyor 
Daktilo ve yazıhane işlerin

de kullanılmak üzere orta tah
silli bir memur aranıyor. 27 a
ğustos 936 tarihine kadar mek· 
tupla ve mufassal tercemei .hal
lerile Anafartalar caddesınde 
111 numaralı Halil Nacı Mıhcı
oğluna müracaat edilebilir. 

2-3802 

Hususi Ders 
Fransızca, ingilizce stenogra-

fi Türkçe, Fransızca, İngilizce 
d~ktilo bilen bir Bayan bir dai
rede çalışmak istiyor. Aynca İn-
gilizce ve Fransızca ders de ve- l 
rir. Her sabah saat 11 den ~ 2 ye 
kadar 2628 No. ya telefonla mü• 
racaat. 2-3704 

Kiralık Ev 
ı Eylilld~n itibaren Yenişe

hirde memurin evleri mahalle
sinde İstanbul kurtuluş soka
ğında 10 No: bahçeli ve bütün 
konforu havi üç odalı ev kira
lıktır. Görmek için eve konuş· 
mak için de 3411 den H. Bekem'e 
müracaaL 2-3820 

Kiralık oda aranıyor 
Yaşlı bir Alman karı koca 

mutbağı ve banyosu olmak şar
tile Yenişehirde mobilyalı bir 
veya iki uda arıyor. 

Telefon: 3013 - Posta kutusu 
ııc . Müh•ndiıı Müller. 2-379' 

IGralık 
Güzel hava ve bahçeli, kalori· 

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

Yenişehir, son durak çoruh 
sokağı kapıcıya müracaat. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanlurı caddesi civarında 
Ulus BasrmtJVinde basılmıştır. 

SAFRANBOLU İCRA MEMUR. 
LUCUNDAN: 

Safranbolu kereste tiiccarla
rından dcgi ı menci og ulları Is
mail ve Mehmet Fuadın ev· 
velce akit edip hiikmü ka -
tiyet kcsb eden konkordato
nun birinci taksit huli'.ıl et • 
melde l ağustos 1936 tarihin
den itibaren tediyata l>aşlandıgın
dan taksit bedelinden alacağı o
lanların Safranbolu icra daire;,i
ne müracaat etmeleri i!fin olu-
nur. 2-3840 

AKSARAY ASLiYE HUKUK 
MAHKEMESlNDEN: 

Aks.ı.rayın Muhs:n Çelebi ma
hallesinden Arut oğlu Diran tü
tüncü ile karısı Matyos kızı Var
ter tütüncü arasında devam et
mekte olan bosanma davasınqa: 
Müddeaaleyha Varter namına çı
karılan tebliğat ikametgfilıınm 
malCım olmamasından dolayı geri 
gönderilmiş ve Aksaray asliye hu
kuk mahkemesince mezbureye i
lan suretiyle tebliğat yapılmasına 
karar verilmiş olduğundan mah
keme günü olarak tayin olunan 
S. 10. 936 pazartesi saat 9 da Ak. 
saray aslive hukuk mahkemesi
ne gelmed"ği ve bir vekil de gön
dermediği takdirde muhakemesi
ne gıyaben bakılacaı~ı ilan olu-
nur. 2-3842 

l\f em ur araıııyor 
Mliessesat ve devairde çalış· 

mış hesap işlerine aklı erer ve 
yazısı güzelce bir memura ihti· 
yaç vardır. Derhal "Hesapçı" ru
muzile Ankara posta kutusu No. 
405 tahriren müracaat. 

3 - Eksiltme 8. IX. 936 gününe rastlayan salı güniı saat 11 de 
Kabataşda inh.iaarlar levazım subesiııdeki alım satım komisyonı.ın· 
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 2491 lira 74 kuruştur. 
5 - İsteklilerin ihaleden en az uç gün evvel inhisarlar inşaııt 

şub.sine gelerk diplomalı mühendis veya mimar olduklarına daır 
ehliy-.t vesikalarını ibraz ile münakasaya girebilecekleri 1ıakkındJ 
birer vesika almaları lazımdrr. 

6 - Teldiflere aid kapat; zarflar ihale gimü en geç saat tıııı1 
ona kadar komisyon reisine makbuz mukabilinde verılmiş oltt11. 
lıdır. ( 482) 2--3853 __.,.,. 

• 
tısat 7 ek~aletiııden : 

l -- Açık eksiltmesi onbeş gün müddetle uzatılan ve 17-8·93! 
tarihinde ihalesi yapılacağı evvelce il"n edilen Marmara mıntak• • 
(İstanbul) ölçüler ve ayar Başmüfettişliğinde kurulacak olan ın~i 
tenavip cereyanlı elektrik saatları ayar masası verilen fiat h~~ıc· 
layıkta görülmediği için şartnamelerde yapılan aşağıdaki değışı • 
likler dahilinde yeniden onbeş gün müddetle açık eksiltmeğe kOfl 
muştur. 1 

2 - a) Açık eksiltme şartnamesinin 9 uncu maddesinde ya'': 
teslim müddeti aynı şartlar dairesinde beş aydan yedi buçuk a.1 
çıkarılmıştır. /. 

b) Fenni şartnamenin 24 üncü maddesi ve III üncü faslının rı 
ve B kısımlarında yazılı 3 voltmetre ile 3 aüpermetre E sınıfında 
değil yaolış payı % 0,5 olan F sınıfından olacaktrr. 

J - 1hale evvelce ilan edilen şartlar dahilinde 3-9-936 perfeı;'7 
be giinü saat onda İktısat Vekaletinde yapılacaktır. (531) 2-~!i 

Şehir Bahçesi sinemasında 
9.15 Bu akşam 9.15 

.1eh ehi<·i Hor Hor· Ağa 
Şehir tiyatrosu artistlerinin ve kemani Sadi Denh Kızı ef· 

talyanın iştirakiyle 

Türkçe Sözlü Operet 
1 --2-3803 ~ 

--------------------------------------------~----~~--------------------
Devlet l)emiryolları Af) on Y cdin(·j· · şletme 

l\ılüdüı"liiğündeıı : 
1 - 7 inci İşletme mmtakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncü f118ddt' 

leri mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. - ı.s' 
2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve bunlardan alınacak 1!',et' 

mil:tarlarile muhammen b"edeleri ve iktiza eden temi nat miktarları ve teslimat müddetleri aşağrdak' 
velde gösterilmiştir. .11,14 

3 - Alınacak balast, cetlvelde gösterildiği veçhi le altı guruba ayrılmış olup her gurup ayrıca 1 

olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. rt· 
4 - Eksiltme, Devlet Demiryolları Balast muka velenamesi, kapalı zarf usulile bala t ek ilttne ... ~11,ı 

namesi ve Baymdrrlık isleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları Afyonda / 

İşletme Müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. Ve izahat istiyebilirler. b·ııf' 
5 - Eksiltme, 1·9·936 tarihine tesadüf eden salı günü Afyon Şehir İstasyonunda 7 inci İşlctıne r~l'' 

sındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı kanuna ve 4 ünciı maddedeki ş~ ıS e 
tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarım havi zarflarını mezkur tarihte saa 

kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. (435) 
Balastııt 
Cinsi Gurup 

No. eı 

II 

111 

iV 

v 

VI 

Bulunduğu 

Hat 

Eskişehir • 
Afyon 
Afyon 
Akşehi( 

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

Ocak ve Muhammen Muvakkat 
Toplama Balast Bedel 
Yerleri Miktarı Lira 
Kim m 
40. 000 1000 
94 i 800 1000 
227 900 3000 

185+ 000 1000 
186+ 000 1000 
223 + 249 5000 

267 t 282 300() 

4<m 500 8400 

1200 
1200 
3600 

1200 
1200 
4500 

2700 

8400 

Teminat 
Lira 

180 

270 

180 
337,5 

202,5 

630 

YENi 8 NEl\IA 
BU GECE 

Teslim 
Müddeti 
Ay 

4 

6 

4 
6 

6 

7 

Ocak Kırıt'l' 
Balast .. " 

,. 
" e Toptaına ~115t 

Kırına Bıı 

.. .. 
Ocak J{ırıt13 

Balast 
2-372~ 

Sinema aleminde şöhretini hiç kaybet miyen Greta Garbonun emsalsiz eserı 
RENK L I PEÇE 
GÜNDÜZ tKI FLIM 

1 - SiY AH GÖZLER 
2 - KORSAN KIZ 

GECELERi YALNlZ BiR FiLM GÖSTERiLİR 


