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l'f.ONCU D1L Kl'RCLT 11 

"Dil milletin kendisidir" diyen 
fransız filozofu ebedi hakik~tlerden 
b. • • .. J • t" Dil tıpkı bır SOl-
ırını soy emış ır. h • b" 

kud · · aız ır yete gibi yaşama retinı . h 
'Varlıktır. Bımun için dil, da~a ~
reket halinde bulunan dinaınık bir 

.. ____ .ı· Şu halde bir sosyete 
tllUCSKKUlr. d • •nla 
İrinde ya-ılan esaslı ve enn 1 

• 
:r ·.1 ti · · dil üze· lab ve antavış hareke ennm .. .. 

rinde mii·~"ir olmaması mumkün 
değild;r. fnkılah fikir ve duvgulan • 
nı padiıuııhlll\r devrinin diliy~e. arllat· 
inak be"..t kabil olmadığı gıbi o ~· 
manm dil h"'('lcmdaki dü~~o~lenY· 
le bizim simdiki dütüncelenmız ara· 
. d ._ b"' ""k farklar vardır. im· 
ım a J>I"!~ nvn d ~• 
paratorluk, kudretini ~halktan e~u 
aaraym m1ıtlak kudretmden alrrdı. 
Sarav k~nd;~ini teskil eden muhte
lif miU-•1p~•n mürekkeb saydığı 
için, tii...ıt d11i de muhtelif dillerden 
te§dckül elmit bir müessese ~ 
edilirdi. Gecen asırda türk gramen
ni yazmış olan, Cevdet. ~qa, Şeyhi 
Vasfi Ribi zatlar türk dılıne osman 1 

am derler ve onu "üç lisandan 
letekkül elmİf bir lisanı azbül· 
beyan,, nlarak tarif ederle~di. ~ 
nıanlı dilinin tamtıraklı kelunelennı 
kuHamumynalar "türle" diye istihza 
edilirdi. 

vakıa her dil batka dillerden 
yardım görebilir. Meseli in~izce 
de o kadar çok f~ıız~ kelameler 
vardır ki Volter bile biraz da alay-
lı bir dil ile (ingilizce ~z~k fram~· 

d t... _ -•- bir -Y delildir) demit-
ca l'!n ouıı- r- • ya· 
ti fakat biz;m türlcçeye gıren • 
~cı k~l;me-ler hep kendi kaide~e?, 
Ve laya&etl-rivle gİnllİf olduğ~ IC~ 
(oıma"'' ~:li de) (oımanlı milleti) 
ribi tu'h•ı bh· .ey olmuıtu. 

lıdcılib Tudii1i'i Liı tanft.m 
tiT buit1-.stirirken diler taraftan da 

ı İcı ta..;'1 IU'&flt1'1Dalan gibi çok e~ 
:;" metod1"da dil itini de muht~if 
bakmllar"ııı.n araştırmağa koyu ., • 

B""viik Önderin başkanlrgı 
muştu. u d ·· .. n bu 

bü ··ıc il~si altın a yuruye 
ve yu clar ve-
hareket 1'avrete sayan '?nu. t rih 
ri,yor. Giineş • Dil nazanyesı a 

araıtmnalariyle m~y~~~a 5~8:" ~a: 
kikatleri gerçekleıtırdıgı gıbı t~ ok 
ye kadar izah edi)emiyen blırçrak 

l . t 51\de ve kolay o a 
ıey en gave k dil' · bütiin 
izah etmittir. Tür .. "k d~l1lnerden bi. 
·~ili o'l\11 buvu ı 
u ere ana d ki fki artık ger-
ri oldtıITTı h"'. '?" . a ·~ci dil kon· 
reklesivnr. Rınncı ve 1 

1 b. "n 
~ 1 t" gu·· ze ır yo • greleri d•I h•tt ,,. ıne ,. 
tiem ver-:,.t1 ~iitün mederu .mek~l 

: • 1 • in de jdlra ı e le1cetler "11 ... ,~..,, enn d·ı h 
yapılan Nı, hitvük k?n~ ~ 

"'lcetine ... l,A '-iiyük bır ~rlcvedil' bir 
_ı-A! 9· wandan tu 1 

•erecCKnr ır J dca dıiı gibi 
tarih ha\c,~; ortavı ç ;Derin ta· 
lti~er tar.-ftııtn da yabancı her türlü 
halddim(in.ı•" lcttrtul~~ . • hatz 
lnki--~ • t•k,.1<: kabilrvetını . 

&U ve tA ' • kadar zengın 
\re en m~ern d·•ler • J( 1t11 vı 
Lir dil fu1.1'ne ,elecekltır. .,;r;olla· 
&rin P"O'"f'I\"'" kut ar, ı rt • 

• 1 rmasını ve o a nnda v•~; ,,t..,v l\r •r·- • • t 
1 rpmesını e· ya yem J. .. '..:'<at er se 

bı~nni eyleriz. . • KOCOKA 
' Necıbala 

İtalya ile ticarRt 
anlaşma ı 

. da imzalı 
ı 1 h"'klimetıyle aramız ta ya u .• ~ an· 

4 nisan 934 tarihli ticaret ve kh_rıng . 
936 t rihınden ı· la masrna 20 temmuz 1 a . • . 

. t •masına ıkı hü· 
tıbaren iiç ay daha uza 1' •• • 

1 nlaşma uzert• kUmet arasında yapı an a 
ne karar verilmiştir. 

-·-----.. -··· ____ ...... _........ ... 
Dc,·lct Demir) ollarında ~·~ıı 

1 .. ..k tcuzılat } olcularrna Hl) u 
ıı " ··ı unııa )apılrııı"tır. arı ı;;u 11 

mül'acnat 
............. _______ . _ ...... --·---·----· . 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

22 ACU TO 1936 CUl\fARTE 
-M-----•-UH_U .. -M .. H• .... -H,, ___ ........................... ...... 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

üçüncü Dil Kurultayının 
hazır hkları bitti 

Bilginlerin tezleri Kurultaya verildi 
Ankara halkevi. k uı·u]tay dolayı iyle 

7~ııgin bir program hazırladı 

Şehidliklerimize minnet çelengi 

Kamutay tarcıfından seçilen 
bu gün lıareket ediyor 

l1eyet 

kurnutayın Montrö boğazlar anlaş- ı 
masını tasdık için yaptıgı fcvkcıllide 

celsesinde, meclisin saygı ve hıirmetle· 
rini ifade etmex üzere şehidliklerimiıe 

bir minnet 5el .. ııı gi konulm sı kar ı . 

mış ve bunun için bir reı Hkılı, bir 
idare amiri ile bir dıvan k tıbi ve 
kura ile seçilen 7 mebustan muteşckl il 
bir heyetin bu vazifeyi yerine getırme• 
si umumi heyetin tasdikinden geçıı.ışti. 

t b 1 (Telefonla) - Oçüncu dil stan u, . . •. 
kurultayının hazırlıkları bıtmış gıbı· 
dir. Gerek yabancı alimlerin, gerek· 
kendi bilginlerimizin tezleri Kurulta· 

ya vreilmiştir. Bu defaki topla~tısı. i· 
le Kurultay milletlcrarası hlivıyetınl 
tamamiyle alınış ve her yerde aynı ali· 
'ka ile karşılanacak değerini bulmuş~ur. 
34 ağustosa kadar bUtün yabancı ihm· 
Jer gelmiş olacaklar ve Kurultay o 
gUn mutad merasimle açılacaktır. 

Dün halkcvindc dil, tarih ve edebiyat 

şubesi azalaryile gazeteler .m~messilleri 
bir toplantı yaparak üçüncü dıl kurulta· 

.. betiyle kurultayın devamı 
yı munase 
müddetince büyük dil inkilabını blit~n 
büyiikliiğüyle canlandırmak için genış 
bir proğram hazırlamı tardır. • 

Bu programa göre, kurultayın dk 

toplantısını yapacajı pazartesi akpmı 
halkevinde yapılacak olan toplantıda dil 
inkilabının mana ve şümulü etrafında 
bir konferans verilecek ve türk edcbiya. 
tının muhtelif devirlerine aid Jİİr ve ne· 
sir parçalan okunacak ve bu arada bir 
de konser verilecektir. 

Sah ııkşamı gene dil kurultayı ctra· 
tında tc: ahünıt ile bir konser verilecek 
ve f'ine1T.a gostcrilecektir. 

Çarşamba akşatnı evde yapılacak. o: 
lan toplantıda tiirk dilinin zenginlığı 
mevzuu uzcrinde ikincı bir konferans 
"rllecelr ve ~Umlf ,ur ve neıır par~· 

tan okunacaktır. 

Edvard Kır al 
Korfuda 

Koıfu. 21 (A.A.) _ 1ngiltere Kıralı 

Sek rnci Edv rd. burada yaı mevsimi· 

ni geçıımektc: olan Yuıırınıstan kır~h 
nı ziyaı et etmeı< uzerc buraya gclmış· 

tir. 

Kı al Edvard Sal burgda 
bulunduğu rrada 

Atına 2l (A.A.) - Atına Ja bil 

dırİ)Or • 
Butun yunan gazetel rı bugun Kor· 

f imi olan tngilt re kıralı ıcki-uya ge 
. . L'dvard"ın fotograflannı ne ret. 

zıncı ıı;;.. 

mekte ve kırata hoş geldinız demekt:· 
. 1 Gazeteler kıra! Edvard'ın otorı· 

dır er. 

l · yalnız kırallıkt n çık .. rmıyan te ennı 

h. klimdarlardnn oldugunu ve hemen 
u . b' h kendini go teren kuvve ı ır sıyete 

1 k olduğunu yazmaktadırlar. Gazcte-
ma ı · ı · · dk 1 ler, Korlu halkının hıs nnı sa ı o an 

"lletlerin muhabbet ve teveccühunü yu-
mı 11 t" namına İngiltere kıra ma ız· 
nan rnı e 1 

t 1< 1 unu ılave eylemekte· har etme< 

c:.rıer. • 1 ·ı 
Mesaje d"At n gazete ı ngı terenın, 

il tıer idn agrr ba lılık ve sn. butun mı e 11 

Sonu 5 foci saytfsda 

Parşembe akşamı rnunasib hitabeler 
ve şiir, Musiki parçalariyle tezahürat 

devam edecektir. 

Dil kurultayının mesaisin~. son .v.ere
ceği cuma günU akşamı ise turk dıbnln 
derinliği ve uçuncll kurultayın kazanç
ları etrafında bir konferans verilecek ve 
diğ•r gec,.Jerdc olduğu gibı önceden ıe. 
•1 • •• • ,..,.rr_ı:ıları okuna· 

çı rnış ur "e nesır r- r 

caktır. 

Denizlide Dil Kurultayı dolayı-
. h·lc ba\ ram ,·apılacak 

D : 1. 21 ~(A A.) _ parti ve hal-
enız ı, . •

1
. k 

. ü ·· cil tUrk dı ı u· kevı kurumumuz çun 
kla~ması dolayı· 

rultaymın açıhtmm ya :r • 

siyle bu buyuk ve ulusal bay~aı_n gunil· 
. h eket ıçınde ge· nun hır heyecan ve ar . . 

d' le bır komı· 
çirilmesini temin maksa ıy . . b' 

. b yram ıçın ır te kurmu~ ve komıte a 
program hazırlamıya baştamı§tır. Konya say/avı B. T~vfik Fikret Sılay 

Bu heyet; bı,,gi.ın rciı:; vekı1i il. 1 t:v• 
fik Fıkret Sıl.ıy'ın başkanlıl;ı .tltın<'.la 

idar amiri Halli Ba}'rnk (B yazıt). tli• 
van katıbi Ziya Gtvher Etilı (Çanaı<k.t• 
le), ile Bn. Ilatı Çırpan (Ankaıa). BB. 
İsmail Kemal Alpsar (Çorum), Hıkmet 
Işık (Erzin.:an>, General K zım rnanç 
(İzmir), Mukcrrem On sal ( lsp.ıı ta), 
Dr. Şukrü Şcnozan (Ka tamonu), Ge· 

neral Nacı Eldenız (Seyhan), ve daire 
müdunı Rüşdıl'den mUtcşckkıl O'. r, k 
l2 O trenıyle Polatlı'ya gidecckleı ve 
Sakarya ehıdhklerını ziyaret cd cck

leıdir. Ertesi gl nu Afyon'da Dumlupı· 
ııaı şehidliklerı i} aret cdılccek ve 24 

a ustosta A fyon'a donıip lnonü d1id· 

lıkleri ziyaret edılcccktır. Agu:ııto tın 
29 unda lstan' ıl'd n vapurla Çan.ıkl,a
leye gidecek ol n heyet çok guzel h. ır· 
lanan minnet çeJcnklcrıni clııdlı c ko· 
yacaktır. 

«Kamerun» vapurunun tevkifi üzerine 
1 ]>anyadaki alman deniz 
şiddt~tle nıukal>ele edec ğiııi 

k nvvt:.tleri 

l\ladrid 
){11ııı&lJJ{J;1111 

lıükii nıet iııt~ 
siddeh' 
' hildiı·tli 

irıın cephesinde şiddetli bir ınulıarebe otdu .. 
..... Fakat iki taraf da mevzilerini muhafaza ediyor; asilerin kaynaklarından 

JJildirildiğine göre hükümet kuvvetleri şehri boşaltıyorlar 
Berlin. 21 (A.A.) - Kamerun adın· 

daki alman vapurunun ispanyol harb ge· 
milcri tarafından muayenesi dolayısiyle 
İspanyol sularındaki alman filosunun 
kumandam, 1 panya hiıkümet filosu ku· 
mandanına bir telgraf çekerek ezcüm· 
Jc şu ihtarda bulunmuştur: 

"Bu gıbi şiddet hareketlerine karşı 
müsamaha gostermcge mütemayil deği
lim. Kumandam altındaki bütün kuvvet. 
lere gemileriniz tarafından haksıe ola
:rak yapılacak olan her türlü şiddet ha· 

rcketlerne tiddetJe mukabele etmelerini 

-emrettim. 

Olimpiyada giden 
porculanmız döiıdü 

İstanbul, (Telefonla) - Bcrlin olim· 
piyadlarına iştirak eden tUrk sporcula· 

rmdan güreş, basketbol, deniz sporları 
ve bisiklet kafileleri Romanya bandıralı 
Prcnsipcsya Marya vapuru ile bugün 
§ehrlmize gelmişlerdir. Sporculanmızı 
getiren vapur s at 16.15 de Galata rıh· 
tımına yanaştığı vakit bayraklarla do· 
nanmı§ bulunu)Ordu. Genç 11porcuları 
karşılamağa gelen on bine yakın bir ka.. 
lab lık rıhtımdan taşmı , caddeyi dol· 
;Jurmuşta. Bu kalabalık arasında Ka· 
mutay asbaşkanı Nuri Conker, bir çok 

.sayl vlar, belcdıyc ve spor kurumu mil· 
mcssılleri göze çarpıyordu. 

Vapur rıhtıma tamamen yanaştığı sı
ralarda şehir bandosunun İstiklal mar
şını çaldığı duyuldu Bandonun teren· 
niimatma rıhtımı ve caddeleri dolduran 
halkla beraber, vapur güvertesinde di. 
zilmi bulunan sporcular da iştir.ik edi· 

yorlardı. 

Nihaye.t {;e .çıerimiz birer bırer, hal
kın coşkun tezahuratı arasında vapur· 
dan çıktılar ve halkın omuzları üstünde 
tomobıllerine kadar götimildi.ıJer. 

Futbol kafilemiz yarın alıahki eks· 
presle ehrimlze donccektir. 

Berlin, 21 (A. A ) - 1 p~nya sJla· ı 
rı~da. b~lunınakta ol n im n harb ge
mılerını de ıştırmck u eıc Amiral 

Böhn'un kumund. sı altında ) eni h:ırb 
gemileri gönd"ı ılmişlir. Bu fılo, Ami· 

ral Fon Spec ırhlısı ile Nunbeı >:: ve 

Laypzig kruv örlerinden ve don tor· 
pitodan miıre kcptir. 

Alnımı tlorımnnu. ı lm~lmmmuln
m 11. llitlt•ı·I,• ~iiri':sı•t•ı•la 

Berlin, 21 (A A ) - Alnı. n donan· 
ma ı başkuman l nı Amı 1 Heder B. 
Hitleıle goru mel. uıerc tan are i.e 

lspanyol •l'Jı "rl 

Berhtes adcne hareket elmi tir. 

San Seba tıen, 21 (AA.) - Al ttn 

konsol o u, buradaki 25 almanın h > cı'' 
nın tchlıı de olduguna hukmedcr k 1 ın· 
laı in lı r bcr bugun ~hri t ketmel e 
kaıar v rmi tn. 



~LJ 

1 Ş~VD~N 
...._ ___ BORA~ 

Sel gi ,.e ki~ 

" .... yszrB:, ıspanyorrarı oyıe ~ıcrdeW bır taassubun beyecanr kavramış 
ki bundan sonra m e r h a m e t iki taraf için de bir zaaf sanılacak ve 
böyleJilcle de ispanyol toprakları yabancı sömürgesi olmağa yarar bir çöl 
haline gelecektir. Bugün şehirleri kudurmuşluklarile birer harabe haline 
ıetirmekte olanlar, fsrzedıniz ki yarrn si/ahlarını bıraksınlar: bunlarrn 
bir daha birbirini sevebileceklerini umar mısımz? Uyanan kini söndür
mek ı,in ıısrr lazımdır. Görelim ve anlayalım ki iç muharebe bir millete 
rzıusaJJat olabilecek ilet/erin en korkuncudur.,, 

Yirminci asırda Gallus böyle mi konll§acııktı? Fabt sevginin birle~ 
tfrici ve kinin ayırıcı kudretini gf>z/e görünür ve elle tutulur halde etra
fımızda bisutmek hangi düşünebilen insan icin faydasızdır? 

1 

Nişanlıdan ayrılmanın ce~ı 

lngilterede nişanlıdan ayrılmanın cezası vardır. Geçenlerde. biri Glıs
kov'da ve diğeri Londrada, bu -reşid iki dava görülmüştür. 

Glaskov'da, nişanlısı tarafından bırakılmış olan kadın 42 yaşında, ni
şanlısı ise 82 yaşında idi ve kadın 2000 ingiliz lirası urar ve ziyan d.va 
ediyordu. Hikim gDlümsiyerek 25 lira 2arar ve ziyana hükmetmiştir. 

Londrsdskl davacı gayet güzel bir kızdı ve bir i§ adamı ile birlikte 
Hindistana gitmi§ti. Ortıda kendini adamın karısı olarak herkese tanıtan, 
fakat resmi surette ni§anlanmamıı olan kzz Londraya dönüp de ayrılma 
zamanı gelince doğru mahkemeye baş vurarak zarar ve ziyan davası ikame 
etmi§tir. Mahkeme, evlenme vidinde bulunmadığı halde .kıza birçok elmas 
bedıye etmiş olduğunu göz önüne alarak erkeği yalnız on kuru§ ödemeğe 
mahkum etmiştir. 

Kız mahkemeden çıkarken kendisine, müstehzi bir tavırla intiba)a.r!m 
soran gazetecıye: "Davamı kazandım yal" cevabım vermiş. 

Kadın ne zaman haksız çıkmıştır kil 

Bnşka hir alemin dedikodu u 

Biliyor musunuz ki sinema y J. 
thzı küçük Shiı!t'y 'l f'mple son gtin· 
'erde birinciliğini kaybetmi§tiri' 
Şimdi sinemct meraklıları HoJJy
wood'da, yıldızları şöyle sıralıyor

lar: Fred Astaire, Ginger Rogers, 
Shirley Temple, Clark Gable, Nnr
zn3 Shearer, Claudette Colbt. t /a· 
mes Cangy, ]oan Cra.wford, Dick 
Powel ve Mirna Loy. 

Sinemada, Olimpiyadlar filmini 
!seyrederken: 

- Bak, bak Paulette, işte ben, şu
rada, nah işte §Urada, görmüyor mu
sun_. en arka sırada? 

(Berliner 11/ustrierte Zeitung'dan) 

Yazmak sanab 

- Canrm, burada soğukça bir şey 
içmek kabil değil mi? 

- Elbette kabil .... Kışın. 
(Le Populaire'den) 

~npa 

Her hafta lngiltereden eski gra• 
mofon plikları ile dolu bir vapur 
ayrılmakta ve Alrikadan Hindistan 
cevizi, muz ve bunlara benzer mah· 
sullerle dolu bir başka ingiliz vapu· 
ıuyla karşılaşmaktadır. 

Eski pllk ver Hindistan cevld 
al: Miliddaa ö~eY,e doğru mu zidi· 
1oruzl, 

Fransı• Alcademisi aıisından Marcel Prevost "Kadın me7i.tup1arr,, ve 
"Yarz bakireler., i ile mqhur oldugu kadar ".Yu .s.ınatı .. aclındakı ese• 
ri ile de tanınmı§tır. Sanatı öğretiyor: -"Kelimeleri 'Sentaksa göre sırtı• 
lamak yazmağı bilmek değildir. Yazabilmek, fikirleri kelimelerle dosdoğ
ru nakletmek, cümleleri düşüncenin gidişine gore kurmak, alellidc lor· 
mülıerden ~ekinmek ve yeni formüller bulmak san2tıdır.,, 

Yazmak ~natı bundaa ibaret olsaydı her yazan hı;; olmazsa Marcel 
Pıevost olmaz mıydı? 

l' tni romanlar 

Robert Brillaut'nun "Avrupa,, sı ve Bruno Brehm'in "Bu ı'ş böylece 
başlamıştı ... ,, sı Avrupa gazetelerının edebi saytalarrnr dolduran ba~ ıca 
mevzulardandır ve harböncesi A vrupasını birınci roman bütünlügu ile, 
ikinci roman da Avusturya· Sırbistan davası salhasıyle göstermektedir. 

1918 denberi di1nyada olup biten işler göz önüne getirilince bu iki 
romanı, bütün edebi ve entelektüel iddialarına rağmen, nihayet bırer um· 
hl romaa telfıkki etmek lazımdır. 1914-1918-1936.... v~ merhalede dü1Jya 

lspanyol ibtilfıline :vardı. Ne terakki/ 

.. 

· .. Nimbu~un maceraları - ... kazadan kurtulduktan sonra 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Et fiyatları 
lstanbul, 21 - Et Hatları hakkında 

belediye tahkikatına devam etmektedir. 
Bu tahkikat ortada gayri me ru rekabet 
olmadığını göstermiştir. Fiatın ucuzla
tılmas hakkında teklif edilen tedbirler 
arasında etlerin mezbahadan nakillen
nin fenni şartlara riayet edilmek şartile 
serbest bırakılması muhtemeldir. 

Bir ölüm 
İstanbul, 21 - Dün Beykozda .Meh· 

med adında 18 yaşında bir adam deniz
de ölü olarak bulunmuştur. Evvela bu
nul\ bir cinayet olmasından üphelertil· 
miş. sonra kaza olduğu meydana çıka· 
nlmı tır. 

Festivallerin İstanbul 
haftası 

Tstanbul, 21 - Festivallerin İstanbul 
haftası itfaiye g\inile yarın bitiyor. Es
ki tulumbacılar ve a keri itfaiye gös.te
rişler yapacaktır. 

Fotograf sergısmi 
gezenler 

İstanbul, 21 - Bugün kapanan fo· 
tograf sergisini 30.000 kişi gezmiştir. 
Aynı binada salı günü ltarikatör 
ve eski yeni mizah gazeteleri ~ergisi 
açılacaktır. 

Avcırar bayramı 
İstanbul, 21 - Avcılar cemiyeti ö

bürgün Anbarlıda avcılar bayramını 

kutlayacak ve atış müsabakalan yapıla
caktır. 

Cim Londos geliyor 
lat;>.nbul, 21 - Dünya serbest güreş 

fUJlpİyonu Cim Londos bugün telgraf
la belediyeden müsabakanın tertib e
dildiği gUnü sormuştur. Cim Londosa 
karşı çıkacak pehlivan pazar günü yapı
lacak müsabakada seçi ecektir. 

Fransız maarif nazırı 
İstanbul, 21 - Fransız maarif nazı. 

rının bir tetkik seyahatı yapmak üzere 
İstanbula geleceği söylenmektedir. 

DlL KÖŞESi 
-

•• ••• demek .en doğru ve yerinde 
bir hakikatm ifade ve izahı olur .. " 

Hakikatın yanlışı olur mu ki doğ
rusu bulunsun! Sonra yerinde bir ha
kikat ne demektir? Muharrir adece 
ıunu demek istemiş: 

" ••• demek bir hakikatın en doğru 
ve yerinde ifadesi olur." 

• • • 
Bir serkvha: 
"Tevfik Fikret'in 21 inci ölüm yılı" 
"Ölüm yılı" garib ve bir mana ifa-

de etmiyen bir tabirdir. 'ôlDmüniln 21 
inci yıldonümii" veya hiç olmazsa "21 
inci öJÜm yıldönümü" denmek icab 
ederdi. 

• • • 
"Son iki yüz yılı meşgul eden en 

mühim meselelerden biri ... " 
Yıl, "meseleyle nasıl meşgul olabilir. 

Yazdrhmız bazı cümleleri arasrra bir 
garb diline çevirmek suretiyle mihem:e 
vurarak, garabetini daha iyi hissederı"z. 

••• 
"Omer hakkında fikir yiirütenler 

Şel·""' · r arayıcılarından çoktur." 
"Altın arayıcıları" nı hatıra geti

ren bu "Şekspir arayıcılar/' tuhaf bir 
hulus olsa gerek. Acaba "Şekspir tet
kikçileri" mi denmek istenmiş?. 

(Le ]ournafden) 

ilk üzüm ürünü de\ 
izmire geldi 

İzmir, 21 (A. A.) - Bu yılJ.D Hk 

kuru üz.Um mahsulü dün mutad mera
simle borsada piyasaya çıkanlnııştır. 

ihracatçı tacirler ve müstahsillerle Ö• 

teki ilgili zatlar huzurunda. vali Fazlı 
Güleç. piyasanın gerek müstahsiller ve 
gerekse memleket hakkında hayulı ol
masını dileyerek ilk nümune masasının 
örtülerir.i açtı ve ilk alışveriş sekiz 
kuruş ile on bir buçuk ara ında ve ikin
cisi de on bir buçuk ile on iki arasında 
oldu. Sab§ hararetle devam cunektedir. 

Gelen incirlerin hepsi 
satıldı 

lzmir, 21 (A. A.) - Dün borsada 
piyasaya çıkarılan dört bin yedı yüz 
çuval incir kimılen aatılmlJtır. Bu gün 
mahsulün yirmı tonu bir İıveç vapuru 
ile ihraç edilmektedir. İnciri vapura gö
türen mavnalar bayraklarla süııler.mit. 
davullar çalınmış ve mutad tören yapıl· 
mıştır. HaJkm bu tezahüratına liman
daki vapurlar düdüklerini öttürmek su
retiyle iştirak etmişlerdir. 

Tekirdağda yaptırılacak 

göçmen evleri 
Tekirdağ, 21 (A. A.) - Bu yıl Te

kirdağ bölgesinde 1800 göçmen evi ya
pılması kararlaştırılmış ve evlerın in 
şaatı milteahhidl:re verilmiştir. İnşa
atı hızla ilerliyen bu evler, şimdiden 
sonra gelcceit göçmenlerin vakit geçir
meden yurdlandırılmasına yarıyacaktır. 

Ankara Halkevi avcIIar 
bayramı 

Halkevi avcılar bayramı yarın yapı· 
Jacaktır. 

Avcılar yarınki bayrama hazırlan
mak için bugUn saat 14 deri itibaren 
Halkevinde toplanmıya başlıyacaklar· 
dır. Bu toplantı 17 ye kadar sürecek -
tir. 

Bu bayramın, şu şekilde bir prog
ramla yapılacağını haber aldık: 

1 - Avcılar, 23.8.1936 pazar günü 
saat 5.30 da Halkevinden kalkacak oto
büslere binmek üzere hazır bulunacak
lardır. 

2 - Bayram "Nemek,, diye anılan 
korulukta yapılacak ve otobUsler mu· 
ayyen saatte bu istikamete mütevecci· 
ben harek:t edecekler ve burada top· 
lanacaklardır. 

3 - Koruluğa varıldıktan sonra 
bayram komitesinin göstereceti yerde 
avlanmalar yapılacaktır. • 

4 - Avlanmaya giden avcılar saat 
ıı ile 12 arasında tayin edilecek yerde 
toplanacaklardır. 

S - 12 de yemek yenecek. yemek- . 
ten sonra nişan atışları yapılacaktır. 

Ve avcılar arasından seçilmiş bir mU
zik grupu bayrama karışacaktır. Muh
telif oyunlar oynanacaktır. 

6 - Bayramın başlangıcı bir avcı 
müfreze tarafından yapılan atışla ilan 
edilecektir. 

7 - Saat 18 de otobüslerle Halke
vine dönülecektir. 

Muratlıda yeni bir aygır 
deposu 

Tekirdağ, 21 (A. A.) - Muradlı na· 
biyesine bağlı İnanlı aygır deposunda 
bu yıl 75 bin lir;ıı aarfiyle modern bir 
aygır deposu ile bir inek ahırı yapıla-
caktır. Projeleri hazırlanan bu binala
rın inşaatına yakında baş1anacaktır. 

İstanbul spor Edirneye 
gidiyor 

Edirne, 21 (A. A.) - 1stanhulspor, 
iki maç yapmak üzere bu akşam §chri· 
mize gelecektir. Edime bölgesi spor ku· 
rumu ve sporcuları arkada§larını karşı
lamak ve istirahatlerini temin için ha
zırlıklara batl:ımıılardır. Maçlar cu-

Ankaran 
Yeni kaza ve nahiye! 

Ankara vilayeti merkez ,
0 bağlı olmak üzere kurulan "l{eçı 

nahiyesi ile 3012 sayılı kanunla 
den kurulmuş olan "Çankaya. •. 
na bağlı (Dikmen) ve (Ccbcct) 
yelerinc bağlı köylerin listesi: 

., 
Keçiören nahiyesine bal 

köykr 
Keçiören, Ovacık. Pursalctar, 

cav:iran, Gicik, Peçenek, Aydıncıt, 
tik, ) 

···ren Bu köyler, merkezi (Kcçıo 
olan nahiyeye bağlanmışlardır. 

Yeniden te§kil edilen Çan . 
ka;;1umuı bağlı nahiye ve k 
. Çankaya -merkezi oahiyesi: 

Balgat, Karakusunlar, '/ah 
Lodumu, Çavundur çiftliği, 

Dikmen nahiyesine bağlı koyltl' 

Dikmen, A,ağı İmrehor, Ort; 
rehor, Yukarı İmrehor, Miihye ( ç 
hiyesinden alınan), Karataş. (İç 
yesinden alınan). Yakupabdal (İÇ 
hiyesinden alınan). 

Cebeci nahiyesine bağlı köyler: 

Kayaş, Mamak, Karaağaç, p.ra~, 
Ureğin çiftliği, 'Oreğil, Kusunlar, 1' 
rıs, Bayındır, Kutludüğün, orta 
Kızılcaköy , 

Gölbaşı nahiyesine barlı köyle\ 
Hacılar, Kızılçaşar, İncik, 'fU(je 

taş, Koparan, Yavrucuk, Çakal, . 
der, Punal, Karaoğlan, Ballık, 1/ıf 
cık, Taşpınar. 

Küçük Yozgad 
köyler: ıı--

Küçük Yozgad, Karacaha~• ı,ı' 
sanoğlan, Hisar, Hediye, Yenışıht ,ıs) 
yadibi (Kurbağa), Yeşildere (Pe~,~ 
Odabaşı, Kuşçuali,. Kılıçlar, Barut 
rikası, Deliler 

Aydında tütürt 
ürünü cok ve ... 

nefistir ~ 
dıtl• 

Aydın, (Hususi) - Bayın gOI' 
Bakanı Ali Çetinkaya geçen yıl bU rt1 
terde Aydına geldiğinde Parti ve t1 6' 

• 1 usttil1 
alanlarının arasında demrıyo bit 

20 metre genişliğinde be~onar~e ıcar 
köprü yaptırmağı vadetmışlerdı. tı' 

ri baŞl• 
rünün yapmna iki gUndenbc ied 
mıttır. Trenlerin geliş gidişine se p 
vermemek Uzere in,aat geceleri ;, 

mektedir. Köprü bitince Aydın Ço 

güzel bir alan kazanacaktır. MI 

k J.YDY Sayın Bakan bundan ba, a ti 
k" o01et 

suyunun istasyona kadar 7 ı V' 
uzunluğunda borularını da Devlet 

miryollarından verdirmiştir. 

Küçük eyyalılar 

bu ··~u ız 1~ 
Dün Aydınımız~ ~n ~\l1: ,_,.,.,.r 

§lnda üç türk gezgını gelmıştı_r·. fi~ 
rada odun ve kömür mütcabhldl ~ 4 

ze1'11 
ıeyin Orgun 12 yaşmda kızları oi 

0 da 
vet, 9 yaşında Sehavet ve 7 yaşı tııı' 
lu Yılmaz bundan 45 gün önce 1',. 
olarak Ankaradan ayrılmıslar, orta. 1,. 

b• ok "1 
nup ve garb~ Anadoluda ır Ç td"' 
yet. kaza ve nahiyel~ri. dol~şrnışl~e~ 
KüÇük seyyahlar gıttıklerı yer ,1'fı 
otel veya bildiklerinde kalınaktad:., 

. 1 rnl, 
Dün Aydından İzmire gitınıŞ c 

Tiitün iiriini.i 
·dütllll' 

Aydın inhisarlar Başmü <1f 
bölgesinde bu yıl tütUn ürünU çoic 

nefistir. ı;ıce cJ' 
Çine'de 640, Nazillide 19, S ..,, 

763 Denizlide 211, Çarda 89, 'f• 1.1!~ · ıs ,,_ 
811 ve lspartada 85 ki, ceman 26 ··ıge -
tar tütün ekilmiştir. Geçen yıl ~ ıcJlı 
nin tUtün istihsaiatı 1,300,000 k~tıt 
Bu yıl 2 milyon kilodan fazla it I 
edilmektedir. Havaların çok ınUd rt~ 
mesinden ürün gerek kalite 'Ve gel --* 
ıe randıman bakımından geçen Y

I J r 

re iki kat fazla olmuştur. 



I Sovyetler Birliğin~e 
. .1 . . ı· ı~l' 1\ 1 edı yor rr cthıst•t erııı ıs 111 . 
' Moskova 21 (A C...) - Dün suikast 

maznun1arının isticevablarına devam c· 

d · · · f Zı'noief Kamenef. ilmış ve Sımırno , • 
Y · tethiş ku· Varaçkovski Olberg. urın 

' . 1 • ı kk nda izahlar rumu ve faalıyet erı ıa ı 

vermişlerdir. 
Maznur.lardan OlUerg ve Yuri~ T~oç 

kinin direktifleri dahilinde tethışçılc 
rin alman polisinin yardımı ile çalışını~ 
olduklarını tafsilatiyle anlatmışlardır. 

iki eski Troçkiıtt'in tethi~ hllre· 
keti hakkında yazdıkları 

A A ) Tas ajansı 
Moskova, 21 ( · • -

bildiriyor: . 
1 

Z. . Kamanev ve ötekı suç U· 
ınovıev • 

tarın mahkemesi dolayısiyle, eskı trol( 
kistlerdcn Piatakov ve Rakovski Pravda 
gazetesinde yazılar neşretmektedi~ler. 
Piatabv makalesinde ezcümle dıyor 

ki: . 
osovyet Rusyadı yapılan ~lçakç~ cana· 

d • Tr""'kı oldugu, ve yetleri tertib e enın -:s • , 

b··yük bir og"lu olan Kırov • 
vatanımızın u w 

k ilinde de Troçki'nin dogrudan 
un a . d" n1 

~ w b lundugwu qım ı a a-dogruya pannagı u :ı 

tılmrştır. Bu, tarihte eşi rastlanmıyan 
bir cinayettir. Beşeri lisan bu alçak ka· 
tilleri teline kadir olacak kelimelerden 

mahrumdur.,, 

Tethiş hareketi hakkında _fzves -
tiyunm bir makcılesı 

Moskova. 21 (A.A.) - Tas ajan~ı 
bildiriyor: tzvestiya gazetesinde b~r 

d kd" kı• makale n"li-reden Karl Ra e ıyor • 
"Far· ·n asağı tabakaları kahra· 

manian birer hirer kendint göstererek, 
birbirlerine zrt ifadelerle Sovyct pro· 
letary;ı"mın en güzide adamlarını öl· 

{w ... an hükiimetinin 
tın3.ns siyasası 

A t i ıı a ' 2 1 ( A . A • ) - A
. d' · or. Başbakan mua· tina ajansı bıl ırıy • 

. . bakanı B. Zavitsianos 
vıni ve fınans . 

k 'd . •an Atlantis gazetcsının 
Nevyor a ljl h. 
muhabiri ile bi. görüşme yaparak, U· 

kümetin e.-on:>ır.ik siyasa~ı .hakkında 
kendisi .e şu iıahları vermış~ır:. 

"- Biz fin.11nsal problemı. bıc mas~ 
rafları az 'tma pıoblemi olarak telc1kkı 

. ı· Biz henüz bir araştırma dev· 
euıyoruı:. .. . 

dey·z ve bı. devre uzun sumııye· 
re sın ' . h 

kt
·r l ı ay sonra tamamıyle azır 

ce ı · ,,. · b"' d konomik tedöırlerJe u -
1.ıı..lunac .. ., ve c k' 

temini hususunda ı 
ce müva~._ne"ıııııı .. d 

b 1 acağız Tekau 
çalı~ınala ımıza aş ıy · . 
listelerini }cnıden gözde~eçırecek vlc 

e• devlete hizmet etmı§ o • 
uzun mu • 

üd maaşlarını kcsece· 
mıyanlaı ı ıı te td 1 
w. F 1 ue masrafları büdceden ka • 
gız. ev' - ak 

w Ve !Ju gibi masrafları, anc 
dıracagız. . · d 
f k 1- de clir sayesinde ıhtıyar e e· 
ev 3 a b • r· l ko 

l ·ıklc büdceyı, ınansa_ .• 
ceğiz. Bu d t 

. ·'~n eskiden tesbit e ı mış 
mıte tara u.. . 

. . d tesbit etmıyc aıu· 
olan sııııı lar ıçın c 

vaffak olacağn:. w f' 1 tedbir• 
Hükümetin alacagı ınansa 

. d hmi kuvvet bulacaktır. 
Jcr saycsınde ra " 

h ·ç bir kaygımız yoktur. 
Bu hususta ı 

" •·• t WI meslek menıupları 
o. ırıe aı. . de 

babı kongre11n 
ve sa ı,ıı er A) _ Atina ajansı 

Atina, 21 (A. · 

bildiriyor: .1 anat erbabı 
. upları ı c s 

Mesle .. ıucrı. ·· ı ba• 
lsesinde soz a an :s 

kongrc:sınııı sor. cc tarının ser· 
, kongre aza bakan Met.ı .. sas, ki 

. a toplıyan en es 
maye ve ı~ı bır aray . . .. le· 

!sil ettiklcnnı • 0 Y 
sosyal 11 ... ı.ı tt:§ ·ı · kongre 

k kongrecı crı, 
miştir. Baıri>a an. d 'olayı kut· 

ı cımaların an ° 
esnasınd ... ı ça 1

T d kendile• 
.. tin yar ımı..oı 

lamış ve hu' ııne 
rine vadetmıştir. :..----

J aponyanın yeni iç 
siyasası . 

, A ) - Baştı<1ıtan Hı.ro
rokyo. 21 (A. • • ..rüşme 

tanın finans bakanı ile yaptıgı g~ 
eni iç sıyasaaı 

üzerine, Japonyanın y d Bu siyasa-
tebellür etmiş bulunmakta r. • 

. him noktaları şunlardır • 
nın en mu . .11• müdafaa 

ı - Kara ve denız mı ı 

k l . lıüurelerinin artırılması, 
uvvet e ı " f yapıl· 

2 - Mali kanunlarda re orm 

rnasr, . · ki11.2fı 
3 - Tecim ve endustrinın ın. .r , 

b 
k huküınet sıvıl ha· 

B n ardan aş a . . artı· 
. . f d rs senclerının 

va ıl.gm ın ışa 1• e . teciın 
• hhat n ı .lalıı, ve 

rılması, u umı sı dt."'>·. 
· · · bir çok tc bor!flarının tal ı ıçın 

ler tasarlamak dtr. 

Tet lıi§ hareketinde parmağı olan 
Troçki 

k. ·ı uyuştuklarını 
dürmek için Troç ı ı e . 1 

. T orkıdcn nası 
it.ıraf etmektedırler. r :s 

·ı lA larını na· 
d'rektif aldıklarını. katı p_an . 1 

ı . iklcrini, katıllerı nası 
sıl tanzım ett ·ıe nasıl irtibat te· 
seçtiklerini Gestapo ı d' 1 r 

. . .. }emekte ır c . 
min ettiklerını goy . k' Norveçdc 

Hadiseler gösterıyor ı 
Troçki proletaryanın 

bulunan haydut katlini tertip 
en mümtaz adamlarının 

d · taA kendisidir. e enın ı 

h ai maksatla pro eter 
Bu adamlar an., . B 

f1 
. . katletmek istemişlerdır. u 

qe erını · • · rahıı. 
T f · min mcnfaatı ıçın " T

0 

adamlar aşız · T 'ht 
f 'st olmu"lardır. arı 

tıklarından aşı 
hakikat bu merkezdedir.,, 

Mareşal Çankayşek ile 
Kuangsist generaller 

uzlaşıyorlar 
Şanghay, 21 ( A.A.) - S~ylcndigın: 

göre Çankayşek ile Kuangsıst general 
ler a~asında uzlaşmanın teminine matuf 

. görüşmeler yapılmaktadır. 
yarı rcsmı 

Buna rağmen Santral Niyuz gazete· 

~i şu haberi verrocktedir : 
•·Kendilerine verilen ikind ultima· 

t reddeden Guagnsist generaller omu .. d 
askori hazırlıklarını daha büylık bır şı • 
dede devam ettirmektedirler. Çin gazc-

ı Kantonun cenubu garbi sahiline te crı, . . 
vannak istiyen Kuangıist kuvvetlerının 
Kuntungu işgal etmiş olduklarını haber 

vermektedir.,. 

Naib Horti Avusturyaya 
gitti 

Peşte. 21 (A. A.) - Naib Horti. ya

nında yarbay Brunsvik olduğu halde bir 

kaç gün kalmak üzere Avusturya'ya git· 

miştir. Avusturya hükümetinin daveti 

Uzcrine şim.aU Tirol'da tcrtib olunan 

ava iştirak edecektir. Naib, seçildiği 

1920 ıencsindenbcri ilk defa olarak dıJ 
memleketlere yolculuk yapmaktadır. 

Mare~cıl Balbo da 
Sabburg' a giui 

Viyna, 21 (A.A.) "- Amiral Horty, 
Tirola gitmek üzere Viyanadan ayrıl· 
mıştrr. Amiral, birkaç giln Mariazello 
ve Salsburgda oturacaktır. 

Olimpiyatlardan dönen Liba valisi 
B. Balbo, Linz'c vasıl olmuştur. İtalya· 
ya d nmcden önce bır müddet Salz· 

burgd~ kalacaktır. 

Avusturyanın yarı resmi mahfille-

ri. Aıniral Hortinin ziyar~tının tama
miylc bir nezaket ziyaretı olduğt:nu 

b'ldirmckte ise de Avusturya gazcte-
ı . . 

1 • bu ziyareti Avusturya ıle Maca· en, 
ristan arasındı1ki münasebetle ın takvi· 
yesinin yeni bir remzi addetmektedir-

ler. 

Çekoslovak ordusunun 
manev :alan 

Prağ, Zl (A.A.) - Cumur reisi Be· 
ncs yanında başbakan olduğu halde şar· 
kı Bohemyada yapılacak tnancvralaı?a 
hazrr bulunmak uzere hareket etmı tır. 
Bu manevralara yilz bin ki~iden faı:la 
bir kuvvet iştirak cdeccktiır. 

ULUS 

HABERLE 
«Kamerun» vapurunun tevküi iizerine 
İspanyadaki alman deniz ]{uvvet1eı·i kumandcnıı şiddete 
şidd~tle mukabele edeceğini Madricl hiikü metine bildirdi 

irun cephesinde şiddetli bir nıuharebe oldu .. 
. .... Fakat iki taraf da mevzilerini muhafaza ediyor; asilerin kaynaklarınd~n 

bildirildiğine göre hükümet kuvvetleri şehri boşaltıyorlar 

Başı J inci sayı/ada 

Hendey, 21 (A.A.) - J{avaı ajanıı 
h b. . d Albatros ve See-Adler mu a ırın en: 

d d ki 1 torpı•to muhripleri t .. 
a rn a aman d h 
panyaya gitmek Uzere Bayon an are· 

ket etmitlcrdir • be 
trun cephesinde bu aabah aaat t· 
'dd ı· b' tüfek ateşi ba,ıamıttır. te tı et ı ır 

Guadelup kalesindeki bükUmet topçu. 

1 
'h .1•1 .1 . mevzilerini bombar-

arı. ı tı a cı erın bard 
dıman etmişlerdir. Bu bom 

1 
ı~na 

Fontarabia }imanında demir.lem f 0 ~n 
No. 3 torpito muhribi de ittırak etmıt
tir. Zırhlı bir tren de bu muharebeye 

karışmıştır. •1 • t 
Şimdi her iki taraf, mevıı crın mu-

hafaza etmektedir. k 
Saat sekizde trunda franıu: konao,· 

oturma ta o -
loshanesi memurlarının 1 dilşmilşıe 
dukları bir köşke 4 şarapne İhtilllcile· 
de kimse yaralanmarnııtrr. ~ 6 ki 
rin bir tayyaresi, San Scbaatıelne • d -

d kain Herna emın e-
lomctre mesafe c bomba atını 
ki tcUçUk bir kasabaya bet ' 
ve kUc;Uk bir çocuğun yaralanmuına 
set>eb olmu,tur. 

Hükü~ı kuvvetleri lrun'ıı 
boıalııyorlar . 

Burgoı, 21 (A.A.) - ffıvaa aıanaı 
muhabirine göre, Sevil ve Granadadan 
hareket etmit olan ihtililcl kuvvetleri 
bu ayın 19 unda Loja, Granadanın gar• 
bında ve takriben so kilometre mesafe· 

de idi. 
Sevilden hareket etmiş olan bir Fas 

taburu, fİ .. Aclife.rle Bu.rgoı'a .aıelmit 
ve hemen belirsiz bir semte doğru ha· 

reket etmi,tir . 
Ortada dolaşan bir şayiaya göre ih· 

tilalcilerin bir taarruz icra etmelerin
den korkan hlikümct kuv11etleri, sürat· 

le trunu boşaltmaktadırlar. 

Rir tavmu•t11 ıekli/i 
Viyana, 21 (A.A.) - Avrupa itti· 

hadı birliği reisi Kont Koudenhofe • 
Kalergi, B. Azana ile B. Girala ve ih· 
titalci generallerden Mola ile Kaba· 
ncllasa ba~vurarak tavassut teklifinde 
bulunmuştur. Kont, sulh konuımalan· 
na giripnek üzere bir mütareke yapıl· 
masını teklif etmektedir. 

Guaddarama' da hükümetcilerin 
bir muvaf/akiyeı1 

Madrid, 21 (A.A.) - Kabinenin 
dünkü toplantıırnda harb bakanı, hükU· 
ınet kuvvetlerinin Sierra Guadarrama• 
daki bilerin mevzilerine dün muvaf· 
fakiyetle taarruz ederek bir bi kuvve• 
tini bozguna uğratmrı ve mühim mik· 
darda malzeme zaptetmiı olduklarını 

söylemiştir . 

Hcndcy, 21 (A.A.) - "Frcnto Popu· 

lar,. gazetesi, hükümet kuvvetlerinin 
Avila yakınıda bir ihtilalci kuvvetini 
bozğuna uğl'atmş ol.duklarını yazmakta· 
dır. Bu muharebede Uç yilz ihtilalci ö!· 
muştür. İhtilalciler, bundan başka 67 
,esir vermi,ler, S top, 7 mitralyöz ve mü 
tıim ınikdarda mU\\immat ve malzer:le 
zayi etmıtl rdir. 

Sanuısierra<Üı lıiikiimetriler 
haJ..:im 

;ıdadrid, 21 (A.A.) - Havas ajansı· 
nın muhabiri Navalperal ve Pinnreıı 

mevkileri hlıkilmet kuvvetleri tarafın· 
dan zaptcdileliden~ri Samosierra cep· 
besinde vaziyetin hlıkümct kuvvetleri 
lehinde olduğunu bildirmektedir. 

San ebaıttien asilere 
teslim oluctık 

Hendcy, 21 (A.A.) - Havas aiansr 
muhabirınin öğrendiğine göre B:ısk 
mılliyetçi partisi delegeleri, San Se· 
bastivenin teslimi şartlarınr göruşnıek 

1 
uzerc Burgosa gitmişlerdir. San S.-ba•· 

tiyC'nde tifo hüküm sürmektedir. Aynı 
muhabir, ihtilalcilerin Guipuzkoa eya· 
letindeki taarruzlarının inkıtaa ug.-a· 
mış olduğunu ilave etmektedir. 

iki /tı§İ.At tevki/ edildi 
Bayon, 21 (A.A.) - Polis, Primo de 

Riveranın kurmuş olduğu ar.kcri direk
turav adı;ından olan general Muslerayı 

Sen Scbastiendc tevkif etmiştir. Poliı 
aynı zamanda yarbay Baselgayı da tev

kif etmiştir. Bu iki zat. bir aydanberi 
gizlenmekte bulundukları bir odada ya
kalanmı,lardn. 

Bu iki zabitin isticval.u ıur;\srnJ<\ İ· 

fadelerinde bir çok teııakuslar gyrül· 
müştür. 

lspanyol k"birıe11i11in toplnntuı 
Madrid, 21 (A. A.) - Kabine cı.mur 

reisinin başkanlığı altında toplanmıştır. 
Toplantıdan sonra Giral Gazetelere bu 
toplantının vaziyet hakkında danışmak 
için yapılmış alduğunu söylemiştir. 

Harb bakanı hükümet kuvvctlcı inin 
Sierra Guadarrama'da asi mevzilerine 
muvaffakıyetli taarruılar yaptıklarını 

ve burada bir isi kolunun yenildiğini 

A '>İ generallerden Kabanella 
radyoda konu~ıırken 

söylcmi§tir. Asiler mühim miktarda 
harb levazımı bırakmı§lardır. Naval Pc· 
riel yakınları Ja asilerden tamamiyle 
temizlenmiştir. Sicrra cephesinde bi
ler ricata başlamışlardır. 

l 14prıuyol el~:iHi R. Ed"rrl~ 
konıışt11 

Londra. 21 (A. A.) - ispanya elçi· 
•i diln sabah ve öğleden sonra B. F.dcn 
ile iki defa konuşmuştur. Bu mülakatta 
Almanya'nın lspanya'ya verdigi nota 
dahi görü• ülmli tür. 

Hir ıwı•.,·ı•ı gmwtı•t·i:ci Hrulridde 
Madrid, 21 (A.A.) - Sovyet yazıcı· 

tarından ve Pravda gazetesi basmulnr 
riı i Koldzov buraya gelmiş ve B. Gi
ral tanıfından kabul olunmustur. B. Gi
ral 1 spanyaya karşı izhar edileıı sevgi 
hiı;l,.rinrlen do1 avı Sovyet milletine tc· 
şc kkur ctıni tiı. 

J\ u1111lt•orul kim in t•liıuJ,.? 
Cehelutturık, 21 (A. A.) - Madrid 

radyosu ile ılıtılcılcilerın radyosu, biri
birrnı tutmıyan bıı takım haberleı ncş

retnıektedirl r Bu s bel>dcn dolayı Na
valeoral'ın akrbetı ne oldL1

6 u henüz bel· 
li değildiı. 

hukumet, uu ycıın all.ıay Mang. da'
nın cumand sı altındaki hükumet kuv
vetlen taı afından zaptedilmıs oldugu
nu ve ihul.tlcııcrın 400 olu vermiş ol
du klaı mı bıl tır mi tir. 

Sevil radyo.>su ile neşriyatla bulunan 
gene al Kiepo de Lano tu habe ı {\ ti 
surete tc t ·b <tmi tır. Grn ral hUku- j 
met kuvvetle ıin Cordoba'ya ta ırruz 
etmı ve fak t a ır zayiata cluçn. edil-

mek suretiyle JıÜskürtülmüs oldulrları· 
nı ilave eylemeıctcdir. 

General dö J..ano, ihtiUilcilcrin tim
di 31 eyaleti kontrol altında bulundur• 
makta olduklarını, bükümetin kontro
l u altında ise ancak 18 eyalet bul~ndu· 
ğunu söylemektedir. İsparıya bankası
nın 43 fubesi, ihtilalcilerin ancak 2cJ 
ıubcsi hiıklunctın elinde t>ulunmalcta· 
dır. 

Madrid radyosu da hükümet kuv· 
vetlerinden bir kıtanın Terue üzerine 
yürümekte olduğunu ve bu yerin daha 
timdiden hemen hemen ihata edilmiş 
bulunduğunu haber venncktcdir. 

Gene bu membaa göre ihtilalcilerin 
bir kuvveti, Saragossa yakınında hezi
mete uğratılmış ve ihtilalcilerin Gua
daranna cephesinde yapmış oldukları 
blıtün taarruzların püskürtülmüş v~ 
Madrid yolu ihtilalcilere kapatılmış • 
tır. 

Madrid radyosu, hükümct kuvvetle
rinin yeniden Majork adasına çıkarıl
mıf olduğunu ilave etmektedir. 

Bir asi kruvazör yanlıtlıkla Gi .. 
jon limanına girdi 

Madrid, 21 (A.A.) - El Socialiata 
gazetesine göre general Franko, Kadikl 
deniz üslerinin imiral Game.ıden alara' 
Amiral Luiı Dcatzurisye vermeğe ka
rar vermiştir. 

Ayni gazete, asilerin elindeki Almi
rante Cervera kruvazörünün yanlışlıkla 
Gijon limanına girmiş olduğunu yaz
maktadır. Kruvazör, yana yatmış bulu. 
nuyordu. Kruvazörün teplan, San Mar
ko ve San Sebastien kalelerinden atılan 
toplarla kullanılmaz bir hale getirilmiş
tir. 

Kruvazör, Gijon'un ihtilalcilerin e
linde olmadığının farkına vararak bü
tün hıziyle bu limandan uzaklaşmış ve 
garbe yani asilerin ellerinde bulunan 
Galice limanlarına doğru yola koyul
muştur. 

.Sevilde t•(l::ıirct 
Sevıl, 21 (A. A.) - ~ehir normu 

maıızcuasmı aı•m!itır. Haı.uet deıt:cesı

mn yukscıc olmaı.ına ragınen sokaKlar• 
da kalabalık vardır. Haık arasında kır
mızı kasketli subaylar ve üniformah al· 
man subayları gorulmckte idi. Bunıarın 
arasında ıtalyan subayları ve bılha!ll& 
tayyarecileri d~ görülüyordu. H"nıar, 

Lejyon etranjcre girmiş olduklarını 
söylemişlerdir. 

Bütün kahvelerde orkestralar çal· 
maktadır. Arasıra bir askeri müfreze 
geçmektedir. Bunlarm gögüılerinde a
zizlerin resimleri bulunan kumaş par· 
çalan vardır. Bunların Marksistlerin e· 
lindcn şehrin ihtilalciler eline geçmesi 
hatırası olmak üzere taşımaktadırlar. 
Sevil P<>mbardıman ve tahtribattan taz· 
la miıtecssir olmamıttır. Son savaşların 
izlerine ancak vaıoılarda rastlanmakta
dır. Gece, tufck icsleri ititilm kte· 
dir. Bunların kurşuna dizilen Marksist· 
lcrin idamı için atılan tüfekler olduğu 
söylenmektedir. Sevil eyaletinde ıükun 
hlıkı.im sürmekte olup tarlalarda normal 
surette çalışılmaktadır. Bütün köylü 
evlerine beyaz bayrak çekilmiştir. 

Exi~lerlc dolu bir 1-·ilise yakıldı 
l.ızbon, 21 (A. A.) - Royter ajansı 

muhabirinin ögrcndigine güre, Rosa • 
dö la Frontera'da esirlerle dolu bır ki· 
lise, Madrid hükumetinin asilerin ya
kılması ;;ihi baı bar usullere miiracaat 
cdilmeme11ı sn:-t ndeki cmırlerine rağ
men, komUnistlcr tarafından atcsc ve
rilmiştir. 

Mnlagudcı lwruı 111zıı1.· 
Cebelüttarık, 21 (A.A.) - Royter A 

jansmdan : 
Sonu S in i a yr l 



Fildrler: 

Bu ayın en mı.ihim hadıtıclerı ara
sında }er alan ve bütün dünya matbua· 
tı tarafından n buyUk mertık v dik
katle takip olunan bir hadise, ispanya
da opan ihtiUUdir. Oünd lik ı t lcr 

bu ihtilalin kanlı r.afhalnrı hakkında 

mufa sal malOm t veriyor ve vaziyetin 
günden giıne daha buhranlı bir mahiyet 
aldığınt gös.teriyor. Biz burada hpan· 
>"anın ı;on yıllarda yaşadığı tarihi hu· 

ıa a etmcğe salı~caGıı. 
1931 senesinin 14 nisan g!mü ispan

ya kıralı 13 ün<:u AHon&, 1s~nya bükü 
metinin, lspanya ordusunun ve İspan· 
y halkının kendisinden tamamiylc yüz 
sevirdiğini görerek adritte arayının 

arka kapısından memleketini terke ınec· 

bur oldu. On üçUncU Alfons, memleket 
ten çıkıp gidiyorken halk kazandığı 

zaferi ;esit ediyor ve bir kurtulu bay

ramı y pıyordu. 

KıraJ Alfonsun memleketi terk et· 
mesine saik olan h:idisc, belediye se
çimlerinde halkın rejime düşman oldu· 
ğunu göstermesi idi. Bıı suretle 300 se· 
nectenbcri İspanyanın Mukadderatına 

Mkim olan bir saltanat yıkılmıştı. 

İdealistlen göre, bu inhidam, İspan
yayı emelkrine kavu~turmağa kafi idi. 
Memleketin bıitün dileklerini ta.bak· 
kuk ettirmesine, herkesin daha hür da· 
ha olgun daha müreffeh bir bayat ür
mcsfne mani kalmamıştı. Artık İspan
yanın tarihini kanlı sayfalarla doldurau 
ı'htilfiller ve teşcvvüşler tekerri.ir el· 

miyeceJrti. 

H&dıscler bu ümitleri boşa çıkardı. 
Çünkü krral Alfonsun 1931 de memle
ketten çıkıp gitmesinden onra bükü· 
met doku:ı: kere degişmiğ ve nihnyct 
bu senenin temmuzunda bugiinkü hü· 

kümct i ma gelmiştir. 

But6n bu f\ükümet değişiklikleri 

sırasında mühim hadiseler: vukubulmuş 
kanlar dökulmü\i. temel yasa tadil e
dilmi tir. 

İspanya temel yasasr, Kıral Alfon-
un memleketi terk etmesinden sonra 

seçilen meclis tarafından yapılmış mü· 
kemmel bir kanun olmakla her her hü· 
kümetlerc liızum gördi•kleri takdirde 
örfi idareyi ilan satahiyetini vermiş, bu 
salahiyetin suiistimale uğraması lspan· 
yada kanlnr dökülmesine amil olmuş
tur. 

Ctımuri} et rejiminin bir yaşını ta· 
mamladığı sıralarda, yani 1932 yılı 

nm ağustosunda ''sivil muhafızlar" 

kumandanı general San Corc, yeni re
jime karyı isy~ etti. Bu i yan tenkil 
edilmi ve General memleektten kaça· 
rak bir köşede saklanmağa mecbur ol
ınu§tu. 

General San CQlC on isyan sıktık
tan onra Lizbon'dan bir tayyare ile 
hareket edcnk asilere iltihak etmek 
istemiş, fakat tayyaresinin düşmesi yü

zünden feci bir kazaya Jcurban olmu -
tur. 

Fakat San Corconun 1932 de kıya
mı, mukabil tarafın müfritlerini hare
kete gcçirmcğe Wi eldi. Bunun ne
ticesi olarak Katalonya ile Andalosya-
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daki anarşistler, cumuriyet reJimine 
karşı kıyilm ettiler. 

Hukiımet Fas a kerleıini İşp nya 
ya getirerek kanh mUcadeJclerden son. 
rabıı kıyamı bi1 tmna a muvaffak ol· 
du. 

Bir 'eae çmeden c;umriyet rejim) 
bir suikast11 daha uğradı ve bu suikast
tan kurtularnadr. 

Bunun netlceai olaıak sağ partiler 
i başına geçti. Eski cumuriyet partisi 
ra bu kıyamı bastırmağa muvn!f a ol· 
Lideri Lerroux ile yeni ve kuvvetli 
katolik partisi lideri Gil Robles birleş· 
miş ve hükümeti ele almışlardır. 

Bu hülı:ilmctin devrinde Asturias'
daki madenciler kryam ettiler ve yine 
kanlı mücadelelerden t>onra tenkil edil· 
diler. 

Daha onra yapılan hukiımet deği· 
şiklikleri pek muhim dc.gildi. Fakat bu 

senenin fUbatmda OS} listler, komü
nistler ve ol cumuriyetsilerin umumi 
seçminde kahir bir ekseriyet kazandık· 
larr görülmüş ve bunlar, ·ıarın yeri· 
ne iş başına ge.mişlerdi. 

Yeni hükumetin sıynseti bilhassa 

iki umdc:ye dayanıyordu. Birincisi 
:ıürraın vaziyetini islab etmek, ikincisi 
sosyal inkilabı temin edecek kanunları 
~ıkarmak. 

Faakt hüktiımt tara!tarlarıru h~

nut edecek derecede ailr'atle i' güreı:ni 
yor ve bu yilzden memleket içinde 
hoı;nutsuzluk baş gösteriyordu. 

Sosyalistlerle komünistlerin idare 
ettikleri ~iftçilcr asilzadelere ve kilise
ye ait araziyi zabta başladılar ve kili-

se ile kanh bir mücadeleye giti~tller. 

Mütcasaıp katolikler, kiliselere karşı 

vukubulan tecavüzden sinirleniyor ve 
kıyan eden çiftçilere mukabele edi
yorlardı. 

Zirai halarda bu hlıdi e vukubul
dugu gibi sanayi sahalannd.a da grevler 
birbirini takib etmekte idi. futcdil 

soolayalis~er mcınlektte baş gösteren 
ihtiW cereyanını zapt ve idareden 
acizdiler. 

Solların bu l eketine ve faaliyeti
ne mukabil Madritte ve daha başka şe
hirlerde faşi tlerin faaliyeti göze çar
pıyordu. Bunlar bir taraftan sokaklar
da, diğer taraftan köylerde çiftçiler ve 
işçilerle karşılaşıyorlar \"C döğüşüyor

lardı. 

Bilhassa mcktebli gençler k tolik 
işçiler faşistlerle beraberdiler. 

Bunun neticesi olarak lspanya birbi· 
rine düşman iki cephe} e ayrilıyor ve 
memlekette dahili bir harbrn patlak 
vereceği anlaşılıyordu. 

Nihayet kıraliyetçiler lideri Sote
lo'nun katli i.ki tarafın birbirine girme
si, ve uzun zaman devam edecefi anla
grlan dahili barbm ba laması i~in Uii 
geldi. 

Sotelo. faşistlerin hükümet teşkil 

edecekleri zanınn, iş başına getirmek 
istA!dikleri şahsiyetti. Onun öldürülme
si üzerine, yerini General Franko işgal 
etti. 

On sene evvel Generallığa terfi e· 

BR TANYANIN 
Yeni parlamentonun ilk içtima dev

resi sona ermek üzeredir. Bu münase
betle, acaba büyük Britanya tarihinin 
uzun bir faslı da aynı zamanda sona e
r tek midir? 

Loid Corc koalisyon kabine düştü
ğü gündenberi, on üç yıl durmadan, 
Baldvin • Makdonald rejimi adını ala· 
cak olan bir hükilmctin idaresinde ya
şadık. önceleri iki devlet adamı kabi
nede yerlerini değiştirdiler; fakat son 
beş yıl içinde memleketi politik bir 
kardaşlıkla idare ettiler. Hemen hemen 
prensip ve menfaatleri tamamen biri
birlerine zıd iki 'muhtelif partinin mil· 
messilleri oldukları halde, başbakanlık 
makamı kuruldu kurulalr herhangi baş· 
ka iki başbakanda görülmemi§ derece· 
de. telakki tarzlarında. mizaç ve me
todlarında bir birlik gösterdiler. Ken· 
dilerlne has bir keyfiyet olarak birinin 
isteF,ine diğeri daima sempati ıöstcr-
miı.:tir. -

Makdonal eski teorileri çok iyi an
lıyordu; bir endüstricinin gümrük hi· 
mayesini tercih etmesi bir yana bıra
kılacak olursa, Baldvintde kendisini 
mükemmel bir mutedil sosyalizm İnil· 
messili yapabilecek vasıflar vardı. Bil· 
hassa imparatorluk meselelerinde, Hin· 
distan. Mıaır, manda sahaları ve hele 
müdafaa işlerinde, onun duygu ve ta
biati. liberal ve işçi partileri kırması
nın telakkilerine uygundu. 

Mill1 azmin inkişafını kuvvetten 
düşürmek ve parlamentoyu da alelade 
ve değersiz münakaşalar seviyesine in
dirmek suretiyle. her iki d~let adamı 
da politik meseleleri ebcmiyetsiz feY· 
Jer haline sokmağa. büyük ölçüde tutul· 
mu tasanurları akamete uğratmağa 

fnkalidc muvaffak oldular. 

Bu iki de•let adamının hükümet i
deali, tıpkı Jilber ve Sulivan operetin
deki asıl lordun idealini andırıyor. Bu 
operette lord hakkında. "O, hakikatte 
hiç bir şey yapmadı, fa t bunu çok iyi 
ba rdı r• denilmektedir. Bu itibarla 
Makdonald ile Baldvin'in mcsud bir 
armoni kurmuş olmalanna hiç p.şılma
mabdır. Parlamentoda biribirlerinin 
karşılarına muanz diye çıkacak yerde, 

den Franko henüz kırk üç yaşında 

biı şahsiyettir. 

İspanyanın Fas mmtakasında müsel· 
lfilı isyanı hazırlayan ve iıyan bayrağı
nı kaldıran Frankonun arkadatı Gene
ral ola, l panyanın iınalindeki asile· 
re kumanda ctmcltteuır. Ordu ve faşiıt 
Jer silerle beraber olduklarını göster· 
miş bulnuyorlar. 

Hükümete taraftar olan kuvvetlersc 
umumiyetle iş5iler ve çiftçilerdir. 

ispanyaya pek pahalıya mal olacağı 
~lan bu isyanrn netice-si ~kkmdn 
ancak iU hüküm verilebilir: 

Hükümet muvaffak olursa sol dik
tatörlüğü, asiler muvaffak olurlanıa 
sağ diktatörlü~ü hüküm sUrecektir. 

Sıyasal bilgiler dergisinden 

hükUmet 1ııralarında iki iyi mealekda§ 
&ibi yanyana oturdular. 

Bu dikakate de er rejim hakkında 

tarih nasıl bir hi.iküm yüriltecektlr? Bu 
hükUm. her iki devlet damınm bizleri 
idare ttikleri bu tarihi devrin vazife 
diye tlakki edilen C)'lcrin lıdır. 

Yeni bir doğuşa. bütün eınıflann 

devamlı gayretlerine ve devletin canlı 
bir GU~tte harekete &CÇmesine uygun 
ve olgun bir an olmuş muydu? Yahut, 
Büyük Britanyanın, dünya harbının 
yorgunluğu dolayı iyle bir uyku ve is· 
tirah t devre ine ihtiyacı var mıydı? 

Dünya rbmdan e bu barbın bı· 

raktı ı tesirlerden sonra. eğer ingiliıin 
her eyden önce yatakta istirah ta ihti· 
yacı var idise..bu takdirde, karanlıklaş· 
tırılmrş bir odada istirahat temin etme
sini ve tedavi altına alınmış olanın fi
kir uğraşmalarını, 9ahut ~iddetli bir 
surette asabiyetini mucib olacak eyler· 
den u.ıak tutmasını bilecek daha iyi 
hastabakıcıları bulunamazdı. Bu gibi 
vazifeler küçük görülmemelidir. BHa· 
kis. belki de tarih günün birinde bun· 
ların doğru hareket etmiş olduklarını, 
kanlı felaketten sonra ızhar ettigi şe· 
kilde, Britanya milletinin isteğine ol
auğu gibi tercümanlık ettikelrini tes
bit edecektir. 

Parti ruhunun ezilmesi Turizm He 
so yalizmin aynı zamanda geriye atıl· 
maları, u.zlatma hükümellerınin kurul· 
ınasr, milletle imparat"lrluk telakkileri
nin gev etilmesi, hasılı biitUn bunlar, 
]on Bul'nn kuvvetli ana yu.a yanın

da, böyle bir tabii tedavi veya nekahet 
davasını kolaylaştıran şeylerdi. 

Şu var ki. eğer adamu: bin mil Ok
yanos açıklarmda bulunmuş olsaydı, bu 
istirahat devresinin istenildiği kadar 
uutılmaması için ortada hiç bir ebeü 
olmazdı. BüyUk Britanyanın seçimleri
ne iŞ;tirak edenlerin çoğu şu prensibe 
riayet ediyorlardı~ Tarihçeleri yazıl

mıyan milletler, mesuddurlar f 

Fakat kötü bir tali eseri olarak, fır
tınanın koptuğu Avrupa kıtasından 

tayyare ile on dakikada varılacak bir 
mesafedeyiz. 

Uzaktaki hadiselerin kotü al:islcri 
bu biraz uyuşuk, fakat hiç de bedbaht 
bir manzara arzetmiyen sahneye, zorlu 
bir surette nihayet verdi. 

Bundan dört yıl önce, Toyton de· 
vinin. bir zamanlar hemen hemen bütün 

dünyayı istila etmek üzere olduğu si
lahlarla gizli bir surette silahlanmakta 
olduğu anlaşıldığı gün. vaziyet baştan 
aşağı değişti. 

Bu rahatsızlık bizim zavallı iki mü· 
kemmel dostumuza dışardan geldiği za
man, inad YC ısrarla buna inanmak t e
miyorlardı. Onlar bu apaçık tehlikeyi 
teslim etmek için o kadar huırhksız 

davranmışlardı ki1 düz bir sathın bu· 
lutlan arkasında gizlenmeyi tercih et
tiler ve görmek istemedikleri şeylere 

karşı gözlerini yumdular. Yıllar uçar 
gibi gelip geçti. Avrupa sulhunun la-
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Yazan: Vinscon Çurçil 

fımlarla havalandırılma ameliyesi de· 
vam etti. Fakat ı 934 den sonra artık 
Devcku u politikası ylirliyemcs oldU· 
Bunun yerine bacaklan titreyen ıcarar• 
aız bir politika geçti. 

Avrupa vaziyetine dört elle sarı~· 
mak için hiç bir teşebbüse girişHıncdı 
Bu böyle olduğu gibi, büyük Britanya· 
nm orunması için hiç bir tedbir dt 
alınmadı. 

Yıl sona ermeden, Makdorald, git· 
tikçe ağırla an hUkümet yUk~nU ark•· 
da ma bıraktı. Baldvin üçUncO defa 04 

Jarak ha ba an oldu. O ise, bir yandan 
bir an evcl silahlanma lizimgeldi-ıniı 
öbür yandan da o kadar geniş ötçiıdt 
&ilahlamlmıyacağını bütün memlekete 
ilin etti. 

.Baldvin'in, seçimleri şahsiyeti saye· 
sinde kaunmıştır, telakki inde o1Jnı11 

bnyük bir ihtimal içindedir. hakikatti 
seçimleri Baldvin kazandı; kazandı 
çünkü Britanya halkı politika güd\İ• 

· münü sosyalist fırkasına bırakmak ni· 
yetinde değildi. 

Yeni seçilmiş otan parlamento, Vest· 
minster'de çok çetin realitelerle kn~ı· 
laştı. Hemen her ay yeni bir çekiç dar· 
besi yiyordu. Memleket yavaş yavas fa· 
~at apaçık olar.ık. dilnya sulhunun teh• 
Jid edilmekte olduğunu, adalarınutfl1 
4".Jnniyeti güven altında olmadığını ıd· 
'"'lılr et!Mye başladı. 

Noye Frav~ Ptt~'d'11 

ZAYİ 

Okul No. (967} Bu numara· 
Jı şehadetnamcmi zayi ettiğim • 
den eskisinin hillanü yoktur. 
Yenisini alacağım. 

Dede kızı Ruhiye 
2-3868 

Acele 
Ulus meydanına yakın, te · 

miz ve havadar bir möbleli oda 
aranıyor. 

t. G. rümuziyJe Ulus'a rııü-
racant. 2--3867 

Gaip köpek 
Dört aylık bir yavru kurt 

köpegi kaybolmuştur. Aşağıda· 
ki adrese getiren veya haber 
vtten memn m edilecektir. 

Viktor Grosman, AtıfLeY 
mahallesi 18. 

Kiralık ev 
Yt.:llişelıır fidanhk karsı~·n· 

da Balk so\::ajtında ıı No. bir 1 1 

dört oda, konfor. lüks, kullan c, 

üç ay p"rin 65 lira. 2-385!-

Memur ranıyoı· 

• Daktilo ve yazıhane i lerin· 
de kullanılmak tli~re orta uh· 
ailli bir memur ranıyor. 27 a• 
ğustos 936 tarihine kadar mel·· 
tupla ve mufassal un:emei Juıl· 
?erile Anafartalar c;addesinde 
111 numaralı Halil Nac.ı Mıbcc· 
oğluna müracaat edilebmr. 

2-3802 

yürümeğc koyuldu. Başının üzerinde yıl. 

dızları görerek pek bahtiyar oluyordu. 

1 
- Akela, dedi, artık benim için tuzak gi

bi yerlerde uyumak yok. Şir Han'm postunu 
alıp gidelim. Hayır, köye dokunmayalım; 

rüsünden dışarı attılar; fakat ben sözümü 
yerine getirmiş olmak için Şir Han'm pos
tunu alıp geldim. 

sız kalmıştı; bütün kurtlar diledikleri gib~ 
döğüşüyort keyifleri nasıl isterse öyle av1' 
nıyorlardL 

Yazın: Çeviren: çünkü Messua bana karşı çok şefkatli dav
randr. 

Ana kurt, yavruları arkasında inden dı
şarı uğradı ~c kaplan derisini görünce göz
leri parıldadı: 

- O gün ot senin canını almak için başı
m ve omuzlarını mağaradan içeriye tıktığı 
.zaman ben, kendisine avcının avlanacağım 
söylemiştim; dedi, af erin sana kurbağacı

ğnn. 

Fakat bu sese alıskanlık yüzünden ce: 
vab verdiler. Bunlar: bir kısmı düştiikl~ 
tuzaklarda topal olmuşlardı; kimisi ald ir 
Iarı yaradan dolayı aksak yürüyorlardL 13 ıı 
kısmı kötü yiyecek yemek yüzünden ha~ıt 
idiler; Bir çoktan da orada yoktu. Fakat 

8 
davet üzerine hepsi kayalığa gelerek orsd 
önlerinde Şir Han'ın müdhiş pençeleri bıı· 
lunan postu gördüler. ~ ı 

Rudyard KlPLt~G Nurettın ART AM 

- Haydi, bir defa daha Akela, dedi, şu 
sürüyü içeriye sür. 

Bufalo'lar da zaten köye dönmek için 
can atıyorlardı. Akela'nın haykırmasına bi
le pek lüzum duymadan rüzgar gibi köyün 
kapısından. kalabalığı sağa, sola biçerek 
içeri girdiler. 

Movgli alay ederek: 
- İyice sayıver şunları Akeıa, dedi, bel

·i de içlerinden bir kacını çalmı mıdır. Bun
dan sonra bir daha çobanlık edecegm yok 
rtı'c. 
İnsan çocuklarıt Allaha ısmarladık. Mes

ua'va E;til-reclin ki k11rtlanmla beraber kö
yiin ize i1 "p de cıol.-.,'-larmızda sizi, onun yü-
2ÜS"'' ı 'h • .....,., .. ;ne avlcımıyorum. 

G .. ri .. · ~ r: e döndü ve yalnız ktlrtla 

Ay, ovanın üzerinde yükselip her şeyi 
süt rengi gösterdiı;i zaman yılgın köylüler, 
Movgli'nin sırtında bir çıkın ve arkasında 

· iki kurt olduğu halde yangın gibi uzun me
safeleri yalayan devamlı bir kurt yürüyü
şü ile koşup gittiğini gördüler. Bunun üze
rine mabedin çanları daha yüksek çalındı; 
borular daha tiz öttü. Messua ağladı ve Bul
deo, Cengel maceraları hakkındaki hikaye
lerini daha ziyade telledi, pulladı; hatta işi 
Akelatnm arka ayakları üzerinde dikilerek 
bir insin gibi konuştuğunu söyliyecek ka
dar ileriye götürdü. 

Ayt alçalırken Mov~li ile iki kıırt toplan· 
tı yaoılan kayalığa vardılar ve ana kurtun 
yaş~n.ığı inin önünde durdular. 

Movgli: 
- Anne, diye bağırdı, beni insanlar sil· 

Fundalıklar arasından derin bir ses gel-
di: 

- Af erin, küçük kardeş, biz Cengelde 
sensiz pek yalnız kalmıştık. 

Bunları söyliyen Baghira, koşa koşa 
Movgli"nin çıplak ayaklarının yanına gel
di. Hep birden, toplantı kayalrğına gittiler 
ve Movglit elindeki postu Akelatnın oturma
yı itiyad edindiği yassı kayanın üzerine ser
di ve dört bambo kazığı ile bunu oraya çak
tı. Bu postıuı üzerine uzanan Akela, sürüve 
gene eskisi gibi, gene Movglitnin oraya ilk 
defa getirildiği gün yaptığı gibi seslendi: 

- Hey kurtlar, bakınız, iyi bakmızl 
Akcla sürgün edildikten sonra aürü ba§-

Tam o sırada idi ki Movgli gırtliJ:glfl i 
kendiliğinden geliveren bir şarkıt kafıyes, 
olmıyan bir şarkı söylemeğe başlndL QraYir 
gerilmiş olan postun üzerinde bir asağı, b ı· 
yukarı zıplayor ve avar.ı çıktığı kadar ~gııı 
nyordu. Bazan tam sesini çıkarabilmek ıç 
topuklarını yere vuruyordu. Arada bir, şa.r· 

A l•C• 
kmm mısraları arasında boz kardeşle ~ 
Ja bağırıyorlardı. 

Movgli: 
- Hey kurtlar, iyi bakınız. dedi, verd• 

ğim sözü tuttum mu? 
Kurtlar: 

(Sonu var) 
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Kültür Bakanlığı orta ıeJri1at mrıalllmlerinin terli /id~ni ~%ı.r· 
lamı oe bu yıl, terli edeceklerin ıayııını 460 olarak tesbıt etmııtır. 
Liıte Bakanlık makamının laıJikinJen geçmiıtir. 

55 Jlradan 70 lira) a tt·rfi 
Nlt•n)t•1• 

Kadıköy ikinci ortamcktcbinden BB. 
Pcridun, Tokat ortamektcblnden Sel~uk, 
Kadıköy ortamektebinden Sadullah. 

45 liradan 55 Jira)a tt•rfi 
f'flenler 

Kaştamoni kız ortadan Faık. Hay· 
darpaşa liseaind n Şefik, Erzincan or· 
tadan Abdürahman, Davut paf& ortadan 
Jneıut, Nişantaşı orttadan Vahid, Mer• 
ain onadan Asım, Vefa lisesinden Sü· 
leyman, İzmir erkek muallim mektebin
d n Süleyman Fehmi, Oaküdar ort dan 
Rkrem, Tarsus ortadan Nazmi, Yalva~ 
ortadan HU.eyin Remsi, Denizli tiae.ın
dcn Hayrettin, bmlr kız mua~limden 
keınaı, İstanbul erkek lisesinden Esad 
Lami ve Tevfik Fikri, Bursa ortadan Ab
dullah, Nipnuııı ortadan Rec p, Eren· 
kay lis sinden Tahsin, Buru ortadan 
2.ahld, İstanbul kız ll esinden Ekrem, 
l<ıırıunan ortadan HUscyln Hilmi. tzmlr 
erkek li esinden Mehmet Ziya, İzmir er· 
lc:ck li inden lbrahim, lzmir erkek li· 
•esinden Nazmi. Oalatasaray lisesinden 
Bedri ve Ethem, Malatya lisesinden Ah· 
nıet Hamdi, Konya kız ortadan Zeki, 
lrabzon ortadan Mustafa, Edime lise
'linden Fehmi, Kadıköy ikinci ortadan 
Fuad, İstanbul kız muallimden AbdUl· 
kadir. Bolu ortadan Ne•et, İstanbul Cu
tnuriyet ortadan Behçet, Siird ortadan 
Murad, Bursa lisesinden Salih Şevket, 
Balık ir erk k ortadan Bedri, Konya 
lrız rnualliındcn Ömer Lütfi, Sinop or· 
tadan Rağıb, Elizhı ortadan Ali, 1zmJr 
kız lisesinden Haydar, Haydarpaf& J19e
ıindcn Mahi, Bursa lisesinden Mumtaz, 
lzmir Karatll erkek ortadan Avni. İs
tanbul Emirgan ortadan Kemal 

O Jiraclan 45 lira} a lt•rfi 
eclenler 

sinden Rıfat. Sinop o tasından İbrahim, 
Kaıtamonl lisesinden Şakir, KUtahya li
scsind n Eflatun, İstanbul Gazi Osman 
pa1a ortasından lızet, KabataJ lisesin· 
den Farult Nafii', Oa.tianteb lisesinden 
Haydar Niyazı, Balıkesir kız ortasından 
İrzeddin. Trabzon erkek lisesinden Enis, 
Kandılli kıı liı aınden mahmud, Ço
rum ortasından Hatıl, 1 tanbul kız mu· 
allimden Fatma Mel!hat, İzmit ortasın· 
dan Bi181, Adana kız lise inden Ali Ke· 
mal, Bi a orta mdan Hıfzı, Kayseri ll· 
• inden Ahmed Cevdet, Konya lise. 
sinden Nccm ddin, İstanbul k12 ortasın. 
dan Mediha, JzmJr kız 1i sinden Meli· 
ha, Af yon lise ip den Tahsin, ls~~ul 
erkek Usesinden PazrJ, Antalya hscıın· 
den Veli, Haydarpaaı liıc inden Cemil 
Sena, Konya liscıınden Arif, Bolu orta 
ından Enver. İstanbul kız lisesinden 

Nafia, Erzurum muallim mektebinden 

AbdUrrahman, lzmlr kız muallimden Dü
riy , F..dim erkek Jiseıinden Osman Nu· 
ri Bur&a 1i eaindcn Namdar Rahmi, ts
ta~bul Ni antaş onuından Bedia Trab
zon llıcainden Ömer. Onye ortasından 
Tahir, Us'kUdar ortasından HusnU, İs
tanbul kız muallimden Fatma ve Nazlı, 
Vefa liaeıinden Hamdi. Kastamenl lise
ıindcn Nihad, İstanbul erkek lisesinden 
Nureddin, fıtanbul Oazi Osman paşa 
ortasından Bedriye, İstanbul erkek mu
allimden Kasım, Urfa ortasından Sa1ih 
Zeki .. Trab~on erkek ortasından İbrahim. 
Aclapaıan orwından Tevfik, İstanbul 
Pertevniyal Ji~ıinden HulOsı. 

;jS den 40 Ura) a terfi edenin 

Ankara Radyosu 
1 - Ki ıik musiki ne rıyatı (plak. 
2 - MUzik konferansı 
3 - Halk havaları 
4 - Ajan haberleri 
5 - Caz musiki ı 

İstanbul Radyosu 
J Dans musikisı (plak) 
19.- Haberler 
19.15 Muhte]ff pUklar 
19.30 Çocuk saati : hıkaycler 
20.- Çocuk musiki i (plAk) 
20.30 Studyo otke ıraları 
21.30 Son ha rler 

Saat 22 d nesonra Anado\u aıan&ı· 
nın gazetelere mah u• tıavat!is ..q
viii verilecektir. 

Belgrad Radyosu 
Kısa dalga (6,JOO kc 49 ıs m. ı kun.) 

SABAH PROGRAMI : 
J - Snctana'nm kompozlsy-0nu 7,05 
2 - Kon er (Mnrek Weber orkutrası 
tarafından) 7,30 
3 - Ses konseri ( admaıcl Noda Zi
ga tarafından) 8 oo pıy. M rcfakatile. 

AKSAM PROGRAMI: 
1 - Sırpça ve hırvatça muhtelif ko· 
nuşmalar 20,00 

2 - Yugoslavya a\• parkları (mliılk 
rcfakatile); Ora an Alekai tarafından) 
20,40 
3 - Balkan radyo gündeliği (türkçe, 
arnavudça ve macaru) 21,00 
4 - Afans haberleri (lransızca) 22.15 
5 - Ekonomik habrcJer bülteni (inei· 

lizce) 22.45 
6 - İtalyanca haberler 23.00 
7 - Danı mti:dlti fplak) 23 l!I 

8 - En son haberler 24.00 

ZAYl 
1935 tarıhU Hüseyin yazılı 

zat mUhurumü zayi ettim. Bu 
mühürle mUhUrlü hJç kimsede 
bir borç senedim yoktur. Zayi 
olan mUhUrlln hOlrmü olmadığı· 
nı ilin ederim. 
Adre : 

~ııliye Vckilctı Hazine 
b:ı vezncdıır muavini 
'Hu >in 6 

ispanya 
ihtilali 

( 811 ı J. üncü ylada) 
Mala adan buraya gelmiş olan mUJ

teciler, Uç taraftan aynı zamanda teca
viU uğramakta olan hukUmct kuvvet· 
lcrinin kararaızh ı yüzUnden m .zkOr 
fclıırde bUyiık blr karışıklık hüküm sur 
mekte olduğunu söylemişlerdir. Malaga· 
nın pek yakında ihtihılcilerin clıne e . 
$ec ı:i &anılınaktadıı . 

il"" .. " ·umt•ı,,;i/cı irı bozdul.-lıırı yol-
lar tamir e,dilecek 

Scvıl, 21 (A.A.) - Sevil radyoım, 
b rb hareketleri hakkında hiç bir ha· 
ber vermemektedir. General Dölano'nun 
hn~r verdiğine göre, hükümet kuvvet· 
lerı tarafından bozulan ) ollar esirlere 
tamir ettirilecektir. 

lspunya m • l • J J • ' c eııuu ,. rn11.1tız 1 ,. 

iıısiliz i§cileri wılrışaculdtır 
Londra, 21 ( A. A.) - İ§Çİ ıcndika

lan federasyonu umumi sekreteri Sir 
Valt r Kitrin, İspanyol rne elesınde 
Avrupa iıçi sınıflarmm mil terek bir 
yol tutmaları hakkında fransı.z: fıçi u. 
derleri ile &örlıli11lck uzcrc Paris'e ha
reket etmittlr. 

B. Eden ile S:r Kitrin arwnda cJUn 
yapılmış olan gbrüımc, ispanyol ihti
lalcilerinin muz.affer olmaiannın ln
galtere ile ömUı geltr arasındaki mUna
kaUhı biraz tehlikeye dü§Urebilecefini 
go termiştir. 

Londra işçi mallfilleri, Baldvin ka-
bl .. 

nesının muhafazakar erkanının bile 
fa iıtlerc olan &cmpatiltrine ratmcn bu. 
nu takdir etmekte olduklarını bıldfr· 
mektedirler. 

. 1 çi parta'Ji mllli meclisinin salı 1u. 
nU yapacağı toplantıda mühim kararlar 
alacığı tahmın olunmaktadır. Söylendi· 
line eare i ç: paı tisi Jiderkri, bir m\l. 
~l~ siy~ ası tütmesini Jatiycceıdcr
dır. Zara ımdikı kan~·ı •- • 

r-~- I• atyaaa. 
sının Madrid'cld.1 me§ru bWrUınetın fa. 

aliyetini itkdl ifC biltkfı ıhtılilcJJ J 
f r i . er n 
u ayet nı te11hil tmcktc 'J1duğ'Jna ka· 

ni bulunm:ı ~taJı lar. 1gç. ıturumlannrn 
ve gazetelerinin her giln almakta oldu

u bir çok mektuplar, bu fikrin ı i kUt· 

SAYFAS 

Kıra) Edvard 
Korfuda 
Başı J iud ayrfada 

-

kin kudret örne i olduğunu yazmakta• 
dır. 

Katimcrini aazetesi yunan millctınin 
kıralı ıckuinci Edvard'ın phsında, bil· 
tün necip ingiliz milletini ıclamladığı· 
nı ve yunan nesillerinin ilk istikllil aa• 
v~larmdnn beri lneiltercye karır baf· 
lılık ve minnetdarlık hisleri du} ınuf 
olduklarını yazmaktadır. 

Elefteron Vimc ıazetesi Yunanısıa. 
nın İngilterey kartı tarihi ve ananevi 
bağlarla merbut olduğunu yazmak tadı~ 

DiÇer bUtün yunan gazeteleri de ay. 
nı tamimi heyecanı ifade eden bir lisan. 
la lnaihereye kartı muhabbetkliranc blı 
lisan kullanmaktadırlar. 

lngilterede (Halk cepne
si) kurmak temayülü var 

Londra, 21 '"(A.A.) - Hava& ajan • 
ıından: Halihazırda liberal mahfiller~ 
bir "inglliz halkçılar cephesi,, kurul•, 
ması lehinde bir temayül, bir fikir et• 

reyanı görülmektedir. Bu fikri daha 
8nce komüniıtlerle müstakil İfçi par• 
tlal ve sendikal mUeaaeseleri elı:terl• 
yeti kabul etmlflerdir. Mançeıter Gu• 
ardian bu mUnasebetlt sol cenahın bil· 
tün kuvvetlerinin bir araya gelmt'sinln 1 

mUbrem bir zaruret oldufunu hatırla~ 4 

maktadır. 

Fransız komünistleri bir • 
(fransız cephesi) ku11Jl·* 

masmı istiyorlar 
Pırla, 21 (A.A.) - San deniıde le~ 

milniıt mebus B. Jak Doriyonun, istif 
ıını btemck üzere yapılan bir toplant,. 
da komUnist partiıi ıenel aekret.cri BJ 
Morls Toru, bir .. franaıs cepbıcsi,. v• 
cudc ıetLriJmcsi le!ttnde beyanatta bqı 
lullllluftur. 

•·- Franııc ccpbtıi,. nin batlıca uı 
pren ipi, unlar olacaktır : 

1 - Cumuriyct kanunlarına ıa.nı, 

2 - Millf ekoecımU.Jn ı.-.yeai, 

Trabzon erkek ortadan Avni, Kırk· 
fareli ortadan Remzi, İstanbul erkek li. 
&esinden Hayri, İstanbul Kabataş lise
sinden Hamdı Nazım. Konya kız mual
limden İbrahim, Konya ortadan Şev
ket Antalya lısesınden Salim, Mila or
tad~n Liıtfi, Galatasaraydan Halid Fah-
ri 1 :llnbul erkek lisesinden Refik, An· 
Jc~ra erkek ortasından Kemal, Eski dıir 
lıscsinden Mahmud Cem ve Şemi, İs
tanbul Davudpaşa ortasından Muıaffe. 
reddin, İstanbul Ni antaş. ortasından 
Muzaffer, Klitahya ortasından Muh~d
din, Edirne erkek muallimden (iii.mıd, 
İstarıbul kız lisesinden Munif, Kandilli 
lrız lisesinden Arif, İstanbul erkek lise· 
aindcn Sabri, Bursa erkek Jİ$esinden Os
man, Elaziz ortasından Mustafa Vehbi, 
Konya lisesinden Suleyman Salim. İs
tanbul k.ız lisesinden Ef.ıer ve Refika, 
liaydaı-paşa lisesinden Süreyya, İ~~ir 
karşıyaka ortasından Müfide. Şıbın 
karahisar ortasından İlhami, İzmit or
tasından Nuri Balıkesir erkek ortasın
dan Fuad Ba;ıkcsir muallim mektebin. 
den Şeref' Kır§chir ortasından Halis, 
ICars li~inden İbrahim. Malatya lise· 

Konya Hseılnden Mu tafa Asım, Ba
lıkesir kıa ortasından Fchrru, l1tanbul 
kız muallliDdcD Ane, İstanbul Nipn· 
tap K.sz ortaandan Emine 1haan, Urfa 
kız ortumdan N«ip Aaım, Eskişehir li
ıesinden Tevfilr, bmlr Buca ortasından 
Seyid, Galatasaray liltlinden Faik Şev
ket ve tuet, Uşak ortasmdan Salim, İs· 
tanbul Kabataf lia ainden Abdulbaki, 
Gazianteb lisesinden Cevdet, Gümüşha
ne ortuından Mehmet Nuri, Er.zincan 
ortauridao Mmufa Fehmi, ""KayKri Jl. 
sesinden Umatkddin, Milis ortasmadn 
Mahir, İstanbul Ercnköy kız lisesinden 
Adı1e, Ankara kız lisesinden Şelkis, Or. 
du ortaSJndan Mebrure, Şibin Karahisa
nndan Behzad, İstanbul Gelenbevi or
tasından Zeynullah ve Sureyya, Samsu9 
kız ortasından Rütl.tÜ, Erenköy li e· 
sinden Zekeriya, Ankara erkek or
tasından Emine Beyan, İstanbul erkek 
lisesinden Taceddin, Elaıiz ortasından 
Rahmi, Bursa ku muallimden Avni, Ça
nakkale ortasından Nimet, İstanbul luz 
mualliminden Muhlise, İstanbul kız or
tasından Ziya. Kili• orusından Mehmet 
Said. Erzurum erkek liaesinden Hüsa
meddin. bmir K.arJlyaka ortasından Be
hice, Kabataş liaccinden Tevfik, Konya 
ortasından Fehmi, İstanbul Kandilli kız 
liseıindtn Muıtafa Namık, Çankırı or
tasından Mehmet Necati, AJctehir orta. 
aından Mahir, İstanbul Emirgin orta
sından Rıza. Nipntaşı ortasından Ha
tice, Kadıköy U~Uncil ortasından Fah-

riye, İstanbul kı lıscslnden Necati, Ka
bataş Ji e ınd n Mehmet Kamil, lımir 
erkek lis ınden Zıya Trabzon liscsin
den Niyazi, Trabıon erk k ortasından 
Necati, Kadıko)' kız ortasından Mediha, 
l tanbul Gelcnbevi ortasından Tevfik, 
Ankara erkek Jı esinden Sahir, Kasta
moni Jisesfoden Cemal, Edıme lisesin
den Habl. lıtanbul erkek lisesinden HU. 
mi, İstanbul Vela lisesinden Eyüb, E
dirne erkek lisesinden Osman, Haydar
pa§a lisesinden Halid Hilmi. Adana er
kek lisesinden Mustafa I parta •rtasın· 
dan İsma.il Hakkı, lstanbul Cumuriyet 
ortasından Munevver, Ankara musiki 
mualliminden Zıhı~. Balık sir er ek 
mualliminden Vıcdanl, Sıvas lisesinden 
Rahmi, Samıun liıcıindcn Basri, Ni
pntaş ortasından Ayşe Bedia, Diyarbe. 
kir orta ından Ruıtü, Galatasaray lise- ı 
sinden Bekir, Kıtamoni ortadan İsmet. 

Sonu var 

JeJ~ri aruında taammwn ve indpr 
etmekte olduğunu göstermektedir, 

nu•rika, laJHmya i krine 
lı·arı§mıyor 

Va i~gton, 2~ (A.A.) Dış işler ha· 
kanı ~ekili B. Fıllip , Am'!rika cumuri
yetlerının 1 panya i lerindc tavusutta 

bulunma ı suretinde Uruguvay tarafın
dan y~pılnuş olan teklifi Amerika hü· 
kllmetınln kabul edemiyeccğini uru,u
vay Ol;isine resmen bildi:rmittir. 

/Uel,3 ilm Urusauy'm teklifini 
redd~tti 

Meksllı:o, 21 (A.A.) - Melnik:a hU· 
kUmeti, lıpanya lflerine tavaasutta bu
lunulmaıı suretindeki .Uı:u.rruu .,ul-. 

lifini reddetmiştir. 

2 - Memleketin Jıtiklil ve emnivtı 
ti, 

B. Tore.z demıttir iri 1 

"- HenUz bizim &ibi dUşUnmemek 
te olanlara kar ı bir ribcralizm ıiyase~ 
tatbik edılrneainin ururt olduiuna kaı 

niiz. Bizimle tamaıniyle aynı fikirdt 
olmıyanlarm ve bizim •'halk ... ılar ce hcJ • ~ p 1 
ıı,, programına tabı bulunmıyanlarıq 

cumurlyetin müdafaası lıuıusunda bh 
zlmle mÜftereken hırdret etmelerini aıJ 
ıu ediyoruz. ,, 

Sevil c:e Gınuıtadıı "et inç 
• ~~reoı, 21 (A.A.) _ Havas ajanaı 

bıldırıyor: Sevil ve Gırnata fhtllilcHc
ri, hukümet kuvvetlerinin alellcele ı. 

runu bo~lthldan hakkındaki habe 

bUyük bir ıcvinçle brfılamıtlardı 
Bir eueteci ile konupn general MoJ' 
bir ay beklemek prıiyle muıafferiye( 
elde edecefini alSylaalftir. General, h 

1 
kUmet kuvvetlerinin ıllahıız halkı ka 

ıı schirli pz kuUumaJarını tiddefü 
protesto etmiıtlr. 

11::::: s 

Tefrika: No: 31 

BlLINMJYEN t ~SAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye rcvucn: NASUHi BAYDAR ----·---
Bu mikroskopik unsurlar sayesinde • kan 

ınüteharrık nesic tamirci amil, vucuda lcızım 
la 1 h . u 

0 • n yere gidebilen hem katı ve em ~al? m -
hıt vazifelerini gornıektedır. Kan uzvıyetm her 
hangi bir mmtakasma hücum eden ı~ropla· 
tın etraf1m1 intnnı defeden buyuk l ıt kut-
)cJerini çabucak yığar; derınin ve uzuvların ya· 
ralan Üzerine fili birer t mir ~ e mş.ı un uru 
olan beyaz lcGreyvelerı gctirır. Bu lökoıntlerde 
labit höcre halmc gelm k jktıdan vnrdır. Bun· 
lar, kendi etrafında birleştirıci hfler doğuru! ~ e 
>'aralannu ne ci, ağlam bır n~be ' ıt 1> 1 ' 
ta · ıtıır eder! r. 

S<iri k n mccml nndan ık n nl8yılerle 
~ô . ler, n icl ı le uzuv! nn m ~alli mulııtle 
h nı tesis ederler Bu muh tın tetkık olun~1 

emen he en ımı~·nsızdır. Doktor Roux n~n 
>'apırırı olduğu gibi, nesıcl rin ionlu hamızlıgı· 
tıa f'ore renk d '•tıren uzu\ larm türlü ttnkler 
-ldtklan görulur. O zaman, mahalli muhitl~n 
Ytrlığını forketmek kahil olur. Hakıkane 

bu ayrılık görüldüğünden daha denndır. J at 
biz bütün bu karnkterleri teirikten i\ci7jz, insan 
uzviyetinin teşkil ettiği geni§ fılcmde pek dt-gi· 
§İk ülkeler v rdır. Bu ülkeleri 8) nı nehrın kl 
rı sular i e de golleri ile go1cüklcrind • 
ki ıuyun keyfiyeti topragm ve nebati rın lü· 

tme bağlıdır H r zuv, her n ıc kan p z
mnmun aleyhine ol rak kendı mulutını > re· 
t Ve her birimizın sağlamlık v va h talı ı· 
iııJZ, kuvvet V<: n zafımrz det Vt" bah " 
lıgımız da hocrelerle bu uhi ın k r ı 
1 nr ınn t bidır 

rı ok ıı· en ·d • k . h • 1 oroJen \'e rbon snye ınde canlı 
•0c:~ler biınyelcrinin ve hareketlerinin idamc-
11~~ ..ı uzumlu mekanik enerjiy ; her uzvi h 1 

teurud· 1 · d . k u un e tezahür eden elektrik enerji ine. 
ımı r k · 1 1 f' · 1 · k ' l)'On nr a ızıyo OJı olu hır için eJ. 
~c°: ~I n h~~ete malıktirl ı. Böcrdeı. yeni 

ı .cr yetıştırm k ve uzuv! nn 1.nyi ettikleri
m le f ı v eı· ı · . k I d k g ı me e.rını temın etm içın kul-
an ı 1 n azot, kükürd ve fo fonı dn k n pi.iz-
~ ı da bulurlar .. Muhitlerinin protein, eker 

~ I nııı, kcndı mayalannın yardımilı-, gittık
te 

1 
ııçult-n parcaL.ır halind takaim eder , e bu 

r"" ıyonlurJ, rbe t knlan enerjiyi d kulla • 
rm 1 r \ c uy n d . I ı zam, n a, enerJı mn s den reak-
I) 11 r aycsınde de dnhn mürckkeb isirn1er 

;
11r t-derrk kendi n ıl rn cldeleriyle bir] tirir • 

Ş ınik mtibadeJcJ rin şiddet ve kesafetı höc-
re tupl 1 1 . nın ve >utun canlı m hhiklann besle-
~ ıc. 1"kı t~d:ri tem il \ e tem ul ile v ki ol 11 

de 1 n (met bolian e) uzvi h yatın ıd-

d
t v k<'safetinin ifod ıdir. Met bolızm vu'. 

cu tam · · h ' .. 
1 

1 tarn at halinde iken, mn olunan ok-
&ıJen e • rbcat bırakılan asid karboniğin mik
~lab?'11e olçülür. Adaleler tckallü dip rnek • l I ır. çalışma ha•ıl ettikleri znm n miıbadele 
~a ~?'eti çok yükselir. Metabolizın çocuklarda 

vuklcrden ve kücük hayvanlarda da büyük 

1 

hny~·anlardakinden şiddetli ve kcsafetlidir. B ı 
da, ınsanların boyunu muayyen bir hadden faz. 
la uzat~a.~nk lazım geldiğini gösteren scbebl 
lerdcn bındır. Metabolizmde L:_,_ b•'t·· ·r l · · · ·f d . IJIZ:, u un vazı • 

·- . -J·-- ynın, a enmızm 1 n esıni bulmamnktJIVr7 Be · k i 
rncıgerın ve guddelcrin buyuk timik faal' t 
\'ar~ır. Fakat mübadelelerin •Mıdct ve ke ıfyct' 
ıu o • •• .. d 7 sa e ı 

"'ozc gonmur erecede çoğaltan adali n!ı 
mndır. Tuhaf olan cihet fudur k' d' .. 5: "§ 

bol. . h. ı ımngı 8 'Y 
meta ıımı ıç yukscltmcz. Dcn·ı b'I' k. d' 

... r. h. b. ı e ı ır ı 11) 
magı say ıç ır enerji sarfını ietiluun etm ~ 
te ve ynhud bugünkü tekniklerle .. 1 ··1 ~m 
cek k d ·· ·ı . 0 

Ç\t emıyc • a ar az. enerJı ı ıktifo etmekt d ' 
tuhaftır ki dünyanın yüz.ünü d "'i ; ır. ~'et 
leri yıkıp kuron m f . g §tiren, mıllet 

.. ' csa enın tasavvur olu 
onsuzlugunun dibinde y . r..ı 1 nmu 

f k. ·· ı "I b'I" cnı u em er ke•f-"ı ır, 0 çu ~ ı ır mikd rd b. .. Y ca ..... 
· · d" .. a ır cnerıı sarfctm k sızın ıma TJmrzda te kk .. , e • 

nı k d 1· ı1e u etmektedir. Zek& • 

b
. n .. u r t ı yarntJ lnrı metnboJimıi b' l'b 1 k 
ır agırlık knldırm k için tek il . ed ır ı re ı 

d h az yiıkseltmektedir. Ne• C:sar· en ~~dnn 
n Ne..., ton· un t f kk . I m ihtırası, 
ilhamı ne d p t'! ~~ erı, ne B hoven'in 
- bir' tnk .a teur un hnrnrctli mürakabcsi, 

ım mıkroplnnn ve' d ki dd 'f 
rnı.larınd ıki lıafif bir f lnl : • re gu e ı . 
leccklen· ' . az. ıgrn kolay l pabi-- nesıc.ierm ı. __ I · · · . 
fak lam uca em ım t cıle muvaf-o amııtır 

(C" ,.,,, ·~r) 
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nkara Okullar Aı·tırına ve El\.:-

si tıne 
dan: 

l(onı · syonu asl~a ılıO-ın-' ~ 

O. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 1 1 1 
MUDURLOGU S. A. KOMlSYONU iLANLARI: 
Muhammen bedeli 27970 lira olan Elektrik tel ve kabloları 21-

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1ôİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANL 

Ankara'da yeni açılacak olan lisenin mobily~sı ka~aıı zan 1 asu
lile eksiltmeye konulmu tur. Keşif bedeli 14 ~·~ 62 hrad~r. hale 
28-8-936 cuma giinü saat 15 de Maarif Vekaletı bınası~dakı Ank~ra 
Okullar Sağışmanlığında yapılacaktır. Muvakkat temın~t .1054 lı~a 
65 kuruştur. Şartname ve resimleri görmek ve almak ıst~yenlerın 
Ankara Birinci Orta okul Direktörlüğü ile Arttıl'ma Eksıltme ko-
misyonu katipliğine müracaatları lazımdır. (369) 2-3652 

Hariciye \ 7 el{aletinden : 
1 _ Çankayada Hariciye köşkünde yaptırılacak çama«ırane a

çık eksiltmeye konulmuştur. 
2 _ Keşif bedeli ısız lira 60 kuruştur. 

3 
_ Keşif evrakı, şartname ve planlar levazım miıdürlüğünde 

görülebilir. • · k"\ ı· d ., _ thale 28.8.936 cuma günü saat 15 de hancıye ve a e m e 

yapılacaktır. s _ Muvakkat teminatı 285 lira 95 kuruştur. . . . 
6 _Talib olanların yevmi mezkurde vesikalany\e bırhkte hazır 

bulunmaları Hin olunur. (436) 2-3700 

TARSUS . AMERIKAN COLLEGE 

Amerikan Erkek 1 . . 
...ıısesı 

Tedrisat 1 Birinci Teşrinde başlar. . . 
Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığın~a taı;dık edıl: 

· · T" k""e İngilizce Fransızca okunur. Tıcaret derslerı 
mıştır. ur 1' • • 

vardır. A •• 40 ı· d 
L 1• ücret 220 lira, Neharı ucret ıra ır. 

ey 1 
• k ö lü ~ ·· t Fazla matnmat için Dıre t r ge muracaa . 2-3759 

Kandıra l(ayınakamlığından : 
27-8-936 tarihine müsadif perşembe gün~ sa~t ~6 da ~an~ıra 11-

çesinde Elmalıya 26077 lira 50 kuruş bedelı keşıflı 61 evın ınşaatı 
ka alı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmı:,tır. 

PŞartname ve keşif evrakile buna müteferri evr_a~ı 160 şar kuruş 
mukabilinde Kandıra iskan Memurluğunpan alabılırler. 

Muvakkat teminat 1956 liradır. . . . . 
istekliler ticaret odasına kayıtlı ~ulunması v~ bu gıbı ışlı;~ı yap· 

mış bulunduğuna dair resmi vesaiki ıbra~ etmesı ve m~tbu nu~u?e· 
sine j!Öre tanzim edecekleri beyannaıne~ı do~durarak .ıkhale gu

1
nun· 

d kiz ....l~n evvel ibraz ile fennı ehlıyet vesı ası a ması 
Aen en az sc ~.. ( 4507) 2-3663 
lazımdır. - - - ----

- TavuJiÇU ltık Eııstitüsii 
Direl{törlüğünden : 

Tavukçuluk enstitüsü için isim ve evsafı şartn~esinde A yazılı 
41 kalemden ibaret ve (2500) lira muhammen kıymetinde atat ve .. e· 
devat açık eksiltme usulü ile satrn alınacaktır. Şartna~~ler .her gun 
saat 9 dan ı z ye ve 14 den 17 ye kadar Çenkırı caddesı uzerınd.e b~
lunan Tavukçuluk Enstitüsll Direktörlüğünden al~nır. 1stekltlerı~ 
4 eylUl 936 cuma günU saat 10 da ticaret odası vesıkaları. ve .18.7,S 
liralık muvakkat teminat makbuzu veya Banka mektuplarıle bırltk· 
te Keçiören yolu üzerinde Ankara tohum istah enstitüsünde topla
'\acak komisvona baş vurmaları. (506) 2-3800 

afıa \7ek.al<~tinden: 
ı _ Irmak • Filyos hattrnrn •Germece, Balıkısık, Kayadıbı is· 

.asyonlarında dordüncü srnıf birer yolcu binasiyle birer umumi he
la inşası kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 __.J Münakasa 8-9-936 tarihinde saat on beşte demiryollar inşa
at daires;ndeki münakasa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işlerin muhammen bedeli (60) bin lira ve muvakkat te· 
ıninatı ( 4250) liradır. 

4 - Bavındırlık genel ~artnamesi, Çimento şartnamesi ve. vahi
ılı kiyasii fiat cetveli, proje ve planlarla münakasa şartnamesı, mu
kavele proiesinden mürekkeb bir takım münakasa evrakı (300) ku
ruş 1;Jıu1c:\bilinde Demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

S -Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lı eksiltme kanu· 
nu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 
7-5-936 tarih ve 3297 No. lı resmi ceridede ilan edilen talimatname 
mucibince Vekaletten almış oldukları müteahhidlik vesikasını ve 
tl!klif zarflarını mezkf1r kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
8-9-936 tarihinde saat on dörde kadar Demiryotlar İnşaat dairesi-
ne tevdi etmeleri Hizımdır. (511) 2-3860 

.L\.nkara Valiliğinden : 
Kızılcahamam yatı okulunun tamiri 933 lira 53 kuruş keşif bede

li üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameyi görmek is· 
tiyenlerin her gijn ,Maarif Müdürlüğüne ve ihale günü olan 31-8-936 
pazartesi günü saat 16 da muvakkat teminat akçeleriyle şartname· 
sinde yazılı diğer vesaiki hamilen vilayet daimi encümenine müra· 
caatları. (400) 2-3669 

1 
MILLI MUDAFAA VE KALET! 

• .,...tr-r ~ T .. MA KOMİSYONU tLANLARl 

ı - Biçilen ederi 2000 lira olan bir tane Redresör aleti ile ye-
dekleri a!jık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 24 ağustos pazartesi günü saat l 1 dedir. 
3 ,- İlk teminat 150 liradır. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 
5 - Eksltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun Z ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün 
ve saatinde M. M. V. atın alma Ko. da bulunmaları, (1648) Z.-2904 

Cinsi rıriktarı Teminatı 
Metre Lira 

tr.AN 
Şartname Pa. 
KS. (Fiyat) 

Arka Çantahk Bez 21.500 1209,40 
150.000 6875 
180.000 9800 

12.250 
6875 

00 75 
56S 75 Portatif Çadır bezi 100.000: 

Mahruti çadır bezi 150.000: 
Yazlık elbiselik bez 40\).000 
Portatif çadır bezi 150.000 
Yazlık elbiselik bez 350.000 
Keten ipliği 600 Kilo 
Urgan ) 900 Metre ) 

10.875 
270 

835 95 
1100 55 

565 7S 
965 ss 

00 600 

9-936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2097,75 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-36 gün 3297 
No lu nushasında incişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankaııa ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılmakatadr. ( 524) 2-3862 

İLAN 
Muhammen bedeli 10,500 lira olan 300 ton hurda dökme 21-9-936 

pazartesi günü saat ıs de kapalı zarf usulile Ankarada idare bina
sında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 787,50 liralık muvakkat teminatı ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 g. ve 3297 
No lu nushasında intişar etmiş olan talimatname dairc;sinde alın· 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reis· 
liğine vermeleri lazmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk ~efliğinden dağıtılmaktadır. (537) 

2-3864 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI ILANw:-t 
1 - İpodrom sahasında yaptırılacak 4 adet ser binası on beş g ... ı 

müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 15869 lira 95 ku:ruştur, 
3 - Muvakkat teminatı 1190,25 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek iııtiyenlcr her gün fen 

işleri direktürlüğüne istiycnlerinde 8 eylül 93ö sah günü saat on 
beş buçukda belediye e~cümenınde yapılacağından o gün saat on 
dört bu~uga kadar temıatlariyle birlikte teklif mektuplarını en· 
cümene vermeleri. (555) 2-3670 

İLAN 
ı - Su işleri için alınacak santrifüj tulumba ve aksamı ıs gün 

müc\detle açıK eksıltmey~ konulmuştur. 
2 - Muhammen bcdelı 1150 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 86 lira 25 kuru~tur. 
4 - Sartnamesini görmek istiyenler hergıln yazı ışleri kalemine 

ve isteklilerinde 8-eylül-936 salı günü saat 10,5 da belediye encü-
menine müracaatları. (558) 2-3873 

l LAN 
1 - Su işleri idaresi iiçn alınacak üç takım voltman su sayıcıla-

rı on beıı gün miiddetle a~ık eksiltmeye konulmııştuı. 
2 - Muhammen bedeh 1700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 127,50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerinde 8-eylül·93f> salı saat on buçukta belediye encüme
nine müracaatları ( 557) 2-3872 

İCAN 
1 - Meclis altından Akköprüye ve Havuzbaşından İç işleri ba

kanlığı önüne kadar ikinci refüje, yayaların ge!jmesi ve asfaltın 
çamurdan korunması için ~lok döşenmesi işi on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. · 

2 - Muhammen bedeli 3083,04 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 231,2S liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek iatiyenlerr her gün yazı 

işler ikalemine ve isteklilerinde 8 eylül 936 salı günü saat on bu
çukta belediye encümenine müracaatları. (556) 2-3871 

İLAN 
1 - l-tcşrinievvel-936 tarihinden itibaren semerli ve küfeli 

hammallık usulü kaldırılacaktır. 
2 - Küfeciler naklıyatı el sepetlerile yapacaklardır. 
3 - Müble, ev ve tüccar eşyası nakliyatı araba ve diğer vesait

le yapılacaktır. 
4 - Havaleli eşyayı giindüz nakil etmek yasaktır. Bunlar gece 

saat 20 den sonra nakil edileceklerdir. 
S - l-teşrinev~el-936 dan sonra buna day.et etmiyenleır cezalan-

dırılacaklardır. ( 564) 2-3874 

IIozatta Seyyar Jandarma Piy:!de 
Ala} ı l(omutanlığından : 

1 - Alay ihtiyacı için yirmi bir bin altı yüz tahmin bedelJi bin 
altı yüz yirmi lira teminatı muvakkateli yüz sekse bin kilo 
un, altı bin li:ra tahmin bedelli, dört yüz .elli lira muvakkat teminat-
1.ı kırk bin kilo sığır eti, on iki bin lira tahmin bedelli ve dokuz yüz 
lıra muvakkat teminatlı üç yüz bin kilo arpa kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştut. 

2 - Eksiltm 15 - 9 - 936 tarihine rastlıyan salı günü saat (10) 
da Hozatta Seyyar Jandarma Alay Karargahındaki dairesinde ya-
pılacaktır. · 

_3 - Şartnameler parasız olarak Hozatta Alay satın alma ko • 
msıyonundan verilecektiı. · 
. 4 - istekliler (2490) sayılı kanunun hükmüne nazaran vesika 
ıbraz edeceklerdir. 

5 - Teklif mektupları ıs - 9 • 936 tarihine raatlıyan salı günü 
saat (dokuza) kadar Hozatta Seyyar Jandarma Alayı satın alma 
komisyonuna verecektir. (541) 2-3865 

1 ASKERi F ABRIKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

ANKARA AMELE EVLERİNDE YAPILACAK FOSSEP-
TİK VE SIZDIRMA ÇUKURLARI 

Keşif bedeli (2549) lira (30) kuruş olan yukarıda yazılı inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunca 
8 • eylfıl • 936 tarihinde salı günü saat 14 te pazarlık ile ihale c.'Clile
cektir. Şartname (13) kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Ta· 
tiplerin muvakkat teminat olan (191) lira (20) kuruı, 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen "ün ve sa· 
atte komisyona müracaatları. (525) 2-3863 

İhale tarihi 
25/ 8/ 936 

,, Jt ,, 

26/ 8/ 936 
27/ 8/936 
" ,. ,, 

29/ 8/ 936 
31/ 6/ 936 

Günü 
Salı .. 
Çarşamba 
Perşembe 

" C. Ertesi 
P. Ertesi 

Saatı İhale §ekli 
11 Kapalı zarf 
ıs ,, ,, 
11 

" " 11 ,, 
" ıs 

" ., 
11 .. ,, 
11 Açık eksiltme 

Gergi ipi ) 150.000 ,, ) 
Sitil ipi ) 150.000 ,, ) 915 00 12.135 31/8/ 936 P. Ertesi 

ı _ Yukarda yazılı m;.lzemenin şartnamelerini hizalarında yazılı bedeller karş.ıhğmda almak 
her gün ö~leden sonra komisyona gelmeleri. ı 

ıs 
örneklerJnf 

.. .. 
görmek isti yenlerin ve 

2 _ E!csiltmelere girecı:klerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 UncU maddelerinde yazılı belgeleri ilk teminatları ile teklif mektup1arınt 
ihale saatlarından en az bir saat evvel komisyona vermeleri ve açık eksiltmelere gireceklerin tam ihale saatlarmda M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (281) 2-3541 

İLAN iıt 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için S60 ~ dır. 

ıu ot satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli ~6800 liri 
namesi Bursa satın aıma komisyonundadır Eksiltıne 2 . 
zaı tesi günü sat 16 da Bursa askeri satın alma ıc(J(t·ı 
oh1caktır. · . ı"' 

Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakakt teııunat *6 
dır. Teklif mektupları 24.8.936 pazartesi saat on beşe ~ 
alma komisyonuna verilmiş olmalıdır. (313) 2 

İstanbul komutanlığı birlikl~;i~~tiyacr olan iki bin yiiJ '-. 
ton levemarin kömürünün ihalesi 25-8-936 salı gUnü •~ 
~apalı zarfla yapılacaktır. 28288 lira 75 kuruştur. İlk tc 6 lıra 66 kuruştur. Şartnamesi ve evsafı her komisyonda gt;llll 
ceği gibi 142 kuruş mukabilinde de alınabilir. İsteklilerin ' 
de ihale saatından en az bir saat evveline kadar ilk teıııi11 
tup veya makbuzları ile 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncU rıı.J -;; 
deki vesaikle birlikte teklif mektuplarını Fındıklıda satıtl 
misyonuna vermeleri. (333) 2-3571 

iLAN 
Elaziz merkez kıtaatının ihtiyacı için 130000 kilo sığıt 

palı zarfla bir ay mUddetlc eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 23400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ı 755 liradır. ,ylJ 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün tUm satın 

misyonuna geJ~bi~irler. . . d 
5 - İstekhlerın usulü daıresınde tanzim edecekleri ~ IJ. 

ve mektuplarını 24 ağustos 936 pazartesi günü ihale saatı 
de~ bir saat evveline kadar yani saat onda komisyonuıııtı;'dt 
len. (302) z-.>""'-

İstanbul kumandanlığı birliıı~~Nhayvanatının ihtİY"!: 
568 ton samanın ihalesi 24-8-936 pazartesi günü saat on dO. 
ta y~pılaeaktır. Muhammen tutan 15620 liradır. Şartnaııı~51 
komısyonumu:ı:da görülebilir. İsteklilerin 1172 liralık ılk j 
makbuz v_eya n:ıektuı;>ları ile beraber 2490 sayılı kanunun ı. 
maddelerındekt vesaıkle beraber ihalede nen az bir saat e..,..e 
dar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın atına 
nuna vermeleri. (336) 2-3568 

iLAN 
Konyadaki kıtaatın 937 ağustos nihayetine kadar s! · ·ıuıse tıyacı olan 21300 kilo sade yağı kapalı zarf usuliyle eksı 

nulmuştur. 

2 - İşbu 21300 kilo sade yağın muhammen tutarı ı1s9Z 
lup teminatı 1341 lira 90 kuruştur · . . ı 

3 - Şartnamesı konyada kor satın alma komisyonunda dJf'. 
ve ankara l~vazım amirlikleri satın alma komisyonlarında 

4 - Eksıltme 25 ağustos 936 salı günü saat 16 da koıtY• 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

.. 5 - İstekliJer teklif mektuplarını en son 25 ağustos 936ıtl' 
nu saat onbeııe akdar kor satın alma komisyonu başkanlığ j;i' 
dermiş olacaklardır. 'Bu saatten sonra gelen mektuplar aÇI 

(261) 2-3540 

İLAN " 
İstanbul kumandanlığı birlikleri hayvanatı ihtiyacı olıııt ~ 

kuru ot 24-8-936 pazartesi günü saat 14,45 de kapalı zarfla 5' ~ 
nac~~tır. Mu~a~~en .t~tarı 2.8015 Jiradır. Şartnamesi 250 ~1;a 
kabılınde verıldıgı gıbı komısyonumuzda da her gün g ~ 
İsteklilerin 2102 liralık ilk teminat makbuz veya mektlll' 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle bera 
leden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını fi 
komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. (334) 

lLAN 
İstanbul komutanlığı motörlü vasıtaları icin Jiizumu 01 

kilo benzin satın alınacaktır. İhalesi 24 8.936 pazartesi g 
onbeşte kapalı zarfla yapılacaktır. Muhammen tutarı 15~18 
~artna~esi he: gün komisyon•ımuzda görülebilir. İstekJıle; 
hralık ılk temınat makbuz veya mektupları ile 2490 savı!~ 
2, 3 üncü maddelerindeki yazılı vesaikle ihaleden en ar b•f 
veline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık s 
komisyonuna vermeleri. (335) 2-3569 

1TAN 
1 - Akşehirdeki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 16SC!'l(I 

kapalı zarf usulii ile eksiltmeye konulmuştur. . 
2 - İşbu 165 bin kilo unun muhammen tutarı 16830 tırS 

ilk teminatı 1263 liradır. 
3 A-. Ş~rtna~esi Ko:ıyada kolordu, İstanbul ve Ankarad:d 

zım amırlıklerı, Akşehırde alay satın alma komisyonlarıııd 
tekliler şartnameyi bu komisyonlarda görebilirler. . d' 

4 - Eksiltme 8 • eylUI - 936 salı günü saat ıı de J{onra 
lordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. ıO 

5 - İstekliler mektuplarını 8 eyllil 936 saJı günil saat 
Konyada kolordu satın alma komisyonu başkanlığına göııde( 4 
malıdır. Bu saatten sonra gelen mektuplar kabul ediJrnez. 

2-3858 
İLAN ~ 

1 - Konyadaki kurumların senelik ihtiyacı olan 543()00 
kapalı zart usulu ile eksiltmeye konulmuştur • ı 

2 - İşbu 543000 k\lo unun muhammen tutarı 49956 Jira 0 

minatı muvakkatesi 4747 liradır. lt 
• .3 :-- Ş~rtnamesi Konyada kolordu ve İstanbul. Ankara 11 amırhklerı satın alma komisyonlarındadır. İstekliler şart 
ismi ge_çen ~omis}'.onlarda görebilirler. ol 

4 - Eksıltme 7-eylül-936 pazartesi günü saat 15 de 1' 
kolordu aatı nalma komisycnunda yapilacaktrr. ~ 

5 - İstekliler teklif mektuplarını en on olarak 7-eytul· 
Zi\rtesi günü saat onbeşe kadar Konyada kolordu satın alrııJ e 
yonu başkanlığına göndermelidir. Bu saatten sonra geJerı ıt1 
lar alınmamış addedilir. (475) 2-3857 

İLAN ıcı 
l - karamandaki kıtaatın senelik ihityacı olan 154000 

kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. ı.-t 
Z - İşbu 154000 kilo unun muhammen tutarı 15708 lirll 0 

teminatr 1179 liradır. ı 
3 - Şartnamesi kon yada kolordu, İstanbul \ e Anka!' ı 

amirlikleri Karamanda alay satın alma komisyonlarındad1'' 
liler şartnameyi komisyonda görebilirler. 

4 - Eksiltmesi 8 eylül 936 salı günü saat onda Konyad• 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - istekliler mektublarını 8 eylül 936 salı günü saat 0 
kadar Konyada kolordu satınalma komisyonuna gönder.f 1 

tardır. Bu saatten sonra gelen mektublar kabul edilenıct· /. 
(494) 2--3859 ~ . 

Adliye Vekaletinden : . 
T · hk • d k. b. · de"' emyız ma emesın e 1 ınasında Adliye VekUetı alı 

yazıhane, dolap, koltuk, vesair mefruşattan 198 parça ıt1 d 
pazarhkla cila edilecek ve ayrıca dairede nümunesi ;ınevctl 
müteahhidine irae edilecek iki adet dolap mliceddeden >'9~ 
caktır. İstekliler cila edilecek mefruşatla yapılacak iki ııcl~ 
hın muhammen bedeli olan (640) lira (80) kuruşun % 1,5 

1 
muvakkat .. sı olan 48 lira 6 kuruşun 2490 No. lı kanunuıı 
maddesi mucibince pazarlık günü olan 28-8-936 cuma gunil 
de Vekalet Levazım Müdürlüğünde Müteşekkil komisyon• 
etmeleri -ve şartnamesini görmek ve parasını almak üzere ,;t 
mudüriyete müracaat etmeleri ilan olunur. (512) z-31! 



.,,, ACUSTOS 1936 CUMARTESi -

a 

Açrk eksiltme ilanı 

.=ık"lef n en: 
k" 1 -:- E tm e l onulan is (M ı·ye Vekaleti binası dahilinde-

1 tamır t' e if bedelı 9191 lira bir ku. ,tur. 
2 - Bu i.,e ait şartnarne ve evrak şunlardır : 
a) Fenni şartname 
b) Eksiltme şartnamesi 
c) Mukavele projesi 
d) Keşif cedveli 

. İsteyenler bu evrakı görmek ve izahat almak için Maliye Veldlc-
tı milli emllik mUdürlUğilne müracaat edebilir. 
,_,, 3-:-- ~ksiltme 1 eylUl 936 pazartesi günü sa.at 15 de Maliye Ve-
.-letı mılli emlak miıdürlügünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık dcsiltme usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 239 lira 33 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri yaptıklanna dair Nafia 
Vekaleti yapı işleri umum mUdürlüğilnden alınmış bir dıliyet veai-
kasını haiz olup göstermesi lazım .. (543) 2-3850 ------- -------------------------------------------
l\laliye Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Adliye Vekfileti binası çatı tavan· 

larmın tamiri) 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır 
a) Ekailtınc şartnamesi 
b) Fcnnr şartname 
c) Tamirat projeıi 
d) Keşif cedveli 
h). Mukavele projesi İ&tiycnler bu evrakı görmek ve izahat atmak için Maliye Veka-

leti milli emlak müdürlilğiın m •• v t e<.iebılir. 
3 - Eksiltme 9 eylül 1936 salı gunu saat 15 de Maliye vekilcti 

milli emlak müdürlilğUnde yapılacal tır. 
4 - Eksilune açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gitcbilmek için isteklinin 350 lira 18 kurufluk 

muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
. 6 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Na-

f~a Vckfileti yapı işleri umum müdürliığünden verilmiş ehliyet ve
ııkasını haiz oJup göstermesi lazımdır. (535) 2-3847 

--·--- -Erzurnın \7aliliğinden: 
1 - Trabzon a m Tran5it yolunun Erzurum vilayeti dahilindeki 

lhca Aşkale ve Aşkale Kop kısımlarından Ilıca • Aşkale kısmının 
17X830 dan 52X580 ve Aşkale • Kop kısmının 58X380 den 82X762 -
inci kilometreye kadar şose inşaatı ve bu yolun 35 inci kilomctresin• 
deki iki metre açıklığında bir menfez ve 52X588 inci kilometresin· 
d_eki 2X6-8 açıkhgındaki Aşkale köprüsü ve 22X896 ncı kilometre· 
sınde iki nıctre nçıkhğında bir menfez ile 26Xl69 kilometre ın 1 'ci 
~enfezin ricat duvarları inşaatı eksıltmeye çıkarılmı~tır. Bu işle· 
rın bedeli muhaınmeni (120391) lira (8) kuru tur. 

2 - Bu ı e ait ~artnı?me ve evrakı fennıye ıunlardır. 
A: Ek il tme şartnamesi. 
B: Mukavelename. 
C: Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E: Hususi ve fenni şartname. 
F: Keşif hulfisa ve silsilei fiat cetvelleri. htekliter bu evr~kı 

fenniyeyi altı lira bedel mukabilinde Erzurum nal a mı du. ' • n• 
den alebilirler. İstanbul ve Ankara Nafıa ımidürlilklenne gonderi· 

tecek olan nJshalardan okuyabilirler. 
3 - Eksiltme 26-8-936 çarşamba günU saat 16 da Erzurum vili· 

yeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. ~ - Yapılacak elniltıne kapalı zarf uıulile olacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için (7270) liralık muvakkat teminat 

verılmesi ve bundan başka ticaret odası vesikasını haiz olup gö1-

teınıesi lazımdır. 6 - Teklif mektupları yukarda 3 Uncü maddede yazılı saatten 
1 saat evveline kadar Erzurum viJavetinden Nafıa komisyonuna ge· 
tirilerck eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
lecektiı. Posta ile gönderilecek mektuplardan nihayet S ncü madde· 
de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarf mın mühür muınu ile 
eyice kapatılmış bulunması Jizımdrr. Posta ile olacak gecikmeler 

kabul edilmez. 7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin resrnt gazetenin 
!297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan nafıa vekl'ile· 
tinden istihsal edilmiş yol mliteahhit ehliyet vesikasını haiz olma11 

lazımdır. (2!6) 2-3500 

Bur"'a Vilayeti Yenişehir 
Şarhaylığından : 

ı - Yenişehir belediyesine aid ln§ll ettirilecek olan "10' dük· 
kftn usulen 6/8/936 gününden itibaren 21 gün müddetle açık ck-

ıiltmeye konulmuştur. • 
2 - Bu dükkanların bermucip keşif tutarı 3663 lira altı kuruı-

tur. 3 - Aırık eksiltmede tenzil edilecek bedel haddi layik görill· 

dilğU takdirde ihalesi icra edilecektir. 
4 - İhale gunil 26/8/9S6 gününde Yenişehir bcledı}eıtindç ya-

pılacaktır. .. . 5 - Ekıiltmeye iştirak edecek müteah'hitler kanunun tarifatı 
daırcsinde ehliyet vesıkaları bulunmaları meşruttur. 

6 - Fazla izahat istiyenler belediyeye müracaatla istedikleri 

izahatı alabileceJdcrdir. (443) 2-3826 

---------------------------------------------------
Ankara 'J'ecim Lisesi 

Direl{tölüğünden : 
Ankara Tecim Lisesinin 
l - Orta kısmının birinci sınıfına ilk mektep mezunları alınır. 
2 - Lise kısmına Orta Tecim Okulları mezunları alınır. 
3 - Namzet talebe kaydı için 20 Ağustos 1936 perşembe günün· 

den 29 Ağustos 936 cum"rtesi gUn ne kadar saat 10-12 ve 14-16 
arasında mektep idaresine müracaat edilmeli~ir. • 

4 - Birinci ve ikinci devre eylOl mczunıyct imtıhanları ile ıı· 
nıflar ikmal imtihanlarına 2 eylQl 936 dan 9 eyJQI 936 ya kadar de-

vaın edilecektir. (509) 2-3814 

ürk 

BUYUK 

ULUS 

ava ({urumu 

A GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Sinci keşide 11Eylul936 dadır. 

.lüyük tkranıiye35.000 Liradır 
Aynca: ıs.OOO, l2.000, 10.000 liralık ikrameiyelcrle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

Ankaı·a Va iliğiudeıı : 
Adı Fiyatı Kilo Adet Tutan 

Buğday 
Bulgur 
Beyu peynir 
Çeviz içi 
Çay 

...fındıkiçl 
~am fıatığr 

thlamur 
İrmik 
Karabiber 
Kuru kRyısı 
Kuru incir 
Kuru f8snl} .. 

.. soğan 

•• Ozü!'1 
Ku üıiimü 
T .irrnntl'ZV 
:Mal<3rna 
Mert""nek 
N""ı•t 
Pr' mez 
Pirinç 
p t-ıtC'S 

Pirinrt nu 
S"-'evağ 
S .. lı•m 
s ,,., 
~ • • ak 
Sir' e 
Set-er 
Ta han 
Tuz 
Un 
Zeytinyağı 
Armut 
Ayva 
Domates 
Dolmalık bibc 
Dereotu • 
Elma 
Ekmek 
Hıvuç 
Hiyar 
İs.,an'\k 
K vun 
Kabak 
Kovt net' 
Kuzu eti 
J.abana 
Limon 
Marul 
Mavdanoz 
Patlıcan 
Pırasa 

Portakal 
Sığır eti 
Semizotu 
Tel kadaif 
Süt 
Taze Bamya 
Tahanhelvaııı 

Taze Uzüm 
Ta:ı:e soğan 

.. 

: 

kuıu 10 20 kuruş 
200 

J2 300 3600 
45 400 18000 
40 100 4000 

.. o 9 3600 
90 ız 1080 
so ıs ı200 
80 5 
25 20 400 500 

ı o ıo 1400 
30 100 3000 
35 JOO 8500 
17.S 10 o 17500 
8 gJ(J 

30 

7200 • 
100 ~ 

so ıs ... ooo 
lon ıo 

450 

2
., 

5 
ıooo 

3ro 9625 
J7 S 2ro 4375 
ıs 20Q aooo 
25 J~O 3750 
20 J fi o 20000 

8 18 ~ 14400 
30 "J "iOO 
8S 10 l1 8SJ<ıl) 
40 ~ o 16000 
30 Jl;'J 4500 
60 (1) 2400 

20 1 ·o S4oo 
3? ır 1 32000 
40 ] ') 4000 
8 2 o J.5 6 :ı 2000 

70 9000 
20 200 'ı<OOO 

JOO 2 
15 10 000 
13 100 1500 
15 1300 
2.l 60 900 

20 
ıoo ıro 

200 
11 '5 "1000 
8 ' 000 165000 
s 200 1600 

J0 1000 JOO SOO 

7 5 200 10000 
7 21)() ı 500 

38 3r;1J 1400 
35 500 )3'\000 
8 400 11<00 
s s200 
7 420 2100 
2.S ISO 1050 
ıs 200 300 7 50 

7.5 600 80000 
4 1500 4500 

30 700 6000 
12 

150 
21000 

25 50 1800 
15 400 1250 
30 40 6000 
sn 

100 
1200 

~ 300 !000 
5 6000 

20 soo 200 ~~o 
JS SOQ 6 O 
30 100 4 00 
25 20 sooo 
ı.5 500 

Yoğu~t , 20 700 700 lO'iO 
Ett meıı ut yatı okulu t tt"besinln la • 14000 yazılı aııgarf (7422) lira (30) kuruıq mu~elerı için muktaıi yukarda 

Taze fasulye 
Taze bakla 
Salamura vaprali 
Yauı kadayıf 
Yumurta 

kapalı zarf uııuliyle yapılan münaknsas a;;ımen. bedeli olan erzak 
den. 6-9-9~6 tarihine kadar pazarlıkla te~~r~k talıp .zuhur etmcdifin· 
eksıltme ılc münakasaya konıılmuştur. İste ~dılmek Uzcre ve açık 
ve artırma eksiltme kanununda yazılı v .~hlerin prtnamcııinde 
ve per embc günleri saat 16 dn ViUiyet e;ı~ e her hafta pazaı te i 
atları (407) 2--3680 aımt#encilmenlne milraca• 

Satılık Emlak 
A_nkara Memurlar Kooı .:ratif Şirluti _Şırketimize ait olan Polatlının Cumh~n :: b!rı hal~n. posta - telgraf merkezinin tah uny~t mahallesinde kSin, 

bınn. bıtıfik fevkani dÖf'der oda ve tah.t~: t~carında bulunan biri
bah ile altlarında iki er mağaza bulun bırer oda ve birer mut
tılıktır. an iki ev mUaaid fCr'litle aa-

. Ankarad fİrket merkezine, Polatlıda • -
mliracaat edilmtsi ilin olunur. aıraat bankaıı ıandığına 

2-3869 

Nafıa Bakanhğından : 

i 

Devlet 1)emiryollarınt1a 
On kişilik gruplara mahsus ten7j)iit 

4/eylül/1936 cuma gUnU 11at ıs de A ~:f ~me eksiltme komiıyonu odatında 1 ~;6ara~a Nafıa Bakanlığı 
e il umaş bakanlık tarafından verilerek ·~ lıra muhammen be~ 

m teahhide aid olmak f8ttllc 83 l Jum ~ eaır bilumum malzemesi 
~ tayyör ve 55 adet palto ile 7 adet rkek elbiıcai Ue 8 takım kot· 
ebşiltme usulü ile eksiltmeye konulmu~tonun dlktirilmtti açık 

• 1 9.936 tarihınden itibaren en aşağı on kiplik Ucret nrmelc fU• 
tıle ve gıdiş dönüş suretiyle seyahat edecek yolculara, teyahat ede
cekleri mıntıkada umumi münferit yolcular isin cari olaıı tcmilll 
gidiş tarifeleri U:ı:erinden % 50 tenzilat yapılacaktrr. Bundan bafka 
rup bileti ücretinden, grupta bulunacak her yirmi bir yolcuya mu
] abıl bir yolcu ucreti tenzil edilmek ıurelile aynca tcmll&t yapı• 
acaktır. (468) J--3/7) 

• aı:mame •e buna mütcferri diler• ur. daırcaınden ~erilecelrtir. vralr paraau olarak malıeme 
Munkbt taninat 83 lira 74 kuruıtu ,,,.. · 
Hl6 eeaeal ticaret odası vcıikaaı lan:; 

..ı 11.'ailtmcye &ireceklerin 4/eylUVıg36 1 
mecburfcUr. 

ıemı MlilW komiı7onunda bul-uma ,unu IUt ıs de 
• · rı :l&ıımdır • .(47P) 

a-3764 

1 aliye t' <aletin • ı Ek . en. 
- sıltm ye 0 1 • 

2 - İhale açık c silt ı n ış: t kı bin litr ben in 

3 T 
suretıyle a 1 

- nlunin beder b • pı acokt r. 
4 - Ek ·ı ı, yuz yırmi liradır 

l sı tme, 27-8- 36 • evazım mildurlugundeki ~er cmbe günu saat on 
5 - Muvakkat temi cksıltme komisyonunda be te Vek le\ 

beciliği veznesine t sı· natı~ otuz dokuz lira 1 yap.! '.tıı. . ım edılcrek alın k o up merkez muhase 
mısyona müracaat olunacaktır aca makbuzla birlikte k 

6 - Şartnamesi levazım ~··d o-u urlüğUnde gorüleb"l" 
2 

1 ıı (375) 
-3658 

İ taııJıul Vilayeti Nafıa 
l\lüdürlü ;.·i 

1.9 936 taıih &ah u g n d (:' 11 dürluğii ks"I g nu aat 15 te htanbul · ' 
Yukaek ~cn"ıı tmT~ komisyonu odasında 56055 •6vlı~ayeti Nafıa Mü. 

z ıcarct mckt b" d ... ıra ke§if b d 
:p:b uri us.ulile ek ~.:::,;/k~~~:;,k pavyon Uami ın:.:::: 

u avele, ebıltme nafı • . U§tur. 
şartnameleri, proje, keiif bula lf~crı, umumi Ye hulusi ve { 
280 ~unıı mukabiUnde cıaı ... ::;ı ~~na mUtcfcni diler.::~ 

uvakkat teminat 4053 ı· d verı etektir. 
lst kl"l · ıra ır. e ı erın en az SO 00 

dair Nafıa vekSletind · O Hı::alık bu iıe beru:er bir i ~~;. .. ı~alann• h~vl .. ~~1:1:ı~::~~~ milt<aliltitlik ve :J.:~:·=~ 
r stanbul vılayeti Nafıa mUdürl~ıı;~.9.936 aalı gUnil aaat 14 dı 

5 ne vermeleri. (246) 
2-3637 

Ankara Valil · ruıd . 
Cins· ıg en• 

ı F" ıyatı 
Kilo Tutarı • 

Ekmek 
Sadeyağ 
Zeytinyagı 
Pirinç 
Makama 
lrmik 
Un 
Nişasta 
Pirinç unu 
Şehriye 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Sarmısak 
S3lamura yapra 
Cevizid 
Karabiber 
Kuşilzümli 
Cam fıstı ı 
Fındıkiçi 
Kuru kavzıı 
Kon'lerve 
Zevtin 
Soda 
Sabun 
Bu~day 
Bulgur 
Nohut 
Limon 
Kuru bamya 
İhlamur 
Kuru soğan 
Patates 
Mercimek 
Kuru fasuJya 
Tuz 
Yumurta 
Çay 
Tel kadayıf 
Salça 
Sirke 
Reçel 
Şeker 
Si!t 
Yogurt 
Kaşar 
Peynir 
Terevağr 
Ta han 
Pekmez 
TahanbeJvaa; 
Kovun eti 

lJ Adet Lira Kufl\ 

95 
11000 1210 

1000 
65 400 950 
20 850 260 
25 200 170 
25 25 50 
ıs 100 6 25 
25 

5 
1os 

25 s ı 25 
30 50 1 25 
ao 25 ıs 
20 40 20 50 
50 JS 12 
20 75 7 50 
40 10 ıs 

1"0 2 4 
40 ... 5 2 "10 
l• ~ 2 2 
ıoo 5 2 
ro ~ s 
35 21 
35 2so lso s2 511 
12 350 87 50 
40 600 42 
20 10 240 
12 125 2 
15 200 J5 
5 1000 1 so 

100 JO 50 
60 5 10 
8 1250 3 
8 ısoo loo 

~7 100 120 
18 400 17 
8 soo 72 
2 24 

sso 
10 

sooo ıoo ' 
25 30 38 
25 ıoo 7 sa 
15 100 25 
•o 100 ıs 
33 ııoo 40 
20 200 S63 
25 500 40 
75 100 l25 
45 500 75 

140 5 225 
40 10 7 
20 10 4 
40 20 2 
45 3000 8 
40 ı~ 13~ 
20 60 

Onuncu yıl yatı k 150 30 yazılı asgari (
6226

) ~f ulu talebealnin İaşelc • 1 I 6226 6~ 
kapalı urf uauli l ra (t!5) kuruş muharn"ı çın muktazi yukarda 

Kuzu eti 
Karaciğer 

den. 6-9·936 tarihin! {a:ılan mUnakasasında rr;:llpbcde1i olan erzatC 
ekaıltme ile münaka.: ar panrlrkla tedarik ..edil zuh~.r etmediğin· 
ve artırma eksiltme ka~a konulmuştur. lıtekliler~ck uzere ve açıli 
;;J perşembe günleri ıaa~nı~n~a ya.zıh vesaik le h~ hşarname inde arı. a Vılayet daimi .. a ta pazarteıl 

(408) cncumcnine mü 

~!~?7e. v ekiilet:den : raca. 

ıu inşaat . eye konulan iş. ı · ı; ınşatın keşif b d r . • .zmıtte yapı\acak K • 
2 - Bu işe aid ar e e ı 30 SO lıra 73 ktını ntasıye dep0ı 

A • Eksiltme pr=c:.~r ve evrak şunlıirdı:~ur. 
~ • Mukavele projesi • 

• Vc1dller be t • 
rile kabul cdilmiı oıa:~ının 20.6.936 tarih ve 4869 

D • İnşaata dair fe::rındırhk i§leri genel §artn numa.rah kara-
F • Keşif cetveli ıartname amesı 

İs<? - Proje, grafik 

ka 
tiyenler bu ~rtnam 1 i 

rada Maliye vekfileti e er . ve evrakı 153 Kr 
mabahçe kırtasiye depo kı~asıye mUdürlliğünd • jukabilinde An 

~ - Eksiltme 28 8 sun a_n •• l.zmit dcfterd en! stanbulda Dol• 
Malıye vekaleti kırt~ :936 tarıhınde cuma gUnbhğından alabilirler 

45 - Ekı~ltme ka~:ı~ ~a~~ürlugU~de yapılac~cı:~;s de Ankarad~ 
- Eksıltme usulü ıle ya 1 • 

muvakkat temina/:c gıre~ilmek için istek~~f caktır. 
olup göstermesi lhrm~~sı, bundan başka a aıcı:~~3 li!1l 80 kuruı 

Nafıa vcldletind . ı vesıkaları haiı 
lı en büyilk işin bed:~i ;lınmıı. yapı mütebaı1111J1:- . 
bl 6 - Teklif mektup! 0000 lıradan aşağı olma .,ı •csıkasr, yaptı· 

r uat evetine kad an yubrda S Uncu ma maıı; k~miay~nu reiıliiin!' kırtasiye müdUrlüfiine dde_d! yazılı Nattcn 
ıondenlecek mekt 1 makbus mukabilinde l~tinlerek ebiltme 
dar ılemiı olmu up ar.ıı ıubayct S Uncll ~en ecektir. Poeta U. 
olmau prttır p ı ••d dlJ nrfın mllbUr m rm. d~de yuılr uate ıra. 

• oıta • olacak eecilcmeler ::':aı ed~r_c_e lrapatılmıt e luuc.t. (4516) 
2-3642 



SAYFA 8 ULUS 

r 
Plan l(o yal:u·ı l 7 Ağu!iôlosdan itihart•n :\-lc.·tro kart•si 50 ur sa 

"I 
Halil Naci Mrhcroğlq Tel. 1230 . 

:anr \:l{alc Jaııd· ·ma ull~rı ., 
ııalma lr o ni~yo uııd: 11 : 

Erzakın 
Cinsi 

Kilo Tahmini Muvakkat İhale günü saati nasıl 
bedel teminat günlemeci olacagı 
L. K. L. K. 

Ekmeklik un 668133 93538 62 8015 40 28-8-936 cuma 15 kapalı 
Odun 1579684 15796 84 1184 76 .. .. 15 zartla 
Sade yağı 21517 19365 30 1452 l3 ,, ., 15 .. 
Sığır eti 12S661 24732 20 1929 92 ,. ,, 15 .. 

ı - Çanakkalede 1, 2. 3, 9, 10 sayılı Ja~darn~ okull.arile J. H~s
tanesinin 1 cyll'ıl 936 günlcmecinden 937 nısan ~ıhayetıne ~-adar. ıh· 
tiyaçları olan yukarda va.ıılı 4 kalem Erzakın hızalarında gosterılen 
g·~nlemeç gim ve saatlerde 9. sayılı. jandarma okulu Ordu evinde ı 
ı:· ~'ıiyettar komisyonca eksıltmesı yapılacaktır. . 
· _ 't~eminat mektupları ihale &ünü saat 14 de kadar Komısyo· 

n slim edılmiş olacaktır. 
3 _ Şartnameler Çanakkale Jandarma Satınalma Kom: yonun· 

~ parasız v.erilecektir. ( 4501) _ _ 2-3l66 

Aıı \.ara V aliliğiudeu : 
Ne:ati b~y caddesinde hususi ıdare1 e ait olup ihalesi feseJilmiş 

olan 1~/-!il no; lu; magazanın mayı /9J9 sonuna kaclar ıcar. a~.g 

arurnıaya çıhdı ılmıştır. 
Bir st:ncıık icarı lOlO liradır. İhııle 2418, 936 pazartc..:ı ı:;unu bchil 

10 ka\1ar vildyet daimı encurncnınoc yapuacaA\!t°. J\rtıu • ..ıy<i g.r
met< ıç.n 4l.l uıa 20 kuruş.ut< mu\/clı.{6cl.t teminat ıtaı:.ı me.;üutıd.ı . . 

Istckıiierın ılıaıe gunu daımı eııcumene şaı tnamesını gvıuıek 
~stiyenıer.n llUtiutiı nıunasel>e mucıunuı;une ı .. uracaa\ıarı ıı .. n v.u· 

nur. (35o) 2-.>5~l. 

-
J"A.ıt {ara \' aliliğinoen : 
Anıı:c1u merkez ılk 1,1kulıaıı1 1e i!.\ımeı.'ut ve Onuncu yıl yatı O· 

kullarına asgari (466). azami l~UO) ton yerı.i kok ........... , .. a.111 .. caı;:: 
tır. Muhammen bedeli beher tonu (3U) lıra oımak u.:eıe as6arı 
(13980) ve azami (15000) lira olan bu komi.ı~rıer kapan zart usuııy· 
le alınacaktır. Taııplcrin '1o 7,5 teımnat akçeıennın ve şarınamesın~ 
de yazılı diger vesaık\ havi teklıf mektupıarını 31-8-9::So pazarte:.ı 
günü saat lb da daimi enc~~en başKanlıgına .~ermelerı ve şartna
mesihi gurmek uzere her gun .Maarıt MuuurJugune muracaat et· 
meleri. (401) '2-3670 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Ankara l\'leı"k:ez llıf zıssı hha 1\ılü
cs~esesi Satınalnıa l(omiSJODU 

Reisliğinden : 
ı - Eksiltmeye komılan iş: müessese serum şubesi i~in satın 

.ıtlınacak dana. Merkep, manda, yavrusu 
·2 - Muhammen bedeli 8030 liradır. Şartname ve mukavelename 

;.ıreti müessese muhaı.;p mutemetliğinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 24-8-936 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek iç!n isteklilerin ~O~, 25. lıra muvak· 

.at teminat vermesi ve ayrıca atıde yazılı vesaıkı haız olması la· 
ı:ınıdır. . 

6 - Eksiltrrıeye giren isteklilerin en az mücssesatı. resmıyeye 
onlıin liralık et müteahhitliği yapmış olduğuna dair vesıkası bulun• 
ması 

Teklif mektupları yukarıda ya.zıh saatte!' bir saa~ e~vv.el mües-
sese müdüriyetine getirilerek eksıltme komısyonu reıslıgıne mak· 
buz mukabilınde verilecektir. Posta ile gönderilen makbuzların ni
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın muhür mumu ıle ıyıce kapatı1mış olması lazımdır. Postada ola-
cak tehirler kabui edilmez. (316) 2-3551 

Ba~vekalet İstatisti 
.;r. 

lT mum Müdürlüğünd~n : 
1 - lstatlstik mekteplerinde tahsil etmek ve avdetlerinde İsta

:istik Umum MüdiırlUğilnde istihdam edilmek üzere . ~li mektep 
mezunu bir kişi üç ı;ene müddetle Avrupaya veya Amerıkaya tahsı
le gönderilecektir. 

2. - Taliplerin yaşları yirmiden kü~ük otuz be~ten fazla olmı-
yacaktır. . . . . . . . .. 

3. - Talipler ya bızmetı askerıyelerını ıfa ederek askerlıkle ılı-
şikleri olma~ığını müsbit evrak ibraz edecekler veya üç senelik ta~
ail esnasında askerlik hizmetinden müeccel bulunduklarını tevsık 
edeceklerdir. 

4. _ Talipler araı;ında Ankarada İstatistik Umum Müdürlüğü 
. tstanbulda Kültür DireJstörlüğünde aşağıdaki ders zümrelerin
n tahriri sınav yapılacaktır. 
A. - Riyaziye (Hesap ve Cebir) 
B. - İktısat (Umu.mi malilmat) 
C. - İlmi mali ,, ,. 
ç. - Umumi coğrafya 

D. - Lisan (fransızca, ingilizce ve a imanca lisanlarından birini) 
5. - imtihan 7 eylul 936 pazartesi günü yapılacaktır. 
6. - Taliplerin nüftıs tezkereleri mektep şehadetnamesi resmi 

bir heyeti sıhhiye tar.aftndan verilmiş ve ahvali srhhiyesinin tahsile 
milsait olduğunu mübeyyin rapor, muhtasar tercümeihal varakası 
iki adet vesika fotoğrafı ile 5 eylGI cumartesi öğleye kadar Umum 
Müdürlilğe müracaat eylemeleri lazımdır. (425) 2-.-3743 

·Ankara Valiliğinden: 
Mahallesi 
Necati bey 

Sokağı 
Meç.rul 

Ada parsel Kapu No. 
Asker Ayhan 266 

681 13 
Beher metre 2. na bedel. Dipozito mikdarı 

Lira Ku. Lira Ku. 

Mikdarı 
423m 2. 

Cinci 

2 Ot> 63 45 Arsa 
Yukarıda yazılı arsa 30/7/936 tarihinden itibaren 24/8/936 pa· 

zartesi saat 16 da ihale edilmek üzere 25 gün müddetle açık artır
maya vaz olunmuştur. Bedeli ihale nakten ve ı>eşinen tesviye oluna
caktır. İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen 
dipozito makbuzule birlikte defterdarlıkta satı, komisyonuna mü-
racaatlarr. 30 7 '936 (338) 2-3577 

Ank.ara \ 7 a iliğin eıı ~ 
Necati bey caddesinde hususi idareye aıt 15 16 sıra numac ıı ma· 

ğaıanın mayıs 937 scnuna kadar olan icarı açık art!rmd· a konul
muc;ıtur. Muhammen bede'i 1500 liradır. 

İhale 24 8 936 pnar.esi gunu saat 16 da vil.ıyet daimı encüme
ninde yapılacaktır. Artırmaya girmek için ı 12.5 liralık muvakkat 
teminılt itası mt'cburidir. 

Artırmaya girm~k i .tiyenlcrin ihale giıntl 
şartnamesini g?.mek istiyenJerin huı:.usi mulıa, 
müracaatları il<ln olunur. ('iSı) 

k. ril{ .~irk Lind ~ ı: .. 

daimi encümene 
be miıdürlligunc 

2-3581 

Elf ktrik direkleri bo.} anac~ığından 23. Ağ•ıstos. 1936 
pazar günü Çanka:; •' v Ayr<1nc. ı Hağlarında cereyanın 

:.ı saat ~ den 1) e kadar kesileceği ilün olunm. 2-3818 
l~fyıP,ffT#l#.rI±..1.xXT.Efl:11x1x1x-1P:tr'ı;Iff.l.fL-rJ.:ı? 

An iara \ 1 ıeliliğiı dPn: 
1 - Hazine namına rnüsadereli olup Ankara orman mudürıyetı 

depolarında ve ycdieminkrde mevcut 84 ıııetre 16t d~ •. ımetrc mık.ib 
çam kerestesi:ıin mtı mikabı 23 liradaıı 35 metre 385 desimetre 
mikap çam yonmas'.nm metre mikabı 15 liradan ve 416 adet çamsı.. • 
rığınm beher adedı on beş kuru"tan ve 570 l:ilo sam kömürünün 
1711 kilo me"c köıniırünun kilosu 2 kuruştan Mamal:ta bu1unah 24-0 
kilo meşe komurünün kilosu iki kuruştan 150 kilo kayın odununun 
beher kilosu 50 paradan Göl başında bulunan 75 kanat çam dügenı-
nin çift kanadı 150 kuruştan 10 adet meşe çift halkasının beher a-
dedi 5 kuruştan lOtop çam kasnağır.m beher topu 40 kuruştan 42 a· 
det çamaşır tokacınm beher adedi üç kuruştan 28 adet çam sepetinin 
,beher adedi beş kuruştan 12 adet cam boyundurgunun beher adcdı 
20 kuruştan 9 adet kağni ehsanını~ beher adedi 60 kuruştan 125 a· 
det me~e araba parmağı ile 10 adet meşe kazına sapının beher adet
;eri ikişer kuruştan on beş giin müddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Artırma 1.9.936 gu · saat on beste Ankara orman müdür-
lügünde yaplacaktır. · 

3 - Artırrruya iştirak odct:eklerin %7.5 teminat akçelerini. mal 
sandığına yatırarak makhuzlarile Ankara orman müdüriyetinde miı
teşekldl komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. (503) 2-3798 -

•• ar (J:"1e 

Vi ayetıncıen 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Ağrı- İran hududunun Ağrı vi

layeti dahilinde 101-500-135-58 kilometresinde yapılacak şose in· 
şaatı ve köprülerdir. Bu i§lerin tahmin edilen keşif bedeli iki yüz 
elli iki bin altı yüz altmış sekiz lira elli üç kuruştur. 

2 - Bu işlere ait şartnameler ve evraklar şunlardır. 
A - Ehıltme ~artnamesi 
B Mukavelename, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
E - Hususi ve :enni şartname, 
~- • Tahlili foıt ve keşif hulasa ce ·ıellerı ve şose gratık vf: taş 

grafık ve mesafe cetveli 
1stiyenler lıu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi on iki lira alt

mış üç kuruş mukabilinde Ağrı vilayeti nafıa müdürliığünden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 27 ağustos 936 perşembe günü saat 15 dt' Ağrı 
vilayeti nafıa daıresinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için on üç bin sekiz yüz elli altı 
lira elli kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret o
dası vesikası ile Nafıa vekaletinin 24·4·936 günlü talimatnamesi 
mucibince Nafıa vekfı1etinden alınacak fenni ehliyet vesikası gös
termesi lazımdır. 

Bu vesaiki ibraz edcmiyenler eksiltmeye kabul edilmezler. 
5 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat

ten bir saat cveline kadar Ağrı vilayeti nafıa müdürlüğüne geti
rilecek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabili verilecek
tir. Posta ile gonderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadaı gelmiş olma!>ı ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edil· 
mez. (4476) ?-3500 ------

Gehze ·ıçebaylığıııdan: 
Gebze merkezinde yapılacak 55 göÇ;men evi kapalı zarf usulile 

ağu.stosun 10 nucu pazartesi gününden itibaren 15 gün müddetle 
eksıltmeye çıkarılmıştır. İhale ağustosun 24 üncü pazartesi günü 
saat 14 de Getıze ilçebaylığında iskan dairesinde komisyon tara
fından yapılacaktır. Kilit, çivi, menteşe itlare tarafından temin e
dilecek ve diğer inşaat bütün malzcmesile müteahhide ail olacak
tır. Bir evin keşif tutarı hazırlanan temel taşı hariç olmak üzere 
43.~ lira 84. kuruştur. 55 evin keşif tutarı 2406 lira 20 kuruştur. 
Yuzde yedı buçuk teminat 1801 lira 96 kuruş 50 santimdir. 

C - Bu işe aid şartname mukavele projesi vesaire 150 kuruş 
mukabilinde iskandan alınabilir. 
. D - İsteklilerin ticaret odasına kayıtlı olma:.ı ve bu gibi işle

n yapmış bulunduğuna dair vesika ibraz etmesi ve matbu nizam
n~mesine göre tanzim edikcek beyannameyi doldurarak ihale gü· 
nunden en aı: sekiz gün evvel ibraz ile fenni ehlivet vesikası al-
ması lazımdır. (527) 2-3823 -------
İsmetpaşa Kız Enstitüsü 

Dircl{tölüğünden : 
.Ankara 1smetpaşa Kız Enstitüsüne açık eksiltme suretiyle su 

tcsısatı yaptırılacaktır. Bedeli muhammen 720 liradır. A~ık eksilt
me 28-8-936 cuma ~ünü saat 16 da mektepler muhasebeciliğinde 
müteşek~il Ankara Mektepler satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Temınatı evveliye 54 liradır. Şartnamesini görmek istiyenler 
Mektep Müdüriyetine müracaat edebilirler. (378) 2-3654 

İmtiyaz aahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

Şehir H h<;t si sinemasındct 
9.15 Bu akşam 9.15 

J .1Ph ehit·i Hor 02· Ağa 
J{ ı' Şehir tiyatrosu artistlerinin ve kemanı Sadı Deniz t 

tal anın i"tirakiyl .. 

Türkçe Sözlü Operet 

KUrU.L" 

KREM BALSA [\1 I 

Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden ye~ne ~ 
kremlerdir. Cildi besler, Çil, Leke ve sivilceleri karnıl~ııJ!' 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. ıı 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKİLDE TAKDİM :gV 
1 - Krem Balsamin yağlı gel:e için penbe yenkli . 
2 - Krem batsamin yağsız gündüz için beyaz renkh 11 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz rt11 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için pcnbe ren1' 

İNG1Ltz KANZUK ECZANESİ. 
~ Bevoi!lu • 1stıınbıJ1 

~ ~~~·~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ .. ~ ~ ~ +. ~ .. • .. ~ 
~ . . . ~ . . ~ . ~ 

Nafıa \ 7 ekaletiııden: 
Afyon • Antalya hattının Burdur • Antalya arasında 13:, 

bel • Korucuk - Bayatbedemlesi • Burhanboğazı • Yenicekalı 
kamei takip edilmek üzere takriben 32 kilometrelik aarıı~ 
Yenicekahve arası etüdünün yapılması 24-8-936 pazartesi gıı. 
onbeşde Nafıa Vekaleti Demiryollar inşaat dairesindeki ı11ıı 
komisyonunda pazarlığa konulmuştur. 

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

2 - Mukavele projesi. Etüt fenni şartnamesi ve cksilttı'~ 
namesinden mürekkep bir takım pazarlık münakasa evrakı S 
mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. (.1 

3 - Bu pazarlığa 2490 No. Ju kanun mucibince ibrazına s 
oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarih ve 3l97 No. ıu r~ı1 
ridede ilan edilen talimatnameye göre (bilumum nafıa j~erı 
ya.( demiryollar inşaat işlerini) ve yahut bu gibi (etüt ve h3 
lerini) yapabileceklerine dair Nafıa Vekaletinden verilrni§ ı1l 
hitlik vesikasını ibraz edenler girebilirler. 

4 - Bu işe talip olanların 24-8-936 tarihinde saat onbC~ 
miryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonunda hazır 
malan ilan olunur. (259) 2-3498 "___.,/ 

Gellze ilçebaylığnı dan': 
. . 

Gebzenin tuhanlı ve Tcpebiran köyle.rinde ) apılaca~ 3 

men evi kapalı zan usulile ağustosun 10 uncu pazartesı ıe 
den itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 111!11 
tosun 24 üncü pazartesi günü saat 14 de Gebze ilçebaylır.
kan dairesinde komisyon tarafından yapılacaktır. Kilit, 111, 
çivi idarece temin edilecek ve diğer inşaat bütün ınalı 
müte.ahhide aid olacaktır. Bır evin keşif tutarı 476 lira t6 
tur. 31 evin bütün keşif tutarı 14574 lira 96 kuruştur. 

6 
B - Yüzde yed~ buçuk teminat 1096 lira 12 kuruş 20 

di~ -
C - Bu işe ait şartname vcsair prOJeler 150 kuruş ıtııI 

de iskandan alınabilir ' 
D - İsteklilerin ticaret odasına kayıtlı olması ve bı.I 

leıi yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmesi ve matbı.ı. , 
nnmesine göre tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ıtı,t 
nünden itibaren en az sekiz gün evvel ibraz ile fenni ehi'~_... 
kası alması lazımdır. (526) _/ 

A 
BU GECE 

eden Yazı İşleri Mildürü Heyecan - sergüzeşt - esrar 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi cı'varında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

FIRTINADAN SONRA (Arslanlar adası) 
GÜNDÜZ 1 Kİ FİLM 

1 - RENKLİ PEÇE 
2 - FIRTINADAN SONRA (Arslanlar adası) 

• 


