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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

ON YEDiNCi YIL. No: 5393 

BUf beıke 

BiR ASIRDANBERİ·· 
Falilı RJln AT~~ 

Nurullah Ata ı&rP --;.: 
t6rkçeye tercemesi için t il' do-
~Gp duruyor. Bilm .. 0 ':.rta
~rıcu aarm hemen hemen 11-
larn;c1a 1867 tarihin• dojru, 

B Delbos beşler 
ioplantısı~!! . 

neler beklendıgı.rı,ı 
anlattı 

Almanya ve İtalya beş!e~ 
toplantısına gireceklennı 

bildirdiler 

Berlbl oUmplyadlan din 11a,ıa111 
A~ılış töreni çok ihtişamlı oldu -Alman atleti 

Silkin 01impiyad meşalesini yaktı 
latıbwcİa bu vazife ile bir tercem~ 
~Yeti kurulduğundan ha~ 
~ nudır? Vakanüvİ• bu cedl!'ıyet 
~- bir heyeti müJremmele • ıyo:.;_ 

Yunan atleti Spridon; 
zeytin dalını 

aşk 
B. 

ve sulh timsali 
Hitlere verdi 

oları 

Fakat türkçeyi, kel~elen ve t 
l'llaleri ile _ ... b bir dım !e ,.na 
I: __ -- '•-r •nnek lazımdır. 
~ haline ıeti Dil Cemi
Bu maksat için ~ . .. ~-
Jeti k . inümüscleki aguıl.V"' 

i 1 (A.A.) - Dün akşam fran-
Par a, ecliainde dış politika hak-
mebusan m ı 

aı~ında ehemiyetli görüşmeler yapı mış· 
B. Göbels'in csulh meşalesi» adını verdiği olimpi yad meşalesinin Berlin 

sokaklarından geçişi çok heyecanlı oldu. 

.._ .:::-doğra toplanacaktır· 
Bil--bu kongreye gelecek olan· 
lar, Tlrkiyede garp ilmini yerlet
tinnek Ye lisan davasmı hali~ 
6zen tlaha 1852 tarihinde kırk 
kitilik bir tiirk akademisinin Mu
tafa Refit Pata tarafından açılın.~ 
oldufunu biliyorlar mı? Vakanu· 
Yiıin notunda fU izahla• va:_,=. 
.. , er6•-: · .,., üuıld ce,.ı .....,._ uınannye _!--!' 
fe'-1f mlieddi lıiitiip ve rÜuu ~ 
evra1ı mcıt6ucrmn selaliililtı4• lı-
aan. aade ile ıelil o• ıerceın- " 
nepL. .. 

Türk üniYeniteaioe ıetirditi
lllİz ecnebi ilim ve profeaÖl'ler 
aleylaine denmb bir •nflDA ol- t 
duiunu psetalsde~U-: 
Bu haYadialeri oku~~ 
iu, hu alOcadeJenin ıa.- -L~ 
lik Wr ~J• ol~ -~ 
hatırı ... .w.llk ~ 
t...lleri ~JL~=-ıber• pr-
A.oı•ııtJ• c:ws.,. • tıbbı. 
b ile•bJ-ifbr· Hatta~ 
• ,clresenin etinden . ..1:1: 
ı...· ~~ _l...&-Lı- d....ı.ri f...-~ .,, ... ~ -'• ·ıı. okumak limn~· • tarih· 

Mecburi tahsil uıulu de o 
._.kondu. Çocuklan~ı ~ 
l..._emiyenler~~J!! ~ Kıs 
rut kadar ceza ab1111

-- b • 
çoeuklannı okutmak vel k ılz a:. 
1 . . . oamna ı ar, an 1etıttırmıye, 

8 1 aria. 
manya iıtikli.linden ve : ~vvel 
tan mubtariyetinden ço 

tı.r.. ki maliye 
Sağ cenah mebuslarından •tl. aillb-

d bir kuvve ı 
nuırı B. Re~.u kahulil sanan olduiU· 
Janma aiyaaet~nın 1ı1umaile1h iyi aillh· 
na il8ret etmıftir. 1 tl rin sulhu kuvvet· 
•---·-.. olan dev e e •-- .__.,. au____,. da1d arzu.-ını usy 
lendirmek buauauin iyecekleri dütün· 
kalarrna kabul ett rem 
c:esinde bulunmuftur. . lh taraf-

tı rden B Perı, au 
KomUniı e .aldırl&n milletlerin 

tarı olan devletler, k için mUfte· 
. ubalefet etme 

emellenne m •---·••rı .ıarud oldutu 
rek bir cephe ...-tml ti 

abd serde f r • 
diltllnce lvon Delboe, f ramu: ai· 

DIJ bakaftl i Avnıpa'ıım .za· 
yuetlnin t.qlıca pyea 

(Sonu 3. lııcl sayfada) 

l~yol~anı 
~----~;-

Burg08ta asiler 
lıükümet kurdu 

. 
Onsekiz italyaıı ta.YY'1"e&l 
Ispanyol .-ma geldi 

Rabat. 1 (A.A.) _ tii haber ala~ 
. elili pn düten uçaklar tı· 

ma,hfiller, ~ uçapun iapanyol fa· 
pinde H ıta1~1nn1nda Madora ıeldik· 
a'ında, Melllla 7--·-
lerini biJclirmektedirler. 

y alancede .,tulyeı karlfık 
A ) Burada öire-

AUkant, 1 (A. • - • ... ••• 

başladılar. alk e)cteplerİ· 
Acaba timdi h ID. et bun-

miz ne haldedir? CumlaraunJ im""''"' 

dlln Valence de buı _, 
nildi&ine ıöre, iayan hareketine it-
lalarda bat cıs.ter;' mukabele etmitler· 
çiler umumi ,er" ~et çok kanplrtır. 
dir. Valence de vu Y 

Olimpiyadlaun kapısı ve beı halka 

1 ·ı 1 ., olan o , -r 
arı Y&fl ı er emı bazı denler öjret-

yazma Ye ameli ektepler 1850 
~ek için açtı. A_ynı m torluk ıarı>
ıle 60 arumda ımp&ra 1 tar •• o UlllDUf • 
çılan tarafmdaa u.claı n-..ı:.&fünua 
u_. .. bir ....,.a ~
natti ra . . serbest koa-
~m hallı :k1cıini ,..... 
fenalar tertİP __.....uL-... ._-..!!. • IMandu a1alraat,,,....,., 
YamuTIS, hallım JUtJl.,;,d 

"' ·--· d~ 6ommlı oldutunu kay kô 
d. Hak.kalen bu ramaun n-
ır. ı d hi bir din vi· 

feranalan arasın a ç k"' ·--• 
Bilikil balkın aı...-. 

azı JOktur. dak" balll itikatla
ve bayat h~~ hı ükümleri ile 
nnı müspet ılım 

ydanM makaab. clı :.~kurmak için 
Anbracla ır u k dar 

CümUrl et reislerinin ne. . a 

l•llBr Matlride yaklaft~r :a:. 
Lbbon. ı (A.A.) - Royter ~ . • 
~ ,esre. U.puıyol bileri kendile:u' 

clricl'e yaklıf'D'lda olduklanlU Y
Jla 1er BunJarm dediklerine ı&
ıemetlre4'ir ~ bir taneal lladrid'in 
re. lal -•-"nda El~ mevlrf· 
18 kl1oaıetre 7--
ine varmqlardır• 

f altınlanan haberler 
drid. l (A.A.) - Dahiliye ~-

Ma ... _.a.:d'i tetketmek nı· -•-mt.1erin _..... 
m ~ JdanU ve yabancılann 

tinde bulundu 
ye , 1_." dolaymiyle Valenc'a 
Valence deki -7- bam• 

. demedikleri )ıaldanda ban ya • 
11 (Sonu J. anca sayfada) 

te,dd.' bulunduklar~• ~ lıyonı:: 
Fakat laplis usulü bır tüık ku~ iç Bakanlık ıayı· nleri bü alaturka 1287 (timdi 1361 .. 
. ) A..- paf& konaiJnda açılnut-

Berlin. l (A.A.) - Bugun öileden 
sonra stadyomda on birinci olimpiya
dın açılma meraaimi yapılmıttır. 

Saat 15.51 de B. Adolf Hitler bera
berinde B. Frik oldugu halde atadyo
ma ıelmiftir. 

B. Hitler'in atadyoma varmcaya ka
dar ceseceli biltiln yollar dnammca 
halk lriltleleri blrilcmi,ti. Ve kendisi 
aon derece hararetli surette ka11ılandr. 

B. Hitler, B. Baillet • Latour tara
fından istikbal edilmiı ve bu iatıkbal 
meraaiminde FUhrer'i selamlamak üze· 
re glemiş olan alman teşkilitı komite• 
ainin reiıi Dr. Lcvald da buıunmu,tur. 

Bundan sonra 1936 oliınpiyad marşı 
çahnmı• ve ha r bulunanıarın heps; '1u 

ma111 ayakta 1 rak dinıemi terdir. 

Alman hayra ı ile hef halkalı olim 
piyad bayrağı çeki mıştır 

Olimpiyad çanı olımpiyad oyunla· 
rının açılmı oldu unu haber venntk i· 

. çin çalma a ba lamıstır. ~ Bunu ,uan '\fabnüYİ•: vru Valiler aruında 
- .Ah •• Ah •• diyor, aaoki Ad • Bahkeıir valisi B. Salim Doluya Bo- Atletlt•rin ~eçid rf'!4mİ 

pa lmltlplerinin kahveha~e~er 0!' i i B Salih Cemal Gül n Marap, Bundan eoh a hemen atletlerin ge· ~c__ -~: yen- lu val s • · f -....1-, peKDIU ve nar rr-- li · B Adli B yman Kayseri• i balam• en b t anu er'mekt qıiı 11 çid ream ' 'T' a, a yunan ta· 
ne pınpanya Y en, çıra L.-._ MarKaat yv~-ri vali. ai B. Numi Tokeı Si- lumı -liyordu. Bu takım yunan olim-• ispermeçet yalrmaktan _,... _ a-

yenne ? B fendiler ram•nn ye, valiai B. Edhem Balıke· piyad komıtesi reisi yunan veliahdı 
b. nedir U e •--•::.pte nsa, Erzurum Prena Paul'iln onunden geçmişti. Veli-

• vakite ka.d&r ~ aire, Yozıat valiai B. Baran E.rz.u.ru· 
lecesl ıeç ba tera.l na- ahdın yanından 1896 olimplyadlarının ._,_._._, __ oöre aca 7 -·, valı· vekı"lliğinde bulunan millatıye b 
... uıauw..- • lar - Maraton galtbi olan ilyük koşucu Spi· 
lll•znn nerede kıld_ı . • · k 1 bu- müfettiti B. Haaıb Kırklareline nikle· ridon Louia bulunuyordu. Yunan takı· 

B _nıihazanın ıkıncı ısm F 
U muı •. 1 eınez• .a· dı"lmi•lerdir. mından sonra. Mısır. Afgan ve Arjan· ...ı;. ... ..1:: • .:1.-u··ııe de soy en 1·936 "11 i ı d" o 

•- ~uu tin tak mlarr gelm şer ır nları Bel· 
Irat birinci kısmını okurke?•. ) la ~ika. Bolivya, Bulgari tan takımları 
... • t:t::...::k Mı"llet Meclısı top Umum mfüliir er ara~ım .. 

eaı ~ u ha u . takib etmlt ve arkalarından Şill ve Çin laatdanncla duyduğunuz ' zı n • Nu· fus umum mUdürii B. Faık ma-
iirl .. ğ.. mili takımları ıelmıt ve bundan 90nra ge• 

baldaa habrlıyor musunuz· halli idareler umum miid u une, • tenler alfabe sırasile g lmiflerdlr. 

bününün önünden geçerken bayrağı in· 
dirmek auretlle aelam vermittlr. 

Alman atletleri bu milletlerarasr ge· 
çidiıı •" ~"unda 2elmiJ1erdir. 

Y• aalen ortalılı çınlatıyordu. 
Birdenbire ortaJıtı bir .tlkOt kapta. 

dı. Hoparl&l'l• Baron Decoubertln b6-
~ milletler adına bir nutuk ftl'ecetf
hi ilin etmittir. 

Mumaileyh, aöylemiı oldutu bu hi
tabede flSyle demittlr: 

.. _ Olimplyad oyunlarmda ıaye, b 
sanmak değildir. Bu oyunlara lttiralr 
etmektir. Eaaa fetihlere nail olmak cte
iil iyi bir aurette mücadelede bulma
maktadır •• 

Bundan IODra Dr. 1.naJd Jdlnliye 
çıkarak Hitlerl ve hazır bulunan sna
tı wlaml&m1ftrr. 

Olimpiyadlan B. Bitler attı 
Bundan 90nra B. Hitler söz almıt

tır. 

B&tin buır bulunanlar ayala lrallr· 
mıtlardır. Hltler, 1936 olimpiyadlarmuı 
açılmrı oldul1inu elylemlttir. 

Orlreatra çahyoti:lu: olimpiyad bay
rağı ıtadyomun en yUkaek direğine ~c
kilmlı; toplar atılmlf ve bu arada oliD 
pi~ ., f ' 7 .... ............ ... 

merulmde huır bulunan ntlann men
ıub oldukları milletleri aelamlama1r 8-
zere güvercinler uçurulmuttar. Olim
piyad ma111 yeniden çalmağa başl.lmı'9 
tır. Mızıkayı Ripr Ştravs idare etmek· 
te idi. Orkeatranın nağmelerine- bir c;ok 
kadın ve erkek mugannilerin sesleri ka
rıtmakta idi. 

Alman atleti Şilkin, olimpiyad me
pleıiııi ate9lemi9tir. Bundan aonra yu• 
nan kotucusu Spridon Louiı ilerlemit
tir. Kendiainin elinde bir zeytin dalı 
vardı. Beraberinde Kont Baillet • Da
tour ve Dr. Levala olduiu halde hilldl· 
met ilerigelenlerinin bulundutu trlbll· 
ne dofru ilerlemittir. Stadyomun her 

(Sona 5. inci aylada) 

Evet., aziz doatlanm osmanb ye· kiye müfettiti B. Muhtar nüfu)ı umum Her bayraiı t ı an, hükümet trl-

nil9fllae tarihini dikkatle o:ku=y~u~· ~~--!_(S~o~n~a~z::_. ~inc~l~sa~yf:_:ad:•:_ __ ........_ ___ ~s.:.'l::.;.,.&o.ıı.11.__.:.iılllilılıı~a.l;;.;..;;ı... __ ...ılıiı.ö~-..:.....-------..........:;..:....ı..;~.::.....:.:..~.ı.lı...~ııilıı.!.ı~~~At:!l~~ıı•<"'~.:....lriiılıOima-.ı1• 
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Yan - Sı_,·wwl 

AVRUPA <o 
Talili insanlar, talili memleketler 

olduğu gibi, talili kıtalar da vardır. 
Bir zamanlar, bir kıtanın en küçük 
yarımadası üzerinde, dünya medeni
yetlerinin en yükseklerinden biri ku
ruldu. Peloponezya'da yaşayan in
sanın bundan 2000 yıl önce dül?Ü
nüp bulduğu ile Roma geçindi, Rö
nesans geçindi, F ransanm, Alman
yanm, İngilterenin klasikleri geçindi, 
modern demokrasiler geçindi .. 

En küçük yamnadasmda doğan 
medeniyet, yeraltı dehlizleri kadın 
karanlık tarih devirlerinden geçmek
le beraber, şimdi Berlin'e doğru genç 
ellerde koşan ateş gibi, nihayet kıta
yı sardı ve nura saldı. 

Bugün, mmeleketlerin aydınları, 
konuşurken, 

- Bir bardak su vP.rİr misin?,, 
gibi, birinden bahsederken, 

- Humanite'sini çok parlak ola
r~k yapmıştır,, derler. 

Bu basit sözlerin arkasında hal
buki Peloponezya yarımadacığmm, 
mücadele, ihtir~s. zevk ve bilgi do
lu tarihi yatar. Bir insanlık, insanlı
ğın bütün ihtirnslarmdan geçmek su
retiledir ki, bizlere, buıriin s5kin ve 
serin kütiip~ne1erin rafli'lrmda duran 
ölrr,,.7değerCl,,.ki roira~n bırakmıştır. 

f şte M!<!ıl o küçük yarrmada k,..n
di kıtcı'lmı yarattı ise, Asyanm bir 
yantl"'1dasrndan baska bir şev olma
yan Avrupa da Asyayı ve dünyayı 
yaratrııakt~dır. 

Gerçi bu iş bugün, Avrupanm 
yüksek refahı ve imtivn7letn bFıhası
na cerevan etmektedir. Ve Avrupa, 
bu ~ndli misyonunu ne anlarıak ne 
de vnİnf' getirmek aFusundadrr. 

Fakat bu egoizmi, Avrupanm 
yalnız bir zihniyetinde buluyoruz: 
faşizm'de. Daha doğrusu, Avrupa
nrn bu en dar zihniyeti dahi, dava
nm dünyayı ve in.,nalrğı inşa etmek 
olduğunu inkar edemiyor. Yalnız 
bunu derebcycesine. t~hakkümli1, 
kumanda köprii.,ünli tf'kretmemek 
kararile ve kendini ırk bakrmmdan 
clünvartaki bütiin diE!-er insanlardan 
yiik .. ek görmek nobranhğmdan fe. 
dakarhkt:ı. h·•lnnmamak temayülüy
le vapmC\k istiyor. 

Avn1pa'y1 birliğe davet ediyor. 
Bu bHik, bincıt avrupalı insan için 
kan dökme bahasına bile olsa, faşizm 
bundan c;ekinmiyoı-. 

Halbuki, Avrupa, kendi medeni
yetini tahakküm yoluyla vermek 
devre.,inden gccmemiş ve bu usulü 
tatbik etmemiş değildir. Bütün on
doku?:uncu asır, Avrupanın ve av
rupalr milletlerin öteki kıtalnrı fet
het;nesi asr ... Jır. Ve bunun neticesin-

.wrupa!r medeniyetin cırağı, ö
kıtalar aki cırağlcm. ister iste

mez ynkm<:ı.k, kendi ateşini ister is
temez ötcltilerine de vermek mevki
indP 1rn!mışhr. 

·Bugün, bir korkunç çatırdı ile, 
Asyanm yarımadası Avrupa, deniz
lerin dibine çökecek olsa, medeni
yet ortadan kalkacak mıdır? 

Hiç bir zaman. 

Avrupa, çökerken, Britanya ada
larını da beraberinde götürse bile, or
tada, Amerikadaki Avrupa medeni
yeti, faponyadaki Avrupa medeni
yeti, Rusvad~ki ve Türkiyedeki Av
rupa medeniyeti kalacaktır. 

Zaten Avrupa medeniyeti, sade

ce Avrnpanm ve avrupalılarm mede

niyeti değildi . Onda bütün bugünkü 

ve bundan önceki insanlığın hakkı 
vardır. 

Bir kere onu, biraz kurcalayacak 
olsak, Grek dünyasını ve hıristiyan
lık ahlakını buluruz. 

Grek diinya~mm bizzat kendi~i. 

Küçiikasya'dan. Kiir-i._ikasvn medeni

yeti Ortacısyadan gelmiştir. Hıristi

yanlığm Avnma'ya nereden geldiği

ni söylemeğe li.izum var mıdır? Bir 

gün tarih ilmi bütiin ou noktaları, 

Lavoisier'nin suyun terkibini tesbit 

etmesi gibi tesbit edecektir. Çünkii, 

kendi yaradılışının sırrını arayan in

!<ı!l, ne şüphe ki bunu, hem ileriye 

doğru olan gidişinde hem de geride 
bıraktığı hayatın bağrını deşe dese 
aram<tya, df'lf.duğu ve bu sırrın hik-

metini kaybettiği g~indenberi alış
mıştu. 

Avrupanın, kendinden önce ne 
cok medeniyetler geldiğini ve kendi 
~üksek varlığını bu medeniyetlerin 
mirasına borçlu olduğunu bildiği 
halde, insan medeniyetini Avrupa 
ve avrupahlığm monopolü altına al
ması türedilik ve gasıplıktır. Bütün 
sonradangörmeler, ya asıllarını sak
larlar yahud ki tahrif ederler. 

Bütün bunları bir yana brrakalım. 
Avrupa, şunu tasdik etmeğe mec
burdur ki, eğer ond<ın bir şey a!m
mamış olsa idi bu şey 'in kendi tara
fından geri ,.lmm~sı mevzuubahs o
labilir miydi? 

Avrupada bütün terane şudur: 
- Biz diinyaya hakimdik. Ken

dimize layık bir ahlak nizamı yara
tarak güneşin altında, eski yerimizi 
alalım l 

Ve bu söz, bilhassa faşist zihni
yetinde olanlardan gelmektedir. Bun
lar devlet adamı yahud muharrir, 
tüccar yahud papaz. erkek yahud ka
dın, ne olurlarsa olsunlar. hep buna 
yak·m bir görüşün ve bir mantığın 
kurbanıdırlar. 

Demek oluyor ki. Avrupanın e
linden bir şey almmışbr. Avrupa he
aemonyasmın zevali bundan ileri 
;else gerektir. Bu şeyi şimdi istirdad 
etmek lazundrr. Avrupalılar ve av
rupalılık namına yapılmakta olan de
magoji de, asıl bu arzunun mahsulü 
olsa gerektir. 

Peloponezya batarken Roma'yı, 
Roma batarken Galya'yı barbarlık 
töhmetinc1e bırakmıştı. Böyle bir 
töhmet, medeniyeti yolundan alıko
yabildi mi? 

Bu gibi hadiseler, tarihin derin
liklerinde kaldığı için, kendi egoizm
lerini gelen insanlığm haklarından 
yüksek tutan camıalarm feryadları
m ve şamatalannı duyamıyoruz. Fa
kat Avrupada olup bitenler, gözleri
mizin önündedir. 

Avrupa, her tarafı medeni ve 
mamur Avrupa, şamatacı, şirret, 
kendi öz çocuklarına bile merhame
ti ve sevgisi olmayan bir kıta olmuş
tur. Daha Viyanamn kanları kuru
madan, ispanyada kan gövdeyi gö
türmektedir. Ve bir fena ana gibi 
Avrupa, hergün bir başka çocuğu-
nun başını koparmaktadır. Ve san
ki Avrupa bir kolize ve ispanya bu
nun en son sahnesiymiş gibi, lspan
yad.,.ki insanlar, gladyatörler gibi 
birbirlerini parçalamaktadırlar. Ve 
Neron'un ruhu, Avrupanm göklerin
de taht kurmuş, bugün bu, yarın şu 
memlekete bakmakta ve başparma
ğını aşağıya eğmektedir. 

Hadisenin mevzuu Avrupanın 
., tarih içinde tasfiyesi midir yoksa me

deniyetin bütiin dünyaya ve bütün 
insımlığa maledilmesi mi? 

Bu suale, gene en iyi, zaman ve 
tarih cevab verecektir. Fakat, Avru
panm elinde, bir daha ele geçmez bir 
imkan vardır ki, bu da, bu iki zaru
retin arasını bulmaktır. Yani, Avru
pa, medeniyetin bütün insanlığın 
hakkı oldu<Yunu kabul ederek insan-o 

lığın bu bütün devirlerde en büyük 
davasına samimi ofarak iştirak etme
sidir. O zaman görecektir ki, bütün 
diinva, onun dostudur. 

Fakat binhir te7adı ve bir moza

yiği hatırlatan politik çehrec;iyle, Av
rup~ bunu yapabilecek midir? 

Stıra!'lı muhakkaktır ki, dört ö
teki kıtaclı:ı. medenivetin çırağlan ar
tık müstakil olarak yanmakta ve 

diinya Avrupa icin de~il diinya, 
di1nva için duymakta ve düsünmek
tedir. 

Kıtafarm dedikodusunu şimdilik 
burada bitireceğiz. 

Burhan Belge 

( I) 28 ve 29 temmuz tarihli sayıla
rımızda çıkan yazılarrn devamıdır. 

Doğum 

Emniyet işleri umum müdürü B. Şük
rü Sökmensürün bir oğlu olmuştur. 

Yavruya uzun ömürle.. diler anne ve 
babasmı kutlarız. 

Emniyet Umum Iviüdür
lüğünde nakiller 

Mahalli t. U. Mi.idür Muavini B. İz
zettin Em. İş. U. Müdür Muavinliğine, 
Üçüncü sınıf polis müfettişi B. Şükrü 
Saip Afyon Em. Müdürlü~üne, Üçüncü 
smtf polis müfettişi B. Mehmet İstan
bul S. 3. Müdürlüğüne. Üçüncü sınıf 
polis, müfettişi B. İzzettin İstanbul Ş. 
I. 't\";idürliir üne. İstanbul Emniyet mü
dür muavini B. Kenan Em. İş. U. Mü
dürlüğü ~· 2. Müdürlüğüne, İstanbul 
Ş. 3 Müdürü B. Ekrem 3 üncü sınıf po
lis mi.ifettislia ine. İstanbul Ş. 5. Müdü
rü B. ~Hd 3 iincii sınıf nolis müfettiş
liğine, İstanbul Ş. I müdürü B. Kamı
ran İstanb11l emniyet müdür muavinli· 
ğine, Bin~öl Emniyet Müdürü B. Zeke
riya Enrincan emniyet müdürlüğüne, 

Kartal Kaymakamı B. Salahattin İzmir 
emniyet müdürliiğüne, Trakya U. Mü
fettiş1i!ti emniyet müşavir muavini B. 
İzzet Maraş emniyet mi.idürli.i.ğüne, Ur
fa Emniyet müdürü B. Nurettin Trab
zon emniyet müdürlüğüne, Eskişehir 

emniyet müdürü B. Feh'mi Urfa emni
yet müdiirlüğüne, Hakkari emniyet mü
dürü B. Kerim Eskişehir emniyet mü
dürlüğüne naklen tayin edilmişlerdir. 

Başbeıke 

BİR ASIRDANBERt.. 
(Başr 1. inci sayfada) 

nuz. Orada yalnız Avrupa devlet
lerinin tazyiki ile kerhen bazı ida
re ve adliye ıslahatı yapılmamış 
olduğunu, bilakis sağlam ve esas
lı medeniyet temelleri de atılmış 
olduğunu göreceksiniz. Bir başka 
medeniyet aleminden garp mede
niyet alemine geçen milletle
rin belki en eskisi biziz: Japonlar 
ve birçok Balkanlılar bizden son
ra geliyor. Japonya teknik fetih
lerde A vrupanın birçok milletleri
ni geçti. Şu kapı komşumuz Ro
manyaya gidiniz; ve döndükten 
sonra bir de ~ehir ve köylerimize 
bakınız! 

T anzimatçılann hep tenkit et
tiğimiz kusurlarını tekrar edecek 
değilim. Fakat bütün bu müessese
leri yıkarak,hemen hemen bir asır 
sonra cumuriyet inkılapçılanm 
hepsine yeniden ba§lamak zarure
tinde bırakan kara ve korkunç 
kuvvet nedir? Acaba ondan tama· 
mile kurtulmus olmak fer ahım his· 
sedebilir miyi;? Bu suallere cevap 
arayınız. Çünkü, şimdi bile nerede 
garp ihtisasından istifade etıniye 
kalkışıyorsak orada, menfi bir 
hareketin kımıldadığını görüyor
sunuz. Belediyeler, garp ürbanist
lerine ve plancılarına karşı, mü
hendisler garpçı mimarlığa 
karşı, ziraatçiler Ankara Ens
titüsüne karşı, gündelik ga • 
zete demagokları ile bazı 
menfaatçılar, Üniversite ha -
reketine karşı mücadele etmekte -
dirler. Gerçi bugün bu mücadele 
ve mukavemet §eriat namına de
ğildir: Ancak nasyonalizm dema
gojisi onun yerini tutuyor. 

- Türk milletinin kabiliyetini 
inkar mı ediyorsunuz? 

Bu mukavemetlcr olmasaydı, 
bugün Türkiye ileri garp memle
ketlerinden biri olacaktı. Tuna "·e 
Adriyatik ve Basra körfez inde baş
lamış olduğumuzu, Meridn bu ta. 
raf mda, bıraktığımız koskoca kı
talar türksüz kalmış olarak, tekrar 
ediyoruz. Çünkü bu memleket garp. 
lılaşmaya mahkamclur: Ya kendi
si avrupalılaşarak, veya Avrupa 
memleketlerine katılarak! 

Ve bütün mücadeJenin esası, te
meli şudur: Garp ilminin sözünü 
djnlemek ve otoritesini kurnıak ve 
tefekkür terbiyesine k•ymet ver
mek! 

İlmi değerlendirmeyen ve fikir 
terbiyesi olmıyan alaylılar, şeriat
çılardan daha az zararlı degildir
ler. Kemalizm, garpçı, medeni}'ct
çi ve halkçı nasyonalizm demektir. 
Onu bütün şark ve şeriat unsurla
rından tasfiye etnıeliviz. 

Falih Rıfkı ATAY 
Yedigün mecmuasından alınmrstrr. 

I-Iall{ Iıizmetlei·inirı 

sistemlestiı·iln1esi ...:. 

İç Bakanlık bütiln bayındırlık hare
ketini tam bir kontrol altına alıyor 

Bütün yurddaki bayıudırlık hareke
tnin sistemleştirilmesi ve planlaştırıl
ması için İç Bakanlığı tedbirler almak
ta devam etmektedir. Bizzat B. Şükrü 
Kayanın büyük bir hassasiyetle takib 
ettiği bu mühim mesele hakkında Ve
kalet mühim bir karar vermiş ve bunu 
vilayetlere bildirmiştir. 

Bu karara göre halk hizmetlerine ait 
bütün bayındırlık işleri, merkezin tam 
ve aşrtsız bir kontrolu altına ginnektc
dir. Vilayetlere verilen direktifde Ba
kanlrk kararın mucib sebeblerini şöyle 
anlatmaktadır: 

1 - Vilayet hususi idareleriyle bilu
mum belediyelerin yol, su, elektrik, ha
rita, plan, lağım ve bunlara benzer iş
ler üzerinde teahhüde girişmezden ev
vel merkeze malUmat vermeleri ve bun
lara ait proje ve keşif evrakını Veka
lete göndermeleri. 

A - Bu işlerden bir kısmının mer-

kezde müteşekkil belediyeler imar he· 
yetinin vazife ve salahiyeti hududuna 
girmiş olmasından, 

B - Elektrik işleri gibi bazılarının 
devletin sanayi programına giren ve 
umumi santrallarla idare edilmesinde 
fayda görülen işlerden bulunmasından, 

C - Bir kısmının imtiyaz ve .inhisar 
mahiyetini arzetmesinden lüzumlu ve 
faydah görülmüştür. 

2 - Bu mevzulara taalllık eden her 
hangi bir mukavelenin tadil veya feshi 

yahud müzeyyel hükümler ilavesi ha
linde ayni merasime tabi tutulması za· 
ruridir. 

3 - Bu hususlara ait mukavele, asıl 
tadil ve zeyillerinin merkezce tetkik 
ve tasdikinden evvel meriyete konma

ması ve bu hususun ehemiyetle nazarı 
dikkate alınarak şartname ve ilanların 
da gösterilmesi rica olunur." 

İ~ Bakanlık tayinleri 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

müdürlüğüne naklen tayin edilmişler 
ve işlerine başlamılardrr. 

Yeni vali muavinleri 
Samsun vali muavinliğine mülkiye 

müfettişi B. Orhan Sami, Malatya vali 
muavinliğine Polatlı kaymakamı B. 
Kudreddin, Kastamonu vali muavinli
ğine Keskin kaymakamı Abdülkadir, 
Konya vali muavinliğine Ünye kayma

kamı Ferid tayin edilmişlerdir. 

İdare heyeti azaları arasında 
Konya vali muavini B. Sezai Manisa 

idare heyeti azalığına, Manisadan B. 
Vehbi, Adanadan B. Necib ve Köksun 
kaymakamı B. Mehmed Sivas idare he
yeti azalığına, mülkiy~ müfettişi B. 
Feyzullah, Zara kaymakamı B. İslam 
Adana idare heyeti azalığına \avin edil
mişlerdir. 

Nakil ve yeniden tayin edilen 
mektupçular 

Vakfıkebir kaymakamı B. Fehmi Ko
caeliye, Afyon mektupçusu B. Aziz Gi· 
resuna, Gediz kaymakamı B. Aziz Af
yona, eski Şavşat kaymakamı B. Hayri 
Muğlaya, Rize mektup!JUSU B. Cemal 
Çoruha, Arpaçay kaymakamı B. Mesud 
Rizeye tayin edilmişlerdir. 

Yeri değişen 
kaymakamlar 

Uı~ak kaymakamı B. Besim N evşehi
re, Taşköprü kaymakamı B. Şefik Sefe
rihisara, Eruh kaymakamı B. Hayri 
Divrikiye, Alaca kaymakamı B. Sırrı 
Yeşilovaya, doğu B eyazıddan B. Mu· 
rad Gülköye, Lüleburgazdan B. Kemal 
Taşköprüye, Mutkiden B. Bedii Zara
ya, Nevşehirden B. Necib İskilibe, Sın
dırgıdan B. Muzaffer Tutaka, Göle· 
den B. Vasıf Sındxrgıya, Seyidşehirden 
B. Ömer Doğu Bayezide, Şileden B. 
Bahir Kartala, Fertekten B. Said Kan
gala, Sarıyerden B. Rauf Fatihe, Bol
vadinden B. Rıza Beşiktaşa, Muradi
yeden B. Nureddin Çivrile, Çivrilden 
B. Eşref Muradiyeye, Karaburundan 
B. Muzaffer Patnos'a, Ercişten B. Vas
fi Karaburuna, Fenikeden B. Mazlum 
Ahlata, Ahlattan B. Ata Şükrü Dad
ç.a'ya Erdekten B. Esad Karzana, Kar· 
zandan B. Bedri Erdeğe, Göynükten B. 
Eşref Beytüşşebaba, Bcytüşşebabtan 

B. Cenap Aksaraya, Aksaraydan Sala
haddin Kargıya, Korkudclniden B. Cev
det Elşekirde, Elşekirden B. Pertev 
Korkudeline, Boıdağından B. Kemal 
Gümü~hacı köyüne, 'Gümüşhacı köyün
den Akif Bozdoğana, Elmalrdan B. Sa
lahaddin Sivereğe, Adıyamandan B 

Cemal Elmalıya, İspirden B. Nureddin 
Pazarcığa, Pazarcıktan B. Nami Gedi
ı;e, Bayburtdan B. Zeki Çarşambaya, 

Çarşambadan B. liamid Bayburda, Hi· 
zandan B. Yahya Ömer Sökeye, Datça· 
dan B. Hüseyin Fenikeye, Suruç.dan B. 
Kamil Alacaya, Fatihten B. Nihad Çan 
kayaya, eski Midyat kaymakamı B. Ri
fat Suruca, eski Karaköse kaymakamı 

B. Şevket Adıyamana, İzmir emniyet 
direktörü B. Feyzi Bolvadına, İstanbul 
maiyet memurlarından B. Şahap Hiza
na, İstanbul belediye ve idareihususiye 
memurlarından B. Mahmud Nedim Ün
yeye ve B. Celal Tireye, birinci umu· 
mi müfettişlik emniyet müşaviri B. 
Azmi Kemaha, Kemahdan B. Akif Mid• 
yata, Divrigiden B. Adil Uşaka, Çoruh 
mektupçusu B. Hüsnü Hekimhana, He
kimhandan B. Suphi Arpaçaya, Kangal· 
dan B. Cemal Ardahana, Ardahandan 
B. Said Gündoğmuşa, Muğla mektup· 
çusu B. Sabri Perteke, eski Kartal kay· 
makamı B. Hamdi Yeniceye, Kuşad:ı
sından B. Haşim Eyübe, İstanbul sicil· 
1i ticaret memuru B. Nail Kuşadasına. 

Beyşehirden B. Talat Manyasa, Mene
menden B. Rebii Gölcüğe, Erganiosma
niyeden B. Emin Menemene, Sökcden 
B. Niyazi Meriçe, Tireden B. Şefik Er
ganiosmaniyeye, Zanapa nahiye direk
törü B. Hakkı Çermike, Çermikden B. 
Adnan Beyşehre, Ilgından B. Salahat• 
tin Göynüke, hukuk mezunu B. Bedri 
Ilgına, Silifkeden B. Recai Sarıyara, 
Beşiktaşdan B. Şevket Adal::trcı tayin e• 
dilmiştir. 

Diğer tayinler 

Adana umuru hukukiye müdürü B. 
Dilaver mahalli idareler dördüncü §U· 

be müdürlüğüne, Lice kaymakamı B. 
Celal seferberlik müdürlüğü birinci şu-

be şefliğine, Akhisar kaymakamı B. 
Halil ikinci şube şefli&ine tayin edil• 
mi~lerdir. 

Vekilet emrine alınma 

Eleşkird kaymakamlığından Korku•. 
deli kaymakamlığma nakledilen B. Pet1 

tev vekalet emrine alınmıştır~ 

i .......... . R. Peker,in •·········• 
i : 
! 
: : 

İnkılab Dersleri 
Ankara ve lstanbul Oniverai· 

i telerinde R. Peker'in verdiği inkı· 
! lab derslerinde tutulan talebe 
: notları, gözden geririldikten son· t ~ ! ra, ULUS Basrmevince kitap ha• 
: linde basılmışhr. 124 sayfa tutan 
i eser, yalnız basma masrafı kar• 
i şıhğı olarak her yerde ON KURU· • 
i ŞA satılmaktadır. ! ........................ ····-·························· 



SON DA l\iK:1 : ----Ronıünistler öldürüyorlar fasistleri , . . 
b Cebelüttarık, ı (A.A.) _ Malagadan 
~ Uraya 52 İngiliz mültecisi gelmiştir. 
f U~lar, Malagada komünistlerin bütün 
a,ıstıeri ve ailelerini kurşuna dizmek· 

te O}d kl . . u arını söylemışlerdır. .. 
Malagadan Orana 37 fransız mul· 

tcc· · o a 

"ıteci gelmıştır. . 1 40 mu . 
1 

. . Vaşingtona bır te -

Am~;::k el~~s~merikaltnın Valenci· 
graf çe ~ lda olduklarını ve orada 
yaya dogru ~~ .. e bineceklerini bildir
Kensi kruvazorun 

miştir. 

gazeteleri ısı gelmiştir. Madridden de ran 

ltalyan tayyareleri ve f ransız 
b 

katarından birinden para alnuf 
burg an • k ğ a at· 

Paris, ı (A.A.) _ Paris gazetele~i, 
\tal•· . . . ı asnerıne ran tayyarelerının ıspanyo . 
hrdnn etmeleri meselesine kartı bil· 
}'"k Sol u bir alaka göstermektedirler. 
Cenah gazeteleri ,yalnız bir taraf~ yar· 
dıırı edilmesinin ho' görülmez bır ha· 
tek k sag~ cenah et olduğunu yazma ta, 
gazeteleri ise herhangi bir tarafa yar· 
dıırıda bulunmak suretile bu gibi yar
dı-1 h' tte hareket• 

" 1 arı teşçi edecek ma ıye 
tc b 1 d e vahim ola· u unulmasmm ne erec _ 
Cağını vukuatın ispat etmiş oldugunu 
ltayd b husus hakkında etmekte ve u .. 
l>ertinak Eko dö Pari gazetesinde şoy· 
l S, 
c demektedir: 

"Artık İtalya, iç bir :.avaşa açıktan 
açığa iştirak etmiş bulunuyor. Acab~, 
l'.1uaolini ile isyan reisled araaında ~ır 
anlaşma mı var? 1923 ve 1926 senelerın
dc Duçe ile Primo de Riveranm müş
terek bir siyaset vücuda ge\irmeğe ça· 
lı şmış oldukları111 unutmamak lazım
dır. 

. Pertinaks, Almanyanın ispanyol a
Bılerine karşı göstermekte olduğu sem
Pati dolayısile de endişe izhar etmekte 
\'e general San Jurjonun eylül ayında 
llerline yapmış olduğu seyahati hatır
latmaktadır. 

Pertinaks, general Frankonun Ham-

Sebebi bilinmiyen 
Paris, 1 (A.A.) - Maten gazetesinin 

Venedik'teki muhabiri, dün akfll:m 
1
v: 

tıedik yahud Pologne yakınında ıta ~n -
larıa alınanlar ve avusturyahlar .ar~ • -

. d ecede gızlı bır da 'Csrarengız ve son er 

olduğunu bir diploması ayna ın 
fen yazmaktadır. . .• 

Mumaileyh, ilaveten dıyor kı · .. e 
Perşembedf'n beri Fransa h~rıcıyut-

t' . giliz hariciye nezaretıne tn 
nezare ı, ın d ceklerine 
lak bir bitaraflık ":'uhafazav: \talyanın 
d . Fransa • lngıltere 1 . 
aır amc neşretme erı 
.. terek bir beyanıı 

~~~ifini kabul ettirmeğe uğraşmıştır'. 
e Bu teklifle alakalı proje kabu~ .edıl-
. t'r Zannolunduğuna göre ingıhzle~, 

mış 1 
• • ahlı" d hilafı-

böyle bir beyannamenın te ~ .. . 
na hareket eden devleti teahhudu yerı
ne getirmeğe zorlamak manasını tazam

mun edebileceği korkusu. ile bir t.ıkım 
itirazlar ileri sürmüşlerdır. . . . d 

Pertinaks'ın bu düşüncelerını t~y~ 
eden Madam Tabouis, övr gazetesın e 

diyor ki: 
.. k ek şahsiyetler, 

" Dün akşam en yu 5 • 

Frando ile Musolini arasında bır.anlaş-
d olması ihtimaline kaıl bu -

ma mevcu .. Port -
lunuyotlardı. Bu anlaşmaya gore . . .. 
Mahon "Minork adasının merkezı~ır 
İspanya tarafından ltalyaya terkedıle .• 

tle Marsilya ile Cezaır 
cek ve bu sure 
arasındaki taşın tehlikeye maruz kala-

caktır. 

görüşmeler gizli 
d'k't idi mektedir, Şutnig, diln Vene ı e . 

Ve görUnUtte resmi oldukları anlatılan 
bir takım atman otomobilleri gece hu w -
dudu geçmişler ve ıUratle 1talyaya dog· 

ru yola düzülmüşlerdir. 

İtalyan 

görüşme yapılmıı olduğunu haber ver - . d.? 
tayyareleri nasıl yere ın ı. 

dan katiyen emin bulunduğwnu söyle· 
miştir. Mumaileyh, idaresindeki heyete 

te hususi bir İtalyan kumpanyası tara
fından ispanyol asilerine malzeme ver

mek için para verilmiş olduğunu ilave 

Rab t 1 (A.A.) - İtalyan tayyare~ 
a • • lerı 

lerinin mecburi surette karaya ınme 
L" • ~ d k' yeni malU· 
•ıadıscsi hakkında aşagı a ı 

rnat verilmektedir: .. f ze 
İspanyol si •il muhafızları mu r~ • 

leri dün hu" ıdu geçmek ve imdad ış.a· 
. . · d k' tayyare· rctı veren " Savoia,, ısının c ı 

ye yakl · rmak istemişlerse de fransız 
· d" metetnuhaff ları kendilerine gerı on 

tini i'1tar etmişlerdir. . • 
Ru kuvvetlerin şefi yüzbaşı Gılıwber-

• • . • oldugun-
~ı ispanvol toprağına ınmış 

Asilerin sal1ile 

etmiştir. 
General Denain tahkikata devam et-

mektedir. 
İtalyan tayyarecileri. İtalyan gene

ral konsolosunun müdahalede bulunma-

sını istemişlerdir. 

doğru hareketi 
varo de Albomoz ile ilk bir görüşme 

H d 1 (A A.) _ Asilerin sahi-
en aye, . wa ha- yapmıştır. . .•. 

le karşı büyük bir hareket yapmag . Cumur reisi yeni İspanyol elçısını 
~ırlanınakta oldukları söylenınekteddır. d üh'ınmat te a- kabul etmif ve iki cumuriyet arasın a 
Bu hareket yiyecek ve rn ı .. ı'yı· münasebetleri ifade eden nutuklar 
riki noktai nazarından son dere~e mu-
hiındir. En zi ade Saint Sebastıen ve teati edilmiştir. 

y ·ı · taarruzları· Brüksel, ı (A.A.) - Siyasi mahfil-
Bilbao gc~idlerinin ası erın k f 

1
. d r ler, Rakiste "Belçika faşist fır ası., rr-

na uğraması ihtima ı var 1 
• k 

Hükümet kuvvetleri Oyorzun'a ı:r· kanın gazeteleri taarfından Belçika fab-
§t bir taarruz hazırlanmakta ve tan ar rikalannın lspanya'ya silah satmış 01• 
tahşid etmektedirler. duğuna dair verilmi§ olan haber dola-

p . 1 (A A.) - İtalyan tayyare: • 1 büyük bir heyecan içindedir. 
ans, . . · ası yısıy e kab. • 

leri 1 • bitaraf milletlenn sıy Parı·s, 1 (A.A.) - Fransız ınes .• ı, mese esı, an d 
tnahfillerinde büyük bir heyecan uy - bu sabah toplanmıştır. Nazırlar, un 
dırnuştır. bu sa akşam B. İvon Delbos tarafından mcbu-

Hariciye nazın İvon Del~ı:, • : san meclisinde yap•Imı§ olan beyanatı 
· · timadnamesını 

HABERLE 
MİLLETLERARASI POLİTİKA VE FRANSA 

B. Delbos beşler toplantısından neler bekliyor? 
Fransız dış bakanı Montrö anlaşmasının ehemiyetini kaydetti.. 

ttalya ve Almanya lleş ler toıllantısına gideceklerini bildirdiler 
• 

(Başı 1. inci sayfada) . . 
hi.ri veya hakiki bir şekilde yekdığerıne 
düşman bloklar haline gelmesinin önU
ne geçmek olduğunu söylcmittir. Mu

maileyh, demiştir ki: 
" - Biz, demokrasiye, faşizme ve-

. · bl'salib barbı ya bolşevızme karşı hır e ı . 
k . d " .. s'nı·n tamamıyle açma nıyet ve uşunce ı . 
. d . d · a ı.,.•ka mıl· 

aleybın eyız. F'ıransa, aım ,_.,. . 
• • • 1 • ka maktan ıçtınap 

letlerın ıç ış erıne rış . . 
etmiş olduğu gibi hududları barıcınde 
herhangi surette propaganda yapmak· 

tan da ~ekinmiştir. 
1 Lokarno 

Yakında toplanacak o an 
• · b'r lokarno 

konferansının gayesı yenı 1 

aid mese-
misakı yapmak ve Avrupaya d 

• • 1 kt'r Gerenler e 
lelerı tanzım ey eme ı • :s •• 

Londra'da bir toplantı yapmış olan uç 
. ba kalanna zor-

dcvlet, kendı arzularını Ş 
. . · d olmadıkta -la kabul ettırmek nıyetın e . 

. . . . a <-"elcrek bır 
rı gıbı beş devlctın bı.r aray " . . d 
diktatörlük vücuda getirmek fıkrk ınl e 

d ı1aca o an 
de değildirler. Yakın a yap . 

b devletın mu • 
müzakereler, şu veya u 1 .h-
vaffakiyetini temin ile uğraşı:naına 1

1•dı 
. . . .,_..,,ı·ne ra}ııı.ma 1 ır. 

ya ve imar ışının ı.ıu•- ı s- ., 

lıte bu sebebden dolayı Fransa, ltal-
Almanya'mn Lokarno konferan-ya ve .. 

sına itrirak etmekte olduklarını gor• 
meklc bbhtiyardır. Almanyanın Avrupa 
camiuı dııında kaldığını görmekte 

Fransa'nın hiç bir menfaati olmadığı 
gibi Almanya'nın da Fransa'yı bu ca· 
rnia dışında görmesinde bir gılna men· 
faati yoktur. Avrupa işleriyle alakalı o
larak yapılacak umumi bir anlaşma, an· 

cak bütün aliikadarların iştirakiyle ta
hakkuk ettirilebilir bir iştir. 

B. lvon Delbus, bundan sonra Mon-

B. lvon Delbo.s B. Pol Röyno 

trö konferansının kazanmış olduğu mu
vaffakiyeti ehemiyetle kaydeylemiştir. 

l:.panya lıadiaelerl 
İspanya'nın vaziyetinden bahseden 

B. Delbos, demiştir ki: 
"- İspanya'da meşru hükümctin 

Madrid hükümeti olduğunda zerre ka
dar 9üpheye mahal yoktur. Bu hükü
met, ayni zamanda Fransa'nm dostu
dur. Hükümetimiz, İspanya'ya silah 
venniı olmakla itham edilmiştir. Bu 
itham tamamiyle yanhıtır. Biz, diğer 
devletlerin müdahalelerine vesile teşkil 
edecek harekette bulunmak istemiyo
ruz.'' 

B. Delbos, Fas'a gitmi§ olan italyan 
tayyareleri hakkında bir anket açılmıı 
olduğunu ıöylemi9, ancak bu husus 
hakkında fazla bir ıey söylemek iste• 

memiştir. 

1''inan11 ve ekonomi anlQlmllları 
Nazır, sözilne devamla demiJtir ki: 

İspanyol isyanının on beşinci günü 

Burgosta asiler hükümet kıırdu 
Katalonya hül{ümeti çekildi ve sol llir 
k~al)iııe kuruldu· On sekiz italyaıı ta).')' arc~i 

tsı>anyol ~"a~ına ge]di 
( Ba§t 1. inci sayfada) 

tcbaaların çıkar • 
dıklan yayıntıla· 
rı yalanlamışlar -

dır Bu yayıntıları 
çıkaranlardan bir 
çok kişi tevkif 
edilmiştir. 

Roma. 1 (A. 
A.) _ Salahiyetli 

"- Fransa hükümeti, finans ve eko
nomi anlaşmaları siyasetine devam etın-t 
tedir. Tuna misakı ile Akdeniz paktı 

bu mıntakalarda taşının serbestisini te
min edecektir. Fransa, silahlanma yarı
tının önüne geçmek arzusunu bcsliyen 
harb endüstrisinin mitlileştiril~si, 
farnsız hükümctinin iyi niyetinin bir 
delilidir. 

lttılya l>e§ler loplmılısırw ıtiriytn 
Romaı 1 (A.A.) - Hariciye nazın 

B. Ciyano dün öğleden sonra Fransa 
büyük elçisi ile İngiltere ve Belc;ik? iş
güderlerini kabul etmiştir. 

Nazır, kendilerine: 

"- İtalya hükümetinin. muayyen 
olan tarihte beş Lokarno devletinin 
konferansına iştirak etmekle prensip i
tibariyle memnun olacağını,, söylemiştir. 

B. Ciyano İtalya'nın kararını Al
manya elçisine de bildirmiştir. 

Nazır, Fransa, İngiltere ve Belçika 
delegelerine İtalya hükümetinin, kon
feranstan önce diplomasi yolu ile göruı 
teati edilmesi fikrinde olduğunu da bil
dirmiıtir. 

Bertin, 1 (A.A.) - B. Von Noyrath 
dün öğleden sonra İngiltere ve Fransa 
bUyUk elçileriyle Belçika işgüderlerinl 
kabul ederek, Almanyanın befler konfe
ransına girmeyi kabul eylemekte oldu
ğunu bildirmiştir. 

Alman hariciye nazırı konferansın, 

önceden diplomasi yolu ile görUş teati 
edilmek suretiyle hazırlanması Ia.ı:ım 

geldiğini işaret etmişüT. 

İtalya sefiri, Almanyaııın kararındaı 
haberdar edilmiştir. 

retine bildirmiştir. 

Hariciye nezareti bu bildiriğe h iç bir 

cevab vermemiştir. 

Aynı tebliğlerin Londra 'ya, Roma'ya 

ve daha başka hükümet merkezlerine 
de yapıldığı haber alınmıştır. 

Peşte, l (A.A.) - İspanya iş gii !e
ri, Peşte'deki sefarette konsoloshaneyi, 
Burgos'daki asiler hükümeti emrine 
vermiştir. 

.21 itulymı ttın·,,,., .. oıi 
Rabat, 1 (A.A.) - Melilla'dan bil

dirildiğine göre 21 tilayan uçağndan ı 8 
tanesi bozulmadan İspanyol Fas'ına gel
mişlerdir. Bu uçaklar Savoia - Marchet
ti tipindedir. 

Klltulmıymlcı solcu bir lwlıi:ıc 
Barcelone, 1 (A.A.) - Yeni kabine

yi partamento reisi .Kaıanovas teşk il 

etmiştir. Bu kabine marksist olmakla 
beraber, daha ziyade solcudur. 

tondm nwlıf illf>rinin lwrwaı ·d 

balı hariciye nezarctıne 1 tasvib etmişlerdir. 

İi~kÜ;;~;p•k~;~;f i~rinin vaziyeti iyi .ı 
. Ilucska, Galatayud, Kordu ve 0-

makamlar hükü • 
metin Fasa düşen 
italyan tayyare· 

leri hakkında hiç 
bir malumatı ol • 
madığını bildir
mekte ve hükil

metin bu hususta 
tahkikata başlan
masını emretti • 
\<ini ilave et • 
riıektedirler. 

Londra, 1 (A.A.) - Siyasi mahfil
ler. İspanyol işlerine dışardan karışıhıa

ması için Akdeniz devletlerinin bir kon
ferans akdetmelerine dair olan fransız 
teklifini elveri~li bir surette karşılamış
lardr. Bununla beraber aynı mahfiller 
muhtelif memleketlerde siyasi ihtirasla· 
rın artmasının önüne geçmek için böyle 
bir konferansın toplanmasından evvel 
diplomasi yolu ile görüşmeler yapılması 
llh:ım olduğu düşüncesinde bulunmak
tadırlar. Madrid, ı (A.A.) - Başvekil B. Gı- g?sdse;lu bombardıman etmişlerdir. Asi-

. · · vıe o 
nl hükUmet kuvvetlerinin vazıyetının . b' tayyaresi Somoıiera cephesin-

. . ld ğ .. 1 miş Jerın ır her tarafta gayet ıyı o u unu soy e - d inmeğe mecbur olmuttur. 
• M d 'd' k mühim- e yere • v 1 • • tir. Valencıa, a rı e erza ve u b' naı:m tayyare ile a encı.a. 

. . b .. "k retler Aıar ıye 
inat yetiştirmek ıçın uyu gay . ·anif ve orada B.Martinez de Ba-

d
. H .. kümetin barb 'emı· ya gı •. . .. · 

larfetmetke ır. u · ile uzun uzadıya goriitmuştur. 
le • M • k adasındaki Balma'yı, Sara· no 1111111111 

,,;;11111:111~:11111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111u111ıu111uı11111111111 
Gazetelere girecek 

RESMİ iLANLARIN 
. . T'' k Maarü Cemiyetidir 

t~ { mercu ur m1111111n11111111111111111111111111111 
lllım ı ,. . · · ·''' n ı 11111111111111111111111111111111111111111111111ı11111111 

Madrid, 1 ( A. 
A.) - Ovicdo ha 
li asiler elindedir. Ve şehre hücum ı:t
metke olan bir tabur tarafından bom
bardıman edilmektedir. 

Bir uç gündenberi Madrid'in müda
faası için yapılan şiddetli muharebe. 
beler devam etmetkedir. 

İtalya veliahdi Berlinde 
Berlin, 1 (A.A.) - İtalya veliahdi 

diln akpm hususi bir tayyare ile Tem· 
pelhof meydanına vasıl olmuştur. 

Katalonya lıiikiinu•ti İtftifa P.lli 
Barcclone, 1 (A.A.) - Katalonya 

Sokak ç:ırprşmalarwdan biri 

hükümcti çekilmiştir. Katalonya parla
mentosu başkanı B. Yuan Kazanovas 
yeni kabineyi kurmaya memur edilmiş· 

tir. 

B. Kompanis matbuata verdiği beya
natta daha geniş ölçüde siyasi esaslara 

dayanacak bir kabinenin kurulmasına 

fırsat verebilmek üzere çekilece ğini söy
lemiştir 

IJurgmulcı lıiikiimct 
Paris, 1 (A.A.) - Bir İspanyol şah

siyeti, Burgos'ta bir milli müdafaa bir
li i!i kuruldu!!unu resmen hariciye neza-

Gene bu mahfiller, bu işte İngiltere, 
Fransa ve ltalyil'nın hattı hareketleri 
ne olacağını tayin maksadiyle Roma, 
Paris ve Londra arasında görüşmeler 

yapılması zaruri olduğu kanaatindedir· 
ler. 

Irak ile Kudüs arasındaki 
petrol borusunu kestiler 

Kudüs, ı (A.A.) - Irak ile bura a
rasındaki petrol borusu kcsilınistir. Bu
nun üzerine bir yangın çıkmıştır. Bu i'i 
r;aLlarm \apmı;; olduğu zannedilnıc1c • 
terli r. 
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Tarihdeki garib 
iV 

vakalar ~ABANC\GAZETELERDE 
Yazan: Max KEMMERICI! 

Bu sıralarda frer başlarrrıdan Pouti
us de S. Egidio Tuluz'da Arold Sance
rius isminde bir işçiyi çağırtıp onun din
siz olduğunu söyledi ve birçok yeminli 
şahidler dinledi. İşçi hepsini inkar etti, 
fakat Edigio ile diğer frerler onu mah
kum ettiler. Odun yığınına götürülür· 
ken hep .. beni haksız yere "nahkum et
tiniz. ben iyi bir hıristiyanım ve Roma 
kilisesine sadıkım !'' diye bağırıyordu. 
Fakat buna bakmıyarak onu yaktılar. 
1234 senesinde bizim aziz pederimiz 
Dominikus'un a?.izler mertebesine çıka
rıldığı tebliğ edildi. Tuluz peskoposu 
Dominikan kilisesinde bir ayin yaptı. 
Dualar bittikten sonra eller yıkanıp ye
mek salonuna girildi. Tam bu sırada, 
Allahın takdiri ve bayramını kutluladı
ğımız aziz Dominikus'un tesiriyle se· 
hirden biri koşup gelerek birkaç 1insi
zin diğer hasta bir dinsiz kadını ziya
rete gittiğini haber verrli. Peı.konos ve 
frerler derhal oraya g-ittiler. Peskopos 
hasta kadının yata~'na oturup dünya· 
nın fenalığından bahsetti. Hasta kadın 
bu adamı dinsi7.lerin b::tc:r sanoığr için 
serbestce cevablar verdi. 

P'eskopos dedi ki: yalan söyleme
meli ve bu sefil hayata belbağlamama· 
hsın. Bunun için imanın ne ise onda 
sebat et ve ölüm korkusiyle başka şey 
söyleme, kalbinde ne varsa onu söyle .. 
Kadın cevab verdi: Efendi, ne söylü
yorı;am inanarak söylüyorum ve bu se· 
fil hayat için fikirlerimi değiştirmem. 
Bunun üzerine Peskopos dedi ki: Sen bir 
dinsizsin ve söylediğin şeyler küfür· 
dür. Ben Tuluz peskoposuyum ve Ro
ma katolik kilisesinin vekiliyim. Sa
na da bu kilisenin imanına dönmeni ih
tar ediyorum. Fakat bu sözler bir neti· 
ce vermedi ve peskopos dinsiz kadını 

Mesih lsa'nm kuvveti ile mahkum etti. 
Kadını yatağıyle birlikte kaldırıp odun 
yığınına götürdüler ve hemen yaktılar. 
Bu olup bittikten sonra Peskopos ile 
Dominikan frerleri ha~ırlanmış olan 
yemek salonuna döndüler ve büyük bir 
ne'e ile yemek yiyerek Attaha ve aziz 
Dominikus'a hamdü sena ettiler. 

Allah bunu böyle takdir etmişti ve 
bu vakalar aziz Dominikus'un ilk bay· 
ramında onun ismine şan olmak, imanlı
lar yükselip dinsizler kahrlomak için 
vaki olmuştur." 

Eser bu şekilde devam etmektedir. 
Fakat bu nümune, sevgiye dayanan hı· 
ristiyanlığın kilisesi tarafından yapr · 
lan işler hakkında bir fikir vermeğe 

kafidir. 

* Papaların dinsiz addettiği ve on bi· 
rinci asırda cenulii Fransada yayılma· 
ğa başlıyan pak hn isti yanlar (Katha· 
rer'ler) tarikatine ilk girenler 1022 se
nesinde Orlean'da yakıldıkları zaman 
(yakılanlar arasında on tane de Kated
ral baş papası vardı) tektük itiraz sa· 
daları yükselmişti ve kaba da olsalar 
henüz işkenceden zevk almağa başla -
mamış bulunan bazı kimseler sevgi di
ninin bu şekilde yayılmasına taraftar 
olmamışlardı. Mesela Lütticb pesko
posu Wazon, dinsizleri yakayım mı di
ye soran Şalon Peskoposu Roger'e ver
diği cevabta kan dökmenin lsa'nın ru-

Çeviren: S. ALl 

hune ve sözlerine mugayir olduğunu 

ve büyük mahkeme gününe kadar buğ
day arasında ayrık da yetişeceğini söy· 
lemişti. O zamanlar henüz hıristiyan• 
lar arasında insanlar da vardı, fakat 
bunlar, bilhassa kilise mensupları ara
sında, sonra sonra hiç görülmez ol
muştur. 

Yukarda söylediğimiz pak hıristi • 
yanlar tarikatine mensup Cenubi Fran· 
salılar aleyhine papa üçüncü lnnosans 
tarafından 1180 de gönderilen Albana 
peskoposu hıristiyanların hıristiyanlar 
aleyhine haçlı seferleri yapmalarını 

propaganda eden ilk şerefli papazdır. 
Pek büyük muvaffakiyetler kazanmış 

ve papanın adamlarından birinin anlat• 
tığına göre, arkasında ''enine boyuna 
çöle dönmüş bir memleket, yıkılmı' 

köyler ve ,ehirler ve bir ölüm '1anza. 
rası" bırakmış.tır. 

Papa üçüncü lnnosans ateşli sözle
riyle "Allahsız'' tarın kökünün kazın • 
masını istiyordu. Pavlus resulün incit· 
de yazılı olan şu: "kurnaz olduğum 

müddetçe sizi hile ile elde ettim l" 
cümlesine dayanarak kendi vekili olan 
Albano peskoposuna unları yazıyor

du: "dinsizlerin başında bulunan Tu
l uz kontunu, kendisine karşı bir ha
reket yapmağa niyetiniz yokmu~ gibi 
kurnazlıkla kandırınız ve kendisini di
ğer dinsiz ordulariyle birleşmekten bu 
şekilde menediniz. Bilahare, öteki din
sizler ortadan kaldırıldıktan sonra, onu 
temizlemek kolaydır!" bunu yazan, İsa· 
nın yer yüzündeki vekili ve sevgi dini
nin yayıcısı idi. 

Bu haçlı seferi 1209 senesinde Be
zic::rs ve Karkasson şehirlerini zabt ile 
neticelendi. Beziers şehri sakinlerin
den hangisinin dinsiz. Hangisinin di
nine sadık olduğu bilinmediği ıçın, 

Papanın vekili hıristiyanlığın esasındaki 
mülayimliğe uygun olan şu sözleri söy· 

ledi: "Hepsini öldürünüz. Allah ken
dini sevenleri orada ayırabilir." Hakika· 
ten bütün şehir halkı din uğruna doğ
randı. Bunlar erkek, kadın. çocuk ol • 

mak üzere 20.000 kişi idiler. Halkın ka
çıp sığınmış olduğu Mari Madlen kili
sesinden 7000 kişi öldürüldü. Aynı 

günde Karkasson'da da 400 dinsiz ya • 
kıldı ve 50 tanesi asıldı. Ve bu zafer
den sonra Papanın vekili Papaya !':.Un· 
ları yazdı: Allahın intikamı dinsizler
den parlak bir şekilde alındı. 

... ... 
20 şubat 1213 de cenubi Fransada 

toplanan peskoposlar Ill üncii lnno 
sans'a şu mektubu gönderdiler: 

.. !nayetlü efendimizden, hürmetle 
önünde diz çökerek ve göz yaşları dö
kerek istirham eyleriz ki, şehirlerin en 
mülevvesi olan Tuluz'u içinde bulunan 
bütün cinayetler, bütün kirlilikler ile 
birlikte mahvetmeğe müsaade buyur • 
suntar. Bu şehrin zehirli yılana benze
yen mevcudiyeti sodom ve gomoreden 
daha fenadır ve kökünden yıkılmalı

dır." Papa bu dindar ricaya muvafakat 
etti ve Allahın emriyle yalnız malUm 
olan dinsizler değil. azıcık şüpheli gö· 
rülenler bile odun yığınına gönderil
di. 

--
İspanyol 

Kan ve ateş, tabii bir alet gibi, Tor
reador'Jarm memleketini kasıp kavur
makta devam edereken, lransız gazete
leri arasında da çetin fakat kan dök .. 
meyen bir mücadele açılmış gibidir. 
Parisin ,beJJibaşlr gündeliklerinin be· 
men hepsi, büyük masraf /ara katlana • 
rak, mesleği uğruna hayatım tehlikeye 
koymaktan çekİnmiyen muhabirlerini 
ate~ hattına yollamı.~lardır. Sava§ın dar 
bir mıntakaya inhisar etmeyip hemen 
bütan ispanyaya yayılmış olması, ve 
buralarda resmi makamların sıkı disİp· 
]İn tedbirlerinden kurtulmak imkanla
rıma pek bol bulunması, gazetecilerin 
hareket sahalarını son derece genişlet
miştir. Bu arada, Paris. Soir gibi, mu· 
habirlerini ve fotoğrafçılarını lspanya 
ile Fransa arasında tapmak için dört 
tayyare seferber etmiş olanlar bile gö
rülmektedir. 

Bugün de büyük fedakarlrklar pa -
hasına gönderi/mi~ elan bu muhabirle
rin gazetelerine yazdıkları mektuplar
dan ikisini tercüme ediyoruz: 

Sosyalist organr Le Populaire'in 
muhabiri gazetesine şu tafsilatı gön -
deriyor : 

Bu sabah şafakla beraber hareket 
ederek Katalonya üzerinde 160 kilo
metrelik bir otomobil seyahatinden 
sonra erkenden Madride vardım. Bu se
yahat, bana, köylerde en tam bir sü· 
kftn hüküm sürdüğünü mU~ede etmek 
imkanını verdi. Figueras'da bir sürpriz: 
Barajları vücude getiren işçi milisleri 
değil, fakat mükemmel ıurette teı;hiz 

edilmi§ askerlerdi. 'Garnizondaki alay 
terhis edilmiş ve gönüllü askerler cumu
riyeti müdafaa vazifesini Üzerlerine 
almışlar. 

Medina köyünde, üzerinde para ka
çırarak firarc. te,ebbüs eden Servia Pa
pasının tevkif edilmiş olduğunu öğre
niyoruz. Henüz uykuda olan eski 'Ge • 
rona kasabasının sokaklarından geçer • 
ken ,şose üzerinde muntazam surette 
üstüste yığılmış kırık moblelere rast
lıyoruz. Bunun yanındaki binada kızıl 
bayrak dalgalanıyor. 

Kollan ve başları açık iki genç işçi, 
silah omuzda. nöbet bekliyorlar: Ma
hallin reaksiyoner muhitleri tt"mizt,...,. 
miştir. 

BARİK ADLAR 

Barsclon'a yaklaştığımız barikadla
rın çoğalmasından belli. Kenar mahal
lele,.de her iki yüz metrede bir, plan 
dairesinde yapılmamış olduğu göze 
çarpan barikadlar sıralanıyor. 

Bunlardan birinin üzerine. kurnaz 
işçiler, uzaktan top namlusunu andıran 
demir borular yerleştirmic:ler. Fakat bu 
nevi muzipliklere rağmen, barikadların 
ardındaki silahlar çok ciddidir. Eıki 

zamandan kalma çiftelerin yerini, bükü· 
met tarafından dağıtılan son sistem 
mavzerler almıştır. Ve birçok yerlerde 
barikadların veya kamyonların üzerine 
mitralyözler yerleştirilmiştir. 

Son günlerde endic:e uyandıran ra-

ihtilalinden 
vitayman da artık temin edilmiştir. Yi· 
yecekle dolu bir sürü arabalara rastla • 
dık ve pazarlarda her şey boldur. 

Nihayet itte, içinde bir milyon iki 
yüzbin nüfusun kaynaştığı şehirdeyiz. 
Halk neşelidir. lşı;i mahallelerinde 
dükkanlar açılmış ve hayat normalleı
miştir. Büyük caddelerde yağma edil
mi§ olmıyan lüks mağazalar kapalr du
ruyor. Tütüncü dUkkanları da kapalı • 
dır. Çünkü bütün mevcudları antif .. iıt 
milislere daf ıtılmak üzere mUaadere 
edilmiştir. 

SİLAHLI DEVRİYELER 

Caddelerde otomobil akını keaiftir, 
fakat istisnasız bütün otomobiller, dok· 
torlara aid olanlar müstesna, mUaadere 
edilmiştir ve bütün süratiyle giden ıi
lahlı devriyeleri t&Jımaktadır. 

Son trajedilerin vukua gelmfJ ol • 
duğu yerlerde kalabalıklar toplanml!
tır. General Goded'in obüslerle delik 
de,ik olmuş sarayı, bilere aid k1'1anın 
harabeleri, üzerinde Kristof Kolomb'un 
heykeli bulunan ve kurşunlarla delik 
detik olan yaldızlı kürre parır.akla 

gösteriliyor. 
Beledi temizliğe başlanmıf tır; so

kakları taaffünlendiren beygir leşleri 

oldukları yerde yakılmaktadır. 
İki tanesi müstesna olmak Üzere bU· 

tün kiliseler yakılmıştır. Hüklimet bu. 
nun önünü almak için bütün umumi bi
naların üzerine hUkUmete geçtiklerini 
bildiren beyannameler yaptıştırmıştır. 

Masun katmış binalara i~l organi
zasyonları yerleşmiştir. Emniyet aan· 
dığı hükümetin emriyle fakirlere re • 
hin olarak yatırmış oldukları eşyaları 

parasını ödemeden geri vermiJtir. 

SARAGOSS' A HUCUM 

İşçiler yirmi dört saat içinde zırhlı 
kamyonlar imal etmişlerdir ve bunlar
dan on bet tanesi Saragoaıı"a taarruz 
için yürüyen 10.000 kişilik iki kolunun 
başında olarak hareket etmiştir. 

Toplarla mücehhez bir üçüncü ko
lon da harekete hazırlanmaktadır. Bü
tün silahlı milisler, kendilerine te lim 
edilen silahın künyesi kayıdlı birer ve
sika taşımaktadırlar. Bu milisler, an • 
cak işçi ve sosyalist organizasyonların
da kayzdh olanlar arasından toplanmak· 
tadır. 

Şehrin üzerinde hakiki hakim, anti
faşist milislerin seçtikleri yüksek ko
mitedir • 

Burada herkesin nikbinlikle takib 
ettiği vaziyet çok ciddidir. Barselon 
radyosu, bu sabah, Madrid'den Sevil'e 
hareket eden iki asi kolunun mağlfıbi
yetini haber verdi. Dün de Saragoss'
dan gelmiş olan bir kolonun aynr aki
bete uğramış olduğu bildiriliyordu. Bu 
haberlerden bir faşist taarruzu ba,la
mı§ olduğu anlaşılabilir. 

İSYANI HAZIRLIY AN 
FALCONDE 

Paris • Soir'in huıusi olarak Na· 
varre eyaletine göndermiş olduğu mu· 

sahneler 
harrir Bertrand de jouvenel oradan ga• 
zetesine yazıyor: 

Pampelune'un büyük meydanına gel· 
diğimiz zaman şoför ani bir darbeylf 
firen yaptı ve bir hayret nidası fırlattı• 

Hepsi aynı yükseklikte olan e.,,ıeı 
mükemmel bir mustatil vücude getiri • 
yor ve UZUQ taş balkonların hepsi safi 
ve altın rengi bayraklarla donanmış. Bı 
balkonlarda, saçları uzun siyah tüJlet• 
le örtülU kadınlar aşağıdaki l;alabatıi' 
1eyrediyorlar. Fakat bu, haykırmayaJl• 
tepinmeyen garib bir kalabalıktır: 
20.000 erkek ve kadın diz çökmÜf. Hep· 
ıi meydanın ortaıında bulunan bir kÖf' 
ke dönmü,ler. Bu, eğer iıpanyol bay· 
rağı reneinde kordelalarta baştan bal' 
8rtillmüt olmasa göze çarpmıyacak kJ• 
dar mütevazi bir müzik köşküdür. Mo
dern bir tehrin göbeğinde böyle erkek• 
1i kadınlı 20.000 kifinin diz c;ökıneti 
neden? 

lapanya'nın milli azizi Saint - Ja • 
ques'ın günüdür. Bu kalabalık, bu ınii• 
nasebctle yapılan dini iyinde hazır bu• 

lunmak için _yere diz çökmüşlerdir· 
Kodamanların grupunda kabarık çene· 
1i bir yüz var ki derhal dikkatimi üze• 
rine çekiyor. Yanımdakine soruyoruın1 

-.: Kim bu! 
- Falçonde. 
Uç gündenberi, Falconde'yi gör· 

mek için tayyareyle Seville'e gitmeyi 
taıarlıyordum. Çünkü o, bugünkU 1&• 
panya'run en alaka uyandırıcı adaıııı• 

dır. İsyanı hazırlıyan odur; eğer bu ha• 
reket muvaffak olursa timdiye kadar 
gölgede kalmayı tercih etmi~ ve hatti 
mebus bile olmamış olan bu adam yeni 
hükümet üzerinde ~ok müessir olacak • 
tır. 

tayanın mümkün olması için ordll 
kuvvetleriyle faşist milislere bir üçün"' 
cü unsurun da katılması lazımdı : Car• 
llst milisler. 

Elli senedenberi Navarre, "Allah 
için, Vatan için, Kıral için" ayaklan • 
maya hazır bulunuyordu. 

Daha birkaç sene evvel, Navarre'· 
dan geçerken şöyle dendiğini işitmiş • 
tim: 

·• Burada silahlı ve toplu olarak bar! 
etmeye hazır 35.000 kişi vardır Şimdi 
evlerinde bir işaret beklemektedirler" 

Bunlar. tahta layık bulmadıkları on 
üçüncü Alfons'un aleyhindeydiler. Fa· 
kat cumur" tın de aleyhindedirier. 
Kudretlileri a"a ılatacak ve yoksulla • 
rı yükseltec '. bir mutlak kırallık i te· 
mektedirler. 

Ayinden sonra Falconde'ye yakla· 
şıyorum: 

- İsyanda Carlist'lerin hissesi ne 
olmuştur? diyorum. 

- Senelerdenberi onları bu fedakar· 
lık günü için hazırlıyorduk. Bu hazır• 
Irk sayesinde daha ilk günlerde }ıarb 
sahnesine 12.000 kiti atmaya muvaffak 
olduk. İspanyanın yeniden fethi için 
yürüyen 12.000 kızıl bereli. Tabiidir 
ki kuvvetlerimizi generaller ve fatiıt • 
terin kuvvetlerine eklemeden önce ort· 
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CE~.~.EL~ Kiç~'~'BI 
Rudyard KlPLt~G Nurettin ARTAM 

Aynı bulutu, şehir duvarlarının aşağısın
da bulunan iki dost da gözetliyordu. Çünkü 
kalabalık bir halde iken maymunların ne 
tehlikeli mahlUklar olduğunu gayet iyi bilen 
Baghira ve Kaa, tehlikeye atılmak istemi
yorlardı. Maymunlar, yüzlercesi bir arada ol
madıkça döğüşe girişmezlerdi; onlara tek 
tük rastgelince de kimse aldırış etmezdi. 

Kaa dedi ki: 
- Ben şehrin batı taraftaki duvarının al

tına gideceğim ve kendimi münasib bir şe
kilde oradaki yamaca yerleştireceğim. On
ların yüzlercesi birden benim sırtıma atıla
mazlar; fakat .... 

- Ben onu biliyorum, dedi Baghira, keş· 
ke Balu'da bizimle beraber olsaydı; fakat 
herhalde elimizden geleni yapacağız. Bulut 
ayı örtünce ben dosdoğru terasava gidece-

ğim. Galiba, orada bir meclis kurmuşlar, ço· 
cuk hakkında konuşuyorlar. 

- Hayırlı avcılık, dedi Kaa' ve yavaşça 
batı tarafındaki duvara doğru süzüldü. Bü
yük yılan gideceği yere varacak yolu bula
bilmek için biraz geç kalmıştı. Bulut ayı giz· 
lemişti. Bundan sonra ne yapacağını hayret 
içinde düşünen Movg-li, terasa üzerinde Bag
hira'nın ayak srsini chydu. Siyah pars. ya
macı hiç ses çıkarmadan tırmanmıştı ve va
kit geçirmeden, Movgli'nin etrafında elfü:;er, 
altmışar oturan maymunlara saldırıverdi. 

Korku ve öfke ile bir çığlıktır koptu. Bag
hira, altına yığın yığın uzanan maymunları 
tekmeler ve çiğnerken içlerinden bir tanesi 
bağırdı: 

- Yalnız bir kişi, valmı bir kişi! öldilriin 
şunu! bütün maymunlar, tırnaklan ve dişle
riyle Bag-hira'nın üzerine atılırlarken beş al
tı tanesi de Movgli'yi kapıp mermer evin 
kubbesinde kalan delikten içeriye sürükle
mişlerdi. On beş ayak irtifaında olan hu yer
den düşmek insanlar arasında yetişmiş bir 
çocuğu zedeliyebilirdi. Fakat kendisine ye
re nasıl düşüleceği Balu tarafından öğretil
miş olan Movgli iki ayağı üzerine düştü. 

Maymunlar: 
- Şimdi sen burada, biz dostunu geber

tinceye kadar kal bakalım, dediler, ondan 
sonra eğer zehirli hayvanlar, seni sağ h'ra
kırlarsa senin de hakkından geliriz. 

Movgli, yılan sesi çıkararak: 
- Siz ve biz aynı kandanız, dedi ve ora

daki süprüntüler arasında sürünen bir takım 
hayvanların hışıltısını duyduğundan, emin 
olmak için, bu sözü bir daha tekrarladı. 

Yarım düzine kadar yavaş ses: 
- Ssso ! başlar aşağı! diye fısıldadı 
(Hindistanda her harabe er geç yılanlara 

mekan olur; bu eski yaz evi de Kobralarla 
dolmuştu.) Sakin dur, küçük kardeş, çünkü 
ayağın bize zarar verebilir. 

Movgli. orada elinden geldiği kadar ha
reketsiz duruyor ve ufak bir delikten dısarda
ki çekişmeye kulak veriyor ve Baghir~'nm 
maymunlarla altalta, üstüste mücadele eder
ken çıkardığı sesleri, maymunların çığlıkla
rını dinliyordu. Doğduğundan beri, ilk defa 
olarak Baghira, kendi canını kurtarmak için 
pençeleşiyordu. 

Movgli: 
- Herhalde Balu yakınlardaaır, Baghlra 

böyle bir işe tek başına girişmez. diye dün" 
dü. Sonra yüksek sesle bağırdı: 

- Sarnıca Baghira, doğru sarnıca koş ve 
suya atıl. 

Baghira, bu sesi duydu ve Movgli'nin ha" 
yatta ve emniyette bulunduğunu öğremne1' 
kendisine daha fazla cesaret verdi. Sesini çı· 
karmadan, adım adım yolunu su haznesine 
doğru doğrulttu. 

Sonra yıkık duvarların cengele en yakıJ1 
olan kısmından Balu'nun savaş sesi yüksel" 
di. 

İhtiyar ayı, elinden geleni yapmış, fakat 
daha önce buraya erişememişti. 

Balu bağırıyordu: 
- Baghira, ben buradayım. TırmanıY~ .. 

rum ! acele ediyorum! Ahuvora ! ayağımın 3 

tındaki taşlar kayıyor! bekleyin, geliyoruı11• 
yüzsüz Bandar·loglar ! 

Birdenbire terasanın üzerine atıldı . ~d~ 
dört pençesiyle kaç maymun yakalayabil 
ise yakaladı. Ondan sonra patı patı pat l bit 
gemi çarhının çıkardığı seslerle mayrnunla4 
rı oataklama2:a basladı. ,,, 

(Sonu var) 
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Olbaplyatllarl db llafladl ile la 
~ok ihtişamlı oldu -~l.man atleti 
Olimpiyad meşalesını yaktı 

töreni 
Şilkin 

olan 
tunan id nek ve sulh timsali 

atleti Sp r on; wy • l verdı· dal B. Hıt ere 
zeytin . ını d" ~. olimpi yad meşalesinin Berlin 

a. Göbels'in «sulh meşalesn adını ~~r ıgı 1 ldu 
kaklanndan geçışı çok heyecan ı o . 

SO . . 1 ralaumı•lardır. Alman ordu. donanma ve 
halk k .. tlelerının sonu ge • T • ba rak-mez Führer u hava kuvvetlerinin mütrezeleı-ı, Y 

(Ba~ı ı. inci sayfada).. .. 
tttafında büyük bir ıükOn hü!cuın sur
~kte id" ı. • 

Aşk ve sulh timsaD •• 
Spridon • Louia ti Yunanittandan. 

tetirnıiı olduiu seytiıı claliıd '1l)uel"e 
::bnıt ve qapdaki .asıeri taylemlt-

- s· ı· in bu zeytin atacı dalı· ıze o ımp .. 
111 bir -.k ve sulh timsali olarak getm-
>'orurn. Biz milletlerin daimi surette ve 
~attan bu gibi ıulhcu --ücadeleler 
laha11nda karşııa,matarmı arzu ediyo
ruz. 

Alman atletleri Rudi lsrnayer, bera
berinde alman bayrağı tafıyan al • 
~ atletıert bulunduğu halde hükümet 
ilerı gelenlerinin bulunmakta olduğu 
~bünün önüne dotru ilerlemit ve o
hnıpiyad an:iını içlDİ1tİr· 

Anddan sonra atletlerin geçid resim
leri başlamıştır. Geçid reaml blter bit· 

lardan garantiler istedik. Bbim kad 
talebimiz tızerine hareketin biç bir po
litik renk taf111UYacalı ve sadece nİA• 
lllı iade etmek için bir uked clirektu • 
lrın tee•UıUne çallfllcaiı prt koful • 
lllUftur. 

- Nizam derken mnfeke " aosyal 
İnıtiy~lara hürmeti mi kudecliyonu· 

nuuz? . 
- Vatan ve dine btırmeti kaıtedı • 

Yorum. 
- Zaferi kazanırunız ne yapacak • 

•ııunz? Kırallığı mı ilin edeceksiniz? 

- Bu meydanda.- bu kınJcı laalk 
&raaından bir tek "yapım kıral .. nida• 

aı Jtikaeldiğini ititnıedinb:. Biz, ";~~ 
ilin llltidafilerini takıiıne uğrataca ç 
bir lbe9ele çıkarmak istemiyoruz. 

Müşterek hedeflerini soruyorum 
tıkçı ecre· 

- Catalan ve Basque ayrı . A • • 

Yanlariyle tehlikeye düten ~nllı bır;ı· 
ği müdafaa etmek. Dini saydırmak. s• 
Panyadan marksiıt zehiri ayıklamak. 

- Biliyorsunuz ki bpanya, arabJarı 
Avrupadan kovarak hıristiyanlığı k~:; 
tannıştır. Müslümanlar Lapantde f 

'k' i bir e a ezerek hıriıtiyanhfı ı ınc . . .. 
kurtarmıttır. A vrupanm geç.lrdifı ~~n-
til tehlike komünist tehlikesidir. •: 

1 mUudele .... 
hayatımızı bu teblikey e . • 

riht vazıfemu:e 
runa vakfetmekte ta 
ladık kalıyorus. 

Sesi titriyor : .art ,antll· 
- Birbç stbt içinde Na ~ llU-

lillerin uynı zo,000 l ~ ~ı.neı. 
it hUkUmetimll'ln teff Gene 

tek batın& Na.arre-
laı biraz 6nce baJl8 etecelhd 
ın tsı>anyayt kurtarataYa 1 

meyen alkıtlan arasında •tadyomu ter· larını hamil oldukları ve önlerinde .m~-
ketmittir· . . . ermit ııkaları bulundujtu h11lde roerawme ı9u· 

Orkestra merasımın hitamll rak etnıi9ierdir. . 
oldufunu bildirmek Uıere bitit marımı Olimpiyad komiteıinin bir aza11 ıle 
•• 1.-rdu. .. B ·ıı 1 D ktor ı.evald ve 
~~:_.ı.. .__,la ~-ı. .. clan çok alkıtla .. - reııı aı et atour, o 1 Sch 
-- a- .......... Berlin ukerl kumandan• Genera . -

atletler yarın baılıyacak olan m~- aumburı. ukerleri teftit etmiflercbr.r 
nansaba'--'-- hazırlanmak üzere tatlı bır . ib . .a...,e de ne ııuua&• B. Baıllet • Latour, ı.-, 
uyku geçirmek için sahadan aynlmıtJar- dalından bir çelenk koymUf ve bu.utan 

. . · yapıluustır. 
dır. sonra aıkeri bır geçıd resmı 

Berlinde hüyiik 
heyecan 

B .. bab on bi-
B lin 1 (A.A.) - u 

er ' ~.1 ..... aı do-
rinci olipıpiyad oyunlannın a~S-. 

bedi ile amt • 
la • le proteıtan rna yıa~ .. . d dini Ayinler yapıl-
Hedwııe kilııeun e . , 

Müteakiben unter den Linden • 
mııtır. . ıl 
de ölüler abidesi önünde merasım yap • 

mııtır. . 
H 

t..Apah ve hararet derecesı mu-
ava, -

tedil idi. 
Unter den Linden ve Charletten-

bur caddelerini takib eden ve ıtadyo-
1 lda ··--L.Al.lt ınenedil. ma dayanan yo muna-

mlt idi, yabau re...r otamOblller pte • 

biH)'OdardL 
Bu,D Mr MJk ldlt1e9i. ..,ı.ca pa-

aiyetled. ~ beJetlednl •• bilba
oıempi'den p1en ollmplyad ıneple::u tqıyan atleti görmek için sabahın 

kisindenberi bekliyordu. 
ae Dint iyin yapıldığı ıırada 935 kilise· 

ıinin çanları hep birden çalınııtır. 
Blns ..,. mahtelif memleketlerla 

atlet taJmnJan, muıer lbld~ 6n0nde 11-

Meşale Berline nasıl girdi 
Barlin ı (A.A.) - Olimpiyad mep

leıin itqı~an atlet saat 12,30 da Luı · 
• tte hazırw 

tgarten'e gelmit ve hususa SU" b 
. d"l . olaR aubı• ın 

ıanmıf ve tanırım e ı llllf . 
üzerindeki olimpiyad meşaıesinı tutut· 

turmuttur. .. 1 · 
B G .. bbelı bu münasebetle ıoy emıf 

• 
0 

' • nanJarm olduğu bir hitabede ııuır bulu 1 . 
da bu ıne~ cyı 

tiddctli alkıfları arasm . . 
"sulh mqaleai'' dıye tavsil etınıştu. 

Bcaebi pnçler heyetleri. tribünler· 

de yer ahmtlardır. k 
B. Von Tscbammer ile B. Ruat. .~0 

alkıtianan bot ıeldiniz nutukları ıoy • 
ıeadflerdir. 

OUmplyad mepleaiııi tqıyan aon at· 
Jet. Vilhematraueclu ve Unter'den Lin· 
den caddeainden hallan COflı1in allatla • 
rı arasında geçmi9tir. Atlet. hazwlan
mıf olan mihraba kadar koflDUI ve llra
daki mepleyi tutufturduktan sonra es
ki kırat sarayının önünde vticudc geri -
rilmit olan dijer l>lr mihrabın metalesi
ni de ya1amttır. 

Bu meydanda olimpiyadlara lttirak 

' 

Ollmplyad havuzunda yüzm~ antr~nmanları 

1 

SAYFA! -

B. Hitlt!r Olimpiyad koyündt! atlt!tlt!rle ionuıuıken 

eden dcvlctleıin bayrakları sıralanmış 
bulunuyordu. 

Tiiren, Hitlcr için üç defa tekrar edi· 
len "Y•'8" ıealeri ile aona ermittir . 

Berlin, 1 (A.A.) - Dün aqam, on 
birinci olimpiyadın açıht arefeainde, 
komite batkanı B. Levald bütün yaban
cı '8hıiyetleri Berlin sarayında kabul 
etmittir. 

Hariciye vekili B. Von Nöyratb, o
limpiyadlara i9tirak eden 52 milletin 
delegelerine boyeldiniz, demittir. 

Dahilt mütkilllerden dolayı olimpi
yadlara i•tirak etmiyen yalnız İspanya
dır. 

Berini, 1 ( A.A.) - Brezilyalı atlet 
lerle Rio-de-J aneiro ıpor makıml:an a· 
ra11nda vahim bir antaımazhk çıkmış· 
tır. 

Bu yüzden, brezilyalı atletlerin olim
piyad oyunlarına ittirak edemiyecek
lerinden korkuluyor. 

Esaaen bir mUddettenberi Rio-de-
J aneiro'nun Flamenıo e1dpi ollmpiyad 
için kurulan köye yerletmit bulunuyor
du. Derken, ıeçen çaı'f&Dlba pnü, ikin· 
cir bir Brezilya ekipinin köye çıkageldiii 
hayretle ıörUJdU. Bu ikinci ekip "Bre
zilya ıpor federasyonu,. na menıubdur. 
Halbuki Flamengo eklpi ba9ka bir fe
deraayona bağlıdır. Bununla beraber, 
Ftamengo ckipi, buraya gelmek için, l 
milletlcrarası olimpiyad komitesinden 
tuhlat istihsal etmlftl -

Kiralık hane 
Çankaya cadesinde Sarı köşk 

arkasında bahçeli koşkün 3 odalı 
üst katı. 2-3278 1 

Berlin, 1 (A.A.) - Havu: Alman
yanın olimpik oyunlarmı tanzim buıu· 
ıundaki ıayretl, fimdiye kadar .. i ıö
rillmemiı bir derecededir. Bütün alman 
milletinin bu hamleye ittirak ettili hl• 
ediliyor. BerliA tehri bayram etmek• 
tedir. Bütün çehrelerde ae•inç okunu· 
yor. 

Şehir mubtetem surette aüılenınit 

ve donanmııur. Berliııde hiçbir aman 
bu kadar tezyinat ı&iilmediliııi .a,ıı. 
yorlar. 

Birçok meydanlarda, olfmpiyadlan 
ittirak eden 53 milletin her biri onar 
metre boyunda, 11ra ıırı bayrakları ası
lıdır. 

Gerek ıtadyom ve gerek olimpiyad 
köyü de göıttriyor ki bu i9in tanzimi f. 
le metcul olanlar &hür aeferki olimpl· 
yadlardan daba eok meal urfet19l,ıer· 
dir. 

OHmpiyad uhası atletizm oyunları 
için bir ıtadyom. yUzme mUubabları 
için kocaman bir bavua, futbol, hokey, 
polo meydanları, teniı kortları. blr at 
JU'lf meydur w eıkrim, bob, aüret 
ve uire için kapalı yerleri ihtiva et· 
mektedir. 

Bundan bafb..atJetJerin çok b09lan· 
dıkları OHmplJllll lıdSylnde, açık hava· 
da bir tiyatro kurulmuttur ki 20.000 se
yirci alabilir. 

Burada 76 metre yU'llseldiiinde bir 
de kule ric: .. ptirilmitdr. 

Kiralık oda 
Yenişehir İnkılap sok. No: 4 

( "Kutlu" arkasında) alt kat. 
2-3421 

AY 

-

layledi. 

eden birçok mefhumlardan 
I~== mantıki inplandır ki ~ra~-

müteallik mefhumlar, Bridgman'a göre, mana· 
dan mahrumdurlar. Tıpkı bunda olduğu gibi, 
eler bir meseleye cevabmı verebilecek ameliye
leri bulmak kabil değilae o meselenin hiç bar 
manMI yoktur. 

Herhangi bir mefhumun sahih olmaıı onu 
istihsale yarayan ameliyelerin sahıh olmasına 
bağlıdır. Şayet inaan, maddeler ve ,uurdan ~u
rekkeb olarak tarif ediline manasız bir farazıye 
yürütülmüt olur. Zira vücud ..-ddeai ile f~Ur 
arumdaki münasebetler, fimdi)'e kadar, tecrube 
sahasına nakledilmemiflerdir. Fakat insan, fizi
ko .. timik, fiziolojik ve psikolojik faaliyetlerde 
bulunan takaim olunmaz bir kül telakki olun· 
malt 8Ul'etiyle, hakkında ameliyevi bir tarif ya· 
pdabilir. Biolojide de, fiziolojide de, ilmi üzeri· 
ne kurmak icabeden ve daima doiru olarak ka
lacak olan mefhumlar bazı müphede usullerine 
bağlıdırlar. Mesela, bugün beyin zannın höcre
leri, onlann ehramvari tekilleri, dallı budaklı u
zanışlan, kaygan ( axone) lan hakkında elimiz
de mevcud olan mefhum Ramon y Cajal'm 

tekniklerinin hasılasıdır. Bu bir ameli~vi m~f: 
humdur. Ancak tekniklerin müatak~ ~rl~~ 
·1 değişecektir. Fakat beyin höcrelenmn zihnı 

metsiz bir iddiadır, çünkü beyin höcreleri içinde 
bir ~ihnl olutun mevcudiyetini müphede 
edecek vasıta yoktur. Yalnız ameliyevi mefhum
lan kullanarak sağlam zemin üzerine inpda bu
lunabiliriz, kendi hakkımızda malik olduğumuz 
1ay11ız malUnıat arasından, demek ki, yalnız ak
lımızda acğil, fakat tabiatte de ancak mevcuda 
tetabuk eden müspet mutaları seçmemiz lizun
cıu 

nn kombinezonlan höcreleri inp ettikten ve 
höcrclerde uzuv ve ~ halinde birlqtikten 
sonra yukardalr.i ~ c:hromoeome. 
gene, veruet., intibak, &Mılojik zaman, riıfleze. 
insiyak, ve laİr mefhumlmn iliveei l&znngelir. 
Bunlar bqbca fiziolojik mefhumlardır. Bunlar 
fiziko • timik mefhumlarla aynı zamanda mev• 
cuddurlar, fakat onlara iıca edilemezler. Tqki· 
labn en yübek tahelr"'llldat cüzüferdler, höc:re
ler ve neaiclerden bafka, uzuvlardan, kan w 
safra nevinden mayiler ve ıuurdan mür~ 
bir topluluk vardır. FWJto -ıimik ve fıziolojik 
mefhumlar kifayetaidetmeltedir. Bunlara. in• 
sana.flaı olan peikolojik mefhumlan da ilave et
mek gerektir: zeki, ahlak duygusu, estetik hie
si, cemiyet duygusu gı'hi ... termo dinamilc ka
nunlariyle meaela intibak kanunlan yerine aza. 
mi haz veya verim için aaprl cehd pnm8İplerinİ. 
hüniyet ve müeavat anuna prensiplerini koy• 
mağa mecburuz. 

bazılan . --L...le albna almabilecek hıç bir 
mazdan mÜpunow Di" l .. sade

Jlüika tatbik olunamazlar. ger en ıse 
ma ··bcnı'n ı'fadeleridir. Bu gibilere Bridgm~ 
ce tecru · · Bır 

1. A ( perationnela) adını vennıfbr. 
ame ıyevı o ld tmek için yapılan 
ameliyevi mefhum, onu e e e . .. 'di 

. eli eler silsilesme musavı r. 
amelıyeye veya~~ y b'l . sahibi olmak her· 
Filhakika, her muspet 1 gı.. bestedir Bir §& 
hangi bir tekniği kullanmaga v~ . ... . · bu 

ed. denıldigı zaman 
Yin uzunluğu bir metr ır. .. ..1 illetlerara· 
teyin Paris. te .. ağırlıklar ve olçu er m .. 

' l t nin aslına musa-
ıı bürosunda" saklı o an me re l .. da 

. b d de"' gı"·n uzun ugun \'ı ir ağaç veya ma en gne .. l • 
)d B. l . ancak ~z erı· 

& • uğu mann<ıı ani ıııılrr. .1z enn il bildi"'miz 
~e gördüklerimizi hakıkaten b. e ed !un
~llidir. Yukarda bahsolunan kazıy ~ di 
luk mefhumu bu uzunluk ölçüsünün muteİ • 
lidir. Tecrübe aahasmm dıımda bulunan &eY ere 

::uamelelerin merkezi olduğunu aöylemek kıy· 

Biliyoruz ki insana taalluk eden ameliyevi 
mefhumlardan bazılan ona has, bazılan bütün 
canlı mahluklara aid ve nihayet bazıları da timi
nin, fiziğin ve mekaniğin malıdır. Canlı madde
nin tctekkülünde ne kadar ayn tabakalar varsa 
o kadar da ayn mefhumlar cümlesi, yani aiıtemi 
vardır. insanın nesiclerinde olduğu gibi ağaçlar
da ve bulutlarda da mevcud elektron, atom ve 
molekül k.urullan aeviyeainde zaman .. mesafe 
devamı, enerji, kuvvet, kütle, iç ptlr mef • 
humlannı ve aynı zamanda içten dıp doğru o
lan hululün tevettürü, elektrik hamlesi, ion, 
tariyet, au ve Jfık geçmezliği, intipr mefhumla
nnı da kullanmak liznnclır. Cüzüferdlerden da
ha büyük maddi terakümler aeviyeainde cİIİm 
vuıflarmı tapyan zerreler, daiıJma, imtiau, ta· 
haaaür mefhumlan belirir. Cüzüferdlerle onla· 

Her .. mefhumlar cümlesi" ancak aid oJduiu 
ilinin eahamnda mqru aurette k11llanıla1Mlir. Fi• 
ziğin, timinin, fiziolojinia, peikolojinin mefhum 
lan vücud tqekkülünün &atüate olan türlü ta• 
baka1arma tatbik olunabilir. Fakat bir tahabya 
hu olan m!fhumlan bir bqbnna hu olanlarla 
kanttmnak caiz deiildir (Sonu var) 



SAYFA 6 

Belediyece her suyun kendi isn1ine mühürler yaptırrimrştır. Eyi ve ten1iz su i-mek için kapların ~ğzrndaki (.HAYAT ~uyu) mühÜ· 
ıüne dikkat ediniz. Bu slldan yapılmış gazozlar da çok temiz ve nefistir, her yerde arayınız. Misafirleriiyi ağırlayabilmek için 

evinizde bulundurunuz. Deposu, Cihan Oteli Telef on: 1 7 7 5 

Pazarlık i anı 

)\faliye Vekaletiııdeıı ~ 
1 - Eksiltmeye konulan iş (hariciye vekaleti b:rıas• ell"ktıik te-

ıisatı tamiri) 
KCfif bedeli 898 lira 96 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak ~unlardır: 
a) Hususi ve fenni sartname 
b) Keşif cetveli • 
İsteyenler bu evrakı görmek ve izahat almak için malıye vekaleti 

milli emlak müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltme 10 ağustos 936 pa7.artesi giinü saat 15 de maliye 

vekaleti milli emlak müdürlüğünde yanılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yaoılacaktrr. 
5 - Eksviltmeye girebilmek için isteklinin 67 lira 42 kunıli mu· 

vakkat teminat vermesi lazımdır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Ankara elektrik sirketince ehliyetle

ri kabul edilmis olmaları ve bu hususta muktazi ve~aiki i 'ra7. etme-
leri lazımdır. (258) 2-3445 ------
tstanbul Valiliğinden: 

Trabzon - Ağrr transit yolunun Erzurum vilayeti dahilindeki 
Erzurum • Kup kısmının O 000 dan 14+ 031 inci .kil?m.etreı.i ne ~a
dar olan kısımlardaki şose inşaatile bu yolun 38 ıncı kılometresın
deki Karabıyık köprüsü ve Erzurum • Ağrı yolunun. Erzurumdan 
itibaren 82-t 350 inci kilometre::.ine kadar olan muhtelıf mahallerde
ki şose insaatı ile bu yolun 46 832 inci kilometresindeki Badicvan 
ve 40 + 725 inci kilometresindeki Ugunu ve 80 071 inci kilometre
sindeki Zars köprülerile sose inşaatı ilanlarındaki noksanlık dola
yısile yneiden eksiltmeye konulmuştur. 

1) Bu işlerin bedeli keşfi yüz elli beş bin lira dört kuruş 
2) Bu i e aid şartname ve evrakı fenniye şunlardır: 
A.) Eksiltme şartnamesi B mukavelename, C bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, E hususi ve fenni şartname, F tahlili fiat ve keşif 
hülasa cedvelleri ve şose ve kum taş grafik ve mesafe cedveli. 

İstekliler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi 775 kurus bdel 
mukabilinde Erzurum Nafıa müdürlüğünden alabilirler. Ve İstan
bul ve Ankara Nafıa Müdürlerine gönderilen nüshaları da okuya
bilirler. 

3) Eksiltme 21. 8. 936 cuma günü saat 16 da Erzurum Vilayeti 
N afıaıı dt1iresinde yapılacaktır. 

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

ve hundan başka ticaret odası vasikasını haiz olup göstermesi la
zımdır. 

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

7) Ekı::iltmeve girebilmek icin isteklilerin resmi gazetenin 3297 
ıavılr niic:hasında erkan talimatnameye tevfikan Nafıa vekaletinden 
jstihsat "~ilmiş yol müteahhit ehliyet ve~i1<asını haiz olmaları ta-
zımıirr. (103) 2- 3441 

ayseri Tayyare Fah
ri T ~ı Dire itörliiğüır 
den: 

1 - Bu sene fabrikamıza bir baş muhasebeci, iki muavin muha
seLeci. bir baş. ressam bir ressam ve iki tercüman imtihanla alına
caktır. 

2 - Baş muhasebeciye 300 muhasebecilere 200 baş ressama 200 
ressama 98 tercümanlara 126 lira ücret verilecektir. 

3 - Mııhasebeciler yüksek ticaret veya muadili mektepten me
zun en az iki sene herhangi bir fabrikada malzeme muhasebeciliği 
yapmı~. mal'1eme cins ve eb'adına ıstrlahatı fenniye, malzeme usulü 
muhasebesine ve fiyatlandırmasına ve bu işleri ata.kadar eden kanun 
ve talim;ıtlara vakıf olması lazımdır. (Lisan bilenler tercih edilir). 

4 - Bas ressam ve ressam en az lise tahsili görmüş, Fransızca, 
İngilizce. Almanca lisanlarından birine vakıf ve resmi sınainin bü
tün inceliklerini bilir, ıstılahatı fenniyeden anlar bulunması şarttır. 
(Yüksek tahsil görenlerle birden fa zla lisan bilenler tercih edile
cektir) 

5 - Tercümanlar: Almanca, Fransızca, İngilizce lisanlarından 
birini tamamen okur ve yazar ve anlar olması, ıstılahatı fenniye ve 
malzeme cins ve eb'adına vakıf ve en az lise tahsili görmüş olması 
lazımıhr. (Yüksek tah il görenlerle birden fazla lisan bilenler ter
cih edilir) 

6 - İmtihan far Kavseri tayya· e fabrikasında müteşekkil bir he· 
yet tarafından 1 Eylül 936 tarihinde yapılacaktır. 

7 - fıııtihanlara gireceklerden aşağıdaki şerait aranılacaktır. 
A - Tiirk olmak ecnebi bir kadınla evli bulunmamak 
B - Askerlik mükellefiyetini ifa etmiş ve 45 yaşından yukarı 

olmamak 
C - Hukuku medeniycden mahrumiyet cezasiyle mahkum veya 

devlet için muzur teşkilatlara mensup olmamak 
D - Eyi ahlak eshabından olmak ve haysiyet ve namusu muhil 

fiillerle ve alelitlak ağır hapis veya o derece cezayı mü:.telzem bir 
fiille mahk\im olmamak. 

E - Sari hastalıklara müptela olmamak ve vazifesini muntaza
man ifaya mani akli, bedeni arıza ve hastlıklarla mlül bulunmamak. 

F - Kadro icabı veya ihtiyacın zevatile hizmetine nihayet ve
rilmesi halinde hiç bir hak talebinde bulunmıyacağına dair noterden 
muıaddak tcahhüt senedi vermek. 

8 - İsteklilerin 20 ağustos 936 tarihine kadar istida ile fabrika 
direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. ( 4344) 2-3422 

Çankırı ilbaylığından : 
, 1 - Çankırı İlinde Çerkeş İlçesinde hudutları şartnamede yazılı 

El ~m~n I?,evlet Ormanının adam ~ldüren kıt'asmdan numaralanmış 
ve ölçülmuş (865) metre (505) deaımetre mik'aba muadil (826) adet 
Devrik numaralı çam ve göknar ağacı 15 gün müddetle açık artır· 
maya konulmuştur. 

ı - Artırma 10-8-936 günU saat 15 de Çankırı Orman Direktör
lüğünde vaprlacaktır. 
, 3 - Beher gayri mamut metre mik'ap muhammen bedeli (300) 

Jı:uruştur. 
4 - Muvakkat teminat (194) lira (74) kurustur. 

.. 5 - ~~rtname ve .. muki\vele projesini görmek istiyenlerin bu 
mu<lrl"!t ırınde her gun Orman Direktörliiğüne ve Ankarada Ziraat 
Vekaleti Orman Genel Direktörlüğüne roiir~r.?.at edehilirlcr 

(236) 2~3416 

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

Erzurum köprü kısmının O ~ 000 dan 14 ~ 031 nci kilometresine ka
dar olan kısımlardaki şose in!jaatile bu yolun 38 t- 000 nci kilomet
resindeki kara bıyık köprüsü ve Erzurum ağrı kısmının Erzurum
dan itibaren 82+ 350 nci kilometresine kadar olan muhtelif mahal
l~rdeki şose in~atile bu yol üzerinde bulunan ve 46 t 832 nci kilo
metresindeki Badicivan ve 40 725 nci kilometresindeki üğümü ve 
80 -1- 071 nci kilometresindeki raı:s köpri.tlerilc şose inşaatı eksiltme
ye konulmuştur. Bu işlerin bedeli keşfi 155000 lira 4 kuru~tıır. 

2 - Bu işe ait c:artname ve evrakı fenniye sıınl~rdır : 
A: Eksiltme ı;artnamelerile mukavelename 
C: Nafıa isleri şeraiti umumiyesi. 
E: Hususi ve fenni şartname. 
F: Tahlili fiat ve keşif hu!asa cetvelleri ve şose kum ve taş gra

fil. ve mesafe cetveli . 
3 - İstekliler bu sartnameleri ve evrakı fenniyeyi 775 kuruş be

del mukabilinde Erzurum Nafıa Müdiirlüğünden alabilirler. Ve İs
tanbul, Ankara Nafıa müdürlerine gönderilen nüshalarda okuya
bilirler. 

3 - Eksiltme 21-8-936 cııma günü saat 16 da Erzurum vilayeti 
Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

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

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

6 - Teklif mektulıları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Erzurum vilayeti Nafıa müdürlüğüne getirile· 
rek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabili verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmis olmaları ve dıs zarfın mühür mumu ile ivice ka· 
patılmış olmasr lazımdır. Postad~ vukua gelecek gecikmel~r kabul 
edilmez. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin resmi gazetenin 
3297 sayılı nüshasında ~ıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Veka
letinden istihsal etmiş olduğu yol müteahhit ehliyet varakasını haiz 
olmaları lazımdır. (224) 2-3431 

lnhiasrlar Umum 
Müdürlüğünden: 

ı - - Kapalı zarfla 23-VIl-936 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan 
olunan 121187,81 lira keşif bedelli Polathane yaprak tütün anbarı 
binasının vahidi kıyasii fiat usutiyle in~atına istekli çıkmadığın
dan aynı şekilde 20-VIIl-936 tarihine rastlryan perşembe günü saat 
15 de ihalesi yapılmak üzere yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

II - Kapalı zarfla 29-VIII-936 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan 
olunan (17845) lira (10) kuruş keşif bedelli Polathane idarehane bi
nası inşaatının götürü ihalesi 20-VIII-936 tarihine rasthyan perşem
be günü saat 15 e talik olunmuftur. 

III - Her ikisine aid eksiltme, Kabataş'da İnhisarlar Levazrm ve 
mübayaat şubesindeki Alım - Satım komisyonunda yapılacaktır. 
ıy - Anhar binasının kşif evrakı (606) kurut ve idare binasının 

keşıf evrakı (90) kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat şubesinden 
alınabilir. 

V - Anbar binasının muvakkat teminatı (7309,39) lira İdareha
nesinin ( 1339) liradır. 

VI - İsteklilerin ihale tarihinden en az üç gün evvel İnhisarlar 
İnşaat fUbesinc gelerek Nafıa Vekaletinden bu büyüklükte bir bina 
işi yaptıklarına dair almı' oldukları müteahhitlik tezkerelerini ib
ra7. ile eksiltme~e iştirak için fenni ehliyet vesikası almaları şarttır. 
V~I - Ka~u~~- uy~un ola~a~ kapalı zarflar yukarda sözü geçen 

komısyon Reıslıgıne ıhale gtinu en geç saat 14 e kadar makbuz mu-
kabilinde verilmiş olmalıdır. (62) 2-3437 

Afyon Valiliğin<leıı : 
İki defa kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ve evelce ilan

lan yapılan Afyonda yapılacak 14627 lira 7 5 kuruş bedelli Vali ko
nağı bakıye'i in~aatına talip çıkmadığından işbu Vali konağı inşaatı 
25 tem~uz 9_36 tarihinden itibaren haftanın pazartesi, çarşamba ve 
cuma. gunlerınde encümen huzurunda saat 14 den itibaren pazarhk 
suretıyle 24 ağustos 936 pazartesi güniine kadar bir ay müddetle 
pazarlığa konulmuştur. 

1 - Bu pazarlığa i~tirak edecek taliplerin Nafıa Vekaletinden 
resmi ehliyet ~esikası almaları ve taliplerin kendileri ya mimar ve
ya mühendis olmaları ve yahutta taahhüt edecekleri bu isin hitamı
na kac:!ar nezareti fenniyesini noterden mmaddak· bir se
nedle taahhüd etmiş bir mimar veya mühendis bulmaları 
ve bu mim:ı r ve mühen-iis ve fen memurunun da bu nezare
ti fenni yeyi kabul etmiş olduğuna dair bu senedi miişterek imzalan 
ile ihraz etmeleri lazımdır. Talipler bu suretle müracaat edecek· 
lerdir. 

2 - Muvakkat teminat 1098 liradır. 
3 - Eksiltme sartn:>mesi ve tefcrrüatı daimi encümen ve Nafıa 

müıliirJli (;ünde e-örülebilir. 
4 - Taliplerin 2 ~ temmu 7 936 tarihin<len 24 a ğustos 036 t::1rihi

ne kadar her na?:>r•esi. c-~rc:::1mh;ı ve cııma ı>" iinleri s:ıat 16 da d :>;mi 
enrii rnr ,.. rle panrl t'Ll j .. tir? J.- rr r l i1eaı· lcı i "f' t>rd" n· ~ıı ve r;ıf a 
mii<liirl iif!iine miiracaatları ilan olunur. (2 25) 2- 3432 

Eınniyet Direktörlüğün{len : 

Cinsi 
Yerli Kok Kö 

Miktarı 
Ton 
55 

Beher 
Muhammen Fi. 
Lira kuruş 
28 50 

Teminatı 

Lira kurus 
117 57 

İhale günü 

17-8-936 
Perşembe 

Direktörlü~ümüzle merkez ve karıı!:olların ihtiyacı olan 55 ton 
yerli kok kömürü vukarda gösterilen ızünde a~ık eksiltme ile alına
caktır. Şartnamesi Emnivet Direktörlüöüncleciir. f c;teklilerin yukar
da miktarı yazılı muvakkat teminat ma b11zu veva banka mektupları 
ve kanuni belgelerile birlikte Direktörlii"k-te tnütesekkil komisyona 
gelmeleri. (212) 2-3404 ' 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret f\r emurluğundan: 

Ankara Vilayetinde Keçiören semtinde Kızlar pınarı mahallc
sind7. 7 .~umaralt evde oturan ve T. C. tebaasından olup Ankarada 
A kkopru çarşısında 31 numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz 
ederek Seh;ıt marangoz fabrikası ticaretiyle istigal eden ve Ticaret 
Odasının 197 sicil numarasında mukayyet bulunan Mahmut'un un
~anı ticar;ti Ma.hmut Alanya olarak tescil edildiği gibi bu unvanın 
ımrn c;eklı de Tıcaret kanununun 42 inci maddesi mucihince dair"-
ce 29-7-936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 2- 3381 

l(aracabey Belediyesinden : 
1 - Karacabey kasabasına 15 kilometre mesafede bulun" 

"Gölecik" suyu getirilecektir. Bu suyun inşa ve tesis masrafının ıı,r 
şif bedeli "77233" lira ''98'' kuruştur. 

2 - Plan, model ve harita ve sair evrakın istinsah masarifi keıt' 
dilerine aid olmak üzere istiyenlere gönderilir. 

3 - Eksiltme 28-7-1936 tarihinden 28-8-1936 tarihine kadar,. 
gün devam edecektir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat mikdarı "5111'' lira "70" kuruştur. 
6 - .~stekli.lerin ~afra Ve~i!etince Elli Bin liradan yukarı ir 

lerde muteahhıd olabıleceklerını gösterir vesaik ibraz etınetetf 
şarttır. 

7 - Kapalı zarf usulile yapılacak teklifler 28-8-1936 cuma gUol 
saat on beşe kadar Karacabey Belediye Encümenine verilmiş olr 
caktır. ( 4341) 2 3415 

Gaziantep Nafıa 
Direktörlüğünden: 

1_7-8-936 pa~artesi günü saat 15 te G. Antebde Nafıa MüdürJUi' 
Ek~ıltme komısyonunda 18120 Jira 16 kuru~ keşif bedelli Kilis - fr 
lahıye yolunu!113 + 065, 14+ 344, 16+ 834, 17 + 060 ıncı kilometreler 
dekı 3 metrelık menfezler inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltıneY' 
kon_u!muştu~: Ş_ar~_name: pl~n ve diğer keşif evrakı 250 kuruş ıtıır 
kabılınde M udurluk daıresınden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1359 liradır. 

1
• İstekl.ilerin teklif mektuplarını ve usuline tevfikan alınmış elr 
ıyet vesıkalarını 17-8-936 pazartesi günü saat on d- d k d , .. ,,. 

f M ""d .. ı-· ~ ·· · or e a ar J" 
ıa u ur ugu ıhale komisyonuna vermeleri tazımd ır. 

(219) 2-3424 

l{ırklareli Nafıa l\lüdürlüğüııdeıı: 
ı_ -. E?irne - İ~tanb~l yolunun Babaeski kazası dahilinde 48 

220 ıncı kılomet~esındekı (Taş köprü) namındaki köprünün betoll' 
a~me ola~ak yemden yapıl:nası eksiltmeye konulmuştur Bu i"in kC' 
şıf bedelı 10696 lira 87 kuruştur. · 'i 

2A- Bu i~e aid şartname ve evrakı fenniye şunlardır: 
- Eksıltme şartnamesi 

B - Mukavelename projesi 
C - Bayındırlık işleri genel sartnamesi 
D T · · · ~ E - es ııy:ı turabıye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartnad' 

d"l k ~ususı şart~~n.'.e ( ~ay~ndırlrk Bakanlığı tarafından in" 
e ı ece et~narme buyuk kopniler hakkında fenni şartname 

F - Keşı.f cetve~i. silsilei fiat cetveli, meteraj cetveli ) 
G - Proje, grafık. ' 

. İstekliler bu şartname ve evrakı fenniyeyi (53) k k bl 
lınde Kırkla.reli Nafıa Dairesinden alabilirler. uruş mu a 

r ~ f EkMs~_lt~e .~~ .. ağ~stos 936 pazartesi günü saat ıs de Kırklar 
e ı a ra udurlugu bınasında yaprlacaktrr 

4 - Eks~ltme kap~lr zarf usulü ite yapıl~caktır. 
~ - Eksıltm.eye gırebilmek için isteklilerin (803) lira muvakl:tt 

t~?1:nat v~rmesı ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz oluP 
gos ermesı ve yukarda yazılı evrakı imzalaması lazımdır 
tarf:i~d numaralı Nkanunda y~zıl.ı vesikalarla beraber l Haziran 936 

en s~nra afra Vekaletınden alınmış ehliyet vesikası 
bi 6. - Teklı.f mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı s~attell 

r saat _ev~:.ıınc kadar Nafıa Dairesine getirilerek Eksiltme kornir 
Y.~nu ~eıslıgıne makb~z mukabilinde verilecektir. Posta ile ~öndt"' 
rı .ecej mektupların nıhayet iidincü maddede yazılı saate kadar ~el• 
~ış o ması ve d~ş zarfın miihiir m11mu ile iyice kapatılmr oJnı119' 
azımdır. Posta ıle olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 186; 2-3395 

b" 1 - Madde-:-- Sungurlu kazasında yeniden yapılacak hiiküınet 
ınasının 9301 lıra 15 kuruş bedel ikeşifli Bodrum k t · k~ .. 

m 23 7 936 "h " d . . a ı ınşaat a .,.. 
ı - - tarı ın en ı tıbaren 15 gün müddetle açık ek ·ıtmeYe 

konalmuştur. sı 
2 :-.Madde - Şartname, ke!:İfname ve plan hakkında izahat al· 

mak ıstıyenl~r Çorum Nafıa Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 
3 - Madde - İhale Sungurluda 7-8-936 tarihinde cuma günil 

saat 14 de Kaymakam~ık makamında yapılacaktır. 
. 4 - Madde - T~lıpler 697 lira 58 kuruştan ibaret muvakkat tt" 

mınat makbuzlarını ılıraz edeceklerdir. 
li 5 :- Madde.- ~aliplerin Ticaret odasında kyaıtlr olması ve elr' 

1 
yet_ı Nafıa. daır~sın~e musaddak bulunması ve bu gibi işlerde çr 

ıştrgına daır vesıka ıbraz etmesi şarttır. (250) 2-3440 

Yozgat Valiliğinden : 
1 :-- Yer.köy ·Yozgat yolu üzerinde yapılacak tamırat kapalr ıarf 

usulıle eksıltmeye konulmuş olup keşif bedeli (16.'.H9) lira (28) kU· 
rustur. 

2 - Bu i~e ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksıltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayı~dı_rlrk işl eri genel şartnamesi 
D - Tesvıyeı turabiye ~.ose ve kargir inşaata aıt fenni şartnaıtıC 
E - Ocak ve yolun vazıyctini j!Österir 2rafik 
F - Tahlili fiat ve rayiç 
J - Keşif ve keşif hülasası 
H - Husu si şartname 
Bu evrak Ankara ve Yozgat Nafıa Müdürlüklerinde bedelsiz o

larak görülebilir. 
3 - Eksiltme 17-8-936 pazartesi biinü saat 14 de Vilayet Encil

men odasmd.a kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4 - Eksıltmeye ~irebilm~k için% 7,5 hesabile (1223) lira (96) 

kur_u~ m~vakkat temınat verılmesi Bayındırlık Bakanlığının etııf• 
yet~nı ~aız bulunması Ticaret odasında kayıtlı bulundu w una dıit 
vesı ka ıbrazı şarttır. g 

5 - Tekli~. mektupları 3 üncü maddedeki saatten bir saat eV"'eli· 
ne kad~~ Encum~n odasında eksiltme komisyonu reisliğine makbul 
muk_ııbılınde verılecektir. Vilayet Enciimeni namına gönderilere~ 
teklıf .. m~ktupları ?1uayyen saate kadar ~elmiş olması ve dış rarft•• 
r~n muhlir mumu ıle kapatılmr~ olması icap ~rler. Pnstada otan ge· 
cıkmeler kabul edilmez. (216) 2-3425 ------
Ankara Valiliğinden : 

. yilayet h_usus~ idare dispanserleri için 42 kilo klor maiyeti d~ 
kının komprımesı açık eksiltme ite satın alınacaktır. ŞartnaıneY 
görmek istiyeolerin her gün İstanbul ve Ankara sıhhat müdürliıl< e
rine ve eksiltmeye gireceklerin de 112 lira 50 kuru~ temino.t mal'" 
buzlarite 17-8-936 pazartesi ~ünü saat 16 da vilayet daimi enciitlle-
{Iİne trelmeleri. (??~) ~ ·~"' 

1 
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-!..._ ACUSTOS 1936 PAZA' ·-
~::=::::::~~~~~~-, 1 KARA LEVAZJM AM1RL1Gt 

... MILL
l MUDAF'AYAONU ıı.ANLARJ •J •• k 

1 
zarflaJ2ooookiloyuıarsatma1ı-

- 1 - Tüm ihtiyacı ıçın apa ı 
.\TIN ALMA KOMlS1 .... ;.'. m::ktehlerin" nacaktır. . b r kuruş fiat biçilmiştir. Tutarı 

..... -= y lafın beher kılosuna eşe 
Gedikli Erbas Hazır m 1~J;,.:... ··nü ... , on dö" buçukta ça. 

.. l OT yor • İhalesi 11 ağustos 936 _salı gu binasında yapılacaktır. ta~ebe a T h :.,ı,ma m•kteple<~ .. k). tüm•n .. ., nalma ko~"yonu ,
1 

t•m;nat akç'1•d olan 1200 
. d"kJi Erbaş • a 6 sınıfların na 4 ~ İsteklilerin ihaleden bır sa~n:~ maddelerindeki vesika ile 

1 - Ankara ve Konyadakı Ge ı d"kli orta kısmın . l" yı ve ihale kanununun ~· ve 3. müracaatları. (85) 2-3256 n;n ;h,.,; ""'ll•"n' 3 ""'fh ve •:.,: ahnacakt<<. . ., şa<tlan .,. ,,. t n almıı kom .. yonun• 
da 5 sınıflı köy ilk mektep mezun dır Mektebe gırı Çanakkale sa ı İLAN 2 

parasız · . fi 
243 

bin kilo kuru ot satın - Bu mektepler yatılı ve ·ıebilir. ba olmağa ıs· T"m ihtiyacı için kapalı zar a korı;k şub, ba•kanhgmdan öğ<'•• an v• g•dikH E• ·l,in• kada< 1 -k '~ ' Tutan 7200 füad«. 

3 - Yuka.ü.' vmh şa<tlan tao<Y ç 20 •vlfol 
936 

tan v< ,.,ak••• ahnoca ~u".u otun boh0< kilosu 3 kuroşt~ ·
6 

•••t on döct buçukta ~kli olan köylü çocukla1 :~nş•:b•~=,.;ı;,', müracaat '""'t-3349 l = !halsi 13 ağuotos 936 P"'mb~i~~:mda yapdacakt.,, 
•nsup oldukla" ask"' 06,, 3 . tüm saun alma kom:syonu 

1 
t•m;nat akç.ı.,; olan 540 ••"'1mlam,ş olmalan 13,.md" BILIT .ıac aÇ<k •k•;J. Ba~'".".'İ~ı.kUl•cin ;baleden~" ~·~~~~:ı.,;nd•k; vos;ka ;ı, kom;,. 

h ide yaptırılacak yap . ihale kanununun 2. 3. uncü 2-3254 
1. - Kaya~tct gösterilt-ee~::şt~r. 4 kuruştur. . lıra ve .. acaat etmeleri. (81) 1

"" •uccı;ı, oksiltmcy• ko~u d•li 7326 U<a 
2
. .ınü saat il dod«. yona muc ·'~;A~" ;ç;n 150000 kilo a<paya ve· 

2. - Bu yap•l•.nn k~ş•!,!: 1916 Cum•<t•~ .•SA. AL. K O. da Gam;,ou h•yvanatm on ' 'Y l • dökülmüftü<. 
3. - Eks•ltm•" 8 Ay.u" plinlan M. M. . ~ f;at pahah gfüiildUğiind•n P~"!' ";ü&afü cuma.ı .. ; günil ••· 
4. - Şa<tnam•, k•••

1 

"
1
' 2 _ Pamhğ• 8 ağustos 9.3•. t~nhm• alma kom;syonunda yap•la· bedel; ka."<!•ğmda ah•"· . 47 ku<UŞtU~· 2490 s•v•h k••?· d Ankm •ovaum inmhğ• "'"" 

S. - ilk ıem;nat 549 ı.;a kanuni tcm•••tb~'ı;kt• •ksilun• gun at~ 1 ' h gün pa<aS<z göcülü<. 
6. - Eksiltmeye gire~ek er azılı belgelerle ~r rı (75) (2·3•93). ca 3tır. Şartnamesi komisyonumuzd~ eri tp teminatı muvakkatesi rıun 2 ve 3 u"ncu" maddelenn<le ~ Ko. da bulunma a . . .. • - t t 6750 lıra o t 

]mn 4 _ 150 ton arpımın u arı 
'' laatmda M .M. V. Sat<n a etı.IT köhn• göğilofüklu ::''. . 2S kurnştm. . 

2490 

.. y•h kanunun 2. ve 3. 

d (1779) adot sat<lacakt". •P 506 l"a Pamhga .şHnk odot•klmn. t muvakkat'1•dn; muay· 
, NakHy• d•poou•""u::~~?din nam ve ~:::,~·~~48) H<a 4S kun"· .. '. - ddd•dnd•k; v.s;kalada t•m~na .:..ıan (Si) 2--3188 
.. eb arabası koşumu .m kuruştur. Tem uncu ma . ona vererek hazır bu un 
•inin bedeli (988) lmt 48 .. .. 10 dadır. lsteklile.r mdeez: yen saatte komısv İLAN )"yet ve teminat mik-
tur · u saat .. klıye . ğ d cins ve ma ı k'l b ıı· . zartcsı gun .. Akköpru na Tü ihtiyacı içm aşa ı a '"sterilen şe ı ve e ı e· Saı.ş günü •·•·

9
3.
6 

.P' -,m•k üm• ht< gun, . ·bom gün •• .... 1 - ~ .,,. madd•l•<i Mulannd~ .f:,.n •ksHtmoyo ç•kanl· 
kur araba göğüslüğ~.nu go .. ve satışa gireceklcrın komisyonuna gel· tarları yazı ı ı atlerde 23-7-936 dan ıtı 
Po >nütlüdüğün• mu'.a<.•a ·• M M. V. saun alma 3355 d;J•n uman " sa ima komisyonunda ya· 
Undc t•m;naıladl• borhkt, · 

2
- m<Şt<<. Ek "ltm• Sankam•şta askc<i """ a 

>ncl'<i. (192) BILIT ,.,ııa •k•Utm•Y' 2 - " • ,. alma kom;syonundan 
rllacak yapılar kapalı pılacaktır. l Sarıkamışta asken sat 1 K 

· d aptı 4011 lira 45 3 Şartname er .

1 - ayson ' y . pa<a" - nk abnobm<. . . tekHf mektuplan ' ' ··~· konmuştu<. J" a olup ilk manÇ ~acasoz ~a 1 •ksUtmeJc<d• istekhJ•'.'"d"J•n ;ha\• Hmanondan b" 
2 - K,.;ı bodcli 5522

9 

" . 4 :- ~~·; ;sı.nH•n .,,.;ki• bdh '~ , Hadçten ;stekfü•dn kurnşıu._ ; "at ıs tcd": • Jmak ;,ı;,.,ntc< ğ•dak• ma '.' na ve<m;ş bulun,cakl" ' ·,,; tfrm•k şa<IH• ve 
3 - lhal.,; 10-8-936 P''.:'":'nni şa<tnamesm• ' 1 .,., ev•l kom"Y,0 bô< .,,

1 
ov•Hnc ~ada< Y saitıc bidiktc tckHI 

4 - l<eşifname, resim ı~e :ndan alırlar. 1 icin 2490 sayı ı belli edılen saat en 'b" ve istenılen ve 

280 kuruş mukabmnd• kom;•Yden ;ıgm buluna~ "nd"hk bakanh· 2490 sav•h kanun, m~<~,::;~ bulunacakla..d;~;.,.t .,.;kalan ;ı, ve 
S - Eksiltm•y• g;m•k •:nd• ist•nil•n " . ~V' ihal• gününden mektupla<m.' pos ay frocokl•dn y•n; .,,ne a banka m•ktuplan ;ı, 

kanunun 2. 3 UncU maddde<. ehliy.ınam•l0< "'"k bmadan da ah: 5 - Ekodtmcy~:.ı teminat makbU% voy .,
1 

kom;syona vcnn;ı ğından alınması gereken fennlı ğa miiracaat edile~e ehal verilmesı bu işe yeter muva belli edilen zamandan e 
sekiz gün evvel meT.kfır bakan ı de istenen ~e be e~uplarında ihale teklif mektuplarını 
nacak bH•cl0<lc ;rla<i •.'"~:;:,kı;ı ve tcm•nat m:ıma kom;syonuna bulunacakJa.d.,. 1791 ilk ;h~l•. günü saaH şekrı 
mecburi olan vesaikle bı.rh .k dar M. M. V. satın Miktarı teminat tarıhı 
saatinden bir saat evvehne 

3 
2-3175 Lira Lira ku. 

verm,lcd. (36) ILAl!.yvan dod•I aat<l•~·.~~u<uf i~,~ 
35000 2625 00 

I0-8-
936 

pamt.,; 10 kapah 
k Fo· · kilo 

. f ti., He 5 adet derisinin behe~ı aaat ıo dun 350000 687 50 10-8-936 ,, 15 ,, 1500 çift kôh"!'e'. 
0

6 ruş ve h~yvan 936 pazartesi g~nil Müdür· ~~~ro eti 225000 2250 l 
tinlerin beher çıf!ı . Satış güniı 3 8 M M. V. Daııre d Satın Düz kırma 
fiat tahmin edilmış!:~~i görmek isteren belli. gün ve saat~:;417 fabrika unu 

lüğüne müracaat ve etmeleri. (239) 
alma Komisyonuna g Arpa 

800000 101000 6450 00 
38000 24700 1852 50 

800000 24000 1800 00 

10-8-936 " 
11-8-936 Salı 

11-8-936 " 
2-3229 

17 
10 
15 

,, 

" 

dadır. Fotin ve derı satışa gireceklerın 1 Sade yağ 

1 R~ISLICJ ILANLAR1 . o bin L.!ı~ yulaf satın alınacaktır R
A BELEDiYE det önlük, 28 1 _ Tüm ihtiyacı içı? 35 beı;er kuruş fiat biçilmiıtir. 1'utarı . ANKA . . . in lüzumu olan. 28 a 56 adet göm· 2 - Yulafın beher kılosu 

M 
baha müstahdemını ı~4 adet vakita çız':'e, 2 adet beyaz 17500 liradır. . -u.,tos 936 cuma günü saat on dört buçukta Bay· 1 - ez adet bel kayışı. . me 4 adet hav u: eve konul· İh l 14 ag .. k 

l 28 "k çız k ltrn 3 - a esı mis onunda yapılaca tır. • 
•det panto un. 2 adet lası... ··.İMtl• aç•k c " <amiç tüm•n ~·"~ a~ma kon bj, aaaı ovvoı tcmfoat akç•!«• ~lan 
lck, 56 adet takk~, tek on beş gun mu 4 - İsteklılerın ıhalede 2 3 u"ncü maddelerindekı vesıka· göm). k 8 adet g.nn ı k nunun · ve · 

- ' (628) liradır. 1312 lira ":'e iha e anu t etmeleri. (83) 2-3255 mu,tu<. n bodeU . (10) kc<uştu<. h gün >'•" lada kom'5yona muracaa iLAN 
2 - Muh•;;'t: tcm;nat< (47). h<~önnek isliyenk< .. ~at on bu· . . • 29750 kHo sado yağ• 12-8-936 ,.,, 16 da 
3 - Muva ·a nümundenn• • tos 936 ,.ı. gunu 3209 Tümen M•Hklcn '<'~ TckUf m•ktuplan saat onbc.., ~adar ka-

. l 4. - Şn~n•~= ;:~, kHlerin d.' .!:.~r :.,. ( 6S) 2- kap ah mlla ahn ca kt< d r '2313 Ura Hk tcm;naı, 167 h<ad«. İs· ış en kalemme .. men;no mu< l üva« bul ed;Jfr muham~en .. b ~' iime h0< gün ve eksHtmeye ;şfüak 
çukta Belediye encu İLAN l" kamyonla~ın \1. açık tekliler şartn meyı gormke .uı111n 2. ve 3. üncü maddelerindeki vesi-

. bclerınde .ı "n muddet c 11' ün ve sa tta an b' l ' k L""l b 
'k Beledıye şu ğ on be~ ı;u için be ı g . ktup veya makbuzları ile ır ı te u e ur-

1 - Bir senelı bir ton yazlık ya katarı ile ilk tcmınl at mkemi vnn, ... ..ı. lulunmalan. (30) 2-3171 1 b" kışlık ve tümen satı na ma o 
0 

·~ " ton ulmuştuc. ) füad"· gaz iLAN 
ek5'ltmey• ~on men bed•li (3SO 25) füad•<- · lc<i kal•n ;n- Bfr kUosunun tahm;n bedeli 2 - Mu akmkat teminatı (~. enler her gün ~a'l:ı ışt on buçukta 

3 _ Muva . . "rrnek ıstıy 3 giınü sa Cinsı Kuruş San. 
4 Şartnamesını go7 gustos 936 cum 2-3247 Kıt'ası S r etı' 25 00 

- l'l ın d a (105) Ed" ıgı mine ve iste~. ı er. müracaatları. . ola ile ırne 24 00 

Belediye encumenıne . . . 5 adet UstUste çıft karrur. Süloglu k d "kı~ ları yazılı Edimenin 88000 kilo ve süloğ1untm 
amelesı ıçın 2 ·1tmeye konulmuş 1 -. Yu ar a tleri 12-8-936 tarihinde kapalı zarfla eksiltme} e l O· 1 - Sulama posta~~ müddetle açık eksı 90000 kılo sıgır e 

b . e on beş gu (755) lir dır. nulmuştur.. . -ır etı'nin ihalesi saat onbeşte sütoğlunun eti 50 2atta~~hammen be?clit (56 65) liradır. "n Stı İşleri Levazım 2 - Edımenın sıg . 
- l: t temına ı : . ler her gu .. ü saat on k "h le edilecektir. • 

3 - Muvak .a . . örmek ı ıyen 936 cuma gun 45 saat onbeş buçu ta ı a t'ı 'n tutarı 22000 lira olup ilk temınatı N
. unelerını g • . 7 • ağustos • ) 2-32 88000 kilo sıgır e ın 'lk temi 

4 - ~
11

• eve ısteklılerın '"racaatları. (103 3 - • ğır etinin tutarı 21600 lira olup ı · Dircktörlugu~. e <'nciımenine mtı AN "'n müddet· 1650 liradır. 90000 kılo sı 
buçukta Bol• !Y : ded ka"k on "'ş gu nau 1620 füad"· 

1 
adlarm< muayyen gün., saatt•n bfr sa· 

.. in on bın a 4 - İsteklilerin kapa kı z ktı'nde Edı'rne satın alma komisyonun· 
h ler idaresı ıç . erere va " 

1 - Ba çe onulmustur. at evci komısyona v 2-3312 
le a ık eksiltmeye k li (bin) liradır. • da bulunmaları. (174) 

ç Muhammen bede (75) Hrad". , ;şled kal•m•· 3 _ ihalesi 4 •~ustos 936 .,. ~ : Muvakkat .ıc.m;~a~•k ;5tiyenlc< he'. g~in .~:·~. buçukta B•· iLAN ı. günü saat 16 da nim•n ,.,,. 4 Şartnamesınt go~ 936 cuma gunu s 2-3249 Nigde garnizonunda bulunan alma komı'syonunda yapılacak-- . . de 7 aaııstos ) h f' çama ır-
ne ., ;8ıckhlen~ .. ;caatlan (107 . k•talann mutba ' u al 

6
• ta. lstekH!e<;n tckHf m•ktupla· 

lediye Encümenın~ mur İLAN h ' . Kadri arsa ı ıle h "'ne ve sobalarında yakılm rını ihaleden bir saat cvel ko· 
. adada 24 parsel a ı müddeti ... açık zere ihti acı olan 200 ton som: mısyon başkanlığına vermiş ol· 1 - Yeni hirde 1167 cbı da fazlası on bes un d k"mürü kapalı zar 

t murab aı a kok rna en ° t malıdırlar. 
•. ulanan 70 me re usulile eksıltmeye konmlu'ş f at 4 - İstekliler cartnameyi şuy ı ıştur h a 33 ıra Y artırmayMa khon~:C~ bedeli (350) lira.dırd. r 1 ı 2 :- Bde.ler. tonl~np ilk temina· Niğde komisyonunda her 3gliıln7 

2 -- u ·nat< (26,25) hra ' · .. aZ< ; ı.d ka em· tahm•n c • m•ı o para.,, gö<obfüder. (16) 2-3 - Muvak t .t~mı k istiyenler her ~n Y buçukta Be· tı 495 liradır. İLAN 
4 - Şartn '""' go,mc 936 < ma gi nu saat on k a 

ne 
ve isteklilerin de ?. ağusttloasrı ( 1 2-3246 'htiyacı için kapalı zarf usuli ile müna ~say 

·· ' ne muracaa · ) Çankır_ı l!•taatının ı k hizalarında mikdarı ve ihale günlen ya· 
ledivc encumenı İLAN . 1 7-10 ton (A kon ılan üç kale.m ~rza nı u"n ve saatte teminat mektubu veya te· · · ihtıyacı 0 an bes İ ki 1 ın ay g 

. lik otobüs idaresının (C) marka yaglar on zılmı tır. ste ı ~r slim ederek Çankırıda köprü ba§ında tabur 
1 - Bor ""(B) ma<ka" ı.s ;ıs 3 ton m;n tı mal aan~•g<na :: eJmeled. '59) 2-3195 

marka 6-lO ton k ksiltme ·e kon~lm ştur. satın alma komıscy.on~ g İhale günü Saatı 
giln müdd•tk aç> \edeli (4800) hrad"· M;kdan '"" 12.8.936 10 

2 - Muhammen inat< (360) Hrad<r. . '" islcd kal•m•· 50000 Un 12.8.936 14 
3 - Muvn, kat .te:ngörmek i tiycnler he~ ~~ nsayat on buçukta Be· 115000 Arpa 13.8.936 10 Ş tn 

m sını 36 ma gunu 
0 

Kuru ot 4 - ar. . de 7 ağustos 9 cu 2-3248 l 2000 
ne ve i eklılerı;'1 " r c~"'tları. (106) • 
lcdive nci'm rııne m T fsWt için avukat Ba§k.at p 

- a a Sait yazıhanesınJc 
Büyük fırsat oglu ~ ~ müracaat. Tele· 

Satı., ık Ar ... a Bay Kamıle 2-3408 
fon : 2376 

!{iralık Hane 
ı No: 108 lsmetpaşa uzun yo 

" racaat Telefon 2547 
mu 2-3414 

İLAN 
· ornizonunda bulunan kıtaat ve mueıısesat 

1 - Tümen Er~~~c~~Jyacı için 824480 kilo arpa kapalı zarfla hayvanatının sene ı ı 

eksiltmeye konmuıtu;;li 37101 lira 60 kuruştur. 
2- Muhamme~ e k 'Ik teminatı 2782 lıra 62 kmuştur. 
3- Yüzde yedıbuçu. 1 

da tümen karargahı binası içinde Satın esi Erzıncan . . . . 
4- Şart!1am 185 kuruş mukabılınde ver~~": .. 

alma Komısyonunda~halesi 20/8/936 perşembe gunü aaat 9 da tu· 
s- Kapalı zarfla . onunda yapılacaktır. • 

men Satınalma ~o_mıj.. düncü maddesi mucibince iıtekliler teklıf 
6- Şartnamesının or 1ı kanunun 32, 33, 34 üncU maddeleai ah· 

mektuplarını 2490 numara 
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kamına tevfikan tanzim ederek ihale giıni,inden bir rıat e ın .a· 
dar 'l umen Satmalma Kom yon na v rece leıc:ır. {..!15) 2- .:6 

İLAN 
ı- Edremit garnizonu ihtiyacı ıçin 625 ton arpa ), .. , .. Jı rf 

usulü ile satın alınacaktır. 
2- Malın tahmın bedeli 34375 liradır. 
3- Bir:mci teminat 2578 liıra 5 kuruştUl 
4- İhale 18/agustoı/936 sah güııu saat 11 de Edremıt Tumer 

Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
5- İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektuplarını 

veyahut tahvilatlarını ihale saatından evvel dorduncü tümen mu
hasebeciligi veznesinee teslim edeceklerdir. 

6- Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler için Kom is} on 
hergün açıktır. (214) 2-342, 

İLAN 
1000 liralık arpa 3 8 936 pazartesı glinu saat on birde pazarlıkla 

satın alınacağından isteklilerin Ankara Jeva .. ım amirJi .. i Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. {213) 2-3428 

İLAN 
ı - Etaziz merkez kıtaat hayvanatının ihtiyacı için 300,000 kilo 

kuru ot kapalı zarfla bır ay muc.detle ek~nıeye Avnınııştur, 
2- Muhammen bedeli 21000 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 1575 liradır. 
4- Şartnameyi gormek ısteycn J·c 1,rün Tüm Saıınalma Komis

yonuna geiebıhrler. 

5- Isteklilerın usulu dairesinde tan.dm edecekleri kat'i tekif ve 
teminat mektuplarını 21/ağustos 9Jt> cuma gunu ihaİe saati olan 
ıı den bir saat eveline kauar yani saat Qnda komısyonumun 
vermeleri. (181) 2-3429 

İLAN 
Miriye aid ha, anatm arpa istrhkıtkını sattumaktan ve milli hu. 

dud harıcine fir .. r etmekten suçlu oJııp hakkında amme davaaı açı· 
lan 6. A. 4. BI. K. yüzbaşı Ist.ınhul Koca Mustafapaşa Sebzeci so
kagı 10 numarada Osman oğlu yüzbaşı Ahmed "31 - 340'' ın millf 
huuud haricine firar etmiş oldugunu tahakkuk etmesinden ve bu 
suretle çagınnasının neticesiz kalacagmın kuvvetle an1afılmaaın
dan ötü.riı askeri ceza mahkemeleri usulü kanunun 212 inci mad

desine tevfikan kayıp sayılmasına ve aleyhinde isnat olunan suç
larına agır cezayi mustelzem bulunmasından ve bu aebebJe askri 
ceza mahkemeleri usulü kanunun lOS inci maddesinin ''A'" fıkcaaırıa 
tevfikan hakkında tevkif miizekkeresi kesilmesini haklı g<i6terecek 
sebeb ve şüphelerin mevcudiyetmden ötürü askeri ceza mahkeme
leri usulu kanun 216 ıncı maddesini değiştiren 2861 ı•tımaralı 
kanunun 5 inci maddesinin 1 ve 2 inci fıkralarına tevfikan 'J.'urkiye 
dah,ilindeki INllaırının haczine ve 4 üncü fıkraya tevfikan gazete
lerle Hana 30/6 936 tarihinde karar verdigi ilan olunur. (226) 

2-3433 
İLAN 

Kars garnizonu ihtiyacı için 30 bin kilo .sade yağı kapalı zart 
usulü ile ihalesi 21/7 936 salı günü saat onda idi, talih çıkmadığın
dan yeniden ihalesi 21 7 936 dan itibaren bir ay zarfında devam 
etmek üzere pazarlığa konmuştur. BMnci defa pazarlığı 30/7/936 
perşembe günü saat onda idi, mezkur günde de talip çıkmadıgın
dan ikinci defa pazarlığı 10 8 936 pazartesi günü saat onda Kars 
Sat.mahna Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 19500 lira 
muvakkat teminatı 1462 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şeraitini görmek 
isteyenlerin hergün ve pazarhga iştirak edeceklerin belli gün ve 
satte Komisyona miıracaatları. (227) 2-3434 

. İLAN 
1- Tümenin Erzincan garnizonunda bulunan kıtaat ve mtiesse

sat eratının senelik ihtiyacı olan 22200 kilo sade yağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 15540 liradır. 
3- Yüzde yedi buçuk ilk teminatı 1165 lira 50 kuruştur. 
4- Şartnamesini görmek isteyenler hc-rgün Tümen Satınalma 

Komisyonunda görebilirler. 

5- Kapalı ıarfla ihalesi 27 a ustos 936 pfrşembe gunü saat do
kuzda Tümen Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

6-- Şartnamesinin dördüncü maddesi mucil>ince istekliler teklif 
mektupularını 2490 sayılı artırma ve ekslltriie kanunun 32, 33, 34 
ve 39 uncu maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale saa
tından bir saat eveline kadar Tumen Satınalma Komisyonuna 
vereceklerdir. (228) 2-3435 

1LAN 
. İstanbul kumandanlıgı bit liklerinın senelik ihtiyacı olan S0.000 

kılo sade yagına talibin vermiş oldugu fiat makamca pahalı gö ul
düğün<len pazarlıkla ihalesi 18 8 936 salı günü saat 15 de yapıla
cak!'~· Muh~m.e~ t~t~rı 38500 liradır. Şartnamesi 250 kuruş mu
kabılınde vcrıldıgı gıbı hergun komisyonumuzda görülebilir. is
teklilerin 2888 liralık ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2400 
sayılı kanunun 2. 3. iıncii maddeleıin<leki vesaikle beraber ihaleden 
en az bir saat eveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıdaki Ko-
mutanlık Satım1lma Komisyonuna vermeleri. (247) 2-3439 

İLAN 
1 - Aşagıda cins mikdarı, teslim yeri, muhammen bedel muvak

kat teminat ve ihale tarih ve gün ve saati yazılı üç kalem yulaf ka
palı zarfla münakasaya konulmu~tur. 

2 - Şartnameler her gün Ankara ve 1 tan bul leva ım amirlıkl ı i 
satın alma komisyonunda ve Tekirdağ askeri satın alma komisyo
nunda her gün göntlebilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun2. ve 3. üncü m d
desindeki vesikaları ile birlikte bulundurmağa mecburdurlar. 

4 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir "<ıat evve] komisyon ha • kanhğına verilecektir. 

Cinsi teslim mikdarı muhammen muvakkat ihale T. 
yeri kilo bedel teminat sa ı ---

Yulaf Tekirdağ 490000 4 50 
,, " 165000 4 50 
,, Malkara 360000 5 50 

1653 75 
556 85 

1485 00 
(253) 

18.8.936 salı 
18.8.936 snlı 
18.8.936 salı 

2- 3444 

15 t· 
15 3 
16 TIR 

İLAN 
Aşağıda cins ve mikdarları ve alınacak günleri ya ıh yul r lr Bu 

ot ve samanlar 20 agustos 936 perşembe giınü saat ı 6 da İ deni
tümen binasındaki satın alma komisyonunda ,._ıınacaktır. nişler-

2 - Tutan 37314 liradır. 
3 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 

dır. 

4 - Kapalı zarflar bir saat evvel komisyQ.q~ makbuz k r , ve o~u 
rilecektir. ma takıb 

5 - İstekliler belli gün ve saatinde kanunun istedigi b 
komisyona gelmeleri. 

sonn 

cinsi 

yulaf 
kuru ot 
saman 

(252) 

mikdarı 

530500 
285000 
lo .. 000 

l-3443 

nevi -kapalı zarf 
kapalı z~ılfl 
açık eksıllme 

kk akaaı gali-muva a . 
_ _.t verılecek· 

~etten 38 at· 
müsabakanın 

dir. Amerika 
c az bir farkla 
h Baerlund ve 

lı•••••••••••••••!!l••~!ktedirler. D. D. YOLLAR! VE LIMANLARI UiYuda bugün üçün· 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU ILAtir. Bu kosuya 21 

Muhammen bedeli (5424) lira olan Demiryollauak edecektir. 
sene müddetlf' basın işinin 14 8 1936 cuma gilnü t'fenlandiyanın ka· 
lı zarf usulü ile Ankarada idare binasında el sillvvetlidır. Çunku bu 

Bu işe girmek istiyenlerin (406.80) lir~h'k d" n tarı ol n 
. . . 'k 1 • t .m ıv nı ile kanunun tayın ettı ı vesı a arı, resmı g~ e J • t' k 

3297 No.Iu nUshasında intt ar etmiş ol n 'taJfn ve 1 hol 0 ı ır 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gun saat 14 \ollo. bu i.ık f vorı r. 
reisliğine vermeleri lazımdr v/R 

Şartnameler parastz olarak Ankarada mal J u 
tılmaktadır. ( 123) 
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İzmiı·C. 1. U. li~inden: 
İzmir Ceza evinin 36 yılı mali vılı sonuna kadar 21800 lira mu· 

hammen bedelli mahkum ve mevkufların ikinci nevi 960 gramdan 
ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeJe koıu~l~u sa <la va· 
prlan teklifler komisyonca haddi layikte ~öriileme _lı: ın<len ar~tır· 
ma ve eksiltme ihale ka. nıın 40 ıncı maddesi mucıhınce yt:m len 
eksiltme yapılmasına karar verilmiştir. .. 

ı - Eksiltme 1S·8 936 cumartesi günü sa~t 12 de ceza evinde mu-
düriyet milk<'mında yapılacaktır. .. .. .. . 

2 - Teklif mektuplarının bir saat once mnduı ıyet mrkam•ncla 
komisyon başkanlığına teslim edilecektir. 

3 - Talipler her zaman şartnameleri Ankı\~a; İstanbııl .r. H U. 
likleriyle ceza evi müdiiriyetinden alıp okııyı>bılt:ler. (1 8) 

2-3304 

Hal\Jiari Valiliğinden : 
Vilayetimiz muhasebei }ı.ususiytsine aid bir numaralı lıin;ıya 

İliiveten yapılacak altı odalı kısım onbeş gün '?1"dd~tlc 2
.? 1 ~~i~ 

dan itibaren münaka aya konulmuştur. ~e?elı k~~ıf ~ltıbın .. 
yUz otuz dört liradır. Taliplerin vilayetımız encu.,-nenıne mııraca· 

•ıA 1 (188) 2-3341 atlan ı an o unur. ~-------~--_:_. ____________________________ ~ 

Kastamonu Vilayetiı1den : 
· • · k · d Oluk bası mevkiinde ı - Kastamonu vılayteı mer eı:ın e ve . • 

keşfi mucibince yeniden yapılacak Kırk yataklı hast;ıhanenın kar-
gir inşş.atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko~mu!?tur .. 

ı _Projesine ~öre yapılacak inşaatın keşıf bedelı (Z5ll5) lira 
(50) kuruştur. Bu işe aid şartnameler ve ev• ak şunlardır. 

A - Sksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei türabiye ve kargir insaata d:ıir fenni sartname 
E - Hususi şartname . . . 
F - Keşif cedveli. silsilei fiat cedvclı, Metraı ccdvelı 
G - Proje grafik .. 
lstiyenler bu !artnameleri ve evrak~ .(140) kuruş mukabılınde 

Kastamoni Nafıa Müdürlü~ünden alab1!1rler. . .... 
3 - 5ksiltme 8-8-936 tarihine mUsadı f cumartesı gunu saat onda 

Kastamonide hükümet dairesinde daimi encümende yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarfla yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için ist~klile:in (_1882) lira ~uvak· 

kat teminat vermesi, bundan başka aşagıdakı vesıkaları haız olup 
göstermesi lazımdır. . · ·1r · 

(Bu inşaatı yapabileceğine dair fenni ehliyet~ame ıle sıcı ı tı· 
carete kayıtlı olduğuna dair ticaret odasımlan vesıka) 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü ~~ddede ya7.ılı saattan 
bir saat evveline kadar vilayet makamına getınlerek makbuz ~mıka· 
bilinde verilecektir. Posta ite gönderilecek mektupların nıhar~t 
üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş ~iması ve dış zarfın mu
hür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (4201) 2-3141 -------

ANKARA İCRA DAtRESt GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

(~. H. P, (;en el Sek~reterliğindcn : 
10 Ağustos tarihinde mi.inakascısı ilan edilen Sinema makineleri 

ve sair mahemenin münakasa günü bazı firmalar tarafından bu 
müddet zarfında teklif yap.lamıyacağı anlaşıldığından ve şartna -
merle bazı tadilfit yapıldığından dolayı 15-9-936 tarihine kadar 
temdit edilmiştir. 

Yeni şartnameıer s.ıı.935 tarihinden itHrnren Ankarada r. H. P. 
Genel Sekreteıliği ve istanbıılda C. II. P. İlyönkurul Bac;.kan1 ığı 
tarafından parasız o1:uak verilecektir. (220) 2-3405 

inhisarlar Samsun 1"' .. tün 
Filln·ik_ . ınf"an: 

Fahribmmian bir ~~ne içinde sartnanıesinı c yazılı yerlere yol· 
lanac k ve i kele 1eıclen vapurlara P,Önderilecek tütün ve ;iı.raralarla 
sair eşyanın naklivesi "5-7-936 tarihinden itibaren on bes gi:n müd
detli! ~ı..siltrne\•e cıkcıı r 1 mıştır 1stekli1er eksiltme sartnamesini res
mi d::ıirelcrden a-:ık olduğu saatlerde her gün falıril:a sevk sııbesine 
müracaatla görebilirler. E 1;siltmeye çrkarılan n?l;lirtın mlıhamm~n 
bedeli 5340 liradır. Fksilt:neye girmek için bu paranın yü .. <le yedi 
hııcu"u nishf'tinde riöıt vii .. lira muvakl·;ı t teminat verme'~ Ja"'tm
dır Eksiltme 10 C\-t•stns Q3f na .. artesi giinü saat on 1 eşte hbrikadn 
mi.ite ekkil komisyonda kanılı 7arf ıısu!ile vanrkcaktrr. 1\lfuvak1 .. •t 
teminat m<ı 1 :bıızlarivle tcHif me1<tunlarr ı-ksiltme saatınrlan evvel 
komisvon h~c:' nlığına verilmis bulun<ıca'<tır. (189) 2-3353 

1\'ialatya Belediye l{eisliğind :ı.ıı : 
1 - Malatyada yapılacak 49852 kırk dokuz bin sekiz yüz elli iki 

lira kırk bes ktırus kec:if lıcdelli beledi re binasının inşa<>ti 22 tem
muz 936 tarihinden itiharen virmi iki giin miiddetle ve kapalı zarf 
usuliyle t:ksiltmeye konulmııstur. 

2 - İsteklilerin hu binaya aid sartname, pliin ve projeleri iki bu
çuk lira mukabilinde Malatya belediye dairesindrn ve Ankara:ia Ha
vuz basıncla Rağrb ap'.lrtımanınrla mimar Bekir İhsandan alırlar. 

3 - Eksiltme 13 Ağustos 936 perşembe günü saat on beşte Ma
latya belediye dairesinde vapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 3739 üç bin yedi yüz otuz dokuz lira· 
dır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesıkaların bulunması 
lazımdır. 

A - Kanuni vec;aiki haiz bulunmak. 
B - İsteklilerin 2400 savılı kanunun onuncu maddesinin F fık

rasında ve nafra vekaletinin 13.5.936 tarih ve 4189 sayılı emirna
mesine bağlı talimatnamede gösterilen ehliyet vesikasını hamil bu
lunması. 

6 - Teklif mektııbları üçüncü maddede yazılı ihale saatinden b'r 
saat evveline kadar belediye encümenine getirilerek makbuz muka
bilinde verilmesi. posta ile ~önderilecek mt:ktubların dahi yukarıda 
va7ılı sarıta ka•1ar etiştiril-nis olması ve ikinci zarfın mühür m11mu 
ile kapatılmıs bulunması lazımdır. ( 428S) 2-3367 

J andarma (;~nel Komutanlığı An· 
li ara Satınalma Komisyonundan : 

1 - Erat için (35.400) metre kaputluk. (l(\.200) metre kışlık el
biselik kumaş aşağıda vazı'ı giin ve saatte kapalı zarfla satın ah
ıacaktır. 

2 - Kaputluğa (99.l:lO) 0ira kıymet b;c;ilı:rış ilk teminatı (6.206) 
lira sartname bedeli (ı\90) kuruş. kı:;.lık i;in de (50.880) lira kıy· 
met hicilmiş. ilk teminatı (3.i94) lira şart .ıamc hedeli (2S5) l:urıış
tıır. Şartname komisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmive gireceklerin ilk temirıal ve c;;artnamede "azılı \'e
f.ikalar ic;inde bulunacak mektuplarını ~1<t.iltrnet.letı bir caat evvel 
ıwmis}•ona vermiş olmaları. 

Kaputluk kumaş: 13 8 936 perşemLe r,i.inii sö1aı: 11. 
Kı lık kumaş: 14 8 936 cuma günü s·ı:ıt t ı. 

( 1 ı3J 2-3318 

Fılaziz 

Yapılacak 

Ev adedi 
Kazası 

Sivrice 
Pal o 
Palo 

Köyü 

Ho!'mat 
Nırhr 

Kapıaçmaz 
Elfiziz Merke"ova 

Çift 
20 
18 
ıs 

28 
13 

Keşfe göre 
beher cifti 

1 ira kuruş 
EOS 2 
S67 33 

Tutan vüzde 
L. K. 

1 100 o 
1021284 
8Sl0.70 
15~86 64 
7616,18 

köyleri 
1 - 1nc-aat ver1eri yukard:ı da gö::terildi ~i üzere be~ yer 

ma.ı 91 cift gö'":ren evi inşaatı a rı ayrı kap::ıh zarf us:.ılile 
meve konmustur. 

2 - Beh•r çift evin hed liy'e tı•tarı yeki'ınunu vP yiı -
buı· ·ığu hizalarında go tcrilmist'ıi 

3 - Bu i .. e ait <"vrak şunlıu Jır 
A - Keııif ccdv ·li 
E - Sartname 
C - Resim ve ııroit. 
İstiyenl,.r bu evrakıu !'i ıre~ı ıi kannni be 1 ti m ıltalı:1i., .t 

ziz iskan dairesinrien ııl;oh•lirler. 
~ - Eksiltme 11 /VITI 936 tarihine rastlayan cuma gi! 

15 de Eli\ziz iskan rlairseınde yapılacaktır. 
5 - Tcklit mektuplan dördüncü maddede yazılı saattı>.n J.ıİ 

at evvel ve nihayet mezki'ır saata kad;ır Elfiziz iskan müdür!Ü 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların yine mezkur 
kadar gelmiş olması ve clıli zarfın mühüı mumu ile iyice kapat 
olması Iazrmdıı. Postada olacak geçilnneler kabul edilmez. 

• 6-::- Talip olanlarm ve daha fazla izahat almak istiyenlerin 
kuı gun ve s~atın hıtamına kadar Elazi~ iskan dairesine mürt 
eylemeleri ilan olunuı . (133) 2-329 

Belediye Iteisli~in den : 
Mevsim dolayısile membaların geliri azaldığından ı ağustos 

dan itibaren geceleri saat 22,00 den sabah saat 4,00 e kadar şehir 
yu kesilecektir. (244) 2-3418 

l(ültür Bal{anlığı Satınalma 

l(omisyonundnJ1 
Bakanlık otomobili için alınacak tahminen 6340 litre benzirı /: 

eksiltmeye kon..ılmuştur. İsteklilerin şartnamesini görmek 
her gün gereç Direktörlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de ıt' 
936 cuma günü saat 14 de Gereç Direktörlüğünde müte~ekkil 
misyona muhammen kıymet 1680 liranın % 7 ,5 teminatı olan 12' 
ralık teminat makbu7.u ile mür:ıcaatlarr. ( 63) 2-3198 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 

1\f er kez Hıf zıssılıha l\ılües!'e"c 
Satın r\lma l(oınisyon11 

l~eisliğinden 
1 - Merkez Hıfzıssıhha Mi.iessesesine satın alınacak mec 

ve kitapların 3·8-1936 pazartesi saat (11) de açık eksiltmesi 
lacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni 35S6.· lira 90 kuruştur. 
3 - İlk tcminnt 267.· liradır. 
4 - Şartname ve kitap listesini almak için müessese muh 

mntemetliğine ve eksiltmeye iştirak için de yukarda yazılı gt.ı 
müessesede müteşekkil satın alma komisyonuna müracaatları. 

5 - Teminat bedeli Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum MUdil ı - Ankara belediyesine borcundan dolayı Karabiber zade Ah
met efendinin haczedilip paraya çevrilmesi tekarrür eden Ankara
nın mukaddem mahallesinde kain tapunun 211 esas. 327 ada 3 parsel 
No: lu ahşap bir bap hane a~ağıda yazılı şartlar dairesinde :.atrl
mak üzere aitırmağa çıkarılmıştır. 

ğü veznesine teslim edilecektir. U760) 2-3036 .J 

~~~~~~--~~----~-----------------"-
Nafıa Velialeti Sular Unıum 

1 2 - Evsaf ve mü ·temilat: Mezki'ır haneye cepheden bakıldıkta 
: kapusu mevcut olup yukardaki büyük kapu asıl hane kapusu ~

diğer küçük kapudan ahıra gidilir. İki kapunun ortasında bır 
•_şme vardır. Büyük kapıdan girildikte kapıya bitişik duvarda 
ııevcut bir çe~me, çeşmenin dibinde bir hela, kar"ısında bir 

. mutbaktan geçilir bir kiler, mutbağın yanındaki merdiven· 
'dıkta merdiven başında solda bir oda. ve sağdaki kapıdan 
sağda bir oda, karşı tarafta olmak üzere bu odanın bitişi
da, bu odanın da bitişiğindeki merdivenden yukarı çı
:ik bir odayı müştemil olan bu evin muhammen kıyme-

Ankara Nün1une llastanesi 
Baştahihliğindf>n : 

fla5tanenin 936 mali yılına ait mikdar, cins ve tahmin fiatile ek
siltmenin şekli ve muvakkat teminatı yazılı eczayı tıbbiye ve tıbbi 
malzeme 31 temmuz 936 tarihinden IS ağustos 936 tarihine kadar 
onbe gün miiddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Müdürlüğüncletl ' 
17 / Ağustos/936 tarihine rastlryan pazartesi günü saat 15 de ~ 

karada Nafra Vekaleti binasında Sular Umum Müdürlügü oda5~ 
su eksiltme komisyonunda (138.S98) lira (6) kuruş keşif bC 
Küçükmenderes islah ameliyatı sahasında yapılacak dokuz adet 
tonarme köprü inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmiye konulıil\1 

Sar name ve listeleri Ankara nümune hastanesi baştabipliğinden 
ve İstanhulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görebi
lirler. Eksiltme 15 Agnstos 936 cumartesi günü saat 10 da Ankara 
Nümune hastanesinde yapılacaktır. 

Mukavele projesi, şartname ve inşaat projeleriyle lıuna müte e 
diğer evrak (6) l i ra ( 93) kuruş bedel muL-abilinde Sular U 

•şin para ile olmak ü .. ere 7-9-936 tarihine müsadif 
aat 14-16 va k;ıdat icıa dairesi gayri menkül satış 
pılacaktır. 

Dikkat: Muvakkat tt:minat para olaıak alınmaz. Para vermek 
istiyenler bir gün evvel hastaneye müraccıat ederek paralrını mali· 
ye veıneı;ine vatırmaları lazımdır. (221) 
Lira Ktı. Mil<darı Muvakkat teminat. Cinsi Eksiltme 

Şekli 
Ecza'i tıbbiye Kapalı 7.arf 
I fiı;tik malzeme Pazar} ıkla 

Katküt 

Müdürlüğünden verilecektir. 
Muvakkat teminat (8179) lira (93) kurustur. İsteklileri'l t~ 

mektuplarını ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla betabrr 
mi gazetenin 7 /Mayıs/936 tarih ve 3295 sayılı nüshasında in, 
etmis olan talimatname mucibince Vekaletten aldıkları m te 
lik vesikasiyle en aşağı elli bin liralık betonarme köprü yapf11, 
duklarma dair Şose ve Köprüler Reisliğinden aldıkları ve 
17/Ağustos/936 pazartesi günü saat (14) de kadar Nafıa Vc

1 

Su eksiltme komisyonu Başkanlıgına vermeleri Hizımrıh. 

(.') 

~ 

olm 
(. 't'-' 

devlt~'<.\.e 
D'.'\" 

fiiller. 
fiille n c: 

E- ~~ 
"f \'1 man ı a) '<.\C-

F - :-..tt.~e 
rilmesi hr . ~'/)"-" 
musaddak ~e~" 

8 - tst ~() 

1ir edilmi olan yukardaki muhammen kıymetin 
de. pey akcesi veya milli ?ir bank.anın tcn:ıina~ 
•eminat olarak kabul etlılen ha:ı:ıne tahvıllerı 

'a bedeli takdir edilen kıymetin yüzde iS 
;da ettirildikten sonra mezkfır gi.iniin 16 

talihine ihale olunacaktır. 
1a teklif edilen bedel muhammen kıy

takdirde 22-9-936 tarihine mi.isadif 
1ılacak ikinci artırmada (keza mu
'>İni bulmak şartiyle) en çok artı
madığı takdirde ise 2280 numa

;: sene müddetle tecile tc1bi tu-

6000 
750 
600 
soo 
450 

00 238 kalem 
00 7 
00 5 
00 5 
00 3 

Lira Ku. 
450 00 

S6 ?.S 
45 00 
37 .50 
33 75 

],L ını v l(adastro 

!pek iplik 
Lokoplast 

2-3423 

Umum l\ı .. dürlüO-.. n ~u : 

1 
(90) 2-3317 

ASKERi F ABRlKALAR UMUM MÜDÜRLOCÜ 
SATIN ALMA l'OMISYONU ILANLARI 

1 YATAKHANE İNŞAATI • f 

d irektörlü '() e:,'\'O 

Çanli. ~~() 

ale bedeli ihaleyi müteakip 
in talebi i.izerine ihale ta

teslimi veı.:ne eylemesi 
müddet zarfında ihale 
· ve bu tarihden evel 

ile almağa razı olur 
ll razı ise ihale far 

ihale edilecektir. 
yeniden on beş 

talibine ihale 

İzmirin Seydiköy nahiyesi hududu içindeki Avunduk zadelere 
ait olup Ziraat Bankasına ipotek bulunan Bulgurca çiftliginin ka· 
dastrosu yapılacağından keyfiyet 2613 sayılı kanunun 8 inci mad • 
desine gôre alakalılarca bilinmek üzere ilan olunur. (208) 

2-3401 

I~eşi f bedeli (S986) lira olan yukarıda yazılı in aat A kert 
rikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 13/ağust.~ 
tarihinde peq~embe günü S"at 15 te açık eksiltme ile ihale ed1;B 
tir. Şnrtname (30) kuruş mu rnbilinde l;omisyondan verilir. 

111 lerin muvakkat teminat olan (448) lira (95) kuruş ve 2490 n~ 
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki yazılı vesaikle muayyen guıı 
saatte komisyona müracaatları. (114) _!;/ 

.ale eıiildikte 
.ıe kadar olan 

iş Biirosu 
Yenişehir Kızılay yanı No. 60 
Emlak alım satım ve her tür

lü nakliye işleri Kerim Ertaç 

Tl: 2027 

•I gayri menki'ıl İmtiyaz sahibi ve Başmu-
.tir olan iddiala- harriri Falih Rıfkı AT AY 
bildirmeleri Ui- Umumi Neşriyatı İdare 

. olmadıkça satış eden Yazı İşleri Miıdürü 
ır. Nasuhi BAYDAR 

( 

-·JGÜN BU GECE 

MEVSİMİN EN MÜKEMMEL FİLMİ 

BİR AŞK GECESİ 

L 
BUGÜN BU GECE 

Aşki, hissi, heyecanlı ve korkıın~ 

iki lıiiyük film lıirden 

1 - GÜNDÜZ İ ,S.\N G....:CE 

ihincle 933 208 mı- Çankırr caddesi civarmda Aşki. hissi, muzikal şaheser 2 - D0,..M A"' l ..... ., 

lunrlurul 11 Ş:lrtna- Ulus Bas11nevinde ba~ıln11ştır. 
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