
' 3 ACUSTOS 1936 PAZAR 

Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır· 

ıı.ii.__.._._..-n _... ................... ~AD=l:M:IZ,~AN:D:l:M:IZD=IR=--........................ ._.._.._.._.~HER=~YERD==E~S~K~UR~UŞ 
ON 'YEDiNCi YIL. No: 5394 

At.tlr
ll. dl• lıtallllal& .. ttl Harb~e faşizmaleyhtarlıiı günü dolayısile 

Sovyet gazetelerinin 
yazdıkları 

Moakova, 2 ( A.A.) - Taı ajan11 bil
diriyor: 

BuıUnkil ıueteler, milletlerara11 
harb ve fapzm aleydarbtı ıtlnilne uzun 
makaleler tahaia etmetkedirler. 

tzveatiya cuetHi yazıyor: 

lualanna kal'fl açtıktan aavaıta elde et
tikleri muvaffakiyetlerden cesaret ala· 
rak, daha ileri gitmeği dilfünenlerin vay 
haline •. Her tUrlü fqiıt taarruzu, kartı· 
11nda kızılordunun yenilmez kuvvetini 

(Sonu 2. inci say/ada) 

Negü askerlerine 
silih yiyee k 

buldu 

lstiklil için son bir savaşa 
daha girecek 

n/ı l.ıcınbula Jaarelı et elmif tir. Ulu Onda '.-::: 
Cu111q, Btıtl,anımız Komôl Atatiir lı '7::,,. 'i;Af:1a1Wilı enJa, ,.lari ~~ bul·~".'!"' !~W:. 
Bcqbcılıan l•met lnönii, mamuta)' Bat a1' j ,,,.,ıanmıffır. Ramunu Buyulı v- , 

.. Habet barbı henüz bitmittir. Uzak 
dofuda. ıenit Çin Wlr:ealnin aınırlan, ti· 
yatro dekorlan ıibi müteharrik hm ıel· 
miştir. Papnn, Avrupanm ıöbelinde 
bile, vuüesinin barb olduiwıu açıkça 
ilin etmektedir. Harb ~bir zaman bu 
kadar çabuk tempo ile vebu kadar laf
lartıcı ve açık bir ımette banrlanma· 
Dllfb. Son tecdlbe mllteamzlara karp 
yapılan mukanmetin ne kadar istikrar
au ve sayıt oldutunu ıHıterdL Sovyet· 
ler &lkeal en yorulmu bant pmpiyonu 
obmfa devam etmektedir. Sovyetler 
blrlliinin vulfelerinl bqarmak için, 
harbe ihtiyacı yoktur. Sovyet biUdlmeti, 
bant daftmU ve kollelctlf emniyeti mil
dafaaya buır o1.caldlfa elini uzatacak· 
tır. Fakat, a&DUrıe ve yan .aömilrıe u· 

1 I l 6 .... ,, bir Jıala6alılı tar ın an ___ ,1 ::. ... -,,.JıteJi~ 
av~ a uya tq)'İe geleni• orcumua •--- • -

Gündelik 

f YENi V ZIFELERIMIZ 
K....-UNAL ' • 

y . f imiale _....ıeketi ... 
enı sa er __ ._. yataa 

rau ıenit heJecaDt •-.;;..., 1 .. Ufuklarmda çatlMiıktaD. , td 
Millet MecfUiDID ça 1 

Çen cama ·hnıkma kavuttu• 
it'::;ı ~bir k1teainclea k~ 
taP ıelen hatipler, me~leketiD 

. -~~-:; 
den de ifale lftil. l&hifetlİ ~İDİ 
aarfettiler en .. ·-- ·n .. einlann cÜınlelcrinden a.-. mı • 
tin aabmet ve tükran _,,....., 
bütün IMdi•iD coı..,, heyecam 
içinde tarihimi• ...ı ol.ta. .. ek 

Millet Tekilleri, ,... ve aurl .. • 
ı et DO• 

li tezalıiarlerdcn aoJUa ' •• b'I 
nü hükümetine itimadlanm 1 

• 

clirdiler. Bunu yaparlarken, bütün 
TiiıtdJ'e'nia kenclllerinclen ~~ 
cliii Wr yaaif•Ji yerioe ptınnlf 
olmanın snk •• lftibanDI tatlJOr· 

ardı. ~-•..L tihamDJ 
Bu itimadda. ....- bn. 

Ma.-.•t1e...-•-'~ ~~
rin fÜbU .,._ U. Tilrlri1• 1'18 

,.... .....,... birf&lm çalıpna-•• 

ilerlrm• .-1 .atclar• • .. Ot······ ..... ~ millet;!.. ~- itim&• •• ıfti. 
hara .... -. .. ··..., .. ·~ 
nm .. c1191et1 lçiade en pDlf 
.... ....,..... dalma hatıriıJa • 

caiaı mili "AtatBrk rejimi•in tOrk .. 

tiae ....... u ·=·· sarfında 
.... .... ..... .atili .1mn~ 
bdnl ft ldllar; ~:hr:ilel bar 
...... taadik edilmlf dir· 

.... ~ .. ~~~~:bi 
............. ,.,. 111115-

cletll. ....... OD bt daha yüluek, 
daha kucln4 daha ileri bir ~~· 

dıribak" hedefile bize yem bır 
varlı müjclelecliler. Bu hedefe ulat
ça • İD tutacağımız yol da •>:dın· 
hk!r;••Milletin, Atatürk devnn:, 
Atatürk rejiı,ninde, ona k~ı ~ini 
teni.iği bağlılık ve onun.~·!~ 
takib etmek için gösterdıgı dıkk;~-
le elde ettiği neticeden, a!11~. yne 
lardan yürüyerek, da~a ~~~uk : 
tic:eler elde etmek içın butun var 
b ·· verı· iımızla çabıacağımıza s~z 
1oruz." Bu cümlenin Mecl ste ya-
11lttıiı heyecanı büti'n yurdda du
)abiliriz. Bütün memleket; kuı:tu· 
1 t ve ilerleyİf yolunu kendıne 

(Sonu 2 inci sayfada) 

== kısa1tmak lspanyol ihtil ...... --
F1'1Jl18fJ in. • t w ve ltalYaila 

• • 
ıçın 

müracaatta bulundu 

" ........ ~ . ar.ı.....ıı ı yapd iç· sile re 
artık 

hük. .. ti. k d •• 
_,.... _-~-ıı ume en_ını 

bitaraflık beyannamesiyle 

Madridde hayat nonnallt;ş ·; h ·· · 
Jlllrll,; s <A<kt-R ...... ifol' it~ 
HilJdlmct. yabancı dnlfderia iç it- liftıra r. 
. udahale edilmemeli hakkındaki J.Uere 15 ton dinamiı 

kaidelere kad surette riayet una 1 r11en 

bağlı saymıyor 

vaziyetinde deği§iklik yok 
,._,.... ..... Jlld8 1ifr fiyeg .. ,.. 

nanda Kanarya adalarına cftmek üzere 
ıs ton dinamit bulunmuıtur. lapanya 

konsolosu bUlrilmetinden talimat iste· 
mittir• (Sonu J. anca uy/ada) 

N•6'J&, llilletlet cemiyeti aambleainde 
söz söylerken 

Loııclra, 2 ( A.A.) 
............. muha 
lunan Necql. demittir ki: 

"- Memleketimin lltilrllJI aavaıın
dan katiyen vaz ıeçccek delilim. Ce
nevre'de bir istikraz akdine muvaffak 

(Sonu J. anca uy/ıda) 
lenne m lilzum rt:"ili" '--
dair ıenel bir gHrilf birlili kurulması i- Paril. a ) - Tonney • prant 

çın bUtiln devletlere mUracaaU. bulun· -------------------ıı:-w-====--~--=---------.----
maia karar venniftlr· 

Olbaplyalllarıa ikinci gla 
Dün atletizm müsabakaları yapıldı 

HükUmet. çabuk netice el~ etme.k 
• daha dün alqallldan ingılis ve ı-

içın, büktlrnetlerine birer telgraf çe• 
talyan buıuıtaki pftıl hattı bareketi
=r~ ve lapanyo1 iç mllcadelele· 
rini Jasa keameie .. ınilletleraraaı mil· 
...-betlerde muhtemel ibtilltlardan aa
lanmaia matuf tekliflerde bulunmuttur· 

lncilten " ıu.a,. bu tdırafa c:cvab 
• __ .._ bOldlmet 6te1d a1lka1ı 

VelU' ·-- L deYJetlere de aflll .uretıe bat vuracaa· 

tsr. u-ı. KonllP"""" çabu.-, .. ·- arzu· 
auada balUllBll fraDIU bOkimd. lliler 

tlamada amerikalı Komelis dün ya şampiyonu oldu 

metre sürat kQfusunda Ovens amerikalı zenci 
atlet yeni bir dünya rekoru kırdı. 

leblae otarak ppıllmt olan tUah teall-
u tebebiyle, kenclialni. bir taraflı tat· 
~ ede etaıekte olduiu bltarafbk be
~ Ue artık baib saymamakta· 

10.000 metrelik koşuda finlandiyah atletler büyük bir muvaffakiyct gösterdi. 
1 

dır.Umld ettili clbi. çabuk bir turette 

kati teminat elde edebiline. c1untmda 
buCak dilselıne olacak ve bu aaW. eu· ::O boJÜ olan Anupa durumu lberin· 

Berlln, t (A.A.) - 2 afuıtos puar 
sOnG. ıpor fullyetlerintn ilk büyllk CU· 
ıı141lr. Blltüft c!Unyı milletlerl araıın· 
dül cendimence milcadele, oa be• ı&n 
4rnm edecektir. 

Bu ......, 100 lllltrelilr koıuy,a aid 
tufi11 ....... lra1att )'aprlırken blltUn 

d A k tanın içme suyuna ia vencelr olan Çabuk barajına 
Yakın a n ~ 1 1• annki sayımı.da a.,,-ıcefls. Cumuriyetin 

aid yazdarla ~ehsımkke '/aki tafsilatı okurlarıını.,n alüa ile karıılıya
bu güzel eser~ . a ın 
caklarına emınız. 

dUnyanm ı&zlerl Berllne çevrilecektir. 
28 mitıete menıup 68 kotucu, buıtln 

61leden 90nra aaat 15 de yapılacak olan 
dömiflnatlerde yer alabilmek için 12 
tasfiye yarıtı yapacaklardır. 

Amerikalılar bundan 6nceki on o
limpiyadın yediıinde bu klasik yarlfl 
kannmıılardır •e amerikab Ovens ile 
Metkatf ve Vikoff memleketlerine ee
ld.rinci muvaffakiyeti de kazandıracak 
gibi ıörilnmektedirler. Fakat herhancl 

Atinada: 
Dinarlı, Cim 

Londosa yenildi 

bir ıilrprb vulr:uunu da hesaba katmak 
,erektir. 

Öte taraftan japonyalı Yoahioka. bu
giln öileden sonra yapılacak dömif mal 

mUaabakaaıtıda yer alması ve yUz met
relik kofu dünya pmpiyonluğu için ya· 
rın aaat 17 de yapılacak final müaaba· 
kasına ittirak etmeıl ihtimali vardır. 
Jllmki, Yolhioka daha önce 10 3/10 sa
niye ile dünya rekorunu kmnıttır. Ce-

nubt af rlkalı iki atletin bllhUia 10 4llf 
saniyeyi realbe etmft olan Grimbekta 
buıllrı •• yarın kendilerinden 1*baet· 
tirmeleri ihtimali vardır. 

Yilkaek adama için 11111~ılarm 
iki bllyUk favori pmplyonu nrdlT. 
Bunlar Coneoa Ut Albritton4ur. Bu 
iki atlet. 2.0l7 metre albl harika deni
lebilecek yllk .. kllti realln etmitler
dir. Bu iki fevlr:alide atletten sonra 
finlandiyah Ko.tkaı celmıkte- ve onu 
pek yakmdan Japonyalı Aaakuma takib 
etmektedir. 

Bugiln &illle atmak milaabakuı &ali· 
bine ikinci blr altın madalya verilecek· 
tir. Bu mUaabakaya 19 milletten 38 at· 
let ittirak edecektir. Bu mUababnm 
f avoriıi amerlkalı Tonendir. Amerika 
1r atletin arknından pek u bir farkla 
alman Völke, finlandi1alı Baerlund ve 
eatonyalı Vjding gelmektedirler. 

10.000 metrelik kotuda bugün ilçiin· 
cU bir karar verilecektir. Bu kotuya 21 
milletten 41 atlet iştirak edecektir. 

Bu müsabakayt Fcnlandiyanm ka· 
zanmuı ihtimali l(uvvetlldir. ÇünkU bu 
mUsabakaya Fenlandivarun asları ol n 
S lminen, Askola ve aohollo iıtlrak e· 
deceklerdir. hoho 



SAYFA2 

r.I on trö nıel;tupları: 17 

nti~Ö konf e ·tııı 
s da gaze-ıecile · 

Zürich, 22 temmuz 1936 

Montrö' ye boğazlar konferansı 
için diplomattan çok gazeteci geldi. 
Bunlann çoğunun tahsil ve anlayış 
seviyesi konferansa iştirak eden dip
lnmntlarmkinc yakın - kısmen de be
raber - idi. Gazeteciler konferansın 
calı~ma usullerini tecri.ibeli diplo
~atlar kadar biliyorlardı. Konferansı 
kapalı celselerinde bile adm1 adım 
takib ettiler. Birçok şeyler öğrendi
ler ve öğrendiklerini - resmi tebliğ
lere aykırı bile olsa - doğru haberler 
gibi neşrettiler. Konferansta bilahare 
birçoğu kısmen veya tamamen ta
hakkuk f>~"'n savialan gazeteciler çı
kardılar. lhtihflFndan. anla~malar
dan. diplomatlardan önce onlar bah
settiler. 

* •• 
Konferansın ilk günlerinde bir

çokları gibi ben de, gazetecilerle dip
lomatlar arasında devamlı ve müspet 
bir teşriki mesai yapılacak zannedi
yordum. Biraz sonra yanıldığımı, 
konferansın sonlanna doğru da - mu
halif partiler namına calısanlar miis
tesna - işin tamamen aksi oldu~tmu 
öğrendim. Montrö' de gazeteci d;plo
matın dnQtu, miicıkül çalışma 7.nman
larmda rla m11h\tiyle, gaze eq" ·le 
kendine güvenilir yardımcısı idi. A
ralarında uzun zaman beraber çalış
manın verdiği - itimada benzer - bir 
anlaşma vardı. Biribirlerine miiteka
bilen birçok şeyler bordu gibi idiler. 
Diplomatlar nutuklarım arasıra reise, 
bazen delegelere fakat daima gazete
cilere bakarak söyliyorlardı. Biribir
lerini iyi ve yal::mdan tanıyorlardı. 

ııc * * 
Beynelmilel konferanslarda ihti

mal ki, tahminler, şayialar ağır başlı 
diplomat muhitine, ve tecrübeli dip
lomat taktiğine yaraşmıyan fakat bir 
gazete siitununda bir memleket ef
karı umumiyesine maledildikten son
ra konferans masahmna kadar si.i
rük1enip gelen ciddi mi.inakaşa se
bebleridir ve bu sebe leri işine yarı
yacak bir şekilde diplomata hazırlr
y?.n gazeteci diplomatın düşmanı de
ğildir. 

Bir akşam geç vakit konferansta 
bir İngiliz gazeteci. İngiliz gazeteleri
nin, konferanstaH İngiliz heyeti a
leyhine yaptıkları ne~riyatı anlattık
tan sonra; 

- İngiliz heyeti, Türkiyenin bita
raf kalacağı bir harbta boğazları ka
pama mecburiyetine muvafakat et
memek için Londra'dan talimat al
mıştır. 

Dedi. Ertesi sab h Tas Ajan mm 
konferans muhabiri haberi tamam a
dı. Litvinof'un Moskova'ya dönmek 
üzere hazırlıklara başladığını söyledi. 

Diplomatlar, iki haberi akcıama ka
dar ne teyid ne de tekzib ettiler. Ga
zetecilere iki taraflı serbest çalışma 
icin tam bir imkan verdiler. Ve gali
ba bu arada aralarında ani ştılar. 
Geç vakit Litvinof mechul bir men
bam mechul bir maksadla uydurdu
ğu bu h::ıberi re~mi bir tebliğ ile tek
zib etti. Me<:cle kapandı. 

Beynelmilel konferanslarda gaze
teciler - yaptıkları gürültiiler, aleyh
lerine neşredilen tavzihler, tekzibler 
ile - şaksak ile dayak yiyen ve mu
vaffak oldu lan zaman yalnız diplo
matlan güldüren sırk palyaçoları gi
bidirler. 

Boğazlar konferansı müzakerele
rini - resmi tebliğler ve kısa haberler 
müstesna - lsviçre gazeteleri bile doğ
ru takib etmediler. Tercihan aykırı
lıklar ve aykm ihtimaller üzerinde 
duruyorlardı. Son dakikaya kadar 
hepsi böyle göriinüyorlardı. Önce biz 
bunu kendi kendimize eleman kifo
yetsizliğiy],., gazeteciler ile diplomat
lar arasındaki noktai mı7.ar aynlıöiv
le iwha çalıştık, sonra her şeyi öğ
rendik: 

Montrö'de gazeteciler yazdıklarını 
bilmiyen ve ya?.dıklannın olan biten
le münasebetini tayin edemiyen in
sanlar değildi. Bilakis onların kon
foransı kendilerine göre - bilhassa 
memleketlerine, me<:lek ve karileri
ne göre - bir anlayışları vardı. Onlar 

Yüzme 
miisahal{aları 

Dün Karadeniz havuzunda yapılan 

yüzme müsabakalarının teknik netice
leri şunlardır: 

100 metre sürat 
1 Selman (Altınordu) 
2 Hasan (Gençler Birliği) 
3 Mustafa ( ,. ,. ) 

100 metre kurbağalama 
1 Mehmet (Gençler birliği} 
2 Kamil ( An!ıara gücü) 

100 metre sırt üstü 
1 Necdet ( Güvençspor) 
2 Hasan (Gençler birliği) 

500 metre serbest 
1 Abdullah (Ankara gücil) 
2 Hasan (Gençler birliği) 
3 Keşfi (Gençler birliği) 

200 metrı! ,:erbe!t 
1 Selman (Altmordu) 
2 Mustafa (Gençler birliği) 
3 Sabri (Ankara gücü) 

Yakalanan kaçakçılar 
'Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza örgütü, biri ölü, biri yaralı 82 

kaçakçı, 2006 kilo gümrük kaçağı, 87 ki
lo inhisar kaçağı, 300 defter sigara ka· 
ğrdı, 3 tabanca, 2 balıkçı kayığı ile 41 

kaçakçı hayvanı ele geçirmi~tir. 

Denizli' de zelzele 
Denizli, 2 (A.A.) - Bugün saat 

20,30 da siiırekli ve ~iddetli bir zelzele 
oldu. Zayiat ve hasarat yoktur. 

İzmirde bunaltıcı 

sıcaklar 
İzmir, 2 (A.A.) - Şehrimizde bu

naltıcı sıca!<lar devam etmetke:lir. Dört 
ki§i sıcaktan hayılmıştlr. Bunlardan bi
risi hastanede ölmüştür. 

doğru, yanlış yaptıklarını bilerek ya
pıyorlardı ve yapma salahiyetlerine 
diplomatlar kadar kendileri de inanı
yorlardı. 

Değiştirmek mi lazım? 
iş hiç de göriindiiğü kadar bir ta

raflı ve basit değildir ve beynelmilel 
çalışma bugünkü seviyesinde kaldık
ça gazetecinin tek başına kendini 
değiştirmesi hiç bir şeye ynramıya
caktır. Gazeteci istese bile ken~ir\ 
değiştiremiyecektir. 

"' * * 
Eğer yapabilme iktidamnrz tam 

olsaydı Montrö konferansında biz 
birçok şeyler yapabilirdik. En az 
memleket efkarı umumiyesine toplu 
bir halde konferans verebilirdik. De
legelerimizle gece gündüz beraber 
idik. Bize her şeyi anlatıyorlardı. Ye-
di asprin aldığı günün akşamı sayın 
Tevfik Riistü Aras tam bir saat türk 
gazetecileriyle konuştu. Numan Ri
fat Menemencioğlunu istediğimiz 
zaman istediğimiz yerde görebiliyor
duk. Yazılarımız için yanlış olma
maktan gayri hiç bir kayıd ve ı::art 
yoktu. iyi ve fnyd lı calışmak için 
bütün şartlar lehimizde idi. 

Ne yaptık. muvaffak olduk mu, 
olamadık mı? 

Kendi hesabıma ben; yaptıkları
ma fazla hatta kıymet verenlerden 
değilim. Başlangıçta konferansın ça-
lışma tarz;nı, ve şayialar, tahminler, 
ihtimaller şeHinde ortaya cıkan kon
ferans meselelerini zamanında ve 
yerli yerinde te··bit yo larını bilmi
yorduk. Konferans muhitinde bizi 
kimse tanımıyordu. Tanışmak bilhas
sa itimad telkin e.tmek icin de zaman 
yoktu. Konferan" a h"'rkes calısıyor
du. KimAenin kendini doğrudan do v -

ruya alal·adar etmiyen işlerle uğraş
mağa, yeni aşinalar aramağa, hele 
tanımadığı gazeteci]Prle konuşmnğa 
vakti yoktu. Hadir.;eler yiiri.iyor ve 
cok defa biz ancak arkasmdnn baka-

ı 
biliyorduk. T ecriibemiz olsavdı. şüp
he yok ki cok mı vaffak olurduk. 

Neset Hnlil ATAY 

lJ L U S 

Silijl.-e mehlllbu 

Silifke' de Tarım Kredi Kooperatifi 
Silifke, (Hususi muhabirimiz

den): 
Silifkede, Ulu Önder Atatürk'e 

aid olan Tekir çiftliği etrafındaki 
Tekir, Tekir koyuncu, Tuzra, Ar
karası, Karadedeli, Aşar, Persen
di, Türkmenler, Türkmen uşağı, 
Sökun, Çeltikçi, Çetrefilli ve Mu
hacir köylüleri bir tarım kredi ko
operatifi kurmuşlardır. Koopera
tifin modern metodlara göre or
takları için verimli bir şekilde iyi 
çalısabilmesi ve etrafındaki köy
lere örnek olarak onların böyle 
kooperatifler kurabilmeleri için, 
köylüler Tekir ciftliö-inden örnek • h 

alınmasını düsünmüşler ve bu çift-
liği kooperatifin merkezi yapmış
lardır. Bu itibarla Cumur Reisi
miz köylünün dileği üzerine bu 
ortaklığı kabul edip mukaveleyi 
imzalayarak, 1500 liralık da hisse 
yatınnak suretile bu kooperatifin 
1 num ralı orta<rı olmuştur. 

(Ulus: Ulu Ônderin imzasrnı 
tasıyan. kooperatifin kurulrısuna 
aid tarihi vesika ile, bu vesile ile 

Büyük Şef ve Ekonomi bakam a
rasında çekilen telgrallan 14 ta
rihli sayımıza koymuştuk.) 

Hız kaynağı pek büyük olan 
bu kooperatifin pek yakında mem
leketimizin en büyük kurumların
dan biri olacağı ve ortakları olan 
köylülerin de mali bakımdan güç
lük cekmivecekleri şüphesizdir. 

Vaktiyle cihan piyasasının en 
güzel pamu~unu Silifkenin yetiş
tirmis olduğu ziraat tarihlerinde 
yazılıdır. 

Çeltik ve fıstık gibi öteki zira 
at ürünleri icin de çok elverişli o
lan Silifke toprakları, ovanın or
tasmdan geçen ırmak vasıtasiyle 
sulandı~ı takdirde çok nefis ürün 
vereceğine şüphe yoktur. Ve su
lama tesisatının 300.000 liraya mal 
olacağının yapılan keşif netice
sinde anlasıldığı ve bir tecrübe o
larak ise Silifkeden baslanılaca~1 
yolundaki rivayet halkça duyul
duSiundan, herkes sevinç içinde 
bulunmaktadır. 

IIar.b ve faşizm aleyhtarlığı günü dolayrsile 

~-- ovyet gazetelerinin 
yazdıkları 

(Başı 1. inci sayfada) 

büyük Sovyet ulusunun şevk ve heye
canım bulacaktır . ., 

Pravda gazetesi de §:U satırları yazı· 

yor: 

"Kuvvetlerin yeni bir harb için se
ferberliği, diplomatik, ekonomik ve ide
olojik bütün istikametlerde devam et
metkedir. Faşist Almanya, gelecekteki 
taarruzuna şu veya bu suretle zarar ve
rebilecek milletleraarsı andlaşmaları ve 
vecibelerini parça parça ediyor. Alman
ya milletler cemiyetinden çıktı, Lokar
no andlaşmasmı bozdu, kollektif emni
yetle alay etmekte ve faşist bir siiel ko
valisyon tc~kil eylemtkedir. Almanya 
şimdi Danzig ile Mcmel'in ilhakını ha
zırlamakta, Avusturya da en mühim si
yasal mevzileri ele geçirerek Çel·oslo
va ';yanm strateji bakımından çevrilm 
sini başarmakta, Macaristan. Yugoslav
ya ve Yunanistana ekonomik surette 
nüfuz etmetke ve bu ekonomik nüfuzu
nu doğuya doğru genişletmetkedir. Al
m:ınya Lehi.,tanı filen kendisinin doğu· 
da bir devsirme askeri haline getirmiş 
ve Finlandiyayı da simaldc hir fasist i
leri karakolu haline getirmef.e çalış
maktadır. Şu son günlerde fa izm İs-

-=&,;. 

Giin<lc h 

t •· :uız \ Et ı ' AZı ..... LD -

( ı ı. im .. ı sayf .. aa) 

acan Keı al.zmd.... her hedefe 
u 

4

ttşl rıcı • udret 'c ku ve m u
lunduguııa yüre den irıanmı'ltır. 
Yeni ~ azif el ere de bu inanç içın
de daima \.aze bir enerJ' ı. , ~oşa 

caktır. 
Başbakan, 1 uvvetli ve heybellı 

bir Türkiye'nın en f ydah bir sulh 
unsuru oıacağını ve buna aid kara
rımızı ço .,. ....... ıh olar.ık ifade et
mişlerdır. Y c. paı c bır itima ın 
ç ıçev~l1;.dıg1 bu çok ... am"mı sozıe-
re oz mc nasını ~ercmıycnler için 
ele nu ı ... n da Kai ı hiıküm.eı 

vnrdır: 'Hızim bu siyasetımızi hoş 
goren.er bız role beraber ça ış
ı ktan is itade edece! ler r. bı
zim bu sıyase imizden ayrı bır sı
yaset ta "ıo edecegımızi umanlar, 
elbette inkısara ugrıyacaklardır. ' 

Yeni zaferimizin taze heyeca
nı içinde sulhun kuvve ine in ndı
ğımız kadar kuvvetin su hçulut'U
na da inandı,)mız daha vnzıh na
sıl ifade edilir 

panyada faşist suikasdinin yapılmasına 
doğrudan doğruya iştirak etmiştir. 

Doğuda japon emperyalizminin şim
diye kadar harb ilan etmemesi, büyük 
barış ülkesi olan Sovyetler birliğinin 
varlığı sayesindedir. Sovyetler birliği bö
lünmez barış ve kollektif emniyet ile 
mllletler cemiyetinin sağlam bir barış 
kurumu haline getirilmesi için olan sa

vaşına şiddetle ve değişmez bir surette 
devam etmektedir. 

DiL KÖŞESİ 

.. Bu haberi il1tiyat kaydiyle telakki 

etmek lazımdır." 

işte durmaksızın şikayet ettiğimiz 

tercümecilik derdinin bir tezahürü da-
• 

ha! "Kaydi ihtiyat" terkibini tersine 

çevirip ''ihtiyat kaydi" şekline sokmak

la türkçeleştirmiş olamayız. Dilimizi 

çirkinleştiren bu kötü zihniyetten ken· 

dimizi kurtarmalıyız. ''ihtiyatla telokki 

etmek .. " şekli maksadımızı ifade için 

kafidir. 

"İspanya'dan dün gelen haberler, 

kati günlerin arifesinde bulunduğunu 

göstermektedir.'' 

Bulunmak fiilinin faili nerede? ls

panya olamaz, çünkü "lspanya'dan bu
lunduğunu" türkçe değildir. Sonra 
''kati günler" ne demektir 

"İhtilalcilerin kaynaklarından veri

len haberler .... " 

"] htilalcilerin kaynaklarından .... " de

ğil "ihtilalci kaynaklardan .. .'' demek 

doğrudur. 

"Köylerimizin ülkü çevresinde de· 
ğerli ve köklü çalışmalarını gördükçe 
sevinmemek kabil midir?" 

Bu ne müphem, ve adeta kemiksiz 

bir vücudu andıran bir ifade! "Ülkü 
çevresi" ne demektir? Çalışmanın kök
lüsü nıısrl olur 

"Gündüz mutad hayatını bitiren
ler ... " 

Bizim bildiğimiz, hayat geceyle de
ğil, ölümle sona erer. 

Bütün ülkümüz sosyete hayatını ya
~mak olduğuna göre ... 

Herhalde inkılfıb Türkiyesinde bü
tlin ülkiinün sosyete hayatı yaşamaktan 
ibaret olduğunu sanmıyoruz. 1.1uharrir, 
burada "cemi}·et'' kelimesi yerine ''sos
yete" lcelimesini koyarken bu iknicinin 
dilimizde nldığı pejoratif mananın far
kında değildir. 
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Ycmhılar 

Aile ~.. ·st· ~ W 
Dün sab lh gel n fran ız gaz 

lerinde şu işitilmemiş haberi 0 

dum: "Bir teğmen, bir ay evel, 
mi iki yaşında bir genç kızla, an 
nın rızası hilafına evlenmiştir. An 
gelinini istememektedir; çünkü ., 
drahoma verecek kadar zengin d 
dir. Diiği.in günii kadın gelmiş. k 
kunç bir kavga çıkarmış, fakat a 
ya girilmiş. oğlu da gönlüne hüktr. 
demiyeceğini anasına mülayemet ' 
azimle anlatarak evinin kapısını k 
disine kapamıştır." 

Aradan birkaç ay geçmiş, . 
oğlunun manevrada olduğu bir g\J 
gene gelmiş, gelini tarafından n 
ketle kabul edilmiş ve nihayet ö" 
yemeğine oturulduğu sırada ar .. 
rında klasik bir kaynana-gelin gürtJ 
tüsü kopmuştur. 

Hikayenin buraya kadar olan k 
mı, aşağı yukarı, diyelim ki .. tabii?• 
dir. 

Bu gelin-kaynana kavgasının et' 

reyan ettiği apartmanın önünden g 
çenler, bir pencerenin açıldığını ~ 
yarılmış başından kanlar akan bif 
genç kadının "imdad!!" diye bağırır· 
ken bir yaşlı kadının da yaralıoJ11 
saçlarından tutup içeri çekerek pell' 
cereyi kapadığını görüyorlar. Bu hl' 
zin manzaranın şahidi olanlar durtl' 
yor, aralarında görüşüyor ve nihayet 
mi.idahaleye karar veriyorlar. 

Ve önce apartmanın, sonra Ô' 
kavga olan odanın kapısını kırdıklll' 
rı zaman karşılaştıkları manzara İtl' 
sanın aklını başından alacak derece' 
de fecidir. Bir cocuk denilecek kadıJt 
ufak tefek sarıŞın bir genç kadın, ~
zü gözü kanlar içinde, bir iple asıl• 
mış olduğu çivide sallanmaktadır. 

Kaynana, gelininin başını yardılt• 
tan sonra kendisini kaybettiğini ger 
rünce hazırlamış olduğu iple onu bit 
çiviye asmış ve aşağı kata inip mı.ıh• 
zene saklanmıştır. 

" " Barbarlığa veya anarşik cinsi m~· 
nasebetler uçurumuna diişmeksizı11 

cemiyetin temadi edebilmesi içiıı 
dünkü, bugi.inkü ve yarınki nesill:' 
arasında en zaruri, yani en tabii bag: 
lanrna şekli olan aile, kendini gerı 
telakkilerden kurtarıp istiklaline k~· 
vuşmadıkça böyle görülmedik facı· 
alara da sahne olacaktır. 

Gelinini asıp öldüren kaymı.nanıll 
zihniyetini nasıl tahlil edebiliriz? aıı 
sadece bir patoloji hadisesi midir? 
Böyle bile olsa onun kaynağını ge· 
ne aile telakkisinin yanlışlığmda ar • 
mak lazım gelmez mi? 

Mesele şudur: Kaynana oğlunıt 
kendi refahını temine müel kel b r 
nevi kapital saymakta ve onun szı· 
adetini de başka kapitalleri çekrııe 
kudretinde görmektedir; o ~ıu ke ı• 

b . . d rı· disine bakacak ve unun ıçın e ze 
gin bir kızla evlenecektir. Bu göri.1.~ 
dimağın, gönlün ve hatta cismin ~· 
cablannı tamamile inkar etmekteclı~ 
ve izdivaç telakkisi bu kadar basit b 
formüle irca olunmuş bulununca dil 
onun dışında kalan geniş hayat zar~· 
retleri, küçü~ ~urju~a ~adını !çin, b~: 
rer his ve fıkır dalaletı h'llıne g b 
mektedir. Şu halde bu dal"l te se\~ 
olanı ortadan kaldırmaktan bas • 
çare yoktur. 

ı dad " d' . . . . . leyeıı •• m 1 ıye ınım ımm ın s .. 
genç kadınla onun kanlı sacların . , 
nlmış olan ihtiyar kadının havali~~ .. 
ni çerçeveleyen tabloyu, bu dar v• 
şünüşi.in timsali olarak intibahla sc, 

retmeliyiz. ld • 
Halbuki ana ve babanın çocu ·, 

'f · l cef1\1 
nna karşı olan vazı esı, on n .

1 1 t 
yetin disiplini içind~ . mesu~ aı ~· • 
kuracak s~ı~ett~ ~et~ş~ınnc~tı:· N 13. 
nin saadetı ıse ıstıklalındedır. ~ 
===================~=-~ 

R P 'I. 'ı'n ••••······· :, 

j:::·····ı··· u ih c"Öer
0 

.e•:~. I 
Ankara ve İstanbul nıver i 

•. d" - . ·nıcı· : 
telerinde R. Peker ın ver 1 1 1 

: be• 
• lab derslerinde tutulan tale ! 
: • • · 6oıı· : : notları gözden geçırıldıktcn i 
: • hll" • 
: rıı ULUS Bnsımevince ldtnP i 
• ' t taP • 
: tinde basılmıştır. 1'24 snyfo u ! 
• f kflr" • 

eser ynlnız basma masr ı ! 
' otJ ' 

• şılığı olo.rak her yerde ON KU" · i 
: ŞA satılmnhladır. • ... : · ............ ··········· ··························· 
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·yadlarıo -aa lklDCI g·· 
d 

bitirmiş!cı·dir. Sinc:matograf 

l<' (Ba:jı J. inci sayfada) 
akat arjantinli Zabala ile Oliva ve a

nıc 'k 

nı zaman a . ı bu 
. . le tesbit edilen vazıyet er,~ 

vasıtaı.ıy . . f" ugrı -
İspanyol ihtilalini kısaltmak. • • 

ıçın 

i ~l ah Lashm sürprizler yaratmaları 
htu:naı d h·1· . a ı ındedır 

le BugUnkü progra:nda 800 metrelik 
oşunun tasfiye maçları da vardır. 
kadınlar, cirid atma müsabaakla~ı 

l'~pacaklardır. Bu müsabakalara on bır 
;•llet iştirJk edecektir. Alrnanyanın 

hlYter ve Krüger adlarındaki şaınpi· 
~Onları ile altın madalyayı kazanru~s: 
ıhtirnali galibdir. 

Allt'Iİzm nıii.sflbakala~ı _ 
'Serlin, 2 (A.A.) _ Sabahın ıl~ saa 

ltri d . . . h lk yıgınları n en ıtıuaren kesıf a 
atıetiztn müso.bak-.laı ıııda haı:ır bulun· 
tna'- ·· 1 ~ ..,.idiyorlar · ıı; \\zere stadyı.>ma < ogru & 
<:lı. 

S 1 d ~ zaman. 
r.çıne müs<ıbakaları lıaş a ıgı 

tribunJercle elli binden fazla seyirci var· 
dı. 

·· bakala -GULLE ATMA seçim musa 
t ff k tan atletler ında kazanmnga nıuva a o 
~ııntardır: 

Biriuci aıup: . 
l<untsi t'Finlancliya). Zailz (Ameıı· 

ka), Viding (Eston}a). Slök (Alman!, 
l'orren (Amcıika). Fransis (AmenkaJ. 

lki11cı grı•p: .. 
Hoı.ılicek (Çckoslvvakya), Volke 

(:>lman), Uaranyi (ınacar), Duda (Çek· 
0~10\ak) , Baerl,.md (Finlandiya). Berg 
(ısvcç). 

YA•~SEK ATLAMA"rla Lf.5 metre· 
yi &tçerek ka ·::ınanlar şunlaıdır. 

Bırırıcı grup. 
Albritton (Ameııka), Kuuse (Eston 

Ya), Brasser (Felemenk), Placvezk (Le· 
histan), Yata (Japon). Gchmert (alınan) 
l'oribio (Filipin adaları). Bodosa (ma· 

t::ıq, Otto (Danimarka). 

lkirıci gıup· . 
E enberg (ıs· 

Asakunıa (japoıı). gg k lt 
· Af "ka) Met a Veç), Th,akcı (Cenuhı rı ' . 

K k ( Fin landı ya). 
(Avusluralya), ot as . 
u d ) Conson (Amerıka), 
naley (Kana a • ) 
Öd k 'isveç). Verinkötz (alman ' 

mar ' ·r ) Ka 
Tanaka (Japon), Nevman (ingı ız : -
liına· (l'inlandiya), Turber ( Amerıka). 

JOO mt•tn•lik koşu 
. (A A ) ıoo metreJik ko-

Bcrlın, 2 · · -
iunun seçme müsabakaları: 

Birinci grup: . 
Birin . , Stranclberg (isvec), zaman. 

cı • ,:ı etenler: 
10 sı ıo saniye arkasın~..ın g 
Osendarp (Felemenk) ve Vikoff (A· 

mcrika). 
ikinci gIUp: 

"k ) Zaman: Birinci Ovens ( "merı a .. 
10 2/ 10 saniye "yeni dunya rekoru~ur 

ı · ) ve Lınd· 
Arkasından Hcnni ( svıçre ' 
green (isveç) gelmiştir. 

Üçüncü grup: . 
Birinci Metkalf (Amerika) za~~m · 

l 1 Pennıgton 
10 5/10, arkasından ge en er. 
(İngiliz), Beveren (Felemenk). 

Dördüncü grup: 

B
. . . Borehma\·er (alman), zaman 
ırsncı • S iney 

10 5/10 arkasından gelenler. Sv 
• d ) uzu· 

(İngiltere). Maefe (Kana a ' ve 

ki (japon) durlar. 
"k. atlet varı§ noktasını ay· 

, Bu son ı ı • 

. . 1 tten hangisının tas ıyeye 
ıkı ate . 

Fransa ingiltere ve İtalya ya müracaatta bulundu ·· t recektır. 
yacagını gos e . ni bir dün· 

Amerikalı zencı Ovens :ı~ki finalın 
a rekoru kurmuş olup ya B 

y . . . ütün bu i~ler olurken . 
favorısıdır. B . Pentatlon'· 
Hitlcr sUldyoma gelmt§ ve 
d hazır bulunmuştur. . 

a . k g025 puanla ıtalyan 
Bu musaba ayı 

ctır onun arkasından ge· 
Abba kaıanmıT . 

1 
Hendrick ile bel~ikah Mo· 

lenler, a ınan 
let'dir. 

l'iiksek atlama 
B rn 2 (A.A.) - Yüksek atlama 

er ı . k nmış 
müsabakaları, amerikahların a~a , 
oldukları üç galibiyetle son~k enn) ış~,~~2 

B. . i Korneliı (Amerı a ' . 
ırınc · onu ol -

metre atlamış ve dünya şaınpıy 

muştt~r. . Albritton (Amerika). dır. 
kıncı 

Rekor 2.03 metre. 
Üçiıncü, Thurber (Amerika), rekor 

2 metre. 
10.000 nwtrelik kot}U . 

Berlin, 2 (A.A.) - ıo.ooo m.etrelık 
koşu fenlandiya'tıların büyük ~ır mu-

' • • 1eıerine vesıle ver· 
Vaffakiyet temın e .k 'l 

ı · amerı a ı· . f Fenlandiya atlet en, 
mış ır. üsabakasında yap· 
}arın yüksek atlama m . 1 d" 

.. 'Jk .. yeri elde ctınıı; er ır. 
tı:darı gıbı, 1 uç denlcri 

Cok güzel yapılmış ve seyre b 
, kaptırmış olan u b .... k bir heyecana 

uyu . teri şıınlardır: 
müsabakanın netıce . 

B
. . . Salminen (Fenlandıya), re· 
ırıncı. 

d k·ka 
kor 30.15 4/ lO a 1 

• ) 30 15 
ı . . Askola (Fenlandıya , · 
kıncı, 

6/100 ~~ki~a.İsoholo (fenlandiya), 30.15 
çuncu, 

2/10 dakika. ) 3o 25 
Dördüncü, Murakoso (japon ' . 

5/10 dakika. 8 2;ıo · ·r > 30 2 Be§inci, Burns (ıngı ız • · 
dakika. 

Altıncı, 

dakika. 

Zabala (Arjantin), 31.22 

tltma m;;salmkllları 
(kadınlar) 

Ciritl 

Bertin. 2 ( A.A.) -
Cirid atma ,'kadınlar": 

. . . • Tilli Flayşucr (alman), re· 
Bırıncı. . · d 

8 t re "yeni bir olımpıya kor 45.1 me • 
rekorudur" ) 

İkinci: Luise Krüger (alınan • re-

kor 43.29 metredir. . k . 

Ü 
. .. MarJ·a Kvasnıevs a (lchıs· 

çuncu: . 
k 41 80 metredır. 

tan). re or · l' · / 
Giillt• ntmatln ~·eni bir o ımpıyac 

rekoru .. 
. A A ) _ Gülle atma mu· 

Berhn, 2 ( • · .. 1 k l6 20 metre 
ta atman Vo t e. . 

sabakasıııc . . d rekoru kurmu tur. 
ne ycııi bir olırnpıya • ı· 
. . l l omlos'a yemi<' 

/)ulflr r • ~ Ağzına kadar do· 
Atı.na ı (A.A.) - .. 

• ak am güreş mu· 
lu olan stadyomda bu ş 

k 1 yapılmıştır. 
saba a ar~. b ka gösteriş mahiyetinde 

tik musa a • 
"k" unanlı güreşçi arasında ya· 

olan ve ı ı y . .. 1 

1 
eko-romen tarzında bır gureş o • 

pı an gr 
mupu~ . 

Londos ile Dinarlı arasındakı çarpış· 

19 25 de başlamış ve saat 20.22 
ma. saat · . . 
de Lodo 'un galibiyeti ile sona ermıştır. 

(Başı ı. inci sayfada) 

Hiikiimete aadık kuvvetler 
ıUadride geliyorlar 

Madrid, 2 (A.A.) - Valansiya'dan, 
hükümete sadık garnizonun bir kısmım 
taşıyan iki tren beklenmektedir. • 

nir şehir hiikiimetin eline geçtı 
· · hususi El • sosyalista gazetcsının .. .• 

·· huku· kaynaktan aldığı bir habere gore, . • ·r tındekı met kıtalan, Guadalajara vı aye . 
Kastillo'yu almışlar ve 86 isi öldürmüş· 
terdir. 

ık • l "l" larak bulundu ·ı ı.renera o rı o .. 
M~drid, 2 (A.A.) - Guadarama hu-

h .. k .. met subayla· 
cumuna i~tirak eden u .u .. ETAOlN 
rı tayyare kışlalarında çınırnır 1 

dini ve a
rak general Berrera'nın cese 

. al Gonza-
miral üniforınasıyle de gener 
lcz Dara'nın cesedini butmu§lardır. 

ispanyadaki ihtilfıl dolayısile ingilir: 
ingiliz jandarnıaları 

M"'lridtle normal hayat b<ı~lıyor 
.Madrid, 2 (A.A.) _ Tiyatroların bir 

çoğu tekrar açılmıştır. . 
Havas ajansının Samosıerra cephe-

sindeki muhabiri, asilerin faaliyetinin 
ehemiyetli surette azalmış olduğunu 

bildiriyor. 

Asi subayların çoğu intihar 
ettj ı eya i;ldii. 

Madrid, 2 (A.A.) - Royter bildiri

yor: Sokaklarda daima silahlı k~msele.~ 
dolaşmakta olmakla beraber, :ı:chırde su-

kun caridir. 
Hükümet ve isyan kuvvetlerinin du· 

rumunda pek az değişiklik vardır. Gre
nada, Majork ve diğer şehirlerde asiler 
şiddetle bombardıman edilmişlerdir. 

Madride gelen haberlere göre, bir
çok asi subaylar ya intihar etmiş veya
hut son iki gün içindeki muharebede öl-

müştür. 
Yabancı memleketlerden posta çan-

taları artık geliyor. Fakat büyük gecik· 

me vardır. 

..4. !!t•rirı elirıden IW(,,;'Un 
iki gerıercıl 

Madrid, 2 (A.A.) - Leon vilayetin
de biler tarafından yakalanan general 
Garcia Kaminero ve Rodriguez Rami-

Solda: Yüksek atlama müsabakasında i
kinci gelen amerikalı atlet Albritton, 2.076 
metre atlarken (birinciliği amerikalı Korne
lis alarak dünya şampiyonu olmuştur.) -
Sağda: amerikalı zenci atlet Ovens, çıkış 
yaparken (bu atlet, yüz metre sürat koşu
sunda 10. 2/ 10 saniye ile yeni bir dünya re

• 
koru kurmuştur.) 

• 

rez, kaçarak Portekiz sınırlarından Mad- Hiikiimet~ aadık bir 
ride gelmişlerdir. Generaller hükilmc- kumandan öldiirüldil 
tin emrine amade olduklarını bildir· 
mi§lerdir. 

Barıelondaki amerikan /abrılia
larına el konuldu 

Vaşington, 2 (A.A.) - Dı! bakanlı· 

ğına Barselon konsolosluğundan gelen 

bir telgrafta Barsclondaki amerikan o

tomobil fabrikalarına "Katalonya faşiıt 

aleyhtarı komite,. tarafından el kon· 

duğu teyit edilmektedir. 

Konsolos, Ford ve Ceneral Motora 

fabrikalarının hiç bir otomobili mlisa

dere edilmediğini tasrih etmektedir. 
Fabrikalar mühürlenmiştir. 

topraklarma sığınmak istiyenleri 
zorla durduruyorlar 

llueskaya hiikiimeıe geriyor 
Barselon, 2 (A.A.) - Havaı ajansı

nın Oragon cephesindeki huıuıi muha
biri, albay Villalbanın kumandasındaki 
cumuriyet kuvvetlerinin Hueskaya 12 

kilometredeki Bietano köyünü işgal et
tiklerini bildirmektedir. 

Hilkümet kıtalarmın Hueskayı bu· 
gün işgal edecekleri sanılıyor. 

Gcııcrul fmnko F<ıstal-.i lejiyorı-

lcırı lsıJCm)·aya gecirmc"i 
dii§ii.nyor 

Tetuan, 2 (A.A.) - Havas ajansının 
Tetuan muhabiri, bu şehrin tayyare 
mcydanrndn yedi tayyare arasında iki 
Yunkcrs tayaresi ile bir Marketti RÖr • 
miış, fakat hangarlarda başka tayyareler 
bulunup bulunmadığım öğrenememiştir. 
Ceuta, hükümet tayyarelerinin bombar· 
dımanlarından pek o kadar müteessir 

olmamıştır. 

Havas ajansı muhabiri, Ceuta ile 
Tctuan arasında İspanyol lejyon etran
jerinc mensup kimselerle yüklü on kam 
yona rastlamıştır. Bu hadise gösteriyor 
ki General Franko, Fas'daki lejiyonları 
hava ve yahurl deniz yolu ile İspanya • 
ya geçirmek tasavvurundadır. 

S"n Scbmtierı lıi;lgesimle 
t•uziyct 

Bayonr.e, 2 (A.A.) - <Asiler, munta· 
zam kıtalar ve halk cephesi grupları la· 
rafmdan işgal edilmekte olan Tolosa'
yı çevirmişlerdir. Sensabastiyen'e 60 
kilometre mesafedeki Tolosa mezarlık· 
larma kadar muharebe cereyan etmiş

tir. 

Asiler lıir lmz"ıına 11ğrmlılcır 
Bayonne, 2 (A A.) - Sınırdan alınan 

haberlere göre. Guaclalup topçusu asilerı 
bozguna ugratn11ştır. Asiler Sensalıas • 
tt}'em.lcki beasain üzerine taıuruz teş~ll· 
hüsünde bulunduktan sonra ged çekil • 
mişlcrdir. Bu bölgeye gönderilen y<'ni 
cumuı iyet kuvvetleri aı.ilı"ri püskürt · 

meğe çalışmaktadırlar. 

lsımrıyaycı gitlec,•I• lwrb gcmil,•ri 
Tulon, 2 (A.A.) - Trombe ve Brcs

tois torpido muhribleri bu akşam 1span
ya'ya hareket etmişlerdir 

Sidi İbrahim ve Sidi Belabes ism·n
deki fransız gemilerine Alil,ante ve Va
lensiya'ya giderek fransu: teb~as•nı al
maları icin telsizle emir verilmiştir. 

Madrid, 2 (A.A.) - Guadamarra 
bölgesinde hükümete a.adık bir kuvvete 
kumanda etmekte olan albay Puig, ileri 
bir mevziden dönerken asiler tarafından 
atılan mitralyöz kurşunlariyle telef ol
muştur. Kendisine refakat eden mUfre. 
ze, bilerin mitralyözcülerini öldürmüı· 
tür. 

J>eseta düşüyor 
Cebelilttarık, 2 (A.A.) - Peseta mil 

him surette düşmüştür. Saraflar, nor
mal fiat olan bir ingiliz lirasına 36 pese
ta yerine bir liraya 60 peseta istemekte
dirler. 

Fransızların lsıum.rn.Hı oları ı·p
rncekfori blohe etlil-ec,•I; 

Paris, 2 (A.A.) - Sanıldığına göre, 
ticaret bakanı, dış işleri bakanı ile görü· 
güp uyuştuktan sonra, fransız tüccar ve 
endüstriyeUerinin lspanya'ya olan vere
ceklerini bloke eden bir karar almıştır, 

fı'rmısız elçisi i/,. 60 miiltn·i 
Frarıscıya gcldilt•r 

Hcndaye, 2 (A.A.) - Dün San Se· 
bastien'de bulunan fransız elçisi B. 
Herbert bu akşam beraberinde 60 fran
sız mUltecisi olduğu halde bir harb ge
misi ile Sen Jan dô Lüz'e gelmiştir 

Lero ada ıııda 
Bir barut deposu yandı 

Atina, 2 (A.A.) - Deniz bakanlığı 
aıağıdaki tebliği neşretmiştir: 

"Leros adacığında kain 3 numaralı 
barut deposunda bir yangın çıkını tır. 

Bu depoda Averof zırhlısına aid barut 
bulunmakta idi. Barut deposu kamilcn 
yanmıı ve conradan yangının önüne ge
çilmiştir. İnsanca hiç bir zayiat yoktur. 
Sanıldığına göre barut kendi kendine 
birdenbire ateş almıştır. Fakat ayrıca 
tahkikata başlanmıştır.,, 

Gazetelerin verdigi haberlere göı c, 
bu depoda mevcud olan barut 1913 de 
satın alınmış yabancı barutudur. 

l{urtardcın japon 
balıkçıları 

Moskova, 2 (A.A.) - Tas ajansı bıl· 
diriyor: 

Kamçatka'daki Petropavlosk'dan bil 
dirildiğine göre, 23 ve 25 temmuz a 
Kamçatka kıyılarına gelmiş olan ıki jıı
pon balıkçı vapurunun balıkçıları. sov
yet sularına girme izni almış olan ilci 
japon gemisine teslim edihnişlerdir . 

Japon delegeleri, bu balıkçılara ya
pılan yardımdan dolayı sovyct sınır "le• 
murlarına teşekkür etmişlerdir 

Netrüs o 
si lalı 

asl{erle .. ine 
ve }ive ·~il 
llulclu 

(Başı 1. inci sayfada) 

olamadım. Fakat başka tarafta lıiı 
istikraz akdine muvaffak olcağımı ü
mid ediyorum. Bu maksadla burada bir 
komite vücuda getirilmiştir ve şimdiye 
kadar elde edilmiş olan neticeler, ümid 
verecek mahiyettedir. Bundan böyle 
Habeşistanın cenubu garbisindeki kuv
vetlerimizin yiyecek, içecek, silah •;c 
mühimmat ihtiyaçtan geniş ölçüde te
min edilmi tir. Benim vazifem, askerle· 
rimin yanr başında son bir savaşa attl
maktır. Her halde } abancı bir toprakta 
ölecek değilim. 

IJessif•'ııin grr i alındz;iı yalan 
Roma, 2 (A.A.) - Dess"e'~in istir· 

<lad edilmis oldu u haberi kati surette 
te'. ib cd' mekt clir. 

R i mal f'll r, do u Afr'kısınd..,ki 
v::ı iy t ., ıı rmal olJ mu n:;.vc evle· 
mekt d"r, 
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SAYFA 4 ULUS 

Tarihdeki garib vakalar 
v 

Yazan: Max KEMMERlCH 

Bir asrı kadar sonra. bu takiblerden 
kaçıp Pelvu dağına sığınan ve orada bir 
mağaraya dolan dinsizlere kallı Papa
nın bir vekili şu insani cezayı tatbik 
etti: Magaranın ağzında büyiik bir ateş 
yaktırarak içerde bulunan kadın, erkek 
ve çocuk 1500 kişiyi kısmen ıiumanda 
boğdu, kısmen yaktı. 

4 

1550 senesinde Provans'da öldürü • 
len ve yakılan "pak hıristiyanlar'' m 
adedi, kadın ve çocuk da dahil olmak 
üzere 3.000 den fazla idi. .. 

Papanın tayin ettiği biı· Fransiskan 
engizitörü 1382 senesinde 22 kişilik bir 
haydud çetesiyle münasebete girerek 
bunlara dinsizleri yakalayıp öldürmek 
vazifesini vermiş ve bu dini hizmetten 
dolayı çete başı Girardo Burgarone'ye 
kilise masraflarından ücret tediye et
mi. tir. 

Papa onuncu Leon Luter'in: "dinsiz
leri yakmak ruhulkudüsün arzusuna 
muhaliftiı·· sözünü dinsiz bir laf ola
rak tel'in etmiştir. 

Aynı katolik kilisesi bugün öliılerin 
Krematoryom'da yakılmasına muha
liftir. Her halde canlı olarak yakılma
dıklan için. 

"Tt:miz hıristiyanlar" neden yakılı
yordu? Dinsiz diye mi? İncile inanmı
yorlar diye mi! ahlaksız bir hayat sü
rüyorlar diye mi? Bilakis bu adamlar 
incili hürmetle okuyorlar, orada yazılı 
şeyleri !atbika çalrşıyorlar ve ahlaksız· 
hktan şiddetle kaçınıyorlardı. 

ıe: 

Goslar şehrinde 1051 de toplanan 
peskoposlar meclisi birçok kimseleri 
tavuk kesmekten ve yemekten kaçındık
ları ve yalnıı nebati gıdalarla yapdık
ları için dinsiz addederek yaktırmıştır. 

ıjl 

1184 seneainde lstra.ıburg'da dinıiz· 
terle papaslar arasında aerbeıt müna
kata yapıldı. "Dinıi:.ı:ler'' her ıözlerinl 

incile dayanarak a<Syledikleri için pa
paslar fena halde ııkıştılar ve "ancak 
Roma klliıeılnin ıözlerl dolrudur" di· 

ye karar vererek incile dayanan ''din· 
siz??'' teri yaktırdılar. Yananlar 80 kiti 
idi. Serbest bir münakaşanın sonu? ... 

• 
Bremen başpeıkoposu ikinci Con

rad'm o civarda Stedinger tabir olunan 
bir kısım köylülerle arası açılmıştı. 

Köylüler kilisenin tahakkümüne boyun 
eğmek istemiyorlardı. Bunun için papa 
dokuzuncu Gregor bu köylüler aleyhi
ne haçlı seferi yapılmasını emretti. Bü· 
tün şimali Almanya prensleri, papasla
rın bu merhamet ve insaniyet 1 ! dolu 
emrini yerine getirmek için °Stedinger
lerin üzerine yürüdüler. O zamanki bir 
tarihin yazdığına göre: "Yağma ve hay
dudluk aldı yürüdü. Kadınlar ve ço
cuklar öldürüldü, yalnız yeryüzü de
ğil, gök yüzü bile kana boyandı. Yalnız 
şehirler ve köyler değil, yakalanan 
insanlar da yakıldı. Böylece hıristiyan 
kilisesinin şan ve şerefi köylülere an
latıldı." 

Üçüncü defa olarak bu Stedinger'ler 
aleyhine yapılan bir seferde haçlı ordu-
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Çeviren: S . .A.L! 

lar deniz kenarındaki bendleri yıkıp 

halkı suda boğmak iıtediler. Halk şid
detle mukavemet etti, fakat Alteneş 

mevkiinde galib gelen kilise ordusu 
6000 kişiyi öldürttü ve bugün Bremen 
şehri için dini bayram sayıldı. 

Marburg'lu Conrad adında birisi 
1212 yılında lstrazburg'a engiıitör ta• 
yin olundu ve işine 80 dinsizi yakmak
la bac:ladı. 

• 
Bu allahrn askeri ve müşfik İsa'nın 

vekili dinsizleri yakmak için, eski bir 
tarihte yazılı olan şu basit yolu bul
muştu: "Konrad ve a<lamları şehirlerde 
ve köylerde kimi isterlerse yakalatır

lar, hakimlere teslim ederler ve sadece: 
Bir. tıllahın vekilleri bu adamdan elimi
zi çekiyoruz, çünkü bu dinıizdir.'' der
lerdi. Ba§ka bir delile hacet yoktu. Ha
kimler kilisenin elini çektiği bir adamı 
yakmağa mecbur idiler. Çünkü hakim

ler kilisenin yardımı olmadan hiç bir 
şey yapamıyacaklarını biliyorlardı. Bir 

giın memlekette hüküm süren prensle
re şöyle dediler: Biz birçok zengin din· 

sizler yakıyoruz. Bunların malları si
zin olmalıdır; ve peskoposluk olan şe· 

birlerde bu malların yarısı pcskoposun, 

yarısı kıralın veya diğer hAkimlerin ol· 
malıdır. Bunun üzerine bunlar sevindi· 

leı;. Memleketteki engisit&-lere yardım 

ettiler ve bulundukları ıehirlere bun· 

ları çağırdılar. Böylece birçok masum 

insan da diri diri yakıldı ve malları pa

paslarla prensler ve hikimler arasında 

takıim edildi. Bu ticaret o kadar genit

ledi ki, neden böyle barbarca hareket 

ediyorsunuz ıualine: "Aralarında bir 

günahkar bulunduğu takdirde yüz :ü· 
nahsızı da yakarız 1" diye cevab \'erme· 
ie bafladılar.'' 

Bu Konrad isimli peakoposun emri 

ile 1231 ve 1233 senelerinde Atmanya

da neler yapıldığını gene eski bir ta· 

rihten alalım: 

''Hiç kimseye kendini müdafaa mü

saadesi, hatta bir müddet düşünmek 

fırsatı bile verilmezdi. Derhal mücrim 

olduğunu söylerse töbekar olarak saç

ları tırat edilir, inkar ederse dinsiz di

ye ateşte yakılırdı. Töbekir olanlar da 

yakayı kurtaramazlar, cürüm ortakla

rını söylemeğe mecbur edilirlerdi, aksi 

halde onları da yakarlardı. Bunun için 

bazı masumların da yakıldığı zannolu

nuyor ( ? 1) Çünkü birçoklarını canla

rını ve mallarını kurtarmak için yalan 

itiraflarda bulunurlar ve cürüm ortak
ları göstermeğe mecbur olurlardı. Bu· 
nun için hiç alakası otmıyan insanları 
ihbar etmi~ler ve bunu istemiyerek 
yapmışlardır. Aleyhine bu yolda dava 
açılan hiç bir kimse için ~efaatte bu
lunmak mUmkün değildi. Böyle bir şe
ye ceaaret edenlere de dinsiz gözfyte 
bakılırdı. Papa bu gibilerle dinsizleri 
saklıyan1ara da aynı cezanın verilmesi
ni emretmitti." 

(Sonu var) 

SPOR VE 
Maıiarıne'de Pierre Bost yazıyor : 
Berlin olimpiyadları baflıyor. Hatti 

şu satırhırı yazarken ilk büyük koşu baş
lamış bulunuyor; ve bu koşu, yazımı o
kuduğunuz sırada henüz bitmiş olmıya
caktır. Bu görülmemiıt bir teşebbüs, bu 
ıenenin ıon icadıdır; bir alman icadı: 
üç bin kilometrelık bir koşu. Evet, doğ
ru okudunuz: üç bin kilometre. Alman
lar 'her işte ölçüyü büyük tutuyorlar. 

Bu Süper • maraton koşusu olimpi
yaddan Berlinc kadardır. Olimpiyad 
oyunlarının beşiğinde 20 temmuzda 
bir meşale yakılmıştır; ve kilomet
reden kilometreye onu teslim ala
cak olan üç bin adam elden ele 
bu meşalcyi Berlin stadına götü
recekler ve 1 ağustoıta meşale ora
ya varmış bulunacaktır. Fikir tantanalı 
fakat güzeldir. Bu dev koşu Yunanistan, 
Bulgaristan, Yugoslavya, Macaristan, 
Avusturya ve Almanyadan geçecektir. 
Gerçi bu bir mizansendir, fakat iyi ta
sarlanmış bir mizansen. 

Yalnız şurasını da itiraf edelım ki, 
bu arkeolojik lirizm biraz ifratlıdır. 

Olimpıyad oyunları hakikati hedefin· 
den şaşmahdır. Olimpiyad bir spor top
lantısıdır. Daha fazla bir şey olmaması· 
na esef olunursa da, bu da gene bir şey· 
dir. Her tarafa semboller ve ümidler 
doldurmayalırn; hadiselere taşıyamıya
cakları kadar büyük bir mesuliyetler ve 
yükler tahmil etmiyelim .. 

SPORUN TARiHi : 

Berlin olimpiyad oyunları modern 
devirde yapılanların on birincisidir. 

&ki devirlerde yapılmıı olan haki
ki olimpiyad oyunları bizzat Herakles 
tarafından tesis edilmiştir. tık toplan
tılar hakkında pek az maltunata sahi
bi:ı. İnsanlık arıivinde kayıdlı olan ilk 
olimpiyad şenliği İsa'dan önce 776 se
nesine kadar çıkmaktadır ki az şey de• 
iildir. O zaman daha Roma bile kurul
mamııtı. Gerçi bu esnada büyük pira
mit iki bin senedenberi eskimekte idi. 

Bu oyunlar her dört senede bir yapı
lıyordu: eskiden mal tim olanları da iti
bara alırsak Berlin oyunla.rı ikiyüz sek
sen altıncı olimpiyadı teşkil edeır . 

Baron de Kubertin'in teşebbüsiyle 
1896 da Atinada eski olimpiyad anane
si tekrar ihya edilmiştir. Sonra oyun
lar, 1900 de Pariı:te, Saiııt-Louis,<le, tek
rar Atinada Londrada ve lstokolmda ya
pıldı. Harb, 1916 da yapılacak olimpiya· 
da mani oldu; sonra tekrar işe başlana
rak 1920 Anvcrs, 1924 Paris, 1!)28 Amis
terdam ve 1932 Los Ancelos olimpiyad
larına şahid olduk. 

Devir ne kadar değişmiş 1 B. Pierre 
de Coubertin, oyunları tesis ederken, 
milletlerarasında dostluğu beslemek ve 
sağlamlaştırmak gayesini güdilyordu. 
Onun zamanında belki bu mümkün, ve
ya hiç olmazsa umulgandı. Heyhat! B. 
de Coubcrtin bugün de 1896 daki gibi 
düşünüyor. 

1896 da ıporun menfaatsiz bir faa· 
liyet olmasını ve bir oyun olarak kalma
ıını istiyordu. Bu da onun zamanında 

OLIMPIY ADLAR 
kabildi; sporcular hakikaten ıpor ama
törleriydi ve zevkleri için idman ya
pıyorlardı. Olimpiyad yemininin bir 
manası vardı, Şimdi ne hale gel
diği malumdur: açılış töreni günü 
atletler geçiş yaparlarken, içlerin
den biri, bütün müsabıkların mut
lak menfaatsizliğini dünyaya haykı

ran bir yemin eder. Artık buna 
gülmüyorlar bile. Bunda artık ne ya
lan, ne de riyakarlık görüyorlar. Olim· 
piyad yemini artık eskisi gibi istihzala
ra bile layık görülmüyor. Bu adeta, i
nanılmadan muhafaza edilen eski bir iy

tiyad halini almıştır. 

Artık buna inanılmıyor. çünkü 1896 
danberi, sporun tatbik edildiği şartlar 
her şey gibi çok degişmiştir. O zaman, 
apor bir lüks gibiydi. Cemiyetin bütün 
sınıflarına niıfuz edememişti. 

Spar, halkın bir eğlencesi haline 
gelelidenlıeri, bazıları bunu hayatlarını 
kazanmak için bir vasıta te16kki etmeye 
başladılar. Ve sporcuların sayısı her gün 
biraz daha arttığı için neticeler de daha 
yükseldi. Neticeler yükselince bunları 

böyle olduğu mallımdur. Amerikan al' 

}etleri, hatta adlaı ını yazmayı bHlll 
ter bile, Amerika üniversiteleri tarafrıt 
dan beslenirler. Çünkü bu hususi 
esseseler yeti~tirdikleri atletlerin şiJr 
r etlerini kendilerine bir propaganda fi 

10' aıt.ası yapmaktadırlar. Alman atletler 
gelince, onların oyunlara hazırlan~ 
için lazım gelen tahsisatı devlet gizli." 
temin etmiştir. Bu noktada F.ran&a U 
lngilterenin her hangi başka uir meıııle" 
kete nazaran daha dürüst hare .et cttr 
ği itiıraf olunmaktadır. Fransızların ' 
porda aşağı kalmala!ı kısmen attetJerı 
nin ancak boş vakitlerinde idman yapa" 
bilmeleri yüzünden olmaktadır. Fak' 
şunu da itiraf edelim ki ingilizler, ayıı 
dereceden dürüstlüklerine rağmen, ço~ 
daha kuvvetlidirler. 

BiR KAÇ RAKAM : 
n• Spor sahasında geçen as.rın sonu 

danberi yukarıda sayılan sebebler dO" 
layısiyle temin edilmiş olan terakkiJe 
hakkında bi.r fikir vermek için bir k ç 
rakam sıralıyorum: 100 metre dünya r 

İsveçte Olimpiyad futbol müsabakalarının neticeleri nasıl tahmin ediliyor? 
Birinci müsaba katar İkinci Döml final Final 

müsaabkalar 

Mısır - Avusturya Mısır Mısır 

Peru - Finlandi ya Peru 
lngııter4 

İngiltere - Çin İngiltere İngiltere 

Lehistan - Maca ristan Lehistan Almanya 

Norveç • Türki ye Norveç Almanya 

Almanya· 
Lüksembur rg Almanya 

İsveç - Japonya İsveç hveç 

İtalya • Amerik a İtalya 

daha çok yükseltmek çareleri arandı: 
daha bol tecrübeler Uzerinde çalıfıldıgı 
için bu hususta muvaffakiyet daha bU· 
yük oldu. M~todlar. Aletler ve ada~a~ 
da mükemmelleştirildi. B<Sylece yenı ~ır 
fen doğdu. Mütehassıslar teknikler ve 
doktrinler yarattılar. En istidadlı at
letler tıbkı cins yarış atları ~bi yetiı,
tlrildi ve terbiye edildi. 

SPORCULAR: 
Müteha11ıslar pah&lıya mal olur: ve 

iıtisnai yaradılıştaki insanlar, mucize
ler yaratmak için kendi bıranşlarında 
hususi bi.r hazırlık icabetti.rmektedirler. 
Bir atlet, hem haımllhk cc;ip hem de 100 
metrede dünya şamipiyonluğunu kaza
namaz, Bu hususta misal olarak fransız 
atletlerinin en istidatlılarından biri olan 
Mulin gösterilebilir, Fransada görülmüş 
dört yüz metre ko~ucularmın en iyile· 
rinden bi.ri olan bu adam, işsiz kalıp 
karnını bile doyuramayınca spor saha
sından kayboluverdi. 

Çok hızlı koşmak için karnın doy
ması lazım geldiği içindir ki, karnı do
yurmak için koşmaktan batka bir şey 
yapanuyan spesiyalist koşucular sınıfı
nın vücud buluıuna ,ahid olduk. Spor
da prof esyönellik böylece doldu. reı· 
men değil, çUnkü bu yaaakttt. Fakat 
dünyanın her memleketinde vaziyetin 

Almanya 

koru 1890 da 11 1/5 saniye idi. Bug\1J1 
10 1/5 saniyedir. 400 metre rekoru 48 4 ~ 
ıaniye idi, bugiln 46 1/10 dur; 800 ınct
reninki 1 dakika 55 2/5 &aniyeden 1 da
ldka 49 4/5 saniyeye dütmüttUr; uzull 
atlama rekoru 7,017 metreden 8,13 mcttC
y~ çıkmıştır. Elli senede üç saniye .,e
ya bir metre kazanmakta itmi deneceJt· 

Ah elbette, bir ~y kazanmak dai• 
ma iyi bir iştir. 

Berlinde de bir liey k.a.ıanılacall 
mıdır? burada diınya rekorları kırıl•· 
cak mıdır? herkes bunu bekliyor, fakat 
kimse bu hususta mal(hnat aahiLi değil
dir. Bu hususta bir çok amiller rol oy· 
nayacaktır: ... .anan, yaf ve hele pist. 
Gerçi Bcrlin .. t . dında olimpiyad pistiı1' 
vUcude getirm k için en yüksek mutc· 
hassıslar çagrı'mıştır. Pakat bu pist be< 
nüz §aJllpiyon ayaklarının temasını his· 

Dört yüz metrelik kırmızı pistin et· 
rafında muazzam Lir stad inşa edilmiş
tir. Böyle bir abide ki, cömert bir millet 
ancak zaman zaman kendine bahşe

debilir. 120 bin kitilik bar ıitat, en yu~
sekte oturan seyirciler, koşuları ancak 
15 metre yükseklikten seyir edebilecek 
lerdir. Buraya 76 metre yüksekliğinde 
bir kule hikimdir ki, içinde yirmi bİ 1 

kilo ağırlığında bir çan çalacaktır. ve 
burada yükselen ta§ sütunlara, heykel· 
traılardan mürekkeb bir ekip, mUsabakıt 

(E~,~EL~ K~~'~'BI 
dan dallara atlıyarak soğuk inlerdeki kardeş
lerinin yardımına koşmuşlar, bütün bu gü
rültülerden millerce uzakta tüneyen gündüz 
kuştan bile uyanmıştı. Bu sırada Kaa yaka
ladığını öldürmek azmiyle savaş yerine ye
tişti. Bu büyük yılanın bütün döğüşmek kud
reti, vücudunun olanca ağırlığını vererek ba
şiy le indirdiği darbelerdedir. Bir mızrak, bir 
sopa, yahut bir balyoz tasavvur ediniz ki ya
rım ton ağırlığındaki bu nesneyi soğuk kan
lı ve aklı başında canlı bir sap idare etmek
tedir. 

Nesillerce maymunlar Kaa'nm, bu gece
leri Üzerlerinde büyilyen yosunlar kadar sa
kin ve sessiz ağaçlara tırmanarak gizlice en 
kuvvetli maymunu yakalayıveren gece hır
sızının ; çürümüş ve kurumuş bir dal gibi u
ııanarak en akıllıları bile aldatarak birden 
onu kapan müthiş yılanın hikayesini din
lemiş, onun adı anılınca korkudan korkuya 
düşmüşlerdi. Kaa maymunların cengelde 
korktukları her şeydi. Hiç birisi onun kud
retinin, gücünün nihayetini, hududunu bil
mezdi ve onun kucağına düşenlerden hiç bi
rinin canını kurtardığı duyulmamıştı. Onun 
hepsi çığlık kopararak duvarların, damların 
ve kubbelerin üzerine fırlayıverdiler; Balu 
da rahat bir nefes aldı. İhtiyar ayının derisi 
Baghira'nınkinden çok daha kalın olmakla 
beraber, bu döğüşlerde bir hayli canı yanmış
tı. Ondan sonra Kaa ilk defa olarak ağzını 
açtı ve yüksek bir sesle hısladı. Bu ses, so
ğuk inleri müdafaa için koşuşan maymunla
rı oldukları yerlerde mıhladı. O kadar kımıl
dayamaz oldular ki üzerine bindikleri dallar, 
ağırlıklarından kırılırcasına iğildi ve çatır
dadı. 

munlar da seslerini kesince Movgli, Baghi 
ra'mn sarnıçtan çıkıp ıslak vücudundaki stl 

ları dökmek için silkindiğini duydu. 
Bir müddet sonra maymunlar gene kO? 

mağa, çığlık koparmağa ve eski tanrı heyı-.c 
linin üzerine tırmanmağa başladılar. 

ihıdyard KlPLt~G Nurettin ARTAM 

Baghira, sudan başını çıkarmış, nefes alı
yordu. Bu sırada kırmızı basamakların üze
rinde üçer üçer duran ve öfke ile kımıldaşan 
maymunlar, eğer pars, Baluya yardıma 

çıkacak olursa üzerine atılmağa hazır bekle
şiyorlardı. 

O zamana kadar Kaa batı tarafındaki du· 
varın altına gelmiş ve bir taşı yerinden sö
kerek içeriye girmişti. 

Orada bütün vücudunun toprak üzerinde 
bulunduğuna emin olabilmek için bir iki de
fa çöreklendi, açıldı. 

Balu ile savaş devam edip durur ve Bag
hira'mn etrafım alan maymunlar çığlık ba
sarlarken bir oraya bir buraya koşan yarasa 
Mang büyük savas haberini bi.itün cengele gö
türmüş, yaban fili Hati de borusunu ~aldığı 
için uzaklardaki maymunlar uyanıp dallar-

Bu tasavvurunuz bile Kaa'nın savaş ve 
döğüş kudretini kafanızda tamamiyle can
lc:.ndıramaz. 

Dört, beş ayak uzunluğundaki bir yılan 
bile bir insanın göğsüne şöyle bir dokunu
vcı .:ıe onu yere serer. Kaa ise otuz ayak u
zun 1 uğunda idi; artık onun nasıl döğüşe.ce
ğini düşünebilirsiniz. 

Kaa ilk darbesini Balu'nun etrafını alan 
maymunların üzerine indirince ortalık tıs pıs 
oldu; bir ikincisini vurmağa lüzum yoktu. 

Maymunlar: 
- Kaa ! bu gelen Kaa ! kaçın! kaçın 1 dj .. 

ye ba~ırarak cil vavrusu ~ibi daihldılar: Duvarların ve ·damların üstündeki mav-

Baghira seslendi: 
- İnsan yavrusunu düştüğü tuzaktan cı . ,;a 

karınız; ben, artık, bundan fazla hır şey J 

pamıyacağım. Onu ahpta girlelim. Belki l; 
defa daha hücum ederler. 

Kaa: 
- Ben onlara emir verinciye kacl::ır Y \l 

terinden kıpırdıyamazlar, dedi, yerinizde . 
runuz ssso! ve şehir yenide nsül •• ıa el .. 
verdi. 

f.
, 

- Daha evel gelemedim l·ard ; 
sanırsam, beni çağırışını duydum. ılnfl 
sözleri de Baghira'ya dönerek söy mi ti. 

- Ben ... ben, döğüş ederken bell i b:ı 
nuşımdır, diye cevab verdi, Baghira. 

Balu, bir yerin zedelendi mi? 
Balu, önce bir, sonra öteki ayağını .. nıcc

rek: 
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Orduda bayındırlık faaliyeti 

. . Ordu, (Hususi) - Karadeniz kıyılarında, yeşillikler içine gömülmüş olan 
şırın Orduyu daha ziyade güzeJleştirme k için vali ve belediye reisi durmadan 
~allşmaktadır. Yaprlan belediye parkının, deniz tarafındaki seddin inşaatına aid 
1ki safha yukardaki resimlerde görülmektedir. Aşağıdaki usim, seddin bitirilmiş 
şeklini göstermektedir. 

Orduda yol faaliyeti de büyük bir hı zla ilerlemekte, Adeta seferber edilmiı 
olan halk, her tarafta büyük bir faaliyet le tamir işinde çallşmaktadır. Yağan 
yağmurlar, sanki vali ile çarpışıyormuş çssına, köprüleri bozmuı ve su yollarr
nr yrkmış.<ıa da, havalar açılınca tamirata yeniden büyük bir hızla devam olunaca-

rr. 

larda kazananların iıimlerini derhal 
çek ideccklerdir. Ve kazananlar, ınüsa
bakanın sona erişinden 12 dakika sonra 
belli olacaktır. Çünkü yanı esnasında 
alınmış olan filmler aon süratle devo
lope edilerek hakemlerin ve onların 
125 kronometresinni önUnde gösteril
dikten sonradır ki neticeler tayin edile-

cektir. 
Atletlerin barınması için ayrılmış o-

]an olimpiyad köyü statdan 14 kilemel· 
re mesafede yep yeni olarak inşa edil
miştir. Bul'ada her birinde 28 adamın 
oturacağı yiiz elli ev vardır. Bu, içinde 
dört bin atletin ve her biri bir milletin 
kendi yemeklerini yapacak elli mutfa 
ğın barmdığı bir yerdir . 
HAKiKİ OYUNLAR, SAHTE OYUN-

LAR: 
Oyunların en mühimmi olan atletizme 

( sekiz gün devam edecek ve yirmi do
kuz muhtelif musabaka) kırk beş mille
tin mümessilleri olan 1089 müsabık gire
cektir Geri kalanlar sayısız katagorile
re ayrılmaktadırlar: Boks. islerim. ni· 
şan, at, polo. v. s. Yalnız bisiklet koşu-

larr için 335 kayıdh vardır. Fakat o
limpiyad programına bu derece tali •· 
porların katılması bir hatadır. Atletizim, 
yüzlicülük, kilrek, iııkidm, siklet kal
dırma ve halterin burada yeri vardır. 
Asıl bu şubelerdedir ki olimpik rütbe
ler bir kıymet ve ehemiyet taşırlar. Da
ha fazla para kazanılmak için olimpiyad
Jar bir nevi milletlerarası spor ıergi
ııi haline konulmuştur. (*) Yalnız a
matörlere mahsus bir olimpiyad boks 
turnuvası büyük bir şey ispat etmez ve 
motor yarışı mükemmel bir spor olsa da, 
bu listeye idhal edilmesine lüzum görü
lemez. Olimpiyad sanatı müsabakası 
hakkında da aynı şeyi söyliyeceğim. Bu
rada gülünçlüğe düşünülmektedir. Şu 
"olimpiyad şairler yarışı .. nı kim ciddi

ye alabilir. 
(*)En mühim spor şubeleri arasma 

güreşi almıyan muharririn görüşüne İŞ· 
tirak edemiyeceğimiz aşikardır. Güreş, 
kadim yunan olimpiyadlsrrnda da en 
~erefli bir mevkle sahib olduğu gibi, 
sporların en eski ve en asillerinden bi-

ridir. (ULUS) 

Sam sergisindeki pavyon um uz 
-----:------

Biıılerce l\:İŞİ taı-afıııdan gezilen 
nilen ]Javyonuıntız lıakl\:ında 

gazeteleri takdirle dolu 

ve 1le0-e. 
'-

Suriye . 

Şam, 25 (Hususi muhabirimizden) 
- Beynelmilel Şam sergisindeki ti.ırk 
paviyonu, 21 temmuz sah günü mera
simle açıldı. Bu açılma töreninde, Baş
vekil, nazırlar, komiserler, banka mU
dürleri, tüccar]ar ve memleketin tanın· 
mış adamları bulundular. 

İktısad Vekaltei tarafından sergi
nin idaresine memur edilmiş olan, 1s
kenderiye ticaret ataşesi B. Baha Eran
sızca bir nutuk ile, serginin açılmasın
daki manayı izah etti. 

Alkı~anan bu nutka, hükümet na
mına, sergi fevkalade komiseri cevah 
verdi ve paviyonun tertib ve tanzimin
de gördükleri intizamdan dolayı, sergi 
heyetimizi tebrik ettikten sonra, on se
ne gibi kısa bir zaman zarfında genç 
Türkiye cumuriyetinin meydana getir
diği eserleri takdirle gördüklerini çok 

parlak cümlelerle anlattı. 
Bundan sonra, davetlilere paviyon 

gezdirildi ve kendilerine teşhir edilen 
eşyalar hakkında mufassal malumat ve· 
rilerek büfede bnrdaklarla, çok ho a 
giden. buzlu Karahisar maden suyu ik· 

ram edildi. 
Davetlilere, bundan başka. zarif pa

ketler içinde, üzüm, incir ve birer ufak 

şişe likör hediye olundu. 

yazılar va7Alılar 
kek kunduraları da ziya;~tçileri çok a
Uikalandırmaktadır. Ziyaretçi Bayanlar 
bu fabrikanın Türkiyede çok ragbet ka~ 
zanan, kadın iskarpinlerinin, el canta
larının, eldivenlerinin getirilme;,nin
den müteessir görünüyorlardı. 

. S~rgi çok güzel tertib ve tanzim e-
dılmıştir Bu · · . . . nun ıçın, bu ışe memur e-
d~~e.~ Ankara Yerli Mallar Pazarı Mü· 
d_uru B. Ekrem ve Türkofis raportörle
rın~en ressam B. Hakkıyı ve güzd ido 
resıyle muhite kendisini çok sevdirmis 
olan sergi komiseri B. Baha'yı teLrik 
etmek 15.zımclır. 

Suriye matbuatı pııviyonumuzun a-
çılması miin:ısebetiyle türk sa .. d • nayıın-

en sıtayişle ve medihle bahseden ma-

k~dretine hayranlığını ızhar etmekte• 
dır. · 

Buna bir misal olmak üzere, Suriye 
gazete.lerinin lalettayin birinden aldı· 
gım hır parçanın tercüm . . esını yazı) 0 • 

rum: 

·:Şam sergisinde, Türkiye, dün yen[ 
pavıyonunu açtr. Burada teşhir olunan 
mahsuller, ölmek istemiyen b' '11 . ır mı ı· 

tın canlılığının ve ener1'is' ·ı .. en .. ı ı e azmınıa 
goz~ çarpan vesikaııını tefkil et• 

melttedır. 

.... Asya'da yunan kuvvetleri, tehtlid· 
kar ılerliyorlarch ve koca osm;mlr im
p:r~.torl~ığunun Karadağ nevinden kü• 
çucuk bır devlet haline &elece&indcn 
korkuluyordu. 

Henüz genç bir aıiam meydana çıka
rak mukavemetin ruhu oldu. Yunanlr· 
~arı Küçük Asya içinde muzafferce 
ılerleyişleı inde durdurdu. Onları deni. 
ze kadar sürdü ve denizin öteılne geç• 
meğe zol'ladr. 

Tiirk topraklarının bu parçası kut• 
tulmuştu. 

Müttefik devletlerin kuvvetleri bo· 
ğazları imal ediyor ve İstanbul ingili• 

Açılına töreninden sonra paviyonu 
binlerce halk ziyarete başladı. Koridor
lar geçilemiyecek kadar kalabalıktı. 
Tatil günü olmadığı halde vaki olan bu 

tehacüm iıalkın paviyomımuza göster
diği alfıkanın büyüklüğünü göstermek· 
tedir Sergide türk sanayi ve ticaretinin 
istinad ettigi bütün maddelerden ma
mul ve gayri mamul birçok nümuneler 
toplanmış ve bunlar ince bir zevki se
limle, güzel bir dekor içinde yerleşti· 
rilmiştir. 

Ş:ım c;ergisiıı dc11 bir köşe 

Teşhir edilen eşyalar arasında, Kay
ıeri pamukh· mensucat fabrikası ma· 
muta.tiyle Yün ve lpekiş kumaslarr çok 
beğenilmektedir. Tfü:carlar fiat ve ka· 
liteler hakkında tetkikler yapmaktadır
lar. Beykoz fabrikasının derileri ve er-

.{ 
' .( 

kaıeıcrıe cıoıu çıkmakta ..... Iar. 

İktısad Vekaletinin yerinde ve za

~anınd.a yaptığı müdahale ile, ıergidc 
ı~k pavıyonun lııraktığr, iyi olmıynn te-
sır, ortada kalmamıstır Bu'· tii 1 T • n mem c· 
kette, bütün konuşmaların mevzuunu 
p~viyon~°?uz ve bu paviyonda teşhir e· 
dılen mıllı mahsullerimiz ve mamulatı· 

":1'z teşkil etmektedir. Bu vesile ile Su· 
rıy c genç tiirk cumuriyetinin yaratıcı 

ve fransız k k yu se komııerlıkieı ınul 

merkezi bulunuyordu. 

y ~endi~i gibi genç ve atefli bir avu~ 
ur severın J!-Cfİ olan bu adam, İatan

bulu milttefik devletler kuvvetlerinde 
tahliye ettirmeğe ve Avrupadald ti.u: 
vatanını da yeni baştan kurnikğa mu• 
vaffak oldu. 

Mustafa Kemal ve bu&ünkü ad .1 
Atatlirk Türkiyeyi kurtanm t ı ı c 

B ! ı. 
u son günlerde O, Montrs:. ko f 

• • u n •· 
r~nu ınııyatifini aldı ve bunun netice-
ıınde de hemen boğazları itpl etti. 

. Atatürk, Türkiycnin askeri ve poli· 
tık bak~md~n teşkilatlandırılması itini 
usul daıresınde takib etmekle beraber 
buna muvazi olarak ve hiç bıkıp usan
madan memleketin ekonomik ve sosyal 
kuruluşu ile de mefgul oluyordu. 

. Bu sahalardaki eseri bir lnkılAb cle
ğıl, hakiki bir ihtilal old u. 

. İt~yadlar.ı ve g<Trenekleri bcrtaı af 
edıp ılerl.eyışc engel olan her şeyi yı

kan Ataturk, memleketini en eski mil
letlerle rekabet edebilecek modern bir 
devlet haline getirdi. 

Cumur Reisi Atatürk'ün ekonomik 
v~ ~osyal e eri, askeri ve politik eseri 
gıbı, ~ev ölciısündedir. Ate§li bir yurd-
severlığe vr m·ıı td 1 .. 1 e aş arının guveninc 
daya_~~n l.ıir adamın meydana ~etirebi
lecegı mucizeden bir başka 
l.ı yazımızda 
ahsedeccğiz." 

-
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Bi.JJNl\liYEN i~SAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Tiirlu.-eye çevıren: NASUHi BAYDAR 

Mesela cüzüf dl · · . . l 'k' . ' er er sevıyesı ıçın e zem olan 
ı ıncı termodiıınmik kanunu • h .. • , azamı az ıçın as-
gari cehd prensipinin tntbik ol d v 'k l .. . d un ugu psı o o-
Jık sevıyc e faydasızdır ~~ri.}·et fh . · ~ me umu, ıçten 
dışa hulfıl toteri mefhumu şuur mes 1 l . . . e e erını ay-
dmlntam. z. Bır psikoloji hadises inin höcreler 

fiziolojisi ve elekron mekanikı terimleri ile iza
hı ancak bir dilk nüktesi olabilir. Bu böyle ise 

de on dokuzuncu asır fiziolojistleri ile onlarına
ramızd ı gecikmiş olan halefleri insanı biıtün 
heyeti ile fizi ·o - şimiye irca etmeğe kalkı rak 
hö le bir h::!ta) c\ diişmiı:}lerd·r. Doğru bilgilerin 

lnk ız o' rnk t mil edilmesi teyfıydi lüzumun
ddn fozJn ihf SCI alimlerin eseridir. J for "mef· 
huırl r c ımlt"siı i ı" ilimlerin iyerarşisindc. mer
tt:ocler il · ı nd 'l kendine mahsus olan sıra-

mevcud olmasından ileri gelmektedir. Müfekkire 
mizin herhangi bir sisteme bağlanınnsı, miişahe
demiz altında bulunan hadiselerin manzara ve 
manasını değiştirir. Beşeriyet kendini, her za
man, doktrinler, inanlar ve hulyalann bo)adık
ları camlar ardından seyretmiştir. Bu snhte veya 
yanlış bilgileri ortadan kaldırmanın ehemiyeti 
vardır. Vaktiyle Cldude Bemard'm yazmı§ ol
duğu gibi, felsefi ve ilmi sistemlerden tıpkı bir 
entelektüel esaretin zencirlerini kırarcasına kur
tulmak gerektir. Bu kurtuluş heniiz tahakkuk 
etmemiştir. Bioloji tlcr ve hele terbiyeciler, eko
nomistler 'e sosiolojistler son derece knrışık da

valar karşısında kalınca, ekseriya, bir takım fa
raziyeler yürütmek ve sonra bunları birer iman 
haline getirmek hevesinden kendilerini alama· 

mışlardır. Ve alimler, bir dinin dogmları kadar 
katı formıiller içinde kendilerini hareketsizliğe 
mahkum "'tmişlerdir. 

Bütün ilimlerde bu gibi hatalann rahatsız 
edici hatıralarına rastlamaktayız. Bunlardan en 

~cş~uru, boşluğu bugün bizi hayrete düşiiren 
vıtalıstler ve mekanistler kavgasıdır. Vitalistler 
uzviyetin, fiziko - şimik olmıyan bir unsur sa· 

yesinde parçalan biribirini tamamlıyan bir ma
kina olduğunu tasavvur ediyorlardı. Bunlara 
~öre canlı mahlukun birli2inden mesul olan mu-

ameleler· .. k'I 1 · 
f 

. ı, mustn ı >ır prensip, Ari tol f 1 eııınde ')' l. l .1 ~ ese-hadi e_nte ec .ue c enı en aslı kendinde o!an 
den~~· b~r _makınc yı kuran mlihendisinki nevin
kil ~ 1~ fıkır ~.e~k v~ idare ediyordu. Bu müsta-

umıl enerJın:n bır şekli değildi ve ener .. 
ratmıyordu A k . . . Jı ya
y d M . nca • uzvıyetın ıdaresiyle uğrası-

orfhu. uhakkak ki entelechie bir amelİ)'C~'İ 
me um d W•ld' B . V lh l .egı. ır. u sadece zıhni bir insadır. 

e ası vıtal tl " d ·ı · 
dı'kl . b' 18 er vucu u, enle echie adını ver-

en ır ") d' · . be . mu 1cn ısın ıdnresindeki makinaya 
disn~~:ıyorl~r~ı .. Farketmiyorlardı ki bu miihen
ll ' d v~ldn~clechıe kendi zek:ilarmdan başka bir 
~ey egı ı. 

Mekanistlere g r . . b l da ki bü .. . . .. e ım e. un ar sanıyorlardı 
. . ~un f ızıolo1ık ve psikolojik hadiseler fiziğin, 
şımının ve m k •w• l l . bT J .. e anıgm ·nnun arıyle izah oluna-

b~ ır. ştc böylece, mühendis kendileri olduklan 
ır m k. -. a ına mşa ediyorlar ve sonra W oodt'l'er' ·ın 

ışaret etti... .. b .. . . ' b gı uzere u muhendısın mevcudiyetini 

nın ınekteb muallimliği~ papaslık veya ba k 
me~nu_rluğu cinsinden bir meslek olduğu :i.' 
ben bır dağ gibi yi.ikselınekte olan hüzün ~ I! 

t·ek der~c~e ~a~dasız çalışmaların, manasız :;e: 
ler tetkıkının ıçınden çıkı ınaz arab ·--ç d dy 
k d

. . . k ...... ın .ın a 
en ımızı ·urtarınnlıyız. 

Hu ayıklama yapıldıktan sonra el' . . 
&uıln mCfgul büti.in ilimlerin sabırlı ımızde. ı~· 
hasılası, bu ilimlerin birikt' . ld gayretının 
şalıede ve tecriibelerin haz~~ı:~ ~ l ukları mü
tarihinde, onun başlıca faali ı la .ır: lnsnnlık 
sarih ifadesini bulmak . . yet ennın az çok 

ıcın ara§tıı l 
yeter. Miispct miişah J 1 ma ar yapmak 
Jcr ynnında ne miispe~ e er, muhakkak hidiıe· 
ınıyan bir takım şeyi ve ;c ~e muhakkak ol· 
mak lazımdır E• vct 7r var bı~ kı tutulup anlma-

. ınsan ) · · · 
temel iizcrine ycrlP;t. k 1

1 gısını sağlam bir 
,. ,. ıreec - 0 a l . vı mefhumdur. Fakat .. k n Y~ nız amelıye-
mnı doğuracak olan t h:~ta bel ıll§lllann pla
bize yalnız kuruc 

8 ınler ve hulyaları da 
Demek ki, sağlamu ih:ı~hayi~le ilham edebilir . 
bir manası olmı ten. ıd bakımından hiç 
mize sormakta ~an suallerı gene kendi kendi
imkansız v jv~m etmek gerektir. Zaten, 
menetm ... ~ ~~ aşı mazı aramaktan zihnimizi 
dir l egea T ışacak olsak dahi buna mukte .. 
d' 0 ~mayız. ecessüs tabiatinıizin bir :zarureti .. 

yı muhafaza etmeoi zaruridir. 
1 't>ndi hakkı ızda malik oldvğumuz muta-

lardaki vuzuhsuzluk, en çok, miispct hadiseler 
nra ında ilmi, felsefi ve dini sistem kınntılnnnm 

~nut~yo~lar?•· Bu mefhum ameliyevi değildir 
• e ~ıtatızm de mekanizm'de, diğer herhan : 

hır sıstem gibi bertaraf edilmek gerektir. gı 
Hulyalar, yanlışlar, kötü miişahedelcr ·1 . zarf akıllılannca takib olunmuş olan sahtı ~ın 

va ar, §arlatanlnnn ve " ndelik e a-
lanm~ş ~l~mlerin sözde ~eşifleri g~~~tı:e kut
kendımızı toptan kurtarma] 11 ~ ıgından 

ıyız. mı araştırma-
,~~l:d~ı~ bir kaideye ba§ eğnüyen kör bir tema .. 

)u ur. u var) 
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Belediyece her suyun kendi isınine mühürler yaptırılmıştır. Eyi ve temiz su içmek için kapların 3.ğzındaki (HAYAT suyu) mühü ... 
rüne dikkat ediniz. Bu sudan yapılmış gazozlar da çok temiz ve nefistir, her yerde arayınız. Misafirleriiyi ağırlayabilmek için 

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

(~nkırı ilhaylığındaıı : 
1 - Çankırı İlinde Çerkeş İlçesinde hudutları şartnamede yazılı 

Bl'aman Devlet Ormanının adam öldüren kıt'asından n~maralanmış 
ve ölçUlmüı (865) metre (SOS) des~metre mi~'aba.~uadıl (826) adet 
Devrik numaralı çam ve göknar agacı ıs gun muddetle açrk arttr-
maya konulmuştur. . .. 

2 - Artırma 10-8-936 günü saat ıs de Çankırı Orman Dırektor-
ltiğUnde yapılacaktır. . 

3 _ Beher gayri mamul metre mik'ap muhammen bedeh (300) 

lCuruştur. 
4 - Muvakkat teminat (194) lira (74) kuruştur. 
5 - Şartname .,e mukavele projesini ~örmek istiyenlerin. bu 

müddet içinde her gün Orman Direktörlüğüne ve Ankarada Zıraat 
Vekileti Orman Genel Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

(236) 2--3416 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI 

MARANGOZ FABRİKASINDA YEVMİYE EN AZ 500 EN 
ÇOK 1500 KİLO DESTERE VE RENDE TALAŞI S~ TIŞI 
Azamt ve asgari mikdarları yukarda yazılı ve beher kılosu 15 

santim üzerinden tahmini bedeli 632 lira 25 kuruş olan taıa,~ar 
14 • Ağustos 936 pazartesi günü saat on dörtte açık ar:tırma ıle 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrn a1ma Komısyonunca 
sa tılacaktrr. 
Şartname parasız olarak komsiyondan verilir. Taliplerin m~~a~

kat teminat olan 47 lira 42 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncil 
maddelerinde yazrlr vesaikle sözü geçen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (138) -2--3387 
14650 Kilo 18 No. Yağ ) 

8150 .. 19 " •• ) 
3000 .. ıs ,, > 

500 .. 27 .. ) 
8000 ,, Bor yağı ) 37S kilo 16 No. Ya~ 
1300 ,, 46 No. yağ ) 6SOO kilo 17 No. Yag 
2SOO .. 40 .. ) 

2 

1000 .. 32 •• .. ) 
Tahmin edilen bedeli (8360) lira olan yukarda mikdarr ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
komisyonunca 21 - ağustos - 936 tarihinde cuma gtinü saat 15 te ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasrz olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (627) lirayı h::vi te1c-
1if mektuplarım mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermele· 
ri ve ~endilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona mtiracaatları. (117) 

2-3385 

KIRIKKALEDE YAPILACAK İNŞAAT: 
Keşif bedeli ( 136032) lira (86) kuruş olan yukarda yazılı inşa

at Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 
14 Ağustos 936 tarihinde cuma günü saat lS te Kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname (6) lira (81) kuruş mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (80Sl) lira (65) ku
ruşu havi teklif mektuplarınr mezkur günde saaate kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun Z ve 3 
maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona mu-
racaatları. (54) 2-3299 

6000 KİLO ZEYTİN Y .\GI 
Tahmin edilen bedeli (3300) lira olan yukarda mikdan ve cmsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satm alma 
Komisyonunca 21 - Ağustos - 936 tarihinde cuma günü su.:ıt l" de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilır. Taliplerin muvakkat teminat olan (217) lira (SO) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mclddelerindeki vesaikle 
mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları. (115) 2- 3383 

17,5 TON ÇİNKO 
Tahmin edilen bedeli (507S) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
Komisyonunca 20 • Ağustos - 936 tarihinde perşembe günü saat 15 
te kapalr zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (380) lira ( 63) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (116) 2-3384 

BİR SENE ZARFINDA KAVAŞ İSTASYONUNA GELECEK 
VE GİDECEK 2000 - 2500 TON EŞYA NAKLİYATI 

Tahmin edilen bedeli lSOO lira olan yukarda yazılı nakliye isi 
24 - Ağustos • 935 tarihinde oazartesi günü saat 15 de Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü Satın alma Komisyonunca açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname paarsrz olarak korııisvon ~~n ve
rilir. İsteklilerin muvakkat teminat olan 112 lira 50 kuruş ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 iincü madrlelerinde vazıh vesai}{-le qö-.ii F-ecen 
e;ün VI" ,;<ı:ı•te t.-nm; .. ,.,,"" nıiir::ır:ıı.,.,ıırr. ( 137\ ?-:HR" 

smnmııııın ı 111111111111111111111111nın111111111111111111111ııın1111111111111111111 ınıır:: 1 Türkiyt> Ziraat Bankası ~ 
§MERKEZ MÜDÜRLUGONDEN : § - -= = ~ Bankamıza l\lüsahaka ile ~ - -i Stajiyer Alına<-aktır ~ 
§ Müsabakaya girmek için tercihen Lise mezunu ol- ~ a mak veya orta ticaret mektebini veya orta mektep tah- 5 
5 silini bitirmiş bulunmak ve lise mezunları 18 ve orta 5§ a mektep mezunları 16 dan az, yirmi beşten fazla yaş- 5 
E ta olmamak şarttır. Müsabaka imtihanı 2 eyliil 1936 5 
§ tarihinde Müdürlüğümüzde yapılacak ve kazananlar = 
§ otuz lira aylıkla stajyer tayin edileceklerdir. Bu staj- S 
5 yerler en az altı ay ve en çok bir sene müddetle mü- ~ 
5 dürlüğümüz servislerinde staj gördükten sonra mes- ::: 
§ leki imtihana tabi tutulacaklar ve bunda da muvaffak 5 
§ olanlar aylıkları (60) liradan az olmamak üzere muh- = 
~ telif yerlerdeki bnkalarımızda münhal olan memur- -
5 luklara tayin olunacaklardır. -
~ Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar ara- _ 
5 ~acağı bankamızdan alınacak şartnamelerden öğreni- _ 

-
5_= lır. -

Müdürlüğümüze en son müracaat miiddeti 29 a-
E:. ğustos 1936 dır. 2-,3205 = 
111'! "1111111il1111111 i tll! !llillllllll 1!1111111!!1!1 il! ım il lllf!J !! BU i111 l il I ll!llUHllUlllllUI 

Nafıa Bakanlığından; ,. 

6 Ağustos 936 perşembe günü saat 15 de Ankarada ~afra Bakan
lığı Malzeme eksiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 kuruş mu
hammen bedelli 900 metre tulünde 200 m/m lik ve 200 metre tulün
de 70 m/m lik dikişsiz manşonlu çelik boru, 116 adet işlenmiş 32 
adet işlenmemiş çelik rekor, 8 adet bridli volanlı vana ve 1 adet 
klapenin pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, ve teferrilatr parasız olarak Bakanlık mal
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 7S8 lira 32 kuruştur. 
fsteklilem 16 ağustos 936 perşembe günü saat 15 de Ankarada 

Bakanlık malzeme eksiltme komisyonuna müracaatları lazımdır. 
(18) 2~3148 

Vize llçesi Göçmen lşyarlığından : 
Teahhüt edilecek 

şeyin 
Cinsi Miktarı 
Kiremit 2116700 

Keşif 
Bedeli 

Bini 11 
Liradır. 

Şartnamenin İhalenin 
İhalesi Alınacak günil ve Muvakkat 
Şekli Yeri Saati Teminat 
Kapalı Vize İskan 3-8-9?6 1746 
Zarf Dairesinden pazartesi Liradrr 

~tinü saat 14 de 
Kazamrzda yapılacak göçmen evleri için mübayaasına lüzum gö

riilen yukarda yazılı 2116700 adet kiremit kapalr zarf usulü ile şart
namesinde yazılı yerlere teslim şartile münakasaya konmuştur. İs
teklilerin yukarda yazılı gün ve saatte Vize İskan Komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. (147) 2-3303 

ZiRAAT VEKALETi 
Satınalma l(omisyonundan : 

Etlikte baytar merkez serom binasının tadil ve ilavei inşaatı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (19611) lira 32 kuruştur. İhalesi 17 /8/936 pazartesi 
günü saat ıs de umumi ve hususi şartname ile keşif varakası bedel
sizdir. Planını görmek ve mahallen tetkikat yapmak ve fazla izahat 
almak istiyen talipler her gün için laboratuvarlar müdüriyetine 
müracaat edebilirler. 

Muvakkat teminatı (1470) lira 85 kuruş olup banka mektubu ve
ya vezne makbuzu ve kanunun tayin ettiği vesikalarile tekliflerinin 
ihaleden bir saat evveline kadar vekalet satmalma komisyon reisli
ğine vermeleri ve iha'e saatında komisyonda hazır bulunmaları: 

(91) 2-3284 

Aııkara P. '"f. T, Başmüdürlüğüııden: 
Ankara telsiz istasyonlarının ihtiyacı olan 50 ton gazoil kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 67450 li
radır. 

Muvakkat teminat 506 lira 2S kuruştur. Buna ait şartname yazı 
işleri büromuzda her gün görülebilir. İstiyenlere örneği verilir. 

İsteklilerin 3 ağustos 936 pazartesi günü saat 15 den bir saat 
evet mühürlil teklif mektup ve teminat makbuzlarının komisyona 
tevdi etmeleri. (li99) 2-3103 -

Anliara Tüccarlarının 
Nazarı Dilikatine: 

Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması 
hakkındaki 1705 ve buna ek olarak mevkii tatbika girmiş olan 3018 
numaralr kanunlara tevfikan ihracat ticaretiyle meşgul olan ve 
bundan sonra olmak istiyen tacirlerin İktısat Vekaletinden ruhsat
name almağa mecbur olmaları hasebiyle bu babdaki muamele hak
~ında mallımat almak üzere alakadarların odamrza müracaatları 
ılan olunur. 2-3363 

Bir İnsaat Mül1endisi 
.:ıı. 

Alınacaktıı· 
A ·k.eri Fuhrikalar Umuın 

1\1iidürlüğünilPn : 
~kse.k Mühendi:, melctebinden diplomalı ve asgari beş sene in

~aa~ ışlerınde çalı~r;nış ve askerliğini yapmış bir in§aat mühendisine 
ıhtıyaç vardır. Talıp olanların ellerinde mevcut vesaik ile birlikte 
Umum Müdürlü~e miirııcaatları. ( 1'16) 2-3390 

Ankara Valili~inden: 
(~ 1_64). l.ira 72 kuruş bdeli keşifli vilayet damızlık aygır deposu

nun ılaveı ınşaatı 17. 8. 936 pazartesi günü saat on beşte · ı · t d · • .. · d vı aye aı-
mı encumenın e açık eksiltmeve konulmuştur lsteklı'le · k ·r . . .. . .. · . · rın eşı na-
me, r.r~!: .. ve şartnameyı gormek uzere her gun vilayet Baytar di-

_:.ektorlugune bas vurmaları ilan olunur. ( 112) 2-3264 

l(aracal)ey l\leriııos Y t-tiştirmc 
Çiftliği l\ılüdürlüğüıulen : 

~· ~ - Karaca~~ harası.nda müteşekkil Merinos yetiştirme çiftli
gının İsmet .İ~onu mevkıindeki Hanife deresi üzerine yapılacak 
sulama ben~ı ınşaat.r kapalı zarf usulivle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşıf bedelı on bir bin sekiz yüz doksan beş lira kırk yedi 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 14 ağustos 1936 tari'ıine miisadif cuma günü saat 
onbeşte Karacabey harasmda yapılacal'tır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı sekiz yü1 seksen bes lirıı elli ku-
ruştur. 

S - Bu işe aid evrak ve ~artname şunlaı dır. 
A - Mali şartname. 
B - Fenni şartnan:e. 
C - Umumi pl§n 
D - Bend tafsilat resimleri 
.E - _Sulama kanalı ve tahliye arkları tutanı maktaı ve taf iliitı 

resımlerı. 

F-:- Ve diğer evrak ve resimlerle Nafıa şeraiti umumiyesi. 
.. İ~~·>:~:-1.ı.er bu evrakı bedelsiz olarak Merinos Yetiştirme f'.iftli~i 

Mudurlugunden Bursa ve İstanbul Baytar Mü<lürlüklerinclen ala
caktır. 

6 - İsteklilerin şeraiti kanuniyevi haiz bulunması ve 2190 nıı· 
maralı kanun tarifatı dahilinde ~ksiltmeye istira!c eylemesi ilan .o· 
lun•ır. (4187) 2~320~ 

Nafıa Vel~aletinden: 
Filyos. Zonguldak hattının Filyoıtan Çatalağıına Jiadar olan~ 

yedi kilometroluk birinci kısmı ray ferıiyatı kapalı zarf uıuliyli 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 17 /8/936 pazartesi gün il saat on befte Ankaradl 
Nafra Vekaleti Demiryollar inıaat dairesindeki mUnakaıa komlf' 
yonunda yapılacaktır. 

Z - Bu işin muhammen bedeli (32.000) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (2.400) liradır. 
4 - Mukavele projesi ile Bayındırlık genel prtna.meıi, vahidi 

fiat cetveli, münakasa şartnamesi, poz talimatnamesi Ye diğer ptjj 
ve tiplerden mürekkep bir takım münakasa evrakı (160) kurut tnd" 
kabilinde demiryollar in§Ut dairesinden verilmektedir. 

S - Bu eksiltmiye girmek istiyenler, 2490 No. lu kanun muco
bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 /S/936 t.ı.rihll 
ve 3297 No. lu Resmt ceridede ilan edilen talimata göte bilurıuıdl 
Nafıa işlerini veya demiryol inşaat i~erini yapabileceklerine dair 
verilmi' müteahhidlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını 
mezkur kanunun tarifatr dairesinde hazırlıya.rak 17 /8/926 pazartdl 
günü saat on dörde kadar Demiryollar İnşaat dairesine nıakbu• 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (126) 2-3319 

İmar Müdürl~Oün den: 
Mahalesi Sokağı Cinsi Ada Parsel bedeli 

Yeğenbey 
İnkılap Eniş 

İstiklal Çadırcı 

ev 

ev 

185 2 
49 10 

239 13 

Muhammen 
400 Lira 
100 .. 

550 .. 

Eski sahibi 

Mustafa Salih 
Zabtiye Halil 

vereseleri 
Çadırcı oğlu 

Fevzi ve müşte· 
rekleri 

Hatuniye ev 18S 6 200 .. Mustafa 
Yukarda kaydı çıkarı' ı n evlerin enkazı 17-8-936 pazartesi gi;nU 

saat lS de açık artırma suretile satılacağından taliplerin bugünde 
İmar Müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (204) 2-3375 

Giimriik Pr 

mutanhğı İstanltul §~!~.ı.na .ırn:ı ~· ~,.,· 

misyonundaıı : 
1 - Gümrük Muhafaza örgütirndeki Subay ve Erat b;n"'~leri irin 

52S tane Eğer takımının 18/ 8 936 salı günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 35798 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondan 180 kuruş mukabilin le 

alınır . 
4 - İsteklilerin 2685 liralık ilk teminatlariyle (Banka mektubu 

veya vezne makbuzu olarak) ve kanuni vesikalariyle birlikte eksilt· 
me saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona verme· 
leri. ( 4236) 2-331 S 

Dahiliye 
Vekalet bahç::sinde kayalı zarf usulü ile yaptırılacak 5 hwu'7 ,.e 

bordiir inşaatını 15-7-936 çarşamba günii saat 15,30 da yapılan el, ilt· 
mesine iştirak eden iı;teklilerin kanuna ve şartnameye uygun ve • 
ik ibraz edememelerine binaen komisyonca bu eksiltmenin 6-8-'.J " 
perşembe günü saat 15,30 da yapılmasına karar verilmiş oldu !un· 
dan şartname ve keşiflerile planlarını görmek ve almak istiyenleı n 
her gün Vekalet Levazım bürosuna ve eksiltmeye gireceklerin de 
2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dahilinde yukarda gösterilen gi'n 
ve saattan bir saat evvel muhammen ke if bedeli olan 7894 lira ı6 
kuruşun % 7,5 üzerinden 592 liralık teminat ve tel:lif mektuplarını 
vermeleri ilan olunur. (33) 2-3174 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

SUMER BANi{ 

1. - Bursada inşa edilmekte olan Merinos fabrikası
na ait kuvvet santralı binası ile atelye binası va
hidi kıyasi esasile ve kapalı zarf usulile eksilt
meye çıkarılmıştır. Tahmin edilen b~cleli 
132.937,55 liradır. 

2. - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
'il) Eksiltme şartnamesi 
o) Mnkavelt projesi # 

c) Fenni şartname, umumi şartname, ölçü usulü 
d) Vahidi fiat cetveli ve 2 adet izahnamesı 
e) Projeler 

4!.'i İstiyenler bu evrakı 670 kuruş mukabilinde Sü-
mer Bank muamelat servisinden satın alabilirler. 

3. - Eksiltme 12 ağustos 1936 çarşamba günü Anka· 
ra Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merke 

m 
zindeki komisyonda saat 16 da yapılacaktır. 

4. - İsteklilerin 7900 lira teminat vermesi lazımdır. 
iF.. , Eun<lan başka eksiltmeye girecekler ihale gü· 
·~ nünden en az üç gün evvel bu işi başarabilecı:ği-
~ ne dair vesaiki 25 kuruşluk pulla birlikte Banka

ya tevdi edip ehliyeti fenniye vesikası alını~ ol· 
maları ve bu vesikayı teklif mektuplarına leffet
meleri lazımdır. 

S. - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mü
cltirlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

6. - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet iha· 
leden hir saat evveline kadaı gelmiş ve zarfın 
k3nuni şekilde kapatılmış olm<.l'it lazımdır. 

2-3311 



? 'C1 ISTOS 1"36 PAZARTESi 
ULUS -

d ··~·1~';~~4*2~EKALET1 1 ı ı· ANK:~A 
4

LEVAZI:AM1R:~~w •ı 
• 'TTI'' ALMA KOMiSYONU ILANLAn SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLAI~I ı 1 

M. temi- Kilosu 
nat 
Lir<P 

f I Ari 
llıale tarihi Cin i 

~;~ 41500 5-8-936 çarşamba s:ıat 16 da Sığır c:tl ıJ ska! 
Gedil:li Erbas Ha ... ır~"'mcl mektebleriu(, İLAN ~ Miriye aid hayvanatrn arpa J!Sti ıı.:<ı.<ını sattırmaktaı~ ve mi Ilı hu-

talebe a lrn., yor ~ dud h.ıric;ne firar etmekten Sl.lçlu <)lup hakkmı..la amme da'v·ası açı· 

ı _ Ankara ve Konvadaki Gedikli Erlınş hazırlarna mektepleri
nin ihz;ıri srnı fl;ırına 3 stnıflı ve gedikli orta kısmın 6. sınıflarına 
da 5 sınıflı köv ilk mekt~p mezunları alınacaktır. . . 

2 _ Bu mektepler yatılı ve parasızdır. Mektebe gırış şartları as-

kerlik şube b~"'kımııgından ögrenilebilir. . . • . 
3 - Yuk;ırıla yıı?ılı şartları taşıyan ve gedıkh Erbaş olmaga 111-

tekli olan körlü cocuklarrnın en geç 20 eylfıl 936 tarihine kadar 
mensup oldukları· askerlik şube'erine müracaat etmiş ve evrakını 
tamamlamış olmaları lazımrltr. ( 167) 2-3349 

BİLİT 
1 - Bir metresine biı;:il~n ederi 260 kuruş olan 3000 metre matra 

kılıflık kumaşa yiiksek fiat istendiğinden tekrar kapalı zarfla ek-

siltmeye konulmustur. 
2 ....:.... Şartnamesini parasız almak ve örneöini görmek istiyenlerin 

her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 _ Eksiltmesine giı ecek!erin kanuni ~85 liralık ilk teminatla-

riyle 2490 sayılı kannnun 2 ve ~ cü m"drlelerinde ya~ılı bel~e:eri 
teklif mektupları ile birlikte ih:ı'e günii olan 18-8-936 salı günii sa
at 11 den en az hir saat evvel M, M. V. ~a . Al. Ko. na vermeleri. 

(242) 2~3446 

BİLİT 
Müte,,.hhit nım ve hesabına 27-7-936 pa?artesi ~ünü saat 10 da 

açtk eksiltme ile ihalesi yapılacağı ilan edilen Genel Kurmay kalo
rifer hızımları tamiratı işi yeniden açık eksiltme ile eksiltmeye ko-

nulmuştur. 
Eksiltmesi 6 Ağustos 936 perşembe günü saat 11 eledir. İlk te-

minat 219 lira 17 kuruc;tur. 
Sartname ve keşfi M. M. V. Sa. Al. Ko. da görülür. 
Eksiltmeye ı::-irecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı k::ınunıın 

2 ve 3 iincü marl<lelerincie yazılı belgelerle ihale gün ve saatınJ::1 M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da buluiımaları. (243) 2-3447 

BİT.İT 
1 _ Ankarııda Cebeci Hastahanesinde yaptrrılacak dahili krsrm 

inşaatı kapalı zarflıı ek.,iltmeve konulmuştur. 
2 - Bu in~aatın keşif bedeli yüz otuz beş bin yüz seksen altı 

Jira 28 kuruştur. 
3 - 1halesi 17 ağustos 936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartname ·teşit ve projeleri 676 kuruş karşılığında V İnşa-

at şubesinden al nrr. 
5 - İlk teminat 8009 lira 32 kurustur. 
6 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde yazıh belgelerle kanuni teminat ve Bayındırlık Bakanlı
ğından alınacak ehlivet vesikalarile birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatıncfan en az bir s1at evvel M. M. V. satın alma Ko. na ver-
meleri. (165) 2-3348 

BİL İT 
1 - Hepsine 1Jiçilen ederi 500 lira olan 100 kilo Sudkostik. 70 

kilo Ferrrnesilisyum, iki tane yağmur aleti ile bir tane inşimaıı aleti 
pazarhkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 14. ağuc;tos 1936 cuma günü saat ondadır. 
3 - Şartnamesi Ko. dan bedelsiz alınır. 
4 - İstekliler 37 lira 50 kurushık teminatlarile birlikte pazarlık 

gün ve saatinde M. M. V. S.:ıtın alma Ko. da bulunmaları. (191) 
2-3354 

İLAN 
1 - 3028 ml'tre amortisör las

tiği açık e-ksiltmeve konmu•tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 

2422 lira 40 kuruştuı İlk inanç 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılr kanunun 2, 3 inci 
maddelerinde iatenen bilgelerile 
ihale gün ve saatinde M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelme-

parası 182 lirndır. leri. (1796) 2-3102 • 

1 
Af e iMi s 

1 ANKARA BELEDiYE RElSLICI iLANLARI 
iLAN 

1 - Belediye kimyahanesi için l~zumıı olan atat ve eczayı kim· 
yeviye on beş giin miiddetle açık eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (435.85) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (32.62) liradır. 
4 _ Şartnamesini görme_k isteyenlerin her -~ii.1.1 yazı işleri k:ıle

mine ve isteklilerin de 14 :ıgustos 936 cuma gunu sa"t on buçukta 
belediye enciimenine mih·a~aatları. (2072) 2-3370 

11 AN 

1 
_ Otobüs idaresi şoför ve biletçi "e odacıları için 169 takım 

elbiseye verilen bedel haddi Hiyik görlilmediğinden eksiltmesi ım 
gün uzatılmı~trr. 

2 _ Muh mmen bedeli (3012) liradır. 

3 _ Teminatı (228.15) liradır. 

4 
_ Şartname ve nü~tın;terini g~rme kistiyenler ~e~. gün yazı 

işleri kalemine ve i t~~·Jıle~ın de .. 4 agustos 936 salı guı1u saat on 
buçukta Belediye Encunıenıne muracaatları. ( 101) 2-3::?43 

İLAN 
1 _ Yeniş hinlc 1152 inci adada bir numaralı pars lde 700 met

re muralıbaı arsaya istekli çıkmadığından açık artırma on gün uza-

tıln,ıstır. 
2 '_Muhammen bedeli (3500) liradır. 
3 _ Muval<k t t minatı (262,50) liradır. 
4 _ Şartn::ım ini görmek isti}renler her p.;ün yazı ı 1eri kalemi

ne ve i teklilerin de 7 ağustos 936 cuma günü S.'\at on buçukta Be-
lediye Encümeı "ne miiracaatları. ( 102) 2-3244 

Is _, Bcınl{asına n1emt1r 
alına ca l{ 

Tf rk iyra 1ş Banl\.asından : 
Bankamızın Men ez \'e ŞLthelerinde çalıştırılmak üze

re Lise vera Tic~ret Li eleri nıe unlarından mi.isabaka im
tihanı ıle memur a lmacaktır. Bu imtihanda kazananlar a
ra..,mcla ayrıca Yiıksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı li
sanları iyi bilenler tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara. imtihandakı muvafafki,; t ve tah
sil derecele ıne gbre 70 ile 100 lira ara~ında aylık verib-

cel tir. 
Y::ızı ile iıııtihan 15 A~ustos 1936 cumartesi günü saat 

ONDA Anl rıra. İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapıla
cal-tır. En son yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 eladır. 

1ste'di olanl""r, girme ve imtihan şartlarına ait izahna
rncvi Ban' ;:ınıızın An'·ara, lstanb1~ ve İzmirdeki şubele
rhrJ n alahilirl r ı '1'"k<.ı yerlerde bulunnnlar bu izahname
yi Ban 1·a•ııızd n t hriren de talep edebilirler. Ancak bütün 
t-ıJiplerin çok vazıh adres vermeleri Jazımdır. 2-2958 

lan 6. A. 4. Bl. K. yüzbaşı lst.ınhıı l Koca Mustafapaşa Sci.nc ci so-
kağı 10 numarada Osman oğlu yüzbaşı Ahmed "31 • 340" ın milli 
hudud haricine firar etmiş oldugunu tahakkuk CLmesınden ve bu 
suretle çagırmasının neticesiz kalacağının kuvvetle anlaşılmasın
dan ötürü askeri ceza mahkemeleri usulü kanunun 212 inci mad
desine tevfikan kayıp sayılmasına ve aleyhinde isnat olunan suç
larına ağır cezayi rmiste~zc ıı bulunm;t-sından "\! bu sebeble asıui 
ceza mahkemeleri usulü kanunun 105 inci maddesinin "A"' fıkrasına 
tevfikan hakkımla tevkif mii.zekkeresi kesilmesıni haklı gösterecek 
sebeb ve şüphelerin mevcudiyetinden ötürü askeri ceza mahkeme
leri usulü kanun 216 ıncı maddesini değiştiren 2861 a.ımarah 
kanunun 5 inci' maddesinin 1 ve 2 ınd fıkralaıma tevfikan i'ürkıye 
dalı.ilindeki malla.rının haczine \'e 4 üncü fıkraya tevfikan gazete
lerle iJana 30, 6 931i tarihinde karar vPrrlii!i ilan olunur. (226) 

2-3433 

ı - Tümen kıtaatı ihtiyacı için kapalr zarfla Z4U bin kilo kuru 
ot satın alınacaktn. 

2 - Kuru otun beher ki lo suna 3 kuruş tiat biçilmiş ve tutarı 
7200 liradır. 

3 - İhalesi 10 ağustos 936 pazartes igünü saat on dört buçukta 
tümen satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihalerlen bir saat evel teminat akçelerile olan 540 
lira ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ile Bay
ramiç tüm satın alma komisyonuna müracaat etmeleri. ( 77) 2-3227 

1 - Polatlı garnizon kıtaatının senelik ihtiyacı olup kapalı zarf 
usulü ile münaakasaya konulan 301000 kilo yulaf 180000 kilo arpa, 
380000 kilo kuru otun 14 - ağustos • 936 cuma günü saat 16 da iha • 
lesi yapılacaktır. . . 

2 - Taliplerin yulaf için 828 lira ot içın ~70 lıra arpa için 405 
liralık teminatı muvakk<ıteleriyle Polatlı garnızon komutanlığı art· 
tırm:ı ve eksiltme komisyonun?. müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün öğleden sonra ko-
misyona müracaatları. ( 187) 2-3396 

İLAN 
1. - Alayın senelik ihtiyacı için 288 bin kilo ekmeklik un kapalı 

zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. • 
2. - İhalesi 24-8-1936 pazartesi saat .dokuzda.dır ... 
3. - Teminat ·~160 liradır. lstekli1erın mezkur gun ve saatte 

Mityat satın alma Komisyonuna muracaatları. (44) (2-3187). 

İLAN 
1 - Tümen ihtiyacı için kapalı zarfla 350 bin kilo yulaf satın alı-

nacaktır. . . . . 
ı - Yulafın beher kilosuna beşer kuruş fıat bıçılmış ve tutarı 

17 500 liradır. 
3 _ İhalesi 18.8.936 sah günü saat on dört buçukta ve tümen sa-

tın alma komisyonu binasında yapılacaktır. . . 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel temınat akçclerı olan 1312 

lirayı ve ihale kanununun 2. 3. inci maddelerindeki vesika ile Bay-
ramiç satın alma komisyonuna müracaatları. (84) 2-3342 

İLAN 
1 - Tümen kıtaatı ihtiyacı içın kapalı zarfla 240 bin kilo kuru 

ot satın alınacaktır. 
2 - Kuru otun beher kilosunun üçer kuruş fiattan tutarı 7200 

liradır. 
3 - İhalesi 17.8.936 pazartesi günü saat on dört buçukta Ça· 

nakakle tüm satın alma komiıyonu binasında yapılacaktır. 
4 - İateklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 540 

lirayı ve ihale kanununun 2. 3. inci maddelerindeki vesikalarla ko-
misyona müracaatları. (86) 2-3343 

İLAN 
1 - Bergama kıtaatı için 80 ton sığır eti kapalı zarf usuli ile sa-

tın alınacaktır. · 
radır. 

2 - Malın tahmin bedeli 1<000 liradır. Birinci temin?tı 1050 li-
3 - 17.8.936 pazartesi günü saat 16 da Bergama askeri satır. al

ma binasında alınacaktır. 
4 - 1stek1i o~anların b.irinci h:~inatlarını ve banka mektupları

nı ve yahut tahvılatlarını ılrnle saatınden eve! Bergama Maliye vez
nesine teslim edeceklerdir. 

5 - Evsaf ve şartnameı;ini görmek istiyenlcr için hcrgiin komis-
yon açıktır. (180) 2-3352 

İLAN 
1 - Tümen birlikleri hayvanatı için 600 ton kuru ot ile 400 Ton 

Saman kapalı eksiltmeye çıkarılmı tır. 
2 - Kapalr eksiltme r:ünü 17 ~-936 pa.,artcsi günii. Samanın saat 

11, kuru otun saat onbestır. 
3 - Tahmin tutarı kuru otun 27000 lira samanın 8000 liradır. 

Kuru otun ilk teminatı 2025 lira samanın 600 liradır. 
4 - ~artna~ele.rini go:mek istiyenl~~in her gün eksiltmeye gi

receklerın belh vesıkaJarı ıle mmıyyen gun ve saatlerinden birer saat 
evel teminatlcırını usulen vererek .tam saatinde teklif mektupları 
ile kırklar eli tüm satın alma komısyonuııda bulunmaları. 

İl.AN 
(163) 2-3372 

1 - Van Hastahanesinin 120 bin kilo Bas.kale kıtaatının 115 bin 
kilo ~aldıran ,kıtaatın ( n 137.CJ41. kil~ Kazrmnaşa kıtaatının 70 bin ki
lo Yuksek ova kıtaatının 139 hın kılo fabrika unları kapalı zarfla 
münakasaya konulmuctur. 

2 - İhale günii 936 a w ustosun beşinci günii olup Van Hastane
sinin saat 9 ela Baskalenin saat 10 da Çaldıranın saat 11 de ve Ka
zım paşanın saat 14 de, Yüksk ovanın saat 15 de sırasiyle ih~le edi
lecektir. 

3 - Van hastahanesinin m ıvakkat teminatı 1260 ve ba '-:alenin 
1.38Q Çaldıranın 1656 ve l{azn..paşanın 788 ve Yüksek ovanın 1877 
lıradır. 

4 - 2490 sayılı kanunun mevaddı mahsusasını haiz taliplerin 
muayyen günü Van satın alma komisyonu reisliğine evrakı müsbi
te ve teminat ve tek1if mektuplarının hazır bulunmaları ve taşra
dan posta ile teklif :zarflarını gönderecek olanların da muayyen sa
atte~ eve~. iŞbu tekli~ mektuplarını K. R. Sa. hazır bulunduracak 
veçhtle gondermelerı. (28) 2-3153 

İLAN 
1 - Tüm kıtaat hayvanatı için kapalı zarf ile 330 bin kilo yulaf 

satın alınacaktır. 
2 - Yulafı.o be~er kilosuna beş k.~ruştan 16500 lira biçilmiştir. 
3. - 1?.alesı 7 agustos 93~ cuma gunü saat on dört buçukta Ba • 

ramıçte tum satın alma komısyonunda yapılacaktır. y 
• 4 - l~tekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 1238 
lırayı ve ıhale kanununun 2. ve 3. üncü maddesindeki vesaı"kl b" 

t 1 k 
. .. t 

1 
. e ır 

saa eve omısyona muracaa etme en. (75) 2-3217 
İLAN 

1 - Tüm kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 320 bin kilo yulaf sa
tın alınacaktır. 

2 - Yulafı? be~er kilosuna beş kuruş fiat biçilmiştir. 
3 -- lhalesı 8 agustos 936 cumartesi günü saat on dört b kt 

B 
. .. 

1 
k . uçu a 

ayıamıçte t~me.n ~atın ama. omısyonunda yapılacaktır. 

. 4.- ~stekhlerın ıhaleden bu: sa~t evet teminat akçeleri olan 1200 
lıra ıle ıhale kanunun 2. ve 3. ınr.ı maıidesindeki vesika ·1 k · 

·· 1 ( 7 ) ı e omıs-yona muracaat arı. 6 2-12J.& 
-ı 

576 
40975 G·S-936 ııcr eml.;c 9 da C d 
48000 6-8-936 " " " . ıran 

410 9600 6-8-936 " " 9 da .. " ~ i.ıksek ova 
416 9100 G-8-936 11 de sade yağı Başkale 
525 140 6-8-936 " " 11 de " .. Yüksek ova 
469 5000 6-l:S-936 " '' 1

11 de " " Van hastah, nes 
718 4?5000 6 8 936 " " 5 de meşe odunu - · · ,, ı 5 de " " 
191 3'>0000 7-8-936 cu~a 9 d " " B :0 1~ale 

46 33000? . 7-8-~36 ,, ·.: 9 d: ·.: " ~~ldıran 
Yukarda ısımlerı yazılı garnizonlardak' :· ı~azım pa a 

ü~ cins erzak kapalı zartla miinakasaya k ı krltaat ıhtiyaçları olan 
lnzalarında gösterilen gün ve saatte b' onu muştur. İsteklilerin k . n ır saat evvel tem· t 

att' ve teklıf mektun1nı ile Van sat 1 k . ına ı muvak-
caatlarr. (29) ın 

2
a ma omışyonı na miira· 
-3154 

1 
.. . . İLAN 

- Tumen hırlıklerinin birinci teşrin 936 . . 
ları taze sebze ciııtı ve miktarlar w d d sonuna kadar ıhtıyaç-

2 K 
1 

k . ı aşagı a ır. 
- apa ı e sıltmesi 12 • 8 • 936 çarşa1lltıll .... 

3 - Muhammen tuta k~ . funu saat 15 dediı. 
drr. r ye unu 6560 lıradır. lk teminatı 492 lira-

~- - İsteklilerin belli günde saat on dörte kadar ilk t . 1 
nı tumen muhasebe veznesine yatırmaları emınat dn -
tuplarını usulen tümen satınalma k i ve ~at on. beşte teklif mei s ş t . . .. . om syon rıyasetıne vermeleri 

- ar namesın. gormek ıstivnelerin be .. k kl . ·. 
yonuna miiıacaatları. (87) r ~n ır aıelı koınıs· 

Kilo Cinsi 
45000 Patlıcan 
3.5000 Kırmızı domates 
45000 Taze yeşil çalı fasulya. 
12000 Yeşil bihr 
24000 Taze soğan. 

Z-3251 

1 
. İLAN 

- ~er~a~adakı kıtaat ihtiyacı için 500 ton yulaf 15 • 8 - 936 

~~~aa~~:-~;:;u 6~f~a!~:: 8~~;:1~1~:~i~~~~- ile Bergama askeri satın 
g - Tahm~n bedeli 20000 liradır. Birinci teminatı 1500 lirad 
. -: stekh olanların birinci teminatlarını Ber ama mali ır. 

nesıne ıhale zamanından evvel teslim edeceklerd' g ye vez-

açı:tı-; (~;~a)f ve şeraitini bilmek istiye!ller için ı~.er gi.in komisyon 
. 2~3334 

İLAN 
.
1 

Demirköy .-ıayı için 3760()0 kilo ekmeklik un kapalı zarfla ek
sı tmeye konulmuştur. İhalesi ağustosun 19 uncu rarşanıba gu··nu·· 
saat 15 de Vizede y 1 k t . ,. v kt' d k . apı aca tır. steklıler teminat makbuzları ile 
ta . ın e omısxonda bulunmalıdır. Unun tahmin fiatı 14 kuruş ilk 
emınatı 2447 hradır. Şartname her gün Vize satın al k · 

nunda görülebilir. (248) 2-3450 ma omısyo-
İLAN 

1 - Tümen kıtaatının ihtiyacı için kapah zarfla 240 b. k"l k 
ru ot satın alınacaktır. ın ı o u-

2 - K
1 

uru ~~ın beher kilosuna 3 kuruş fiat birilmişt" 
3 - halesı ·10 ağustos 936 . .. .. "' ır. 

Bayramic tümen satın alma k pa.nrtesı gunu saat on dört buçukta 
4 - İsteklilerin . ~mısyonunda yapılacaktır. 

lira ve ihale kanunu~h:~e::~ ~ı~ sa~t ev~ld teı:rıinat akçeleri olan 540 
den bir saat evet komisyo .. ne ma eaındeki vesika i1e ihale-

na muracaat etmeleri. (78) 2_ 3228 

lnlıisarl~~ Um~ım Müdürlüğünden : 
1 -: . İclare~ızın Kayserıde yaptıracağı 33223 lira 28 kuru ke if 

bedelh ıdare bınası inşaatı kapalı zarf usullyle götürü olar k ş k -~ıt 
meye konulmuştur. a e sı • 

h' 2 
1
- ~ünakasa e~rakı bir lira altmış altı kuruş mul:abilinde t 

ısıu ar ınşaat şubesınden alınabilir n-

t ı3 h" E~siltme 10-VIIl-1936 giinü. saat 15 Je lstanbulda Kabataş 
ı:ca~t::.ar ar Levazım şubesindeki alım, satım komisyonunda yapı: 

4 - Muva~ka~ te.minat 2491 lira 74 kuru~tur. 
5 - İsteklılerın ıhale giinünden en az 3 ün 1 1 h' • şaat şubesine gelerek diplomalı Mühe d" g e~e n ısarlar ın

d · 'k l . 0 ıs veya mımar olduklarına 
r~ı~r v~:~~a a a~:~ııa~~r:~ı.27.ı~ed~.ünakasaya girebilecekleri hal.kında lıi-

6 - Tekliflere aid kapalı zarflım ihale .... 
dörde kadar ismi geçen komi~ on Reisi" _gunu en geç saat ta~ C\n 
verilmiş olmalıdır (

4190
) Y ığıne makbuz mulrnbilınde 

. 2-3202 

Belediye ReisliA"in den : 
d~nlı::i~~m <lolayısil.e membaların geliri azaldığından ı a •ustos IJ35 
yu kc .

1 
re~ f?ecc(lerı saat 22,00 den sabah saat 4,00 e kadar şehir u· 

..ı ece tır. 244) 2-3418 

C. H. P, Genel Sekreter~Oiııden: 
10. Ağustos ta~ihinde münaknsası ilan edilen Sinema makine] ri 

ve saır malzemenın münak sa .. .. b f~ .. dd . a gunu azı ırmalar taraf mdan bu 
mu et zarfın~~ teklıf yap.lamıyacağı anlaşıldığından ve artna • 
merle. bazı tadılat yapıldrgınclan dolayı l S-9-936 ta ·h· § k d 
temdıt edilmiştir. rı ıne a ıır 

Yeni şartnan::~er 5-8-936 tarihinden it\btıren Ankarada C. H. 
Genel Sekreterlıgı ve İstanbulda C H p tı .. k 1 1 P. taraf rid · · · yon uru ~a"-kan r ı 

ı an parasız olarak verilecektir. (220J 2-3405 

Giimrülcl~.- l\luhafaza Genel l{o
mutanlığı İstanbul Strfınalma I(o. 
misyonundan : 

1 - Muham~en bedeli 25379 lira olan 942 Kaput ve 1868 T k 
kış~ık .. E~_at elbısesi pahalı görüldüğünden yeniden 17 /8/936 :z~; 
tesı gunu saat ıs. de pazarlığı yapılacaktır. p 

2 - Şartn~me~ı 127 k~ruşa Komisyondan alınır. 
3 - İstckhlerın 1904 lırahk teminatlariyle Komisyo 1 1 · 

( 1 
na geme crı. 

811 ) 2-3314 

Tapu ve Kadastro 

.. Umum l\lüdürtiıguncten : 
Numunesi veçhile yaptırılacak dola v~ . 

siltme m:nı olan 29-7-936 ..•. d p .. re~ım masalarının ek· gunun e ancak ıkı kışi ko · .. 
caat etmiş ve verilen fiatta haddi layıkmı b 1 d ~ mısyona !!1~ra-

7
1esi icra olunamamıştır. Yeniden icra kılınuacaamka oıglaından .~atkı ıha-

8 936 ·· .. n muna ·asası 
zit -akre~r~~ ~~~~i~tn dörkd~ bırak~lmıştır. İsteklilerinin % 7,5 depo-

,. e va tı mezkurda umum m"'d" ı··k . 1 . 
Levazım müdürlü~·· .. u ur u zat ış erı ve 
--..--.---... gune muracaatları. (249) 2_ 34 9 
~~~~-~-~~:..: 
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1 D. O. YOLLARI VE L1MANLARJ UMUM 
MODURLOCU S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

!LAN 
Muhammen bedeli 9975 lira olan 610 tonu safi meşe. 720 tonu 

çam gürgen meşe veya bunları~ ~ahHıtu olmak üzere cem'an 133? 
ton odun 19-8-1936 çarşamba gunu saat 15.15 de kapalı zarf usulu 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. . . 

Bu işe girm~k istiyenlerin 748,13 lirhk muv~kkat temınat ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın ~-5·1.936 G. 3297 
No. ıu niishasında intişar etmiş olan talimatname drııre~ıncle alın.mr.s 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,15 e katlar Komısyon Reısh-
ğine vermeleri lazrmdır. . . 
Şartnameler parasız olarak Ankarada M<ılze::ıe ~nıresın~en. lbv

darpaşada Teselliim ve Sevk Şefliğinden Eslm~ehırde .magna Şef
liğinden Adapazarmda İstasvon Şefliğinılen, Balıke ırile İşletme 
MüdürlUğünden dağıtılmaktadrr. (245) 2-3448 

İLAN 
Ankara deposuna ~ l..'i.Q37 so· yenlerin 425.25 liralık muvakkat 

nuna kadar gelecek takriben teminat kanunun tayin ettiği ve-
16200 ton maden kömiirünün bo- c;ika ve beyannamelerile birlikte 
şaltılması ve makinelere yükle· aynı gün saat ( 14) kadar ko· 
tilmesi işi. 4.8.936 salı günü saat misyon reisliğine mfüacaat et 
ıs de ihalesi yapılmak üzere '<a- meleri lazımdır. Mukavelede 
palı zarf usulile eksiltmey1. ko- sartnrıme projeleri komisyon ta
nulmuştur. Muham.nen bedeli ~afından parasız olarak dağıtıl· 
5670 liradır. Bu işe girmek isti· maktadır. (11) 2-3113 

İLAN 
Muhammen bedeli 6920 lira olan 400 ton yerli kok kömürü 1? 8 

936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara da 
İdare binasında satın alınacaktır. . . 

Bu işe girmek isteyenlerin 519 liralık muvakkat temınat ıle ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 (5 ~36 C. 3297 No.lu 
nüshasında intisar etmiş olan talimatname daıresın?e alınm~ş ,v_,e
sika ve teklifler~ini aynı gün saat 14,30 a kadar Komısyon Reıslıgı-
ne vermeleri laxımdır. . . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daıresınden. Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(210) 2-3·103 

İLAN 
Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i Portlan~ ~i

mentosu 21/81936 cuma günü saat 16,15 de kapalı zarf usulu ıle 
Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. . . 

Bu işe girmek isteyenlerin 222750 liralık m1:vakkat temın~t ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın 7 /~/93? C. 3297 
No.lu nüshasında intişar etmiı, olan talimatname daıresınde. alın
mış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 15,15 e kadar Komısyon 
Reisliğine vermeleri 16.zımdır. . 
Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve Ilayuarpaşa veznelerınde 

satılmaktadır. (209) 2-3402 

YENİDOÔAN VE ESENKENT İSTASYON BİNALARI 
İNŞAATININ EKSİLTMESİ 

İhalesinin tehir edildiği evvelce ilan olunan Ilayd_a. paş~ - A?
kara hattının 504 + 490 ve 535 + 920 inci kilometrelerındekı Y~nı
doğan ve Esenkent istasyon binalarının inş.ası kapalı zarf usulıyle 
yeniden eksiltmeye konmuiJtur. . . . 

ı. - Bu iki bina inşaatının keşıf bedeh 2~372.68 lıradır. 
2. - İstekliler bu işe ait sartname, proje ve sair evrakı Devlet 

Demiryotlarrnın Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 122 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

3. - Eksiltme 14 ağustos 1936 tarihinde cuma günii saat 15 te 
Ankarada Devlet .Demiryolları İşletme Umum Müdüılüğii Yol Da
iresi binasında toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacak
tır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için İsteklileri~ aşağıd~ Y.~.:ılı te
minat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar Komısyon Reıslıgınc tes
lim etMİ'I otmalarr Hlzımdır. 

a - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun ( 1828) 
liralık muvakkat teminat. 

b. Kanunun tavin ettiği vesikalar. 
c - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mani bulunmadığına dair imtalarr tahtında bir mektub, 
d • Bavındırlık Bakanlığından musaddak ehliyet vesikası. 
S. - Teklif mektııhlan ihale günil saat 14 e kadar makbuz mu

kabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektublannrn iadeli teahhütlii olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona S?elmiş bulunması Iaxımdır. 

Bu i• bıtkkrnda faıla izahat almak istiyenler D. D. Yolları Yol 
Dairesine mUracaat etmeleri. (193) 2-3356 

İnhisarlar Umum 
l\1üdürlüğündcıı : 

1 - İdaremizin Cibalideki Fabrikasında yeniden yap
tıracağı 23147.97 lira keşif bedelli inşaat ve taditat kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme, 19 ağustos 936 ~arşamba günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1736.09 liradır. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar 

inşaat şubesine gelerek ve bu gibi işleri muvaffakıyetle 
yaptıklarına dair resmi vesaik göstererek 115 kuruş mu
kabilinde münakasa evrakını istiyebilirler. 

5 - Teklife aid kapalı zarfları en geç ihale günü saat 
tam 10 na kadar adı geçen Komisyon Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmis olmalıdşr. (124) 2-3455 

İstanJ,ul • • • • • 
Uıııversıt csı 

Rel{törlüğünc Pil : 

Fen Fakültesi Riya?.iye ve Jeoloji Doçentlikleri açıktır. İmti· 
h:ın 30 eylfıl 9J6 tarihinde ynpılacaktır. Do~ent olmak şartlarını 
haiz is•e ·!ilerin mu.acaatları. (4355) ı-3452 

Yül{sck Ziraut Eııstitiisü 
ltelit(irlüğündeıı · 

! - Yüksek Enstitü ihtiyacı olan mevcut nümunesine göre 50 
adet battaniye açık eksiltmeye konulmuştur. 
. 2 - ~ksiltme ~üksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan 
ıdare ve ıhale komısvonu tarafından yapıJacaktır. 

3 - İhale günü 7. 8. 936 tarihine rasthyan cuma günü saat 16 da 
icra edilecektir. 

4 - Muhammen bt>del beheri (1650) kuruş hesabile ( 825) lira
dır. 

5 - Muvakkat te:ninat ( 62) liradır. 
6 -: Parasız; şartnamesini almak ve niimunesini görmek istiyen-

ler Uaıre Müdürliiğiine müracaatları . (39) 2-3158 

Tan}~• v ~ IT\a~~~ :l~"'o 

re um ıtt ıüdü~·lü?·iiırıd~u : 

Sayın Halkın Nazaı·ı • 

Dikkatine 
Beledi y~ Reisliğinden : 
Ev ve apartmanların baJkon ve tara
salarında radyo ve gr&mofon çaltnalr 
yasak edilmiştir. Bunlar ev ve apart
man içlerinde gece 24 de kadar civarı
nı rahatsız etmiyecek şel;ilde çalınabi
lir. Aksi halde hareket ec enlerden pa
ra cezası alına':aktır. (211) 2-3371 . um;rin_ Scydiköy nahiv.esi hut.ludu içinuel:i Avunduk zadelere 

aıt olup Zıraat Bankasına ıp~tek huJıınan Bulgurca çiftliğinin ka
dastrosu yaprlaca ;ından keyfıyct 2613 sayılı kanunun 8 inci mad • 
desine göre Uldkalıhırca uilinmck Üzere ilan olunur. (208) 

-
2-3401 

N: f ııa Jakanl~aru1 , 1 : 

~ 10 EyJUl 936 perşembe günii saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlı
gı malzeme eksiltme komisyonu odasında 12·1.000 lira muhammen 
bedelli .21 adet kamyon. 8 atlet otobüs, 3 adet.komple motör ve 2 a~ 
det şan3emanm kapalı ~arf usulli ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı 620 kurus mukabilinde Ankarada Nafıa 
Bakanlığı malzeme dairesinden alın~caktır. 

Muvakkat teminat 7450 liradır. 
fstekliler~.n teklif mektuplar'.nı Resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 

3297 sayılı nu~~1asınd_a ~ıkan ~alımatnameye göre Nafıa Bakanlığrn
d~n .?lrnmış mutcahhıtlık vcsı 1·asr ile birlikte 10 eyli'ıl 936 persembe 
~~.:1.~ saat 14 e k?dar Ankarada Nafıa Bakanlığı malzeme M.üdür-
lugune vermelerı lıizrmdır. ('19) 2-3251 

V ~ n Valiliğinden: 
Vi layet ~ahilinde (2.50) göçmen evi yapılacaktır. 

.. 1 - Va~ ın ~avarsar ovasında ve Van ile Edremit arasında hü
ku~etçe go~terılecek mevkiler~e yapılacak göçmen evlerinin be
herı (566) lı~~ (77) k~r~ış bedelı keşfi olan ve 141.692 lira 50 kuruş 
tutarlı 250 g?~~en evının kapalr zarf usuliyle münakasasmda talip 
zuhur etmedıgınden 16 temmuz 936 dan itibaren bir ay müddetle 
pazar}~~ ~uretiyle eksiltmey_e. ~.onulmuştur. Taliplerin 16 ağustos 
1936 gunune kadar Van Valılıgıne müracaatları. 

2 - Bu işe aid plan, keşif, şartnameler Van Vilayet makamın-
dan alınacaktır. (4203) 2-3242 

l{araıniirsel l(aymak.amlığından : 
Karamürselin ~l~uniza~e Çi~tliğinin Subaşı mevkiinde in~sı 

mukarre~ ve tah~ını be<leh keşıfleri (23299) liradan ibaret olan 40 
ç~ft ve b;r tek kı ceman 81 göçmen evinin komisyonda mevcut ke· 
Ş~f ~.e _planları muci~~nce R.eze, ~okmak, Kilit, Cam ve çividen gay-
~ı. butıın levazımı muteahhıde cllt olmak üzere 15-7-936 .... d 
ıtıba e 20 .. .. dd 1 gunun en 

r n _gun ~u. et .e yap.ılm~ları açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu ş~raıt dahılınde ısteklılerın teminat mektup ve akçeleriyle 

ber~?er ılıa_l_e .~ünü olan S ağustos 936 çarşamba günü saat 16 da Ka
ramursel hukumet konağındaki komisyona müracaatları. 

(52) 2-3189 

Nafıa Bakaıılığındı ıı : 
3 Su Mühendisine ihtiyaç vardır. . 
(300) liraya kadar aylık ücret verilecektir. Şeraiti Jazimeyi hail 

olanlıırın evrakı müsbite1eriyle bizzat veya tahriren Bakanlık sulıt 
Genel Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. ( 176) 2-3350 

Seııirgent Urayından: 
1 - Senirgent kasabasının (42200) lira bedch keşifli su tesısatl 

bir ay müddetle kapalı zarf usuiüyle ihalesi uzatılmıştır. 
2 - Eksiltmenin yapılacağı yer Senirgent Belediye dairesinde 

Belediye encümeni tarafından yapılacaktır. 
3 - İhale 1 7 / Ağustos/936 pazartesi giinü saat 15 dedir. 
4 - Tesisatın isale kısmı çelik, boru ve armatör, ve teferrüatl 

ayrıca tevzi şebe kesi, font, borular, ve teferrüatını yine ayrıca ti" 
sisat, betonarme, inşaat aksamı da ayrı, ayrı veya umumu bir~" 
eksiltmiye konulmuştur. 

5 - İstekliler proje ve harita ve fenni şartname ve tahlil fiat 
cetvellerini ve eksiltme ~artnamelerini görebilmek için Ankarada 
Ulus gazetesi, ilan memuru Bay Galibden, İstanbulda İstanbul Utr 
yı Sular Direktörlüğünden, İzmirde İzmir Urayı Sular DirektÖ: 
lüğünden, Senirgentte de Belediye dairesinden bedelsiz; olarak gı;
rebilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek şartlarını haiz olan istekliler evr~ 
müsbite ve muvakkat teminatları ile birlikte ihale gününde Senil"" 
gent Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. (127) 2-332' 

Belediyeleı" Banl{asından: 
Belediyeler Bankası İdare Meclisi, 2301 numaralı Be4 

lediyeler Bankası kanunu ile Esas Nizamnamesinde yazılı 
umumi Heyeti 3 Eyliil 936 perşembe günü saat 15 de n.:.:.-a· 
nı Muhasebat binasında alelade toplantıya davet etmei• 
karar venniştir. 

Görüşülecek işler 
ı - Bankanın 1935 hesab devresine ait İdare Meclisi 

ve Mürakib raporlarının okunması, 
2 - 1935 senesi bilançosunun tasdiki ve İd~re Meclisi· 

nin ibrası, 
3 - 1936 senesi için bir Mürakib seçilmesi, 

2-3459 

Kiralıl{ Daireler Jandarma Geı,eJ Komutanlığı 
Hamamönünde İstanbul soka

ğında 22 numaralı apartmanda 
kiralık daireler vardır. İçindeki
lere müracaat. 

Kiralık oda 
Mobleli veya çıplak 

Çiftlik ma~azasr yanında 
Mustafabey apartıman, birinci 
kat. T<·lefon 1856. Ekrem. 

2-3420 

ZAY! 

Ankara Belediyesinden almış 
olduğum 657 sicil ve 400 ehliyet 
No: lu Belgemi bundan 10 gün 
evvel kaybettim. Yenisini çıka
racağımdan eskisinin hüknılı 
yoktur. 
Şoför Halil oğlu 324 Doğumlu 

2-3442 NECİP 

Kiralık oda 
Yenişehir İnkılap sok. No: 4 

( "Kutlu" arkasında) alt kat. 

2-3421 

İş Bürosu 
Yenişehir Kızılay yanı No. 60 

Emlak alım satım ve her tür
lü nakliye işleri Kerim Ertaç 

Tl: 2027 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

Ankara Satınalına l(onıisyonun<lan: 
1 - Ankarada Müstakil J. Taburunun ihtiyacı için satın alınacak yiyecek, yem ve yakacağın ç• 

şit mikdarı, tahmin bedeli, ilk teminat ihale gün ve saatleri aşağıya yazıldı. 
2 - Her parti toptan veya ayrı ayrı ~steklisine i~alc edilebilccckt~r. ·ıe 
3 - Şartnameleri parasız yalnız Komısyondan verılecek olan bu yıyecek, yem ve yakacak ekSS"' 

mesine girmek istiyenlerin aşağıda ve ıartnamede yazılı teminatları ile tam vaktinde Komiıvo 
ha~ vurmaları. (32) 

En az En çok Cins; 

A- 1500 Kg. 2000 Kg. Sade 

500 Kg. 800 Kg. Beyaz • 
peynir 

B· 400 500 Tarha ne 
6500 8000 Kuru fasulye 
1000 1200 Mercimek 
1000 1200 Nohut 
1500 2500 Kuru soğan 
4500 7000 Patates 

40 60 Çay 
3000 4000 Bulgur 

500 800 Zeytin tanesi 

c. 8000 10000 Sığır eti 

D. 80000 120,000 Arpa 

E . 30000 50000 Odun 

Tahmin· 
bedeli. 
L. Kr. 

1700 00 

320 00 
2020 00 

85 00 
880 
144 
120 
ıso 

420 
216 
400 
240 

2655 
2200 

5400 

1000 

Teminat. 

L. Kr. 
l28 00 

24 
i52 

7 00) 
66 00) 
11 00) 
9 00) 

12 00) 
32 00) 
17 00~ 
30 oo)' 
18 00) 

204 
165 00 

405 00 

75 00 

Açık eksiltmesi 10.8.936 
P. ertesi S. 10 

Açık eksittmesı 
10-8-936 p .... ,.,: s 

Açık eksiltmesi 
11-8-936 Salı S. ıo 
Kapalı zarf eksiltmesı 
11-8-936 salı S. 14 
Pazarlık 12-8-936 çarşambı 
Saat. 10 da 

2-3173 

1 YENi SİNEMALAR 1 KUL0r_1 
BUGÜN GÜNDÜZ 

B t R AŞK GECESİ 

GECE 

iki filim birden 
I-KÜÇÜK ANNE 

11 - KAÇAKÇILAR PEŞİNDE 

TAMİRAT DOLAYISİLE KULÜP, 
SİNEMASI KAPANMIŞTIR. 

KULÜP SİNEMASINDA GÖSTERİ· 
LECEÖİ TASARLANAN MEVSt:Mt!ll 
EN ZENGİN ESERLERİ YENİ stNE· 
MA PROGRAMINA İLAVE OLAR/\1' 

GÖSTERİLE:EKTİR. 

Fiatlarda fevkal~de tenzilat yapılmıştır • Alt salon kfımilen 20, Balkon 40 kuruştu.· 


