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Son lıaberler 
.. .. .. 

,n"ilt :c ... 

sayf amızdadı~· 1 _...._....._.. ... ____ . _____ _..._.__. __ ,_,._ .. ı 

su DAVAMIZ Guadarramada kanlı bir çarpışma: 
Af yon - Karakuyu hattını aç

nuya giden Başbakan İnö~ü~ Afyon 
istasyonunda çiftçiler~ «:kın~. ~~r
muş ve elini, gözlennın onune 
siper ederek: ''Başvekil olduktan 
sonra ömrümün yarısı havaya bak
tnakla geçti . .'' demişti .. 

Bu topraklar üzerinde kaç as~r 
ve kaç neslin ömrü havada yag· 

l . . ' mur bulutları aramak a geçmıştır · 
Toprak altından kaçan suyu, ~~rk 
köylüsünün emrine vermek ışm
de memleket kurtuluşunun belli 
ha~lı bir cephesinin gerçekleşme
sini gören cumuriyet, kuruluş~n
danberi bu da vayı ele almış ve ılk 
önce mevzii ve sonra büyük kısım
lar halinde su işini halle girişmiş
ti. Kamutayın son toplantılarında 
bakanfarımız. büyük su siyaseti
ne giri~ arifeı;inde olduğumuzu 
müjcf ... lemil'lerdi. 

Bu yazımız, su meselesine dair 
şimdiye kadar yapılmış ve ileride 
yapılacak olan işleri kısaca hüla
sa etmektedir: 

Yurdumuz coğrafi karakteri 
itibariyle ayrı ayrı vasıflara malik 
cenub, ,imal, garb sathımailleri~
le muhtelif rüzgarlara açrk vadı, 
ova ye yavlaları ardı a~dma sıra
lanmıs oriiinal bir ülkedir. Muh
telif brakterlerdeki bu parçalar
'dan Adana ve Antalya çevreleri 
sıcak iklimlere hu bir vasıf gös
terirken Konya, Ankara, Sıvas 
yaylalan cenuba göre büsb~tün 
başl<a bir vasıf sröstermektedır. 

Bu değisik iklimli Analolu ~a
rımadaMndaki akar .su~ardan ılk 
faydal~'lma dedelerımız Sumer
ler ye Etiler zamanındadır. O za
marilard,.nberi diinyanın amba~ı 
ıolme.k söhretini bize kadar getı
ren AnaAnluya cumurivet;n vere
ceP.l ~enlik ve bol istihsal, su me
sel~~!n halliyle tahakkuk ede-

celd•r. . 
Çünkü Anadoluda yağış, ~ıra-

at zemamna rastlamazsa ek1len 
tohurnJ"n ivi mahsul almak için 
ıulamak, prttır. . . 

Di~et' taraftan memleketımı· 
zin birçok kısımlarında ormanlar 
azalmq yeya hiç kalmamış olına
ımdan dolayı düşen yağmur suları 
kolaylıkla su yataklarına hücum e
diyordu. Suların yatakları birden
bire gelen bu suları alamıy~r bir 
taraftan ta.sarak büyük zıyanlar ı 
yapıyor. Öteyandan sıtma k8:yna
ğı bataklıklar meydana gehyor· 

~- k 
Cumurivet suyu, yalnız ~o~ra 

üstünde kalan bir mevzu ~ıhı ele 

1 dl• Ondan memleketın en-
ama • ' . . h 
dü"tri1e~!r.esi ve ılerı av~tın~n 
b il . .... olan e 1 e k t r f ı · 

e renugı d ] k i~inde de f? v a an-
a ı y 

0 ~madr Elektrifikasvon 
ml~yı und bir . c;:ok roınlakal"'r • 
p anunı:ıı:boal elektriğe oradak= akar 
ucuz ye ki d 

l tasiyle kavusaca ar ır. 
Sll ar yası .1 "mkA 1 
Akar 1tda.rın ucuz na~ı h ~ b ~n a
rı vermeleri de devletın lC ır za-

.... nden kacmamı~tır. man ~ozu . .. ·· ··ne 
B "'tün bu cihetlerı eo~ onu 

alan ~umuriyet hükümetı, bundan 

k. 1 .. ce bııişlerle u~rqmak se ız yı on · . A • • 

.. Nafıa Vekaleti teskı1atı ıçın· 
uzere .,, k tur 
'd b' "Su ldaresı ur nuş . 

e ır . "'""S 
Bugün büyük su siyasetı?e e.-
teşkil eden etüdler bu daıre tara· 
fından yapılmıştır. . 

Rejimin programlı su sıyase-
tiniP bugüne kadar mrmlekde ka
zand.-dığı büyük eserler ;unlar· 

dw: . r b" 
l _ Anadolunun en verım ı ır 

parçatr olan Bursa ovas~nı Nilüfer 
ve bunun kolu olan Delıçayın taş
inalarwıdan kurtarmak, burada s~ 
itini düzenliyerek araziyi e~ilebı
lir ve otunılabilir hale ~etimıek 
İçin l!t da hashyan ve 3.~0?, ~ 
lira hMcanarak yapılan bu ... -uk 11 

iti ... Bu mmtakada Serme, Kazık
lı, T~<!dır bataklıkları tamamen 

kurutulmuştur. Kurubna ile 2500 
hektar sahasında çok münbit ara
zi kazanılmış, yirmi köy halkı sıt
ma felaketinden kurtarılmıştır. 
yapılan bent arkasında toplana
cak 12.750.000 metremiki.bı su
yun bir kısmı ile arazinin sulan
ması temin edileceğinden bu ara
zinin verim kabiliyeti iki misline 
çıkarılmış bulunmaktadır. . 

H ükümet kuvvetlerine 
harbdan sonra eski 

taarruz eden asiler, şiddetli bir 
mevzilerine püskürtüldüler 

2 _ Küçük Menderes nehrı 

Barselonda dört alman tebaasının ihtilalciler tara{ıncl~ ı 
idam edilmesi, Be~linde büyü]{ bir heyecan ve hiddet uyandırdı 

Alman gemileri, İspanyol sularında dola~:n:yoı·la. havzasındaki bütün bataklıklar ve 
bilhassa Cellat gölü kurutulmak 
ve Menderesin yakın sularının ya· 
kın arazide yaptığı büyük tahri
bin önüne geçmek için havza dahi· 

(Sonu:;. üncü sayfada) 
Devletler fran,sız tesebbüsüne cevab , verdiler. 6 

... Fakat gerek Londr a'da, gerek Paris'te huzursuzluk ve kaygı var 
•• •• •• Pancar urunu Madrid, 7 (A.A.) - Guadarrama 

cephesinden Havas ajansına bildirili-
Bu yıl çok iyi yor: 

Memleketimizin bu seneki pancar Dün şafak sökerken, asi topçu kuv-

rekoltesi çok iyidir. 10 ağustostan iti- vetleri, hükümte topçu kıtalarının umu-

baren sırasiyle kampanyalarına başlıya- mi karargahım şiddetli surette bombar-

cak olan şeker fabrikalanmız bu mah- dıman etmiş, fakat isabet cttirememiş-
sul vaziyetinden dolayı bu sene .mühim k b 1 

1 d R }erdir. Çok şiddetli sLırette mu a e c e-
bir faaliyet senesi geçirecek er ır. e-
koltenin yüksek olduğu senelerde her den hükümet batarya ve tayyareleri a-
çiftçinin vermeyi tcahhüd ettiğ~ mikdar- silerin ate~ini susturmuştur . Bundan 

dan fazla pancar mahsulünün bıraz daha sonra. siperlerden ç,kan asi kollara Gu-
aşağı fiatla ahnması mutad olmakla be- adarrama köyüne kadar yaklaşmışlar Bugiirılerde ispanyol sularında bulunan al rnan lıarb gemilerinden Köln kruv:ızörü 

raber köylüyü kornmak ve kuvvetlen- fakat mukabil taarruıa uğrıyarak ilk Guadarrama cephesi, 7 (A.A.) - rckete geçmiş ve sonra asilerin bir çıkış 
clirmek istiyen fabrikalarımı;:., bu sene günlerdenberi işgal ettikleri yerlere dön- Ilavas ajansının muhabiri, dün sa- hareketi yapmağa kalkışmış olduğunu 
f.azla mahsulü de taahhiidlü pancarlar bahl · " ·ı · t k t' • 1 me.ve mecbur olmuşlardır. e-..ın dSl erın opçu uvve ının ıa- bildirmektedir. Asiler, Guadarrama l:a-
fıatına satın almaya karar vermişlerdir. 
~:::.::::::~~::::~~~~===========....;:=~=~~~=~===~=:==::=-======= sabasına l<adar gelmişlerse de y<ıpılan 

ERI IN OLI .. MPI• y "DLARI mukabil taarruz üzerine ilk günlerdeki B , / ~ .tl . · mevzilerine sürülmüşlerdir. IIükümct 
....t kuvvetleri, San Rafacl'e hakim olup iki 

Futbolda İtalya Japonyayı, Norveç Almanyayı yendi cephede asilere hücum etmektedir. 

Son dakika: Asilerin topçu taarruzu, 
hemen hemen sıfırdır. Ellerinde mü-finalinde Fenlaııd·ya, dört yüz metre Bes bin nıetre 

fi,;alinde .l4.merika 
(Soı1u J. üncü sayfada) 

Futbol 
İtalyan takımı. japon takımını 8 - O 

yenmiştir. İlk haftaymda vaziyet 2 - O 
Norveç takımı, 2 • O alman takımını 

yenmiştir. İlk haftaymda vaziyet 1 • O 

idi. 

5000 metre finali 
Birinci: Hökert (Fenlandiya), 14.22, 

2/10 saniye, 
İkinci: 1.ehtinen (Fenlandiya), 14.25. 

8/ 10 saniye, 

OlimpİyaddA kadın sporcular 
Yukarda. soldan sağa: amerikan 

eskrimci'iİ J oanna dö Trıskan: i
talvan kadrn sporc ılar ekipınirı ~c
fi Mersede Rabaglietti; amerikan 
disk atrcHr Cartrüd Vilhelm.son: 
ita'yan disk atıcısı Liubika Gabriç 
_ Aşağıda: yunan mania/r koşu 
~3mpiyonu Domnitza Lanitıs, olim
piyadların kadrn memurlarından 

biriyle beraber. 

birinci oldu 
Üçüncü: Conson (İsveç), 14.29 sa

niye. 
Dördüncii: Murakoso (japon) 14.30 

saniye. 

UUJ metre fimıli 
Birinci: Villiams (Ameıika) 46 sa

niye 5/ 10, 
İkinci: Brovn (İngiltere) 46 7/ 10, 

ı 
Üçüncii: Lu Valle (Amerika) 46 

8/ 10. 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

J • 

Sıhat Bakanlığı, otuz iki hin kö· 
yün sıhi durumunu tesbit etti 
Bakanlığın bir yıldanberi teskilatına 
yaptırdığı büyiik anket bit~ek üzere 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti; 
yurd sağlığını çok yakından alakalan -
dıran ve memleketin en büyük davala
rından biri olan köylünUn sıh!li duru
mu üzerinde bir senedenberi yapmak -

\'ENi POSTA, 

TELGRAF TARlFESl 

Dahili }JOsta ve 
le lgraf Ücretleri 

ucuzluyor 
Daimi posta müraseıatr ve hizmetle

riyle telgra~lardan alınacak ücretler hak
kındaki yeni tarife bakanlar heyetince 
kabul edilmiştir. Tarife 6 eylülde meri
yete girecektir. Yeni tarife ile ücretleri 
indirilen posta müraselatı ile telgraf üc
retleri şöyledir: Şehir dahili ve mcktub 
ve kart postallardan 3 kuruş, iş k5ğıd
larmdan ve ticaret eşyası örneklerinden 
en az dört buçuk kuruşluk olmak üzere 
elli gram için altmış para, 300 kuruş

tan fazla havalelerde her yüz kuruş ve 
kcsirlerinde yirmi para telgraf havale
lerinde telgraf ücretinden başka 500 
kuruşa kadar beş kuruş ve fazla her yüz 

kuruş için otuz para, abone kaydiyeleri 
ga2ete ve mevkut risale bedellerinin yüz
de beşi indirilmiştir. Posta kutuları üç 
mrntakaya ayrılmıştır. Birinci mıntaka 
olan İstanbul, Galata, Pangaltı, İzmir, 
Hüklimet, Basmahanet Alsancak, Anka
ra, merkezlerinde seneliği altı lira ikin
ci mıntaka olan Üsküdar, Bayazıd, Be· 
şiktaş, Büyükada, Fatih, Kadıköy, Hcy-

(Sonu 2. inci sayfada) 

ta olduğu etüdleri bitirmek üzeredir. 
Bu etüdleri köylerde açtığı bir an

ket vasıtasiyle yapan Vekalet, btı&üne 
kadar 32.000 den fazla tiirk köyünün 

• 
Sılıat Bakanrmız Dr. Relik Saydam 

sıhi durumunu tesbit etmiştir. Bu an· 

ket gezici sıhat memurlarına iki nüsha 

olarak doldurtulmakta ve köy mualli

mi, muhtar ve azalar tarafmdan imza

lanmaktadır. Hükümet doktorunun 

mürakabesi altında yapılan bu tetkik

ler Vekaletçe de sıkı bir kontroldar 

geçirildikten ve tamamlandıktan son· 
ra, anketlerden bir kopyesi kaza hükü· 

met doktorlarınm dosyasında saklan -
makta, diğeri Vekalette bırakılmakta -
dır. Vekalet, bu etüdleri müf cttişlcr. 
sıhat müdürleri, kaymakamlar ve n; • 

hiye miidürleri vasıtasiyle de kontrol 
etmektedir. 

(S•nu 5. inci sayfada) 



SAYFA2 

Y eJ!1i posta, telgı·af 

Yurd içiııde posta ve telgraf 
rinde esaslı ııcıtzlamalar 

ücretle
vardır 

(Başı 1. inci sayfada) 
beliada, Ankaranm Yenişehir merkez
leriyle nüfusu yirmi binden fazla olan 
şehirlerdeki merkezlerde seneliği dört 
lira ünçüncü rnıntaka olan İstanbul İz
mir ve Ankaranm diğer merkezlerinde 
ve nüfusu yirmi binden aşağı olan şehir
lerd"!ki posta merkezlerinde seneliği iki 
liradır. Para havalesini ve teahhüdlü 
mektublarını ve adreslerine gelen pa
ketleri almak üzere ki el re hiç bir baş
ka vesikaya lüzum olmadan tanrdabil
mek için posta idaresi tarafından verile
cek kendini tanıtma kartları beş kuruş
tur. Dahili paket ücretleri de yarı yarı
ya indirilmek suretiyle 12 kuruştan 2 7 
kuruş arasındadır. Mekteb kitablariyle 
halka parasız dağıtılmak üıere gönderi
len kitabtarın beher kilosundan beş ku
ruş posta paket ücreti alınacaktır. Ça
lışan yerlere veya eve teslim ücretleri 
çalışan yere testim edilecek değerli 

mektublardan 28 kuruş, 20 kiloya ka
dar olan paketlerden 32 kuruş ve 20 ki-

lodan sonra her kilo için ayrıca iki ku
ruş, eve teslim edilecek değerli mektub
lardan 12 kuruş 20 kiloya kadar paket
lerden 20 kuruş 20 kilodan sonra her 
kilo için bir kuruş, posta teşkilatı olmı
yan nahiye ve köylerde pul satıcılarına ilk 
beş yüz kuruş için yüzde kırk ve 2000 
kuruşa kadar yüzde yirmi daha fazlası i
çin yüzde beş komisyon verilecektir. 
Pul satanlardan teahhüdlü mektub ka
bul edebilenlere beher mektub için ayrı
ca kırk para verilecektir. Azami bin ku
ruşu muhtevi olmak üzere harçlık ola
rak hilumum mekteb talebesiyle onbaşı
ya kadar jandarma ve askerlere ayleleri 
tarafın -lan rönderilecek telgraf havale
lerinin beher kelimesinden bir kuruş a
lınacaktır. Telgrafın teslim edildiğini 
bilmek istiyenlecden telgrafla cevab ve
rild: ğı takJirJc 20 kuruş; posta ile ce
vab verildiği takdirde 6 kuruş teslim 
ihbar ücreti alınacaktır. Yeni tarifede 
dahili tayyare mürasclitı ücretlerinde 
ayrıca tenzilat yapılmıştır. 

i Ber şeyden lllraz 
) 
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Arap aklı 

Gece derslerine devam eden Bozamboya hoca sormuş: 
- insanlar için güneş mi, ay ım faydalıdrrJ 
- Elbette ay, şüphesiz ay! 
- NedenJ 

- Elbette ay, çünkü güneş kendı'sine ihtiyacmuz olmadığı gündüzün pa-
111 parıl parıldıyor. Ay ise, gece, ışığa ihtiyacırwz olduğu zaman ~ıkıyor .. 

Spor müsteşarlığı 

Spor müsteşarlığı kurulacağı haberi gazetelerimizin yeni mevzuudar. 
Bundan bahseden Akbabada Orhan Seyfi, makalesini fÖyle bitiriyor: 
"Spor müsteşarı olacak zat, bugünkü spor bilgimizle o makama oturacak
sa vay halimize!'' 

Bir arkadaş: - Biz Akbabayı mizah gazetesi bilirdik, dedi. 
Bir başkası: - Orhan Seyfinin spordan anlayışı göz önüne getiri· 

lince mizahdan ayrılmadığına hflkmetmek lazımdır, cevabını verdi, 

Çin ı;1u Janna deJışet salan giizel dansöz 

Paris - Soir gazetesi, her pazar günü, hususi bir sayı çıkarmağa baş
ladı. Bu bir magazindir ki yazılarından çoğu hayal mahsulüdür. Son ge
len sayısında: ''Korsan May Scott'u gördünüz mü?,, başlıklı bir yazı 
vardı ve bu yazı şöyle bitiyordu: 

"-Ben May Scott'u görüldüğü son gün gör
düm, May Scott'u. iyice dinleyiniz beni: o suya a
tılryor, saçlarına bürünerek suyu"n üstünde duru
yor, saçları kızıl ejder/erdir onun, çiçekler, suda 
kan, bahtiyarlık ... ,, 

lstanbulda çıkan bir arkadaşımız bu masalı Pa
ris - Soirdan alarak olmuş bir vaka gibi, iki ~ütun
luk bir yazı halinde okurlarına anlatcyor. 

Modern gazetecilik birinin uydurduğunu öte
kinin hakikat haline getirmesi halinde tecelli edip 
gidecek mi dersiniz? 

Bu m<1salın hakilc1 tarafı, yanda gördüğümüz 

görl resmidir; fakat modern !otografi montajwa 
mahsus bütün hakilcatsizliklerle .. , 

foğaz içinde mehtap saf ası 

Şirketi Hayriye vapurları idaresi lstanbulda Boğaziçinde mehtap eğ
lenceleri tertib etmiş; lstuıbul gazeteleri bu gece seferlerini anlata an
/ata bitiremiyorlar. 

Boğaziçi mehtapları/ 

•AIJ lstanbull Belli teshir eden isimler arasında en füsunkarı sen
sinf' Loti böyle inlerdi. 

lstanbul şairi, onu ıöyle anlattı: 

14Saa sesleri tf fecre bdar körfezi sardı,, 
•vaktaki sular prb/ar inlerken ağardı,, 

Boğazın zevkini pmdi Şirketi Hayriye silrüyor. 

- Acaba hakikaten zayıflatır mı, dersiniz! 
- Elbet: onlarr görmek için her sabah üç kilometre yürüyorum. 

uı:u~ 
====== 

Köylerimizin 
kallunması i~in 
köyler bankası 

l{uruluyor 
Bütün kuvvetlerimizin temeli olan 

köylerimizin kalkınma planlarını ha
zırlamak için Dahiliye Vekaleti mer
kezde köycülük şubesi ve vilayetlerde 
köy büroları açmıştı. Bu kalknanayı 
kestirim ve pratik yoldan yapmak için 
hazırlanmakta olan projenin başlıca e
saslan 'unlar olacaktır: 

Partimizin son kongresinde de belir· 
tilen toprak meselesi ilk göz önünde tu· 
tulan işlerdendir. Bu suretle topraksız 
hiç bir köy ve köylümüz kalmıyacaktır. 

Bu neticeye varmak için köy civarın
daki devlet arazisi kadastrosu yapılmış 
bir halde dağıtılacak veya büyük çift
likler varsa, bunlar da parçalara ayrıla
rak köylünün öz malı yapılacaktır. Ka
nunen nasıl belediye birlikleri kurulu
yorsa, bu ufak köler birlik haline ge
tirilecektir. Bu birliklerin yaşamaları 

ve verimli olmaları için Köylüler ban
kası kurulacaktır. Bunun ilk nüvesini 
Trakya köylüler bankası teşkil edecek· 
tir. Bu faydalı teşebbüsün bütün mem
lekete teşmil edilmesi artık bir zaman 
meselesi haline gelecektir. Bu rnaksad
la merkezden muhite doğru olarak bil
hassa Trakyada etütler yaptırılmakta
dır. Bu bankanın sermayesini köylüle
rin küçük büdcelerinden kesilecek olan 
yüzde 8, yüzde 10 tar teıkil edecekler· 
dir.' 

Madencilere verilecek . 
prım 

Maden istihsalatını arttırmak üzere 
tatbik edilmekte olan prim usulünün 
936 yılı içinde de tatbik edilmesi ve 932 
senesinden sonra ihale edilmiş olan 
krom madenlerinde bu primden istifa
de ettirilmesi Bakanlar Heyetince ka
bul edilmiştir. Kararnamede verilecek 
primlerin nisbetleri ayrı ayrı gösteril
mektedir. 932 senesinden sonra ışletil
mek üzere mekşufen ihale edilen krom 
madenleri için şartnamelerinde yazılı 
asgari mikdar 932 senesi imrarı yerine 
geçecektir. 

Şeker fabrikalarımızın 

Avrupaya göndereceği 

gençler 
Şeker fabrikalarımız bu sene lise 

mezunlarından stajiyer olarak alacağı 

on genci bir sene içinde lisan ve fen 

derslerine hazırlatacak ve bu hazırlık

larda en çok muvaffak olan 3.nü yüksek 

kimya mühendisliği tahsili i~in beş sene 

müddetle Avrupaya gönderecektir. Bu 

ıtajiyerlerden Avrupaya gönderilrni· 

yenler de bu mesleği tercih ettikleri 

takdirde iyi birer ücre-tle fabrikanm 

teknik teşkilatına alınacaklar{ 

Erzurumda ehli hayvan 
sergisi açılıyor 

Erzurum, 7 (A.A.) - Bu yıl vill

yetimizde açılacak ehli hayvan ıergisi 

için byıd muamelesi bitmit ve bugün 

puvantaja batlaınıftır. Puvantaj üç gün 

ıü.recek, 9 ağuıtos pazar günü ıergi a. 
çılacaktır. Sergi üç gün devam edecek

tir. 

Sergi, aygır deposundan taylı kıs

raklara ve ayp deposundan mente te· 
hadetnameai bulunan ve yahud ziraat 

veWetince müaec:cel Uç yatmdan bet 
yapna bdar taylara. ild yqmdan dört 

yapna kadar prkm kmnuı renkli boğa 

ineklerine mahıua olmak üzere 4 ıubc
dir. Puvantaj heyetince beğenilip seçi

lecek olan hayvanlara dağıtılacak mü
kafatın yek\inu iki bin liradır. 

İzmirde 
lhracat ürünlerinin satışı 

çok iyi gidiyor' 
lzmir, 7 (A. A.) - Şehrimiz tecim 

ve endüstri odasının ihracat ürünleri
miz hakkında neşrettiği bir rapora gö
re, çekirdeksiz kuru üzüm piyasaya Hk 
geliş tarihi olan 15 ağustos 935 den 
30 haziran 936 tarihine kadar İzmir bor
sasında 74.602 ton satılmıştır. Geç.en yı
lın mevsim başlangıcı olan 4 ağustos 
934 den 30 haziran 935 gününe kadar 
48.171 ton üzüm satılmıştı. Çekirdeksiz 
kuru üzüm çıkat başlangıcı olan 16 a· 
ğustos 935 den 30 haziran 936 tarihine 
kadar İzmir limanından yabancı ülke
lere 72.099 ton gönderilmiştir. Bu mik
dar geçen yıl 46.517 ton idi. 

Kuru. inciı 

Kuru incirin ihraç başlangıcı olan 
20 ağustos 1935 den 30 hazıran 1936 ta
rihine kadar İzmir limanından yabancı 
ülkelere 36.37 5 ton gönderilmiştir. Bu 
mikdar geçen yıl 27.225 ton idi. 

Pamuk 

Pamuğun İzmir piyasasına ilk geliş 
tarihi olan 26 ağustos 1935 den 30 ha
ziran 1936 tarihine kadar borsada 9.113 
ton satılmıştır. Geçen yıl ayni günde 
8.020 ton idi. Pamuğun ihraç başlangı· 
cı olan 1 eylfil 1935 den 30 haziran 936 
tarihine kadar yabancı ülkelere 5.087 
ton gönderilmiştir. Bu mikdar IZeçıen 
yıl 4.024 ton idi. 

Palamut 

Palamudun Izmir piyasasına ilk ge
lişi olan 26 eylill 935 den 30 haziran 
936 tarihine kadar borsada 73.333 kental 
satılmıştır. Bu mikdar geçen yıl 169.707 
kental idi. Palamurlun ihraç başlangıcı 
olan 1 ikinci teşrin 1935 den 30 haziran 
936 tarihine kadar yabancı ülkelere 
12.052 ton gönderilmiştir. Bu mikdıır 

geçen yıl 9.122 ton idi. 

Zeytinyağı 

Zeytinyağı İzmir piyasasına tlk ge
lişi tarihi olan 4 ikinci teşrin 935 den 
30 haziran 936 tarihine kadar borsada 
933 ton satılmıştır. Bu rnikdar geçen yıl 
2.174 ton idi. 
Zeytinyağı ihraç başlangıcı olan S 

ikinci teşrin 935 den 30 haziran 936 ta
rihine kadar yabancı ülk~lere 679 ton 
gönderilmiştir. Bu mikdar geçen yıl 
1.509 ton idi. 

Arpa 

Yeni yıl arpa mahsulünün pıyasaya 

ilk gelişi olan 25 mayıs 935 den 30 ha
ziran 936 tarihine kadar borsada 75 ton 
arpa satılmıştır. Geçen yılın mevsim 
başlangıcı olan 15 mayıstan 30 haziran 
935 tarihine kadar bu mikdar 106 ton 
idi. Bu yıl yabancı ülkelere arpa ihra
catı yapılmamıştır. Geçen yıl 2.334 ton 
ihraç edilmişti. 

Bakla 

Yeni yıl bakla mahsulü ilk olarak pi
yasaya 29 mayıs 936 da gelmiıı ise de 

iki çuval olduğu için piyasa açılmamış

tı. Bunu takib eden günlerde yeni bak

la ürününün kilosu dört kuruıı on para

dan aatılmıya baııtanmıştır. Yeni mah

sulün borsaya gelit tarihi 1 haziran ad 

edilerek 31 haziran 936 tarihine kadar 

730 ton satılmıştır. Bu mikdar geçen 

yıl 1.262 ton idi. Ulkelere 40 ton gön

derilmiftir. Bu mikdar geçen yıl 269 
ton idi. 

············ R. Pek.er' in ···········: 

İ lnkılih Dersleri l 
İ Ankara ve lstanbul Oniveraİ· t 
! telerinde R. Peker'in verdiii inkı· i i • 
• lab derslerinde tutulan talebe i i nottan, gözden geçirildikten IOD· İ 

1 
ra, ULUS Basnnevince kitap ha· ı 
linde baaılmııtrr. 124 sayfa tutan i 

: . i eser, yalnız basma masrafı kar- : 
! ıılıfı olarak her yerde ON KURU· i 
i ŞA aatılmaktadrr. ! 
; ...................... _ ............................... .. 

lÜl{S k: ta tıı.Ei;i) 
gençliği yurdu 
tetl{il{a gidiyor 

• ..kstl 
Daha evelce de yazdığımız yu 

tahsil gençlerinin doğu illeri gezisine• 
ym dokuzuncu pazar günü akşamı ~ 
lanacaktır. Bu geziye Ankara ffuk J. 
Fakultesinden başlarında doç.ent ti 
Hüseyin Avni Göktürk, talebe cerrıiY:S, 
başkanı B. Abdülkadir olduğu ba~. 
yirmi kişi, Yüksek Ziraat EnstitiisUSS
den doçent B. Esfendiyar Esat ve dO' 
çend R. Kerim Çağlar idaresinde :::. 
kişi ve Gazi Enstitüsü ile Dil, T 
Çoğrafya Fakültesinden doçent B. ~ 
dii de dahil olduğu halde yirmi kişi ~ 
mak üzere yetmiş kişilik bir gençlik 'ff 
bilgi kafilesi trenle İstanbula gidece~ 
}erdir. 

Orada Trakyadan gelen on kişili~ 
gençlik kütlesini ve İstanbul yükl 
tahsil gençlerinden yetmiş kişilik grtl' 
pu da beraberlerine alarak deniz yollr 
rının bir vapuru ile Karadeniz liınantr 
rma uğrayarak Trabzona gidecekterditl 

Bu yüz elli kişilik kafile mubteli 
ufak gruplara ayrılacak ve başka baŞ~ 
yollardan ta Karsa kadar gidecektıt• 
Yollardaki köy ve kasabalarda durakıat 
yapılarak tetkikler yapılacaktır. Bu kil
çük gruplar yolda birbirlerine tesadil~b 
edecekler ve muhalif istikametler tald 
etmek suretile Trabzonda birleşecekld 
ve Oradan İstanbul ve Ankaraya avdS 
edeceklerdir. Gençlerimizin bu geıi 
eylillün on betine kadar sürecektir. 

Datça Marmaris 
yolu açıldı 

Muğla, 7 (A.A.) - Marmariale arr 
ıı 90 kilometre olan Datça yolu, geli~ 
geçmeye açılmıştır. En son işler de 1 

ağustosta bitecektir. Bu yol Datça : 
Muğla için önemlidir. Davas yolu 
bitmek üzeredir. Muğla yakasına 10 ~ 
lometrelik bir kısım kalmıştır. . ..... :ııd 

Muğla ile Köyceğiz arasında rnuıı-
bir geçid olan Namanarn köprUsÜDUO 
ayaklarının yapılmasına başlanrnıttJ~~ 
Bu köprü Muğla - Fethiye ana yolu 
zerindedir • 

Uşakta sıcaklar 
Uşak, 7 (A.A.) - Uç gündenberl 

§iddetli sıcaklar oluyor. Bugün gölge
de 38 ve güneşte elli derece hararet teY 

bit edilmi!tir. -----
BB. Reşid Gencer ve 

llhami Nafiz Zonguldakd 
Zonğuldak, 7 (A.A.) - Mad~n 'o: 

yetelerinde incelemelerde bulu~!u,. 
zere maden tetkik ve arama enıtt 

6 
genel direktörü B. Reııid Osman Gene 
ve Etibank genel direktörü İlhami rı.
fiz şehrimize gelmitlerdir. -

DiL KÖŞESİ 
1 

"150 yıldanberi vadyeti gayri aıutJ; 
yen olan boğazlar, bugün, rnesucl 
muvaffakiyetin eseri olarak aıoebb'" 
den balledilmif ve .. .,, 1. 

Şu cümleye nazaran balledil~tJ,,:_. 
•boğazlar,, olmaktadır. Halbuki tıtll 
ğazların halledilmesi,, bir maııA ~ fd 
etmez. camle doğru olabilme~ /çıa "' 
§ekle girmek gerekirdi: "Boğaılll',J. 
ıso yıldanberi gayri muayyea olatı "'tl• 
yeti, bugün mesud bir muvaf/Jtl;j,_,, 
eseri olarak, müebbeden ball~::ı ıs' 
Gerçi bu .. mesud bir muvallald1 12 1114 
ri olmak,, ifade lf?lıline de itirtıı -'' 
lirsek de, geçelim. aclf 

"Osmanlı imparatorluğunuD 
kudretile, iktidarsız iradeaile .. ,. it 

Paradoks meraklısı bir nJUbdar;,,, 
t .. A. ıııt 

karşısındayız galiba cı:ı .O-" 
"iktidarsız irade,, olur mu? ~ ~ l" 
"Osmanlı imparatorluğunun ~JJ ttIJ. 
radesizliği yüzünden . .,, deınelı ':: ., 

İnsan nasıl bahtiyarlık duyma sl1l kil 
nasıl göğsil gerile gerile ıöyterne 

Bahtiyar vatan 1 
Diye ..• . fi 

d "ki .. 
Aynı maksadı ifade ' tn ;tl• 

"diye,, edatlarr bir tekrardan ve ~~JdİfJ 
. dtl1 

barla da hatadan başka bır şey 



SON D~tKIK:1: --
Bir alman şilepi bombardıman edildiği için 

Almanya ispanyayı 
1

1 . !.~~~~- ~~k 
B ı da kur· ıe e erı 'k · met· 

Berlin, 7 (A.A.) - arse on bitaraflık hakındaki pratı proıed. 
tuna dizilen dört alman genci hakkında nini atman dıf işleri bakanına tev ı ey· 
alman baş konsolosunun protestosun· 

.. · "Sevila'' 
'ian başka alman hükumetı, .. .. e· 
ttlman yuk gem'sinin İspanyol bukuın 
ti açık deniz torpido muhriplerinden 
Almirante Cervantes tarafından bom
bardıman edilmiş olmasından dolayı 
da Madrid hükumeti nezdinde protes-

toda l;ulunmuftur. 

Frarua de"ledere yeni bir 
notn .,erdi 

Paria, 7 (A.A.) - Fransa, alakalı bil· 

kümet merkezlerine, lspanya m.::~ 
ine ademi mUdahale anlaflM'I 
ia yeni bir nota •enniftlr· 

Fransa büyük el
Berlin, 7 (A.A.) - bakan B Fon 

ıiai bu akfam. dıt iperi ı . 
No;rat'ı dyaret etmittir. Sanıldığına 

:CSre PnnM büyük elçisi, İspanya me· 

lemiştir. 

Porıelcu ba.ı itirazlarda 
bulunuyor 

Li&bon. 7 (A.A.) - Portekiz d~t i~
leri bakanı, Frar:sa ve İngiltere elçilen· 

ni kabul etmiştir. Bu konuşma esnasın· 
d · ·dahale 

da İspanya meselelerine a e"? ~.u bazı 
. . .. .. "lmü•tür B Moteırc ın 
ış.ı gorUfU s • • .. ektedir· 
itirazlarda bulunduğu 10ylenm 

1 .,_a, pı.n ın,,W. gönüllü 
IJJG1'J-~- • 

..Wye lasyell 

Londra, 2 (A.A.) _Gönüllü doktor 

ve basta bakıcılardan mürekkeb seyyar 

ha tan O"nümüzdeki hafta batında Lond-
ı e W 

radan İspanyaya hareket edecek ve • 
kümet kuvvetleri yanında çatifACAkttr· 

Bertin olimpiyadlannd~ . 
. JCrempelt, 544 ıubetb 

(B ı. inci say/ada) ' ikinci: alman 
qı atıf yapmıttır. 

Ekip halinde epe turnuvatı Uçilncü: franııs Jamonier 540 isa~ 
(ille lcortdafmalaı') betli atıf yaPIDJftır· 

Berlin. T (A.A.) -
Le'-=--- Porteldse plib, Bolcey 
~- • Amerika takımına 

Felemenk Danimarkaya galib, Hindistan t,akıml. 
tngiltere, &iliye calib. 7-0 •ilOb etmittir· 
Mnır, AYUS~,. plib, 

0 
-r.11. auna fGmpiyonu 

ArjMıtin. Yuıwuatanacalib, Nftl s- . . . 
kollonkya, Jlacaristana galib. tJabihr mıydi P 
~ 1t1ınwya pli~ Berlin. 7 (A.A.) -Gülle atma olim-

ı,.ı pmpiyoaa Vllbnln antrea8rilo 
Pole :...-U.. be• ata baltaMnk: .,.._ 

da taıumı. lnlills tll,..,..., ,.... _........ &. ()ftD8'la ... • ..... 

lAtirjanArJanthı takam otiaapl,.S __. ~- ........- dlftlD ..,.ı 1 
m t r. lis takmu ollm- ..-- korunıi 
s-lyonu otmu9tar• lngl ta- metre 50 1aDtlmetre dlnya re 
piyad ikincisi olınuttar• Oç8D08ylJlac:arlstaD kolaylıkla kıracaiı 9Upbesizdi,, ckml.-
;..a. taiıek için Jleblka ile 
1 ™ O h-n adlsabahU yapıla- tir. • 
vallllcla bir W&"H ---- Mumaileyh, s&Une dnamla demıı-

Caktn'· • "u tir ki: 
06.,..ı _..,,. MDADi,.~ "-~ ., '"' L•A ~ 

ş.ap1,..ı.ıo ~~:~ ıra1rat blltla wnedal cim wfetm•ak· 
aanmıttd'· t.we~ 559 1~ endalat te oldutuna mOfabede eyledim. .. ,......... 

u D v MIZ 

ULU~ 
:ez ' 

Guadarramada kanlı bir çarpışma· 
(Başı ı. inci sayfada) 

bimmat kalmamıt olduiıa tahmin edil
mektedir. 

Bayon, 7 (A.A.) - AıturYa'~ asi
lerin vaziyeti oldukça fenadır. Mıralay 
Aranda kumandasındaki kuvvetler O
viedo'da çember içinde ve mahvolmuı 
bir haldedir. 

l•panyol harb bakanı H mü•te· 
ıarı uıi/a eıtiler 

Madrid, 7 (A.A.) - Kabine, dün b~r 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda .reisı
cumur da hazır bulunmUftur. Reısicu· 
mur, harbiye bakanı ile mUatqarının 
istifaını kabul etmit .e yer-terine b~r-.....1 _ _. ile ın· 

bay Juan Hemandes Saran-• . 
· 'lmittir batı Leopold Menendes ,etırı · 

HüküıneıBalear adalanna 
,__ ..... rdi 

IUAer 110 . 'lia ku•· 
Badajoz, 7 (A.A.)- Vllı, mı 

. . B da. .....1••yeti i .. inde isyan 
vetlerının a JOZ n.. ...- . 
etmit olan bütün siril aıublfısJan eaar 
etmit olduklarını bildinllittlr..:..ı,. ti 

Hükümet kuvvetleri, Jaen ..-_ye n-

k ... zabtetmiflerdır. de Baena mev ıını . bil· 
Valansiyadan bildirildiiıD• rre 

kUmet, 3500 milisi Baleat ada)anD& çı· 
karmak . . reken tedbirleri aımı.-

ıçın ıe bir kunet 
tır. Şimdiden 1200 ~ile :sanelon· 
Almirate Miranda semi" Jtomill• ıe
dan ıelmiftir. lılarkes ~a __ ı-ı c:ak· 
mial. ......... FDisİ .azıfc-a yapa 

;:;,...yoılald ~ radyo ile 
yapdan ,..,.ıyeler 

Londoa. 7 (A.A.) - Büyük Britao
,_... bUtUn telais iataayonlan. tıpan· 
yadaki inlllls tebeMıM bitlbea ııetrl· 
yatta bulunarak oGl*n lipmpdln ayır· 
map ve en yakin inpllz konaoloabane· 

ıine k<>flD&la çaiırmıtbr· 

Y dalanan isi zabitler bir kışlanın ıvlunında kurşuna dizildikten sonra 

Bu netriyat, dlf itler bakanlıtmın 
talebi üzerine yapdmqtır. " 

Madrid, 7 (A.A.) - Dl1n lladrid me
zarlıklarmdan birinin bekçileri, her pa
zar IÜJlÜ mezarlara çelenk ~ta ce· 
len bet delikanlıyı takib dİDiflerdir. 
!Ukçiler, bu dellkanldarm çiçekler ara
sında yiyecek, içecek tqnnakta ve bun· 
ları bot mezarlarda yatan yedi fqiate 
ıötilrmekte olduklannı ıörmilflordir. 

Adlerin umumi laırargal&ındaıa 
•elen habe.Wr 

Burp. 7 (A.A.) - Asilerin umumi 
kararglhı. Vittoria'dan hueket etmit 
olan bir kunetin Ordinada toplamalf 
olan kuıl mtıfrueled claııtank bu 
mnldi ifPI e oldupnu bildirmek-
tedk. 

Şimdi Vittoria ile Bilbao aramda· 

ki mUuka••t keallmit ve htlldlmet 

kunetleri EndtllU.teld lalleria 'VUI· 
eytlerini taniye etml9 oldutunu ve bu 

kuvetlıerin fiqMli fimale dotru ilerle· 
mekte olduklamu bildirmektedir. 

General Frmalco'nıua 
bir ,,rocaıo .. 

Tanca. 7 (A.A.) - Alman aubayları• 
nm ziyareti tarihi olan 4 aptosta ce· 
neral Pranko, Tanca milletleraruı ko-

mitesine bir mektub ıöndererek Tanca• 
da ilpanyol h.Uldlmet pmilerinıe ,..,ıı. 
11Uf olan yardımı proteltıD etmlftk. 

General, bu mektubunda bu lmeb 
tin bltaraflıla aykırı olclupn11 itin 
eylemektedir. 

So.,,.eder ,,,,.,,,.,. upanyol 
l&iilciimedne yarcluna 

lloakova, 7 (A.A.) - lapanyol mu• 
blriplerine yardım isin ...,..... 11 
milTOG 145 bla rublelik iau pek ,..... 
da lladrid hWdlmetıl lıetb'Jrenma ı... 
dl oluucaktır. 

Barselonda dört alman tebaasının ihtililciler tarafında!' 

Bedin, 7 (A.A.) - Dört almanm 
Banelonda ima bir muhakemeden IOD· 

ra ihtiW mahkemesi tarafından idama 
mabki1m edilerek kurfUna disilmif ol
maları haberi Berlin'de derin bir heye
can uyanclırmıttır. HükUmet protesto 
için konaoloauna talimat vermiıtir. 

Alman gmeteleri hiddet içinde 

Bedin, 7 (A.A.) - Havu ajanaın-
dan: 

Alman ıuetleri, 4 almamn Bane
lon'da kısaca muhakeme edildikten 10n· 
ra idama mahk<Un edilmit olmalan ba· 

bir 
beri dolayısiyle bO,ak 1* heyecan için· 
dedir. 

Lokal Anniıer, Almanyaya tarziye 
•erilmeai laım olduğunu yumaktadır. 

Alman harb gemileri İlpanyol 
ıulannda harekôt yapıyor 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman haber al· 
ma bürosu qağıdald teblili neşretmek· 
tedir: 

"Şimdi Madrid hükilmetinin elinde 
bulunan limanlar •e bilhassa Akdeniz 
kıyılarındaki iapanyol 1iman1an ya'Y&f 
ya'Qf anarıiatlerin ft komilnlatlerin .ı. 
terine ıeçmektedir. Bundan dolayı al· 

.......... .-:;t y. ....... ı.aa 
man denk lnınetleri, alman mlltedle
rine yardan etmek ft alman tebaamu ke> 
rumak için lkl grup halinde iapanyol sa· 
lannda bareklt yapmaktadır. 

Bundan soma tebliğde alman barb 
cemilerinin ilpanyol ıularmdaki vasiye
ti hakkında malOmat ·nrllmektedir. 

Kaln lmavu&U, Bilbao yakmmdald 
Portupltte lnilnde demlrlemiftir. See· 
Adler torpidosu. Gijon'dadır. Amiral 
Şeer •e Doyçland arhblan ile ild torpi• 
do, Kartajen, Alibnte, Valenaiya. Tar· 
racona ft Baneıon•da vuiyetln i.n1dp. 
fını nezaret altında bulundurmaktadır· 

lar. 

Devletler lran sız teşebbüsüne cevab veraıler .. 
. . Fakat gerek Londr a'da, gerek Paris'te huzursuzluk ve kaygı vaı 

Londra, 7 (A.A.) - "Havas ajan
undan., : Slyut mahfiller, B. Muaoll· 
Dinin iapanyol itlerine kanplmamau 
baklanda Fran• tarafından yapılan tek· 
life vermit oldutu Uç suali ltalyuun 
yapılmall dutUnWen anlqmaya qtirlk 
etmealnln prtları olarak saymau takdi· 
rinde mDlederaruı çok vahim bir cer· 
pı1lk çıkıNllDI eebeb olmumdan kay· 
planmaktllchr· 

AJDI müftDer, ltaıya tanfmdaıı bu 
slbl prtflr ileri 1Urilld6iii takdirde 
&anaıa tefeb*Unün suya duteceilnl 
~ler. Gene bu qmbfiller, 
Pran• lilldlmetinln bir talum konupaa· 
lar ,.,.... turetlyle vakit ıeçirmeline 
.,.ı ... icfn ROma hflktlaietl nes-
4'1ac1e __. 'balumnau ilam oldup 
ftlrrbacfe\dir. 

tqGtere laUkümetinin yeni franm 
tııe ........ ~ bul••.,,.. igla 
s.tıdrlll .... elçili Bir Brik Dram-
n&d!• ~ WllDeli ilatbnaJi ftrdır. 

Bitin 1"m1ara ratmen ı!J'MÜ mü
flller, llıiDllF"lhnn •erecell nedıle .. 
.. ilphe " tenddlcl içindedir. ÇUa.......... ••enıa m.ı "c:an1armm ..._ ........ Alma;... 
,.,... aldaP proteeto tberine ...... 
........... tatmin .... lılatil 
taekl•dole ada ı&tedldiil takdirde 
Almia7'. ttalJanm pneral l'ranlro'
,. apitp yardımda balaaceldlın A
IUncemd ririltUYOrm 

iyi haber almakta olan mahflller i• 
panyol htlkümetinln yabancı tebunm 
emniyetini tamamiyle temin edebilecek 
bir halde olmamumdıuı korkm3ta ve 
alınanlarla italyanlarm, yeni bir takım 
bldieeler çıkarsa mtldabal~de bulunma
lan ihtimali olduğunu aöylemektedir
ler. 

Yapılmau dU,UnUlen an1qmayı Jca. 
bule !talyum yanef""'u frinde bl· 
le Almanya ve So.yet Rus aıım muq. 

fakatini latihlal etmek cUç olacaktır. 
Pilftki Haftl ajauı muhabiri, Alman
yanm. !taıyanuı prtlaruım aynı pıt• 
lu dermeyan etmek diltilnceainde oldu· 
tunu n Sowyet Raya ispany.o! lalle
rlııe lluı devletler tarafnHlan yapıl· 

ımkta olan yardıma hemen ~ veril· 
mesini letlyeceibai Bğenmittir. Sovyet 
Rueya. b-. talebi ile Almaa,Y& n ttaı. 
yanm laattı hareke~ telınih etmek· 
tedlt. 
B~ Brlta!Jya ile Pranlmun A•· 

rupmm biri fatlat taraftan, 8\eld fa. 
ti• ate,htan iki blolra ayntmnma en
pi olmak lçla yapmq oldukları ualaf
m.a tepltbll6DUn aaya dtl9me1haden 
.. ,.ıanılmakta4a. 
,,.... Udnci bir nala 

11ön4erecek 
~ 7 (A.A.) - SalWyetli ....._ 

flJler, i9panyol itlerine. ıw.ıma,,,... 
llaldancla Pnnunm ... yakmü Udm:i 

bir nota ı&ıderecep bildirmekte •t 
Parla hUldlmetl tanfından de.Jetlerin 
bltarafbtım temin için teklif edilecek 
ameU tedbirleri uyıp clalcmektedlr. 

Öğrenlldiline ıöre Pransa ispanya
ya lillh ı&nderilmeaine dair olarak 
Pmdlye kadar akdedilmif olan blltUn 
anlqmalınn feahedilmninl teklif et
mektedir. 

CnnWar pldl, ,.,,., p ......... 
ltıayp .,. lnımr•ıarlu.k car 
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garib 
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vakalar 

Yazan: Ma.'f{ KEMMERICH • 

JOOO aeneleri iırasında yazılıllTT"' ... · 
kitabın o devrin afif kadınlarrnı tasvir 

eden bir babından: 
" Günahların serbestçr. icra edildi· 

ti zamanımızda birc;c•k baştan çıkmış 

genç ktzlardan maada bir haylı d:ı evli 
kadınlar ttirlli rezaletlerde balunuyor
lar. Bl: da yetmezmiş gibi bir çoğu ko
calarını dostlarına öldürterek daha ser
best kalmak istiyorlar. Bazıları uşakla
rı yataklarına alıyor ve kocalarını tah
kir ediyorlar. Bu gibi ahlaksızlıklara 
karŞı ağır cezalar tatbik edilmeğe baş
lanmalıdır. Çünkü kadınların bu halle
ri yeni bir moda olmak istidadını gös· 
teriyor ve günden güne yayılıyor ... " 

• 
Onuncu asrın ikinci yarısında ya -

§amış muharrir rahibelerden biri olan 
Rc;switha v. Gandersheim bütün ah -
laksızca ve dinsizce eserlerin yakılma

sını teklif etmiştir . 
Kendi yazdığı kitablardan birinde 

mufassal bir umumhane tasviri vardır 
ve burada adi bir adamın ölmü.,: olan 
sevgilisine nasıl tecaviiz ettiğini uzun 

uzun anlatıı. ... ... 
"de rebus Alsaticis" adlı lıir Frg • 

manda şöyle ya711rdır: 
" 1200 senelerine doğru biitün pa

pazların odalıkları vardı, çünkü köylü
ler kendilerini buna icbar ediyorlardı. 
Köylülerin fikrnice, papazlar nasıl ol • 
sa rahat duramıyacakları için, lıerke -
sin karılarına saldıracaklarına her biri
nin evinde bir kadın bulunmaııı daha 

muvafıktr.'' 

o zamanlarda odalrk adetinin ayıp 

;,ir şey olmadığını Cacsarius afllı mü -
verrihin bir pana7.dan bahsederken yaz· 

dığı satırlar ishat eder: 
"Adet oldur>u fö·ere o da evine bir 

icadın aldı ve lıundan çocukları oldu." 

ı)ı 

1200 senelerinde Salzburg'da bir tek 
kadın ile yaşayan papazlara evliya diye 

bakarlardı. 
Bal ·ehri peskoposu Heinrich (1213 

• 1238) öliimünde yirmi tane babzısız 

çocuk bırakmıştır. 

1281 senesi 6 eylfılundc keneli yeri
ne tayin edilen adamı öldüren Lüttich 
peskoposu Hcinrich ise 61 tane çocuğa 

m::li!<ti. 
On birinci asırda Bamberg katedra

lı ruhani heyeti bir baş rahibeye ihtPr 
yazarak, rahfüı-leriııi sıkıntı için ıc ya

şattı~ı için bunların maişPtlerini mua · 

şakalar tesis e~erek temine me~hur kat
dıklarınr, bunun doğru olmadığını .,::·ı

lemiştir . 

• 
Pederasti on biıinci asıı <1:> Tngilte • 

rede fevkalade ilerlemi~tir Aşa~ı yu -
karı her kibarın rl'n<; bir u ağı !.dun

ması adetti. Bu alıl.ksızlı ,ın sid 'Nle 
meni. hatta diri diri yakılmak ce.,:ısı 

bile önüne tamamen geçememiştir. 

* 
1240 senelerinde olen Jaques de 

Vitry Paris şehrini tasvir ederken IJiı 

yerde şöyle yazar: 
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Çevıren: S. ALl 
' 

Fahı§eler sokaklardan geçen pa
pazları kollarından çekerek evlerine 
alırlardı. Ara sıra buna razı olmt}·an o • 
]ursa arkasından nefretle Pederast di
ye bağırırlardı. Çünkü im illet o kadar 
yayılmı§:dı ki, bir takım kibarlar hı. 

adetleri olmadığını i shitt için iki iiç 
metres tutarlardı. 

~ 

Aynı kitabta Pariste bazı evlerin 
üst katında mekteb ve alt katında 

umumhane bulunduğu ya7.ılıdır. Yu
karda papazlar ders okuturk~n aşagıda 
fahişeler yoldan adam çevirirlermiş. 

* 
Şövalyelik devrinde bir kadıı:a zor

la tecavüz eden ölüm ile cezalandırı

lırdı. Böylelerini lngiltere'<ie kör ve 
hadım da ederlerdi. Nassau kıralı Adolf 
hu şekilde müteaddid cürümler işledi -
ği için tahtından indirilmiştir. Tebaa• 
lar bu noktada nedense faz la hassas 
idiler. 

Garib olan cihet bu degildir, bu
nun istisnalarıdır: IIarhta eı;ir edilen 
kadınlarla yolda giderken şövalyeleri 

namuskarane bir miicadelede öldürülen 
kadınlara cebren tecavüz edilebilirdi. 
Maamafih bu da o kadar sövaleresk 
addeclilmezdi. 

1394 senesinde Frankfurt'ta topla
nan Rayştag esnasında şehirde 800 den 
fazla fahi'}e birikmişti. 

* 
1414 den 1418 e karlar siiren v,,ns-

tanz'daki biiyük kilh:e ir.rimaı e nı1sın
da ~ehircle 1500 kadar fahi~e vardı, bnn · 
]arın çoğu yol masraflarını kendileri 
vererek kaJkrn P.'elmh:lercii. 
"800 .. altına kadar kaz<>.nıp 

vardr. 
~ 

f ... Jerinde 
gidenler 

1414 s:nesinde Kıra! s:e;ismund se

kiz yüz dtlr ile Bern sehrine gelip bir

kaç gün kaldı. Ve belediyi' meclisi gü· 

zel bir misafiroer ıerlik p;;sterdi: lJ. 

mumhanelerde huhın"rı hUtün kadır.la

ra emir veı erek saraya mensup kill""C -

Icre iyi muamele etmelerini ve bunlar-

dan p~ra almamalarını söyledi. Kırat 

gittikten sonra bu paralı>rr belediye 
büdçes1nclen ödedi. Kırat bu hareketin

den dolayı belediyeyi t akdir etti. Yir
mi sene sonra imparator ohmık Ulm 

ehrini ziyaret etti~i zaman maiyetiyle 
birlikte binat umurrıh,,.,eve dtti ve bü· 
tiirı m~c:;rafüırr hıır?rla rl:ı hel,. liye çek
ti. Si,,.ismund 1135 de Viyanaya gidin
ce şehir meclisi umumh,,nelrr<l•'·i bü
tiin kadınlara kadife elbiseler dağıt

mıştr. 

~ 

Orta vım:mda bir şehre kıral !"ider
ken k"ndisini kar~ılarrıa;;a çıktın Tar lll" 

<s•ım b,kireler de"U. hı•rılarrn -ıksi idi. 

Çünkü mımuslu kad•nlar i~in kır"la 

vey maiyeti erkrl.nına görünmek pek 
tehlikesi olmıyordu. Diğeı kadınlar ise 
ticaret düşüncesiyle daha sabahtan yol 
kenarlarına dolarlardı. 

Birinci Ferdinand'ın çok ciddi ve 
<lürü:;t bir adam olduğunu anla:.mıık is-

1936 
La Republique'd~ Pierre Dominique 

yazıyor: 

Evet acayib Avrupa! 

1917 de dünya yüziinde yeni bir din 
zuhuı· etti. Bazı atlamiar anılarında ye· 
ni bir bağla b<tğlandılar. Yeni dinler 
d .• ima müthiş tirler: pek apostolik ol
dııklan için müminlerinden çok şey ve 
hususiyle icab ederse uğrunda seve se
ve ölmelerini isterler. Bu da aynr kai
deye uydu. Sonra millet veya ırk te
lakkileri üzerine istinad eden yeni din
ler doğdu ve pek tabii olarak bir kav
ga teessüs etti ki günden güne büyü
mekte ve genişlemektedir. 

Ah, artık büsbütün tarihe karışmış 
sandığımız eski maceralar yenilenecek 
midir? Erasme ile Rabelaiı;'nin Luther 
ile Calvin 'in devrinde bütün eıoaslr kıy
metleri yeniden tetkik mevzuu olarak 
ortaya koyan eski kavgayı tekrar mı 
yafıyacağım? O zaman sevaba ve kade
re inanılryordu: bugün mesele o dere
ce yüksek değildir, hal şekilleri daha 
az asilanedir; artık ebedi bir hayat uğ
runda değil, sadece hayat uğrunda harb 
ediliyor, bir alJah için değil, bir iman 
için boğuşuluyor. 

Savaşın koynunda alınmış resimle
rin gözlerimizin önüne serdiği yüzler
de ihtiras ne müthiş tahribler yapmış! 
ispanya hadiseleri hakkında söyliyece
ğim tek şey şudur: 

Bütün bu insanlar insan üstü bir ih
tirasla yaşamakta ve ölmektedirler. A
şikardır ki bunlar sizin ve benim gibi 
adamlar değillerdir, bunlar belki "mar
tir" ler yaratmak arifesinde olan mute
kidlerdir. Bu insanlar, bugün için, biz
den çok üstiindürler. Hiç şüphesiz, 

korkunç bir sivil harbın aktörleri veya 
aletleri oldukları için değil, hayır, bize 
'birdenbire yiğitlik hazineleri kesfettir
dikleri ve kalblerinin kaynağında fe
dakarlık zihniyeti aktığr için. 

Ah! Şunlar veya bunlar yanılmış, 

bana ne! Ben bu insanların yalnı": iman
larını görmek ve ölçmek istiyorum. 
Hissetmiyor musunuz ki hepsi iman 

içinde yüzüyorlar? Bana bugiin İspan

yollar, ölümün umursanmaz bir şey ha

line gefoinde, rus1arın ilkteşrin gün

lerinde. İtalyanların sivil harbların en 

kızgın zamanında ve alınanların coşuş 
anlarında eriştiklerinden daha yüksek 
bir dereceye varmış görünüyorlar. 

* * 
Fransız milleti, septik millet, bu 

boğazlaşmalara hayretle bakıyorsun ... 
Heyhat! Durun septiklere aid olduğu 
şiiphelidir. Bir politik mucize miistes
na olmak Ü7ere. milletler, kurnaz dav

ranm"k ve d~lıa l·ötüsiinden korunmak 
kin bile o1 c;a bir tercih yap.,,,:ık zarure

tinıiedirler. 

Fr"nsız milleti, e.· er sen büyük bir 

teyen müverrihleı 1522 de bu kıral Vi. 
yanP.'ya J;iderl:en namuslu kadınların 

da ' ~ı çıktığını zikrederler. 
Sonu var 

nın acayih Avrupası 
inkrlilıı bizzat kendin vücuda getire- den dünyanın en güzel dilini çıkatj 
bilseydin, belki de, Avrupayı ilr:i cep- güzel Franaa'yı. Ardından Lutber 

heye ayıracak böyle muazzam bir kar- Calvin tarafından sorulmut sualler .eı 
gaşalığın önünü alabilirdin! Harekete liyor. Ve din münakaşalarının ortaS,..-
geçmenin hala zamanı mıdır? Etrafı- da, lrıhçlar kından çekiliyor. 

mız, yeni bir haçlılar seferine hazırlan- Bu işte Frans .. az kalsın ölüyordllt 
. tı• 

mış gibi silah elde \\ekliyen totaliter Fransa o zaman bütün ruhiyle ikı • 
. t 'ki' mılletlerle çevrilidir. spanya, sağda raftan birine iltihak edecek yerde 1 

veya solda, yarın bir totaliter olmaktan ye ayrıldı. Ve Fransa'nın !ki parçJsl 
kurtulabilecek midir? Eskiden katolik yabancı kuvvetleri yardımına çağırdı· 
İspanya denilirdi. Dün iyi ihtida etme- Bugün neden bunları teknı~Jryorııdl' 
miş arablarını, yahudilerini, nadir pro- Kalkalım ve Avrupaya bakal .. n. 'fe01"" 
testanlarmı yakardı. Yarın kimi yaka· jik çağa yeniden girdik. Milletler yt4 
caktır? niden ilahlarını çarpıştırıyorlar. 

On altıncı asrın Fransasını görür gi- - Siz oturup oyunu karşıdan seY• 
bi oluyorum, Gotik kiliseler, binalar. rederek eğlenin, diyeceksiniz. 
haller, hastaneler ve şatolarla çiçeklen- _ Ah, ne körsüniiz. Çok ge~nıedtll 
miş. öğrenmeye susamış, eski lehçesin- herkes sahnede olacaktır. 

=====-===~.-:-::===========================~ 
POLiSTE 

Arabacı fayloııcn)'lı yaraJath 
Arabacı İzzet oğlu İsmail Sanayi 

caddesinde durmakta olan faytoncu 
Mehmedin faytonuna binmek istemiş
tir. Fakat her nedense Mehmed bu müş· 
terinin binmesini istememiştir. İsmail 
bundan ziyadesiyle içerliyerek biçağı
nr çkmh ve faytoncuyu başından yara
lamıştır. Zabita yaralının ilk müdava
tmı yaptırmış ve suçluyu da yakalıya
rak gereken tahkikata başlamıştır. 

İki ka"·gacı sarho~ yere yuvarla
narak yaralandılar 

Kunduracı Mehmed ile arkadaşı za
hireci Seyyid beraberce sarhoş olduk
tan sonra Hisara doğru gitmekteler 
iken her nedense aralarında kavga çık
mıştır. Boğuşurlarken her ikisi de ye
re yuvarlanarak Seyyid başından ve 
Mehmed de diz kapaklarından yaralan
dıklarından polis ikisinin de tedavile
rini yaptırmak üzere hastaneye yolla
mış ve haklarında tahkikat açmı§tır. 

Bir "-arho~ kiracı, ev şahibini 
tokatladı 

Mehmed, Başkır mahallesindeki o
dasına davet ettiği arkadaşı SaHiha<ldin 
ile gece içki içmiye başlamışlar. Vtikıt 

geç ve arkadaşı da fazla sarhoş oldu
ğundan evine götürmek üzere Mehmed 
bir otomobil çağırmıştır. Fakat SaHi
haddin, bindiği otomobilin şöförü A
rife taksi parasını vermek istememiş
tir. Bu yüzden aralarında kavga çık
mıştır. Ev sahibi Mustafa aralarına gi
rip ayırmak isterken Mehmed, Musta
fayı tokatla döğmiye ba~lamıştır. Bu 
gürültüye yetişen polis memurlarına 
da vazife göriiuerken ağır ve yersiz söz
ler sarfeden Mehmed yakalanmış ve bu 
yüzden ayrıca hakkında tahkikata baş
lanmıştır. 

Kiralık Oda 
Yenişehir, İnkılap sokağı 

N. 4 (Kutlu arkasında) alt kat. 

Karsta elektrik ve 
su işleri 

e-Kars, 7 (A.A.) - Yapılacak oıan 1' 
lektrik fabrikası ve Boruktan getiriJece 
olan içme suyu işiyle yakından alakad~~ 
olmak üzere Ankaraya giden ilbay Ak' 
Eyidagan beraberinde elektrik ve su uı· 
mantarı olduğu halde şehrimize getıniı· 
tir. Uzmanlar su ve elektrik işleri üt•• 
rinde incelemelerine başladılar. 

İzmitte hayvan 
hastalıklarile mücadele 

İzmit, 7 (A.A.) - 1936 senesi nisan• 

mayıs, haziran ve temmuz aylarında 
vilayetin muhtelif kazalarında hastalık 
çıkmamış olan sürülerde 14,981 koyull• 
2,346 keçi, 1,478 sığır, 121 manda, 11 at 

ta· vaki surette dalak ve şarbon aşısına 
bi tutulmuştur. Ayrıca hastalık çıka; 
süriılerde de 4.593 hayvana bu aşı tatbı 
edilmiş ve hastalığın bulaşmasına rııe'i· 

ta· dan verilmeden c.rktıkları yerde haS 
lık söndürülmüştür. 

Ankara radyosu 
Oda musikisi 

Müzik yahud konferan~ 

Orkestra plclk neşriyat• 

Ajnns haberleri 

Caz müziği 

1stanhul radyosu 

18- Dans musikisi (plak) 

19 - Haberler 

19.15 Muhtelif plaklar 

19.30 Çocuk saati : Hikayelc. 

20- Muhtelif plaklar 

20.30 

21.30 

Stüdyo orkestraları 

Son raberler 
an· 

Saat 22 den sonra Anadolu aJ 
h~yadiS sının gazetelere mahsus a 

servisi verilecektir. 

Böylece Movgli, tarlanın bir ucund<.. te
miz ve uzun bir çayırlığın üzerine uzanmıştı 
Fakat daha gözlerini kapamadan boz bir bu
run çenesinin altından çocuğu dürttü. 

srn; insanlar, sana bunu unutturar.ııy •. cak
lar, dedi Boz kardeş. 

Yazan: Çevıren: 

- Hişt! dedi boz kardeş (bu, Ana kurtun 
ço.::uklan ar--sında en yaşlısı idi) seni yirmi 
mil tabb edişimin mükafatıdır bu. Sen artık 
tıpkı insanJar gibi, yanan uğacın dumanını, 
davarların kokusunu ko!dıyorsun . Kücük 
kaıdeş, uyan, snna h.1berler getirdim 

- Asla, seni ve bizim mağarada bulu
n mlarm hepsini sevdiğimi biran unutacak 
değilim. Fakat sürüden kapı dışarı edildiği
mi de daima hatırlıyacağım. 

soğuk kanlılığı muhafazaya bağlıdır. Fak!1
1
t 

çocuklar, kendileriyle oyun oynayamadıg ~ 
uçurtma uçuramadığı ve yahud bir takt ta 
kelimeleri ya.11ış telaffuz ettiği için on~~ • 
eğlendikleri .zaman, çıplak yavruları öldllrs· 
menin rnerdliğe yakışmıyacağı hakkında1e rı kiden edindiği bilgi Movgli'yi bu çocuk a 
bir vuruşta ikiye bölmekten alıkoyordu. 

Rudyard Kı'.Pı .tl'olG Nurettın A R'f A M 

Cengel'de kurtlarla beraberken hind ge
yiklerinin atılışını, küçük yaban do:-uzları
nm homurtusunu taklid etmesini sadece tu
haflık olsun diye öğrenmemişti. Onun için 
Messua'nın ağzından çıkan her kelimeyi gü
zelce taklid ediyordu. Daha akşam olmadan 
kulübede bulunan eşyadan birçoğunun adı
nı öğrenmişti. 

Yatmak zamanı gelince güçlük başgöste
riyordu. Movgli, bir pars tuzağına benzeyen 
şu kulübe gibi bir yerde şimdiye kadar hiç 
uyumamıştı. Onun icin üstüne kapıyı kapat
tıkları zaman pencereden kendisini dışarıya 
attr. Messua'nm kocası kansına: 

- Bırak, dilediği gibi davransın, dedi, 
düşün ki şimdiye kadar hiç yatakta yatma
mıştır. Eğer gerçekten bizim oğlumuzun 
--... rine sronderildi ise kaçıp gitme~ 

Movgli, toparlanarak sordu: 
- Cengcldekiler hep iyiler mi? 

- Kırmızı çiçekle yanmış olan kurtlardan 
başka herkes iyi. Şimdi, dinle. Şir Han, pos
tu yeniden büyüyünceye kadar uazk yerler
de avlanmak üzere sıvışıp gitti. Cünkü o ak
şam ötesi berisi adamakıllı kavrulmuştu. 
Döndüğü zaman seni yakalayıp kemiklerini 
Vaingunga'ya atacağına yemin etti. 

- Buna andiçen yalnız o değildir, ortada 
iki söz var: ben de küçük bir vaidde bulun
dum. Fakat getirdiğin haberler güzel. Bu 
gece, gördüğüm bu yeni şeyler beni ziyade
siyle yordu Boz kardeş, fakat sen bana dai
ma haberler getir. 

- Sen, bir kurt olduğunu unutmıyacak-

- Kendinin bir başka sürüden de kapı dı
şarı edilebileceğini unutma. İnsan, insandır, 
küçük kardeşim ve onların sözleri göllerdeki 
kurbağaların sözleri gibidir. Bir defa daha 
gelişimde seni otlağın scnundaki bambc/luk
ta bekliyeceğim; oraya gel, emi? 

Movgli, insanların gidişlerini, adetlerini 
öğrenmekle o kadar çok uğraşıyordu ki bu 
geceden sonra üç ay köyün kapısından çıka
madı. Artık sırtına bir elbise giymek mecbu
riyetinde idi ki bu kendisini fena halde sı -
kıyordu. Bundan başka bir türlü akıl erdire
mediği bir şey olan para hakkında fikir edi
niyordu; evvelce hiç görmediği sabanın na
sıl kullanıldığını öğreniyordu. Köyün küçük 
çocukları da canını fena halde sıkıyor, ken
disini öfkelendiriyorlardı. 

Bereket versin, Cengel yasaları kendisi· 
ne soğuk kanlılığı muhaf:ıza etmesini öğret
mişti. Çünkü Cengelde hayat da, yiyecek de 

Kuvvetinin derecesini de azıcık oı~u~; 
bilmiyordu. Cengelde bir takım hayvan ... ~_ 
kıyaslanacak olursa onlardan zayıf ~tdug ğa 
nu bilirdi. Fakat köyde kendisinin bır ~ı. 
kadar kuvvetli olduğunu söyliyenler var da 

Movgli bir insan ile öteki insan aras1{;ıu· 
bulunduğu söylenen sınıf farkının ne 0 

ğuna bir türlü akıl erdiremiyordu. . t<u· 
Çömlekçinin eşeği, ayağı koyıp kıl ç~ ı:ı

runa düştüğü zaman, Movgli onu knyru~U 
3

_ 

· '<lakı P· dan çekerek çıkarmış ve Kc.>nhıvara tir· 
·· ·· - · ·· 1 kl · t na 'l ... rle~ zara goturecegı ç~m- e erı ~ır_ ı J ;_ ıcötU 

meğe yardım etmıştı. Bu hadıse,_ çor.... Hl • 

ak.isler yapmıştı. Çünkü çömlekçı a:~g~nllt' 
bakadan bir adam olduğu için fCt- 1 

aı.:.ğılık sayılıyordu. 
( 
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Olimpiyad mchtubu " Sıhat Bakanlığı; otuz iki bin köyün 

Giireı-: miisabakalarınırt 
~ .. .. 

birinci g unu. . . 
vetli bir almandı. Her-bert bırkaç se~ı 

Büyük, kapalı salon milletlerin bay
taklarile süslenmişti. Bir futbol me~
danr kadar geniş ve yüksek olan bu bı
,1anm büyük salonunun ortasına iki bü
YÜk minder konmuştu. Minderlerin üç 
Yanmda üç yan hakemi i<cin yerler ay
rılmış ve parter gazetecilerle sporc~
lara tahsis edilmisti. Sn.at onda bı
ıim kafilenin heme~ hepsi orada idi. 
Almanyadaki türk kolonisi, '.)limpiyad 

1. b. ekf.ın tneraklılarr sa tonrla h;ıy ı ır Y 
tutuyordu. M üsabakalaıa 17 millet gi-
riyordu. 

Ahmed Çakır Yrldr?. , alman 

Hoparlör milletleri er meyuanına 
çağırmaya başladt. Seçmelerin günlük 
neticelerini ajans veriyor. Ben bizim 
takımm karsılaı;malarınr anlatacağım: . ) 

1 - İlk türk olarak 56 kilo serbest-
teki Ahmed mindere çıktı. Rakibi kuv-

0 

.. .. 
~ :..tw' 
Olimpiyadlar dolayısiyle Uerline gelen 

. 8 C ··beis tarafından 200 gazetecıye · o .. .. 
verilen ziyafetten bir görunuş 

1 
d. k" .. e du hareketten sonra Ahme ı opruy.. .: 
k .b. 'n üstunluşürdü, aşağrya aldı. Ra ı ını 

ğü kolaylıkla göze çarpıyordu. ~erber
. . nunda Ahmedı yuvartin hır çevırme so 

1 d • .. "Jdü Orta hakemi tuş olup a ıgı goru · . 
olmadığını görememişti. yan hakemıne 

d Yan hakemi tuş deyince, Ahmed sor u. . . 
altı dakikada tuşla mağlfıb ilan edıldı. 

Bu ilk karşılaşış hepimizin yüzün
de derin teessür çizgileri uyandırdı. 
Herkes biribirine asabi nazarlar atfe

diyor' idareciler güreşçilerimizin ma-

Herbert ile 

. k · g" rasryorlar. nevıyatmı ta vıyeye u , 

Minderlere tiirlü milletleriıı pehli
vanları ra"rılı\'or. Kimi kazanıyor, ki-

= b • 1 
mi kaybediyor. Ka~anan almansa, sa o-
nun tavanr gürültülerle': çalkanıyor. 

2 - 61 kilo serbeste Yaşar çağml
dr. Rakibi kendi ağırlığında çok ün ka
zanmış macar Tot ile kıırşılaştr. Ya~r. 
Totla tam on beş dakika uğraştı. Ke.n
disine nazaran çok kuvvetli ve çok bı1-

· ıi olduğunu her hareketi ile isb:ıt e-
gı y )c" den Totun oyunlarına karşı aşar op: 
rü ile kendisini kurtardı. Birinci p::ırtı 
bittiği vakit macar galip sayıldı. 1 kin
ci kısımda Yaşar hep altta oynadr. Ma
car, Yaşan tekrar lıurguva aldr, Yaşar 
bundan da kurtuldu. Fakat Yasar 13 ıln

kika ve 22 saniyede tuşla ~acara yenil
di. 

3 - Öğleden sonra Sadık ile Anka
ralı Hüseyinin macJan vardı. Türk ka
labalığı büyiik bir merakla güreş salo-

nuna koştu. . 
66 kiloda Sadık amerikalı Strong ı-

le mindere çağırı1dr. Sadrk ~yuna ç.o~ 
canlı bir ba"langıç ile girdı. Rakıbı 
kendisine nazaran çok çevik olan Stron~ 
ile birinci partide mütemadiyen boğuş- / 
tu. Birinci partinin sonunda hakemle
rin ikisi de oyunu müsavi savdılar Ka
nadalı hakem amerikalrya bir rey ver

di. 
ikinci kısımda Sadık kendi oyunu 

ile bir varta atlattı. Yerden tekrar kalk
tı. fakat güreş sonuna kadar iki pehli
avnın biri birini ezmesile geçti. Netice
de hakemlerin ikisi amerikalıya rey 

d. Sadık rakibine sayı ile mağIUb ver ı. 

sayıldı. . . 
4 _ Bugünün pehlıvanlarrmızın gı-

receği son güreş 72 kiloda ankaralı Hü
seyin ile fransız J ourlin arasında idi. 
Hüseyin ilk hamlede rakibine yapıştr, 

(Başı ı. inci ~ylada) 
Anket, altı grupa ayrılmıştır: İlk 

bölüm köyün umumi vaziyetidir. Bu 
kısımda köyün ev sayısı, nüfus, arazi, 
orman, evlerin yapılışı, üzerinin ne ile 
örtülü olduğu, mektebi, talebesi, dük • 
kanı hamamı olup olmadığı, köy oda • 
larının sayısı, sağlık kurucusu, telefon 
bulunup bulunmadığı. köy halkının 
başlıca çalışmaları (çiftçi. bağcı. seb
zeci. meyvacı, çeltikçi, pamukçu, afyon
cu, tütüncü, ancr, tavukçu, sütçu, ko -
zacı, zeytinci, balıkçı, kömürcü, odun

cu sayıları) sorulmaktadır. 

Kövün suları: 
İkinci bölüm köyün suları hakkın-

dadır: bumda köyün içinde ve kenarın

da suyu her zaman akan dere bulunup 
bulunmadığı, köy deniz veya göl kena-

rında mı, çc"me sayısı. su yollarrnm va
ziyeti. kuyu ve tulumbalı. arteziycnler, 

kuyu sularının bulanıklık derecesi ve 

içilip içilmedi ği, köyün içindeki kay • 

naklar. civarda veya köyün içinde ma

den ı.uyu olup olmadığı. varsa köylü 
.... t" 

içer mi, ılrca hamamt var mı, iistı· or u-

Jii değil mi, bu hamam muntazamrnr 

ve etraftan halk gelir mi, ılıcanın su • 

yunun çelikli veya kükürtlü olduğu, 
içme suyunun nereden alındığı sualle

rinin cevablan yazılrdrr. 

Köyün sağlığı: 
tl .. .. b"l" köyün sağlık duru· çuncu o um 

muna aiddir. Bu kısım da başlıca şu 
suallere rastlıyoruz: Köy yakınında ya-

İngiliz - Mısır konuşmala
rı yakında bitiyor 

Kalıire, 7 (A.A.) - İngiliz. mısır 

görüşmelerinin yakında biteceği sanıl
maktadır. İngiliz delegeleri finansal 
v:ıidli kapiüiJasyonların ilgasmı kabul 
ctmislerdir. Muhtelit mahkemelerin il
gası 'meselesi şimdilik askıdadır. 

minderin dışında yere vurdu. Fransız 
da çok asabi oynuyordu, kuvvetçe raki
binden üstündü. Fakat Hüseyin çok 
çabuk oynuyor ve rakibinin oyunlarına 
düşmeden oyun tatbik etmek istiyor, 

fakat iki taraf da bir netice alamıyor

du. Birinci yarıda iki taraf müsavi sa
yıldı. İkinci yarıda müsaraa çok sert 
oldu. Fransız iki defa Hüseyinin boğa
zını sıktt, Hakem ihtar verdi; fakat bu 
hareketlerile fransız, rakibini hayli 
sarsmt~tı. Fakat her iki taraf müsavi 
bir vaziyetten ileri gidemedi. Gong çal
dığı vakit iki hakem fransrzm lehinde 
olunca, Hüseyin mağllıb sayrldı. 

000 

Türk takınır en büyük umudlar be"
lediği görcşlcrc, böyle gayri milsaid bir 
günle girivordu. Giireş salonundan ay

rılırken hiç birimizin ağzını bıcak aç
mryor. Yalnız General Ayerdem'in şen 
yiizii herkesi neşelendiriyor: 

- Bugiiniin yattnı da var, çocuklar .. 
Yarın Mustafa, Mersinli Ahmed, Ço

ban giireşecek .. 

sıhi durumunu tesbit etti 
zın kurumayan bataklık var mr. varsa 
genişliği, umumi hela çukurları ve ev
lerde helalarxn vaziyeti, bunların kapa
lı olup olmadığı, hela sulariyle sebze
lerin sulanıp sulanmadığı; köyde umu
mi çamaşırhane var mı, köylüler çama
fırlannr nerede yrkarlar, köy mezarlı
ğının etrafı dıvarla çevrilmiş mi, köy 
sokakları temiz mi, gübreler muntaza
man tarlalara taşınır mr, köylü ne ya
kar (odun, kömür, tezek, saman ve ot 
ve saire .. ) köyde kaç ahu var, bu ahır
ların kaçı evin içinde, bitişik veya ay
rıdır?. 

lçtimat durum: 
Anketin dördüncü krsmr içtimai va

ziyete aiddir. Bu kısımda köylünün 
kumar iptilası olup olmadığı, içki içen
lerin ne içtikleri ve sayısı, rsraı ve af
yon kullananlar bulunup bıılunmadıgr 
tesbit edilmektedir . 

Belli başlı hastalıklar: 
Anketin beşinci kısmı köydeki bel-

\ 
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li başlr hastalrklara temas ediyor: Köy 
de salğın halinde sıtma var mıdır, kag 
firengili var, bir yıldanberi ne kadar 
çiçek vakasr olmuştur. Köyde go1tu 
(guşa) vakası var mı, son bir yıldaki 
kara humma vakalan ne kadardır? 

Köylünün yiyeceği: 
Anketin altıncı ve son bölümü köy

lünün yiyeceğidir: Köylünün yedigl 
ekmek hangi unla yapılmaktadır. (Bui 
day, mısır, arpa, çavdar, darr.) Köyde 
her zaman yenen başlıca yemek neler • 
dir. Köyde bu suallerden başka gözo 
çarpan nelere rastlanıyor? .. 

* "' • 
Yurdumuzdaki 40.999 köyden bu an• 

ketler vasıtasiyle bugünkü yaşama şart 
ları tesbit edilenlerin sayısı 32 bini çok 
aşmıştır. Bizzat Sıhat Bakanımızın lıü
yiik bir alaka ile takib ettiği cevablar 
tamamen geldikten sonra, türk köyü • 
deki sıhhi kalkınmanın dayanacağı e• 
sas1ar belli olmuş olacaktır. 

timsali olan .. ffi.markasını ara11nız 
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iNl\iiYEN i~SAN 
. D ALEXIS CARREL Yazan. r. R 

NASUHi BAYDA 
Türkı;cye çevıren: 

muktedir değiliz; duygularımız ve fenni alet
lerimiz vasıtasiyle sezebiliriz. Tahkik vasıtaları
mıza göre onun faaliyeti bizlere fizik, şimik, fi
ziolojik ve psikolojik şekillerde gi5riiniir ve. bu 
şümul dolayısiy!e de çeşidi~ tekniklerle. tnhlıl o· 
lunmak ı ter. Bıze bu teknılder delaletıylc ken
dini ifade ederken, pek tabii olarak da, çeşidlilık 
manzarası arzeder. 

En sonunda. tecrübe devam ederken, sikletin, 
boyun, iskeletin şeklinin, adale kuvvetinin, has
talıklara istidadın. kandaki fizik, şimik ve amı.lo· 
ınik vasıfların, sinir muvazenesinin, zekanm, 
cesaretin, veludiyetin, uzun ömürlülüğün deği
şiklikleri kaydedilir. 

kan yoktur. Bu hal, her ilmin fazla genişliği ha· 
sebiyle zaruri olmuştur. Fakat bir nevi tehlike 
ar:zetmektedir. Meseli\, hakteriyojide ihtısas yap• 
mış olan Calınelte Fransa ahalisi arasında ve
rem'in çoğalmasına mani olmak istemiş ve bu
mın için de. icad etmiş olduğu seromun kulla
nılmasını, tabii olarak, arzu etmiştir. Eğer Cal
mcttc ihtısas sahibi olacağına ijien ve hekimlik 
hakkında daha umumi malumat sahibi olsaydı 
ha.Ikın hem iskanı, hem tagaddisi ve hem de çalış. 
ma tarzı ile adetleri hakkında daha etraflı ted
birler tavsiye ederdi. Buna benzer bir hadise de 
Amerika Birleşik Devletlerinde olmuştur. Bir 
filoı.of olan John Dewey çocuk terbiyesini ısla• 
ha kalkışlı. Fakat mesleğinden doğma fikri ta• 
gayyürün ona tasavvur ettirdiği muhayyel ço• 
cuğa hitab eden usulleri, nasıl olur da, konkre 
çocuk için de elverişli olabilirdi} 

-----·,-----
IV . d 

. . . k teknikler lazım ır -
insanı tahlil ıçın bırço .. .. d na geti-

1 k · · sulunu rney a tısanın parçi\lara ta sımı u Bunların 
ren tekniklerdir - Mütehassı~lar - - lbtısas 
tehlikesi - Mevzuun sonsuz ınkısamı )arın 

. 1.. u Ar<.\'tırma Yapmamış alimlerm uzum -
. r Alimler sayısı-hasılaJarını nasıl ıslah etme 1 -

1 .. 1 t heıı ı1art arın nın azalı§ı ve entelek•ue yara ışa . ~ 

kurulu . 

, 
1 l Onun uzuv ıarı nsan parca lara ayn amaz. d' t' 

biribirinden t~crid edilecek olsaydı mevcu l}~e 1 

derhal sona errerdi F aknt in~anm, İn~~ 
1
·a: 

.. l" orunuş en bul etmez olmakla beraber, tur u g l 
d 1 . . t hassüs uzuv arımız \Tar ır. Bu görünüş en ıse, a .. .. .. . 

k d ı . b' 1·w· . t üssüz tezahurudur, arşısm a n ır ıgının ecan . f w 

b. b. l t eye ue hı.r otog-ır termometreye, ~r vo tame r · . 
f k·ıı it da görünen bır ra c.·unma ayrı ayrı sc ı er a m 

ı k . be. ·1 b'l' Onu bizler, ba· e c trık lambasma ı.zetı e ı ır. w 

sit]':;.i içinde doğrudan doğruya kavramaga 

İnsan bilgisi bi.iti.ın diğer bilgileri kullmm · 
Giiçlüğüniin sebeblerinden biri de budur. ~·t.e
sela. hisli bir ferd üzeritıde psi?~olojik bir a~ıl:n 
tesirini tetkik için hekimliğin, fiziolojinn, fızık 
ve şiminin usullerini kullanmak lazımdır. Farz~
delim ki bu t cri.ibenin mevzuu olan şahsa k~
tü bir haber verilmiş olsun. Bu psikolojik lıadı
se aynı zamanda, bir manevi ıslrrab, sinir bo
~u,klukları, kan cevelanının karışrklığr, k~nm 
fiziko - şimik vasıflarının değişmesi şeklınde 
tezahür edeL lir. İnsan üzerinde yapılan en ba
sit tecrübe, lıer zaman, birçok ilimlerin usul ve 
mefhumlarının kullanılmasın~ icab ede~. Her
hangi bir hayvani veya nebatı gıdanın hır. takı?1 
insanlar üzerindeki tesiri tetkik olunmak ıst~n~l-
d .•. zaman her şeyden evel, bu gıdanın şımık 
ıgı ' ·k1 "b' t ı 

t k .b. ondan sonra da bu tetkı ere ta ı tu u -er ı ı, ' . . .. 'k 
rnak arzu olunan insanların fızıol~Jlk ve psı .?-
lojik vaziyetleri ile bunların cedlennden teva~s 
etmiş oldukları karakterler bilinmek ııerektir. 

Pek bellidir ki hiç bir fılim, bir tek beşeri mf!· 
seleyi tetkike lfızun tekniklere, yalnız başma, 
sahib olamaz. Bundan dolayı, kendi hakkı
mrzdaki bilginin ilerlemesi için çeşidli mi.itehcıs
sıslnm lüzum vardır. l ler mütehassıs vücudun, 
yahut şuurun veya bunlarla muhit arasındaki 
münasebetlerin tc Lkikine kendini hasreder. O 
anatomist, fiziolojist, şimist, psikolojist, hekim, 
ijienist, terbiyeci, papas, sosyolojist, ekonomist· 
tir. Ve her bir ihtisas gittikçe ufalan parçalara 
ayrılmaktadır. Guddeler fiziolojisinin, vitamin
lerin, kalın bağırsak veya burun hastalıklannm, 
küçük çocuklar terbiyesinin, büyükler terbiye
sinin, fabrika ijieninin, hapishaneler ijieninin, 
her türlü insanlar psikolojisinin, ev ekonomisi· 
nin, köy ekonomisinin, ve saire ve sairenin mi.i
tehas"ısı vardır. Hususi ilimler işte bu iş bölü· 

mü sayesinde gelişmişlerdir. Alimlerin ihtısas 
yapmalan zaruridir. Ve kendini bütün mevcu· 
diyeti ile mesleğine vermi~ olan bir mütehassı· 
sın insanı heyeti umumiyesi ile bilmesine i11 

Hekimlerin, ihtısası son derece ileri göti.ir· 

meleri ise daha zararlıdır. Hasta insan küçük 
mmtakalara bölünmüştür. Her mıntaknnm bir 

mütehassısı vardır. Bu mütehassıs, mesleğine 
başlar başlamaz, kendini vücudun ufacık bir 
kısmına hasredince, diğer kısımlar hakkında o 
kadar cahil kalır ki mütehassısı olduğu kısmı da 
jyice bilmekten aciz olur. . .. 

(Sonu vnr) 
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' •w-;K:: :~LED:~:N R~LICI it.ANLAR! J. 1 
ı - Sakarya mahallesinde 449 uncu ~dada 9 parselde jandarm~ 

umum kumandanlıgı levazım teftiş heyetınde hesab memuru Hulusı 
arsasıyla süyulanm 375 metre murabbaı Belediye malı arsa on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

M1LLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLAR1 1 

?ACtih\lld~e:>~~ 

ANKARA Lf:~/ ~.;~1 M Ai< ! !-:: ~- tGİ 
SATIN ALMA KUl\ıHS :.'UN 'J i L '\;·~\...A~ 

1~.AN 

2 - Muhammen bedeli 746 liradır. 
3 -Muvakkat teminatı 55 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi~e 
ve isteklilerinde 25 ağustos 936 salı günü :;aat on buçukta Beledı-
ye encümenine müracaatları. (324) 2-3530 

İLAN 
l - Anafartalar caddesinde halin önündeki iki arsa birinci tak

sit peşin di~er kısmıda dört s•nede mtısavi taksitte ödemek üzere 
15 gun müddetle kapah zarfla arttı~maya k~nulmuştur. 

2 - Heherinin muhammen bedelı 14640 lıradır. 
3 - Beherinin muv kat teminatı 1098 liradır. 
4 - Sartnamesinı görmek istiyenler her gün yazı işleri kale

mine ve ; .. teklilcrınde ı8 ağustos 936 cuma gunü saat dokuz buçu
ğa kadar teminatlarıyle Lıılikte td:lif mektuplarını belediye en
cumemne vermelerı lazımdır. 

5 - Artırma o gi.ın sa.-ıt on buçukta belediye encümeninde ya-
pılacaktır. (321) 2-3533 

lLAN 
1 - Su idar~sı ıçın alınacak tont boru ve ek parçaları 15 gün 

müddetle kapalı zartla eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 5500 liradır. 

3 - Muvakkat tcmınatı 412,50 liradır. 
4 - :,iartnamesirıi görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 25 ağustos 936 cuma günü saat dokuz buçuğa 
kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını belediye encume
nine vermeleri. 

5 - Eksiltme 0 gün saat on buçukta encümende yapılacaktır. 
(332) 2-3534 

İLAN 
l - A tpazarında çayhane, diıkkan, depoya istekli çıkmadığın· 

dan kiraya verilmesi yeniden 15 gün müddeele açık artıtrmaya ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri 140, 105, 51. 25 liradır. 
3 - Muvakat teminatları 10.50, 7. 88, 3.85 liradır. 
4 - Şaıtnam::sini görmek isaiyenler hergün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerinde 28 ağustos 936 cuma günü saat on buçukta be-
lediye encümenine müracaatları. (322) 2-3535 

İLAN 
ı - Yapılacak olan Bend deresi ve Uzunyol tretuvarları işi 

15 gün müddetle açık \;ksiltmr:ye konulmustur. 
2 - Keşif bedeli 3480 liradır. 
3 - Muvakat teminatı 261 l~radır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı işleri kalemi· 

ne ve istekilerinde 28 ağustos 936 cuma günü saat on buçukt:ı be-
lediye encümenine müracaatları (~23) 2-3536 

İLAN 
1 - Su idaresinin bir senelik ihtiyacı olan demir boru, dirsek 

•akor ve saire on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen t:ıedeli 22598 liradır. 
3 - Mu,,akkat teminatı 1695 liradır. 
4 - Mikdar ve şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin 21 ağustos 936 cuma günü saat dokuz 
buçuğa kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını belediye 
encümenine vermeleri (331) 2-3537 

\n'·ara icra dairesi gayri nwukul satışMemurluğumlan: 
1 - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 4-6-341 ta

rih, 31-12 numarasında kayıtlı ve Ankaranın Havuzlu çayırı mev
kiinde vaki tarla aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıka
rılmıstır. 

2 :.._ Evsaf ve mştemilat: - Tarla aşrkan Holas Andon çayı
rı. J aıben Kancleci oğlu elyevm ayaşlı Ömer bostanı, şimalen Ha
cı Ziya bostanr, cenuben şose ile mahduddur. Tarla on altı dönüm 
bir evlek yemtiş sekiz ziradır. Beher metrosuna bir lira kıymet 
tal.rlir olunmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 9·9-936 tarihine müsadif 
;arş~mba günü sac:t 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menklıl satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş o1an yukarıdaki muhammen kıyme
tin ·ıı..·de 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın te
min • 'llektulıu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvi!leri getirilecektir. 

5 - Satı~ günü rrtır ...,"' bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
7S şini bulclıtHan ve ü çdefa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 •f'\rı r:- .. inde en cok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İsbu tarihtel:i arttırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıyn-etin yü-..:de 75 şini bulmadığı takdirde 24-9-936 tarihine mü
sadif perşemlJe günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci arttır
m~da (ke?.a rr>ı•h::ımı-•n kıvmetin vü:>de 75 sini bulmak şartiyle en 
çok arbrantalibinc ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı tak
dirde ise 2280 nı•maralı kanun ahkamına tevfikan borç bes sene 
miir!<ietle tcri1e tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müte
akin verilmed;':i takdirde üzerine ihale edil:!nin talebi üzeriııe iha
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle
mesi icin yedi gün kadar mehil verilecektir. iı;:bu müddet zarfrn
da ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu ta
rihten evvel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile alma
ğa razı olup olmadığı sorulduktan sonra teklif: veçhile almağa ra
zı ise ihale farkı birinci talinten tahsil edilmek üzere bu talibe iha
le edilecektir. teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkfıl 
yeniden on bcs günlük ikinci arttırmaya çıkarılacak en çok •. rtıran 
talibe ihale edilecektir. 

8 - Heı iki aı:tırmada da gayri menkfıl talil.ıine ihale edil
dikte tapu harci ile dellaliye resmi müşteriye \"e ihale tarihine ka
dar olan müterakim vergi ve resmi ise borçluya aitir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diP.eı alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerivle 20 giin icinde dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit almadık
ça satış bcctelir.in ~avl:oc:trnlrnac:•nd~n hııric tl'tphr;1klardır. 

10 - Arttırmaya istira1c deı:ek1er 20·8·936 t:orihinde 933-247 
numara ile dairemhdeki yerinde her kese açık bttl •n'.iurulan şart-
namemizi okuya bilider. 2-3528 

Senirgent Urayından: 
1 - Senirgent kasabasının (42200) lira bedeli keşifli su tesisatı 

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

Belediye encümeni tarafından yapılacaktır. · 
3 - İhale 17/Ağustos/936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Tesisatın isale kısmı çelik, boru ve armat ör, ve teferrüatı 

ayrıca tevzi şebekesi, font, borular, ve teferrüatını yine ayrıca te
sisat. betonarme, inşaat aksamı da ayrı, ayrı veya umumu birden 
ekailtmiye konulmuştur. 

5 - İstekliler proje ve harita ve fenni şartname ve tahlil fiat 
cetvellerini ve eksiltme şartnamelerini görebilmek için Ankarada 
Ulus gazetesi, ilan memııru Bay Galibclen, İstanbuldii İstanbul Ura• 
yı Sular Direktörlüğiir.clen, İzmirde İzmir Urayı Sular Direktör• 
Jüğünden. Senirgentte de Belediye dairesinden bedelsiz olarak gö
rebilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek ~artlarını haiz olan istekliler evrakı 
nı"riJite ve muvakkat teminatl:ırı ile birlit~te ihale gününde Senir· 
gcnt Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. (127) 2-3320 

Gedikli Erbaş Hazırlama mekteblerin< 
talebe alınıyor : 

ı - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama mektepıerı
nin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta kısmın 6. sınrflarına 
da 5 sınıflı köy ilk mektep mezunları alınacaktır. 

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

3 - Yukarda yazılı şartları taşıyan ve gedikli Erbaş olmağa is
tekli olan köylü çocuklarının en geç 20 eylfil 936 tarihine kadar 
mensup oldukları askerlik şubelerine müracaat etmiş ve evrakını 
tamamlamış olmaları 15zımdır, ( 167) 2-3349 

İLAN 
1 - Tüm ihtiyacı için aşağıda cins ve maliyet ve teminat mik

tarları yazılı iaşe maddeleri hizalarında gösterilen şekil ve belli e
dilen zaman ve saatlerde 23-7-936 dan itibaren eksiltmeye çıkarıl-
mıştır. . 

2 - Eksiltme Sarıkamışta askeri satın alma komısyonunda ya-
pılacaktır. 

3 - Şartnameler Sarıkamışta askeri satın alma komisyonundan 
parasız olarak alınabilir. 

4 - Kapalı eksiltmelerde isteklilerin teklif mektupları ile aş~
<Tıdaki maddede istenilen vesaikle belli edilen ihale zamanından bır 
;aat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. Hariçten isteklilerin 
belli edilen saatten bir saat evcline kadar yetiştirmek şartile ve 
2490 sayılı kanun mucibince ve istenilen vesaikle birlikte teklif 
mektuplarını postaya vermiş bulunacaklardır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin yeni sene ticaret vesikaları ile ve 
bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektupları ile 
teklif mektuplarını belli edilen zamandan evel komisyona vermiş 
bulunacaklar<!ır. (79) 

İlk ihale 
Miktarı 

kilo 
teminat tarihi 

Lira ku. 
günü saati şekli 

Cinsi 
Kuru 

Lira 

çam odun 
Sığır eti 
Düz kırma 
fabrika unu 
Sade yağ 
Arpa 

350000 35000 2625 00 10-8-936 pazartesi 10 kapalı 
225000 2250 1687 50 10-8-936 " 15 " 

800000 
38000 

800000 

104000 6450 00 
24700 1852 50 

2'1000 1800 00 

İLAN 

10-8-936 " 
11-8-936 Sah 

11-8-936 " 
2-3229 

17 
10 
15 

" 
" 
" 

24 çeşit fizik tedavi labo.ratu- ve görmek istiyen bedelsiz ola
var aletleri açık eksiltme sureti- rak M. M. V, Sa, Al, Ko, nuna 
le satm alınacaktır. Tahmin~ be- müracaat ve münakasayc. gire • 
deli ( 4500) liradır. İlk teminatı ceklerin ".90 sayılı kanunda gös
(337) lira 50 kuruştur. İhalesi terilen vesaikle ve teminat mek-
10.8.936 pazartesi günü saat 10 tubu ile birlikte belli gün ve sa
dadır. atinde satın alma komisyonuna 

Evsaf ve şartnamesini almak müracaatları. (1462) 1-2618 

BİLİT 
936 senesi içinde alınacak Almankari Erat Binek eğer takımları

nı almaya talip firmaların teklifleriyle birlikte şartname müzekke
resi için 15 Ağustos 936 gününe kadar M. M. V. Fen ve sanat Umum 
Md. ne müracaat etmeleri. (35) 2-3155 

BİL İT 
1 - Bir metresine biçilen ederi 260 kuruş olan 3000 metre matra 

kılıflık kumaşa yüksek fiat istendiğinden tekrar kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenlerin 
her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmesine gireceklerin kanuni 585 liralık ilk teminatla
riyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgeleri 
teklif mektupları ile birlikte ihale günü olan 18-8-936 salı günü sa
at 11 den en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(242) 2-3446 
BİLİT 

1 - Ankarada Cebeci Hastahanesinde yaptırılacak: dahili kısım 
irışaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli yüz otuz beş bin yüz seksen altı 
lira 28 kuruştur. 

3 - 1halesi l 7 ağustos 936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartname keşif ve projeleri 676 kuruş karşılığında V İnşa

at şubesinden alınır. 
5 - İlk teminat 8009 lira 32 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 

delerinde yazılı belgelerle kanuni teminat ve Bayındırlık Bakanlı
~ından alınacak ehliyet vesikalarile birlikte teklif mektuplarını 
ıhale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma Ko. na ver-
meleri. (165) 2-3348 

BİLİT 
- Hepsine l;ıiçilen ederi 500 lira olan 100 kilo Sudkostik, 70 

kilo Ferrmesilisyum, iki tane yağmur aleti ile bir tane inşimas aleti 
pazarlrkla satın alına.:aktır. 

2 - Pazarlığı 14. ağustos 1936 cuma günü saat ondadır. 
3 - Şartnamesi Ko. dan bedelsiz alınır. 

.. 4 - İst~kliler 37 lira 50 kuıusluk teminatlarile birlikte pa7.arlık 
gun ve saatınde M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları. (191) 

l-3354 

Kor topçu taburunun yıllık ihti~ acı İ)İ!l -::oo tun y ·~.:.f t.ıı.l 
la satın alınacaktır. 

2 - İlk pey parası 1013 liradır. 
3 - Evvelce kapalı zarf usuli ile 31 - tt·nı .. ıuz - 936 c·ınıı 

yapılan münakasasında sürelen fiat yükı::ek ~örülın"' oH··~U 
arttırma eksiltme kanununun 40 ıncı maddesi hı:kümle.ire 
pazarlıkla alınmasına karar verilmiş ve ihalesi 14 • ~ 0..ı ı<"' • 
cuma günü saat 16 ya bırakılmıştır. 

4 - Yulafın beher kilosunun muhammen bedeli 4 kurı 
santimdir. 

5 - Evsaf ve şeraitini j!Örmek istiyenlerin her gün komi 
muza ve eKsiltmeye gireceklerin de belli gün ve saatte çor 
Kor satın alma komisyonuna müracaatları. (262) 2 

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

zarf usul; ile eksiltmeye konmuştur. 
2. - İhalesi 24-8-1936 pazartesi saat dokuzdadır. 
3. - Teminat '!l 60 liradır. İsteklilerin mezkfır gün ve 

Mityat satın alma Komisyonuna muracaatları. ( 44) (2-318 

!LAN 
l - Bergama kıtaatı için 80 ton sığır eti kapalı zarf usuli ile 

tın alınacaktır. 
radır. 

2 - Malın tahmin bedeli 14000 liradır. Birinci teminatı ıoSO 
3 - 17.8.936 pazartesi günü saat 16 da Bergama askeri satdS 

ma binasında alınacaktır. 
4 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektU 

nı ve yahut tahvilatlarmı ihale saatinden evel Bergama Maliye 
nesine teslim edeceklerdir. 

5 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenler için hergün k 
yon açıktır. (180) 2-3352 

İLAN 
Çankırı kıtaatının ihtiyacı için kapal• zarf usuli ile münak 

konulan üç kalem erzak hizalarında mikdarı ve ihale günlefl 
zılmıştır. İsteklilerin aynı gün ve saatte teminat mektubu ve'/1 

minatı mal sandığına teslim ederek Çankırıda köprü başında 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (59) 2-3195 
Mikdarı Cinsi İhale günü Saatı 

50000 Un 12.8.936 10 
115000 Arpa 12.8.936 14 
120000 Kuru ot 13.8.936 10 

l - Bergamadaki kıtaat ihtl;~~~in 500 ton yulaf 15 - 8. ·.:l 
cumartesi giınü saat 10 da kapalı eksiltme ile Bergama askerı 
alma komisyonu binasında satın alnacaktır. 

~ - Tahmin bedeli 20000 liradır. Birinci teminatı 1500 liradıl 
3 - İstekli olanlann birinci teminatlarını Bergama maliye 

nesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. . 
4 - Evsaf ve şeraitini bilmek iatiyenler için her gün ~o-

açıktır. (178) 2-3334 
İLAN 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler içiıl 
ton sade yağı kapalı zarfına istekli çıkmadığından 11 ağuıtoı 
salı günü saat on dört buçukta Tophane satın alma komisyo 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 72540 liradıt• 
teminatı 4877 liradır. Şartnamesi 363 kuruşa komisyondan alını!'· 
teklilerin kanuni vesikaları ile teminat ve teklif mektuplarını 14 saatından bir saat evel komisyona vermeleri. (289) 2.-35 

İLAN ·· 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları ıçin 560 bin kilO f/11' 

ru ot satın alınacaktır. Tahmin edilen 'bedeli 16800 liradır. Ş ~ 
namesi Bursa satın a 1n:a komisyonundadır Eksiltme 24-8-83'> * 
zaı tesi günü sat 16 da Bursa cıskeri satın alma koırisyon&lll 
olacaktır. . 

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

İLAN 
Pınarhisar için 44640 liralık 744000 kilo yulaf kapalı zarfla 

siltmeye konulmuştuı. ilk peyi 3348 liradır. iha!esi ağustosun 
üncü günü pazartesi saat 14 de Vize satın alma komisyonunda 
pılacaktır. isteklilerin teminat makbuzlariyle bir saat evvel ıttC 
tuplarını komisyona vermelidir. 
Şartname hergün Vize satınalma komisyonunda görülebilir. 

(314) 2-3549 

İLAN 
Konyadaki kıtaatm 937 agustos nihayetine kadar senelik 

tiyacı olan 21300 kilo sade ya~ı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
nulmuştur. . r 

2 - İşbu 21300 kilo sade yağın -:.:~haınmen tutarı 17892 ht't 
lup teminatı 1341 lira 90 kur:.;,..-•· .,.al 

3 - Şartnamesi konyada ..ı;:ır ı.atın alma komisyonunda istall 
ve ankara levazım amirlikleri satın alma komisyonlarındadır· " 

4 - Eksiltme 25 ağustos 936 salı günü saat 16 da konya kor 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. ~ 

5 - İstekliler teklif mektuplarını en son 25 ağustos 936 salı i)IJ' 
nü saat onbeşe akdar kor satın alma komisyonu başkanlığına g 
aermiş olaca.c1ardır. Bu saatten sonra gelen mektuplar açı!~ 

(261) 2-3540~ 

lLAN 
Cinsi f-4'iktarı Temınatı 

Metre Lira 
Arka Çantahk Bez 21.5ü0 
.t:>orlatit Çadır bezi 100.000: 
Mahruti çadır bezi 150.000: 
Yazlık eıbiselik bez 400.0UO 
Portatif çadır bezi 150.000 
Yazlık elbiselik bez 350.000 

1209,40 
150.000 6875 
180.UOO 9800 

lZ.250 
6o'l5 
10.ô75 

Keten ipliği 6UO Kilo 
Urgan ) 900 Metre ) 

270 

Şartname .t-a. 
KS. (.tıiyat) 

00 75 
565 75 
835 95 

1100 55 
5fi5 75 
9..ı5 55 
OJ 600 

İhale tarini 
2;:,/-0/9Jv 
., ,, " 

26/8/936 
27/8/936 

tt " " 

29/8;9 ... u 

31/8/936 

Giımi 
Sau 

Çi:irşamba 

.t'erşembe .. 
C. Ertesi 
P. Ertesi 

Saat 
11 
15 
11 

thale şekli 
Kapalı zarf 

.. " .. ,, 
.. •• .. .. 

•• ,, ·ı·-e ·k ekıı ._. 

Gergi ipi ) tS0.000 ,, ) 
Sitil ipi ) 150.000 ) 915 JO 12.135 31/8/936 P. Ertesi 15 tiO 

1 - Yukarda yazılı mclzeınen in şartnamelerini hizalarında yazılı bedeıler karş.ılı~ında almak ve örneklerini görmek iatiyenl• 
her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. ıJ11 

2 - Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri ilk teminatları ile teklif nıektupıat' ~ 
ihale saat\arından en az bir saat evvel komisyona vermeleri ve açık eksiltmelere gireceklerın tam ihale saatlarında M. M. V. 5a. 
Ko. da bulunmalan. (281) 2-3541 1 
1 D. O. YOLLARI VE LIMANLARI UMUM 1 1 ASKERl

1

FABRIKALAR lJMUM MUDURLOGO 
MUDURLOCO S. A.. KOMiSYONU ILANLARI: . SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARI 

Müteahhidince temin edilmediği cihetle mukavelesi feshedilen 
130 tane büyük ve 3 tane küçük vagon muşambası 22 eylül 936 sa: 
h günü açık eksiltme yoluiyle ankarada idare binasında satın ah· 
nacaktır. muhammen bedeli 11880 liradır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 891 liralık muvakkat teminat, kanu
nun tayin etiği vesikalar ve resmi gazetenin 7-5-936 T. 3297 No.lu 
nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ve
sika ile birlikte aynı gün saat 15,30 da malzeme dairesi doku
zuncu merkez komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. Bu içe• 
ait ş_artnameler Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, anka
rada malzeme dairesinden parasız olarak dağıtılmaktadır. 2-- ~544 

Kırıkkale Grup Müdürlüğü binasının ikmali inşaatı . (sıJ) 

Şartnamesinde değişiklik yapılan ve keşif bedeli ( 10774) ııra ı.l• 
kuruş olan yukarda yazılı inşaat askeri fabrikalar umum ıııu~u .,. 
ğü satın alma komisyonunca 25 ağus.os 955 tarihinde ıalı gu J11U • 
at 15 de kapalı zarf ile ihale eclilece!:.:ir. Şar.name 27 kuruş 

1 
( 

bilinde komisyonda verilir. 'falipler;n muva .... ·at teminat o•a; e 
lira (10) kuru~.u havi teklif mektuplarınr rnezl.ür günı:Ie s .ıt !\ 

d k . 1 . k . 1 • ' " " OQ a· l r Y.ıtO .,,,, ar omısyona verme crı ve enaı erının ce .. ~ num • "°"'" 
2. ve 3. maddelerinde yazılı vcsa!I: e muran·en giin 'e saatte 
yona müracaatlan f"rn~ ~ ~ • -



d ACUSTOS 1936 ctJrtQRTESI 
t1CU ! 

Samsun \ Aksaray 'Belediye 
Şarbaylığmdan: Riyasetinden: 

t - Bir ay müddetle ve kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulan 
•e 27-7-936 tarihinde ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilen Samauıı 
Belediyesi için alınacak ve kurdurulacak ayar istasyonuna teklif 
•eren olmadığından aynı münakaea ve fenni prtnameai dairesinde 
tekrar bir ay müddetle ve kapalı sarf uaulile eksiltmeye konul· 
nıuştur. 

2 - ttbu ayar iataıyonuna ve kurdurma maarifine yedi bin lira 
bedel tahmin edllmi•tir. 

3 - İhale 27-8-936 günlemeciae ra1tlıy1111 peqembe gibıU saat 
onda Samsunda Belediye EnciiıDelÜ tarafmdan icra edileceiinden 
talipler teklif mektub1annı ve 525 liradan iblret 11111ftkkat temi· 
n;atıarmı 2490 1aydı kanunun 32 inci madclninde1d .....ı.at daire
atn.de aynı günde muayyen uatten bir uat eneline bdar eaa nu
nıarab makbuz mukabilinde Belediye Eııdin"'Ü Jteialiline tesl · m 
etJnit bulunacaktır. POlda ile paderilell mektublarm nihayet ilin 
edilen uate bdar aelaait oJmau .. 4ıt sarflarmm mühür mumu ile 
iyice kapammt olmall Jhımdır. Postada vukua gelecek gecikmeler 

kabul edilemez. 
4 - Teklifler qağıdaki vesikaları ihtiva edecektir 
A - TUrkiyede kanunt ikametgahı olması 
B - İstekli bir tirket olduğu takdirde-: 
1 - idare Merkezinin buluadulU yer mükemetlnc!en veya •· 

cilline lrayıtb bulundqp "Dcaıtt .,.....,. ,.,a •re.mi m m· 
dan şirketin sicille kaydfr n biten faaliyette balundufuıla dair bu 
eksiltmenia ilU tarihimfea 90lll'a alnnmt ftlikafl haiz olması. 

2 - Şlrbthl ar~ veya flrket adma tekliflerde bulunacak 
kimselerin ba firketin vekili olduğunu gösterir noterlikten tasdikli 
Yektletaame cısttetJDCsL 

C - Yabancı tebaaımm on senedenberi Tiirldyede mukim ve Ti· 
caret aidllerinde kayıtlı bulunmau 

D - Yabancı tirketlerin B ve C fıkralannda yazılı pıt1arm her 
Udaini hais olması. 

5 - Şartname bede!afc olarak Bel~yo Yaa iP.eri JralelQi•dell 
tedarik edilebilir. 

6 - thaıe 2490 sayılı artırma. eksiltme ve ihaleler bakkıadaki 
kanuna glSredir. 

'· - Şartname Smekleri, İstanbul, Ankara Belediyelerine giSnde
rilmııtir. İıtiyenler oradan tedarik edebilirler. (4357) z_..3453 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekiletinden : 

l - Vekllet lllB9tabaemleri için 29 takım erkek elblleü. S takmı 
.bdm ~ 7 tane erkek paltosunun kmnatı VeJrıletten veril
mek ve dığer mahemesi müteahhide aid olmak Gnre diktlrilmeai =t konalmaftar. Bu ip aicl pnmeler Vekllet LevuDD 
~ &fldlle1tDir. tnt!.; c:~ ~ ~=1*1ell (344) Ura~.....,.. ..-s- Puar1ıt ıı-s--..m~•1•••..,..•i•n _. 

dilrlilltlnde ~Mm--lloaılt8JH.,,. 1Jjtt •i ..... ~ 
teklilerin muftkbt teminatlanal V*'i.tet ........ ,..,... 
alacaldan ....... lada -

a) Ollftll • mblat teskeıed 
b) NiUm teskernl 

ile birlikte_,,_ ftktinde bu komiayona ~ 
(294) 2-3517 

Sıhhat Ve içtimai Muavenet Veki· 
leti Müsabaka ile Memur Ahyor 
Vek&lette mQahal 25 lira maqlı amuame11t memurllllrluı ile tet

kik meınurlukJarml 9' 20 Ura ....-Z lrltipDlere ı .,..... ile 

IDemU1' alnıacakUI'· 
17 Atusto' 1936 taribintle veJrllet merkesinde mlllabaka llDtiba-

m yaprı8caktn'· Memur oımak ~ hais oluı!ar 1atü1a1anna 
baib veaikalariJle 15 quatoı 1"6 tarihine lr'adar ulıhat ve lttimal 
nıuaven,.+ ,,..w,,.tfne m6f8CUt etmeleri iJtıı olumu. (275) 1-3499 

-

2290 numaralı Belediye Ypı Yollar Jraııununa tevt!lln ve .-rma· 
meai mucibince Akaray kazaamın hali hasır harita ve müstakbel 
pllnmm ahiz ve tersimi 15-11-930 tarih ve 1195 numaralı Belediye· 
ler miizayede ve münakasa lbaleleleri nısamnamestnin tarifatı ve 
aşağıdaki f8rtlar dairesinde 20-6-936 tarihinden itibaren bir ay mUd
detle kapalı sarf usullyle münakasaya vazedilen Belediyemiz harita 
ve müstakbel pllnma taliP. zuhur etmectiliJıden kırk beı ilin daha 
uzatıldı. 

1 - Münakasa 3·9-936 tarihine müadlf perfClllbe gün6 saat on 
altıda Aksaray kuaaı Belediye daireslnck encilmen tarafmdan icra 
edileceğinden talipler mezkQr gün ve saate kadar tekliflerini Aksa
ray Belediye Bqkanlığına vermiı veya g&ıdermil bulunacaklardır 
Mezktr saatten sonra verilecek veya gelecek mektuplar kabul 1cıu: 
miyecektir. 

2 - Teklifler •iıdaki vesikaları ihtiva edecektir. 
A - Teklif edilen bedelin 'fo 7,5 yiscle yedi buçuk teminatı mu• 

valdrate akçesinin veya bu mikdardan deYletçe kabul edilen esham 
veya taırrilitı yatırdığına dair belediye vezne makbuz uveya devlet· 
se muteber bir banka mektubu. 

B - 2290 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince Nafıa Ve• 
Weltfıtden muaaddak ihtisas vesikası veya IUl'9ti muaddakası 

C - Bu gibi itleri yaptıklarına dair Belediyelerden ve~ mti• 
esaeaelerden aldıkları ktğıt vana ibran 

3 - Talipler it mflnakaaa prtn,,...mt Abafly, Ankara, lstan
bul, İzmir Belediye Bqbnlıklanndan aJabilecekleri gibi mliracaat
lan halinde adreslerine Akaray Belediyesinden billbeclel ıande-
rilecektir. 

4 - Talipler teklif mektuplamu her tlrlU hlk ve ailintiden iri 
olarak imn ve kendi adraelerini lbtift eden bir sarfa koyup mil· 
hOrledikten IOllfl ikinci maddede yasılı ftliblarla birlikte diler 
"bu sarfa koyup birinci madde muciblace teYCll edilecektir. 

5 - Kati lbale Belediye meclitince icra edileceğinden mtlteah· 
hit herhangi bir aebeble ihale oıunmuından dolayı bir &Ona bak id· 
tliumda bulummy~. 

6 - 'M&teahhit ihalenin tebJiiiaclen.ltibaml nihayet on bet ilin 
%arfmda % ıs yizde on ~ niabetinde temiJlatl kat'iyeainin yatır-' 
mala " mukaveleyi imza ve tudit ~ ıaecburdur. Aksi tak· 
dirde teminatı muvakkatesi irat bydtdillL Ve nisamname ahlı:lmı 
tatbik olunur. 

7 - Milnakuanın icra ve mukantenaıııenh1 imza ve tasdiki lçhı 
bilcUmle maarifi müteahhide altdr. 

8 - Harita ve pllnr yapılacak AktltJJ. kuabumm meaabal At• 
hiveai takriben ,.300" hektar olup ba.,._ -170" hektarı meütn ve 
130 hektarı gayri meakOn acldec1lleret _.Wn için otua lira pyri 
meüdn için aekis lira hilılll'lJJe "6lW' Ura bedel tahmin eclilmlftir • 

(4383) 2-3521 

Kapah zarf usu1iiile eksiltme ilinı : 
~a4'a-eeli 8fı8 

.. .. Direktörlüğünden: 
1 - Bbiltmeye konulan lı ('tuaceU Vilayeti PlibDilr blıam-

da yapılacak iki bGIUklUk aterl kıp inpatı) dır. 
Ketif bedeli 28800 liradır. 
2 - Bu ı.e aid ,artnameler n nrak tunlardır: 
A - Ebiltme f8rtnamesi 
B- Mukavele projesi 

• - K4llff eetWH. 811"1ıdl8at ..... ...... , ........ 
G - Proje. pafik 
H-DnJet~lıilpatftil:I-' 
ı.tiyeele!r ba ~ • enaJo Wr llra Well 11UılulHnde 

Tımcelt Nafıa 111~ a1abftirler. 
3 - 29-7-936 da nıtılacM lllaJe1e talip gıkm"11mcJan; ektılltme 
~~=-ııtd - IS de ıı:Jhkde Tııncell Na· ,..,..lrtif. 

• - Dal tme 1ra~ sarf uauUle yapılacaktır. 
5 - Bbiltmeye ~ için isteklinin 2160 lira muvakbt == =· btmclan batka af&lıdaki vesibları haiz olup ıöa-
Mafia Vek8Jıetinden lfl pebilmeai için ehliyet vesikası 
6 - Teklif mektuplan yukerda 3 dl maddede yudr saatten bil' 

... evvelim bc1ar Taaceli Nafıa lltlcHlrJUX.:'-- getiril lı: L...IJ 
me bmlayona rei.Uline makbu anıblıillncİeUUÇ ere e ... t• 
ile g6mlerilecelı: mektul>lann nihayet 3 dl ınadd':!lecektlr~O:: 
dar gelmlt olmuı ft dq sarim mtllıtlr mumu ile ır ... olmalı llnmdır. Poatac1a olacak pcllmıeler kabul e&ı!..~ lf 

(281) z-ssıs 

1 
Kapalı zarf asulile eksiltmeilSnı • 
Urfa Nafıa Müdürlü W•• d~n. 
ı - Eksiltmeye konulan "'S ri gıın: • 

yan•nda Süleyman f&h türbesind Yj lı:6"cfti &bilinde C Mr JuıW 
lnpatm k8'if bedeli "6406" liera ~ı !1!!_~akol binan" 
2 - Bu işe aid ......... _ 1 1 --..,.tur. 
A- Eksiltme Pr=~r e evrak •onlardır: 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel tartnam af 
D - Kirgir ve beton inpata dair fen:t .~ .... ---
E - Hususi prtname ft'A u--; 
F - Kepf cedveli, metraj cedvell 
G-Proje 
lstiyenler bu prtnameleri ve nrakt bedelela MüdürliiğUnden istiye ve ıiirebilirler. olank Urfa NaMr 
3 - Ebiltme 29-7·936 çaqamba gUntt iken tal' bul 

dan 2490 sayılı kanunun 40 mc dd sin • ıp ~ 
le temdid eclilmit olclulundanı ~9~ e tevfıbn l5 ~ 
Urfa Nafıa MüdUrltlltl odaunda yapıla=- llnü ... t 10 

4 - E~tme kapalı sarf uaulile yapdacütır. 

. vakt_-; t=~;~;:n~ için iıtekliniiı 480 ttra 49 kurut ıetirmeai lbmıdır. bqka lfllıdald veaibları hafa 3' 
2490 aayıb kanunun hUkmlin 6r bu • • 

evvel bu gibi itleri bafarmlf oı:Utı.: cm, lirebllmek için ;; 
dikli ehliyeti fenniye vealkalarmı ına reaml makamca MUdUrlUHrıe ibru ettirmeleri ger~~den f Pin evvel Urfa Nd 

6-Teklif mektuplan yubrd ,.3,.r. 
bir saat eneline kadar Urfa Villa ti Nda ım.ddede yazılı uatttt 
eblltme komisyonu reialiiine m!'kbus : lıflid6rlflltl odalmdall 
Posta ile g&ıderilecek mektublarm niha tu~de verDece~ 
uate bdar geı-:. olmaa ye ~ · nctl maddede yu 
olmuı _..._ ~~- ve dq sarfm mUhlr mumu ile kapatıbali 

.-·-· u.wua olacak pcllıımeler bbul eclilmes 
(4316) z....-.aD4 

İstanbul Vakıfl 

Deleri 
Lira it 
15481 80 
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Şehir Balu.:e--i Sin{~nıası l t b. l V· ı·ı·o-i l .Jl.~ 
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·- CJ 
1 -- ~: .. ra··,.. . Y. · :t yolu i'.:u:.1 ·e j'apılııca't taıni~t' 

9, l:l Bu ak~am 9. l ~ 

'l'arzaıı (;<>-liyor .. 
Tamamen liirkt;c .,(.\:t.lii 

Gl'~N't•k film Ankarafla ilk <lt·fa 

ÇAN Al{l(AIJ~: 
:Montrö zaf c.dndt•n c,•t·l , .•. s• nra Titrk<·t• "'ö:ıı:lit 

Sıhhat ve Içtimaiye Vekaleti 

Anli.ara l\lerlcez Hiızısıı;ılı ıa 
Müessesesi :iü<lüri} etin .. ıı !'t : 

ı - ~ksiltmeye konulan iş: Müessese dahil:T'c1C y.ıı tııı!:ı~ak ın~rı-
at ve tadil.itın t ahmini keşif bedeli 19532 liıa 80 kuıu'o/tur. 

2 _ Bu ise ait şartname evrak şunl:ırıiıı: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni ve hususı şartname 
D - Keşif cedveli 
E - 5 a<let plan . . 
lsteyenler bu şartn:ımc ve ~v.rakı 97 irnruş beılel mukabılımle 

müessese müdüriyetinfü ıı alabılırlcr. . . 
3 _ Eksiltme 13 8 936 T. de perşem e gunu saat 11 de yaJ)ıla-

caktır. 1 k 
4 _ Eksiltme kapalı zarf usulile yapı a~a ·tıı. . 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için istcklinın 1461 Jııa. 96 kur:ıs 

muvakkat t eminat vermesi bundan başka aşağıdaki ve::.ıkaları haız 
olup göstermesi 15zımdır. . . . 

6 _ Eksiltmeye en az bir parcada 15000 lıralık bına uışaatı \ a~-
mıs olduğuna dair Nafıa müdürlüklerinden vesika a mış olanlar gı· 

rebilir. . .. ·· dd d 1 :ı.ltt"'n 7 _ Teklif mektupları yukarda iıçuncu ı_na e .e .vazı t s . 
bir saat evveline kadH müessese rnüdüri.v~tme ge~ırılere~ e'~c:ılt· 

k 
• ·

8
1· r.ıne makbuz mukabılınde verılccektır. Posta me omısvonu rcı ı.:; .. 1 

ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncu rıı~dd .. ~c ynı ı s~ate 
kadar gelmiş olll'ası ve dıs zarfın mi.;hür muı:nu ııe ı~ıce kapnt• mıs 
ol.,..,,.sr r7•rrı~lrr. P"~+Ada olacak ~ecikmelcr kah l e•'ılme7. 2-'P97 

(lı·4~2l)--~~~~----~--~----~~------- - -
Fıl: ziz Vil Ayeti İ~ i!rA ı 

Kazası 
Sivrice 
Pal o 
Pal o 

Müdi. eı1: 

Köyü 

lapılacak 
Ev adedi 

Çift 
20 

Hoı::mat 18 
Nırhı 15 

Kc'-'fe göre 
beh~r çifti Tutarı yüzde ye.ui buçuğu 

Lira kuruş L. K. Lıra kuruş 
805 2 15100 o 1250 50 
567 38 10212,84 765 96 

8510,70 638 30 
15886,64 1189 50 

Kapıaçmaz 28 
Elaziıo: Merkezova 13 585 86 7616,18 571 21 

köyleri .. "ld'.. .. b s '-'erde ce 
l _ lnsaat yerleri yukarda da gosterı ı g ı uzere e ;' . -

man 94 çift göcmen evi in"?aatı ayrı ayrı kapah zarf usulıle eksılt· 
meve konmustur. . ·· d d" z _ Beher çift evi.ı bedeliyle tutarı yekununu ve yu.l e ye ı 
buçuğu hi::alarında gösterilmistir. 

3 - Bu ise ait evrak şunlardır. 
A - Keşif cedyu\i 
B - Şartname 
C - Resim ve tıroje 
tstiyenler bu e»rakııı ~l~retini kanuni bedeli mukahilinrle Ela· 

ziz iskan dairesinden alabılırler. .. .. 
4 _ Eksiltme 21 VIII 936 tarihine rastlayan cuma gum· saat 

15 de EHiziz iskan dairseinde yapılacaktır. . 
5 - Teklif mektupları dördüncü maıld~d.e ~az:h sa~tt.~n .~::. sa· 

at evvel ve nihayet rnezklır saata kadar Elazız ısk~n mudur~ugune 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların . yı~e. mezkur saata 
kadar gelınis olması ve dış zarfın mühür mumu ılt ıy1ce kapatılmış 
olması 15.zım!l .ı. Postada olacak geçikıPelcr kabul. e?ilmez .. 

6 - Talip olanların ve daha fazla Aiz.ah~t ı:lmak. ıstı.yenler~~ mez
kur gün ve saatın hıtaınına kadar Elazız ıs\tan daıresıne mura~aat 
eylemeleri ilfin olunuı (133) 2-329~ 

ANKARA P.ı\I"AS 
Her akşam 18,30 dan itibaren 

« Apeı·itif Concert 
Her cumartesi akşamı: Garden Party 

ve 1,arasacla Dine Dansant 
Vh ana Orkt•'-'lra!"İ 

2-:l:i06 

Sıhhat ve İçtimai Muav~net Vekaleti 

Ank~L ra ~Ierl\:ez llıfzıssıhha Mü
essese i Satınalnıa l(omisyoııu 

Reisliğiııdeıı: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: müessese serum şubesi ıçın satın 

alınacak dana, Merkep, manda, yavrusu 
Z - Muhammen bedeli 8030 liradır. Şartname ve mukavelename 

suret( müessese muhasip mutemetliğinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 24·8-936 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 602, 25 lira muvak· 

kat teminat vermesi ve ayrıca atide yazılı vesaiki haiz olması la
zımdıc. 

6 - Eksiltmeye giren isteklilerin en az müessesatı resmiyeye 
onbia liralık et müteahhitliği yapmış olduğuna dair vesikası bulun· 
ması 

Teklif mektuplan yukarıda yazılı saatten bir saat evvel mües
sese mildüriyetinc getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine mak
ltuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilen makbuzların ni
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dı' zar· 
fın mühür mumu ile iyice kapatılmt§ olması lazımdır. Postada ola-
cek tehirler kabul edilmez. (316) 2-3551 

Tralızon - A~rı trnnsit yolunun Er?.l1rum vilfiycti ddhilindcki 
Erzurum· Kup kı.;mınm O. 000 den 14 '-031 inci idlometrcsine ha
tlar olan kısımlardaki şose iıış atile bu yolun 38 inci kilometresin
deki Karabıyık köprü:.ü ve Erzurum - Ağrı yoh;nun Erzurumdcn 
itibaren 82 + 350 inci kilometresi'le kadar olan muhtelif mahallı.:rde
ki şose inşaatı ile bu yolun 45 ı 832 inci kilometresindeki Badic•nrn 
ve 40 l-72.5 inci kilometresinde1d Ugunu ve 80 f-071 inci kilometre
sindeki Zars köprülerile ~ose inşaatı ilanlarındaki noksanlık dola· 
yısile yneiden eksiltmeye honulmurtur. 

1) n u işlerin bedeli keşfi yüz elli bes bin lira dört kuruş 
2) Bu işe aid şartname ve evr::>kı fenniye sunlardır: 
A.) Eksiltme şartnamesi B mukavelen<>me, C bayındırlık işleri 

genel şartnamesi. E hususi ve fenni şartname. F tahlili fiat ve ke if 
hüJı:sa cedvelleri ve şose ve kum taş grafik ve mesafe cedvcli. 

İstekliler bu şartname1eri ve evr<kı ferı11iycvi 775 kuruş lıtlel 
mukabilinde F:Pıırıım N<tfıa mü lürlii~i;n "n ahbilirlcr. Ve İı;t~n
lı11l ve Ankara Nafıa .Müdürlerine gönderilen nüshalClrr da okuya
bilirler 

3) Et:siltme 21. 8. <)"() <'",....a g'"nü s:ıat 16 rh Erzurum V ilfiycti 
Nafta d"ireııin e yanılaca1•tır. 

4) E!·.,;itn"' k:ı.,..,lı ~"rf ıı" •1ii ;le ol nktır. 
5 - Fk.,ilt..,..cve virebilr- k ir"n 9"00 r .. ,,, k trmir.,t v0ri'm'"'İ 

ve hıın· an h:ı,.• a tİc'aret c c'<>sı v? .. '! rnrı h•;z oh p gcstcrm ~i lfı
zım•lır. 

6) Teklif mel·t•Jl.ı'"rı yl"l·"r-<1ı 3 i;,..r ·i "'""' '·'e ,, ya"ılı S<l'\ .. c b'r 
Stı"'t e•·veline k~d"'.r Erııırt'"'' vil'lreti ,t.T-'ıa mii•li!rlü~iine p.:'"f\rüle
rek e ·si\tMe Jı:0m••wonu re',.H:Tine mp11Juz mı·l·.,hilinı4e vcrilece!.
tir. Po ... t:l ile f!Ön•1erilen Mc1:turı1"'rm n; ·"yet i\-::\ncü rn-ır'dede} azı
lı s-ate k"''"r rrf1'11:s c-1 rn·"·ı ve <hs z-.rf·n mühiir mumn ile iyice l·a
patılmu· 0 1 ,..,<' 1 l .. Z'"llrlır. Po mrla olac"l{ gecikmeler kabul etlilme7. 

7) F 1·riltmeve piı:ebi'P'l"k ir "n is eklilerirı re'"":'Iİ ,..~~etenin 3?97 
S" ·ılı ni\c!ı.,s·n "\ r•1t"n taı:,...~+n .. me"e tevfiLcın N<'fıa vel.Jletinderı 
istihsal rr1" 1...,iş yol müteahhit e 11iyn vnc::iJ.asını haiz olmaları lii-
?•mdn. (103) 2-3411 

n~~ura Nüın ... ! e H~ stanesi 
Raştahibliğind~n : 

Ifastaneıdn °36 mali yılına ait mil:clar, cins ve tahmin fiatilc ek· 
siltmenin ı;,c ·li ve muvakl:at teminatı ya7.ılı cezayı tıbbiye ve tıbbi 
m:ılzeme 31 temmuz 035 tarihinden 15 ağustos 936 tarihine kadar 
onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Sartn.:ıme ve liı;tekri An'tar.ı nümune hast;ınesi bastabipli;:;-in<len 
İ 

b 

ve lstaııhulda Sıhhııt ve çtim:ıi Muavenet Müdürlüğünde görebi-
lirler. El:ı;iltme ı .'i A. ~ ııstos 9:;5 cumartesi günü saat 10 da Ankara 
Nümune hastanesinde yapılac"ktır. 

Dil.l:at: Muva1:kat teminat para olarak alınmaz. Pnra vermek 
istiyenler bir gün evvel hast<>neye miiracaat ederek paralrını mali-
ye vezneı;ine yatırmaları l<l:ı:ımdır. (221) 
Lira Kıı. Mikd<ırı Muvakkat te""linat. Cinsi Eksiltme 

Şekli 
Ecza'i tıbbiye Kapalı zarf 
Lastik malzemı' Pazarhkla 

rıooo oo 
750 00 
600 00 
500 00 
450 00 

238 kalem 
7 .. 
5 
5 
3 

Lira Ku. 
450 00 

55 25 
45 00 
37 50 
33 75 

• 

Katküt 
İpek iplik 
Lokoplast 

Ankara Valiliğiıulen: 

" 
" ,, 

2-34?.J 

A I~u~us~ idarelere devrolunan bina vergisi taksitleri temmuz, ey
lul, ~kın~ıkftn~:ı· ara:d ~ergi:si de temmuz, ikinciklinun aylarında 
tahsıl eclılecc.;:ınden eskı Karacabey şubesi mıntakasmdaki mükclef· 
lerin Yenişehir ve Kızılbey şubesi mıntakasındaki mükelleflerin de 
Yeğenbey hususi idare şubesine ve İçnahiye mükelleflerinin de Sıh
hiye müdürlü_ğü v~ ideal matbaası ittisalinde (Hacıbayram şeyhi 
çocuklarına aıt~ bı":?da bul~nan mer~ez .şubesine müracaatla yuka
rıda yazılı taksıt muddetlerınde vergılerıni vermeleri ilan olunur. 

(278) 2-3502 

ıı,,ııl :,. ü•i'tıne-y" L• .. :ı:!rn"~ .)1'.Jp !.. ~i{ ~deH ( lti ;ı O) Uta ( 
1 U')l :•. 

/, -· !l•1 ise ait ~:utııaıne ve C\"tak şıın:.sıdır. 
A - Eksil~:ııe şartnamesi 
H - rtııkavele pıojes! 
C - Bnyındırlık işlen genel şartnamesi 
D - Tcsviy ei turabiye şose ve kargir insaata ait fennt 
E - Ocak ve yolun vaziyetini gösterir c:rafik 
F - Tahlili fiat ve rayiç 
J - Keşif ve keşif hülasası 
H - Hususi şartname 
Bu evrak Ankara ve Yozgat Nafıa Müdürlüklerinde be 

arak görülebilir. 
3 - Eksiltme 17-8-935 pazartesi bünü saat 14 de Vilayet 

men odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. • 
4 - Eksiltmeye girebilmek is;in % 7,5 hesabile (1223) 1 

kurus muvakkat temin-t verilmesi Bayındırlık Bakanlığını' 
yetini haiz bulunması Ticaret odasında kayıtlı bulunduğıırı' 
ve~ika ibrazı şarttır. 

5 - Teklif mektupları 3 ünc•i maddedeki saatten bir saat 
ne kadar Encümen odasında eksiltme komisyonu reisliğine 
mu~;1bi'inde verilecektir. Vilayet Encümeni namına gönd 
tekhf mektupları muavyen '"aate karlar gelmiş olması ve dıŞ 
r~n mf"'li"r mumu ile kapatılmıs olması icap eder. Postada 
rıı m 0 ler kabul (' ilmez. (216) 2-3425 

r· ca ley e ·inos Y etiştirJJJ 
Çiftliği 1\ üdü ·lüğüıı 

. ~ - Karacabey harasında müteşekkil Merinos yetiştirme 
ğının İsmet İnönü mevkiindeki Hanife deresi üzerine ya 
sulama ben~i inşaat.ı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konınll 

2 - Keşıf lıcdelı on bir bin sekiz yüz doksan beş lira k 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 14 ağustos 1936 tarihine müsadif cuma guol 
onbeşte Karacabey harasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı sekiz yüz seksen beş }ira 
ruştur. 

5 - Bu işe ai<l evrak ve şartname şunlardır. 
A - Mali şartname. 
B - Fenni şartname. 
C - Umumi plan 
D - Bcnd tnfsilat resimler-
E - Sulama kanalı ve tahliye arkları tulani maktaı ve t• 

resimleri. 
F -:- Ve diğer evrak ve resimlerle Nafıa şeraiti umumiyeSS

.. İ~.tı>'.~~.~er bu evrakı bedelsiz olarcık Merinos Yetiştirrne 
Mudurlugunden Bursa ve İstanbul Baytar Müdürlüklerinde' 
caktır. 

6 - İsteklilerin şeraiti kanuniyevi haiz bulunması ve 2~ 
maralı kanun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirak eylemesi 
lunur. (4187) 2-3200 ~ 

Çanl{ırı tlbaylığından : 
1 - Çankırı İlinde Çerkeş İlçesinde hudutları şartname~ 

El'aman Devlet Ormanının adam öldüren kıt'asından nuına 
ve ölçülmüş (855) metre (505) desimetre mik'aba muadil (SZ:) 
Devrik numaralı çam ve göknar ağacı 15 gün müddetle açı 
maya konulmuştur. .,;. 

2 - Artırma 10-8-935 günü ı.a. .. t 15 de Çankırı Orman pı 
lüğünde yapılacaktır. . ( 

3 - Beher gayri mamul metre mik'ap muhammen bedeli 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat (194) lira (74) kuruştur. 11 
5 - Şartname 'le mukavele projesini görmek istiyenlerl;ıl 

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

(236) 2~3416 
Sıvas E

1 
?!ctrik Birliği 1 

Başkanlığından: 

Elektrik~ mühen- Jandarma Genel Komutanlığı 

disi aranıyor 
Anadc.lu vilayetlerinin 

birinde elektrik santralı i
cin bir işletme mühendisi 
lazımdır. 

Taliplerin diploma veya 
ruhsatnamelerinin tasdikli 
suretlerini kısa bir hal ter
cümesi ve iki referansı bil
dirir kağıdlarım ilam basan 
gazeteye (elektrik) rumzu 
ile bildirmelidirler. 

Mühendise ayda iki yüz 
l~r~ ~icret verilecek ve asga
rı ık ı sene hizmet edeceğine 
(
1"ir mukavele imza edecek

t ir. 

.Ankara A~liyc Bjrinci 
H nkuk Mahk<•mesi Rci!'Ji
ğirulcn: 

Temyiz mahkemesi ticaret da
in~si odacılarından Vahit oğlu 
Rifata: 

Karınız Ankarada Mustafa 
kızı Şerife tarafından alevhinize 
açılan boşanma davasının bu ke· 
re yenilemiş olduğundan tayin 
olunan (9.9.936) çarşamb"'. saat 
(14) de mahkemeye gelmeniz ve
ya bir vekil göndermeniz aksi 
takdirde H. U. M. K. (401) ve 
( 402) inci maddeleri mucibince 
hakkınızda gıyap karan verile
ceği tebliğ yerine geçmek üzere 
ilan olunur. 2-3555 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Ba<i'"'~" · ••../f' basılmıştır. 

Ank~ara Sabnalma Komisyouund~ 
. 1 :-- Ankarada Müstakil J. Taburunun ihtiyacı için satın alınacak yiyecek, yem ve yakacd 

şıt mıkdarı, tah~in bedeli, ilk teminat ihale gün ve saatleri aşağıya yazıldı. 
2 - Her partı toptan veya ayrı ayrı ~steklisine i~ale edilebilecektir. k 
~ - ~artna~el~rı par~sız yalnız Komısyondan verılecek olan bu yiyecek, yem ve yakaca . 

mesıne gırmek ıstıyenlerın aşağıda ve şartnamede yazılı teminatları ile tam vaktinde goı:tıl 
baş vurmaları. (32) 

En az En çok Cinsi Tahmin· 
bedeli. 

Teminat. 

A- 1500 Kg. 2000 Kg. Sad"! 
L. Kr. 

1700 00 
L. Kr. 

128 00 
Açrk eksiltmesi 10.8.936 ' 
P. ertesi S. 10 

500 Kg. 800 Kg. Be~•az • 320 00 24 

B· 400 
6500 
1000 
1000 
1500 
4500 

40 
3000 

500 

c. 8000 

D. 80000 

E. 30000 

500 
8000 
1200 
1200 
2500 
7000 

60 
4000 

800 

10000 

120,000 

50000 

peynir 2020 
Tarhane 85 
Kuru fa!'•ılye 880 
Mercimek 144 
Nohut 120 
Kuru soğ:ın 150 
Patates 420 
Çay 216 
Bulgur 400 
Zeytin tanesi 240 

2655 
Sığır eti 2200 

Arpa 5400 

Odun 1000 

00 
OQ 

152 
7 

65 
11 

00) 
00) 
00) 

9 00) 
00) 
00) 
00) 
00) 
00) 

12 
32 
17 
30 
18 

204 
155 00 

405 00 

75 00 

Açık eksiltmesi 
10-8-936 P. ertesi S. 14 

Açık eksiltmesi 
11-8-935 Snlı s. ıo . 
Kapalı zarf eksilttnesı 
11-8-935 salı S. 14 rııb' 
Pazarlık 12-8·935 çarşa 
Saat.lOda ~ 

YENi 81NEMA 

K L 

BUGUN BU GECE 
TARİHi BÜYÜK ESER 

E O P A T R A 
Aşk, İhtiras, Zul ünı ve İtkcnce 

ilaveten: 8.0R1S KARl OF - BELA LUGOSI TARAFINDAN 
T E M S 1 1. C f; 11. E N 

KANLI KARGA 
~orK:u, Hey(•t'ıın, En"r Y6 5 •• ,i:Lo;::'":!' !ilmi. 

Filimlt>rin uı\urluiu ._loı<ıyh~ylc ır--.:'! ' t:ı: yalım: hir C'm 


