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ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

ISPANYOL ISY .. ı\NININ YENi SAFHASJ 
--------------------------------------------------------

1 n gi lt ere; kendi menfaatlerini kendi vasıtalariyle muhafaza edecek 

Almanyanın 
kuvvetleri 

hareketi 
arasında 

her yerde kaygı uyandırıyor -- Asilerle hükümet 
etmektedir 

Cebelüttarilr. 8 (A.A.) - H~e 
aid bir jom barb pmi8i. dün Elcesıre 
p1uini ficldetll ıurette bombar~ ~t· 
miftir. Punta, Kamero ve Getareı ıstib· 
klmlan yakınında bir çok mermiler 

patlamıştır. 
İngiliz makamlan Basi~ ismindeki 

muhribin bi bir &emi tarafmdall altı 
defa bombardıman edilmesini Franko 
nezdinde resmen proteato etmiflerdir. 
Bu pmbot Basilik muhribine ~ ~efa 
&tef açımpa da isabet. etdıemeım~ır .. 

Diğer taraftan, Britanya h~~ 
tıpanya bükümetine aid barb g~en· 
nin Cebelilttank auJannda, Bntanya 
menfaatlan için tebhlikeli olabilecek 
mevcudiyetlerinden dolayı Madrid bü
kümeti nezdinde pddetli protestoda bu· 

lunmuıtur. 

Bir protesto daha 
Tanca, 8 (A.A.) - Bq ağustosta 

ceçen dcnü mubarebeli aırumda gene
ral Pranko Jatatlan boğazı ceçtilderi 
mada JaWdlmete Dl barb gemileri tara
fından atılan .......uaden ikW CebeHlt-
tarık'deld ................ ipodrom ci-
varına. 21 ...... .. ... 4Ufmot. bir 
hl tayyarninin attılı bUyükbir bomba 
da, polo oynamakta bulunan bir ingiliz 
kadının elli metre yakmıne isabet etmit· 
tir. Kadm uf ve salimdir. 

Cebelüttarik iıttihkimlan kumandam 

yer yer çarpışmalar devam 

!•n • SôHti.,.ıttl• 1'arikadlar arkasında mllda/aa buırlıkları 

emini, her iki tarafı ela ficldetle protes- Asi geminin bombardımanı 
to etmiftir. Hendey, 8 (A.A.) - Havaa ajanu 

muhabiri, Almirant Cernra imıindeld 
lai Amiral cmıiehrin dün Gijonu bom
bardıman ettilinl bildirmektedir. Halk· 
çılar cephell mm.Jeti, lal ıemi derhal 
atql lremıedifi takdirde Gijon'da mah· 
puı bulunan 2500 fatiıtti deral kurıuna 
dizmekle tehdid etmİflerdir. 

Alman gemileri 
Tanca, 8 (A.A.) - l>oyçland ve Luhı 

ilimli harb ıemtıeri Akdenb fatfbaıeti• 
ne hareket etmiılerdir. Doyçland, Ceu· 
ta'dan ayrıldıktan eonra Elcezire ve 

Kadikı'e uğramıttır. 

v 
Dünldl cün içinde Sen-Jan-dö-Luı'e 

bir çok yabancı ve İlpanyol mülteci gcl
n .... 1141". 
Balear adalarmm bombardım-ı 

Siyasal parti şefleri, kıralbk re
jimine karşı güvenlerinin 

sarsıldığını söylediler 

Londra, 8 (A.A.) - Valana'dan ha· 
reket eden altı tayyare dün Balcar ada
lumdan İbiza'yı bombardıman etmit ve 
ahali teslim olmadığı takdirde ada
nın bUtUn evlerini yakacaklan tehdidini 
havi kifıdlar atmıflardır. 

Bir r r&D81Z gemisi 
bombardıman edildi 

Cebelüttarik, 8 (A.A.) - DUn, ea
rarenıia bir tayyare Cezairden Anven'e 
&itmekte bulunan Rubeaien isimli fran· 
uz vapurunu Cebellltttarikın bq mil •· 
çılmda G.ç defa bombardıman etmiıtir. 

Kıral Korlu adasına gitti 

Bombalar ceminin takriben 200 metre 
yalanma diifmilftilr. 

Fran88, ispanya itlerine 
kantmıyaeak 

Parla, 8 (A.A.) - Kabine dün B 
Leon Blum'un- ....-.Wlı altmdlt _. 
18 elen 2Z ,. kadar top1anaq " 
Pranaa'nm bitaaf bıaralr İ•JJU,a• 
itlerine mtldabile etmemesine karar wr 
mittir. 

Almanyanın vaziyeti 
endişe uyandınyoı 

Londra, 8 ( A.A.) - Salibiyetli nıah 
fillerin aöyleditine göre, İnciltere bU
kümeti ıerek lıpanya hülı:ümeti, ıe
rek ili m1kımı.r tarafından 13-teriten 
alilı:urzlıia binaen ispanya' c:lakt-lqilia 
menfaatlerinin himayesini, kendi vurta· 
lariyle temine brar vermiıtir. 

Aynı zamanda bir ademı mu:laha • 
le anlatına11 vücuda ıetinnelı: mabadi1 

BarMlonda miliılerin nakliye taburları 

le faaliyete devam edilecektir. Fakat. 
aiya81 mahfiller, ıarütmelerin neticea! 
hakkında bedbindirler. 

Dört almanm Baraelonda idam edil 
(Sonu J. üncii sayfada) 

Atina. 8 (A.A.) - Atina ajanıı bil· 
ciiriyor: Yeni devlet müstefarlarının 

tahllfinden aoma kablnenlJJ. bugllnkt.l 
vulyeti ıudur: 

J(etakuı: Bqbakan. dıt itleri ba· 
kanı, harbiye, bahriye ve bava bakanı. 

mesinin bo huıuıta bir delil olduğunu 
bildırmittir. 

Atina. 8 (A.A.) - Atitta ajansa bil· 
diriyor: Kıral, keadisiyle ıörüıen ıi· 
yul ,eflerin ıörutlerini hilkUmete bil· 
dirmittir. 

Berllll OU.plyatllar 
Zavitz'anoe. Bqbakan muavini, fi· 

nanı bakanı ve muvakkat bir zaman i
çin milH ekonomi bakanı. 

MllU banka genel direktör muavini 
Korıiı: içtimai muavenet bakanı. 

Ekonomiu: Tatın bakanı, 
Logotetiı: Adliye bakanı. 

Kıryakoı: Z raat bakanı. 

Y gakqpul Kültdr bak nı 

p abelas: B bakanlık miıstc n. 

Padimas · Ha bı e miııte r 

Papa a111iu · Bahri e an n 

Pa arlı· Hava m etar•· 
İKi sendikaları ab k genel sekre- . 

teri Dimitiratoı: Mil ekonomi milıte-

pn. 
Perikleı Rediatea Deni tica eti 

mllst tarı. 
Mikolopuloa: mUn kale ınilıtqarı 
Dr. Alivizetos • Sıhiye mllltetarr 
Mayakoı: İaşe mü tetarı 

Hiikümetin alaeağt tedblrlf'r 

KıraI Korf uya gitti 
Atina, 8 (A.A.) - Kırıl bir torptdo 

muhribine binerek dUn saat 17 de Kor· 
fuya hareket etmı tir. Kırat, eylf11Un 
on betine kadar Korfuda kalacak ve 
batbakanla ba bakan muavini ve ba,ba· 
kanlık ınüıte n, kıralı vaziyetten ha· 
berd r tme v imzalanacak evrakı 
takdim eyi m k üzere münavebe ile 
Korfuya d eklerdir. 

Parti fieriyle konu ma 
A • 8 (AA) - Korfuya hareket 

etmeden evel k ral, kendiıinl g6ımek 
iıti n B Konstantin Çaldariı'i, B. 
Gonata ı, B. Kafandariı'i ve B. Papa• 
n11taılyuyu ayn ayn kabul etnH,tir. 

KıraJ ~nerle ne konuttu? 
Belgrad, 8 (A.A.) - Atinadan bn· 

(Sonu S. inci sayfada) 

Kermes haşlach 
Atinı, s (AA.) - Atina ajaa11 bil· lıtanbul, (Telefonls) - Kıaılaym 

diriyor: Safbakan Metakua, htUrtime· haurladıiı kermea bu &ün açıldı " ilk 
tin, i'çi 11nıf ı lehine llınm celen h•r aUo çok neteH ıeçtL Vali kermeai siya 
tiirlU tedbirleri al-=aiı hakkındaki te. nt etti. 
mtnatı tekrar etmit .... ifçi menclikalan 1 Bu ,.ı •tleacelerin çok nıuvaffak o 
aabık genel mekreterl B. Dlmltratol .ın llM:alı •e genlt bir aJ&b topbpcatı " 
milli ekonomi milttepdıpna pttrll· ..ıu,or. 

Bisiklet· HendhoJ . H oke • eniz yan~lan 
Blıdldet sürat koıusu, (final) 

Bedin, 8 (A.A.) - Birinci: Mercen 
(Almanya), ikinci: Van Lie (Hollanda), 
üçüncü: Cbaillot (Fransa). 

Hendbol 
Bertin, 8 (A.A.) - İsviçre takımı. 

Romanyayı 8 - 4 ma&lf1b etmittir. 
(Sonu 5. inci sayfada) 



ı urı - ~.~asal 

lspanya'dan gelen telgraflardan 
ziyacle lsp,nya hau,mda gelen tel
graflar mühimdir. E"'er bir çaresi bu
lunamazsa, lsp<mya meseles"nc!en 
bir Avrupa meselesi çıkması bekle
ne1..,;li;. 

Bugüne kadarki vaziyete göre, İs
panyadaki iki karsı karargah ayn ay
rı olnrak yardım görmektedir. 

Fransa'nm, fcpanya islerine yar
dım edilmemesi tesebbüsü, e w er 24 
saat icinde bir nt-tic,. C\lmsa idi fav
dalı ol~bilirdi. Hal'.,, ki hn notn, l-:1,_ 
münak;ısa ed"lmektP, lso;,nva'd-.ki 
karnr~hlar her tiirlii yardımı gör
mekte ve demokrat mem1 ... ·etl ... rle 
fasist memleketler arasm...1;-ki müra
del"", mttikçe. vnına öl r";riinrle bir 
mi:r:o...1°le hc-li,,j nlm<tkta~rr. 

Bugün artık, Avnmanm ynJmz 
menfaat itibariy c d";-ril zilırı1vet iti
barivle de ayn ve düşman iki Hoka 
avrılm? l:-ta oldu?!t.ırıa !tİİpı,..,. vokhır: 

Fasist Ortaavruna hlnl·u ;],., Rnt;fo_ 
şicıt. JT'em 1,.,.hıtlerin t,..,ı.;1 ptti~i J--11'\k, 
·Bu iki blok'un cüzleri henüz biribir
lerine tamnmiyle kaynaşmamışlar
dır. Fakat, fıtpanya hadise~i gihi ha
di<>eler hu kavna!lmnvı, lınyalimize 
bile retiremivece~imiz bir sürrıtle 
mevdana Netirehilirler. 

ispanya' da, halk cephesinin iktidar 
mevkiine gelmesi, h:\ZI menfaatleri 
tehlikeye sokmuş oldu. Malum ol
duğu üzere lspanvn'daki sanayiin 
miihim bir kıcımı alm;m sermı:n•p!Iİne 
aiddir. Hatta Almanlar, 1918 den 
sonrn. Almanva'da kıınnaN-,. n"'·- · n 
olmncltHarmı bazı sınai subelerini ls
panvn ve FrlMnrnk gibi memleket
Jer~e hırdnhr. 

Bundan başka. ispanya, katolik 
kilisesi yani Vatikan'm en sa~lam 
kalelerinden biri idi. Katolik kilise
sinin orada, en geniş topraklan ve 
en değerli akarları yatıyordu. 

işte halk hükilmeti, teşebbüs etti
ği reformlarla bu servetleri tehlike
ye koymus oldu. Esasen Meksika'da
ki halk hiiküme. inin katnlik kiliııe!':i
nin oradaki varlığına, altmdan kal
kılmaz bir yumruk indirmiş olması 
hatırlarda iken, aynı halkçı ve kili
se dii mant hareketin bir de İ4'oan
yn' da ba"gÖstenniş olmaSY, Vatikan'ı 
kı:-ti hareketlere sevkedeceği tabii 
idi. 

Alman sermayesi ile Vatikau'a ni•J 
mallarm tehlikeye girmesi ne dl"mf"1<· 
tir, bunu izaha lüzum yoktur. Rina
ena1evh Avrupamn iki en büyük fa
şist devletinin bu seferki isyan hare
kf"tİne kaPŞı ırösterdikl~ri alakaya, 
b1r kıo-re b11 bakımdan hayret etTne
mPl< lazımdtr. 

Fakat bi.itün bunlardan haşka dn
vanm b1r de politik cephesi varrlrr. 

İspanya'nrn halk cephesinia eline 
geçmesi ne demektir~ Sovvet Rusya· 
nm müttefiki olan bir Fransa'nm 
halk cephesi ile idare erl:tmesi ve 
buna bir de lspanyol halk cephesi 
hüki1metinin katılması, Fransa'nm 
ve Rusya'nm Avrupa'daki diğer 
dostluk kombine7on1arı göz öniiT'rle 
hulunduru1nrsa, Ortaavruoa • rt<' .~'lcı
şa kalmış olan faşist devletler blo
ku 'nun sarılıp muhasara edi1mesi 
demektir. 

Halk cephesi hükümetlerinin ma
hiyetlerini biliyoruz. Bunlar, faıııizm 
il~ mücadele P.tmek üzere meydana 
gelmişlerdir. Bupiin art11c, faşinn de 
tmkı sosyali?.m Pibi m\1lcemmel bir 
ihracat mataı olduğundan ve adeta 
bir enternasyonale bağlı imi§ gibi 
hareket etmek kabiliyetini gösterdi
ğinden, tabiatiy}e, halk cepheleri, 
sıntifaşist mahiyetlerini milletlerara-
11 sahalara da teşmil etmeğe mecbur 
kalmqlardır. 

fıte faşist bloku ha.kınımdan, ls
panya' daki halk cephesini olsun par
çalayıp devirmek bu iti"1arla faydalı 
ve lazım görülmüştür. Bunda mu
vaffak olunduğu takdirde, F ramıa, 
hem ••kuvvetler muv;ıo.,pnesi" hem 
de .. rejimler muvazenesi" baknnm
dan cevrilmiş ve zayıf düşürülmüş 
olacaktır. 

lspanva ihtilali henii7 "ptlrelenme· 
den, Cebelüttank ve lnıriltere'nin 
Akdeniz'deki vaziveti halckmda da 
bir takım tahminler yaptlmakta ve 

şayet faşizm lspanya ... da galib gelir
se; Akdeniz muvazenesinin büsbü
tün İngiltere aleyhine döneceği söy
lenme1~ tedir. Bittabi, böyle bir tah
min de, eğer hadiseler şimdiye ka
darki sürat ve istikametleri ile inki
şaf ed .. bilirler$e, variddir. 

İngiliz politikası, Avrupa'da iki 
müsavi kararoahın teessüsüne ve 
kend;sinin bu~Jar arasında ezeli ha
kemlik roliinii yeniden ifa eylemesi
ne taraftar idi. Onun altı senelik po
litil· ::>.~ını pfo:den Q"eC'İflTIPk, bu iddi
ayı doğru bulmağa kafidir. Şu var ki, 
lnıtiltere, Ortaavrupa'da teşekkül et
mekte olan blokun dinamizmini ade-
ta hiç göz önüne almamıştır. Nete
kim habeş işinden sonra Avusturya 
i'l.n \aşması gelmiş şimdi de İspanya
daki cehennem meydana çıkmıştır. 
Ri.itün bu h?dicıelerin, muvazeneyi, 
Ortaavrupa 1,. ine tadil f"trn,.\ üzer~ 
cereyan ettim şüph,.sizr1ir. Övle ki, 
Avrupa buf!\in. en büvük tehlikeyi 
~ecirm,.lctedir. Eğer bir yandan poli
ti~ hlokfar ve bir vand<'n el~ idf""l";;k 
bloklar arasınd~ki mücadele böyle 
bir siimtle inkiş;ıf ederıııe, d?J..;Ji 
harblarl::\ kan Jk b1r hariri harblar 
k~MU k"T•n~mrh kalacammız an, o 
kadar uzakta olm;-~-. CYPrelcf':r. 

R··"""'"' pr.1 r..ı;o, 

Suların kesilmesi 
uzun sürmiyecek 

Su darlığı dolayısiyle Belediyemiz, 
bir tedbir olarak, yarından itibaren bü
tün şehirde sabahleyin saat beşten ög -
leden sonra saat on beşe kadar su vere

cektir. 
Çubuk barajı şehre isale merkezi olan 

filitre tesisatına bağlanınıf ve ilk tec
rübeler muvaffakiyetle yapılmış oldu -
ğundan, vaziyet nihayet on beş gün da
ha devam edecek ve tükenmez bir kay -
nak olan Çubuk barajı suyundan Anka
ra halkı kana kana faydalanmaya başla· 
dıktan sonra bu gibi tedbirlere bir da • 
ha lüzum görülmiyecektir. 

POLIST~ 

Kadın yüzünden ka,·gu 
Köprübaşı mahallesinde Kazımın e

vinde kiracı Hatiçe ve İbrahim otur
maktadırlar. İbrahlınin bulunmadığı bir 
zamanda Hatiçe evine başka bir erkek 
getirmesi üv·-rine, bu.1u gören ev sahibi 
ile kadın ?ıasında ağız kavgası başla
mıştır. Bu sırada ansı.zın çıkıp gelen İb
rahim buna fevkalade içerlediğinden 

biçağiyle Kazımın serçe parmağını yara· 
ladığından polis memurları tarafından 

yakalanmış ve tahkikata başlanmıştır. 

Yaralı da tedavisi yapılmak üzere hasta· 
neye aevkedilmiştir. 

Parasını çalarken 
Maıiye bahçesi önünde gece yat

makta olan amele Hasan'ın uykuda ol
duğunu gören sabıkalılardan Halil ya
vaşça yatanın yanına sokularak cebin
deki üç lirasını çalmış ve kaçmağa baş
lamıştır. Bu sırada uyanan IIasan'ın 

feryadı üzerine yetişen polisler Halili 
yakalamışlardır. 

Yakalanan kumarcılar 
Altındağ mahallesinde oturmak:ta o

lan kumarcı Fazlı gene kendi yolunun 
yolcusu Caferi kumar oynamak üzere e
vine çağırmıştır .Zaten şüphe ve göz al
bnda bulunan bu şahıslar takib edilerek 
suç üstü yakalanmışlardır. Bir çift zar
la 22 pul birlikte müsadere edilmiştir. 

Su yüzünden 
Sakarya mahahllcsinde İbrahim ile 

Tevfik seşmede su doldurmak için nö· 
beti paylaşamaml§lar, ıen evvel geldin, 
ben evvel geldim diyerek kavgaya baş
lamışlardır. İbrahim yerden kavradığı 
ta§I.a Tevfiğin başını yardığmdan yaralı 
hastaneye, suçlu da tevkifhaneye gön
derilmittir. 

Çağrı 
Altınordu idman Yurdunun senelik 

kongresi 23 - 8 - 936 pazar günü saat on
da yurd binasında yapılacağından yurd 
üyelerinin aynı gün ve r.aatte yurdda 
bulunmaları rica olunur. 

1 

Sağ ıli Balianımız 
Yozgadda 

Yozgad, B (A.A.) - Sağlık Bakanı 

Doktor Refik Saydam göçmen işlerini 

gözden geçirmek üzere dün buraya gel
miş, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerine 
yerleşen göçmenlerin durumlarını in -
celemiştir. Bakan bugün de inceleme • 
rine devam edecektir. 

}ile açıklarında batanlar 
Şile, 8 (A.A.) - Bugün kazamızın 

Kabagöz köyü kıyılarında bir motör 
batmış ve sekiz kişiden mürekkep olan 
tayfalaruıdan altısı boğulmuş ve ikisi 

sandalla karaya çıkmışlardır. 

Gene Agva tüccarlarına aid odun 
yüklü bir kayık Bozgaca açıklarında 
batmış ise de nüfusca kayıp yoktur. 

Şile açıklarında denizde yıkanan 

Kervansaray muhtarı Yusuf da dalgala· 
ra kapılarak boğulmuştur. 

Kömür yakan vasıtalar 
sergisinde gösterilecek 

kolaylıklar 
16 ikinci kanun 1937 de Ankara Ser

gievinde açılacağını evvelce haber ver
diğimiz kömür yakan vasıtalar ve tes
hin aletleri ve tesisatı sergisine i§tirak 
edecekler için birçok kolaylıklar daha 
göstcrilınektedir. 

Başta Ankara havagazı ve elektrik şir
keti getirilecek her nevi aletin sarfede
ceği kuvvet için kabil olduğu kadar ten
zilat yapmıştır. Şirket, 220 voltluk mü
tenavib şehir cereyanı ve havagazı sar
fiyatından % 50 nisbetinde ve daha faz
la sarfiyat yapacakları anlaşılan maki • 
neler için daha ucuz bir tarife tesbit 

edecektir. 

1ktısat Vekaleti diğer alanlarda da 
tenı:ild.t yaptırmaJ, ic;in Çiilışmaktadır. 

Daha şimdiden gerek Ankara ve gerek 
İstanbul otelleri % 20 ile % 35 arasın • 
da düşük bir tarife üzerinden ücret ala
caklaı ını Vekalete bildirmişlerdir. 

Sergide teşhir edilecek eşyaların her 
hangi bir terli ke kar~ısmda zayi olma
maları ve netice itibariyle ziyana gir -
memeleri için Türkiye lş Bankası Ser
gievinde bir hususi daire bulunduracak
tır. Bu büro aynı zamanda her türlü 
Banka işlerini de görecektir. Atak2dar 
olan firmalar şimdiden ve doğrudan 

doğruya bu hususlar için Türkiye İş 
Bankası ile temasa geçebilirler. 

Sergiden istifadeyi daha fazla te
min için lüzumu kadar her dil için ter
cümanlar bulundurulacaktır. Hariçten 
memleketimize gelecek ziyaretçiler için 
bütün konsolosluklarımız ücretsiz vize 
vereceklerdir. 

DİL KÖŞESi 

"İspanyadaki halkçı birleşme men· 
supları ..... 

Ajans telgrafındaki bu .. halkçı birleş
me" tbiri "Front populaire,, in tercü. 
nıes olacak fakat çok hatalıdır. Doğru
su "halk cephesi'' dir. Çünkü "halkçı 
birleşme" ancak ''union populiste,, in 
karşılığı olabilirdi ki böyle bir teşekkül 
de ispanyada mevcud değildir. lsmihas 
haline gelmiş tabirleri böyle her güa 
keyfimizı"n istediği şekle sokarak tercü
me etmek okuyanların zihnini karıştır
maktan başka bir şeye yaramaz. 

"O, şehidierinin can verdiği gayeyi.." 

''Can verilen gaye" Jı.ıtalı bir ifade 
şeklidir. Cümlenin doğru olması için 
" ... Uğrunda can verdiği ... " denilmek la
zımdı. 

Bir vilayet gazetesinde nesir namı 

altm<.la neşredilen bir amatör özentisin
den: 

'' Kıskanç bulutların kıvılcımlı akis
lerini uzaktan seyrederken ..... 

B. M. Nasıf 
Tanınmış mısırlı profesör 

şehrimize geldi. 
Mısırdan İstanbula gelen Üniversi

te talebe kafilesiı~e iltihak etmiş olan 
Kahire Üniversitesi Felsefe Profesörü 
ve Elehram ve Essabah gazeteleTi mu
harrirlerinden Bay Necmeddin Nasıf 

tedavi için ailesi ile birlikte Tuzla'da 
kalmıştı. Profesör İstanbul'da Türkiye 
hakkında aldığı iyi inti~larla Ankara
yı da ziyaret etmek istemiş, Ankarada 
iki gün süren misafirliği esnasında şeh
ri gezmiş ve yeni Türkiyenin eserlerini 
yakından görmüş, pek iyi intibalarla 

dün akşam şehrimizden ayrılmıştır. 
Profesör B. Necmeddin Nasıf Tuz

la'ya gidecek oradan da Yalova'ya ge -
çerek bir müddet kalacaktır. 

Üstün bir değeri olan B. Necmeddin 
Nasıf'm kız kardeşi de Mıaır'da ilk fe
minist cereyanı kuran bir mısırlı kadın
dır. 

Tutulan liaçak~ılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza örgütü, beji ölü, biri yaralı 92 

kaçakçı, 913 kilo gür.ırük kaçağı, 602 ki
lo inhisar kaçağı, 324 türk lirası, 20 altın 
lira, 10913 defter sigara kağıdı, 4 tüfek, 
bir tabanca ve 32 mermi ile elli üç :.Ca
çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Parlmant.ari.tm ve elektrik 
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Yedi saat otuz b~ 
dakika havada 

dl 
Dün İnönü yelken uçuşu kaınpıll 

Rusyadan dönen muallim muavinleriıt.' 
den Tevfik Aytan bir Ps. 2 yelketı pi' 

nörü ile 7 saat 35 dakika havada~ 
rak Vecihi'nin geçen hafta tesis etJSIİI 
olduğu 5 saat 45 dakikalık rekoru kıt' 
mıştır. 

İzmir hava postası 
İzmir, 8 (A.A.) - Ankaıra, İs~ 

ve İzmir arasında ifliyecek olan ~ 
postalarına uçuf meydanı olarak ~ 
pınar meydanı tahsis edilmiştir. sut' 
nın temizlenmesi için çalışılmak~ 
Haber alındığına köre on beş ağutto'' 
tan itibaren hava seferleri gehri~ 
de başlıyacaktır. 

Misket şarabı 
İzmir, 8 (A.A.) - İnhisarlar fda;j 

sinin bu yıl hususi tipte imal ede 
Misket şarabı için Bornova havalisi11 ' 

de yetişen misket üzümlerinin sat~ 
masına yakında başlanacaktır. Misk~'. 
zümlerinden idarenin yalnız bu yıl ıçİ' 
çıkaracağı şarabın f ev kala de nefis o1' 
cağı tahmin edilmektedir. 

Pratik insanlar olan ~imalliler vaktin nakid olduğu fikrini parlalf1er 
to rayatrnda bile tatbik etmişlerdir. lsveçin ISO azası olan parlaDJ::=; 
sundaki reyler 20; 230 azası olan halk meclisinde de 30 saniyede t e4J' 
edilmektedir. Tabii bu kadar süratin ancak elektrik vasıtasile elde 
leceğini siiylemye hiç lüzum yoktur. 

1 
Her azanın önünde iki düüme vardır ki; bunlar reislik maka111ıJJ:ı, 

arkasındaki büyük bir tabloda, o mebusun isminin üzerinde bulunan d 
tUrlü renkteki ampulden istenileni yakabilmektedir: 

Yeşil ampul yanarsa mebus konuşulan meseleyi kabul etmiş. ıcır-;: 
yanarsa reddetmiş, beyaz ile müstenkif kaldığınr göstermiş ve niba tJ 
eğer o celsede yoksa daima yanan ulak mavi ampul ile de bulunmadıl1 
anlatmış olmaktadır. il 

Reylerin tasnifi de yine aym sürat le yapılmaktadır: rey verme mııa11lt •• 
sinin bittiğini gören reis, önündeki bir düğmeye basınca netice, eJektfl 
ziyası halinde ve büyük rakamlarla okunmaktadır. 

Sürat ve isabet asrrndayız. 

Ze!ill , .e giizellik 

Tanrnmış İngiliz muharriri Ber
nard Shaw (İngiliz şivesile Börnt 
ıŞov) ı okurları çok severler. ona 

• a~ık olacak kadar .. ve bu sevgiyi, 
hergün yazdıkları mektuplar la i
fade ederler. 

Bu mektuplardan birinde genç 
bir amerikalr kız yazıyor: "., şunu 
da biliniz ki ben ~ok güzelim. Si
zin cok -reki oldu~unu da ben bili· 
yor~m. ikimizden dünyaya {!ele· 
cek çocuğun ne kadar Kfizel ve 
ne k3dM zeki olacağım bir düşü
niin;;z .. " 

Bu çe.~it mektuplara cevab ver· 
mek §deti olmayan Şov, bu sefer 
cevab veriyor: "··· tek/ilinizi az 
kaldı k;rbul edecektim. Fakat bir 
az dıi§iinünce reddetmeği daha a
k•llrca bir hareket saydım. Siz de 
bir krre düşıiniıniiz: ya, çocıı:7u
mtız benim f!İbi "l!üzel,, ve sizin 
gibi "zeki" olursa!" 

Spordan anlayış 

" Bir sporcu, (? ), bir gazetenin baş sütununda, balunız, nelet ~,ft 
yor: " ...• bana bıraksrnlar, Anadolanun yaylalarım fÖyle bir dol~ 
§İreceğimi dev§ireyim; bir sene istediğim tarzda bu yiğitleri T' 
yim. Bak bizi, öyle üç dakikada srrtrmızr yere getirebilirler mi?~ 4' IJ. 

Böyle düşünenler ve böyle yazanlar sussalar ve ialemle!ııu. ~ 
vitlerine soksalar, hiç olmazsa, yirminci asrın ortasında Yemçerı ~ 
nr sporda ihyaya kalkışmak gibi bir fikir türle ba:ırnrnda yet .ı 
olurdu. 

Demek hskançlık hastalığı artık ı 
bulutlara da sirayet etmiş. Fakat bunlar 
neyi kıskanıyorlar acaba? Orası açı1clan
mamış. "Bulutların /uvılcımlı akisleri." 

- Galib kim? 
- lspa.nyollaı, 

- ihtilalciler asilere 
lcarşı isyana devam edi· 
yor/ar. 

d11rd"' 
Generalim, savaş JdıJ. 
çünkü radyo bozll 

1"Ük#•mruel. 
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isyanın son dakikası 
ediyor Çarpışm~alar duı~ma dan devam 

min bir kaynat.tan öğrenildiğine göre 
Almanya, bir mlidahale vesilesi bulmak 
maksadiyle İspanya vaziyetini tetkik 
etmektedir. Bu sebel.ıle de, asilere yar
c\ım etmiş ve hala da etmekte buhın
muştur. Asiler buna mukabil, Balear 
ve İspanya Fasında kend isine imtiya.
lar teklif ediyorlar. İtalya ile Alman 
yanın asilerin zaferini istedikleri açık 

Barselon. s (A. A.) - Hükümet tay· 
yareleri ~alagose yakınındaki asi mev· 
zilerini bombardıman etmi~lerdir. Ht.i· 
kürnet kıtalarına mensup kuvvetler, Sa· 
ragos ve Heusea istikametinde ağır a

ğır ilerliyorlar. 

Madriddc cliplomatlarm 
tophıntı~ı 

MaJrid, s (A.A.) - Diplomatik de
legeler toplanmışlar ve son kararna~e
ler neticesinde diplomatların banka ış
lerinde maruz kaldıklarr zorluk mesele
si ile uğraşmışlardır. İçtimada, Zara
uz'da ihtilat ortasında kalan Arjantin 
elçisinin vaziyeti de tetkik edil~iş~ir: 
Maclrid hükümeti, lıu elçinin tahlıyesını 
teshil için mümkür olan her şeyi yapa-

cağım vadetmiştir. 

M l 8 ( A A.) _ Resmen hater 
a aga. . 

verildiğine göre, hükümet kuvvetlen 
Kadiks civarında kain San Fernando'yu 
almışlardır. Gırnata mıntakasında bulu
nan hükümet kolunun da otuz kilometre 

ilerlediği ilave ediliyor. 

Kacliks aluulı 
Barselon, 8 (A.A.) - Kadiks'in hü

ıtümet kuvvetleri tarafından işgal edil
diği yan resmi olarak teyid ediliyor. 

Almanyamn cevabı ve Fransa 

Paıris, 8 (A.A.} - Gazeteler, İspan· 
yada askel'i bir müdahalede bulunma 
tnak llizumuı;da müttefiktirler, fakat 

5.silerin leh ve aleyhinde temenniler ser· 
di hususunda aralarında ayrılık var -
dır. Biltiln gazeteler, Berlinin fransız 
notasına verdiği nazik cevabtan me;nnu· 
niyet izhar etmekle beralıer, ~ı~a~ı, 
her zamanki gibi, almanların sam.mıye-

tinden tUphc etmektedirler. . 
Meseli Övr gazetesi, müfrit ı . .azı mah· 

filerinin. bugün, Barselonda, alman dıf 
bakanlığının malumatı olmaksızın 1<_'1"· 
vet istimaline kalkışmalarından endışe-
lenmektedir. 

Asilerin aldıkları yerler 
Lizbon, 8 (A.A.) _General Fran: 

le ı enubundaki bi kuvvetlerın o spanya c 
kumandasını ele almıştır. 

Albay Ascension'un kuma~dasında 
bir isi kolu Merida'yı zaptetmış ve ~~
kutu pek yakın görünen Badjoz şeh.rı. ıle 
Madrid arasındaki muvasalayı kesmlf-

tir. 

Portekiz asilerinin vaziyeti 
Liı:obon, 8 (A. A.) - Mader adasın

da asayişin iadesine yardım etmek için 

adaya iki gambot asker gönderilmiştir. 
Maria Amalia vapuıu, LiLbon a.;ke· 

ri mahkemesi tnrafınıJan nıuhakeme e
dilecek olan ihtilalcileri Maderden alıp 
götürmUştUr. 

Almanya ,.c ltalyanm rolii 

L d 8 (A A ) _ İngiliz matbu· 
on ra, · · 

atı ispanya ihtilalinin muhtemel a-

k . 1 • d 'ıt"ide daha ziyaıle cııcli· 
ıs erın en g '" 

~c1enmektedi~ . 
Mançester Gardian gazetesi ~.i~o~. ~.~: 
"Vaziyt>tin gittikçe artan kot~l~gu. 

1 ı t 
•1 l\lmanyanın ;tsıleıc 

• nız ta ya ı e 
rardım etmek•e olmaları bu memle' .. et-

tır.,, 

Elceziretlede ;;len/er 
Madrid, 8 (A.A.) - Havas ajan:.•· 

nın Guadarrama cephesindeki hiikümet 
kuvvetleri nezdinde bulunan murahhası, 
dün umumi bir ileri hareketinin başlamış 
olduğunu ve hiikümet kuvvetlerinin ~a
ti bir surette ilerlemekte olduklannı bıl· 
dirmektedir. Hükümet kuvvetlerinin top
çulan ile tayyareleri, asilerin mevzileri
ni bombardıman etmektedir. Sivil mu· 
hafızlardan bir grup. Guadarrama ka
sabasına varmıştır. Durmadan t ... kviye 
kıtaatı almakta olan hükümet kuvvetle
rinin bugün J..con geçidi istikametinde 
umumi bir taarruza geçmeleri muhte· 

meldir. 
Harbiye nazırr, cepheden gelen bü

tün haberlerin iyi olduğunu söylemiştir. 

A!'iilt·rin td>liği 
Burgos, 8 (A.A.) - Asilerin umumi 

karargahı tarafından çıkarılmış olan bit' 
tebliğde şimal cephesinde de sükun h~ 
küm sürmekte olduğu bildirilmektedır. 
Cenubta Badjoz mıntakasında asiler, 
hükümct kuvvetlerini h-:zimete uğrat • 
mışlar, esir almışlar, mühimmat, tank • 

lar :zaptetmişlerdir. Hükümet kuvvetle
rine mensup pilotlardan üçü kacarak a
silere iltihak etmişlerdir. Bunlar, tay • 
yareleri ile Burgos'a gelmi~lerdir. 

Asiler .1\fadride yüriiyor 
Rahat, 8 (A.A.) - Asiler elindeki se

vil radyo&unun saat 15 de bildirdiğine 
göre, bir çok asi kuvvetler Madride doğ
ru yürlimektedirler. Bu isi kuvvet kol -
Jarı, Cebelüttarık boğazından geçen mun 
tazam askeri kıtalardan f!1Ürekkeptir. 
Burgos hükümetinin elinde kuvvetli bir 

hava kuvveti vardır. 
Bu radyo, Saragos'un düştüğünü ya· 

}anlamakta, bilakis kuvvetli bir asi ko
hın Malagayı tehdit eylemekte olduğu
nu bildirmektedir. Bogajoz asilerin elin· 
de bulunmakta ve General Franko Se -
vilde Madrid üzerine yürüyüş hat·ckeü 

planını hazırlamaktadır. 

l!o!panyol elçiliğinin 
ajan~a bir mckı ılm 

Ankara, 8 (A.A.) - Anadolu ajan
sı, Türkiyedeki ispanya elçiliğinden a
şağıdaki mektubu almıştır: 

" Türkiye nezdinde vazifeli lıütün 

ispanyol memurlarından yalnız baş kon
solos B. Julio Palencia'nın ispanya hü
kümetine istifasını takdim eyleıni~ oldu· 
ğu hakkında telefonla verilen, haberi, 
İspanya elçiligi Anadolu Ajansına bu 
mektubu ile teyide müsaraat eyler. 

ispanya elçiliği, yukarda bildirilen 
vaziyetten kaydı malfımat eylemesini 
ve lüzumu takdirinde icabeden tashih -
]erde bulunmasını Anadolu Ajansından 

rica eder.'' 
erin asilerle daimi surette temas ha· 
inde bulunmalarından doğmuştur. E· ======================== 

Tel • A viv kauşıkTrkla rından bir görünü~ 

Kudüs 
8 

(A .A ) _ Tel _ Av iv ile il ayla arasznda i~liyen otobüste mu.hafız-
lık l 

1 
· ı · skerleri ile a ıap ihtilaJcileri arasında Nablus cıvarın-

yapma aa o an ıngı ız a • . • . . • 
da b · 

1 
bu ı·arpı<:nıadil üç arap ölmüş, ıkı arap esır edılmıştır. 

ır çarpışma o muş ve 1' Y , 

Bir İngiliz zabiti de yarahdır . • • 
Kızd.l s 

8 
r A.A.) _ Dün Nablus'da vukua gelen {'Btpışma netıcesınde ıskoç-

J, - '~r 18 arab ihtilaJcisini öldür mü~lerdir. Diğerleri dağllmıştır. 

ULUS 

• Ispanyo] ıs yanının 
(Başı 1. inci sayfada) 

mcsinden mesul makamların teczıyesini 
istiyen alman ükümetinin bu müracaa
tını isaftan, Madrid hükümeti aciz kal
dığı takdirde, Almanya'nın da İspanya· 
daki alınan menfaatlerini bizzat hima
yeye karar vermesinden korkulmakta· 
dır. 

Siyasi müşahidler, Almanya'nın, ge
neral Franko ya sadece ticari tayyareler 
vermekle kalmayıp aynı zamanda silah 
ve cepane dahi verdiği kanaatinde bu· 
lunmal.ta ve siıratle bir karışmamazlık 
anlaşması akdinın alman hareketir..i ön
liyehilecegini söylemektedir. Yalnız bu 
anlaşmasının vukuu ihtimali hemen he
men yoktur. 

Alman hükümetinin, Sovyet rusya 
tarafından Madrid hükümct kuvvetleri· 
ne yardımdan vaz geçilmek şartiyle, 
Fransa'nın karı!imamazlık tekliflerini ka

bul ettigi haber verilıyor. 

Diger taraftan, Portekiz hüklimeti 
de kendi göruşunu bildırmiştir. Bu hü
kümetin ıstedıkleri şunıardır: 

1. - Her iki harbcder tarafın Tan
ca'nın bitaraflıgına riayet etmesi, 

2. - Sovyetlerin, dığer beş devletle 
birlikte karışmamazlık formülünü ka
bul etmesi, 

3. - İngiltere ile Fransa'nın, Porte
kiz arazisinin tamamiyetini kefillcnme

si. 
Görüşmelerin uzayıp gitmesinden ve 

arada, ciddi hadiseler çıkmasından kor-

kuluyor. 
tane toplanmasına ve lspanya'ya 

gönderilmek üzere hariçten gönüllü kay
dına nihayet verilmesi ve lıitaraflığın 
kontrölu için bir komisyon teşkili yo
lundaki İtalya taleblerinin de zorluk çı
karacğı tahmin edilmektedir. İtalya'nın 
bu son talelıinin kabul edilmemesi mur

tt'rneldir. 

1adri<lck millc•tlcrarası 

bir kuvH·t 

Londra, 8 (A.A.) - Salfthiyetli bir 
kaynaktan haber alındığına görcı oüyük 
Britanya'nın Bertin elçisi, dün akşam 
Von Noyrathla görüşmüş ve Madrid'-

de anarşistler tarafından karğaşalıklar 1 
çıkarıldığr takdirde yal.ı:ıncı tebaanın 

himayesi için milletlerarası bir kuvvet 
teşkili lüzumunadair olarak Madrid'· 
deki yabancı elçilil.lerden biri tarafın
dan ileri süri.ilen teklifi münakaşa et

miştir. 

sirleri endişe ile müşahade olunmakta· 
dır. Zira açık olan bir şey varsa o da, 

ltizumukadar çabuk bir tarzda karışma· 

mak hakkındaki fransız teşeblıüsünü bir 
neticeye vardırmak için gayret sarfet· 

mekle barabcr, ingilizlerin, harbeden ta

raflara İngiltere bandırasına hürmet e

di ı ınesi hakkındaki ihtarların muvaffa. 
kiy<.tsizliği takdirinde, bu bandıranın 
erefini bizzat muhafaza etmeğe kalka
cağı keyfiyetidir. 

lngiliz elçisiyle konu~an Fon Noyraht 

);'ran"ız kahint•sinin kararı 
Paris, 8 (A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: Kabine ,dün akşam başbakan 

B. Blum·un başkanlığında toplanmış ve 

üç saat süren görü~me sırasında bil
hassa siyasi vaziyeti gözden geçirmiş· 

tir. Dış işleri bakanı B. Dell.ıos, kabine 
arkadaşlarına, İspanyadaki vaziyet ile 
İspanya işlerine karışmamazlık anlaş· 

safhası 
rinde bulunmuştur. Kabine, parlamen 
tonun en geç çars.amab gecesinden son 
ra tatil yapmasına karar vermiştir. 

Kabine, bugün öğleden sonra, cu· 
murreisi B. Löbrun'un başkanlığınd• 
toplanacaktır. 

Knnur) a adalarmcla 

Kap. 8 (A.A.) - Royterin bildirdi
ğine göre, Kanarya adaları ile telgraf 
muhaberatı kesilmiştir. Sanıldığına gö
re bu adalar ehalisi, hilere karşı kıyam 
etmişler ve işçiler umumi grev ilan et· 
mişlerdir. 

Bir gC'miclc olup bilt'nlt·r 
Kartajen, 8 (A.A.) - Kanen sahi\ 

muhafız gemisi Malagadan burayl 
gelmiştir. 

Öğrenildiğine göre, sahil muhafıı 
gemisi Ferrolda iken, hükümetc ııadık. 

kalan tayfa isyan ederek asilere ilti
hak etmiş bulunan zabitleri hapsetmiş

ler, oradan kalkarak Malagaya varmıt 
lar ve orada zabitleri saHihiyetli hükU· 
met makamlarına teslim eylemişlerdir. 

Yt•ni miiltt-ciln 
Hcnday, 8 (A.A.) - Sal.ıahlcyin, 

dört kadın ev on çocukla beraber 27 ka· 
rabina asilerden kaçarak buraya gel
mişler ve hükümete karşı harbetrnek İs· 
temediklerinden dol~ı kaçtıklarını bil· 
dirmişlerdir. 

Hava lıiicumlarm akarın 
> 

Madrid, 8 (A.A.) - Badrid bükü· 
meti, hava hücumlarına karp geceleri. 
ışıkların söndürülmesini emretnti'}!ir. 

Maclc·r acla)anncla karışıklık 
Lizbon, 8 A.A.) - Mader ada· 

Jarında bazı karışıklıklar olmuı ve bu 

Zannedildiğine göre, gerek Von Nöy
rath, gerek İngiliz elçisi, bahis mevzuu 
teklife muhalif görüş kahu etmişlerdir. 

Bununla beraber, her iki diplomat, ha· 
kikaten anarşistler tarafmdan karğaşa

lık çıkarıldığı takdirde, meselenin tek
rar tetkik edilmesine karar vermişler

dir. 

ı:;panyol sularrnclakz' Doy~h11d kruvazörıi 

Madrid'den l.ıuraya gelen son haber
ler bu kabil karışıklıkların vukuu pek 
muhtemel olduğunu göstermektedir. 

Gt•ıwral l•'ranko St•\ ile gt•çti 

Rahat, 8 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfiller, general Franko'nun, dün Te
tuvan'dan Sevil'e gclıliğini bildiriyorlar. 
Fas'tan İspanya'ya, yeniden asi kıta
lar geçtiği haberi teyid edilmektedir. 

lngi!tcrf .tihı emri 

Londra, 8 (A.A.) - Cebelüttarik 

mmtakasının bombardıman edılmesı do· 
layısiyle 1spanya hükümeti ile asilere 

yapılan ihtarlarla beraber, İngiltere hü
kümeti, yeni hiidıselerin vukuu takdirin
de lazım gelen her tiırlü tedbirlı:rin a
lınması için alakalı makamlara talimat 
vermiştir. 

Kati kararlar Vf" t>ndi!4t•lc·ı
'.\ 

Londra 8 (A.A.) - İspanya hadise
lerinin ıon inkişaf &afhaları, bilhassa 
Almanyanın Madrid'e verdiği protesto, 
Londrada endişe ile karşılanmaktadır. 
Londra, bu protestonun haklı olduğunu 

tasdik eylemekle beraber, Madrid hü
kümetinin, bugünkü şartlar altında, 
Madrid'den dıprda bulunan her hangi 
bir kimseyi nasıl himaye edebileceğini 
soruşturmaktadır. Bu scbebten dolayı 
bu vaziyetin bizzat İngilterenin tuttu· 
ğu yol üzerinde yapması muhtemel te· 

masına varılmasını istihdaf eden fran
sız teşebbüsleri hakkında malGmat ver
miştir. Kabine, bu hareketi tasvib et-

mİ!ı, B. Delbos'un bu hareketlere de
vam eylemesi lüzumunu müşahede ey
lemiş ve Fransanın hiç bir suretle İs
panya anlaşmazlığına karışmaması fik-

General Gamlen 
Var~ovaya gidiyor 

Var§ovaya gidecek olan General Gamlen 

Varşov_, 8 (A.A.) - Resmi olarak 

l.ıildirildi ine göre, fransız ordusu ge· 

nel kurmay reisi ve yüksek harb diva

nı ikinci reisi general Gamlen, ağusto· 

sun 15 ine <Joğru Varşovayı ziyaret e

decektır. 

hadiseler l.ıazı kimselerin öHimüne ve 

yaralanmasına sebeb olmuştur. Adaya 

iki gemi yollanması ve karışıklıl.larr 

çıkaranları cezalandırmak üzere askeıi 

bir mahkeme kurulması kararla~tırıl· 

mıştır. 

Mançuri hududunda 
çarpışma 

Pekin, S ( A.A.) - Şah.ar' da ki nüfuz 
mıntakalarını Suiyuan'a doğru uzatma· 
ğa teşebbtls eden mançurililer, üç defa 
geri püskürtülmüşler ve yüz ölü ite iki 
yüz yaralı 'Vermişlerdir. 

İtalya; Habeşistanda 100 
bin kişilik siyah ordu 

kuruyor. 
I...ondra, 8 (A.A.) - Taymis gaı.ete 

sinin yazdığına göre, İtalyan bat ku· 
mandanlığı, doğu Afrikasındaki yerli 
askerler mikdarını üç misline çıkarmak 
için hazırlıklar yapmaktadır. Doğu Af • 
rikasındaki italyan yerli askerleri bu 
suretle 100 bine çıkacak ve Afrikada en 
biıyük siyah orduyu teşkil edecektir. 

Mısır kapitülasyonları 

kalktı 

Kahire, 8 (A.A.) - Kapitülasyonla· 
rın ilgası hakkında ı.lün Londra'dan ce• 
vab alınmıştır. Muhtelit mahkemeleriıı 
lağvı meselesi henüz 'halledilmemiştir. 



SAYFA 4 ULU.:; 9 ACUSTOS 

Tarihdeki garib vakalar 
'·'<ABANC\ GAZETELERDE JX 

Yazan: Max R'.EMMERICH 

16 ıncı asır başlangıçlarında umu
mi ahlak yükselmeğe başlamıştır. Bu
nun sebebi, frenginin zuhuru ile hasıl 
elan korkudur. 

* 1446 senesinde Frankfurt belediye-
sinin Kolonya'ya gönderdiği bir mu
rahhas masraf listesinde umumhane zi
rareti masraflarını da göstermiştir. 

* Orta zamanda umumhanelerden çok 
vergi alınırdı. Birçok peskoposların 

maaşları buraların varidatından tediye 
olunmakta idi. 16 ıncı asırda papalaı 

bazen bu merıbadan 20000 Düka a1tını 
11aridat almışlardır. 

* Umumhaneler varidatı prensler, pes-
koposlar ve hatta devlet tarafmôan ba
zı kimselere tevcih edilirdi. 

Würzburg peskoposu Henneberg 
kontuna bir umumhane varidatını irad 
olarak vermişti. 1577 de imparator Mi
chael Kuhle isminde birine dirlik ola
rak bir umumhane vermişti. Pappenhe
im kontları iradlannı, bakallardan, 
pehlivanlardan, kumarbazlardan ve uy
gunsuz kadınlardan,. aldıkları vergi
lerden temin ederlerdi. 

* Würzburg katedrah Dekan'ları 1544 

senesine kadar arzu ettiği zaman Mar
tinsheim köyünden "~üı:el bir kadın" 
getirtmek hakkrna malik idi. 

* Schaffhansen belediyesi 1527 sene-
sinde civardaki asilzadelere verdiği zi~ 
rafete ''müptezel fahişeleri" davet ede
rek misafirlerini memnun etmiştir. 

* 
Orta zamanda fahi!'eler hiç bir se-

beble, hatta borç yüzünden hapis tari
kiyle dahi sanatJarrnı icradan menedi
lemez lerd i. 

* Kilise fahişelerle izdivacı dine bir 
hizmet olarak daima tavsiye ederdi. 

* 1492 senesinde Bal şehrinde bir ka-
dın Alna şehir kadınlarını itham ede
rek bütün kasabada bir tek masum ve 
pak kadın bulunmadığını ve böyle biri
ni anyanların beşiklere bakmalarını 

söylemiş ve tekzib edilmemiştir. 

* 1512 senesinde Ree;ensburg'da bir 
umumhane sahibi belediyeye tahriren 
müracaat ederek rekabetinden ve zara
ra uğradığından şikayet etmiştir. Bu 
müracaata göre perhiz zamanlarında fa
hişeler manastırlarda oturuyor, çalışı
yor ve böylece veruic'len kaçıyorlarmış. 

* Orta zamanın sonl;ırmda 12 yaşların

da çocuklar biJe umıımhanelere gitme
ğe ba<;lamıs1ardı. 1527 de Ulm belediye
si 12-14 ya!'larınrla hıılıın:ın çocııklarm 

bövle yerlere kah11l edilmiverek sopa 
ile kovulmasım emretmi"tir 

* Orta zamandaki ahlaksızlığın tasvi
ri çok güçtür. Mesela Nördlingen şehri 
belediye meclisi 1472 de papazların u
mumhanelere girmelerini menetmeğe 

cesaret edemiyerek sadece bütün gece 
orada kalmalarım yıı~ak tmiştir. 

::< 
1526 da Nürnberg'deki Klariss ma-

Çeviren: S. ALI 

nastırı lağvedilince rahibelerin çoğu 

derhal umumhanelere dağılmıştır. Hal
buki Bu Klariss manastırları kadınlar 
arasında ahlaksızlığı azaltmak ve "düş
kiin kızları'' kurtarmak için kurulmuş
tu. 

* M<..nastırlardaki rahibelerin fuhuş

tan men için belediyeler her sene bir
çok tedbirler alır, emirnameler neşre

der fakat bir netice alamazdı. 

* 16 ıncı asırda İsviçre federasyonu 
bir kanun neşretmiş ve "namuslu ka
dınların muhafazasını" esbabı mucibe 
diye göstererek her papazın bir odalık 
tutmasını mecburi kılmıştır. 

* 
1433 senesinde Zürich belediyesi za

bıtai ahlakiyesi sarhoşluk aleyhinde bir 
tedbir almış ve buna sebeb olarak da 
halkın ve bunlar arasında bilhassa "baş· 
rahibe kadının" geceleri sarhoş olup 
sokaklarda envai türlü rezalet yaptığı
nı zikretmiş.tir. 

* Zürich papazlarının ahlak seviyesi 

öyle bir hale geldi ki 1487 de belediye 

meclisi baştan çıkarma davalarına pa

pazların bakmasını menederek bu işi 

dünyevi mahkemelere havale etmeğe 

mecbur kaldı. 

* Chronik adh bir kitabın sahibi Ba-

ron Zimmern rahibe manastırlarının 

çok kere umumhane halini aldıklarını 

zikreder. Bilhassa 16 ıncı asırda bu hal 

pek taammüm etmişti. Mesela İstraz

burg'da bir gece bir manastıra } ıldırım 

çarpınca halk yangını söndürmek için 
cebren içeri girmiş ve tasviri imkansız 
bir rezalet manzarasiyle karşılaşmıştır. 

* Bu yangın baskınında birçok rahib~

lerin yatağında genç erkekler bulun· 

muştur. Tahkikat bunların birkaç tane· 

den ibaret olmadığını göstermiştir. 

Bunlar manastırın ''piçler penceresi"· 

ne bırakılmış çocuklardı. (O zamanlar 

çocuk öldürmenin önüne geçmek için 

manastırlarda böyle bir pencen vardı 

ve gayrimeşru çocuklar oraya bırakılır, 

rahibeler tarafından büyütülürdü). Bu 

çocuklar erkeklik yaşına gelinciye ka· 

dar orada beslenmiş ve sonra ekmekle

rini haketmek için ihtiyar, pis kokulu 

dişsiz rahibelerin heveslerine alet edil

mislerdir. 

* Yukarda ismi geçen baron Zinınıern 
in yazdığına göre rahibeler yalnız fu
huşla kanmazlar, manastırı ziyarete ge
len kadınları da ba§tan çıkarıp vasıta
lrk yaparlarmış. 

* Fransa kıralı onbeşinci Louis'nin 
içki ve kadın meclislerini idare ile mü
kellef hususi bir memuru vardı ve un
vanı "lntendant des Menus - Plaisirs" 
idi. 

(Sonu var) 

İngiltere· Hindistan· yolu değiştirilecek mi? 
Paı·iste çıkan Annales Coloniales'te 

Thomas Greenwood yazıyor: 

Müstakbel Cenevre toplantılarının 
neticesi ne olursa olsun, İtalyanın Ha
beşistanı fethetmesi hadisesi İngiltere
nin imparatorluk stratejisi için derhal 
halledilmesi gereken mühim sorular 
ihdas etmektedir. Bu meselelerin şekli 
ve mümkün olan hal suretleri bütün 
sömürgeci devletler üzerinde tesir yap· 
maktan geri kalmıyacaktzr; çünkü bun
larda, istesinler istemesinler, hesabla· 
nnda İtalya tarafından dünya politi
kasına ithal edilmiş olan yeni unsurla
ra ve Almanyanın sömürge taleblerine 
yer vermek mecburiyetindedirler. Sö
mürgeci devletler bugünkü vaziyete a
lışmışlar ve denizaşırı ülkelerini asgari 
masraflarla muhafaza etmek işini tan
zim e~işlerdi. Bu, Fransa ve İngilte
re için olduğu kadar, İngiliz filosuna 
bir muvazene unsuru nazariyle bakan 
küçük devletler için de doğrudur. Şu 
dakikada vaziyet ne merkezdedir? 

Milletler Cemiyeti azalarının muha
lefetine rağmen Habeşistanı fethetmiş 
olan İtalya Afrikadaki ülkelerinin is· 
tikbali kısmen onları müdafaa edecek 
kuvvetine bağlı olduğunu düşünmek 

mecburiyetindedir. Londra deniz kon
feransiyle bağlanmamış olan İtalya de
niz kuvvetlerini istediği gibi inşa et
mekte serbesttir. Fransanın bu vaziyet· 
te reaksiyonu ne olacağını tahmin et
mek vakitsiz olur; fakat herhalde Ak· 
denizde deniz kuvvetlerinin artışı ta
sarlanabilir. O zaman İngilterenin Ak· 
denizde şimdiye kadar sahib olduğu de
niz üstünlüğünü muhafaza edip edemi
yeceği sorusu hatıra gelir. Bu üstünlü
ğün iki manası vardır: İngilterenin 

şark imparatorluğu iJe ticar1 ve strate
jik münakalesini temin etmek ve Ak
denizde İngiltereye tabi arab memle
ketleri üzerinde İngilterenin nüfuzunu 
idame etmek. 

İngilizler, diinyayı i~tedikleri şekle 

koymaya muvaffak olamadıkları zaman 
menfaatlerini müdafaa için halin icab

larına uyacak şekilde kendilerini orga
nize ederler. İmdi, İtalya ile gerginle
şen vaziyetin endişeler doğurduğu es
nada Akdenizde ne gördük O zama

na kadar Malta'da bulunan İngiliz do
nanması derhal Cibraltar'a ve İskende
riye'ye gitti. Malta, birinci sınıf bir 

deniz üssq olarak muhafaza edilmekle 
beraber, imparatorluk yolu bakımından 

stratejik ehemiyetini muvakkaten kay
bedebileceği hadiselerin zuhuru ihti
malini de göz önünde tutmak Iazrmdı. 
O zaman müdafaa ve taarruzun haki
ki istinad noktaları Akdeni?in ucunda 

olacaktır. Bir harb zamanında ticaret 
gemilerinin bu geniş h:wzadan emni
yetle geçemiyecckleri bir vaziyet hasıl 

olursa, ingiliz donanmasının vazifesi 
düşman gemilerini bu denizden çık

maktan menetmek, ve kati neticeye ka
dar onları her iki taraftan taciz etmek
ten ibaret olacaktır. 

Bu şartlar içinde, garbta Cibraltar 
büyük bir ehemiyet alacaktır: çünkü 
bu büyük üs atlantik filosuna istinad 

ederek boğazı geçilmez bir halde tuta
bilir. Fakat şarkta, Mısır, Filistin, Ma
veraişeria ve Jrak'ta İngiliz menfaatle· 
ri nasıl muhafaza edilecektir? Bazı İn
giliz stratejicileri, ingiliz donanması
nın bu şark ülkelerinin müdafaası uğ
runa feda edilemiyeciğini söyliyecek 
kadar ileri gittiler. Fakat resmi mah
filler bu fikre asla yanaşmamışlardır. 
Akdenizin şark havzasında mevzuu 
bahsolan İngiliz menfaatleri feda edi
lemiyecek kadar büyüktür. Şu haldt 
buralarının deniz ve hava bakımından 

nasıl korunabileceğini gözden geçire
lim. 

İngiliz filosunun İskenderiye ve 
Hayfa' da demirlemiş olmasına ve ·ingi
liz hava kuvvetlerinin Abukir'de geniş 
bir kamp vücuda getirmişolmasına rağ
men, ne Mısır, ne de Filistin ingilizle
rin kendi topraklarında askeri istih
kam ve üsler vücuda getirmelerine mi.ı
saade etmiyeceklerdir. Buralarda fi!o
larını bulundurabilmesinc rağmen İn
giltere büyük bir askeri üssü ancak in
giliz toprağında vücuda getirebilir. O
nun içindir ki İtalya'nın Rodos tayya
re ve Leros deniz üslerinin tehdidi al

tında bulunmıyan Kıbrıs'ta kuvvetli bir 
deniz hava üssü vücuda getirilmesi dü
şünüldü. Bundan başka da Süveyş ka 
nalının müdafaasını kuvvetlendirmek 
için ingilizler Kızıldeniz'in kapısında 

bulunan Aden'le Perim'i tahkim etmek 
tedirler. 

Bütün bu tedbirlere rağmen, harb 
halinde, imparatorluk yolunun Süveyş'-

ten değil Kap'tan dolaşm.ı.s1 ic;ıb 
aşikardır. Bu hal lngiltert:yi fazl 
kal edecek değildir, çünkü iııgili 
caret filosunun ancak beşte biri 
niz yolundan istifade eder. Hind 
yolunu Kap'tan geçirmek için, in 
ler Kap'tan yüz kilometre kadar 
fede Sinonsville'i Singapur gibi bi 
derecede bir deniz üssü haline geti 
yi tasarlamaktadırlar. Şimdiye le 
Maltada bekliyen filo bundan böyl 
rada toplanacaktır. Uzakşark'<' b 
dan gemiler sevketmek Malta'dan 
ha kolay olacaktır. 

Bu projeye muhalif olanlar bi 
noktalardan itirazlar etmektedir 
Evvela yol uzayacak ve ingiliz d 

filolarının bu nisbette artması ica 
decektir. Sonra bütün yol boyunca 
vetli bir müdafaaya malik iskeleler 

cuda getirmek icab edecek ve nib 

Hind Atlasiyle Atlantik'in cenubu 
daima hüküm süren fırtınaları da 

saba katmak lazım gelecektir. F 
bütün bu güçlükler, ingiliz hüküme 

Kap yolunu hazırlamaktan menede 
yecektir. Esasen birçok ticari nald 
gemileri tecrübe maksadiyle mahsus 

yoldan sevkedilmiştir. Fakat fngilte 
nin bütün Akdeniz stratejisini de 
tirmeyi düşündüğünü iddia etmek 

nüz mevsimsizdir. Buradaki menfaa 
ri feda edilemiyecek kadar büyükt 
Esasen bir Akdeniz anlaşmasının a 
suretiyle vaziyetin düzelmesi de rn:· 

kündür. 

İtalyanın garbi Akd enizdelci menf aatlc 
Noye Zürher Saytung gazetesine 

Roma' dan bildiriliyor: 
Sömürge bakanlığına yakından ilgi

si olan mahfillerde, İspanyadaki kar
gaşalıklar yüzünden, milletlerarası va
ziyete sokulmuş olan Tanca mıntaka
smın bir tehlike kaynağı olacağına işa
ret edilmektedir. 

Bu ehemiyetli Akdeniz kapısının 

mütemadiyen tehdid altında kalamıya
cağı kaydedilerek, Tanca dolayrsiyle 
tekmil Akdeniz muvazenesinin kolayca 
bozulabileceği ileri sürülmektedir. He

le Tanca üzerindeki kontrolun münha-

l sıran kendilerine verilmesi iddiası ye
niden Britanya ve Fransa tarafından 

ortaya atılacak olursa bu tehlikenin 
katmerleşeceği söylenmektedir. 

Fransızların Tanca planı, mi11etler
arası vaziyete sokulmuş olan mmtaka
da Fransa'nın hükümranlığı v~ serbest-

çe tahkimat hakkı olmasını ve bu suret
le de, Cebelüttarık ve Tanca gibi iki 
müstahkem mevki ile, alman donan • 
masmm Akdenize girmesine mani ol -
mayı talebetmektedir. 

İtalyanların Tancadaki menfaatle -
rine gelince, ima kabilinden olmak üze-

re, 1927 de bir italyan filosunun Tanca 
önünde gösteride bulunduğu ve bunun
la da, İtalya'nın mıntakanın milletlera
rası idaresi dışında bırakılacağı hatır -
latrlmış olduğu kaydedilmektedir . 

İspanyadaki kargaşalıklarla ilgili 

olmak üzere Tanca meselesinin yerı 
den ortaya çıkması İtalya politikası 
gözüni.i tekrar garbi Akdeniz havzası 
çevirtmektedir. 

Cebelüttarık, Aviupa topraklarıtı 
bulunan yegane ı;ömürge olan bir 1 
olduğu için, İtalya politikası, yaba 
bir memJeketin Cebelüttarrkı işgali 
tında bulundurmasını bir hakaret t 

lakki eden İspanyol politikasının ıııi 
cereyanlarına müzabaret etmiştir. Bıl 
dan başka Maddd'le Roma uasırı 

1926 bir gizli andlaşma yapılın·~tr. 
andlaşmaya göre, İtalya Balear adal 
rmda ve hususiyle Minorka adasrl1 
üssülhareke noktaları elde edi}'or 

fransızların Marsilya • Cezair ınart. 
h . . . •eSI 
attına karşı bır cenah emnıyetı 

maksadiyle İspanya ile mesai teşri'cİ 
de bulunuyordu. 

Primo de Rivera zamanında bu it•' 
yan • İspanyol münasebeti, o derece~ 
bulmuştu ki, garbi Akdenizin kapısı 11 

zerindeki Büyük Britanya ve Frans~, 
nın vaziyet ve iddialarına karşı. bir 1

• 

panyol italyan cephesi halini aldığı 1.ıı 
le söyleniyordu. Bunun üzerine, !tal>' 

• 111rtll 1928 de yapılan yeni Tanca nıza 

mcsi ile bu milletlerarası mmtak3111 

idaresine girmiş oldu. . 
• ılı 

Fakat İspanyanın solcu partilefl t 

ı 
.. J11e 

tilali yapınca, Madridin yeni bükU ,
11 ·cesı Fransaya yaslandı ve bunun netı . cıe 

de de İtalya yalnız İspanya üzer111 
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CE Yaz~EL. K~e~r~BI 
Rudyard KiPLt~G Nurettin ARTAM 

Rahib, yaptığı bu işten ötürü Movgli'yj 
haşladığı zaman çocuk onu o eşeğin sırtına 
bindirmekle tehdid etmiş, bunun üzerine ra
hib, Messua'nın kocasına bu çocuğu bir an 
evel, bir işe koyup çalıştırmak doğru olaca
ğını söylemişti. Köy ağası, Movgli'yi çağı
rıp kendisine ertesi gün Bufalo'larla beraber 
otlağa gideceğini, onlar otlarken çobanlık e
deceğini bildirdi. 

Bu işten dolayı kimse, Movgli'den fazla 
. d" I sevınemez ı. 

Artık işe girmiş bir adam srfatiyle o ak
şam, Movgli, büyük bir incir ağacının altın
da bulunan bir sette her akşam yapılan top
lantıya gitti. Burası köyün kulübü idi. Köy 
af!~c:r. hek~i. berber (ki köydeki bütün dedi-

kotluları bilen bir adamdı) ve büyük bir tü
feği olan köyün avcısı ihtiyar Buldes orada 
idiler ve çubuklarını tüttürüyorlardı. Yük
sek dallarda maymunlar oturmuş, gevezelik 
ediyorlarclı. Setin altındaki delikte bir Kob
ra yrlanı yaşıyordu. Köylülerce mübarek sa
yılan bu hayvana her akşam bir tas süt veri
Jirdi. Etrafta çepeçevre oturan yaşlı köylü
ler, nargilelerini gecenin geç vaktine kadar 
tokurdatırlardı. Bunlar, tanrılar, insanlar ve 
gol yabaniler hakkında birçok masallar an
latıvorlardı. 

İhtiyar Buldes cengeldeki hayvanlar 
hakkında çok hayrete değer hikayeler söy
liyor, çevrenin dışında oturan çocuklar, bun
ları hayretten hayrete düşerek ve gözlerini 
ondan ayırmıyarak dinliyorlardı. Cengel, kö-

yün hemen kapısının dibinde olduğu ıçın 

söylenen masalların çoğu hayvanlar hakkın
da idi. Geyik ve yaban domuzu ekinlerini 
talan eder, kaplan, arada sırada, şafak ay
dınlığında köyün kapısından görülebilen 
yerlerde bir adamı kapar, götürürdü. 

Konuşulan şeyler hakkında tabiatiyle 
birçok bilgisi olan Movgli, büyük tüfeğini 
dizlerinin üzerine yatırarak konuşan ve bir 
hikayeden ötekine atlıyan Buldeo'nun an
lattıklarına gülmemek için yüzünü kapatı
yor, yalnız omuzlarının kalkıp indiği görü
lüyordu. 

Buldeo, Messua'nın çocuğunu kapıp g~ 
türen kaplanın bir hortlak olduğunu ve vü· 
cudunda bundan bir kaç yıl önce ölen 
kötü yaratıhc;h bir tefecinin ruhu yaşadığını 
anlatıyor ve diyordu ki: 

- Bunun doğru olduğunu iyice biliyo
rum, çünkü Purun Dass, hesab defterlerinin 
yanmasiyle neticelenen bir taarruz esansın
da aldığı bir yara dolayısiyle topallarclı. 
Bahsettiğim kaplan da iki ayağı müsavi u
.zunlukta olmadığı için aksak yürür. 

Kır sakallı köylüler, başlarım sallıyarak: 
- Doğru, doğru; sözün doğrusu budur. 

Diyorlardı. 

- Bu hikayelerin hepsi böyle örümcek 
ağları, böyle esassız şeyler midir? dedi 

,, dll' 
Movgli, bu kaplan, anasından topal dog 
ğu için topallar, bunu herkes biliyor. it 

Bir çakal kadar bile cesareti olmıyaJl .~1' 
hayvanda bir tefecinin ruhu yaşadığını: 50 

lemek amma da çocukça lakırdı ha... . ll' 

Buldeo,nun bir müddet hayretten dilı ~. 
tuldu ve köy ağası, tuhaf bir bakışla balt i? 

- Ohho, bu da cengel yavrusu öyle ~ı. 
dedi Buldeo, eğer bu kadar akıllı is~rı Sa, 
onun postunu al da Kanhivara'ya getır. eri' 
kümet, onun postunu getirene yüz tira \TğıJI' 
yor. Yok, bunu yapamazsan otur oturdu a. 
yerde; büyükler konuşurken söze karı~tıl .;e 

Movgli, gitmek üzere yerinden kalktı 
giderken arkasına dönerek dedi ki: ·y 

d ....... sO. 
- Akşamdanberi burada otur u ... • ı:ll' 

lenenleri dinliyorum. Buldeo, k~p1sı111d0~· 
binde buhınan cengel hakkında bır tek taıı: 
ru söz söylemedi. Bu böyle iken oı:~~ diğ' 
rılar ve kendi göziyle gördüğünü soY ~~ıtı' 
cadılar, hortlaklar ve gol yabaniler ha 
da anlattıklarına nasıl inanabilirim? ) 

(Sonu var 
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Olimpiyad mektubu - .. .. 
GüreşJerin ikincı gunu 

Bu sahafı Deutschland Halle'ye yü
reğimiz ata ata gittik. içimiz umud do
lu, fakat çok kuvvetli rakibler karşısın· 
da gürefçilerimizin ne yapacaklarını 
kestiremİforuz. 

1. - Hoparlör, 87 kiloda Mus~f~
yı çağırdı. Rakibi İngiliz Ward ıdı. 

d h un çok ade-M ustafadan boyca a a uz • 
A • 1 bı"r pehlivandı. 1ı ve çok genıf omuz u 

Orta hakemi bir italyandı. . . • ti 
Gözlerimiz Mustafaya dıkılmif · 

Bütün seyirciler, diğer minderden gö
.. l""yor zünü çekmiş bu musaraayı goz u • 

tardı. ba 
Mustafa rakibini iyice ezmeye ,. 

ladı. İki defa tu,ıa yenmek şa~sı~ı ka· 
• • bütun•· gergınhği ile 

çırdı. Adalelennın v 

rakibinin sırtını yere getirmeye. ugra-
k ··k k bır mu· şan pehlivanımız, ço yu se 

kavemetle karplaş.ıyor, fakat tefevvu· 
kunu daima muhafaza ediyordu. Gürel 

b. . .. hakemin lambası birden yan
ıtınce uç . Sal çok 

dı. Mustafa sayı ile galıb. onu rd 
· . .. şa" sesi doldu u. co,kun bır alkış ya 1 

Türk güreşçilerinin ,ansı artık açı mı.-

~ ~ 
il. _ Biraz sonra minderlerden ı-

. ı.A.ı•hnca hoparlör, 79 kiloda Mer-
rı ....,!r" • 

sinli Ahmed ile rakibi alman. ~mpıy°: 
nu Schedler'i çağırdı. Hepimızın y6zü 
gülüyor, bepimbin umudu, heyecanı 

b ddine çıkmış bulunuyordu. Ha· son a gü 
kem gene bir italyandr. ~e~~m~i r~-
çimize Almanya'nın en ünlu bır pe~h
vanı düşmü,tü. Salonu doldura~ ~?
lerce alman, pehlivanlarını teşvık ıçı~ 
haykırıyorlardı. Bizim gençler de gen 
kalmıyorlar, bele Vamık'ın sesi salonu 
doldurmaya kifi geliyordu. 

Ahmed rakibine bir kere yapış.mca 

sımsıkı tutuyor, bir türlü bırakmıyor
du bir defa minderin kenarına kaçma
ya' çahtan almanın bacalma yapıpnq 
min"erin ortıııuna sürükliyordu. Ah-

ki nüfuzunu değil, Balear adr·annda 
kendisine temin etmi9 olduğu iln61ba· 
reke noktalarını da kaybetti. 

dan .. önünde tutulun-İper bu bakun goz 
ca, isyancılar galebe çaldıkları takdi:· 

de, İspanya !le İtalyanın, ~arbi A~k• 
nizde yeniden mllftuek bır: poli 

.. cbneleri ihtimali vardır • 
gu M d • d Britanya inisiyatifini Fran

~ " kullandıtı ve kendisini b4i saya aaJll 
"k Britanyanın akııı.ına kaptm:!ığı Si· 

yu · · anvol po· ralarda bile. İtalya. daıma ıap ~ 
Htikasının iRtiklll iddiasını tanımı~ •e 

hattl takviye etmittir. Ancak, 0 gün • 
terdeki politik durumda, Büyük Bri
tany• da İtalyanın Fransaya k~~ı olan 
Akdeniain garbmdaki taleblenne mü· 

ıaharet ediyordu. 
Bugünkü g"n:te vuive+ ba~tan aşa-

g• ı değişmiştir: Çünkii, İtalvanır bu-
. · "k ' Fr--.. ku'" Alcdeni1 polıtı ası gun r . k 

c;adan ~erekse f nrriltereder e ını çe . 
. ld w aı'bi 1tııl"ıınnı f o;11-nyaya 

mı-. o ugu " . k" t ailtf'rede hiç hir tep 1 yaklaşm sı n,., 

yapmıs olmaz. . . 
ragwmen su cihet kıı'ilıkle 

Her şeye: . -
. . ki ğcr lspanyadakı sag 

iöylenebıhr • e (" belüt 
' k ti aalebe çalacak olursa, c 
nare e .. . · ..ıen orta-

k Tanca meselesı yenı•ı 
tarı ve Akdenize J.-- -.. .:ııımi' o-
ya çıkacak ve . bi A krleniz-

ı 1 tnailterenın gar ' 
lan ta ya, t-. • • • tahdidi için, 
d k" bikim vazıyetının 

e ı k orundıı kala -
elinden geleni yapma z 

caktır. 

med rakibini bir kere yere vurdu, fa~ 
. B" • • artı kat alman çabuk döndü. ırıncı p 

bitince iki taraf müsavi sayıldı. , 
ikinci parti baflarken Ahme~, ku.r ~

da alta düftil. Alman, Alunedı çevırıp 
sırtını yere getirmeye uğrafıyor, fakat 
Ahmed her defasında kurtuluyor~~· 
Şimdi alınan alta dü,tü. Ahmed rakıbı
ni bacağından yakaladı, burguya aldı, 
fakat alman kurtuldu. Oyun aonu~a 
kadar sert devam etti. Düdük çaldıgı 
vakit hakemler reylerini verdiler: Ah
med ittifakla galib.. Salon gene çınla-

dı, çınladı : yqa... . . .. 
111. - Sıra çobana gelmıttı, gozle-

rimiz hep onda... Çoban son günlerde 
iyi yiyip içtiği için 106 ~toy~ bulmuş ... 
rakibi Belçikalı Charlier ıse bır devden 
farksız. Tam 122 kilo. Boyca ~a çoban-

d n. '--kem bir Finlandıyalı •. an uı:u . ..- . d 
Çoban mutad tebessümü ile .~ıın. e-

rin üzerine çıkınca hcpmizin yure.ğıne 
biru su serpildi. Çobanın manevıyatı 

çok yüksekti. Fakat rakibi çok ağır ve 

hayli kuvvetliydi. y 

Fakat Çoban bir kere altına aldıgı 
rakibine artık ,;öç açtırmadı. Onu ha-

"b" yu.ı:.urdu fakat bir netice ala-mur gı ı " • . 
mıyordu. Birinci parti bittiği ~~t h~-
kemler reylerini biJdirdiler. İkısı mü
savi görüyor, biri Çobanın lehinde rey 

verivordu. 
İkinci parti ba,layınca Çoban kura-

da alta düRtü. Fakat rııkibi Cobana bir 
ovı'" tatbik edemedi. fk; defa Coban 
BeJcikalıyı tehlikeye düşürttü. fakat 
Be1,.ikah kurtulmaya muvaffak . ~ldu. 
Cc-ban kong çalmava yakın rakibı~ı ~ir 
kere daha vere vurdu. F11kat düdük ot
müs bulundu. Çoban galib ... 

iV. _ Çobanla rakibi bir minderde 
boğu!l.ıırken, ötelci minderde dün alma
na yenilen Küçük Ahmed pğnlmıftı. 
Bugfbı rakibi kendisinden bir kanı u
sun bir japondu. Ahmed çok gilnl ve 
çok enertik bir muaaraadan sonra uyr 
ile rakibini yendi. 

Artık aevlncimize ölçü yoktu... . 
Öğle olmuftu, büyük elçimiz Hamdı 

Arpağ, General Ayerdem: bizimw kafile, 
Bayanlar, pehlivanlarla bır fotogra~ .çı
karttık ... lştiha ile bir öğle yemegıne 

otunluk.. . 
Yemekte &OrCf netlcelerinın verdl-

fi acvlnç ile her fCYİ pembe görüyor
duk. Yalnız Hamdi Çap iki saat sonra 
Momacn stadında cereyan edecek .fu~
bol maçımısı diltiinüyor, gülmelerımı
sc yabancı kalıyordu. 

• • 
Öğleden sonra güre, salonundayız .. 

Milletlerin yiiit pehlivanları biribirle· 
riyle boğuşuyorlar. 

V. _ Dün musaraayı kaybeden Sa-
dık, bugün İsveçli iri yarı bir a~let 
pehlivanla kaJlıkarşıya .•. Usta rakıble 
c;ok sert güreşen Sadık sonunda sayı 
hH•hiyle müsabakayı kazandı . 

VI. - Bugün Sadık'ın galebesini, 

dün rakibine yenilen Yasar'ın. Belçi· 
kalı bir pehlivana galebesini takib etti. 
Yaşar r.olc çetin bir karşılaşmf'dar son

ra rakibine muvaffak oyunlar tatbik 
etti ve ittifakla galib ilan edildi. 

Bu suretle güreşin ikinci gününü 
altı galebe ile kapıyoruz. Eğer Ahmed, 
Sadık, ve Ya'8r diğer rakiblerini de 
yener.erse finale kalabilirler... Yarın 

güretler devam edecek ... 
Naşid ULUO 

= c:ı: r 

ULUS 

Yunanistanda vazivet ., 
(Bap ı. inci sayfada) 

dirildigine göre, kıral Koduya hareket 
etmeden evci. bugün partiler şeflerini 
kabul eylemis.tir. BB. Kafandaris, Kon
stantin Çaldaris, Papanastasiyu ve Go· 
natas, diktatörlük ilan edilmesini ve 
parlamentonun dağıtılmasını şiddetle 
protesto etmişlerdir. Parti şefleri bun· 
dan sonra B. Kafandarisin evinde top
lanarak, parlamento dahilinde bir ka
bine kurulması hususunda aynı fikirde 
olduklarını görütmütler, diktatörlüğün 
derhal kaldmlmasmı ve bir s:ıltanat 
meclisinin toplanmasını taleb etmitler
dir. 

Siyasi mahfillerde teyid olunduğu
na göre, kırat, derhal cevab vermekten 
içtinap eylediğinden dolayı Korfuya 
harekete karar vermiştir. 

Emin bir kaynaktan öğrenildiğine 

göre, parti şefleri diktatörlüğün bir ay
dan fazla devam etmesine kati surette 
muhalif bulunmaktadırlar. 

Belgrad, 8 (A.A.) - Havas •!ansı 
muhabiri Atinadan öğreniyor: Sıyasi 
liderler, partilerinin kıraJJık rejimini 
kabul ettiklerini fakat diktatörlüğün 

·· kanı olan kurulmasındanbcri bu rc1ıme 
~venlerinin sarsılmağa bafladığını 
söylemişlerdir. 

R. Sof uli8e göre 

Belgrad, 8 (A.A.) - Jlava• .aja~sı 
muhabiri bildiriyor: Atina'dan bıldirıl
di~ine aöre liberal parti lideri B. So-

"' ,, ' bir dikta· futia, kıralın, Yunaniıtanda . 
törlük kurulmasına asla müsaade etmı· 

1 !: vermiş olmayece~ine Uç gün eve ıua 

i i i hükiimdarın smdan dolayı, kend s n n 
ri durdujtunu huzuruna çıkmaktan ge • 

1 • tir B Sofulıs: guetecilere sav emı, . . 
'ı- Krralm bir mcsulivet de~h~e et

miş otdulu kanaatindeyiz.,, demıstır. 

--,.---··· ... ? S0 aını:ı:tJ&PJCL 

Topyekfın Harh 
Son •enenin millederaraa 
ııyandıron en ~ lilıfr, 

ve hatlı•• eıen •• 
iki Fikir : 

alrdler 
lelıele 

.... Milkt, kendi bayat mücadelesinin 
mahiyetini bilmelidir. Bu bilgisi İCjin 

sc, barba dair yazılmıJ kalın derı kitab· 
luma deilJ. laaca -W badi9iııe lfleye
bilecek bir tarsda bJeme almmıt isah
lara lünım vardır •.. 

.... Mukaddes kitabta, yahudilerin 
ulusal Tanrıları ve hıriıtiyanların cihan 
Tanrısı Yehova'nm, &iizide yahudi mil· 
Jetine, milletlere tahakküm etmeleri 
için verdiği direktifler .e bu pyeye 
varmak için &öeterdili yollar apaçık 

olarak teabit edilmiftir ki, aynı direk
tifleri, Romadaki Papa da, papaı haki
miyetini batarabilmek için ilahi bir 
emir diye kullanmaktadır ... 

Yazan: General LUDENDORF 
Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Muhakkak okuyunuz ... 
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İLAN 

Belediye Reisliginden: 
Su darlığı dolayısiyle 10 ağustos pa

zartesi gününden itibaren bütün fehir· 
de sahahleyin saat beşten öğleden son -
ra ııaat on b.şe k. dar su verileceği ve 
bu uatlerin dışında su} un keı;ilccegi 
ilan olunur. 

SAYFAS 

Beril• OlbaplJadları 
(Başı 1. inci sayfada) 

Macaristan takımı, Birleşik Ame
rika takımını 7 - ı mağlüb etmiştir. 

Hokey 
Bertin, 8 (A.A.) - Fransa ve ~lçi

ka 2 - 2 berabere kalmışlardır. 

Oliınpiyad deniz yarışları: 
Kici, 8 (A.A.) - Vole: bi'l'inci: (Noı·

veç), ikinci: (Uruguvay), üçiincü: 
(Kanada), dördüncü: (İtalya), befinci: 
(Finlandiya), altıncı: (Hollanda). 

Altı metrelik tipler: 
Birinci: (İıviçre ), ikinci: (Alman • 

ya), üçüncü: (Norveç), dördüncü: (İs
veç), beşinci: (İngiltere), altıncı: (Hol
landa). 

Sekiz metrelik tipler: 
Birinci: (İtalya), ikinci: (Danimar

ka), üçüncü: (İsveç), dördüncü: (Al· 
manya), beşinci: (İqgiltere), altıncı: 
(Norveç). 

Çift iskif: 
Birinci: (Almanya), ikinci: (Avus

turya), üçüncü: (İıvcç), dördüncü: 
(Danimarka), be'inci: (Hollanda), altın
cı: (İsviçre). 

Canot tipi iki çifte sandal: 
Birinci: (Çekoslovakya), ikinci: 

(Kanada), ilçüncil: (Avusturya), dör • 
düncü: (Almanya), bf'tinci: (Ameri~. 

Tek iskif: 
Birinci: (Almanya), i.kinci: (Avus

turya), üçüncü: (Amerika), dördüncü: 
(Hollanda), bcfinci: (Finlandiya), al
tıncı: (Çekoslovakya). 

Su lopu: 
Belçika aıfıra karp ı ile lJruguaya 

galib, Avuaturya, bi.re karfı 2 ile İsveç 
takımına galib. Macariatan, bire karp 4 
ile yuga.lu talrınıma galib. Fdemenk, 
ikiyekarfı 3 ile amerikan talrınıına p
lib, Almanya, ı re karp 8 ile Fra~ 
takımına &alib. 

Hokey: 
Almanya, sıfıra kartı 4 ile Efıania

tan takımına plib. 
Onuncu defa olarak macarlarla mek

sikalılar arasında yapılan polo maçında 
meksikablar, macarlan, 2 ye kup 16 
sayı ile yencırek ezici bir galibiyet ka
zanmışlardır. 

Bir çifte Kanada tipi skiff s yanşı
arn /imli-: 

Birinci Çekoelcwakya, ikinci AWl
turya, tlçiincU Kanada. 

lld çifte kano tipi sandal: 
Birinci Avusturya, ikinci Almanya, 

üçiincü Felemenk. 
3000 metrelik manialı yarıı 
Birinci, İaohollo (Finlandiya) 9 da

kika, 3 8/10 

İkinci, Tuominen (Finlandiya) 9 da· 
kika 6 8/10 

OçUncü, Dompert 9 dakika, 7 2/10 
Olimpik sınıfı yole mlJsababsn 
Birinci, Almanya- İkinci, Felemen1". 

- Uçüncü, İngiltere. 
Star aımfı: 
Birinci, Felemenk, - ikinci. Alman

ya - Oçüncü, Amerika. 
8 metre sınıfı 
Birinci Almanya, ikinci Danımarka, 

üçüncü İtalya. 
Bir çifte kano tipi sandal: 
Birinci Avusturya, ikinci Almanya, 

üçüncü Felemenk. 
Bertin, 8 (A.A.) - Kravl yüzme 

müsabakası finalinde derece 
şunlardır: 

alanlar 

Arai, Yusa, Lindegren, Fick, Csik, 
Taguchi, Fischer. 

Ufak, çapta tüfeklerle endaht: 
Birinci: Villy Rogcbcrg (Alman· 

ya), ikinci: Berczeny (Felemenk), tl• 
çilncü: Karaa (Lehistan). 

Kanada tipi bir çifte skili finali: 
Birinci: Kanada, ikinci: Çekoslo• 

vakya, üçüncü: Almanya. 
Su topu: 
Çekoslo'Palıya, 3 e hrfı ~sayı ı/I 

/•ponyaya galip. 
Takımlar arasında yapılan ~pe maç• 

/arının /inal/eri: 
Fransa, 8/6 Almanyaya galib 
İtalya, 10/5 İsveçe galip. 
Hokey: 
Japonya le kal'fı 3 sayı ile Macaris• 

tana galib. 
Bisiklet yarl§lan: 
4 kilometrelik kovalama yarıp: 
Birinci: fransız takımı 4 dakika 45 

saniye, 

İkinci: İtalyan takımı 4 dakika 51 
3/10. 

Uçiincü: İngiltere takanı 4 dakib 
53 3/10 

Dördüncü: alman takımı 4 dakika 55 
saniye. 

2 kilometrelik tandem yarıf1: 
Birinci : Almanya takımı: lbbe, Le> 

reu. 
İkinci: Fftleqıenk takımı: Lcene, 

0omL 

Uçüncli: Fransa takımı : George' 
Maton. 

Madalya alan milletler 
Olimpiyad oyunlarının altıncı günl 

akpmı yani 'I aiaatoa pcell yapılmat 
olan milletler itibariyle remnt tasnif. 
Artistik m..._blara aid madalyalu 
bu llıtcde yektur. : 

1 - Amerika 13 altm, 9 gl\mü" 4 
bronz madalya. 

2 - Almanya 11 altın, 11 giimüf, 9 
brom madüya, 

3 - Feııludiya 3 altm, 4 ıtlmilı, .C 
brons madabTa. 

4 - laveç 1 altın, 1 ı&lmllf, S bront 
madalya, 

5 - İtalya 3 altın, 1 &Umüt, 4 bronı 
madalya, 

• - ........ 1 altaa madalya, 
7 - Pnaaa 2 altm, 1 1t1mt1f madal• 

ya. 

8 - M.-ır 2 altm, 1 gUmtlf, 2 brou 
madalya, 

9 - A vmturya 1 altın, 3 gtlmUt. 1 
brom madalya, 

10 - lngiltere 1 altın, 3 lilmif maa 
dalya. 

11 - Jçonya 1 altın, 2 gUmtlf, 1 
brom madalya, 

12 - Çe1mtlovalrya ı altm, 2 &iimUt 
madalya, 

13 = Eatonya 1 altın 1 &iimut. l 
bronz madalya. 

14 - Arjantin 1 altm madalya. 

ıs - Yeni Zelanda 1 altın madalya 
16 - Kanada 2 gümüı, 2 bronz ma .. 

dalya, 

ı 7 - Lehiıtan 2 gümiif, 2 bronz m&• 
dalya. 

18 - eFlemenk 2 gümüı, 3 bronz ma
dalya. 

Birer madı/ya alanlar: 
1ıviçre bir gUmilf madalya, Tiiı kiye. 

Avuıturalya, Letonya ve Filipin bilet 
bronz madalyL 
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· NASUHJ El .y' n 
Tllrlıçeve çevıren. 

. . . h .. halarma hasretmeden 
Kendılerım ususı s~ b' b'l . sahibi olmağa 

önce in~n~ dai; um~m~ul:na~~erbiyeciler, pa
uğrqmagı ihma etmıf l .. tlerde de buna 
paslar, ekonomistler, sosy~ OJlS '"ksekliği de 

Pek 7-iyade ihtisas peyda etmi olan zihin!e
ri °&:'nP.J\ln büyÜk davalannı bütün geniş~l~~~f
lc ka\f"3yıtcak kabiliyette olmayan end~strı~ı
!iri ., ~ankacılann, avukatların, profe rlerın, 
hekimi.~ ve sairenın kıh kırk yararcasına ha
~ırlamış oicluklan sosyolojik, ekonomik Vt fen
ni yazılanın günlük gazdelerde okur ve onlara 
§&tarız. Evet, muhakkak ~i ihtisaııı .. elzemdu. 
Fen anınız terakki edemez. Fakat mutehuusla-

le göz önüne getırmemektedir. Pek cok terni 
say erbftbına malik isek de pekaz hakiki t.Mlbini
... '\İZ vardır. Bu acaip vaziyetin sebebi zihni gay
retler sarf edecek kabiliyette tahıslann eksikliği 
değildir. inkar olunamaz ki geniş sentezler bü
yük bir dimağ kudreti ve her zahmete tahaın
müllü bir beden mukavemeti ister. Geniş ve 
kuvvetli zekalar vüzuhlu ve dar zekalardan da
ha nadirdir. iyi bir ıimici ,iyi bir fizikçi, iyi bir 
fiziyolojici, iyi bir psikolojici olmak kolaydır. 
Birçok fenni bilgileri aynı zamanda kullanma 
kabiliyetinde olanlar iae müıtema adamlardır. 
Halbuki böyle adamlar vardır. 

zumlu olduklanm ~. Bu ente
lektüel tipin üstünlüjii takdir olunsa ve ge1İf
mesi de kolaylqtm._,. mütehassıslar tehlike
li olmaktan çıkarlardı. Çünkü o zaman, bütü• 
nün inpamda parçaya hakiki değeri verilebilirdt 

Bir ilim, üstün zekilara tarihinin ba§lanp
cınc:la kemale erdiii zamankinden fazla muJı. 
taçdır. Mesela, büyük bir hekim olmak için lü• 
zumlu olandan ziyade: muhayyele, muhakeme vt 
zekaya ihtiyaç vardır. Şu zamanda, insan bilgisi, 
ancak, kudretli bir entelektüel zümreyi kendine 
çekmekle ilerliyebilir. Kendilerini bioloji'ye hae
retmek arzusunda ldunan gençlerden büyük 
dimaii kabiliyetler iltemeliyiz. Anlaşdmaktadiı 
ki ihtisutaki mübaJaia. fenni aay erbabının ço
ğalıp ve bunlann küçük bir mevzuu tetkik ede
cek surette mahdud heyetlere aynlması zekayı 
daraJtr-,oıtır. Amerika Birlqik Devletleri yük• 
sek m• 'temeai, meslekt maharetleri ve karak• 
terleri bakmundan hüikaten yüksek de erli 
dokuz kiıiclen mürekkebtir. Fakat bu mahk m• 
böyle dokuz kifiden mürekkeb ol cak yerde 
dokuz yüz hukukcucLm terekküp etseydi MDi 
ona kartı beslemekte elduğu aayp.ıyı, p k hakh 

be er vaziyetler olur. lbtısasm yu l e·· .. k 
nz ... LL- • de tehlikeli kı ar. uyu 

onun sahibım aana zı~rla harikulade bir 
kesifler veya faydalı . la ~ıım· Jeı ek -dil · · ·· tennış o n aı • 
şekilde ken ennıhgoksk daki bilalierinin bütün 

. b" evzu a m a M aer ya, ır m ·ı ldu v una inanırlar. e-
:liğer mevzulara şamı d? j · lan göniılerini 
llela Edison felsefe ve ıne aır_.0 d" Ve 

edd'"d gostermez ı. 
halka bildinnekte ter b da da diğerlerindeki 
balk da onun, bu m~vzu r rak bu sözleri 
otoritesi ile konuştu~n~·· u7 adamlar, bu su
aaygı ile telakki eder~ı'...-dauyu ,ı_ etaıi• olduk-

led. k" b" L--ka sana yarwıu Y 

ret ır ~ a ~ . .1 edikleri şeyler hakkm· 
ları beşen tera kıyı: .. bi ~ sahada aeriletirler. 
d"' ders vermekle. diier 11 

nn alyilerinin hasılalarını insana tatbik e~ek 
için, taht lin dağınık mutalannm daha once 
sentezlenmesi lazuncbr. 

Böyle bir sentez iae mütehauıalann maaa 
bapnda toplanmalariyle ekle edilemez. Bunun 
için bir grupun değil, bir kitinin gayreti . icab 
eder. Hi bir sanat eseri bir ··artistler heyeti,. ve 
hiç bir kqif de bir "alimler heyeti" tarafından 
meydana getirilmit değildir. Kendi hakbnızda.. 
ki bilginin ilerlemesi için m\lhtaç oldu~muz 
sentezler bir tek beynin içinde kurulmak lizmı
dır. Müteh81S1slarca bir araya toplanmıt olu 
mutalar bugün kullanılmaz halde bulunmakta
dır Zira hiç bir kimse ietihaal edilmif olan ma
l~b tensik etmemekte ve İnl&lll bütünlüğü İ· 

Fen ve üniversite kurumlammzm ulu bir 
ihtiau edinmege mecbur ettiği zatlar arasında 
büyük bir mevzuu hem bütünlüğü ve hem de 
parçalariyle kavnyabilecek alanlan vardır. Şiın
diye kadar, daracık bir tahaya mkışan ve kendi-
lerini, ekseriya manasız bir fer·in tetkikine hasr
eden fenni mesai erbabı tqvik olunmuıtur. 
Huausiyeti olan ehemiyetaiz bir çalıpna bütün 
bir ihnin iyice bilinmesinden daha kıymetli ea-
yılmqtır. Onivenite reilleriyle anlamı müpvir· 
leri sentezci zekalarm tahlilci zekilar kadar lü- olarak, hemen kaybederdi. (Sonu var) 
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ı\n: .. ara İ<·ı·a d·lirr"i na, ri n1t•n hu!..::·; . ıH'iılU ·, - .ntttnn: • 1 • • • 

ı - İzalci şüyudcın dolayı satılmasına kanır verilen Zir nahi· 
yesintle kain bir değirmen aşağıdaki şartlar dairesinde açık artır• 
maya ç.ıkarılmıştrr: 

2 - Evsaf ve müştemilat: De;;.irmenin sağı çay, ~olu yol. arkası 
ı;av<ık, ve öni.i yol ile c:evrilitlir. Defirmen iki ocaklıdır. Suyunu 
vedi yüz metre mesafec!eki caydım alma'·t:>dır. Etrafında tahminen 
iki bin metre arazi varclır. Ve bu arazi dnhilin<le otuz kadar söğüt 
ağacı vardır. Heyeti umumiyesine beş bin lira kıymet takdir edil· 
miştir. ., . . .. . 

3 - Satıs neqin para ile olm"k iizerc ı-9-936 tarıhıne musadıf 
pazartesi gii~ü s

0

aat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurlu~unda yapıl~caktır. . 

4 - TaliT)ler takdir edilmiş olan vulr ..... rdah muhammen k:ym~
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde ncv_akçesi veya milli bi_r bank~nıı: 1e
minat mektubu ile k:>nunen temınat olarak kabul edılen hazıı:ıc tah· 
villeri getireeceklerdiı. 

5 - Satıs P"ÜnÜ artırma bedeli tnkdir edilen kıymetin yüzde 
75 şini buldn1·•on ve ü~ defa nida .et.tiri~rli 1·tcn sonra mezkur günün 
16 mcı s~atin<le en cok artıran talıb:nc ıh:ıl<' olunacaktır. 

6 - 1sbu tarihdeld nrtırmada te1·1if edilen bedel muhammeı< kıv
metin vüzde 75 şini bulm'ldığı tat·dirde n .9.935 tarihine miiımdif 
sah giinü saat 14-16 va kadar yapılacak ikinci artırmada en çok ac
tırrna ih2le olunac;oktır. 

7 _ Ririnci ve ikinci rtırmalt1rda ihale bedeli ihalevi müıe;ıkip 
verilmediai takdirde fü1erine ihale edilenin tcı ebi üzerine ilı'\le tc:ı
rihinden itibaren keni!Mne be•leli ihalevi teslimi vezne eylemesi 
için vecli giin kaıiıır mehil verilecektir. t~bu miiuret zar!m<!P ihale 
bedeli yatırılmıırlzf.ı takdirde ihale bo.,.ulacak ve hu tarıhtc" evvel 
en yü (Sek teklifte bulunan talihe teklifi vechile almağa ıa7.ı olup 
olmadıi-ı soruJduktan sonra tek'ifi vechile alma~a razı olmazc.a gay· 
ri mı>nkul yeniden on be ~:;.,Jiik ikinci bir artırmaya çıkar:lacak 
en cok .... tının talibine ;hnle edilecektir. 

s - Her iki artırmncla da <>'avri menkul talihine ihale eaildikte 
tanu harcile detıalive res(Tli mi;-teriye ve ihale tarihine kadar olan 
miitera1.;m vergi ve resim İA"e b"rcluya aittir. 

9 - Bnrclu ve alaca1-1ılarla diaer alakadarların bu P"ayri n."nl·ul 
üzerinrlel:i hakl:ırmr ve hu~ı•sivle faiz ve masrafa d:ıir olan iddia
larını evPkı mihhit ... 1 ,.~;ı,. 20 vün icinc1e dı:ıiremize bildirme!eri Hl
zımcltr. Akııi t;ıkdirrle h<>l· ım t;:ınu sicilli}:)e sabit olmadıkça satış 
be~,.tinin navlacıtrrılnı.,.~m an harir. tutulacaklardır. 

ın _ A,.hnn::ıva i"tirak Priere •1er 20·8·9~6 tarihinde 936-35 nu· 
m"',." :•,. A ... ire.,....: .. A .. ıti verinde herkese açıl• bıı 1 .. ıırlurulan sartna· 
"'-- · · "''·ııvabilirler. · 2-3560 e 

·~iCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURT ('~TJNDAN: 

1 - M.ıhcuz olu) satılmasına karar verilen Ankaranın İzzettin 
mahalJeqinde Tab?l:hane sokağında kain ve tapunun 1234 sahife nu
m:ırac:mcla kayılı bir ahc;an evin 32/24 hissesi aşağıdaki şartlar dai
resinde "'"ık artırmaya ç1karılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilfit: Ev iki kattır alt katta bir taşlık sofa 
bir oda bir köhne ahır ve bir hela üst katta iki oda bir küçük sofa 
vardır )'eveti umumiyesine bin lira kıymet konmuşt~r.. .. . 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 1~-9-~36 tar.ıhıne musadıf 
cuma riinü saat 14 • 16 ya kadar icra daıresı gayrı menkul satış 
ınemur'·•~undt\ yapılacaktır. . 

4 - Talipler takdir edilmis olan yukarıdakı muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir ~ankanın .te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edılen hazıne 
tahvilleri getirilecektir. . . . .. 

5 - Satış günü ~rtırma bedeli takdır edılen kıymetın Y.ı_ız~e 
15 şini bulduktan ve ü çdefa nida ettirildikten sonra mezkur gunun 
16 mcr ~'"itinde en cok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İ~bu tarihtek; arttırmada teklif edilen bedel _m~hamr.ı:ıen 
kıvmetin vüzde 75 sini bulmadığı takdirde 26-9-936 tarıhıne musa· 
dif cumartesi günü· saat 10-13 e kadar yapılacak ikinci artırmada 
-:n r.ok artırıma ihale i yapılacaktır. . . . . .. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ıhale bedelı ıhaleyı mute· 
akip veri Jr,ıecl i -,i takdirde iizerine ihal~ ~dilen~n tal~b~ üzerine iha
le tarihinden itib:ıren kendisine bedelı ıhaleyı teslımı vezne eyle
mesi için vedi gün kadar mehil verilecektir. işbu müddet zarfın· 
d!\ ih~le i:edeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu ta
rihten evvel en viiksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile alma· 
ğa razı olup olmarlığı sorulduktan sonra ~eklW __ veçhile al~ağa_ ra· 
ı:ı ise ihale farkı tıirinci talinten tahsil edılmek uzere bu talıbe ıha
le edikcektir. teklifi ve~hile almağa razı olmazsa gayri menkul 
veni<len on bec; gün'iik ikinci rtrttırmnya çıkarılacak en çok .:rtıran 
talihe ih~'" erı:ı .. ı:ektir. 

8 - Heı iki artırmada <la gayri menki'ıl talibine ihale edil
dikt" tapu harci ile dellaliye resmi :rıüşteriye ve ~h_ale tarihine ka· 
dar olan nıiiteraldm 11ergi ve resmi ıse borçluya aıtır. . 

9 - Borc:lu ve alaca'dılarla dil~cı aliikadarların hu gayrı men
klıl üzerinr:ieki haklarmı ve hususiyle faiz ve masrafa dair . ol~n 
idtli<'l"r•nr e· ·--':ı Pıiislıitelerivle 20 gün içinde dairemize bıldır· 
melcri Hizımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit almadık· 
Ça !\) 4 T<; l,:n 1PJinin n•r•ln '~ •. -.,ın•\:ıp 1•'1rit; t•1t11lacaklardır. 
' 10 - !\rtırrn:ıva istirak edecekler her gün tarihinde 936/39 
mın ara i'e daire~ıizrl ki yer:nde her kese açık buhın::iurulan şart-
ncırııe..,,~~; r' ıı- .-ıhilirler. 2-3561 

ı 1 \1111111ıı1· \: ı mı 111ııııı111ıııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111 111111111111: 

:_ S .-J 11 E R B A N K ; 
------lüdiirlüiünden : 

t....-

1 - Gemlikte in'ja edilmek~e olan Sunğipek fabrikamıza sa~ 
- hil<len 3 kilometre mesafede kain Ilıcak suyunun kapta] 
- ve isalesi isi vnhidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. _ 
- İsin tahmi ;,edilen bedeli 31.155 - liradır 
- z - B'u ise ait miinakasa evrakı suP 1~rdır: -= A) Eksiltme cı:;ırtnamesi --= B) Mukavele projesi, = C) Umumi' sartname, -
- D) Hususi fenni şartname -= E) Silsilei fiat cetveli = = F) Projeler 
_ İstivenler bu evrakı 1.60 lira bedel mukabilinde Ankara· _ 
_ da Sümer Bank Muamelat şubesi müdürlüğünden ve Sü· -= mer Bank İstanöul şubesinden satın alabilirler. -
= 3 - Eksiltme 25 Agustos 1936 Salı günü ~aat l~ da Sümer = = Bank İstanbul c;ubesi müdürlüğündekı komısyon buzu· = = rund". yapılacaktır. := = 4 - Bksiltnıe kanalı zarf usulile olacaktır. = = S - f <;teklilerin 2337 lira muvakkat teminat vermeleri la· 
- zımdır. Bundan baska eksiltmeye girecekler iHin edilen _ 
~ mahivette bir işi m~vaffakiyetle yaptıklarını tevsik ede· = = rek eksiltme giinünden üç gün evetine kadar Bankaya = 
5 müracaatla ber.aberlerinde 25 kuruşluk pul getirmek su- _ 
2 retile bir ehliyet ıvesika!ır alacaklar ve bunu teklif mek- -= tunhırrna leffedeceklerrlir. = = S - Teklif mektupları yukarda vazılı gün ve saatten bir = = at evetine kadar Sümer Bank İstanbul şubesine makbuz = = mukabilinde verilecektir. = = Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatin· = 
§ den bir saat eveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni ~kil- ~ 
E§ de kapatılmış bulunması şarttır. 2-2584 := 
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Sıh.»ıat ve İctimai 
~ 

Bu yıl, ıstanbul Fen Fakültesinin F. K. T. sınıfına devam etmek 
üzere. Leyli Tıp Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartları 
şunlardır: 

1 - Tam devreli liselerden veya lise derecesinde olduğu Kültür 
Bakanlığınca tasdik edilmiş mekteplerden pekiyi ve iyi derecede 
mezun olmuş, olgunluk veya bakalorya imtihanını vermiş olması: 

2 - İsteklilerin 30 eyllıl 1936 tarihine kadar doğrudan doğruya 
Sıhhat ve lctimai Muavenet Vekaletine müracaat eylemeleri ve di
lekcelerile birlikte aşağıdaki evrakı tamamen gönd.•rrne!eri; 

A - Türkiye Cumuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus 
hüvi vet ciizdanı aslı, 

B - Mektep şehadetnamesinin aı;lt (imtihanlarını tamamen bi
tirdikleri halde ~.ehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş o
lanlar mektep müdürlüğünün aynı zamanda mezuniyet derecesini 
de gösteren fotoğraflr ve resmi mühürlü bir vesikasını gönderecek
lerdir.), 

C - Okudukları mekteplerden alınmıs hüsniihal varakası, 
D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örne

ğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. 
(Bu rapor hastane baştabiblikleri tarafından zarflanarak iistü mii· 
hiirlenecek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olark gön· 
deri ecektir.), 

İşbu Muayeneler Ankarn, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir, Haydar
paşa Nümune hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, 
Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinde yanılacak ve bu
ralarda muayene olunmak için bu hastanelerin bulunduğu vilayet
lerin Sıhhat ve İctimai Muavenet müdürlüklerine istekliler bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdikli bir taahhüt 
senedi (Bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve altr imza edi
lecek ve altı, örneğinde görüldüğü veçhile, kefili tarafından keza 
aynen ve tamamen yazılarak imzalanacaktır.), 

F - 4,5X6 boyunda üç tane fotoğraf. 
3 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin bulunanlar ve yurtta okuma~a 

ve ileride mecburi hizmetlerini yapmağa engel olacak bir hastalığı 
ve arızası olanlar kabul edilmezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların, Vekaletce 
alındığı adreslerine bildirileceği gibi evraklarına göre kabul edilin 
edilmedikleri de yine adreslerine ayrıca bildirilecektir. 

Taahhüt senedi örneği 
Leyli T'ıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Tıp Fa

kültesinden tabib olarak çıktığımda, 2000 sayılı kanun mucibince, 
yurdda geçirdiğim zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir 
miiddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği 
mahallerde hizmet ifasını kabul etmediğim veya kabul edipte mu· 
ayyen müddeti bitirmeden hizmeti terkeylediğim takdirde yurdda 
benim için sarfolunan paranın iki katını ödemeği ve tıp tahsilini 
terk ettiğim veya sıhhi sebebler dışında Fakülteden daimi olarak 
çıkarıldığım ve yahut yurdda bir seneden az bir müddet kalarak 
terkeylediğim takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen 
ödemeği ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenilecek paralar 
için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yü· 
rütülmesini ve 2000 s:oyıh kanunun diğer cezai hükümlerinin de 
hakkımda tatbikini kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan • , • . m bu taahhütna

me mucibir.ce faizile birlikte ödemek mecburiyetinde bulunduğu 
her ders yılı _için üçyüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için 
ceman 1800 lıraya kadar parayı borçlu ..•... ile birlikte müte
selsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 
(319) 2-3554 

Sıhhat 
. . ,, 

ve Ictımaı 
-> 

Muavenet Velialetinden : 
Çorum leyli ve İstanbul nihari küçük sıhat memurları mektep

lerine alırım?. şartları şlınlardrr: 
1 - Türkiye Cıımuriı•eti teba:>sından olmak ve yaşı 18 den aşa

ğr 26 dan yukarı olmam?k (yirmiden yukarı olanların askerlikle ili· 
şiği kalmamış olacaktır.), 

2 - Orta mektepten peldyi v eivi derecede mezun olmak (Orta 
mektebi hitirrlikten sonra Lise ı:m•flarında bir veya iki sene fazla 
okıımuc: olanlrır tercih edilecektir.), 

4 
3 - İstekliler ciilekcelerini asaiTıdaki vesik;ıfarı ile birlikte 1 ey

lul 193Fi tı:ırihine k<ırl;ır, f'orıırtı mektebi ic;in Sıhhat ve İçtimai Mu
aven,.t Vekateti"'e. İc:t:onhul Mektebi fr;n İ!ltanl)111 Sıhhat ve İcti
mai Mıı:\venet Miidürliiğü vasıtasiyle Mektep Müdürlüğüne' gÖn
dereceklerdir: 

A - Nüfus hiivivet Cİİ7rianr aslı, 
B - Orta M e1;:te,., "eJı"rl"tnartıe"i a'>h. ( dcıha f.,7la okum us olan

ların <"f'h,..rletname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik enen res
mi vesika', 
w• C - Mütehsc;rı;J;ırı tı:ım hir hactane hevetinclen bas•lmış örne
aıne uv,gun ve üstiinde t;ı .. nil·li foto?rrafı hulunan bir sıhhııt :-anoru. 
(Bu ranor hast;ıne J,-.c:t;ıhihliHeri t;ıraf•,,r'lan 7t'lrfl~n::ırak i.istü mü
hür1en .. relr "C istekli t;ırafından mühürlü zarf halinde olark gön· 
deri1ecektir.). 

İslıu Muayı>neler Ank::ır~. Sıvas. Brztırum, Diyarbekir. H~vdar· 
Pa<;a Niimune h;ıs aneleri; !st::ırıhııl Cocuk h;ıc:•"nesi; İzmir. Bursa, 
Konva, Adana, Samsun memlel·et hastanelerin·Je yanılacak ve bu
ral?rdıı muayenP olıınm.,1< irin bu hac:t;ınelerin bulundtı~u vitayet
lerın Sıhhl\t ve t~tim-:ıi Muavenet müdürlüklerine istekliler bizzat 
miir~caat edeceklerdir. 

D - Crktıkları mektepten veya mahalli polisinden alınmış hüs
nühal ka;;rdr, 

E - 4.5X6 bovunda üc tane fotoğraf. 
4 - Cor~mrlaki Levli mektebe ıı-imıek istivenler bu vec;ikal;ırın· 

dan başka bır de a~ağıda örneği yazılı Noterlikten tasdikli taahhüt 
senedi vereceklerdir. 

Taahhüt senedi örneği 
ç:oru~daki Leyli küçük sıhhat memurlar mektebıne alınacak 

t?h~ıl edı.p mezun olduğunda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaie
tının tayın e.~:ceği vazifede beş yıl hizmet etmeğe ve bu hizmeti 
kabul etmedıgım veya kabul edipte muayyen müddeti bitirmeden 
bırak_,tığım ve. sıhhi s~be~l~r dışrnd~ ~ektepten daimi olarak çıka-

. rıl~r.l{ım takdırde benım ıcın sarfedılmış olan parayı ta~amen öde· 
?.'1egı ve bu taa~hüt. senedi mucibince benden istenilecek para için 
o.?eme~ ?"ecburıyetınde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürü· 
tulmesını kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adre sve hüviyeti yazdı olan • • •••• ın bu taahhütna

me mucibince. f_aiz.~le ~irl~kte ödemek mecburiyetinde bulunduğu 
her ders yılı ıçın uçyuz lıra olmak iizere bütün tahsil müddeti kin 
ceman 400 liraya kadar parayı borçlu •• • ••• ile birlikte müte• 
selsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 
(317) 2-355? 

I'f\nav.en:t \' 11 ,._- ... ttll f) .. .. 

Bu yıl lst"nhulda Le,,li Ebe Talebe Yurd:..na girmek istiye 
rin kabul şartları şunlardır: • 

l - Ya•:ı 20 den a~ağı 30 dan yul;arr olmıyar.ak: Orta mcktr0 

pekiyi ve iyi derecede me.,un bulunacai-. ,,.erek tahsilini. ,.,.erel> 
ride mecburi hizmetini yapmağa engel bir hastalrgı ve arızası 
lunmıynraktır. S 

2 - İsteklilerin dilekc.elerini 15 eylul 1936 tarihine kı:ıdar 
hat ve İctirnai Muavenet Vekaletine grndermeleri 15..,rmdır. 

3 - Dile •ce ile birlikte a"a~ıda yazdı vesikaları gönderecel~lc 
A - Nüfus hüviyet cüzdanının aslı, 
B - Mezu~ bulundu~u me'ztep şel1adetn"mesinin aslı. 
C - Hümühal sahibi olduğlınu ve hic evlenmemiş bulundu 

gösteren mahalli hükiimetce tasdik edilmiş ilmühaber, 
D - 4,5X6 boyunda üç tane fotoüraf, 
E - Mütehassısları tam hastane heuetinr en, b"sdmıs örne 

uygun ve üstünde tasdikli fotoğnıf bulunan bir sıhhat raooru. ( 
rapor hastane bacıtabiplikleri tarafından zarflanarak üstü muhil 
necektir) . 

. Mllayene yapacak hastaneler Ankara. Sıvas, Erzurum, Dif~ 1 
kır. Haydarnaşa niimııne hcıstaneleri, fstanbııl Çocuk hactcıne 1• 

mir, Bursa. Konya, Adana, Samsun m!'mle1'et h::ıstaneleridir. tst 
lilerin hastanenin bulunduğu yerlerdeki sılıh~t ve ictimai nıua\'t 
miıdiirlü1 • 1 erinc bizzat müracaat etmeleri lazımdır. ' 

F - Örneği a~ağıda gösterilen noterlikçe tasdik edilmis bir 
ahhüt senedi. 

Taahhüt senedi örneği 
Leyli Ebe Talebe Yurd~ına kabul edilerek 1stanhul h:.b 

binde o'ltuvuo mekteoten r.ıl;tılrtan sonra Srhh~t ve !rtimai 
net Vekfl 1etinin ~östereceği yerde. iic yıl müdcletle hizmet edeC 
mi v bu hizmeti tamamen vapmach~ım veva tahsil sırasında s. 
sebebler dıc:mria vurttan r.ıkarıldTf.ım yahut 11urrlu terkey!ed 
tl\kdirde kendim için hii'·ümetre yanılan mısr~fJ~rı tamrun !1 
me~j ve bu taahhüt senedi mucibince henden ic;ten·ıer<'k 0.,raıar 
ödemek me"'b•ıriyeti tt1e nldu"um tarihten itibaren % 9 faiz \' 
tülmesini kabul ve taahhiit ederim. 

.. Sarih ikamet0 ·ah adresi 
Yuk,.rrla adres ue hü•ıiveti v"-ı:ılı olan ..... m bu taıı!ıht' 

me mucibince faizile birlikte ödemek me"'buri .,.~in 'e b•ı111rı"11 
her ders v?!ı icin 200 lira olm::olc ii-ere bütün tahc;il miidneti Hıı 
mım 400 lirava kadar parayı bordu ...... ile birlikte müt 
sil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatil .. <'<livecei'Yirn. 

Kefilin ~rlrec;i 
(318) 2-3~53 

~~~~~~~~~-

Ank~ara Valiliğinden : 
Mevkii M ctruke Cinsi 

No. 
Aylrk muhammen 

B. 
Lira kuruş 

Aşağı .394 Bağ ve 5 00 
Ayrancı bağhane 
Yuk:ırda evsafı yazılr bağ ve bağ h?.nenin bir senelik isticarırıtl 

lip zuhur etmediğinden 10-8-936 pa.,.artesi günü sat\t 16 da iııatt 
dilmek üzere on gün müddetle temdidine karar verilmistir. 

isteklilerin sözü geçen gün ve saatte hizasında gösterilen dı 
zito makbuzile Defterdarlıkt.:ı kurulan s:ıtııo. komisyonuna ınii 

_atları. (339) 2-3572 ~ 

Anliara Emniyet 
Direktör r ll".i ]&!~ 

Beher kilonun 
Cinsi Muhammen Fi. Miktarı 
Yulaf 4 60280 
Yem otu 2/ 5 65760 
Yataklık ot 2 43840 

Teminatı 

Lira kıırus 
180 81 
123 ıq 

65 76 
İhale günii 25-8-936 salı ~iinü saat ( 16) 
Direktörliiğümüz Süvari hayvanların•n ihtivacı olan vu 

cins ve miktarları yazılı yulaf, yem otu, vataklık otlın P"oster 
gün v esaatte arık eksiltrr.e ile alınacaktır. Şartnamesi Emniyet 
rektörlüğiindedir. 

İsteklilerin yukarda miktarları vazıh muvakkat t,.mİn"t nı~ 
zu veya banka mektupları ve kanııni bel "'t'ı"'"İle birlikte Diret t 
liikte müteşekkil komisyona p,clmeleri. (320) 2-V'i4 

Nafıa VekalPtindev 
11-8·936 salı günü saat on beşte Ankarada Nafıa Vekaleti de 

yoll~r inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında A 
demıryolunun 67·J 200, 274+000, 390-t 450 ve 435 .. 600 iincii lı 
m~trelerindeki taş ocaklarının her birinden on becer bin rııt 
mıkilp ba~astın ihzar, n;ıkiJ ve vagonlara yüklenmesi" işleri kil 
zarf usulıle ayrı ayrı m" · •<;aya cıkarılmrştrr. 

1 - Bunlardan 67 ~ • . 74 + 000 ve 390 ~ 450 inci kilonıctrrl 
den çıkarılacak balastların muhammen bedelleri 21750 lira ohıP 
vakkat teminatı 1631 lira 25 kurustur 

2 - 435-t 600 üncü kilomtredeki ta~ oca<'Tından çıkarılacak 1 
trn muhammen bedeli 23250 lira ve m.uvakkat teminatı 1743 tiri 
kuruştur. 

3 -~ Mukave~e projesi ile bayındırlık işleri genel şartname" 
d:n ?1urekkep hır takım miinaka<>a evrakı 55 ve yalnız 435 600 
cu l~ı~ometreden çıkarılacak balastın miinakasa evrakı 58 kurıış 
kabıhnde demiryollar insaat dairesinden verilmektedir. 

. ~ - '!3u eksiltmeyi! girmek istiyenler, 2'90 numaralı kanıı11 
cıbınce ıbrazrna mecbur oldukları evrak ve vesikalarla i.5.CJ36 t 
ve 3297 num .. ralı resmi ceridede ilan edilen talimatname m••C;J 
~afıa Vekaletinden almış oldukları müteahhitlik vesikası ve 
lıf zarflarını mezkur kanur.un tarifatı dairesinrle hazrrl1Y 
11 8 936 .. .. . 

· : gun~ s~at on d?rde katlar makbıız mt1k.ııhilinde oeı:;1,,o 
lar ınşaat daıresıne tevdı etmeleri lazımdır. (89) 2--'3 

Betonarme köprü inşaatı eksil .. m~ ilaııJ· 
Nafıa Bal{arılığından: 
Bal.ıkesir ~iJayetinde Ayvalık - İzmir yolu iizerinde (255~0 

ra keşıf bedelt Altınov- betonarme köprüsü insaa•mın J;o.• aı• 
u~ulifle eksiltmesi 17 • 8 • 936 pazartesi günü s~at • 16 da N,,fıtl 
kaletı Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyon odasııı-ia ' 
lacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna miiteferri evrak ( ız7.~) 
r~ş mukabilintie şose ve köprüler reisliğin<l:n alınabileceği g•"; 
tıyenler bu şartnameleri Balıkeı;ir nafıa müdürlüği.ıne miirac3 

derek görebilirler. ·rfJ 
. .Muvak~at teminat (1912) lira (50) kuruştur. Eksiltmeye r.! 
ıstıyenlerın resmi gazetenin 3297 sayılı niishasında erkan tıılı 
nameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olnı<ılat•· 

Müt~dhhit bh:zat mühendis olmadığı veya bir mühendisle ıı 
ber b_u ı~~ g_~rmediği tako:rde as.,.ari 10 metre açıklığında tıet~ r 
me hır kopru yapmış oldui!una dair vesika ibraz etmesi 1aı:ıt11 

Teklif mektuplarının i7 . 8 • 936 pazartesi günü saat ıs 1i'cı 
dar Ankarada şose ve köprüler reisliğine verme'eri 15zımıfır 

2-3392 
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9 AG 'S:.TOS 1936 PAZı\R 

MILLI MUBAFAA VEKALETİ 
.. "TIN ALMA KOMlSYONU lLANLARl 

Gedikli Erbaş Ha?' r,'"'mel mekteblerin~ 
talebe ahn1yor : . 

. . Erbaş hazırlama mektcplerı· 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedık~\H orta kısmın 6. sınıflarına 

nin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve ge : alınacaktır. 
da 5 sınıflı köy ilk mektep mezunlar d Mektebe giriş şartları as· 

2 - Bu mektepler yatılı ve pa~as~~r;r· . 
kertik şube ha~kanlıgından öğrenıle ı ı ~e gedikli Erbaş olmağa ;s· 

3 - Yukarda yanlı şartları taşıyan ZO evHıl 936 tarihine ka ar 
tekr 1 k .. 1ü rocuklarınııı en geç .. t uniş vı: evrakını 

ı o an oy ... • belerine muracaa e 9 mensup oldukları askerlık şu 2--334 
tamamlamış olmaları lfizımdır. ( 167 ) 

BİLİT. olan dokuz kalem sarracıye 
1 - Hepsine biçilen ederi 9326 lıra 

malzemesi kapalı zarfla ahnacaktırk. örneklerini görmek istiyen-
. • arasız alma ve 2 - Şartnamesını P . ona gelmeleri. 

lerin her gün öğleden ~onra 1ko~ı~nun 2 ve 3 cü maddelerinde Y~f 
3 - Eksiltmesine gırecek erın . minatları ile birlikte tekli 

zıh belgeleri 699 lira .. 4~. k~ruşi~~B-ı~;6 t;azartesi g~nü saat ~l 3~~~ mektuplarını ihale gunu 0 an Al Ko. na vermelerı. (130) 2-
en az bir saat evvel M. M. V. Sa. · 

_BtLlT d ğ ·ıe 75 adet ampul rntu-
15 çift seyyar eczayı bay,~ar;~:ı::~ 1 ~-~·;36 salı gUnü saat ~4 de· 

au pazarlıkla s~t~n atınaca.k~6SO) liradır. tlk temina~ı. (48) lıra .?5 

dir. Hepsine bıçılen eden t ··muneleri görmek ıstıyen her gun 
L. e ve mevcu nu l ğ irecek· .n;uruştur. Şartnam . a müracaat ve pazar ı n g . 
M M V Satın alma komısyonu.n .kle ve teminat mektubıle 

· · • 1 k nda gösterılen vesaı 1 . 
lerin 2490 sayı ı anu alma komisvonuna gelme en. 
birlikte belli gün ve saatında sa:ın (l28) 2-3268 

. . BfT.t1: 3z kuruş olan 100 bin metre 
1 - Beher metres~ne ~ıçıled~ -~d~rı yeniden kapalı zarfla eksilt· 

kılrflık be:re yilksek fıat ısten ıgın en 

meye konulmuştu~. M M V Sa. Al. Ko. dan alınır. 
2 _ Şartnamesı 160 ku_ruşa · • · 
3 - tlk teminat ;400 lıradır. ..nü saat 11 dedir. 
4 - İha1eı.ai 21 agustos 936 cuma g;ı . t e 2490 sayılı ka· 
5 - Eksiltmeye girecekler kanunı 1 te:;n:ler~e birlikte teklif 

numın 2 ve 3 üncü marldele \ de vazı 1 e g v un al· 
mektuplarını ihale saatrndan en az bir saat evvel ~- 34(;2 . 
nıa Ko. na vermeleri. (240) -

BfLtT 
• 1 ı 7600 kilo yün 

1 - Beher kilosuna biçilen eden 190 kuruş o an 
çorap ipliği kanalı 2!arfla eksiltmeye k~n~~m:~ı:a~· 11 dedir. 

2 - İhalesi 22 a~ustos 936 cumarte~ı ~un Al Ko dan alınır. 
3 _ Şartnamesi 167 ku.ruşa M. M. · a. · · 
4 - flk teminat 2r:os lıradır. • 2 90 sayılı kanu-

t kler kanunt temınat ve k 
5 - Eksiltmeye r rcc~ d 1 b lgelerle birlikte tel lif me • 

nun 2 V" 3 iincii madclelerın e yazı ı e 1 M M V satın alma 
" bir saat evve · · · tuplarrnı ihale saatından en az 2-3463 

Ko. na vermeleri. <241) 
BİL İT 

. 1 vha ile 105 kilo aleminyom ~~r· 
ı - 185 kilo _alemı~yom 1~~ç ~adığından yeniden bir ay mud· 

çin çivisinin eksıltmesıne ta ı çı 
detle pazarlıkla ek7iltnıeyde k1 _0n56";ut:r~e ilk inanç parası 42 lira 52 

2 _ Tahmin edılen be e ı ır a 

kuruc;.tur. i saat 14 dedir. . 
J - İh3lrsi 31·8-036 paT.artes . O ılr kanunun 2.3 UncU m:ıd· 

4 - El·siltmcve ı;irecek.1erı.~ ;49 ~~yve saatında M. JV[. V. satın 
delerinde istenilen bıl,,.elerı!e 1 

" e g 3563 
alma komisyonuna gelmelerı. (296) 

BİI.İT 
rrılaca~ı ilan edilen 2922 lira 

Miitcahhit nam ve hesabına yapt b. sr kalorifer kazanları ta-
ZS kuru kesif bedelli G.enel ~umı~v c';::n ıvafık görlilmediğinden 
miratma ihnle günü verılen fıyat o. Pa:rarlri!ı 13 Ağustos 936 
bir ay zarfında pazarlıkla v?pttrıla~1~rtırzı9 lira 17 kuruşlck temi-
perşembe ı:iinU saat 11 dcrlır. ste ı er . saatrnda M. 1\f. V. 
nıtt ve k:ınııni ves:ıikle birlikte p;>;,;ırlık gün ve 2-3565 
satın alma Ko. da bulunmalarr. (327) 

BİLİT 

1 - Muhtelif verlerde yaptırılacak olan 14 yeraltı tanglan ka

parasr 8747 lira 34 kuru~tur, d r 149946 lira 79 kuru tur. tık inanç 
2 - Bu insa:ıtın keşıf be e ı 

p:ınsr 8 47 lirn 34 kuruştur. •• ü saat ıs dedir. 
3 _ fh:ılesi 26·8·9~fi ç:ırc:amba r.un. q"'ri ve fennt artname ve 

•d :ır~n~mP nr'>1 t" tn ., • 
4 _ Ru incııata aı s b. • d · M M V satın alma komısyonun-

snfr evrnk 750 kuruş muka 1 ın e · · · 
dan alınır. 1 • 2490 cı;ıvılr kanunun 2 ve 3 en mad-

5 - EksiJtmeve '1'İrer.~1{ ~rın d 1 k bak:ınltvından alınaca~ fen
delerinde vazıb bl"lcelerı e ·:>.1vr~ tr !...:ımPr1e f<>t,.nrn ve helıcmehal 

1 1 hirlilr•r T' ~r• cı:ır,,. 1 t n" f'hlh·etn::ı,..,, ,.,. " 1 • t vr. tf'1r1if mektttP annı • 
• • " l:ın ve"i1r:ılar n terrnnıı 1m k 

ve,.ı1mesı fTICC'btırı o ' 1. k dar M M V. cı:-ttn a a O· . hh· ., .. 1t eve ıne a · · 
hııle sa!ltmden en f'C~ ..,

9
) 2-3566 

misyonuna verrnelerı. c3 .. 
tr.A 'N ...... . 

• . , ·~rılar·ık vamlar irin i!ıtenilen .rcnn.i ves!· 
l - ~ıvıırhekırde '.;1P d:ın alınamadığından bu yapı ışlerı ycnı· 

ka Bavındırhk bakanlıgın ' tu 
1 ı,. "l""'"··e konmuc; r. 327 den kap,.,lr 7nrf ıı e ."' 1• 15 kuruştur. İ:at i~anç pai"ası l 4 

2 _ Keşif bedelı 240457 ıra 

liradır. .. >• -.,.~t i r; dr.di:. 
3 - f halesi 25-8·9~6 s:>!

1
' tr_'a1 ··ıl~ - .. fet~., t .. ~:t·,ı;iın,.c;foi ::.t:r.aı- ic;ti· 

• sim ı e 1 ~~1 Vt: • 1 u•' ~ 
4 - Kecııfname. re 1 w rl:ı k"r.ıi~vr>nd:m ::Jr.l;:r. 

yenler ıı Hr:ı 5 kurııs .kar" kil"'~ •1 11~ bultiner.l:::r ki , 2,.r O f::\Vılr 
S - Rksiltmeve J!ırec~ .er~n ~ ~e~ilen ve bJv:.ıd·.-· ·~ h::k .. nlı· 

lrıınunun 2, 3 üncü mıı•Me erı~ \~~vctn:ımeler ic;in fnale ITTiniinden 
Vtnrlıtn ~lınm:><:T {'Cre1'"n ff'n"k eJ ~ müracaat edilerek buradan 
sekiz gün evel m~zk6r ba an 1 a ve behemehal verilmesi !"ec· 
alınacak bilP'elrrle ırl:ıri c:artn:t~ede ·n1't mektuplarını da ıhale 
huri olan vcsaikle birlikte teklı ve t~mı M M v satın alma ko
flMtrndan en l"eC bir stıat evveline ka a~ 3567 • 
nıLvonunıı vermeleri. (330) -

Adliye VeJ aletintlen: 
• 

' . . be• en çok doliuz 
1 - Cinai ilmi beşer adındakı kıtaptan en az ."" , • 

forma beherinden 2500 kitab olarak oazardlı~~n !:ıb~d~t:~e~.i~;dır 
2 - Beher formasrnın muhammen ~e e ! yı;mı o tur • 
3 - Muvakkat teminat miktarı 16 hr~ >:~r~ı kuruş b~ de Adli· 
4 - Pazarlık 17 aj!ııstos 936 pazartesı gunu saat on ş i 

ye Vekaleti Levazım Müdürlüğii odasında toplanac~k kom syon 

tarafından yapılacaktır. . d · rtnameyi 
5 - Pa-:ırhğa iştirak cdcccklerın b.u ,!ıu~~~ aır }: b lda 

An! arada Adliye Vekfilcti I.cvazı~ Miıd~r~u'iı~ı~d~n v;ar:~~~ ~la• 
Adliye Levazım memurluğundan ımza ~ •• rna ı ın c ktubu ile 
bilir~cr. Pazar güniı tcminatı.n~ havi makbuz ve Banka ~:3538 l<ornısvoııa müracaat etmelcn ılan olunur. (202) 

ULUS 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1LAN 
İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler için beş bin ton 

lavamarin kömürü 20 ağustos 936 perşembe günü saat onbeş buçuk· 
ta Tophanede satın alma komisyonunda kap~h zarfla a~rnacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 66350 liradır. tık temın.atı 4567 lıra 50 ku-

tur Şartnamesi 332 kuru" mukabilinde komısyondan nlınrr. İs· 
rus . " . k 1 ·1ı 1 teklilerin kanuni vesikaları ile beraber tekl~f me tup arını ı a e 
saatrndan bir saat cvel komisyona verrnelerı. (273) 2--3486 

İLAN 
Tüm hayvanatı için kapalı zarf ile 240 bin kilo kuru ot satın alı-

nacaktır. 7200 r b" ·1 • -
2 - Kuru otun beher kilosuna üçer kuruştan ıra ıçı mış • 

tir. d"' t b k Ç-3 _ İhalesi 11 • a:ustos. 936 salı günü saat on or uçu ta a-
nakkale askeri satın alma komisyonunda yapı~acaktır. . 

4 _ İstekliler ihaleden bir saat evvel teı:nınat. akçel.erı ol~n 540 
lirayı ve ihale kanununun 2. 3. üncü maddesındekı vcsaıkle bır saat 
evvel komisyona müracaat etmeleri. (143) 2-3277 

İLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatının senelik ihtiyacı olup ka~alı urf 

usulü ile münaakasaya konulan 304000 kilo yul~f .. 180000 kılo . rpa, 
380000 kilo kuru otun 14 - ağustos • 936 cuma gunu saat 16 da ıha • 
lesi vapılacaktır. . •. 

2 - Taliplerin yulaf için 828 lira ot için ~70 hra arpa ıçın 405 
liralık teminatı muvakkateleriyle Polatlı garnızon komutanlığı art· 
tırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları. .. •. 

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

iLAN .. .. .. k . 
Kolordunun yıllık ihtiyacı olan 120 ton kok komuru açı eksılt· 

me ile satrn alınacaktır . 
3 - İlk pey parası 198 liradır. • 
4 _İhalesi 20 ağustos 936 perşemhe günü s~at 16 da_.yapıla~aktır. 
5 - Evsaf ve şeraitini öğrenmek istiye.nl~~ın her gun komısyo-

numuza ve eksiltmeye gireceklerin de belh gun ve saatte Çorluda 
Kor satın alma komisyonuna müracaatları (263) 2-3470 

İLAN 
1 - Bergama kıtaatı için 393 ton kuru ot kapalı zarf usuli ile 

satın alınacaktır. . . . . 
2 - Malın tahmin bedeli 11790 liradır. Birıncı temınatı 884 lıra 

25 kuruştur. 4 d B k " 
3 - İhalesi 17.8.936 pazartesi günü saat 1 e ergama ns erı 

satın alma binasında yapılacaktır. k 
ı ki. 1 1 b" . cı" teminatlarını ve ban a mektupla-4 _ ste ı o an arın ırın 1 B 1· 

· 1 ·h 1 saatinden eve crgama ma ıye 
rınr veyasut tahvılat arını ı. a e 
veznesine teslim edeceklerdır. . . . h .. k . 

E f t amesini görmek istıyenlcr ıçın ergun omıs-S - vsa ve şar n 
51 yon açıktır. (179) 2-33 

İl.AN 
Miktarı muhammen B. İlk temınat 

Cinsi Kilo Lira Lira 
Sade yağı 3200 2560 192 , 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 3200 kılo. sade 
yağı 14 ağustos 936 cuma günü saat 14: 1 ~ye ka?ar a~ık eksı.Itme 
suretile satın alınacaktır. İsteklilerin 192 ]ıradan ıbaret ılk tcmınat· 
)arını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebcciliğinc yatırarak belli 
gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(60) 2-3223 

lLAN 
ı _ Erzurum garnizonu ihtiyacı için kapalı zarf usulı ıle Dir 

milyon iki yüz bin kilo pelit meşe odunu münakasaya konulmuştur. 
Bu odunun maktaı Kigı kazasının ermiş köyü civarındaki Endiris 
Devlet ormanlarından verilecektir. İhalesi 17 ağustos 936 pazartesi 
günü saat onbeştedir. Teminatı muvakkatesi 1800 liradır. Taliple· 
rin şartnamesini görmek üzere her gün ve ihaleye iştirak edecekle· 
rin teklif mektupları ile birlikte muayyen gün ve saatte müstah· 
kem mevki binasında kor satın alma komisyonuna miiracaatları. 

(196) 2--3374 

JLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf uı;uli ile 

münakasaya konulan una talip çıkmadığından tekrar münakasaya 
konulmuş ve 17 ağustos 935 pazartesi günü saat 16 da ihalesi yapı· 
lacaktır. 

2 - Taliplerin 810 liralık teminatı muvakkateleri ile ihale günü 
artırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün öğleden sonra komis-
yonumuza müracaat edebilir. (274) 2-3487 

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

Saman kapalı eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Knpalr eksiltme 1tilnü 17-8-936 pazartesi günil. Samanın saat 

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

Kuru otun ilk teminatı 2025 Jira samanın 600 liradır. 
4 - Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün eksiltmeye gi

receklerin belli vesikaları ile muayyen ~ün ve saatlerinden birer saat 
evci teminatlarını uıulen vererek tam saatinde teklif mektupları 
ile kırklar eli tüm satın alma komisyonunda bulunmaları. 

(163) 2-3372 
il.AN 

İstanbul k"umandanlığı birlikleri hayvanatrnın ihtiya~ları olan 
568 ton samanın ihalesi 24-8-936 pazartesi günü saat on dört buçuk· 
ta yapılacaktır. Muhammen tutarı 15620 liradır. Şartname i her gün 
komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 1172 liralık Uk teminat 
n>al(buz veya mektupları ile ber~ber 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
ma(]delerindeki vesnikle beraber ıhıılc;jle nen az bir saat evveline ka· 
dar teklif mektunlarını Fındıklıda kom~tanlık satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (336) 2-3568 

lLA.N 
t tanbul komutanlığr motörlU vasıtaları icin lüzumu olan 48206 

kilo benzin satın alınacaktır. İhalesi 24.8.936 pazartesi günü saat 
onbeşte kap .. h zarfla yapılacaktır. Muhammen tutarı 15908 liradır. 
Sartnam,.si lıe~ gün komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 1193 
liralık ilk teminat mnt:bur veya mektuplan ile 2490 aayılr kanunun 
2, 3 Uncu maddelerindeki yarılı vesailde ihaleden en aı: bir ımat ev
veline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna vermeleri. (335) 2-3569 

İLAN 
İstanbul kumandanlığı birlikleri haynnatı ihtiyacı otan 862 ton 

kuru ot 24-8-936 pazartesi gUnü saa.t 14.45 de kapalı 2 arfla tın ah· 
n caktır. Muhammen tutarı 2S015 lıradır. Şartnamesi 250 kuruş mu
kabilinde verildiği gibi komisyonumuzda da her gün görülebilir. 
İsteklilerin 2102 liralık i~.k t~minat ma~bur _veya mektuplnrı ile 
2490 sayılı kanunun 2, 3 uncU maddclerındekı vesaikle beraber iha· 
leden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık &atın alma komisyonuna vermeleri. (334) 2-3570 

İLAN 
İstanbul komutanlığı birlikleri ihtiyacı olan iki bin yüz otuz be 

ton levemarin kömürünün ihalesi 25-8-936 salı günü saat onbe te 
kapalı zarfla yapılacaktır. 28288 lira 75 kuruştur. İlk teminatı 2121 
lira 66 kuruştur. Şartnamesi ve evsafı her komisyonda görülebile· 

ceği gibi 142 kuru_§ mukabilinde de alınabilir. İsteklilerin belli gün-
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de ihale saatından c~ az bir saat evvr~.ııe ~adar ilk teminat mek· 
tup veya makbuzlar,ı ile 2490 sayıl• itanunun 2. 3. üncü maddelerin· 
deki vesaikle bir1il:tc teklif :nv:.ı;tuplarını Fındıklıda satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. (31? / 2-3571 

İLAN 
l - Dnizli ~ıt'ası hayvanatının yıllık ihtiyacı olan 313000 kilo 

yula~ 26-8-936 çar~amba giınü saat 17 de lspartada askeri satın alma 
komısyonunda kapalı ~arf usuli ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat temınatı 1292 lira ve tahmin bedeli beş buçuk ku· 
ruştan ibaret olup şartnamesi komisyonumuzdadır. (346) 2-3574 

İLAN 
1 - ~sparta garnizonunun 241~0~ ve Antalya garnizonunun 

27600_0 ~~I~ u~ları ~apah zarf us~lı ıle eksiltmeye konulmuştur. 
Her ıkısının ıhalcsı Isparta a.skcrı satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

2 - Isparta garnizonu ununun ihalesi 25-8-936 sah günü saat 
on yedide ve teminatı muvakkatcsi 2269 lira ve tahmin bedeli 28920 
liradır. Antalya garnizonu ununun ihalesi 24-8-936 saat onbe tedir. 
Teminatı 2277 lira ve tahmin bedeli 30360 liradır. (347) 2-3575 

1 ASKERi F ABRIKALAR UMUM MÜDÜRJ .OCO 1 
SA TIN ALMA KOMiSYONU 1LANLA.Rl 

20 KALEM RESİM MALZEMESİ 

Tahmin edilen bedeli (3200) lira olan yukarda miktarı ve cınsi 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum Müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 28 ağustos 936 tarihinde cuma günü saat 14 te açık ek• 
siltme ile ihale etlilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (240) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (218) 2-3508 

l TON KLOR KALSYUM 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan yukarda miktarı ve cınsı 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misvonunca 28 ağustos 936 tarihinde cuma günü saat 14 de pazar· 
Irk ile iha1e edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri· 
tir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 52) lira (50) kuru 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mr .. kür gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (257) 2-3510 

100 • 200 TON MUTAHHAR PAMUK 

·rahmin edilen bedeli 90000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 25 eyliıl 936 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname (dört) lirı.ı. (50) kuruş muknbilindc 
komisyondan verilir. Taliplerin muvaklint teminat olan (5750) lira· 

ı havi teklif mektuplarını mczkQr gUnde saat 14 e kadar komisyo· 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad· 
delerindeki vesaiklc mezkur gün ve s:ıatte komisyona müracaathrı, 

(255) 2-3509 

KIRIKKALEDE 6 ADET ANBAR VE ATELYE İNŞASI 

Keşif bedeli (66485) lira olan yukarda yazılı inşaat Askeri Fab· 
rikalar. ~mum Müdiirlüğü Satın Alma Komisvonunca 25 ağustos 
936 tarılıınde salr günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Sartname (ü') lira (33) kuruş mukabiliııae komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan ( 4574) lira (25) kuru u havi tek
lif mektuplarını mezk<lr giincle saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ynzı· 
h vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 

1 
(217) 2-3507 

O. O. YOLLARJ VE LIMANLARI UMUM 
MÜDÜRLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 
İdaremiz ihtiyacı için aşağıda vahidi fiatı ve ocak kilometreleri 

yazılı bulunan (18000) metre mikabı balast kapalı zarf usulü ile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme (24 • 8 • 936) tarihine rastlıyan pazartesi günü aat 15 
de Kayseri'de dördüncü mıntaka işletme komisyonunca yapılacak· 
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1380) lira teminatı muvakkate ver 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü madde· 

si mucibince eksiltmeye girmeğc manii kanuni bir hali bulunmadı· 
ğına dair beyanname ile Resmr gazetenin 1 • S • 936 gün ve 3296 sa· 
yılı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmı 
vesika ve tekliflerini eksiltme giinü muayyen olan saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri H\zımdır. 

Bu işe aid şartname ve mukavelenameler dördüncü mıntaka iş • 
letme müdürlüğlinde, Ankarada yol reisliğinde ve Samsun, Sivas 
istasyonlarında parasız olarak dağıtılmaktadır. (264) 

Balast Vahidi Fiatı Taş ocağı 
metre mikabı Kr K. M. 

2000 100 483 + 000 
2000 100 483 + 000 
2000 110 362 + 369 

,2000 110 362 + 369 
2000 100 7 + 000 
2000 ıoo ~ ıo + 600 
2000 100 58 + 000 
2000, 100 215 + 000 
2000 lOO 279 + 2R2 

2-3471 

11 .. AN 
Mu.?ammtn bedeli 9975 lira olan 610 tonu safi meşe, 720 tonu 

çam gurgen meşe veya bunların mahlOtu olınak üzere cem'an 1330 
!on odun 19-8-1936 çarşamba günü saat 15,15 de kapalı zarf usulU 
ılc Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 748,13 lirlrk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. 3297 
No .. lu nüshasında inti~ar etmiş olan talimatname dairesinde nlınmıı 
vesıka ve tekliflerini aynı giln saat 14,15 e kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri Uizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· 
da~paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehirde mağaza Şef· 
li~ınden, Adapazarında İstasyon Şefliğinden, Bahkesirdc lşletme 
Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (245) 2-344F' 

ANKA~A DÖRDÜNCÜ iCRA MEMURLUÔUNDAN: 
15?8~ kılo maden kömürünün 14-8-936 tarihine tesadüf eden cu· 

ma günu saat 14·1~ e. ka~ar ist~syonda D. D. yolları anbarmda bir 
vagon ~eru~unda ıh~ıyatı tedbır olmak üzere satışı icra edileceğin· 
den talıple.~ın mezkur gün ve saatta mahallinde hazır bulunacak 
memura muracaatlan, fazla malCimat istiyenlerin de diremizin 936 
5378 numarah dosyaya müracaatla maliunat almaları ilan olunur. 

2-2559 

Ankara f]haylığından : 
• Vilayet. damızlık .ay~ır d_eposunun senelik ihtiyacı olan on bin 

kılo yul~f ~~e .. on sekız brn .lnlo kuru otun nçık eksiltme ile 24.s.n 6 
paza~tcsı ~nu saat 16 da vılayet daimi enciimende ihale edilecc "n· 
den ıste~lıler şartnameyi görmek üzere Baytar mlidürhi t\ne m ıra-
caatları ılan olunur. (315) 2-3550 
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Selıir Bahcesi Sinemüsı 
~ ~ 

9, 15 Bu ak~am 9.15 

Tarzan Geliyor 
Tamamen tiirk~c sözlii 

Gt·!c•('l'k film Ankaratla ilk tlt'f a 

ÇAN Al(KAl_JE 
lUontrö zaf erjnden e\·el n~ ~onra Tiirk"e sözlii 

en;v---

1 ANKARA BEl..EDIY E Rl'.ISLIC~ iLANLAR! 1 
1 - Ycnisehirde 1073 üncü adada 1 parselınde 169 metre murau-

baı ada fazla~ı on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (845) liradır. 
3 - Muvakkat teminat 63 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gü? ~azı i!=.leri kalem~

ne ve istekliierin de 21 - agustos - 936 cumı ~,.ınu saat on buc;u .. ta 
belediye encümenine müracaatları. (229) 2-3409 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1173 üncü ad~da 6 parselinde 29,50 metre mu -

rabbaı a<la fazlası on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 147,5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (11) liradır. . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler ~~r .. gün yazı işleri kalemı-

ne ve istckıilerin de 18 ağustos 936 sair gunu saat on bucukta Bele-
diye Encümenine müracaatları. (230) 2-3410 

İLAN 
ı- Yenişehirde 1162 inci adada 21 parselinde 32 metre murabbaı 

ada fazlası on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli (192) lıradır. 
3- Muvakkat teminatı (14) liradır. . 
4- Şartnamesini gör~mek foteyenler lıe~.g~!1 yazı işleri kalemıne 

ve isteklilerin de 21 /agustos 936 cuma gunu saat on buçukta Be-
lediye Eacümenine müracaatları. (232) 2-3412 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1034 numaralı adada 2 parselinde Veli ve Vehbi 

arsalarile fuyulanan 359 metre murabbaı yer on beş gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli (2513) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (188,47) liradır. 
4- Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 181 ağustos/936 salı günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatlarr. (233) 2-3413 

Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltme ilanı 

Tunceli Nafıa Direl~törlüğüııclen : 
ı - Eksiltmeye kcnulan iş (Dördüncü umumi müfettişlik mın

takası dahilinde takriben 102 kilometre uzunluğundaki Elfiziz-Plür 
yolunun tesviyei türabiye, sınai imalat, ve makadam şosesi in~aatı) 
dır. 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli ( 500 000) liradır 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık isleri genel şartnamesi 
D - Tesvivei türabiye. şose ve karıir inşaata dair fenni ~rtname 
E - Hususi şartname 
F - Sitsilei fiat cetveli 
G - Taş, kum, su, grafiği 

İstiyenler bayındırlık işleri genel şartnamesi :'e fennı şartı;-am~y~ 
dairede tetkik ve mütalea ve diğer şartnamelerı ev evrakı on ıkı 
buçuk lira bedel mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti Soseler idare
sinden ve Elaziz'de Tunceli Nafıa dairesitıden alabilirler. 

3 - Eksiltme 24-8-936 tarihinde pazartesi günü sut 15 de Ela
zizde Tı•nceli Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - F.~siltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Ek9'1tmeye girebilmek icin isteklinin 23,750 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka Ticaret Odası vesik?.sını ve Nafıa 
Vekaletinden ic;tihsal edilmiş yol ve teferrüatı müteahhitlii"i ehli-
yet vesi\..l'!c:mı haiz olup göstermesi lazımdır. • 

6 - Teklif mcktuolan yukıırda 3 cü maddede yazılı saatten bı.r 
saat evveline k:ıdar Elfiziz ve Tunceli vilayeti Nafıa dairesine getı
rerek eksiltme komisvonu reisliiğne makhuz mukabilinde verilecek
tir. Pos·~ i'e pönderilecek mektupların nihavet 3 CÜ maode::h: yazılı 
c:a:ıte kadar ~elmis olması ve dıs zarfın mühiir mumu ile iy:cc ka
t .,., lmr" "1ması lazımdır. Poc:ta<la olncak gecikmeler kabul edile-

. <279, 2-~~42 

"aıı ilba~rlığından: 
' 

1 - Yanın Havasor ovasında ve Van ile Edremit köyü arasında 
beheri 366 lira 77 kuruştan yaptırılacak olan 250 göçmen evlerine ~it 
yapılan eksiltme ilanında müddettinden 15 gün geçtiği halde talıp 
çıkmadığmdan onar onar müteferrik suretle pazarlıkla yaptırılma
sı için 16 ağustos 936 giınüne kadar eksiltmeye konulmuştur. 

2 -11\liplerin Van ilbaylığına müracaatları. (304) 2-3546 

Jandaı~ma Genel l{omutaıılığı .\11-

kara Satıııalma l(omi~yoııundan : 
1 - Vasıfiarına uygun ve mtrsine elli iki kurus değer biçilen 

(163,000) metre ya lık clbi..elik 24.8.936 pazartesi günü saat (11) 
de kapalı zarf usulü ik satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (424) kuruş karşılığında komisyondan alınabi
lir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin (5488) lira ilk teminat makbuz 
veya bauka mektubu ile sartnamede yazılı belgeler icinde bulundu
rulacak olan teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en az bir saat 
evel komisyona vermiş olmaları. (291) 2-3543 

Ankara Birinci Mıntaka Tapu 
Sicil Muhaf ızhğından 

Ankanwua Lakafos mevkiinde kfiin olup 4/2905 umum eski 23 
yeni No. hı nrginin 318 tahririnde Kürt oğlu Hüseyin ve yeni tah
ririnde Canbaz Hasan adına yazılı olan bağın Balyoş oğul1armdan 
Hüscyia ol!'ts Hasan veresesi tarafından senetsiz tasarrufttan tapu
ya tescili lstenilmi tir. Sözil geçen yerin mülkiyeti hnkkında tah
kikat yapılmak üzere 3.9.936 cuma giınü saat 11 de yerine memur 
gönderileceğinden bu yerde benim hakkım var diyenlerin ellerinde
ki belge ile birlikte Ankara Birinci mıntaka tapu sicil muhafızlığı
na baş vuıımaları ve yahut tayin edilen glinde yerine varacak olan 

memura müracaat etmeleri bildirilir. (303) 2-3545 

• 

ULUS 

Ankara Valiliğinden : 
Stadyum ve Hipodrom alanında kullanılmak üzere bir traktör ile 

altı adet çim makinesi 30 • 7 - 936 da ihalesi yapılmak için kapalı 
tarf usuliyle ek,;iltmeye konulmuş ise de istekliler tarafından tek
li fedilen bedel Jayiki hadde görülmemiş olduğundan mezkur maki
neh.r 30-7-936 tarihinde itibaren bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. 

.Keşif bedeli 5000 liradan ibaret olan bu makineler için isteklile
rin 375 liralık teminat mektupları ve ticaret odası vesikalariyle bir
likte her pazartesi ve perşembe günleri saat 16 da vilayet binasın • 
da toplanan daimi encümene gelmeleri ve şartnameleri görmek üz
re vilayet nafıa müdürlüğüne baş vurmaları (266) 2-3473 ----- ..,___~~~----------------------------------~ Elaziz i~kan 1\lüdürlüğünden: 

1 - Karakocanın Tepe köyünde yapılacak elli çift göçmen evi 
kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher çift evin bedeli (756) lira (51) kuruş olduğuna na
zaran elli cift evin mer.muu keşif bedeli (37825) lira olup muvakkat 
teminatı (2836) lira (87) kuru~tur. 

3 - Bu eksiltmeve ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Kesif cetv01

• 

C - Re~: ..... 11e phinlar. 
İsti .. erıier bu evrakrn suretlerini bir lira ücret mukabilinde Is

l{;n dairesinrien alabilirler. 
4 - Teklif mekturıları 19 • 8 - 936 tarihine rastlıyan carşamba 

günii saat l 5 e kanar fslı:an mii<'liirlüiTiine verilmiş olması şarttır. 
5 - Eksiltmeye iştirak etmek için Nafıaca musaddak bir ehli

yet vesikası gösterilmesi Jazrmdır. 
6 - Postada olan mektuolar 4 üncü maddede yazılı saatın hita

mrn:ı kadar gelmiş bulunacaktır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

7 - Bu şerait dairesinde talip olanların İskan Müdürlii<7üne mü-
racaat eylemeleri ilan olunur. (265) 2-3472 

,. J .1 ... __ _ 

Karacabey Belediyesinden : 
1 - Karacabey kasabasına 15 kilometre mesafede 

''Gölecik'' suyu getirilecektir. Bu suyun inşa ve tesis masraf 
şif bedeli "77233" lira "98'' kuruştur. 

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

3 - Eksiltme 28-7-1936 tarihinden 28-8-1935 tarihine 
gün devam edecektir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat mikdarı "5111'' lira "70" kuruştur. 
6 - İsteklilerin Nafıa Vekaletince El1i Bin liradan Y 

lerde müteahhid olabileceklerini gösterir vesaik ibraz e 
şarttır. 

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

Gümrük ve inhisarlar -
Vekaletind 

1 - Vekalet müstahdemleri için 29 takım erkek elbisesi, S 
kadın kostümü, 7 tane erkek paltosunun kumaşı Vekalettell 
mek ve diğer malzemesi müteahhide aid olmak üzere Ji 
pazarlığa konulmuştur. Bu işe aid şartnameler Vekalet 
Müdürlüğünde görülebilir. 

2 - Bu işin tahmin edilen bedeli (344) lira olup muvak 
minatı (25) lira (80) kuruştur. 

3 - Pazarlık 11-8-1936 salı günü saat 14 de Vekalet I.evaz 
dürlüğünde kurulacak Alım satım komisyonunda yapılacağın< 
teklilerin muvakkat teminatlarını Vekalet veznesine ya 
alacakları makbuzlarla ve 

a) Ünvan ve ruhsat tezkeresi 
b) Nüfus tezkeresi 

ile birlikte muayyen vaktinde bu komisyona başvurmalarr. 

NAS1J2 llAC1 

kimya miihendisliği talı· . 
KANZUK 

için Almanyaya ta.lehe 
gönderilecektir, 

·Tür~iye şeker fabrikaları 
A. Ş. inden: 

Fabrikamızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet zarfında lisan ve fen dersleri 
için lüzumlu olan hazırhklann ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika işlerinde çalışmaya 
müsait 2-3 lise mezunu her sene kimya mühendisliği tahsili için Almanyaya gönderi
lecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notlart en iyi ve Almanya'ya gönderilmede fabrikada bir 
senelik stajda muvaffak olanlar intihap edilecektir. 

İsteklilerin 1 eylUI 1936 ya kadar aşağıdaki vesikaları Eskişehir' ele Türki ı e Seker 
Fabrikaları A. Ş. Genel Direktörlüğime göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sıhhat raporu 
3 - Mektep şehacietnamesi musaddak sureti 
4 - Olgunluk notları ,, ,, 
5 - 9 X 12 eb'admda üç boy fotoğrafı. 

(284) 2-3493 

Af)1on yetiştirenlerin nazarı dikkatine 
Uyuşturucu Maddeler inhisarından: 

Afyon yetiştiricilerin menfaatlarını göz önünde tutan 
idaremiz, bu seneki mahsulü Türkiye Ziraat Bankası vası

tasiy le doğrudan doğruya müstahsilden alacaktır. 
Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar alı~ m e r k e z i 

ittihaz edildiğinden afyon yetiştiricilerin kendilerine en 
yakın olan mezkur şehir ve kasabalardaki Ziraat Bankası 

:t şube veya sandıklarına müracaatla icabeden tafsilatı alma 
ları lüzumu ehemiyetle ilan olunur. 

Alım merkezleri: Amasya, (Akşehir - Ilgın) Afyonkara
hisar, Aydın, Balıkesir, Çorum, (Eskişehir - Bilecik), Gü
müşhacı töy, Konya. Kütahya, <Isparta - Burdur) Malatya 
Tokat, Zile. (177) 2 - 3539 

.-:ı:rı:§!:l!gmmıe 

En eski nasırlan bile pC 
bir zamanda tamamen ve 
den çıkarır. 

Umumi deposu: tngitis 
zuk eczanesi, her eczanede 
nur, ciddı ve müeasir bir 
ilacıdır. 

Beher 
Sayıfa Santimi Sayıfa S 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
f! 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve 
çıkan kitaplara aid Hani 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bede 
maktu yüz otuz kuruştut-

3 - Tebrik, teşekkür, 
lenme, vefat ve katı 
ilanlarından maktuan bet 
alınır. 

Seneliği 17 Lira 30 
6 Aylığı 9 " 16 
1 Aylığı 5 " 9 

Posta Ucreti gönderil 
~ mektublara cevab veril 

J. l'eu .. tl KoPHltrl (Otlfttl ve Kt· 
Mef'lert wOcudu 1ıkm•llauı11 te.-ııDltl 
temht •-'ır Sıvt,..lillne h•tıı ııt1111ılıı• 

••••" wücutu 1umutıtır "'' ıncettlr 
Fırıll•r Ke"'ırler 6 llrıdı,. .. 
Kortılır (Ga l,. ı) ıvtrı•le bırıbır 

25 llreda• lllberoft 

......... , ..... . ı 

YEN1ŞEHIRDE 

Satılık Evler YENi SiNEMA 
lsmetpaşa caddesinde (600) 

mette bahçe ortasındaki çift ev
ler satılıktır. Telefon 2640 No. 
ya nıüraeaat. 2-3583 

· İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ldaıe 
eden Vazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çank1Tı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştıı:.. 

BUGÜN BU GECE 
Yaz mevsimi dolayıaiyle aenenin en güzel ve aeçilmi, iki filmi birden 

1- K L E O P A T R A 
CLAUDETTE COLBERT 

ilave olarak misli görülmemiş bir heyecan ve korku filmı. 

KANLI KARGA 
BORIS K.ARLOF - BELA LUGOSl 

Filmlerin uzunluğu dolayısiyle geceleri yalnız bir film gösterilecekt·r. 


