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llaftalık icmal Siyasi 
neden iki seneye çıkardı. Bu, Alman 
yaya sulh zamanında bir rnılyon kadar 
asker temin edecekti. Hafta içinde 
Fransa bu yolda yeni bir adım atmıştır. 
Yapılan bir kabine toplantı ında Fran· 
sadaki isuhkimların takviyesi ve mev· 
cud silahların daha mukcmmelle tiril· 
rnesi içın be milyar frank kad r bır 
paranın rfına karar verildi. Bu para
nın bUyuk bir kısmı taY} are kuvvetle
ri içın sarfedilecektir. Gorulüyor ki 
Fransa kemmiyetten ziy de keyfıyct 
iızerinde durmaya karar vcrmi tır. Ya
ni Ruıyada ve Almanyada olduğu gibi, 
asker mikdarını artırmıyor. Esa en bu 
noktada Almanya ile rekabete giri e
mez de. A iman yaya nazaran. Fransanın 

26Eylôl dil bayramı kutlama 
programı hazırlandı 

KtlctJK .. TA 'T -
TOPI, TiSi 

iSPANYA VAZiYETi 

İspanyadaki kanlr boğuşma bütun 
hafta devam etti. Çetin bir mucadelc
den sonr a iler şimalde Fran • 
sa hududuna yakın trun şehri· 
ni ele geçırdiler. Bu şehrin iş· 
galini de tıpkı Badojos i gal edil
di · i z man oldugu gıbi bir kıtal ta
kib et •. 1şgalın ehcmiyeti şundadır ki 
lrun, fr, nsız hududunun ilzerinde bu· 
lundu undan, İspanyadaki hükumet ta· 
raftarl rivle Fr nsanın bu noktada te· 
tna r kesilmektedir. Binaenaleyh, bu· 
rad '·i hükUmet kuvvetlerinin tecridi
ne dQ ru bır adım atılmıştır, denilebi
lir. Snnra bu zafer asilere. Sen Sebasti
yenc kar ı t arruz edecek kuvvet ayır
tnalarına imk n veriyor Nitekim lrun
d n sonra bu ehir de alınmıştır. 

LO'f'.JDRA iÇTiMAI 

İspanyada iki kuvvet birbiriyle mil
tadele ederken, bu mücadeleye karıt
anam.,k için Fransa tarafından yapıJan 
te ebhiis de I..ondrada toplanan bir kon· 
feran da muz kere ıemıni olmuştur. 
MalCim-tur ki bu teklif Fransa tarafın
dan ileri surulmU ve uzun muhabcre
lerden sonr butün devletler tatafın
d n "e s ıttbarile,, kabul edılmı ti. 
§imdi bu bil raflı ın tatbikine ne a
r-et etmek ı ın bir komisyon teşkıli 
b hse mevzudı r. J..ondradaki konuşma· 
lar bu k m nun tctkıli etrafında 
g<!çmektedır Anc k bıt raflı ın tatbıkin
d e mıi ır ol ak vazıyette bulunan 
l>ortekiz, ı tim ı tirak etmedi inden 
k nfl;rans bırkaç gun 110nrava bırakıl
tnı"tır. Porteki in dnha do rusu Por
'tel i ,. i Sal :ı r hUkOmetfnın scmpa
ıtı i a ' r rtır. Ancak 809V listle e ta
r r o' r v r H tt haft ar ı 
b k r p t ı ı h rb yemi i 1d bu ~ 
t\ n bir kıvam çıkmı tır 

NÜREMB RG KONGRESi 
Senede b ir defa Nuremb r chrin-

~e toplan n N zı kon resı, butUn dun
yanm ı k ını U erine çeker. Hıtler 
bu i çtim d hukumetin bir cnelık f -
al h eti h k ında alman hıılkına, hatta 

d layıs'vlc dilny ya hesap verir, ve 
~clccck sene içinde yapaca ı işlerin 
P ogrıımını izah eder. Hafta arası seki

zinci kon re toplandı ki. bu. Hitler 
parti inin iktidarı eline 1 dıktan sonra 
Yaptı~, d6rdlincu kongre otuyor. Hit-
1er bu kon relerin her birnide diln)•a
yı yeni bir sUrpriz kar ısında bırakır. 
Meaclil geçen sene ansızın Reichs.tag 
nıcclisini içtimaa çağırarak . y0ahudıler 
aleyhindekı parti prensiplerını kanun: 
laşhran kararlar verdirmisti. Bu senekı 
ikon!Prede oyle bir sürpriz olmamı tır. 
~:litler aöyledigi uzun bir nutukta Nazi 
Almanya mın dört yıllık çatışmasını 
ıanlattı: A !manya silah noktasında her 
devletle mU avidir. Almanya Ren rnın- • 
'takasını askerilestirmiftir. Hıtler, bun
ları i h ettikten sonra Almanvanın 
omur ... cve olan ihtiyacı üzerinde ıs

rarla dımhı. Hu. Almanya için heın b~
Yük ı'!~vlet olması itibariyle bir haysı
Yet. hem de ikusadi bir zaruret mese
lesidir Bu nutukta Almanya için yeni· 
den çt ·1rn dort senelik bir iktısadi 
Progrnm da izah edildi. Bu progra~ 
~öre, Almanya dört sene içinde kendı 
:thtivacı icin her şeyi yetiştrecck. Ha
tibin, lizerinde en çok durduğu nokta, 
lcomlinistlik ve yahudilik olmuştur. 
liitler komünistlikte yaln z AlmAnya 
için değil. bUtUn Avr., .. ~a için tehlike 
Eörüvor. Ve ~ rupayı ikaz ediyor. 

lfitlerin bu sözlerinden gelecek ay 
toplanacak olaı 'Lokarno konferansın· 
d Almanyanın takib edeceği hattı ha
reket hakkında bir fikir edinilcbılir. 

SILAJILANMA YARIŞINDA 
fi'RANSA 

Silahlanma yarışı butUn hararetiyle 

devaın ediyor İki h fta cvel, ~et 
~uaya, aııkerli e başlama yaşını yırml-
birden ondokuza indinneğe karar ver· 
~· kil 1 ti. Almıı·ıya buna karşılık olma • 
tere, derhal ulctrlik müddetini bir •~ 

1 

(Sonu 3. üncü sayfacla) 

İstanbul, 13 (A.A.) - Turlc Dil 
Kurumu Genel Sekreterlıginden: 

l. - İlk turk dıl kurultayının top
landı ı 26 eylulde, bundan onceki yal· 
larda olduğu gibi, dil bayramı Türk 
Dil Kurumu Uy lerl, Halkcvlerı, gaze
teler ve yurdun dilseverlerı arasında 

kutlanacaktır. 

2 - 26 cylCıl 1936 cwn rte i gunU 
saat ıs <le Ankara ve lst nbul cradyo
ları bırle tirilecek ve kurum adına bir 

soylev veni tektir. Bu söylev butUn 1 
Halkevlerinde radyo ile dınleneccktır. 

S - Halkevlerı, aöylev aaatınden 

Asiler Sen -Sebastieni aldı 

Talevera ceplıesinde lıarb bütüıı 
siddetiııle devanı etınektedir 

Sen Sebastien ııaıııyor 

• 
Hend y 13 (A A) - Na 

kuvv tler dUn gece yarııı Sen 
tiycne ırmışlerdır. Talevcr 
de har b t n ıddcüyle de'll 

t d • 

"h i r , mu"" 
Sebastlyen: ıs ·(A A) - U n 

h 

1run 

Bitler Almanyayı tehdid eden 

bol~evizmuen hah etti 

Devlet Reisi Biz Alrnaıı 
zamandan 
dedi. Siyasi 

Nurenbcrg • 

13 (AA) - Bu 
sabah B Hıtler. 
motörlü kıt 1 r 
önunde soyle· 
rniş oldu u nut· 
kunda e cuml 
demı tir kı 

yenml 
muz eskı rakı· 
bımiz. aramı da 

tahrikat yapma· 
ğa u raşıyor. 

Yuınrugu ile 
zı tchdıt edı· 
yor. fakat bı,. 

hakkımız• 
zım 

da vehme h; va· 
le kapılmasın. 

ziyade lıazırız. 
kuvvetlerin 

ıı ü m ay i ş i bitti 

lıer 

Bız. her uman· 
dan zıyade ha· B H tlu M re al Maken en ve Blo mbtrglr berabtr 

zırız. Yabancı ıncmlek ede h lk mayı davet et01edlm Fakat '11YCl 
klitl ten. naayonal ıos)ah !atı m davet ede k olurum tıddcth alkıt· 
aleyhinde ve bolfevıım Jehınde hır la ' bır tek nUmayıtc davet cdcccfım 
kım nuınaytflel' ıcraaına teşvik ve O numa ıtııı de dıaıphnden mahrum 
böyle numayıt1ere davet edihJ'or. Ben, on bın yicml bin kıfİ delil mılyonlar-
fimdiye kadu Abn&nya'yı haç bır nU· (Sonu 4. anca aylada) 

?ne veya sonra kendi bolg lcrindeki 
ımk na gorc dıl hakkında konferans
lar vermek, ıirler okutmak ve turlü 
ıtezahUrlerde bulunmak suretiyle dil 

bi yramını kutlıyacaklardır. Halkevlc
r nd vcrılcn konferanslar '<e okunan 
şıırlerın bır kopyesı 1 ürk Dil Kuru

mu C ncl S kret rlı ın gond nlccek· 
tır 

4 ·ı - urkıye g tclerı 26 ylul 
19J6 1 d y ı arın a dıl bayr mını kutla-
y klar ve 1 ürkıycde dıl çalışmaları 
uı rine yazılar yazacaklardrr. Bu ya-

(Sonu 4. ü11cD sayfada) 

Düıı11a siyasi vazi· 
yeti gö1·ü üldii 
Pr g, 13 ( . 

A) - B. Sto· 
> dınovıç ve H. 
Ant n .o \ 
B. Krofta dün 
kil gunun bu 
yük bır kı mı 

lnm lcrdır. 
B. Bene , ken-
dılcrını o le ) c B. Bene§ 
me ınc nlıko) muş ve sonra ke ı ıi 

~ 
ıle Avrupanın umumi aıyas ttı v ini-,;.,·.( p o r") ~~ hassa k çuk ant ntın Almanya, Lchı • 

Ü·: ~ ~ tan, Sov)et Rı •>a'ra karşı takib 1• 

, ::: a · mekte oldugu aıyaset 'hakkında göruş· 
- ~ mU§tlir. Bu goruşme, ıki a t devam 

H lk 
etmiştir. 

a evleri sporcu- KUçuk antnntın daimi kon C) ı yal k f · ı rın çalışma ına ba lıyacaktır. Kon eyııı 
arı a ı esi bugün programı, hç devletin yanında yapıla-

sovyet Rı ı •syaya c le mil.lctl rarası görUşmelerdekt mut 
u-t terek sıyasctlerinin tayıni ile bu Uç 

I k 
m mleketın iktıs dl ve siyasi muna-

J Ure --et ediyor s beti rı 1111 11klışlırılması gıbı m d-

o.. J d kri ihtıva tm ktcdır. 

un Ü pazar· t tan---------
bulda e Ani arada 
rüzel bir por crünii 

olaral~ trcçti 
ovyct Ru y • 

Y ıdecck olan 
Halkcvler/ •por
c:u/ rı bu Dn B. 
Cevdet Ktırım lıı
c:edayı'n n reı tı

ınde harek t e· 
dcccklcrdır. 

Dun 1 r nbulda 
ve Ankara' d por 
lı rcketlcri çok 
canlı olmuştur. 

Atlı spor a ll· 

1 il yirmi ki ılık bır kafı/e halinde 
bir gezinti yapn11~lard11. 

Çankaya • Altınordu - Gtn~lcr BJr,. 
ligı - Ankara 
GııcD • Güvenç
spor - Krrılckalc 

- Muhafız Güctl 
- Dcmır por ku-
lüplcrı arasmda 
Çanakkale ku 

ps ı m ı;I rı y 
pılmı ı11. 

1' otog raf ln11· 

nu dan yukBr· 
d kı Atlıspor 

e ı ındcn b11 
gôrünUş, yanda
kı ve alttakı de 
futbol maı;larm
dan ıkı' g6ıll· 

n tur. 

( Yaı., J. el uy tada) 



SAYFA~ 

HlER 
l Ş~VDlEN 

._ ____ ~ö~A:Z 
1 

Bo~ama ıwdir bilmeyen ada 

Kanadanrn Prens Edvard adasrnda dört yfiz sene içinde yalnız bir tek 
boşama vakası olmuştur. Burası, trenle Boston'dan 24 saat uzaktadır. Eha· 
/isi amerikan gazetelerini, mecmualarını okur, amerikan filmlerini seyre
derler. Her sene birçok amerikan turistleri orayı gezmeye gider. Adanın 
birçok aylelerinin de Birleşik Amerikada dostları ve akrabaları vardır. 

Mühim olan nokta, adanın 88000 nüfusunun yarısrndan fazlası protes
tanJır ve kanunlarında talaka müsaade edilmiştir. 

Adanın ileri gelen hakimlerinden birisi bu mesele hakkında şu sözleri 
söylüyor: 

- Burada talaka bir aciz itirafı gözüyle bakılır. Karı boşamak, bir 
erkeğin hesabına kaydedilecek kötü bir alamet diye telakki edilir. Karısı
nt boşayan bir adam, kocalık, babalık ve ev efendiliği gibi üç büyük ve 
yük.<;ek vazifede muvaffak olamamış demektir. Bura halkının gözünde 
herkesin evlenmek işine hayattaki bütün mesleki işler derecesinde ehemi
yct vermesi lazım geldiği kanaati hakimdir. Bunun neticesi olarak adada 
tallik görülmez. 

Adanın valisi de diyor ki) 
- Bir kütle, bir şeye elbirliğiylc karşı koyarsa onun vukuuna ımkin 

kalmaz, 

Akı1sızlık rahatlıktır •• 

Beton dıvar, ayna, baba ve oğul ..• 
(Berliner İlluıtrirte Zetitung'dan) 

GVNLtJK 

Japoııyaya dair 

/ aponyadan bahseden bir ameri

kan dergisi diyor ki: 

"Japonya Milletler cemiyetine 

girmişti; çıktı. Deniz konferansına 

girmişti, çıktı.,, 

Amerikan dergisi, bundan sonra 

şu suali soruyor: 

- Peki, /aponyamn girdikten 

sonra çıkmadığı bir yer · de var mı
dır? 

Ve ccvab veriyor: 

- Çin! 

Et yemeği deyince, ''biltek. rost

bif, kotlet pane,, den başka bir §eyi 

hatırına getirmiyen bir genç, geçen 

akşam lokantada yüksek sesle şiş ke

babı ısmarlamış. 

Dostları, Majeste Edvard VllI in 

bu çeşni d~ğiştirmekte tesiri o/d11-

ğuna kanidirler. 

TAKViM ·--.., 

26 Ceıpuelabır 

1 EylUI 

Hıdrellez 
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1355 - Türk - Y.unan misakı Ankarada imzalandı {933). 

t 
* t 

1352 - Bergamanın kurtuluşu (9_22) 

132 - İzmir yangını (922) 

- Memurlara peşin maaş verilmesi için vilayetlere 
tebligat yapıldı (927) ı 

~ 
Giinetin doimuı 5,39 

ı..-ıs,221 " 
- Ay tutuldu (932) l ..... _ ..... _______ ~~..:. ................ __________________ ! 

l~anya hadiseleri ve karikatür: 

,, 
.... gün doğ-

du, h a r b, g..ı• 
rültülü, denm 
ediyor. 

Solgun gtte 
perde perde in
di; döğü§ dur• 
mayıp sürüyor: 
şafak göklerde 
&öründü, döğü
§enler gene bir
birini öldürü· 
yor ... ,. 
(Bir franaız 

şiirinden) 

,• 

1 
Nöbetçi eczaneler 
1 - Pazar İstanbul Eczanesi 
2 - Pazartesi Merkez n 

3 - Salı Ankara 
" 4 - Çar,amba Yeni 
" 

5 - PerJembe Halk ,, 
6 Cuma Ege 

" 
7 - Cumartesi Sebat, Yenişehir 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza örgütü, ikisi yaralı elli aekiz 

kaçakçı, iki bin yedi yüz kırk bir kilo 

gümrük kaçağı, üç yüz ıekaen aekiz 

kilo inhisar kaçağı, yüz yedi adet ke· 

reste, altmı~ üç türk lirası ile elli iki 

kaçakçı hayvanı ele geçirilmiştir. 

Y urddıı taı·ilı araştırmaları: 
tedir. 

Gözlü Kule kazısından col{ 
~ 

İtalyada Etrüsk'tere aid 
görülen kemerlere benıesPC 
mimari bakımından daha 
rakki göstermektedir. veı·imli neticeler alındı Kazıda her gün vasati ~ 
!anılmış ve bu sayede ıenif 
sondaj yapılmak imklinı ~tı-' ~ 
Faaliyet üç ay 19 gün sıırf!J tmerikalı arkeologlar kazıya önii

müzdeki sene de devam edecekler 
...... 

. r ............................. .. Balkanlar fe 
Tarsus yakınındaki Gözlü Kulede 

bu yıl kazıya izin alan amerikan bilgin

leri olnıuştur. Arkeolojik araştırmaları 

başından sonuna kadar idare eden ve 

yerlerini büyük bir sıhhatle tayin eden 
The American İnstitute üyelerinden 
Mis H . D. Goldman ile meslek arkadaşı 
Harward üniversitesi antropoloji profe
sörlerinden Mr. Robert W. Erish'dir. 

Zengin neticeler alınmağa başlandı
ğını haber alan eski eserler meraklısı ve 
koruyucuları ordu müfettişi general İz· 
zet, kolordu komutanı general Mümtaz 

ile kültür müfettişi Hıkmet Gözlü Ku
leye kadar bir gezinti yapmışlardır. Ge
nerallerimizin gelişleri çok uğurlu ol

muş, geldiklerinden biraz sonra amele· 
ler heyete aid bir kasa bulunduğunu ha
ber vermişlerdir. Bunun üzerine hep be
raber satıhtan 6 metreye varan derinli

ğe merdivenlerle inilmiş ve kazı yakın
dan takib edilirken daha yirmiye yakın 
tablet ve üzerlerinde Hiyeroglif yazısını 
andıran §ekiller kazılmış müteaddid mü-

hürler bulunmuştur. 

Eldeki planlara göre "A'' yarım adası 
toprakları tabaka tabaka kaldırılırken 

evvela bir osmanh ve müteakiben de bir 
Roma parası, bir demir mızrak ve keçi 
üzerine binmiş mabud Zandos'un kırıl
mış iki toprak modelajı bulunmuştur. 

Daha aşağılarda tunç çağiyle pek 
yalandan alakaJı 1SC1.1un lt:ım:llerı g01 ül· 

müştür. Dıvarlann yanındaki süslü dö· 
şemeler gayetle enteresandır. Büyük 

salonun döşemesine işlenen ve hellensis
tik devirden kalma hemen hemen bo
zulmamış bir mozayik meydana çıkanl
mı~. havaların tesirinden muhafaza için 
üstüne cam levhalar konulmuştur. Mo

zayikin .tip ve motifleri eser sa
hibinin denizle pek sıkı alakası olduğu
na alamettir. Gene ayni yarımadada eh
ram biçiminde başka bir mühür ile ma
vi taştan bir kunduz böceğine rast ge
linmiştir. Bu sırada devrilmiş bir yazılı 
kaya parçası gözükmüş, kırılmadan top· 

raktan kurtarılan kitabenin grekçe yazı
lan okunduktan sonra bu ehram abide
sinin Roma kayzerlerinder. Plenus adı
na dikildiği anlaşılmıştır. İsa'dan 700 
yıl önce Rodos adasında yapılan çanak 
ve çömlekler benzeri ve o çeşid örnekle
ri taşıyan vazolar da bulunan eserler a-

DlL KÖŞESi: 
"Evlatlarrmızın tahsil edebilme le· 

rini korumak için." 
Bir vilayet gazetesinin başmakale

si üzerinde gördüğümüz şu bcışlık ha
talıdır. Çünkü ancak mevcud olan ve 
devam eden bir şey korunabilir. Hal
buki burada "tahsil edebilmelerini" ta
biriyle istikbale aid ve şarta bağlı bir 
hadiae ifade olunuyor. Doğrusu "ev
latlarımızın tahsil edebilmelerini te
min için" dir. 

• * * 
"Okumaya, ogrenmeye asrın icab

Jarım kabul ile onun başarılması için 
bugün gösterilen arzu ... " 

''Onun başarılması" denirken bu 
"o" nun yerini tuttuğu kelime hangi
sidir? lcablar mı? Şu halde "onlar" m 
demek icab ederdi. Çünkü "icablar" 
cemidir. Fakat aynı zamanda düşünü
yoruz: lcabların başarılması ne demek
tir? lcablara göre hareket edilir, fakat 
icab başarılmaz. Cümlenin "okumaya, 
öğrenmeye'' kısmı ile sonraki kısmı a
rasında nahiv irtibatı da bozuktur. 

• • • 
"Dile kolay gelen bir ömür çağı .. " 

"Ômür çağı'' garib bir tabirdir, Bah
sedilen, bir adamın kırk yıllık çcılış

ma haya.tı olduğuna göre bu mefhum 
"bir hayat safhası'* kabilinden bir şe
kilde ifade !"dilmeJiydi. 

rasmda sayılmağa değer. 
B. yarımadasında derinlik arttıkça 

miladdan bir çok seneler öncesi toprak
lara kadar inilmiştir. Ve işte burada Hi
tit türklerine aidiyetinde şüphe edilmi
yen Hitit yazılarını taşıyan bir tunç si
lindir ve aynca da gene bir tunç mühür 
bulunmuştur. Bir orak, geyik resmini 
taşıyan bir gerdanlık da bulunanlar a· 
rasmdadır. 

O vakıtki tabletleri uzun müddet da
yan-iırmak için bir pişirme furununa 
rast gelinmiştir. Bu furunun karakteristik 

j Türklük 
1 Arkadapm« Yal" ~: 
f kan memleketlerinde y•P. t'1 

ı 
hatin intibalarını güz~ 
Jinde neşretmi~tir. Ba 
şayan türklerin havatııı• il' 

i göç meselesini tahlil. edetl., 
f sayfalık eser ı lira fıatla 

1 
tadır. 

Her kitapçıda buıunıll'· 
L ••••••••••••••••••• _ .......... . 

Şdu iwhe Keldihlerini ya?.dığımı?. Koc~ l'li muallimleri dün Atatürk14bt'I 
bir çelenk koymuıla,dır. R•smimiz mua11imlerimizi heykelin onütJ t 

Hadiseler ve fikirler 

SVRAT ASRIND.4 
OLMAMIZA RAG:MEN .. : 

SÜRAT DELlLLERl 
70, 80, 90, 100... 150 

ve ilaahır ... bu rakamlar, 
otomobillerin bir saatte 
alabildikleri yolun uzun· 
luğuna aid olabilir. Fa
kat normal yürüyüşle 
insan saatte be'- at diye· 
lim ki, on ~ ve araba 
.keza o kadar kilometre 
ilerliyeblir. Sokakları
mız bu süratlere J?Öre 
açılmıstır. Şehirlerimiz -
de, belediye nizamlan· 
nın kabul ettikleri son 
hız otuz<'lan fazla deöiJ
dir .. Halbuki 80 kilo
metre koı;an otomobil 
daha niin hir ml'busumu-
7.Un ölümüne sebeb ol<lu. 
İstanhııl gneteleri, Al{. 
sarav'da bir çocuğun 
kamvon altrnt{a ruhunu 
tıo•!llim ettiğini yazıyor
lar. 

Cocukları öksüz ve a
naları vavrusnz bıralr;ın 

bu siirat çılamlarTnın 
elinden otnm,.hili almak 
tazım değil mi? 

OTfU-fOB/T. 
ASPINDA YIZ ... 

Otomobil ve h~tta 
tavyare asrındayız. An
cak tayyareyi - pahalı 
oldu~unctan mı, yol(sa 
heniiz teh1ikeli savılc'lr
ğmdan mı? - teknik 
mekteblerde yıllarca o
kumuş. fi:r.ik. şimi, me
k~nik k::ınunl::ırını e7ber 
etmiş kimselere kullan
dırıyoruz. Fakat kulla -
nanı kolayca sinir hasta
sı enen otomobili, oto
mobilin asri mana~ını 
dü!liinmek ihtiyacını hi
le duymayan ve sadece 
makineden anlar ıa"Örü
nen birkaç kisilik imti
han heyetlerinin derme 
çatma suallerine yalan 
yanlış cevablar veren 
herkesin eline bırakıve
riyoruz. 

SÜRAT SARHOŞLUÔU 
Otomobil direksiyo -

nunu hiç elinize aldınız 
mı? Cevabınız müsbctse 
onun verdiği sarhoşluğu 
da tatmış olmanız la
zımdır. 

'' Yolu yiyip yut -
mak", bu hadiseyi iyice 
anlatan bir fransız ttbi· 
ridir. Direksiyondaki şo
för, ekseriya kendini 
rüz~r. sel, fırtına gibi 
tabii kuvvetlerin eşi ol
muş sanır. Karşısında 
uzanan yol, arabasının 

tekerlekleri altında kay
bolan bir şeriddir. Ağaç
lar, evler, tepecikler, ya
maçlar koşarak kendiai
ne doğru gelir ve önün
de eğildikten sonra bü
tün lezzeti alınıp arkaya 
atılmış birer meyva ha
l inde posalaşırlar. O za· 
man siz, koşunuza engel 
olan yayaları hakkınızın 
birer gasıbı halinde ~ö
riir, hiddetlenir ve... hr· 
zınızı biraz: daha çoğal -
tırsmız. Bu, otomobil 
sarhoşluğuduıı. 

OTOMr>RlLIN 
KENDiSi 

Şu kadar ki otomobi
lin de kendini kaybet -
meğe istidadı çoktur. 
'Gaz pedalının bir tarafa 
takılıvermesi, firenin tut
maması, rnstiğin patla
ması, bir ön tekerleğin 
dönmeyivermesi, yolun 
kayganlaşması, direksi
yon rotüllerinden biri
nin kırılması ve saire •.. 
otomobili kullananın me
haretini birden bire a
zaltan bir takım makine 
~rızalarıdır ki en büyük 
hakikatler diye daima 
akılda tutulmak lazım
dır. 

Otuz kilometreden 
fazla süratle giden şoför 
kendine ilk önce fU su-



a Siyasi 
FRANSA - suıur•ı 

il af talık 
(Başı l. ioci ayfıda) 

nilfuıu azdır. Buciln Franuda iki se
ne hizmet uıulli tatbik ediliyor. Bu. 
Franeaya altı yüz elli bin kadar aaker 
temin ediyor. Fransa. Almanyaya ye
titmek için askerlik bizıneuni Uç. bat
tı dört ıeneye çıkannahdır ki, bunun 
ekonomik mahzurları olduğu gıbi, bu 
milddeti Almanya da tatbik edecek o
lursa, Fransa ene geri kalacak demek· 
tir. Bunun içindir ki Fransa Almanya
nın askerı tefevvukuna kartı ıki yolda 
mukabele etmi,tır l - Sıl hlarını daha 
mükemmelletttirmek. 2 Şarkta mütte

fikler aramalc. 

LEH IST AN FRANSA 
Esasen Franunın '8rktl müttef'lk· 

leri vardı: Sovyet Ruıya " Lehiıtan. 
Sovyet Ruıya ile Fran.. ara1mdaki 
münasebetler ço"k iyidir. Fakat 1934 •· 
nesinde Almanya ile yaptıiı miuktan 
ötürü Fnnaa Lehiıtandan pek emin 
clefildi. A1manyınm tUlhlllUDUI Pran
•yı korlruttUfu kadar Lehlttanı da 
kufkulandınmttır. Bunua için bu Od 
eski müttefik etki m1aaHIMtlerl ihya 
etmeye karar nrdller. Franu erkinı 
harbiye relM Qamelln VaıfO•ayı aiya
ret etti. Lehistan ordulan mUfettltl 
Rycb. 8mic11 Parl• ptd. Ve fimdl 
Leblstanla Pranu arumclakl .o- sı 
betlerin dU..lcllli WJclldllJOC'• Yllll Wr 
aauknele im•'• S1fıı .-._ 
llbam ela Jolr:- ,.... -. ....... .. 
t~_. ........... ..... 
..... f41WtJ o ...... ,.... IAlsta-.. ... ,.~ .. ,.~ 
Jtnn...,. M,tllr '*.....,.. Jliptsll
na .. Wldl ,.-~ .-Js al E 

........ -.,.q. 
•IUll'L a tSM/F 'rl•D• 

llUlılder ıı '9811 •ar A,t .,.. ........... ... .... , ... .. ... ,..... ,.... w.•• .., .. .... 
................. t .... ..... ..... .. .... ... 

Paristen bildlrlldlline pre. Fran· 
11 ile Suriye anunclakl .uaaeebetleN 
yeni blr dilftn Ttl'tcek olan ..... 
vele Pariate parafe edllmltdr. Dolnaa 
maddeli bir .....a.eıe ile bir askeri 
protokoldan ibaret olan bu anı......, 
bildirllditine pre, Irak • lncllb: mu
kavelesini omek almaktadır Pranu, 
Suriyeye idari muhtariyet. yabud le • 
ıenenl• .. ,st1kUl• .eriyor. Cebel .,.. 
Latakya hususi bir idareye tibi olmak 
prityle memleketin dlfer kıaım.larıaı. 
suriyelller cllledlld•rl cibi, idare ede • 
cekler Suriye llllletler Cemiyetint 
ut olacak. Fransa. Suriyede, diler• 
flrlere tekaddüm etmek .-rttyle bir ae
fir tarafından temsil edilecek. A•rl 
mukaveleye göre de Pnma Cebet'de 
ve Latakyada aüer bulund ncalr. Su
rlyenin ayn ayn iki ,.rtnde bava O• 
terine uhlb olacak. Suriye ordusu bir 
fırka piyade. bir alay ltlftriden ibaret 
olacak ı &anas sabitleri tanfmclaa ta-

li• " terbiye edilecek •• alWalan ela 
fnnaı• aiW.Jarma bemlyecelr. 

Suriye beyetl imsaya •llhlyetll 
olmadılt için auakaftJe yan ı...t ola
rak panfe edllmlfdr. flmdl lftlm ,.. 
pılacak. Bandaa _. ...... rt lr..
lank ıaüaftle n••n ._.ırrelr " 
• ,,,.._.... ... aerbalcle1'rul• 
.. r' o ile 1 1 Wr ••le,t ........... ,. 

* 
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ULU 

INGIL TERE'DE: 

Rifrnan w erü N& ne •man 
luırelceı edecejl belU üiU 
Londra, ıs (AA) -Tayyarecı Rit

man ile Meril, evvelce ,ann hareket et
mcie karar ve~ IOll dakikada 
bareketlerini tehir etmltlerdir. Gazete
cilere beyanatta bulunan Meril. ne •a· 
kıt hareket edebileceklerini bibneditını 
91ylcmıttir. 

SOVETLER BIRLICl'NDf.ı 

Moekoft, U (AA.) Dün Mina 
kideki beyaz Ru.ya ..art mıntakuınm 
krtalan marepl VorotlW'dD Bolndc bU 

,ok bir gesid rem yapmıttn'· 
Vorofilof ukerlere hitaben liyledi· 

il nutukta. Sovyetler WrQIDin lmı1 or
dmuna olan derin •• ........ muhabbe
tinden, bUyWc boltevlk partlainin dahi,a
ae idareal aJtmda ICWyet .metine temin 
ettill netelf " _.... ...,_....,. dOf
mam cliltman topraldanDda dalma tepe
lemeJe banr baluaaa ,..a-• lasıl or
clanun kunetindn bllllltlDiftlr· 

• • 

FRANSA'DAı 

Operanın damı andı 
Parla, 13 (A A.)--Operanın damında 

çıtcm,. olan yangında o kadar bUyUk bir 
alev yillmeliyordu kı herkea fellke· 
tin çok etaba büyük oldu*'1 sannına 

dilfllılittit ltfaıye efradı. tiyatro bina

sının tepeaine kadar auyu çıkarmak 

için llODtmre'den doku• kilo su taa• 

yıkli yedi hortum JrullanıyorlardL Bu 
esnada binanın etrafına halk birlkmit
tl 
Damın yıkılmıt olan altı metre mu

rabbaı uhaımda daha tımdiden tamır· 
Jere bqlanılm19tır. 

an..,. neden çaldaP 
Parla, ıs (A.A.) - Openıun da

mında fılran ,...,... kerlae -cılaut o
lan tablribt ı.eau. felllretin baldld ae-
beblerbü me,daaa ç .. ru11uu9tır. O· 
peranm ceplleU U. Mlaaealaclt bir n
rar oJmaautbr. 

... " 1 1 wl ............. .. 

talaibea lso.OOQ --- lftlıalr ..,. 

_..... bttedl '* ...,. ,... .... n .... ,. ...... 
... il (A.A.) - ..... ,.. _,.. 

•dl dtM .. nlsl iwnl Pnalııe lla
tıSllıl ....... .......... ...,....... 
.. lauült. ~ ,. ....... 
..... ..... ,,.. bltOa bir .Uletl11 .. 

,.ki. •••ır ·-·· 
manevr lardan o 

... ... ........... deltpFJ'Oftı. 
•...-0- IJI Wıaldta dolaJI 1to 
kir etmlf " clemlttlr ki ı -Kaderd_,... ....... .. 

-dlvm· ..... lldti Mit il ... 
,. ............. bir ,.,., •• ,_..... .. 
il ..... lslDdt ..,. lılt .......... ................... 

a - mt;ldll .... prdan IPa· 
de &it tuifelerW tenwa•,s. lfa,. ....... .. 

...... , 
..__ IMJed nlal olaD fnnus 

..... ,. nlll _... pere1 

.. .., .... 'fllr ld 

- ~ NDn a .,,....alik 

................. "* ............ .... ....,,., .. , ... 
'..-ııı•· -til----

n 
milyon n ,ap .. 
~aıını le-' 

Berlin U (A. 
A)lpayolı 
lır bulun 

amiral& 
Bohnden ile 

Dr. l.Ay m&luanata ı&r• at 
atuatoa ile ıu eylCal aramda 314 ale 
anan ve 1950 yabancı lspanyadan na-. 
ledilmittir. Alman vapudarı taraf~ 

dan tapuya karlflklıldarı 1Nı111n, 
candanbcri uldeclilenlel'ln .._.. 
4.927 ...... om.k Usm il ..... .,, 

ye ,Ulaıtlmelrtedir. 

ITALYA'DA 

Gre ge ..... ~•Hl:'.•• 
dolay 

B. 1 

.................. _.., ·-...... ~ ..... 
rlJle .... .............. 

8 • .,..,. 
uı. u (U,) - 8. Leoa .... 

nbttladl .................. """. 
- .. ll8lde ._,.,. pl-'tttr. 

ur• ..,......... ıabdblu'aa 
....... lfllli ........... ,.,.. , •. 
ildi ........................ . 
daba peniler .. ....._ wwl .. i
lralaraa lııapalanoı Masat ........,.. 

tlknt. IS (AA) - AllMoa. A 
J'UllUD laWlll lllUUbki blldhiyar 

Debrlcıe tlrtdennla PÇmcaı ~ 
CtftJUl ed " mllaaknelet' 

mit " IDl&lranle hakümetlmb ...... 
BWuq •lfiml• B HamdullU .... 

Tanna.er " ltoman,a lltldimed .... 
na Maliye Num B. Kançlkof tarafm. 
clu lmalanautm. 

a-.,. 1uttelerl iki -S.
klda ıdJMttiM bmimlJle ................. ..,. .... ... 
Jetlerini &tsterlr ..aı.ıer ....... .. 
lerdlr. Bu malııal:.4erd tOrts 
ber MYl menfaıtlerlma M 1D91Mllll. 
Ut te= mıa uldı tndllılWil·•-• 
ipreted~ 



SAYFA 4 

26 eylôl dil bayramı 
kutlama programı 

hazırlandı 
fBaşı ı. inci sayfada) DOl(TRtNLERDEN DOGAN HARB TEHL1KES1 

kavganın büyük mikyasta bir 
bütün Avrupayı sarabilir. :t:Ialbll 
devletler, hükümetçilcrin İ5!' 
galebe çalması dünya sulhunu ~~ 
ye düşüreceği, diğerleri .. de ~ 
Frankonun iktıdar meYkııne. Jd· flcl 
harb deme!: olacağı fikrindedır ~ 
devlet, galib kim olursa otsu~ 
siyasi neticeleri hususunda ~ 
vaziyet alıyor. En mühim .ol~~ 
hiç bir devletin bu neticenın l" '4' 

zıbrrın da birer kopyesi Türk Dil Ku
rumu ~ncl Sekreterliğine gönderile
cektir. Faşizm ile Bolşevizm 

ölçüsünde doktrin 
çarpışacak 

harblarmm 
olursa - İspanya yarınki 
küçük bir örneği midir? 

Avrupa . . ııa. 
na yardım etmemesidir. Bırı tı,I ~ 5. - Bütün kutlama ve tezahüder

de şu noktaların tebarüz ettirilmesine 
saJışılacaktır: 

a. - Ulu Önder Atatürk'ün yüce 
himaye ve irşadı altında türk dili üze
ırindeki çalışmaların her gün daha çok 
genişliyen yüksek bir faaliyet aldığı, 

b. - Ana dilimizin geniş varlıkla
rını bulmak üzere yapılan araştırmala
rın, yalnız Türkiyeyi değil bütün dün
ya dillerini ve genel dil bilgisini il
gilendiren yüksek bir buluşa vardığı, 

Avrupa sulhunun doktrinler arcuıncla kanlı bir boğufmanın tehdidi altında bulunmaft, hemen bütün 
r:lünya münevverlerini clüıünclüren bir encliıeclir. Bütün lıpanya ölçüıümle vukua gelen bir kanlı 
doktrin kavgcuının bütün Avrupa'yı ate§lem esi ihtimali sulh iıtiyenlere rahat uykuları haram 
edecek bir keyfiyet olmuıtur. Mqhur ingiliz muharriri Ward Price, Deyli Meyl'de çıkan bir maka
leıincle, ve franıız muharriri Jean Thouvenin ele L'Homme Libre gaz.eteıinJe neıredilen bir yazı· 
ııncla bu çok ehemiyetli meıele üz.erinde ehe miyetle clurmaktaclrrlar. 

hesinin, diğeri asilerin gatibiY~d ~ 
zu edebilir. Pek ala 1 fakat. 5~ ,_6._, 
mak için sempatiler daha ileri 'ıJ~ 
memelidir. En ufak bir hata ~ ;crt 
tehlikeler doğurabilir .1spanY

0 .,dl" 
besini kapalı bir kabın içinde tte 
line terkedelim. ,/ 

iSPANYOL 
iHTiLAf) 

c. - Yeni türk dil tezinin üçüncü 
türk dil kurultayına iştirak etlen yerli 
ve yabancı dil bilginleri tarafından da 
jyi karşılanmak suretiyle bir kat daha 
kuvvetlendiği, 

d. - Türk kültürünün en eski kül
tür kaynağı olduğu gibi türk dilinin 
de bütün kültür dillerine ana kaynak 
olctuğunun "Güneş - Dil" teorisi ile 
inkar kabul etm~ bir şekilde ortaya 
çıktığı, 

Halka hitab eden söylevler ve şiir
lerde elden geldiği kadar herkesin an
lıyabileceği, açık sade, düzgün, pürüz
süz ve güzel bir türkçe kullanmağa 
çalışılacaktır, 

Dil Kurllmıı Genel Sekreterlik 
bürosu Ankaraya döndü 

İstanbul, 13 (A. A.) - Türk Dil 
Kurumu Genel Sekreterliğinden: 

Üçüncü türk dil kurultayı işleri 
için 16 haziran 1936 danberi Dolma
bahçe aaraymda çalıf!Dllkta olan türk 
Dil Kurumu Gend Sekreterlik Büro
ıu, kurultay işlerinin arkası alınması 
tizerine Ankaraya dönmüştür. Bundan 
ıonra kuruma yazılacak yazılar Anka· 
rada Türk Dil Kurumu Genel Sekre
terliğine gönderilmelidir. 

Bütün kU>rultay çalışmaları aua
ıında İstanbul vali ve belediyc.ıinin, 

milli saraylar direktörlüğünün hükü

ınet dairelerinin ve İstanbul matbua

tınm gösterdiği kıymetli yardımdan 

dolayı kurum, bu müesseselere alenen 

teşekklir etmeği tatlı .bir borç bili.r. 

B. Hitler bolşevizm
den bahsetti 
(Ba§ı ı. inci sayfada) 

ca insanın insaniyetin irsi dü,manına 

Jcar§ı şahlandığı görülecektir. Eski bir 

muharib sıfatiyle diyebilirim ki biz iş
birliği arzusundayız, b.iç kimseye kar
'ı düşmanlığımız yoktur, fakat Al
manya asla bolşevik olmıyacaktır:• 

B. Hiderin orduya nlltku 

Berlin, 13 (A.A.) _ B. Blomberg, 

alman kıtalanmn B. Hitler'in radyo ile 

rıeşredilecek nutkunu dinlemek üzere 

pazartesi günü saat 16 da toplanmala
rını emretmiştir. 

Nürenberg, 13 (A.A.) - Partinin 

siyasi kuvvetlerinin büyük nümayişi, 
B. ~i~ler'ni önünde yapılan bir geçid 
rcsmı ıle sona ermiştir. 
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Meşhur ingiliz muharriri Ward Price, Deyli Meyi gaze· 
tesinde ''Avrupada yeni kurulu~lar" başlığı altrnda yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

" Avrupadaki milletlerarası münasebetler şekillerini de
ğiştiriyor. Bu de~işmeleri her ne kadar İspanya hadiseleri 
biran evvel meydana çıkramağa yaramışsa da bunların esasla
rı son zamanlarda gezip döndüğüm Almanya • Avusturya ve 
Macaristanda göze çarpmağa başlamıştı. 
. Harb tehlikesi azalmamış, fakat istikametini değiştirmiş· 

tır. 

Şimdiye kadar milli menfaatlerin Avrupada bir infilak çı• 
karacağı, bir takrm muahedelerde hakları verilmiyen millet
lerin bu yüzden silaha sarılacakları tehlikesi vardır. Şimdiki 
daha geniş çarpışma ihtimali ise komünizm ile kapitalizmin 
karşı karşıya gelmelerinden doğmaktadır, 

lstilmmctini cleğiştiren lıarb tehlikesi 

Memel, Avusturya, Almanyanın Versay muahedesi kayıd
larından kurtulmak isteyişi gibi harb sebebleri şimdi, kuv • 
vetlerini kaybetmiş görünüyor. Fakat şimdi, fasizm ve bolı:e
vi~m. gibi birbirine zıd iki akide biribirinin ka~şısına dikil· 
mıştır. 

Beşeriyette biribiriyle uzlaşamıyan fikirlerin bir takım ci· 
dallere sebeb oldu~u görülmüştür. Buı?ün de birisinin karar -
gahı Moskova ötekinin Bertin ol:ın ve biribirine meydan oku· 
yan iki doktrin çatışma halindedir, 

lspanya'nın tesirleri 

.... : So~ alt! ha~tada?beri, bütün dUnya İspanyada bolşevik 
prensıplerı daıresınde ıktıdar mevkiini elinde tutmakta olan 
kızıl ~e~~me g~zlerini dikmiş bulunuyor. Geçen şubatta seçi• 
le~ ~uku~et lı.bcra! ve cumurivetc_i idi. Bu~ün btmların ko
munıst muttefıklerı kuvveti ellerine alnuflar ve nasyonalist• 
lere·~arşı bir terrör idaresi tatbika başlamışlardır. 

Eg~r ~ız~llar İspanyada kazanmış olsalardı, Fransada bir 
bolı:;evık ınfılakı tahakkuk edecekti. Bu memlekette sağlarla 
sollar çarpışm~k için adamakıllı teçhiz edlimiş bulunuvorlar. 
Moskovanın nufuzu da fa,,ladrr ve son fransız seçiminde bir· 
çok rus parası Fransada rol oynamıştır. 

Alman siyaseti ve Orta Avrupa 

. Her ne kadar bolşevism tapar.ya ve Fransada kuvvetle" • 
mısse de Almanyada Bay Hitlerin Almanyayı sililllandır
~sı, merkezi Avrupada bu cereyana karşı büyük ve müthi' 
hır dıvar gibi yükselmiştir. Her ne kadar Stalin bütün kuv· 
vetlerini karanlıkta seferber ediyorsa da Almanya'da bu sa
hada boş durmamaktadır. 

Nasvonal sosyafo:min vatan müdafaasını komünizmle mii
cadelcd~n .ayrılmaz bir iş telakki etmesi, Almanyayı Avrupa
da komunızme k.arşı bir siper haline koymuştur. 

1 Rusyada yenıden yarım milyon askerin silah altına çaö-ı. 
rıl maıır, her ne kadar batı Avruoasının gözünden karmışsa da 
amanlar bun b' t hd'd 'ı • 

1 d u ır e ı telakki etmekten uzak durmamıııt -ar tr. T 

Ç~koslovakya, Sovyet Rusya ile askeri bir ittifak y2omak 
suret~vle ru!'llara A lmanvanın göbeğinde ayak basacak bir yer 
~ermıcı oldu~ar. Aylardan beri çek sınırlan içinde kuru1ı>n rus 

ava kararırahları. orava gelen tavyareler ve pilotlarla BerJin 
vevahud M" ·h ·· · . . unı uzerıne ucmak iki saatlik bir iş haline gel-
mıştır. Cekoc:lovakvanrn kiicük antııntta ortal\-ı olan Roman
ra, .rus tonr;ık]annı çek sınırına bağlıyacak olan bir demiryo
u ıncıa etmektedir. 

Almanlara ..... b" ü b k "ore, ut n u düı~manca manevraları Rusya 
ya~~a .tadır. Onun için günün birinde şayed Bay Hitler, 
me,ldezı Avrupa devletlerine bir fasizm • bolc:evizm çarpı"ma-
11 ° uğu t~luHrde hangi tarafta bulunacaklarını sorarsa hay
ret etmemelidir. 

Jıfar.ar Naibinin ziyaretleri 

.~~caristan ~aibi Amiral Horti son zamanlarda Bay Bit
ler~ z~yar;t ettı. Bu ziyareti tesadüf eseri olarak telakki et
mege ımkan yoktur. Çünkü bu zat, on yedi senelik vazifesi es
nasında kendi memleketinin sınırını geçmiş değildir. 

Macaristan Rusyava karşı, muhakkak surette, Almanyanın 
tarafını tutacaktır. Macarlar Belakun zamanında bolseviz
min acı bir tecriibec:ini gecirmişlerdir. Kaldı ki Maca;ist?n 
Trivanon muahedesi ile kendi elinden alınan toprakları da 
Jreri almak dlieğindedir. Bu haksız muahedeyi vaptırmıs olan 
devletler, bunu tel5fi edemediler. Fakat muzaffer bir Alman
ya bıınu yapabilecektir. 

GEL~KiTABI 
Yazan: Çeviren: 

CE 
Rikki - Tikki bunu bilmiyordu; gözleri kıp
kırmızı idi ve bir ileri bir geri giderek yak~
lıyacak münasib bir yer koilıyordu. Bu 
maksadla Rikki atılıyor, fakat tozlu mahlu. 
kun kül rengi başı da kuyruğiyle birlikte 
onun üstüne sıçrayıp bir darbe indinneğe 
çabalıyordu. Rudyard KıPLtNG Nurettın ARTAM 

Rikki - Tikki'nin gözleri yeniden kızar
dı ve ailesinden kendisine miras kalan bir 
atiklikle sıçrayarak Karait'in üzerine atıldı. 
Bu biraz gülünç fakat pek muvazeneli bir 
harekettir; bir yılana karşı böyle yapmanın 
faydaları da vardır. Rikki - Tikki, bu ufak 
Karait'le yaptığı savaşın Nag•ıa yapılan 
çarpışmadan daha tehlikeli olduğunu bir 
bilseydi .. 

Ciinkü bu ufak mahluk, eğer kafasının 
üze;inden hemen ısırılmazsa süratli bir ha
reketle hücuma geçer, sansarın gözüne, ya
hmt dudağına bir darbe indirebilirdi. Fakat 

Teddi eve seslendi: 
- Buraya bakın! bizim sansar bir yılaıı 

öldürüyor. 
Rikki - Tikki, Teddi'nin annesinin bir 

çığlık kopardığını duydu. Kadıncağız elin
de bir sopa He dışarı fırladığı zam~ · .. <ikki • 
Tikki, bir sıçrayışla yılanın sırtına binmiş 
ve ensesinden var kuvvetiyle ısıımıc-s bulu
nuyordu. Bu ısırış Karait'i f eke uğratmıştı. 
Bunun üzerine Rikki • Tikki, sansar ailesi
nin adeti olduğu üzere, yılanı kuyruğundan 
bashyarak yemeğe başhyacaktı; fakat biran 
f?.ıla toklu~un kendisini uyuşuk bir hale ge· 
tireceğini düşündü. Halbuki ince ve çevik bir 

Amiral Horoti'nin ikinci ziyaretini Musolini'ye yapacag'ı 
söyleniyor. İtalya, Rusyaya karşı Almanya ile beraber hare
ket edeı;ek midir? Faşizmin müessisi sıfatiyle bundan başka 
türlü hareket etmesine pek az ihtimal verilebilir. Böyle bir 
hadisede İtalya dostça bir bitaraflık siyaseti de güdse, ica
bında Rusyanın müttefiki olan Çekoslovakyaya yardım edebi· 
lecek olan Yugoslavyanm önüne marka duracaktır, 

'Avwıturya'nın güdeceği siyaset 

Almanyanın takib ettiği bir siyr.sct karşısında Avusturya
nın nasıl tavır takınacağı temmuzda yapılan anlaşma ile te
karrür etmiştir. 

Polonyanın Rusya ile Almanya arasında hangisini seçece
ğine gelince, bunda bu memleketin sulh konferansında kendi 
elinden Teşen bölgesi hinterlandını alan çeklere karşı bir nef
ret hissi beslemekte olduğunu hatırlamak kafi gelir. Bir sefer 
berliğe kalkısacak olursa icinde bir ihtilal çıkacak olan r 
manya'yı muharebe safları dışında saym ak mümkündür. 

Harb başlıyacak olursa ••• 

Merkezi Avrupadc:ki yeni siyasi kuruluş böyledir. Görü • 
nüşte bu kurulu,, bolşevizme müsaid bir çehre arzetmiyor. 
Bir tarafta Almanya, Polonya, Avusturya, Macaristan ve İtal
ya, öte tarafta ise Rusya ve Çekoslovakya vardır. Bir muhare
be vukuunda Çekoslovakya, iki taraf ordularının hücumiyle 
dünya haritasında."l silinebilir. 

Franıa ne yapabilir? 

Fransanın böyle çarpışma karşısında tutacağı yol, iki 9e
ye bağlıdır. Bunlardan birisi, Fransada ba§ gösteren sosyal 
çeki~melerin inkişafı, öteki de filen harb başladığı zaman 
fransız • Sovyet paktının ne dereceye kadar tesirini muhafa
za' edeceğidir. 

1 ngiltere ne yapabilir? 

lngiltere'nin böyle bir faşist • bolşevik çarpışmasında han
gi siyaseti tercih edeceğini münaka§aya lüzum yok. Biz, böyle 
bir çarpışma dışında kalacağız. Bizim bu i~lerle alaka ve mü
nasebetimiz yoktur. Avrupada iki muhalif 11iyaset grupunun 
biribiriyle kuvvet ölçilşmeye kalktıkları uman, bizim düşü· 
necefimiz vaziyete hlkim olarak kalmaktır. Çünkü bir dünya 
harbında tek batına kalabilmek imtiyazı ancak kuvvetli bir 
devlete nasib olabilir. 

Her ne kadar tehdid alametleri g-österiyorsa da böyle bir 
çarpışmanın vukua gelmemesini ümid etmek isteriz. Böyle 
bir harb, sade bir milleti öteki millet aleyhinde çarpışmağa 
sürüklemekle kalmıyacak, bir milJet ferdlerini de biribirle
riyle çarpıştıracaktır. 

Bunun önüne geçebilmek için de enternasyonal kontr.ol v_e 
ahengi değiştirmek la:o:ımclır ki bunu yapmak yolunda hıç bır 
teşebbüsten de nişan görünmemektedir • 

L'Homme Libre gızeteside çıkan makalesinde ]ean Thou
venin de diyor ki: 

İspanya, bugünkü haliyle, içinde Avrupanın ?'ukaddera
tının bir tecrübe şeklinde hazırlandığı muazzam bır laboratu
varı andrrıyor. 

. fsd•' a 
(Başı ı. incı say driP'" 

ğini vermiştir. Bu tebliğde ?t(a 
1111 

'-f' 
kümeti ancak Madridde bulun ~ 
• .. ·11 · b d bÖ.ıle -~ sı mumessı erı un an ı ~" 

cağını bildirmektedir. Siy.a~i J"' 
siller hareketlerini tesbit ıçı;dıt• 
Luz'da bir toplantı yapacakta 

Mısır elçilF•inde bir h~ıe' 
b :sura>'' .. ,JtJ 

Hendey, 13 (A.A.) - fi,.....· 
haberlere göre şüpheli bazı c~ 

. . f d k' ..ırısır polısın muha uzasın a ı JT• 

ğinc girrmişlerdir. fC ~ 
Elçilikte müsademe olınu~,ııt' it 

polis memuru yaralanmıştır· ı~ 
güderi derhal Madridden .a; el~ 
Alikanf'd:ı hırsızlar Portekı dit• f 

. . ·şıer -" nin evrak mahzenıne gırını bil ....-
.. · · • d 1ege1ik . ...ır nun uzerıne sıyası e it...-. 

tekiz harb sefinesine nakledil~,,. ~ 
Sen Sebastiyen, 13 (A.A· te~ 

vastan; asiler hükümet kuY\l'et J11~ 
gali altında bulunan bUtün ~~.,a ~ 
hikim olan Santa Barber& ıne ri
geçirmişlerdir. Hükünıet~le.r ttti' ~ 
mektedir. Ricat istikaınetını ,.tJll ' 
mek imklnsızdır. Bununla bere~~ 
ricat hareketi muntazaın '~ r 
mektedir. Asi tayayreler te e~ 
mahallelerini bombardnnan ıılr .....-_ 
dirler. Vali Ortega bütün 901

1 
~ 

lığını muhafaza ederek te~~' ... 
· h' b·r _,,, maktadrr. Şehır ıç ı r-

rası vermeden bofilmaktadır·d~ 
lar, arabalar, otomobi!Jer. ~,.:;; 
sivil halkı Bilbaoya dogr~ ~ teri .._, 
Hükümet makamatı bütiın ıt .ortl' 
idare etmekte ve asayif~ so:sii~ 
dar muhafazaya aZ'tl'letınıt g c)atl ~ .. 
dir. Şehrin anar,istler tar~fın ffl,,J ~ 
masma ve yağma edilmesın~lb'~-..ı 
bilecekleri ümid ediliyor. :Bı k•" 11" 
den yol Sen Sebastivendend:;ud-'' 
taşımakta olan arabalarla 

Çünkü, Mdiseler inkişaf ettikçe her tarafta gizli bir yara 
gibi işleyen ihtilafların fili birer ihtilaftan ziyade birer do~-
trin kavgası olduğu meydana çıkmaktadır: Bır memleket dı- S1J 
ğer bir memleketten bir fey isteyebilir, ancak bu talebi ger- Ankara Rad}'O 
çekleştirmek icin kullanılacak metodlara göre harb tehlikesi 'J'l ~ 
bat gö9terir: Andlaşmaların metinlerine uygun hareketlerle ÖÖLE NEŞR1YJ\ (Jı#P' 
emrivaki metodu arasındaki fark gibi. 12,30 _ 13,30 Halk haYaıarı 

Bitaraflık hakkındaki son fransız te~bbüsünden sonra ) 
Avrupanın ikiye bölündüğü gürüldü. Bir yandan, sulhu her plaklar 
şeyin üstünde telakki eden ve tekliflerimizi tamamiyle tas- Ajans haberleri 
vib etmiş olan memleketler, öte yandan, milletlerarası kanu- Caz plakları 'fl ~ 
nun hükümlerine az çok asi olup otoritelerini ve emperyalist AKŞAM NEŞR1YA , 

. (kadın gayelerini üzerıne istinad ettirdikleri doktrini yapmayı ter - zo _ Halk havaları f11' 
cih edenler. Bu memleketler fransız teşebbüsüne karşı o ka- Bayan Servet tarafınd~~) Te\ff~ 
dar güçlük çıkardılar ki, Avrupa dünyasında milletleri biribi-

20
,
30 

_ MeteoroloJı ( 
rine kati surette bağlıyacak andlaşmalarrn meydana gelmesi 
hala uzak bir ihtimal olarak kalmaktadır. men) . ıaııtaJI 

Halbuki Avrupada kaynaşan bütün politik ihtirasları bü- 20,40 - Şark tegannı ~a 
21 - Tango ve orke•t . yük bir paktın şebekesi içinde bağlayıp hapsetmek dünya sul· . rıerı trt"' 

hunu temin etmek için en iyi çare değil midir? İspanyada ge- 21,30 - A1ans habe orııet 
çen hMiseler çok dikkate değer ,çok tipiktir ve yarm bu iç 21,45 - Radyo salon ~ 

. rıefif itf 
halde kalmasına lüzum vardı. 

Onun için oradan uzaklaşarak, bir hind
yağı fidanının altında bir toz banyosu yap
tı. 

Bu sırada Teddi'nin babası, ölü Karait'c 
sopa ile vuruyordu. 

Rik.ki • Tikki: 
- Buna da ne lüzum var; ben onun işini 

tamamladım. Diye düşündü. Teddi'nin an
nesi, ölü yılanı yukarı kaldırıp sarsarak oğ
lunun ölümden kurtulduğunu söylüyor, ba
bası da bunun Allahm bir lütfü olduğunu an· 
latıyor; Teddi de fal taşı gibi açılmış göz
lerle bakıyordu. 

Rikki - Tikki, bütün bu söylenen sözler
den tabiatiyle. bir şey anlamıyor, fakat bu 
sesler hoşuna gidiyordu. Teddi'nin annesi, 
tozlar içinde oynadığı için çocuğunu okş'u
yor, Rikki de bütün bunlardan pek keyfleni
yordu. 

O gece yemek sofrasında şarab bardak· 

larmın arasında dolaşan Rikkt, l<i11detl iJ' 
yemeklerle kamını her zama:·r Jıld. "' 
misli fazla doyurmuştu. arada. 

1 
111ıı~ 

Nagaina'yı hatırlıyor, Tedd.i'~ırı oııııı~ 
rafından okşanmayı, Teddın~": 0 r, ,~ 
gezmeyi zevkle aklından geçırı~1aerV1 

gene gözleri kızararak bir savaŞ 

yord~: 'k ikk. 'kk. çik 1 dii ve~~ 
Rık - tı - t ı - tı ı · :.tiif ~ 
Teddi onu yatağa beraber go r ett rJ°' 

nesinin altında uyuması için 1:;aıa.ı1' dİ ıJ~~ 
ki - Tikki, ısırmıyacak ve tı t 'fed ,,,. 
şekilde iyi yetiştirilmişti. Faka uzat<l8(:

1 
,!' 

ıkuya daldıktan sonra, oradan Ittl ~e f re~ 
evin etrafında bir gece turuna çı Jl'l's ı-ll 
1 .. . d .. .. k dolac:arı ,.,cır' . ı ar uzerın e surtunere . . ~ uçu.. ı 
Çuçundra'nın yanma gıttı. ~ 3ğl't' · •ı1' . G Jeyıll "i r ufacık bır hayvandır. ece .J111e$ · 
mırıldanarak odanın ortasına gı 

3 
gid ) 

dan geçirir, fakat bir tiirlÜ ora~s0rııı ' 
( 
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latanbul, 13 (A.A.) - C.H.P. Gen· 
yönkurul üyesi ve Sinoh saylavı B. Cev
det Kerim tncedayının başkanlığında 
yarın saat on altıda Sovyet vapuruyle 
aovyet memleketine hareket edecek <r 

lan halkevleri spor heyeti fU suretle 
tetekkill etmiştir: • . 

t. - Eskrim: altr sporcu ve hır ıda· 
reci ve hakem. 

2. - Bisiklet: dört sporcu, bir ida· 

ıeci ve hakem. .. 
3. - Güreş: on üç güreşçi, ikı ıda· 

recı ve hakem. 

Atlı ,.porcul•rın gezinti sinden bir görünüş 
'ki k lı·-,.ı..rı lizmı geldiğini göster-. · d" t sporcu ı ço ça ,..---

4. - Futbol: yınnı or ' di. Takrm halinde sık ve muntazam antr-
•<lareci ve hakem. . b' dokto manlara eherniyet verilmelidir. 

Bune!an başka bfıleye • ır r, 
.. •1 Anadolu a1anıının ta-bir tercurnanı e 

. k .. .. refakat etmektedir. tanbul dıre toru . 
Eki 1 eski senelerin tecrUbeaıyle Ul· 

P er d dekle truvntlendirilm1J-
1WDU ka ar ye 

aır d d'. • b' • ..: telll'iD ortalarm a o· Heyet ırın... r 

~ktir. 

~ııupor Besınıuı 
Atlıapor kulilbO adları dUn sabah 

111a&t 7 buçukta kulilpte toplanmıflar ye 
il. lakenderin idaresinde eraziye çık· 

sıu~lardır. . . 
Yirmi kadar azanın iştirak ettığı bu 

l>ini' telsiz yanından Solfaaol köy~· 
.,en ve Çubuk deresi vadisiyle Bara1a 
•adar uzatılmıştır. Barajda yarım saat 
istirahatten sonra gene aynı yolla on
l>irdc kulübe dönülmüştUr. 
1 Dünkü biniş erazinin inişli, çıkıtlı 
•e ı.k ağaçlık1ı ve giizel manzarah o
lusundan zevkli geçmi!J ve adlar çok 
ıyi intibalarla kulilpten ayrılmıflardır. 

Futbol Maçları 
DUn, Ankara sporcuları, "Ç~~~kale 

kupası'' maçlariylc futbol aıevaamııu aç· 
n:ıış oldular. Epeydenberi futb~~ ıne~~~~ 

da guze ıgı..-
nıiyen merakhlar havanm . 

'b" ı n doldur· "5en i9tifade ederek trı un e 
lnutlardı. Günün ehemiyetli kary~laıma~ 
•• A k .. .. aaha8Ulda oldugunda 
- n ara gucu to lan· 
bıabahk daha ziyade buraya p 

Dııştı. • or 
Muhafız Ucü sahasnıda, Demır sp ' 

lllana cıkmıy~n Muhafız gücüne seramo· # 

Geıu,:ler Birliği - Altınordu 

Ankara gücü aahaamda ilk maça saat 

14,15 de Gençler Birlili • Altmordu ta• 
lam1an baıl•dı. 

Birinci devre .. ymıs bitti. İkinci dev· 
renin ortalanna kadar da gol olmadı. 

Oyun müddetince bl'fl tarafm nmf 
Ah.-mda oynayan Gençler birliği for· 
.-edleri aılaplı: vaziyetten kurtulamadık· 
lan için gol çı'karamadılar. Altın ordu
luların akınları pek seyrek olduğu halde 

daha müeuirdi. 

27 lnci dakikada Altın Ordu aley
hine bir firilı:ik çekildi. Kale önüne ge
len topa Huan baıiyle dokun~~ak. İh~ . 
na pu verdi. İhsan plase ile bı~ncı golu 

yaptı. 

Oyunun bitmesine iki dakika ~l~ d~ 
Niayı:i yerden çektiği bir ıutla ikina 

golü attr. . 
Takımlar: Altın Ordu - temaıl :Meh· 

hed, Murad, Mahmud, Cevdet, Halim, 
Oğuz, Repd, Reıid, Avni, Hasan. 

Gençler birliği - Rahim, Aıım, Ah· 

d Ahmed Hasan, Ketf i, Seliın, S.. me, • 
Wıa1idin. Niyui. Cahid. İhsan. . 

Hakemi alanda ilk defa gördük.' Ka· 
] da mUtettddid idi. Haddınden rar ann . . • . . 

fazla sertleıen oyunun •cyrını egıştıre-
rnedi. Topu bırakıp karşısındaki arka· 
dapnın üıtüne atılan ve vuran futbol· 
culan cecalandırmıJ ye hatti oyunda~ 
ıkırmıt olaaydt, ma~ bittikten ıonra~ 

ç .. 'f h11 diıeyi de aörerek mütcessır 
nıueısı a • . 
olmazdık. Futbol ajanlığının otonter 

ULU! 

hakemler seçmesini ve futbol meydanı

nı boka ringine benzetenleri cezalandır· 
masını rica ederiz. 

Ankara Gücü - Çankaya 
Günün en merakla beklenen maçına 

aaat 16. 15 de başlandı. Takımlar: 
Ankara gikü - Osman, Ali Rua, 

Enver, Orhan, Semih, Nilzbet, Abdi, Bi
lil, Yaşar, Fahri, Hamdi. 

Çankaya _ Sıddık, Salahaddin, Ra
ğıb, Hilmi, Kamil, Nihad, Cevdet, Avni, 
Fethi, Ömer, Mustafa. 

Hakem: İzmirli İhsan. 
Ankara gücüne 1936 senesi ıampi· 

yonluğunu kazandıran gençlerden yal
nız Natrk ve Nazmi, takımda yoktu. Fa
kat, takım hiç de noksan aayrlacak hal
de değildi. Çankayada yeni iki oyuncu 
gördük. İkinci takımda ve birinci takım
da bir mUddet oynayan diğer iki fut
bolcu da bugün oynuyorlardı. Takımla
rın vaziyetine göre, herkes. çok heve· 

t . sı'nde Anka-canlı geçen bu maçın ne ıce • 
.. .. .. l'b' tı'n'ı muhakkak sayı-ra gucunun ga ı ıye 

d F k t .. l·u' ler 3 • 2 yenildiler. yor u. a a , guç , 
Maçın bc11inci daHkasında Çankaya 

beki Satıihaddin'in eli topa dokundu. 
Hak m penaltı verdi. Yaşar'ın ayağ iy
Je Ankara Gücü birinci golilnü kazan· 
mış oldu. Hendbollarda hakemlerin, 
kastı, nazarı itibare atmaları lazımgel· 
diğini burada hatarlatmak isteriz. Ma
amafib nizamname, kastın takdirini de 
hakeme bırakmaktadır. 

Onuncu dakikada Mustafa topu sol
dan aürerek sağaçığa pas verdi. Cev
det yctişti ve beraberlik sayısını Y~~
tı. 30 uncu dakikada gene Cevdet 10 

ayağiyle ikinci gol oldu ve Çankaya 
birinci devreyi 1-2 bitirdi. 

İkinci devrede Fahri 12 inci daki
kada takımının ikinci sayısını kaydet
ti. Fakat Çankayalılar bir dakika son
ra buna mukabele ettilcı" Maç 2·3 An· 
kara GilcilnUn yenilmeıiyle bitti. 

Yukarda da yazdığanu: gibi, oyun 
çok heyecanlı oldu. Zevkle seyrettik. 
itiraf etmek lbım ki Ankara Güçlü· 
ler daha teknik Ye muntazam oynıyor· 
Jardı. Fakat, Ali Rıza JU.mmauz ve ır:a

manuu çı.kıflar yaparak Çanbya for
vedinin soldan kolayca ilerlemesine 
meydan Yerdi. S6Jhıf'da Çankaya sat• 
açığı Cevdet'i hiç tutamadı, Orta akın
cılan da bugün nedense çok çalım ya• 
pıyor Ye bittabi topu kaçırıyordu. 

Çankayada iki bek'ten maadaaı iyi 
idi. 

İstanbul yüzme şampiyonln@ıı 

Beykoz birinciliği 
kazandı 

İstanbul, (Telefonla) - İstanbul su 
ıporlarr ıjanJıfı tarafından tertlb edİ· 
len İstanbul yüıme pmpiyonluiu mü
sabakalarına dün Moda yüzme havu
zunda devam edildi. Cumartesi günü 
bqlayan ve pmpiyonanın birinci k11-
J11Jnı tetirli eden bu yarıılarda Beykoz 
ve Galatasaray denizcileri arasında bi
rincilik için çok heyecanlı ~rpı~lar 
olmuftur. Neticede muntazam çalıfan 
beykozlular 117 puvanla İstanbul yüz
me pmpiyonluğunu almıttır. Galatasa· 
ray 80 puvanla ikinci, su sporları J6 pu· 
vanla üçüncil olmu,tur. 

200 metre aerbeıt birinci, Galatau-

SAYFA S 

Tarih deki garib 
XXVIll 

vakalaı· 

Yazan : Max 'KEMMERfCH 

Brandeburg kıralı Ludwig 1341 de 
bir Tirol prensesi ile evlenmittir. Bu 
prentes kocası oian Bohemya kıralı· 

nın oğlundan pekaz zaman evvel ayrıl
mıştı. Sicilya kırah Ladislavı 1392 de 
karısını kovmuş ve terketmiş, 1402 de 
Maria von Lusiguan adlı bir kadınla 
evlenmiştir. İlk karısını ise zorla An· 
dera di Copua isminde bir asilzadeye 
vermiştir • 

Bütün bu ayrılmalar ve evlenme
ler kilisenin muvafakatiyle olduğu 

gibi Papa altıncı Clemenı da 1348 de 
Napoli kıraliçesi Yohannas ile prens 
von Tarent'in evlenmesine izin vermiş
tir. Halbuki bu kadın ilk kocasını ze • 
hirleyip öldürmü~tü ve bu cinayeti 
herkesçe biliniyordu. Fakat Papa ni· 
kahı takdis etmekte tcreddüd etmemiş, 
buna mukabil de Napoli prensesi ona 
80.000 altın gibi ucuz bir bedel mukabi
linde Avinyou fchrini satmıştır 

... 
Martin Luther, Heıscn kontunun 

iki karr ıı.lmsarna bb:r.at h:in vermiştir. 
ŞEREF VE HAYSİYET 

Bir çocuk meseli b:r iskemleye 
çarntığ ı zaman kendi kusurunu göre· 
ceğ i yerde nasıl iskemleyi tokatlarııa, 

orta zaman insanları <la kendi icad et
ti 2i kanlı mahkemelerin ve zulümleriıı 
acrsını bir aletden başka bir şey olmı
yan celladlardan çıkarmak isterdi. 1513 

senesinde celllidlarrn sokağa çıkarken 

kollarına krrmızı, siyah, yesil renkte 
tcridler bağlam:ılarını emreden bir ka
nun çıkmıştı. Böylece halkın celladı 

uzaktan görerek ona yaklaşmamaları 

temin edilmek isteniyordu. Cellidlu 
'ehir dıvarlarının drıında oturmağa 

mecbur ve medeni hakların hepılnderı 
mahrum idiler. Bir lokantaya gineler 
diğer mil,terilerden uzakta, ''cellid 
maıııaı" denilen bir maAda ve üç aya.k
h bir iskemlenin üzerinde otururlardı. 
Bunlara prab verilen tasların kulpu 
olmazdı. ve f&r&bları kadehlerine llln 
ter•i tarafından dökOHirdU. Bu ldetln 
tcatriyledlr ki bugün bile biriıinin ka· 
~ehine elin tersi nfl,.n ic.ki boşaltmak 

Ravh evaletinde hakaret sayılır. Ccl-

raydan Halil, 
200 metre kurbafaJamada birinci 

Bey.kozdan Metin, 
200 metre Bayanlarda Beykozdan 

Krisanti, 
1500 metre serbestte Galataaaraydan 

Halil, 

Türk bayrağı yarışında birinci Bey-
koz takımı 

Tramplen'de Beykos'dan Fahri 
Kule'de Fenerbahçe'den Şakir 
Su topunda Galatasaray takımı bl· 

rinci gelmişlerdir. 

Teoderesko - Kiryako 
boks maçı 

İstanbul, (Telefonla) - Bugiln Roo 
manyalı Teoderesko ile Kfryako araaın
daki boks maçı yapıldı. Romanyalr isa
betli ve seri döfüşüyordu ve rakibini 
g uncu ravunt'ta nakavut etti. 

Melih • Teoderesko macı önümüz
deki hafta yapılacaktır. 

Çeviren: S. ALl 
lid para vereceği zaman bu parayı maııı 
unın üzerine bırakır ve karşııındaki 

eliyle bu paraları ıildikten veya Uzer• 
terine üfledikten sonra alırdı. Kilise• 
de de diğer "terefli insanlar" dan ay• 
rı bir yeri vardı. Aynı usuller cellid 
yamağı ile itkenceci için de cari idi, 
Garbta bu nevi hakaret ifade eden ha• 
reketlcrle Hindiıtanda Parya'lara ya• 
pılan muamele arasındaki bilyilk bcB
zerlik dikkate pyandır. 

* 
Almanyadaki Husum ,ehri kadınla. 

rı ı 7 inci asırda şehir meclisi tarafın.. 

dan kullanılan celUldın nikahlı karısı • 
nın çocuğunu tehir ebelerinin almasına 
mani olmuflardır. Bundan telSşa düşen 
ve cellidsız kalacağından korkan mec .. 
lis, 24 saat zarfında bu kadının imdadı• 
na koşacak bir ebe bulunmazsa bade • 
ma {.ehirdr kadınların ebelik sanatı ic,. 
rasını yasak edeceğini ve bu işi erkci 
ber\ıerleı e g8rdüreceıtıni ilan etmittir, 
Bu tehdid dindar hırstiyanlara pek te• 
sir etmemiş ve yalnız ihtiyar ve fakir 
bir kadın bu işi gömıeğe razı olmuş• 

tur. İntikam almak iııteycn tehir ka • 
c ınları ise bu ihtiy.ırla bütün mUnasc• 
l f'tlerini keserek crıu set alet içinde ö
lüme terkebnişler ve ö dükten 10nra 
ı,ünlerce cenazesini olı4u~u yerde bı • 
rakmışlardır. Nihayet şı hir meclisi ce .. 
nazeyi gece bekçilerine kaldırbnıf tır, 

ııı 

CellSd olmak isteyenler pek nadir 
olduğu için şehir meclisleri çok ker• 
bir idam mahkOmunun cezasını affede .. 
rek onu ceUldlık ı,ıerinde ku11ıtnma • 
1• mecbur olurdu. Diler bir ıehlrderı 
getlrtlJen bir eellld yeni ~s'P~tı • 
nm, hUvlvett belll olsun diye, her ilCI 
kulağını ketenli. 

• 
CelladJar yalnız para cihetinden iyi 

mevkide ldikr. Bunlırn' maqlan ,e • 
hir bat vlızı wya tehir bat mllhendi .. 
ne aynı deNllede idJ. Aynı mnandı 
bunlar hemen hemen her yerde mUteo 

mim bir meılelı: olarak umumhane ı,ıe• 
tirler ve doktorluk yaparlardı. 

• 
Cellidlarz uırlar ıüren bu feft•••• 

mnklden Praaea lhtlllU lrurtarmıttır, 
Bu meselede de insan haklan hrrlati • 
yanlık taauubuna ıalib ıelmlttir• 

• 
Orta zamanda intihar edenler yı 

ıürüklenerelr bir odun yığınına ıötü .. 
rülür ve yakılır yahud bir fıçıya kona· 
rak nehre atılırdı. 

.. 
Kendini aeuı bir insanın ipini ceı. 

laddan bafkuı keeemeadi. EYin kudsi. 
yeti gitmesin diye b6yle bir cenue ka· 
pıdan delil, kapının üıtUndc du•ara 
açılan bir delikten çıkarılırdı. Bazı 
yerlerde ceMdl pençereden dl'8n atar
lardı. 1486 senuinde bir kadın intihar 
eden deli kocaıını cellida bıralmuya • 
rak bizzat kendiai nehre atmak mllaa
adesini ılmlf ve bu büyilk Jüttlf •ye
linde evine ccllid airme-k zilletinden 
kurtulmu9tur. 

(Sonu vır) 

TEFRİKA: No. 44 

- YEN t ~SAN 
B1L1Nl\1J Yazan : Dr. ALEXIS CARREL 

NASUHi BAYDAR 
Tilrkçeye ı;evıren: 

f ardır Bunlar da 
fk ' b" " k hastalık sını ı v . _.Jd' t· 

koyabilirse o kadar mukavemet cde~Jer. Bakte· 
riler virüslere kıyas edilince hakiki bırer dev sa· 
nıbr. Bununla beraber v~cudumu~ kolayca:~ 
bağırsak burun, göz, bogaz muhatı gı§Blan Y. 
luyla yahud bir yaradan girerler. Höcrclen? 
. . de değil etrafmda yerlcılrler. Uzuvlan b~· 
1~bı~ · den ayıran bölmeleri İ§gal ederler. Derı· 
rı ınn d .. v .. tahtaaı 
n in altında, adalelerin arasın a, goguı 

eksikliği sebcb olur. Uzuvlar muhtaç olduktan 
malzemeyi dq muhitten alamayınca mikroblara 
ka111 mukavemetlerini kaybeder, fena inkitaf 
eder, zehir imal eder, ilaahır .. Nihayet !>azı has
talıklar da vardır ki timcliye kadar bilginler ve 
hckirnli1, al'8§tırmalan enatitülcriyle alay ctmi .. 
lcrdir. Bunlar -arasında kanserle daha birçok di
mağ ve ıinir rahatsızlıklarını sayabiliriz. 

earfedilmektedir. Tıbbi muayene ve tedavi hUıo 
susunda ve her ıekilde 3.500 milyon dolar bar .. 
canmaktadır. Muhakkak ki hastalık hen\iz ek°" 
nomik ağır bir yüktür; herkcain hayatmdakf 
ehemiyeti hcsabsızda. Umumun undığı gibi 
hekimlik haıtalığı azalbmf olmaktan henüz çok 
uzaktır. lntanlı hastalıklar yüzünden ölüm azal~ 
mıısa da daha uzun aüren ve daha elemli olan 
tereddi ettirici hastalıklar yüzünden ölüm fazla· 
l8fm11tır. 

ı uyu . bl hastalıklar ve tereo ı e 
lntanlı veya mıkro \1 h ow• 'z hastalıklar 
. . . ki clı ilk ba ıettıgımı . 

tirıcı hastalı ar r · .1 . ·nnesinden ıle· 
.. d . .. 8 bakterı erın gı b' '9ücu e vırus vey .. .. .. ez ancak ır 

ri gelirler. Virüsler goz.~ ~~~~~ d~ küçücük 
elbümin cüzü ferdi bu~u . ~gudn y·a-yabilir • 

. h" l "'m ıçın e :r-ınahluklardır kı ~ere ~.. . dd )erin unsur· 
lcr. A sabi cüml:ı-.nın , derının , fu .~ldürür veya 
lanndan pek hoşla?ırlar. Bun ~~u~ felcini. gri· 
fonksiyonlarını ' }dıl ederi.er. ~ dana getirir· 
pi, uyku hastalığım ve aaıreyı ~ey belki kan· 
ler. Kuduzu da, san humma; a ve anlar za· 

8eri de hnsıl eden onlard~r. uz!u~a~kositlerini 
rarsız höcreleri ve mes~la tav. g k birkaç gün 
~t"m irici düşmanlar halıne p,:etıkrerek ç mahlCık· 
ı . d "ld" .. 1 Bu or un ç ın e lınvvanı o u ru r er. . b' an gör· 
lnr bi f'"" mec huldür. OYlları hı~ ır ~a)m' 'le te· 
rrı . . .. . dekı tesır en ı 
eyız. Ancak nesıc u z"mn d h .. creler mii-

tahiir erlerin. Onların karşısın a . . 
0 

bir ağa
dafa ı7d•r. Hör-reler bunlann geçış•nke.d k tır ı 

· · e ne n r tın Yaprnklan dumnnın ...,eçışın 

bo tuğunda , bevinle murdar iliği kaplıya~ ~p.
la; arasında çop-alrrlar. Kanı da işgal edebıl~~l~r. 
iç muhite zehirli madde) r ıfraz ederler. Butün 
uzvi fonksiyonlan karma kantık ederler. 

T ercddi ettirici hastalıklar, bazı kalb ha~ta· 
lıklariyle Bright illetinde olduğu gibi, ckaen~ 

'kroblu hastahklann ne iceleridir. ~zan 
~~zat nesiderden gelen zehirli ~dd~lerm uz~;· 
larda mcvcud olmasından ilen gelır. Dere 

ade bu gibi maddeler imal ettiği ~an gırt· 
f~ urunun fırlam sına aid alametler der_h~I ~-
). . Bı'r takım ha talıklar da beslenme ıçın lu· 
ınr. w M ıa n· lu ifrazların duruşundan dogar. ese 8 

d~~rin guddelerin n, der~k~ gu?denin! ~~?kr~: 
k bedı·n mide usarcsınm kıfayetsızlıgı mık 

sın e • · ·b' 
sodem, t eker, müzmin kansızlık ve saır~ gı 1 

hastahklan tevlid eder . Ha~talıkfa~dt.n~ bır kıs· 
mma da ncsiclerin nşa ve ıdamesıne lazım ol~n 
• 1 I madeni tuzların ve m adenlerm 

vıtamn ere 

Biliriz ki aon yirmi bq yıl içinde, ijiyenin 
idrak ettiği terakki harikuladedir, intanlı hasta

lıklann ıık tık tekerrürü göze görünür derecede 
azalmııtır. 1900 de, vasati ömür ancak 49 aene 
idi. O devirden beri onbir acne kadar çoğalmııtır. 
Hekimliğin bu büyük zaferine raimen haatalık 
davaaı gene ehemiyetini muhafaza ebnektedir. 
Modern insanın vücudu naziktir. Bir milyon 
yüz bin kiti bütün vakitlerini 120 milyon kitiyi 
devam1ı su•ette tedaviye tahsis etmek mecburi· 
yetindedir. Amerika Birleşik. Devletlerinin bu 
nüfusu arasında, her yıl, afBğı yukarı 100 mil
yon, ağır veya hafif, haatalık vakası olmaktadır. 
Hastanelerde, aenenin her gününde, 700.000 
yatak meıguldür. Hastanelere yatmlmıı veya 
yatırılmamıı hastalar 142.000 hekim, 65.000 
dişçi, 150.000 cezacı ve 280.000 hasta bakıcı ve 
Y.8 bakıcılık talebesi lıaıllanmaktadırlar. Her ae
ne, ecza satın alınmak için 715.000.000 dolar 

Kuı palazı, çice'k, tifo gibi hastalıklnnn i~ 
le cdilmi§ alınası aayeainde ömrümüzden ka• 
zandığımız ydlan, müzmin hastalıklardan doğan 
devamlı iztırablarla birer borç gibi ödemekte• 
yiz. Kanser, herkesin bildiği gibi, çok zalimdir. 
Bundan hqka, medeni insan, eskiden de oldu• 
ğu gibi, f irengi ve beyin urlarına, kabl8f m sına1 
sulanmasına, damarlarının kanamaama ve bu 
haatahklann meydana getirdikleri entele · el vtt 
moral ve fiziolojik düıkünlüklcre m n zdur. 
Bundan başka, yapyıtm yeni fartlann 
tip tü~enmiyen telaı ve heyecandan, 
fazlalrgından ve beden hareketlerinin 
sizliğindcn ileri gelen uzvi ve fonksiy' c 1 t~ 
ıevvüılcre de maruzdur. Ahp cümlr ı muvn .. 
zenesizliği, mide ve ema rahatsızlıkJ ~tİr• 
mektedir. (Son r) 



SAYFA 6 

Kapalı zarf usulile eksiltme 

İçel İlhaylığı Nafıa 

J)iı·elitÖrlüğüııden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: (J'tfersinde inşa edilmekte olan ilk 

okul binasının ikmal inşaatı olup keşif bedeli (20220) lira (44) ku
ruştur. 

2 - Bu i e aid şartn<ı.meler ve evraklar sunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi -
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Kargir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, meteraj cetveli 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Nafıa mü-

dürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 4-9-936 tarihinden 30-9-936 tarihine tesadüf eden 

çarşamba gi.ınü saat 17 de Mersinde Vilayet Encümeninde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girehilmek için isteklinin (1516) lira (54) ku

ruş muvakkat teminat verm~si , bundan başka aşağdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi 15.zımdxr. 

Ticaret odası Nafw Bakanlığından aldığı mi.ıtcahhitlik ehliyet 
vesikasını getirmesi la7.ımdır. 

6 -- İsteklilerin yapılacak iı;;in me::.uliyeti fenniyc::.ini deruhte 
edecek bir mühendi!I veya mimaı bulundurmayı teahhiit etmiş ola
caktır. 

. 1 - Tekli_{ mektupları yukarda üçüncü maddede yazrlı saatten 
bı~ saat evvehne kadar Vilayet encümenine getirilerek eksiltme ko
mısyonu reisliğine makbuz mukabilindt: verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saatte gelm~ş 
olmaları ve dıs zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1109) 2-4273 

Pazarlk ilanı 
Maliye Velcfiletinden: 

. 1.::: Bir eksiltmeye konulan i>; (varidat Umum müdürlük mua
.,ınlıgı odasındaki bağdadi bölme isi) 

Ke~if bedeli 283 lira 69 kuruştu'r. 
2 - Bu i'e ait prtname ve evrak unlardır: 

A) Fenni prtname, 
B) Ke§H cetveli, 

_fst~yenler bu evrakı görmek ve izahat almak için Maliye veka
• letı mılli emlak müdürlüğüne müracat edebilir. 

.3 -:- Eksiltme 15. e"yliil. 1936 sah günU saat 15 de Maliye veka
letı mıHi emlak müdürlilğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
5 - Ek~iltmeye girebilmek için isteklinin 21 lira 28 kuruş mu

nkkat temınat vermesi ve bu gibi işleri yaJ>tıklarına dair Ankara 
nafıa mUdürlüğiinclen alınmı ehliyet vetıikasını haiz olup göster-
O'lesi 1.izrmdır. (844). 2-4281 

Dahiliye Vekaletinden: 
Muğla şehri içme suyu tesisatı ve 

inşaat eksiltmesi 
Muğla şehrine 783 metre mesafeden su isalesi ve şehir dahilin

deki şebeke için icabcden malzemenin tedariki ve boru f erşiyatının 
~raaı ile sair buna müteferri imalatın yapılması vo iki depo inşa
tr. au saatleri ve diğer alat ve edevatın tedariki kapalı zarfla ek
•~· 'Tleye konulmu,tur. 

L - İtin muhammen bedeli 59977 lira 82 kuru,tur. 
_ 1. -:- .tateklile~ ~u i~ ait şartname •. proje ve aair evrakı Uç Ura 

mukabıhnde Dahıhye Vekaleti Beledıyeler imar heyeti fen tef
liğinden alabilirler. 

~· - Ekıil~me 24 İllı:teşrin 1936 tarihine rastlıyan cumarte9! 
günü saa~ onbırde Ankarada Dahiliye Vekil eti binasında toplana. 
c:alr beledıye!er imar heyetince yapılacaktır. 

. 4. - Eksıl~eye girebilmek için isteldilerin a~ağıda yazılı te• 
~ınat v~ veaaılıcı aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine tff
lım etmı' olmaları llzımdır. 

A - 2490 saydı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
4249 lira muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, • 
• C -. Kanunun 4 üncü '!1a~deai mucibince eksiltmeye girmeye 

bır manı bulunmadı~ı~ daır ımz~h bir mektup, 
D - Nafı~ Veki.lettndeı:ı tasdıkli fenni ehliyet vesikası, 
S - Teklıf mektupları ıhale günü ..... t ona kad kb m le b'J' d k • R . ·~· - arma uz U· te~ı1· ;n e kt oır;ısyon 

1 
eıslı~ıne verilecektir. Posta ile gönderilecek 

kad 
1 ;;ıe . up arının ~deh teahhütlü olrnaar ve nihayet bu uate 
!\r . omısvona gelmış bulunma1r lclznndır. 1 
Bu ış hakkında f ı · h . • 

ima h . f aE a ıza at almak ıstıyenledn Belediyeler 
r eyetı en şefliğine müracaat ~tmeleri. (774) 2-4200 

Çorum Viliveti Nafıa Müdürlü,..,Wiin· ı 
den: 

1 
- Ek~iltmeye konulan iş: Çorumun park caddeıi üz:erinde 

ya~ı~acak Orta 9kul binasıdır. 
l e~e~, Bod~um, Zemin kat kargir ve beton işidir. :u ışın ~eşıf. bedeli (24283) lira (25) kuruştur. 

- Bu ı_ e aıd şartname ve evrak sunlardır. 
A - Eksıltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fen~i ve hususi şartname . 
E - Ke~ıf ve silailei fiat ve meteraj cetvelleri. 
F- Pro1e 

}~~Y,~~-~er.bu evrakı ~nkara Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Umum 
Mudurlugu ~ınalar heyetınde Çorum Nafra Dairesinde görebılirler. 

3 - ~ksıltme 1936 yılı Eyli!lünün ıs inci salı günü saat ıs de 
Çorum vılayet makamında toplanacak komisyon tarafından yapıla
caktır. 

4 - Eks~ltme kap~h ~arf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksıl~eye gırebılmek için isteklinin (1821) lira muvakkat 

teminat vermesı bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gö1oo 
tennesi lizımdır. 

Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve bu i~leri yapa
bileceğine dair Nafıa VekUetinin ehliyetnamesi. 

6 - Tekli! mektuplar.ı yukarda üçüncU maddede yazdı saatten 
bir saat evvehne kadar Vılayet makamında toplanacak eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek mektupların nihayet 3 lincil maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dıf zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olma· 
ıı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (657) 2-4043 

ULUS 

Vakıflar Umum 
Müdürlüğünden : 

İkinci Abdiilhamit vakfı akarlarından Beşiktaşta Akaretlerde 
Spor caddesinde 47. 51, 86 numaralı üç evin apartıman haline tahvi
li tadilat ve in~aatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli (16095) lira olan bu işin projesi, fenni şartnamesi ek
siltme şartnameleri (83) kuruş mukabilinde Akaretlerde ikinci Ab
dülhamit vakfı mütevelli kaymakamlığından alınır. Muvakkat te
minatı (1Z08) liradır. Eksiltme 16 · eylUI · 936 çarşamba günü saat 
15 de Beyoğlunda Telğraf sokağında Beyoğlu vakıflar ~irektörl~
ğünde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. Eksıltmeye gı
receklerin Mimar ve Mühendis olmaları ve laakal (10000) liralık 
bir yapı işini teahhüd edip eyi bir surette başardıklarını gösterir 
resmi yerlerden getirecekleri vesikala~ı İstanbul Başmüdürlüğü 
heyeti fcnniyesine ibraz ile ayrıca vesıka alacaklardır. Ancak bu 
muamele yevmi ihaleden sekiz gün evveline kadar olması şart~rr. 
Muvakkat teminat akçeleri eksiltme tarihinden iki gün evvelıne 
kad:ır Miitevelli kaymakamlığı veTOesine makbuz mukabilinde ya-
tırrla:aktrı. (fı17) 2-3986 

·~--~~--~--------~~--~ 

Ankara belediye reisliğindt~n: 
Belediye hududu <lahilind~ s~yrüsefer. e_den hususi~ye. u_mumi 

binek ve vük arabalat ına verılmış olan pılakalarm degıştı::ılmesı 
kararlaştırılmıs olduğundan bu vesaiti nakliye sahipleri birinci teş
rin 936 iptidasına kadar pilakaları_nın deği~tiri:?1es~. için muhase: 
beye müracaat etmelidirler. Bu tarıhten sonra hukmu olmıyan eskı 
pilakalarla sevrüsefer men edilecek ve sahipleri cezalandırılacak-
tır. · (818) 2-4230 ........... . 

Sur·avıdevlct Reisliğinden : ' . Şürayı Devlette 40 ve 35 lira asli maa§lı mülaziml~kler açıktı:. 
Mülkiye veya Hukuk mezunları .nasında yapıJacak mUsabakaya gı· 
rebilmek için teadül kanunu ~uclbince bu maaşları almağa hak ka
zanmış olmak ve 35 liralık içı~ a~nca 30 ya~ında1? fazla ol~mak 
ve memurin kanununun 4 ve S ıncı maddelerındekı şartları haız bu
lunmak lazımdır. 

Müsabaka 21 eylül 936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 
de Ankarada yapılacaktır. 

İsteklilerin yukarda yazılı şart.tara aid evrakı müsbitelerile bir-
likte arzuhal ile müracaat etmelerı. (449) 2-3742 

1\'lalive Vekaletinden 
J 

ı - Eksiltmeye konulan i~ {Adliye Vekaleti binası çatı tavan· 
la.rının tamiri.) · 

Keşif bedeli 4669 lira 9 kuruştur. 
2 - Bu i~e ait şartname ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Fenni şartname 
c) Tamint projesi 
d) Keşif cetvc•h 
e) Mukaveıe pıojesi . • . . 
İsteyenler bu evrakı görmek ve ızahat almak ıçın Malıye Vek1· 

leti, Milli emlak müdürlüğne müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltme 24 eylül 1936 per~mbe günU saat ıs de Maliye 

vekaleti Milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme aurotiyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 350 lira 22 kuru~luk 

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

fia müdürlüğünden verilmiı ehliyet vesikalarını haiz olup göster· 
mesi lizımdır. (795) 2- 4220 

Zong:1ldak C. H. P .. 
Başkanlığından : 

Zonguldak Halk Par~i•i. binası~ın ~öri~er: tesisatı yap~~rrla
caktrr. Tesisatı yapmak ıstıyenlerın teklıflerınc esas olmak uzere 
binanın planlarını ve ~u husustaki şartnameyi parti bafkan~ığın~.an 
istemeleri ve tekliflcrıni 25 eylul 936 akşamına kadar partıye gon· 
dermeleri ilin olunur. (842) 2-4262 

Malatya Vilayeti Nafia 
Direktörlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Malatyada yapılacak h\ikütMt binası 
temel inşaatına aittir • 

İhale pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
2 - Keşif bedeli (20000)yirmi bin liradır. 
J - Bu i,e aid fartname ve evrak JUnlardır; 

A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C • Nafıa işleri şeraiti umumiyeei 
D - Fenni şartname 
t - Hususi şartname · 
G - Keşif cetveli, sib.ilei fiat cetveli, fiat cetvch, mcteraj 

cetveli proje. 
4 - İstiyenler busartnameyi Malatya Nafıa dairesinde görebi

lirler. 
5 - 8.9.936 tarihinden itibaren bir ay zarfında netice edilecek· 

tir. Pazarlık Malatya Nafıa dairesinde komisyon huzuriyle yapı -
lacaktır. Posta ile gönderilecek teklifnamelerin geç gelmeıtinden 
dolayı mesuliyet kabul edilmez, 

6 - Muva~kat. teminat akçesi 1542 lira 33 kuruştur. 
7 - İsteklılerın ehliyet vesikası almak için Nafıa Vekaletine 

müracaat eylemeleri icap eder. 

8 - Bu .. h~.su~t_.a .. daha fazla malümat almak istiyenlerin Malat
ya Nafıa mudurlugune müracaat eylemeleri ilin olunur. (889) 

2--4333 

Orman Fidanlık Direktörlüğünden 
Ankara Orman teşcir sahasında tayin edilmiş olan üç mevkide 

Ulus gazetesiyle ilan edildiği veç.hile yapıJacak orman muhafız ku. 
lübeleri için talip zuhur etmediğinden artırma ve eksiltme kanunu 
mucibince .eksiltm~ye istekli çıkbğmda eylülün 22 inci salı günü 
saat 15 de ıhale edılmek üzere ıo gün temdit edilmiştir. hteklile· 
rin mahallini görmek ve şeraiti öğrenmek üzere Orman Fidanlık 
müdüriyetine müracaat eylemeleri ve ihale günü vil~yet muhasebe 
müdüriyetine gelmeleri (888) 2-4332 

Ankara Valiliğlı!den : 
Konya memleket hastanesi için yaptırılacak kalörifer tuisatı 

projesinin tanzimi 25.9.936 ya kadar açık eksiltmeye konulmu~tur. 
Mezkur projeyi tanzim etmeğe istekli olan firmalarm fenni şart
name ile lzabname ve pllnları görmek üzere Ankara vilayeti sıh-
hat müdürlUğUne müracaatları, (792) - --4212 

jl~kara Havagazı türk 
anonim şirketindeO 

MEMUR. ALIN ACA .... ··-
Havagazı şebekemiz işlerinden ve .şebe~e S.miri~;ri~tlt 

cı olarak çalışmak üzere şebeke pro1elerı, bor~ .t ıcut-. 
beke bakımı, arıza izalesi, havagazı apareylerının i 
tamiratı hususlarında tecrübeli ve hiç oJmazsa saı;:Y 
bini bitirmiş muktedir bir memura ihtiyacımız var ır.'falir 

Almancayı bilmek şart değilse de şayanı arzuduriı 
lanlarm resimli mufassal tercümei hallerini ve ~ 

1 bonservislerin suretlerini müessesemize gönderme 
müracaat etmeleri. 2-4285 

Anlcara o1cu Harı satmaloıa 
komisyonu başkanlığın~ 

Ankarada yeni açılacak olan. lisenin. mobil~ası kal~l• 
liyle eksiltmeye konmuştur. Keşıf bedelı 7~56 lıra~ır. ki ı. 
cumartesi günü saat 10 da Maarif Vekaletı bahçesın~eat 536 
kullar sayı~manhğında yapılacaktır. Muvakkat te~ın Aııkarl 
kuruştur. Şartname ve resimleri görmek ~steyenlerın (Sl7) 
ci Orta oku] ile komisyona başvurmaları ıl1n olunur 

il<.tisat Vekaletinden: 
Ankarada açılacak el işleri sergisi i~in a§ağıda cin•~ 

ları yazılı eşya satın alınacaktır. İsteklilerin 2&.9.936 ~ 
nü saat (10) da vekalet levum müdürlüğünde toplana 
na müracaat etmeleri ilan olunur. . esi 

Alınacak malzemenin cins, miktar, evsaf ve saıt 
levazım müdürlüğünden izahat alınabilir. 

1 - Muhtelif ebatta çıralı ve çırasız çam kereı~e·ye 
2 - Alçı boya ve buna mümasil levazımı telYın~..,-
3 - Muhtelif kalınlıkta 15-30 metre mikabı koD 
4 - (3000-6000) metre kaput bezi 

Tavuk~uluk Enstitüsü ~ 
·Direktörl~Oiin 

Tavukçuluk Enıtitüıü için isim ve evsafı ~rtn~ 
41 kalemden ibaret ve (2500) lira muhammon 1cır:.,,1.ı 
edevat açık eksil tmc usuli ile satın almaca.ktır · Şart ddeti 
saat 9 dan 12 ye ve 14 den 17 ye kadar Çankırı ca pıt· 
bulunan Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden al~ 
rin 18 eylO.l 936 cuma günü aaat 10 da ticaret odası ..,e 
187,5 liralık muvakkat teminat makbuzu veya bank•IJb 
birlikte Keçiören yolu üzerinde Ankara Tohum Is ~ 
da toplanacak komisyona başvurmaları. (836) 

Nafia Vekaletinden: . 
.. Ü kil 

Fevı:ipaşa - Diyarbekir hattının 360 -+ 3~ unc ·rkipıl 
çin montajı ile beraber 50 metre açıklıkta bır · dernl 
urf usulile münakasaya konulmu~tur. 

10 
JO .. 

1 - Münakasa 28.10.1936 çarşamba günü saat. ~ 
rada Nafıa vekaleti demiryollar inşaat dairesindekı 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli (35000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2625) liradır. Uf 

4 - Münakasa tartnamesi ve sair evrak 175 kut 
de in~at dairesinden alınabilir. tu ....oJ!'!. 

s - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 N°·
1 7 s.'9' 

'kalar a • hince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesı. ıı>~.:.:.lt 
ve 3297 No. lu resmi gazetede ilan edilen talınıat\rc t~1ı 
müteahhitlik vesikasını ve isteklilerin liakal 50 ıne ğUO- ""'1'. 
mirköprü ve montajını. muvaf~a~iyetle_yapmıf old~eı~ ~ 
ehliyet vcaikaamı ve fıat tcklıfını havı nrflarını ,ao8 
tarifatı dairuinde bazırhyara~ 28.10.19.36 ~arşamb~UI f'ljO 
kuz buçuğa kadar demiryoUar ınşaat daıresıne ınak ~ 
vermeleri lizlmdrı. (813) .,,,_ 

Jandarma Geiıel Komuıaııbl 
Ankara Satmalına Komisyon 

ı - Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiyat pah4~1 
den (35,400) metre kaputluk, (19,200) metre kışlık e 
pazarlıkla satın alınacaktır. ~ uıı i.llıf S' 

2 - Metresi (280) kuruş tahmin edilen kaputlug arlı~ 
(6206) lira şartname bedeli (490) kuruş olup P~f ~ 
pazartesi günü saat (11) de ve metresine (265) kurb;Jeıi 
kışlık elbiscliğin ilk teminatı (3794 lira, şartnalJlektır. 
ruı olup pazarlığı aynı gün saat (14) de yapılaca ı ld,r~ .... 

4 - Şartnameler komisyondan alınabilir. paz:ar.:k ~ 
istiyenlerin belli günde şartnamede yazılı belge ye 1 k~.,..-=: .. 
buz veya banka mektubları ile belli gün ve saa~11 ı vurmalar. (692) 2 

Senirkent Urayından: . i ~-" 
. r kc:f'fli ~ .... 

1 - Senirkent kasabasının (42200) lıra be~~ 1 tlcı ,,,.--.JI. 
tının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi oir ay mudde f)llJ':?.._". 
rakrlmıştır. edifC ~ .~ 

2 - Pazarlığın yapılacağı yer Senirkent Bel ~ 
Belediye encümeni tarafınJan yapılacaktır. 15 t• ~ 

3 - Pazarhk 17 Eylul 936 perşembe günü saa\e tc~ • 
4 - Tesisatın isale kısmı çelik boru ve annalor·ne aJ~::. f": · 

rıca tevzi şebekesi font oorular ve teferrüz.tları yı u bi~ 
betonarme inşaat aksamı da ayrı, ayrı veya urnuın _ .ıul 
Jrğa konulmuştur. jstc..,.-• 

5 - Pazarlığa girebilmek şartlarını haiz olan
1 
·r~ 

. 1 ·1 b. l"'- sen müsbite ve muvakkat temınat arı ı e ır ı...te 
Encümenine müracaatları ilan olunur. (585) 

Tohum İslih İstasyo?.u .. ~ı 
Direktorl~ ... ~4 

İstasyonumuza aid bir çift öküz 18.9.936 günU ~ ~ '~' 
Tohum lslah İstasyonu binasında toplanan artı~ Jeti ~~ı 
misyonu tarafın.lan pazarlıkla satılacaktır. ökuı:rıığ• •· (fi" 
yenlerin her gün Tohum Islah istasyonuna, paza r

111
a1111' 

de yukarda yazdı gün ve saatte komisyona ba~~3ı3 
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D h ·ı· e v ek3letin en: ASSATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLAPI a ) ıy ' • İG BEZiR f LA H Suyu tesısatı ve 2500 KİLO ç 1 1 Gazi Antep §ehri içme 
• 

inşaat eksiltmesi --& den su isalesi ve şehir 
k'lometre meMUe 'ki ve tıoru 

Gazi Antep şehrine 1~~5_ı.. 1 
d n mal%esnelerin tcdarı -bir da-

. · n l\AWJ' e e 1]ınasr ve .,... 
dahilindeki şebek: ıçı . üteferri imalatın ~p edevatın teda-
fersifatının icrası ıle saır m tleri ve diğer alat ve 
hili~nde iki depo inşa~ı, su s;-akonulmu,tur. tur 
riki kapalı zarfla eksıl~e~ Ji ı49905 Ura 59 kuruş. ;vrakı on iki 

1 - İşin muhammen ~ e ame proje ve saır . heyeti 
2 - İstekliler bu işe aıaht !l~rtn Vekaleti belediyeler nnar 

ı.·ı· de D ı ıyc . buçuk lira muka•Jl ın cumartesı 
fen şefliöinden alabilirler. . 1936 tarihine rastlıyan da toplana· 

3. - bEksiltme 24 İlkteşrın bil' e Vekileti binasın 
.. . d Ankarada Da ıy 

gunü saat onbır e . e yapılacaktır. da yazılı tc· 
cak belediyeler imar ~eybe~in~k için isteklileriı_ı aşağ~iıliğinc te5-

4 - Eksiltmeye gıre ı m kadar komısyon 
. · . . ün saat ona 

nunat ve vesaıkı aynı g d . ddelerine uygun 
lim etmiş olmaları lazım ır. 16 ve 17 incı ına 

ıl kanunun A - 2490 say 1 kkat teminat, 
. k •luk muva . 

13745 lıra 28 uru'J . ttiği vesıkalar.' . k 'itmeye girmeye 
B - Kanunun tayın .~ maddesi mucıbınce e sı 
C - Kanunun 4 ünc:Ud 'r un' zatı bir mektup, ''--·ı 

. d w na aı · hl'yet veıı_.. • hır mani bulunma 1~1 'nd tasdikli fennı e 1 d makbuz anı-
D - Nafıa Vek8let~ e7hale giinü saat ona ka ·ı8r gönderilecek 
5 - Teklif mektuo.ar_ıw•ne verilecektir. Posta .1 e et bu saate 

kabilinde komisyon Reıshgı hhu"tlü olması ve nıhay 
'adeli tea 

teklif mektuplarının ı . btt}unması )iznndır: 1erin Belediyeler 
kacf:1r komisvona ~ın;:: izahat almak i~tıy;~) 2-4201 

Bu i, h~lckında .~. e müracaat etmelerı. (7 
irnar heyeti fen şefhgın 

Ankara Valiliğinden: 16 ........ h ... ıa-
. Neactibey caddesınde ı.s- müddet suunda 

Hususi idareye aıt kadar icarına ilin edılen 1 dilmek üzere 
zanın mayıs 937 sonuna arlıkla çıkacak tal~ine ıhad~e~le ~ 
tatıp çıkınadıgmdan pa.ı 'h' den itibaren bır ay mil 
· .. dd · 3.9.936 tan m ıhale mu . ~ı 800 liradır. kkat teminat itası mec· ~enelık ıcarı 1 . . 135 liralılı muva 

~ ·rmek ıçın 
Pazarlıga gı . J ri aaa~ onaltıda viliyet 

buridır · per-,cbe &liD e • uııasebe 
lst~kliler her pa.zart~~ı -k isteycnleıin husuaı ~218 

da.imi eocüme~~e wc:r, ilin oıwıur. <797> 1 
mudürluğüue muraca& 

1 n YE L&MANLAK1 UMUM 
D. D. Y~ A. KOMiSYONU ILAJLAIUı 

MUUURLUG tLAtl .. kala 21-10. 
. 00 liı'a owı 50000 kğ. kulçe da rdare bi· 

ııummmaı bedeli ~O: da kapalı .zarf usulü ile Ankara 

1936 salı günü.:.:~. ....ıdr .....,.Jdmt umiaat ile ka
nasında-~ k ~lerift 5750 nio 7-5-1936 G. 3297 No. 

Ba qe ~ . ...ı.'--'an, resmi paete .ı-•--=-.1- a)nwmf vest. 
· cttftı ft .. ~ talimatname -~ ğ' 

nunun tayında • ..:- ebDİf oıaıı 14 30 a kadar komisyon reisli ıne lu nu911Uld mur- . ··n saat . 
ka ve tekliflerini aym ıu veaıelerinde •-
yermeleri ıim"'dır· Ankara ve Haydarpqa 2-4%80 
~4SOkurllP 

bJmaktadır. (253) t~AN ila etmit dokur linı .ek: 
bcde11 (1579,88) bın bcf y ıfr, 26-10-1936 puarte• 

Muh.ammen olan muhtelif .wn~• ~ tcar\da ıntaı-er: fiinasmda 
-" sekiz kurut d kapalı zarf usulü He n 
günü saat 15-30 a • lira krrJr do-

tın alınacaktır. • . • {118,49) yw on sekiz ği vesikaJa. 
• Bu ite girmek ı~~~;nt~e:nat ile kanunun ta~!n.::.t;mda inti· 
kuz kuruşluk mu.va 7 5-1936 gün ve 3297 oumaıaesika ve teklifleri• 
rı, rC9111.t psete;;?~tname dairesind_e alını;~ı~iı;ine ftlllleteri li-
pr etmış olan a ;4,30 a kadar Komısyon .. 
ni aynı gün saat Malzeme Dairesinden, 
zımdır. 1 parasız olarak A~~den daiıtılmaktadır. 

Şartname erTeJellilın ve Sevk ~efh&- 2--4282 
Haydarpapda (854) 

Emlik ve Eytam Bankasından : 

satdlll ev 
Teali mlıakta lsllD '" m&te

hallesinde uzun yol. tekil 32 ft 34 kapı numarab 
fsmetpap ma oaman Nuri'd~ mln mtltebeldei "9.1/ı fUa 

lka1c ıv1ira1ay s;~. 'n ııekbde bin ~esere~ •bl- ile .... 
evJer, ihale be ~ ın~i takıitte ödenlDt 
tibi, altıf&r aylı Y • _...., ...... lrldl w ller 
lacaktır. . ıtında ild müstakil ibafettir· Bodrma lratlmdl 

Bina bır çatı • ·ıe iki es19 bttllll oda blru _...._, 
3cıaım birer ~~~Ü, birind b~_. i~r ~ ve birer ... 
odunluk ve kom~ bela. ildılci auaau& 1 

birer banyo ve biter • Bm' •• JllPlla
nıevcuttur. _.__. gine IUt ~ızs..- Biayls Jiıml-

İbalni '21.9.936 ~-k istiyenleriaend vunembe yabi..., 
caktır. ArtınD8Y8 müsayededen bbal bir ..-..ı göster-
be' lira clepOSi::=;:1rmm:zca ~':Ut tıevlı:if etllkrü bakiye
ları veya bu ni J)epOdtodan birincı 
melerl lbımchr· edilecektir. . kamız muamelat mlcffklil· 
ei sahibine iade a)Jnak istiyeolenn ban 

2
-4166 

Farla maıemat • (727) ., 
jüne mü'""t e~ 

3830 KtLO fNGILlZ BEZ R 
7600 KİLO NEFT YAGl EZIR 
3200 KİLO İKİ KA :NAMIŞ. B an karıda mikdarı ve cin· 
Tahmin edilen bedeh (S950) hra 01 : Mftdtırlüğü satın alma 

ıi yazılı malzeme Askeri Fabri~~~ard umpeqembe günü saat 15 de 
komisyonunca 24 eylül. 936 t~n ın e 
kapalı zarf ile ihale edılecelrtir.. ondan nriJir. 

Şartname parasız olarak k.omısy (671) lira (25) kuruşu ha· 
Taliblerin muvakkat temınat .~la: saat 14 e kadar komisyona 

. teklif mektuplarını mezlriir gund ra1 kanunun 2 ve 3 ma':ide· 
:~rmeleri ve kendilerin de 2490 numa tteı komisyona müracaatları. 
I 'ndeki vesaikle mezkur gün ve 1U 2-4!&4 
erı (777) 

2() 

25 
30 

TON AYNA D~lRl 
TON l.>UKUM.tiA~~ JJE)lİRl 
TUl.'l LUK~~MöU.lCÜ J.>~J'U~ 
TU.N '.l'J:!.~1.t'.r.t{ HAM. 1.>J:!.Ml 

l~ 'I oN HEY AZ HAii lJ}ı;MlK 
ll 1'0N.t<'ElH<O SlLISYOM 
75 TON FKRRO MANGAN 

ıs TON NiKEL • olan yukarda mikdarı ve 
Tahmn edılen bedeli (18250) !ıra müdilrlüp utm alma 

. · 1 .. 1ıı malzeme askeri fabrikalar UID~ aün.ü ıaat ıs te kapalı cınsı - :1..ı d a&arteıtı .-
L miayonunca 2.11.1936 tarıaan e P olarak komisyondan ve.o .1 . . ş --e parasız . 
sarf iıe ihale edı eceKtır. a • ..-.. (1368) lira (05) lmnıfu havı 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olant 14 e bdar komisyona ver
teklif mektuplarını mezkfir ı&nde ~ kanunun 2 ft 3 maddelerin.. 
meleri ve kendilerinin ~~ 2490 numara !.,oaa müracaatları. (S2l) 
deki vesaikle mezkfir gun ve .. tte ~1 

ZIM AMIRLlCl 
ANKARA LEVA NU iLANLARI 

SATIN ALMA KOMISYO 1 
. . pPah sadla 106400 kilo not _ 2o Müstahkem tüm ihtiyacı ıçuı 

but alınacaktır. . k ut fiat biçilmifti«. Tutarı 
2 _ Nohudun beher kılosuna 10 ur 

l0640 liradır. . . .. t 00 bette tünwn satın al-
3 _ İhalesi 28-9-936 pazartemgünu .., 

ma komisyonu binasında yapıJ.:aktır. 1 teminat akçeleri olan 798 
4 _ bteldiJerin ihaleden bir aaa:;;;~erindeki vesika ile komis-

lira ve ihale kanonunun 2. 3. lncft 'Z-4330 
yona müracaat etmeleri. (801) tL N 

A ptıda cins ve mikdarı ve 
Tekirdağ ve Malbn pnmro?larını:z~lı üç kalem yulafına ihale 

muhammen bedeli munkkat ~ınat~, aaıfla münakasaya konul· 
günü talibi çıkmacbtmdan yeaiden k . 

mu~~·~ bergtln Tekirdai askeri aatın alına komısyonun· 

dan göriilebilir. . J kaJIUnun 2. ve 3. üncü mad-
KlrıiltmeJC ıfreceklerın 2490 sayı ı flarrnr ihale saatinden 

d 1 'nde yazılı vesikalarla birlikte kapalı zar --..;.,en' .. , __ _. __ 
e erı . '-- knh"ına Tın~ M&&uuuu. 

b. t eveline kadar komısyon uwf • 
ır saa Mu•altbt 

Mflrdan lfubammen teminatt . ü 
Cfn..1 kilo kr. ıan. Ura h. ihale tarihi gwı 

•• 2021 00 16.9.936 prpmba 
Yulaf 490000 

5 50 
16.9.936 çarıamba 

Yulaf 165000 
5 

.50 = : lti.9.936 çallamba 
Yulaf 360000 6 50 1 (708) 

!LAN 

saati 
15 de 
16 de 
16,30 da 
2-4080 

.. Betahlmn t6m ihtiyacı içia kapalı nrOa 109200 kilo 1-20.- . 
b ı ur utm alınacaktır. • ı· bi' 'l'-' u ~ _ Bulgurun beh~r kilnuu lJ kuru~ SO uatım ıat çı _,,. 

tir. Tu~ l~~:!i ~t,~36 per~ gilnil saat onbqte çanaklrale 3 
alma komi• onu bıu1ında yapılacaktır 

tümen aa~ın ıtn . ih~eden bir saat evvel teminat akçal.tn olan 
4 :-- ıt~~ r.~unwıun 2 3 inen maddelerindeki vcıilra ile ko-

1106 hra ve e ' (796) 3-4221 
misyona milracaatları. 

iLAN 
k tanlıp bidikllri ıbtipa .. 600 toG yulaf 18 

İstanbul :ıu zarfla utıa almac.aJrur. llwıammea tutarı 
ıyliıl 9.i6 da ~esi komıayonwnuoa görWdu&u gibi 2SO ku-
3UUD lırada'· e de verııır. lateıdileıuı 236i uraua ua temınat mak· 
rut mukaoıhnuubları ue 249U MJdl kanun•• 2.3 bncu maddclerıode 
bu.z veya meıı:t aber tekbf ~uolarını ınaleuen en u bır aut 
yazın vesaılde :Cr dıldıda Jromlltmllık •un a!IDa IU)IJU&yonuna ver• 
evveu!1e kadar ın (742) ~127 
ınelerı. 1.1..fLJt 

. rkez kıtaatınm ıntıyacı içia 130000 kilo ıılrr eti 
1 - Eli.zı.z me e e konu.IJIJUftur. 

upalı .zarıı. eıı:su:u ~eli Z34W hraoır. 
" - MuhammC t mınau 1755 lıraarr. 
J - ı.uvaxxat e rmek iıti7en1er her gln tlim utın •ima lııo-
4 - ~artnameyı gu 

-'- ıeıebuırler .. ı:.ı iiAc:le -- · _..._._,__, a~ teklif -ı-- usulü a.are ..... nnı ~· ıcn 
~ - ı.tuJııerın 1 936 cuma gunü ihale &a&li o1&ll on birden 

w mektubUrm1 
2!_ e~~u y.ani saat onda 1'11laıa komisyomma vermc-

lıir aat cneliDe - 0 
2-Ul5 

Jcri. (804) tLAN 
u-Ukkrinin ihtıyacı olan 100 ton ıılır eti alınacak. 1 - Edremit UI&· 

tır. . edilen bedeli 25000 liradır. . 
Z - Tahmin 'larmaınesı )ıer cun koauayoııda görülebilir. 
3 - E~ ve ka alı .zarf uauli ile olup 21 eylul 936 pazartesi 4 

- Ebiltmed Edr~ınitte askeri satın alına komisyonunda yapıla-gilnü uat 11 e 

caktır. kk t teminatı 1875 liradır. 5 
- :~~f a ktupları ihale giinu saat ona kadar alınır. Bu a-

6 - e 
1 ;ıe ek mektuplar kabul edilnıez. (656) 2-4137 atten sonra verı ec !LAN 

mUeasesatnıın Mnelilc ihtiyacı olan 2813000 
Erzincan kıtaalt6 ~e 936 çarpmba ~nü ~t ıı de ibate eclilmek 

kilo e ~du~l ;k~ıltmeyc konmuıtur. Muhammen bedeli 56260 
il.zere kapa .z a lere 2 2 kunJfa Enincanda aatm alma komisyo
sini g<Srmek 

1
.st "!en 1 re 282 kurup Erzincanda satıl alma koınısyo· 

sini gormek ıstıyen ~in dkdiincil maddesine göre istekliler 
aun~ alınır. Şa~ 2490 numaralı- artırma " ebiJtme kanunun 32, 
tdilif me ~pla~erbla &öle tanaim ederek il..ıc -tından bir uaı 
ıl. ~ ın:.:d Erzincan tüm aatınalma. lsıomia7oıııma ...._kbt.ıa kar· 
evvelıne . klardıı. (672) J-41>34 
plığı vttınıt bulunaca 

Mefruş 

ı- Muhtelif yerlerde yaptırılacak olan 14 yer altı tanklarını idarı 
prtnameıiodeki (F) fıknamdaki deiitikUk dolaynile yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konmu§tur • 

2- Tahmin edilen bedeli 144956 lira 76 kurut olup ilk ınan; pa• 
rası 8497 lira 80 kuruftUr 

3- İhalesi 16/91936 Çarfamba günü saat 15 dedir. 
4- Eksiltmeye gireceklerin, şartnamesini 750 kuru' mukabilindt 

M. M. Vekaleti satın alma komıayooundan alabilirler. 
s- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü madde

lerinde yazılı bilgelerile Bayındırlık Bakanlıfından ıenni ehliyet• 
namelerle birlikte idari şartnamede istenen ve behemhal verilmal 
mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mektupJamu ihale ua • 
tmdan en geç bir saat evveline kadar M. M. Velriletf satın alma 
komisyonuna vermeleri. (632) 2-4015 

BfLIT 
1 - 100 ton ağır bcnzn sabn alınmak üzere kapalı zarfla eksiltmi

ye konmu§tur. Hepsinin tahmin edilen bedeli 32500 liradı. Şartrua
mesi 165 kurut krgdıtmda M. M. Vckileti aatınalma komisyonundan 
alınacaktır. ihalesi 17-9-936 perıembc &\inü saat 15 dedir. İlk temin• 
2457 lira 50 kuruftur. 

Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı kan'unun 2,3 üncü maddelerin· 
de istenen bilgileriyle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evel aatın alma komisyonuna vermeleri. (661) 2--4018 
............ BİLİT ........ . 

ı - ı adet ufki üniversal Fireze makineai açık ebiltmeye kon• 

multu~ Tahmin edilen bedeli 7500 lira olup ilk inanç paraaı 562 li· 
n 50 lrııruttur. 

3 - lhalai 22-9-936 ah &ünü ... t ıs dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 uydı kanunun Z,S üncü .-d

delerindek.i belgeleriyle ibue &ün ve uatiJlcle il. il. V. utm alma 
kamİ8yoıuuıa &elmcleri. (701) 2-4112 

ı - ıs ton mobil oiJ H ve ıs ton ııobİ/ oiJ w nmrb yatl• ka· 
palr arfla elrailtmeye kWIWllftur. 

2 - Tabmin edilen bedeli 13200 lira olup ilk inaç panaa 990 u. 
radır. 

3 - ihalesi 1~936 ~ gin6 .. t il dedir. 
4 - Eksiltmeye ckeceklorin 2490 _,._ .. naaan emnttltf bil· 

gilmle birlikte teminat -.e ttlrlff mektubunu ihale lhtmdan en ~ 
bir ıaat evveline kadar M. M. Velc&leti aatıbalma komiıyonuna ver-
meleri. (611) Z--3'8'5 

AfLtT 
M. il. V. Emakin İnfaat tubninde mliıı.J olaft mlmarbflı bir 

mimar almacaktır. 

Mhmr diplomaımı haiz ol•n isteJrlfler 20 eyl8l 93G tarihlfle b
dBT Vekalet tnpat Şubesine mttracut eqiMe;i, 

Şeraiti atrenrn6 ittlyenler her r6n .lMat ' dan daııde kadar 
mulrOr tubeye müracaat edettlr ıeraitf S~eblllrler. 

BfLIT 
rt~) 2-.-fl6Z 

ı - Fen sanat kimp. eri iÇin Elze.ri fay~ bava ıuı ve •u tenl
batını havi 7 adet demir ma• alınmıtıı p&µ.rlıla konmuıtur. Pazar• 
lığı 16.9.936 çarşamba giinil eaat 11 de yapılacütır. lfl aısrmek "an
lamak istiyenler kimyaneye gitsinler ve pazarlığı için dahi ıün ve 
vaktinde M. M. V. Satın alma komisyonuni teı.lnler. (859) 

2_.2'0 

q~ 
ANKARA aF.ı.mrn RFJSUCI ILANLARJ 1 1 

iLAN ...... 
ı - Yeni,ehir pasar müallninde ppılacak yer alb hdllerı 

ile bekçi kulilbcai iti 15 &ihı müddetle açık eksiltmeye konulm.._,ur. 
2 - Bedeli lrqli (7'655,66) liradır. 
ı - llaY8kkat a.U... (11~ Unds. 

f _ ,..._ w ....,.,, iai a&mek .Jltfyealer iter ıh fen 
iıleri t:lirektödiliiiac ~ iateldUerinde 25 -.ylül H6 cuma gU.tı .. at 
on buçukta lııelediye -.CilDMine miim:aa~ (119) 2-4UI 

lLAN , 
1 - Yenifcbride 1152 inci adada ı n111111talı panelde 700 metre 

murabbaı anaya istekli çılumdıtmdan artmnuı on ıı&a vahim.ıtır, 
2- Muhammen bedeli (3500) linadır. 
J - Muvakkat teminatı (262.50) ıiradır. 
4 - §artmmnini ...... ilteJeaJer,... .... JUi lllat lmlemiDıl 

milracutlan. isteklilerbı de %2 eylGJ 936 Mh &ihıll Met • baplna 
belediye endlınenine ~ (HS) "'""'4271 

. iLAN 
1 - ~telıirde Atatürk caddeünde 104ıt- inci ..... 15 ,...ı. 

de (780) metre marabbıu anaya iMckli et ™in"h• •• on 
pa aatdaııftır. , 

2 - lluMmmcnbedcli (23400) m.mr. 
3- lluvakkat teminatı (1750) liradır. 
4 - Şartnamesini ıarmek iateyenJer her ıün yan itleri lraf'91'11ne 

•e ihaleai 22 eylül H6 alı sünü mt oa ~ bekdiye mdlide· 
Dinde yapdacafmdao iatelrlileria o cGn •t-dokua bapta kadar te
minatlariyle teklif mekWblannı belediye~ •ennelerl. (151) 

ı-42• 
iLAH 

ı - Sakarya ""'•aQcaioda +w lıDCU '4Jfla 9 puacUDde Juııdar· 
ına Umum &wnuıaanııgı ı.evuım tettı9 At)c~de bcMp IUC...un& 

hul"ll& anaaylc pyw11 17$ mcue mur~ araya &MC.ıı ç...ma
dı&Uldan anurmaaı. on ~un uu.ıwnaıur. 

:l - M.ubammcıı be~n 74tı lıradır, 
3 - Muvakkat ıemınatı ~ lıradır. I 
4 - Şartname11nı gormek ııuyeruer lıer giln Yazı Iılert lra1emi

DC ve ia\eklücrm de ı:a eylül 93ô ı'Wlu ... , on buçwna ~· 
l!;ncumenıne müracaatlara. (252) 2-4149 
........ iL.AN 

ı - Otobüı idareıi milıtahdemıni lçih .. ınacak 160 çift lskar· 
pine istekli çılumdı&ıadan ekailtme :i on lt\tı uzatıhıu9ttr, 

2 - Mubammen bedeli 640 liradır. 
3 - Jıluvaklrat teminatı 48 liradır. 
4 - Şartname ve nGmunelinı cörmelt '9tiyenlCT her glin yuı 

itleri kalemine ve isteklilerin de 15 eyli! 9S6 ulı günü •at ~D .... 
çukta Belediye Encilmeoine ınilracaatlarL (751) 2-4148 -· 

ANKARA 
Anonim Türk Sigorta Şir etı 

llemlekethnbln en kuvvetli mail anıplan tarafmdan Unı aitlıt 
bir emnaye ile ve airorta telaaillaba ...-.. emlan l&ıiM lıpt
ıulmut olup Ankara ve hanllalrut. cealt .-.ırııatıa ife baflanuetrr. 

Auntwi: ..,.. ... 9ıt Necip ......... 
(~ addni 1to.. a. T...,_ı lOlıS) 

~ ... 
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Plan l(opyaları 17 Ağustos<lan itibaren Metro karesi 

Şehir Bahçesi Sinemasında 

Ru akşam saat 9.15 de 

NINON 
J ean Kiepura 

-Appartement Meuble 
(Libre de suite) 

Belle situation centrale ; electricit6 & gaz: complctement 
meublc, ustensiles de cuisine, servic,.c. ,:ı,. uht,. m:ırhin" ;. rnıırlr•. 
frigidaire, radio ete inclus. 
~c~~l'ULUS ~s~o~u~s~le:.;.N~o~.~2~5~------------·------------

M. M. V. den: 
l - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye olCulu İn· 

gllizce, Fransızca, Almanca öğretmenliklerine yüksek okullarda 
iğretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan 
iki İngilizce bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenlik~erin ücreti ders saatı başına 4 ita 5 liradır. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservil ve nu· 

fuı klğıdı; askerlik vesikası; Uçer fotoğrafı ve bulundukları me· 
muriyetleri gösterir hal tercümesi; ve bir istida ile Ankarada M. 
M. V. ne İstanbulda Pangaltıda Harbiye okulu K. müracaatları ve 
aarih adres yazmaları liıımdır. Müracaatlar en geç 20 eylQl 936 ya 
kadar vapılmalıdır. (561) 2-3882 

Anl{ara Valiliğinden : 
Hususi idareye ait Necati bey caddesinde 18 No. lu mağzanın 

mayıs 939 sonuna kadar icarına ilan edilen müddet zarfında talip 
çıkmadığından pazarlıkla çıkacak talibine ihale edilmek üzere iha4 
le müddeti 3-9-936 tarihinden itibaren bir ay uzatılmıştır. 

Bir senelik bedeli icrar 2010 liradır. 1steliler 427 lira 20 kuruş
luk muvakkat teminat itasna mecburdur. 

İsteklilerin her pazartesi ve perşembe günleri saat onaltıda vila· 
yet daimi encümenine şeraiti anlamak isteyenlerin hususi muhase· 
be müdürlüğüne müracaatları itan olunur. (794) 2-4219 

Mütehassıs su mühendisi aranıyor. 

Mersin Belediye Resiliğindenı 
Tesisat ve inşaatı müteahhide ihale edilmiş olan Adana, Tarsus, 

Mersin su işlerinin mürakabesi için ehliyeti Nafıa Vekaletince mu· 
eaddak mUtehaaaıs bir su mühendisi arıyoruz. 

Ayhk ücret 600 lira kadar verilecektir. İsteklilerin vesfkalarly· 
le birlikte Mersin Belediye Reisliğine mliracaat etmesi ilan olu-
nur. (771/ 945) 

Stai için A vruııaya gönderilecek 
memurlar hal{I{ında ilan 

l\laliye Vekaletinden: 
1. - Mesleki bilgilerini artırmak ve bir sene miiddetle tahsil ve 

atajda bulunmak üzere Avrupaya miisabaka ile maliye memuru 
gönderilecektir. 

2. - İsti yenlerin şu şartları haiz olmaları lazımdır: 
A En a~ iki senedenberi maliye memuru olmak (NamzetlilC 

müddeti dahil). 
B) İkinci kanun 1936 da yası 32 den fazla olmamak. 

.. C) s.ıya3a1 bilgi:er okulu .(~ülkiye mektebi) hukuk fakültesi; 
Y.uksck tıc~ret ve iktısat mektebi veya bunlara muadil olmak şar
tiyle ~cnebı memleketlerdeki mekteplerin birinden mezun bulun
tnak. 

D) Asker!ik hizmetini yapmıs bulunmak (orta ehliyetnameyi 
hal~ vcva ehlıyetnamesiz bulunmasından askerliği tecil edilenler 
de ımtihana girebilirler.) 

3· :--- !'!üsab~ka imtihanı mailye, iktısad ile. fransızca, almanca 
veyi ıngıhzce lısanlarından birinden evvela tahriri olarak Ankara 
ved sitanbulda, bunda muvaffak olanların şifahi imtihanlan Anka• 
fi a cra edilecektir. 
• : 4

1
:1c- İ~tiyenlerin mektep şehadetname ve nüfus hüviyet ve as-

.ıı:er ı vesıkaları 5• '1 .. d d' k · t · d" • ıcı cuz anları veya bunların tas ı lı suret erı 
ve ~rt fo_toarafla arzuhallerini 20. evllil. 1936 tarihine kadar Mali
ye uausı Kalem Müdürlüğüne göndermeleri lazımdır. (843) 

2-4279 

Sıhhat ve İ~timai Muavenet 
Vekaletinden: 

ti İçtimai muavenet umum müdürlüğü sıhhi mimari büros~na 30 

olıra mklaa,blı bir Desinatör alınacaktır. Talihlerin cok iyi desinatör" 
ma a eraber b. · • 

la 1 
• ına ınşaatlarında çalışmı§ tecrübeli fen memuru 

o n ar.ı tercı holunacaktır. 
Talıb olanların tahaı'l d 1 • • . 'k • (!• k d 

1 
erece erını, a!ôkerlık vesı asını ve şırn-

~y·~ · a ~r Ja ı~ıkkları yerlerden aldıkları vesikaları en geç 1.10.936 
ti rı ~ne d'a ar 

1 
e. alet Sicil ve Memurlar ve Muamelat Müdüriye-

ne ev ı etme en lazımdır. (883) Z-4318 

~ Möbilirte Wohnung 
( zovort f rei) 

zmtral lage, .:ıektris~hes li~~t. gaz; volstandige einrichtung mit 
l(uchen g.eret, nah machıne, frıgıdaire, radio ete. ete. 

Schreıben na ULUS No. 25 

Ankara Vaıiliğinden: 
Bedeli keffi 634 liradan ibaret bulunan MimarlCemal okulu bi

nasının tamir ifi bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 
İsteklilerin prtnameıinde ve ~rtırma, eksiltme kanununda ya

ıdı veaaikle birlikte her pazartesı, perşembe, günleri saat 16 da 
üiml encümene müracaatları (873) 2~295 

l\fevva tuzu 

En hoş meyva tuzudur. • 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız· 
hklan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İne-iliz Kan:mk eczanesi 

"ZAYf ŞEHADETNAME'• 
Türk Maarif Cemiyeti An· 

kara ilk mektebinden bu sene 
aldığım "61201" umum ve "65., 
diploma numaralı ş~ıhadetname 
mi zayi ettiğimi ve hükmü ol· 
madığını ilan ederim. 

Z-4328 Nihal Erdcner 

IG.ralıl~ Ev 
Ye.•işehirde İsmet İnönü 

caddesinde 47 numaralı beş oda· 
1ı ev kiralıktır. 2689 numaraya 
telefon edilmesi 2-4288 

Oda Aranıyor 
Aile yanında geniş, manzara

lı ve mobilyasız oda arıyorum. 

S.A. Posta kutusu: 14 

• .. ır~~~ş;:;;;r;:~i - 1 
• Beher Beher ' 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi( - . 
2 300 3 200 
4 150 s 100 
6 80 7 40 ~ 

8 30 kuruştur. ~ 
· 1 - Hayır işlerine ve yeni ~~ 
çıkan· kitaplara aid ilanlardan ~~ 
% ıs tenzilat yapılır. ~~ 

2 - Zayi ilan bedelleri ~ 
maktu yüz otuz kuruştur. ~ 

3 - Tebrik, teşekkür, ev· !4 
lenmc, vefat ve katı al§ka ~~ 
illinlarından maktuan be~ lira <c 

alınır. ~ 
~ 

'.ABONE ŞARTLAR( 
Müddet Dahilde Hariçte 

Satılık Ev 
Koyunpazarmda Güneş kun

dura mağazasına müracaat. 
Telefon: 3588 

Çocuk Doktoru 

Dr. Samih Ulus 
Ankara doğum ve çocuk 

bakım evi 
çocuk mütehassısı 

Adliye sarayı caddesi Altan 
sokak Ortaç apartunanı, 

Telefon: 3951 

~ 

H ergün üçten ıonra ha•- ı 
talarını kabul eder. 

- Kiralık Daire 
Bankalar caddesi. Tütün in

hisarı yanında Doktor Salalı.i a· 
partrmanı. Beş oda. Elektrik 
Havagazr. Banyo. Mutbah. 

Telefon: 1490 
~çindekilçre müıacaat 

2-4321 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfxı ATAY 

Umumi Netriyatı idare 
eden Yazı İtleri Mildürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarındı 
Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

50 Kuruşa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Satılık arsa 
SUMER BANK 

Umumi Müdürlü~den: 
}lol .SolroK' 
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. Ankara'nın en mühim Ticaret Merkezi olan 'Anafartalar caddesinde Kınacr ~
da mevki ve mahalli krokide işaret edilen beheri 366.12 metre murabbaı daha 
metre murabbalık iki parıel arsa kapalı zarf uıulile satılığa çıakrıhm,tır. . • 

Tekliflerin peıin parası esası üzerinden ve yahut bet müsavi taksitte, ilk takti 
ve diğer dört taksitinin satı§ tarihinden itibaren birer sene vade ile dördüne~ ~ 
de ödenmesi ve birinci taksitin tediyesini müteakip arsanın tamamının birincı •111 

derece üzerinden Bankamıza ipotek edilmesi §arttır. 
Taliplerin en nihayet 25 Eyhil 1936 akşamına kadar tekliflerini Umumi 

bildirmeleri ilan olunur. 2-4317 
~---- f:J:fm~i§! ~~ 

Ankara Numune Hastanesi Baştahi))liğin 
Nastanenin ihtiyacı olup mikd ar, cinsi ve tahmin fiatlariyle eksilt menin şekli v~ mu. 

yazılı eczayı tıbbiye Ye röntgen fi lmi 13 eylı11 936 tarihinden 28 eylU 1 936 pazartesı tarı 
beş gUn müddetle eksiltmeye kon muştur. ·~· .C 
Şartname ve listelerini görmek istiyenler Ankara Nümune hastan esi baştabiblıgıne 

sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne müracaat etsinler. • 
Eksiltme 28 eylül 936 pazartesi günü saat onda Ankarada Nümu ne hastanesınde 

komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Dikkat: Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para vermek is tiyen~er bir gün 

müracaat ederek paralarını Maliye veznesine yatırmaları lazımdır. (856) 

Lira Kr Mikdarı 

3462 00 14 kalem 

200 00 24 il 

425 00 51 " 
300 00 12 ,, 

Muvakkat teminat Cinsi 
Lira Kuruş 
259 65 
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ıs hayatı kimya labora-
tuvarı Eczası 

32 bakteriyoloji la bora· 
tuvarı eczası 

22 50 Marazi teşrihi labo-
ratuvarı eczası. 

14 kalem röntgen fi 
mesi açık eksilt:ınt 
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Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar mamulatından LİKÖR, Ş 
.YAK. LÜKS SİGARA,A V MALZEMESİ verilir ı 
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YENiCE 
l\yrrca: hediyelerle beraber alacağınız kura numaralariyle yılbaşı nd~. çekilecek :stJ 

PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomobılı veya bunu;"" 
kamyonu veya Ford traktöril, 230 liralık BLA VPUNKT RADYOLARI, REVUE 

SERVİSLERİ, SOFRA TAKIMLARI ve. s ... 
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.YENi SlNEMA 
BU GECE 

PARIS HAYATI 
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GONDOZ lKl FiLM 

1 - AŞK SENFONiSi 2 - COROM ve CEZA. 


