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HARIJIYE A 'KAR.4DA ••• 
Falilt Rılla AT AY 

Bir Cdır ilıi Hn• lstonbulJa lrcıl: 
ılıktan .onra, Harbiy• Meltıebı 
Ankaraya nakleUİ. Oamanlı warb
cılığı, yeni orJu ile ""."'!muıtur: 
Eğer bu tqebbüı, samımı .,. tam 
olarak, biitün mü~uelerJe 1" 11.: 
lamıf olaaydı, bugün en bu· 
yük dünya imparatorluklarından. 
biri gene, bizim olacaktı. Kaldı kı 
aar~y, orduyu Ja~İ sakat bırak • 
rnııtır: Harbiye'nın kunılufunJan 
18 ıene sonra, Balkan harbı aı • 
kerlerinin baıında alaylı kuman· 
danlar vardı. • 

F cıl•at genç garbçi ruhu, Harbı· 
vc'dc daima ıuğ ve çetin kalmıı.: 
tır. Mc rutiycte kadar mehtcb hu· 
rriyctçilerin kaynağı idi. Atatürk, 
ismet lnönii, Mareıal oe arkadaı· 
ları 0 J eıJrin harbiyelileri idiler. 
1908 onların eıeri idi: 1908 Jor 
ıonra bütün realııiyonlar, M -~ ~ • 
t c P l i adı altında ordunun buyuk 
ıımlına hücum etmiıtir. 19fJB .J~n 

Atatürk IJe onunla bır lıkır· 
ıonra 1. ·L d 
ele olanlar, orduyu po ıtuıa ~n 
ayırmalı IJe onu yalnız vatan ltız· 
metine vermek için çok uğraıtılar. 
Eğer Mcıruliyel !'°li.ti~aczları bu 
tqebbüıun ehcnuyelım kaC1raya • 
bilecek knclar akıl saglığı goı~er
miı olıalarclı, imparatorlcıg'!n 111 -

kıraz.ı ile nihayete eren lacıaların 
bir ço undan maıun kalırdı~. 

Harbiye, kahraman liırlı. mille • 
ıinin aıherleri baııncla,. Jaıma va· 
ziluini yaptı. Son eıen Dumlupc· 
,.rJ«,. 

l02 ıenelılı Harbiye, binlerce 
ıenclik tiirlı harb Jaıtanlarının 
ananesi ıi lunJ durur. Onun kay
na nt brılmcılc İçİll tonle devrini 
Jaliı Beny• Jo•ru Gfmalı ldsım 
gelir. . . 

Türk tarihinin olduğu gıbı, Har-
biyc'nin de erı büyıik eolôdı ~ta-
t · k ~imdi lıtanbul'Jan gıden ur , .,. , • I 
oatan çocuklarının yerleımıı 0 • 

Jukları tepenin hemen karı11.ınd? 
oturuyor. Atatürlr monc11ıyetı, 
Cumuriyel Harbiyeainin laa~cuını 
teıkil ediyordu: Dünclenben melı· 
tebe Çankay~''!ın ~öl~e•~ ~uru .. 
yor. Harbiye ıçın, Tarl,ıy• nın r• 

• • ·· ı•r•n •e- ıelıırle nı ıttıaaını ıo• .. "' ···~ 
Çankaya orall katlar, manalı .,. 
rnuhteıem bir kof r~ ';'°111111

' el· 
me~ mümkün müdar • 

tr.r05D 
Leningrad ~a 
Eskrim bisiklet 

•• ve gure 
müsabakalarını 
kazandık 

l..cnıngrad, 26 (A A ) - Gece ya• 

rıaından sonra: 
Eıkrim ve gUreı mUsabakalart etn<>-

af a müzesinin mermer aalonunda ge· 
f.t" Y k mU~b ka ı· 
cc yapıldı Kılıçta t ım 
r.ı ntt•ya kartı on aayıyla lcazand k 

Gur ' mliaabalnıaında d rt • ç g•• 
hb gelclik. Kenan S dık, M ıta •~Y~ 
he abı) le, MeuınU Ahmed tu la a ı 

eldi 
S<JnU s ,, l 

, ............ o n u u r 

l armki ayunı:ıcla 

Ankarada Harbiye 
Resimli röportaj 

····-· o rw 1 
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Bugünkü Dil bayramı 
sayımız 12 sayfadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Türk Parasının Değeri Degişmiyec0 
~ 

d 

Resmi Tebliğ 
Ankara, 26 (A.A.) -
Ba , ckülcttcn 26.9.1936 ta· 

rihiylc tcblığ edilmi~tır: 
1 . - Yabancı dovizlerin kıy· 

meti uz.erinde ) eni tahavvuller 
vuku bulursa hukumet, turk (j. 
r sının kıymctındc bu tnhavvul· 
lcrc tabı ol ır.ık bır tcne.uul ) p
m IThl) kor r \icnnıştir. 

2 - Hukumet, turk lira ı· 
um bu unku kıyım·ti, memlekc
tm ıktı di ve m 1i ıhtı) çl rın 
en ıyı t kubul ettı i k n tındc
dır 

3. _ Tur lir 1. ahuna tah· 
, ıl olun bılır du\ re az.ıf ten 
ltun n ... r n mdı.)'t: k dar f ı· 

li ol r k k n 1 oldu u mus
ı k r kı.> m tı ınuh f.ıza ed ek· 

tır k 
4 _ Bu esas d hılındc, tur 

lır mın dı r d<>' ır.l re n ran 
kı> ınet nısbetl rını M rkcz oon· 
k ı ' kıt " krt h b ve ıwn c-

dcc ktır 

6y1iycnl~rden KSzım Nami ı 
Duru. ishak R~let. 

Dıl L 

ramın c' emıy t ve 
aını çok iyı '> ardılar. 

Halkcvi, dıl bayramına bir zafer b y· 
rımı kadar de r ve heyce n vcnncılnl 
bildi l•tıkl 1 m•ttfmdan ıonra, h lkevl 
batkanı .-e tçel • ylavı Ferid Cel 1 en. 
ven. heyecanlı olt hitabeyle merasimi 

açtı ve bayramı kutladı: Ferid Ccl 1 
G vc.n'ıD bilhnaa )'tnl (JılJc ycnı go
rUfle.t\c yeni •natın bclırmckte oldu.. 
ıunu ccnç deltr vt luymctlcrc guve· 
nl ıfad• eden dl..S.1erl çok ıüıcl bır 
tulr yapta. 

Hlıahl.r,,. ıiirla 
TUrk .nı kurumu u ıtrn.ını ve KU· 

amı 

Törrncle muıiki 
S ylcv ve ıiırlerden sonra; on bet 

dakika arılık verıldı: herkeı, aalonlar• 
da dıl dava11 etrafında konuıuyor, OU. 
ncı. Dıl teorisinden b3hıı1er açıyordu; 
on bet dakıka ıonra pro ramın mUıik 
kısmı ba ladı; euzel ve ki sik parçalar 
mehuctlc çahndı, .zevkle dınlendl. Sa· 
at altıyı geçiyordu; İıtanbuldan dil 
kurumu genel ıelcrcterl İbrahim Necmi 
Dllmen'ın ıliylcvl baıladı. Ankaralılar 

bu söylevi de radyodan takıb etmekle 
bayramı saatlerce ıUren bir heyecan ... 
alika içinde kavramıı ve lcutlamıı ol· 
dul ar. 

tNGILTERE VE AMERiKA İLE YAPTICI MÜZAKERELERDEN SONRA 

Fransa frangın kıymetini düşürmiye karar verdi 
p na, 6 (A.A) - kanlar he) eti 

Amerıka hU-

• 26 eyi l • neıre im ı olan bu beyan• 
nam nln met ı ıudur• 

J - Frı 111 hUk 

.vam ettirmek huı ıund ' l um! ar u· 
tcı t etmek, m 11 tler ra t ek nomık 

d n ı rll rın kurulma ınt kolayl tır· 

mak, dUnya T"dahmı arttırın k ve mil· 

ktl nn 1ı >at ıeviyeıln n ylik lıne ine 

•(JJlJOz orıoıs corıoı-.. aru:Pd o JlL u q 

.A, wfor l'e türW 
iç .ııy/alarırmada 



, 

.-

S<n fa : 2 

H~~ 
l ŞIE:VIDIEN 1 
----~-BöRAZ 
Yan ~okaklaı-a dair .•. 

Bir okurumuz, bize gönderdiği bir melrtuP.ta diyor ki: 1•Bazı ev hanım
ları vardır; eve misafir geleci'ği azman salonda ne bulurlarsa hemen yatak 
odasrna ve öteki odalara tıkıştırır/ar. Salım düzgün görünür ama, öteki oda
ların hali dumandır. Ankaranın ana caddelerine nisbetle bazı yan sokakla
rr da böyle. Meseli benim evimden ana caddeye çıkmak için yüz metre bile 
ıürümeiie Jüı:um yoktur. Bakınız, yürürken yolun kenarında nelere rast 

geliyorum: Bir karpuz, kavun sergisi, bfr kısmı tahammür etmeğe başla

mış bir üzüm sergisi, iki yerde yanan ve dumanım bütün yola savuran tah
ta parçaları üzerinde kaynayan iki utkal çömleği v. s. v. s ..... " 

Okurumuzun mütafaasına bak vermemek isterdik, fakat asfalttan ken
di matbaamıza dönerken .<reyyar manav/arla esrgicilerden zor geçmek mec
buriyetinde bulunmasaydık ...• 

Yeni hir !-'ilah 

Amerilcanrn merkezinde ve cenubundaki büyük ormanlara avlanmağa 
hazırlanan bir heyet, kurşun yerine bir nevi gaz atan si/alılar kuJ/anacak
larmış Bu silahla yüz elli yardadan ateş edilebilmekte ve isabet ettiği hay
vanr öldürmeyip bayıltmakta ve bir müddet sonra bu şikarı, üzerinde hiç 
bir tehlikeli yara kalmaksızrn, ayıltmak mümkün olmakta imi!J. Hayvanla
ra karşı bu yeni silahı kullanan insanlar, şu icadlarını muharebelerde biri
birlerine karşı da ku/Jansalar ne olur? 

Sanat: 

IST ANBUL TELEFONLARI: 

B. Çetinkaya Trakyada 
İstanbul, 26 - Bayındırlık bakanı

mız B. Ali Çetinkaya bugün Trakyaya 
hareket etti. Orada tetkikler yapacak
tır. 

Mu~1acirlerin şekerleri 

İstanbul, 26 - Epey zamandanberi 
tahkikatı devam etmekte olan muhacir
lere aid şeker işi neticelendirilrli. Bu şe
ker satılacak ve bedeli olan 50 bin lira 
muhacirlere verilecektir. 

Bir ingiliz fiıı ans 
grupu geldi 

İstanbul, 26 - İngilizler ile 
yapılan ticaret muahedesinin bir neti
cesi olarak ingiliz sermayesini işletmek 
üzere bir ingiliz gnıpu mümessilleri İs· 
tanbula gelmişlerdir. İçlerin:te Finan
ıiyal Taymis'in muhabiri de vardır. He
yet ankaraya gidecektir. 

İzmir'de hava hücumla
rından korunma tecrübesi 

İzmir, 26 (A.A.) = Biri bu sabah sa
at 10 a 10 kala ve diğeri de saat 20.55 
tc olmak üzer iki defa hava taarruzua 
karşı korunma denemesi yapılmr~tır. 

Denemeler, muvaffakiyetle neticelen
miştir. 

Suriyelilerin emlaki 
' ' 

Memleketimizde malları bulunan Su-
riyelilerin maUann<lan \;nce hü"'umetim"z 
tarafınc1an metrük zann;y}e zabtolunanlar, 
Türkiye - Suriye emlak itilSfnamesi mu
cibince kendilerne iade edilecek, satı

lanların da bedelleri verilecekti. Haber 

l"1iizi1' ve -ıiraa1 aldığımıza g~re, önümüzdeki sene büd-
- - - -- ceye bu kabil alacaklılar için tahsisat 

Dünyanın en ne!jeli, en keyifli çiftçileri nered~dir? Biliyor musu.nıı\'.~ k9ll 1 fae tetkikler yapılmakta-
F ·r · dal d ç- k- d b" . - il _ ... Hmış o)_ ktır. 

ı ıpın a arrn a. un u ora a ır adam (;1ft surer, bağ çapalar, lıC:7tl:>iJ 

ç •• ı iliğe aid bir it görürken mutlaka arkasrnd11n birka~ kişi yürür. Bun. 
/ar.lan bir kısmı çalğr çalar; bir kısmı şarkı Söyler. 

Çift süren adam da çalrnıp söylenen havanrn temposuna ayak uydurur. 
Dünyanrn başka taraflarında bu manzarayı, görsek görsek, sesli operet 

/ilimlerinde görebiliriz. 

B•·rnnrd Slıaw'uıı takdiri - ----------
Genç bir Jcemancınrn verdiği konserden memnun kalıp 

Bernard Shaw'dan sordular. lrlandalr edip: 
- ·Bu genç bana Paderevskı"'yi hatırlattı. Cevabını verdi. 
Soran dedi lci: 
- Fakat Mr. Shaw, Paderevslci kemancı değildir. 
Shaw: 
- Evet, evet, dedi, onu bilerek söyledim. 

Yalmı ynemiyecek por~hon 

lcalmadıiım 

Me!Jhur opera muganniye~ Madam Şuman Henk bir gün bir /oTcantaya 
f!İ "erek olclcalı bir ytmtk porsiyonu ısm:ırlarnrştı. Meşlııır mııgaıuıi J<uruzo 
" sırada masanın önünden geçerlcen bu okkalı yemeği gördü ve dedi ki: 

- Stena, bu yemeği yalnız yiyeceğini ?annetmiyorum. 
Madam Şuman cevab verdi: 
-Tabii, yalnız yemiyeceğim: yam sıra patates de. gelecek. Onu bek

liyorum. 

--=============:::ı=ı-===~ı:::::::~=:=====================~=====ı=---.========== 
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l35S D h·ı· • •-ırıı i b"" .. ·1 1 l 
1352 - a ı ıy~ ve"" e~ '. uwn ~ı ayet ere gönderdiği j 

bir tamım emrı ıle şehırlerde ahşap in~.aatın 
145 

yasak edildiğini bildirdi (932) 

Güneıin batmuı 5 53 
' - lıtanbul itfaiyesinin 62 inci yıldönümü (936) J' 

,, doimuı 18.-
~ ..... ---.... -.. ........ ~._._.....,. __ ........ .. ...................... . 

. .. .. . 
9 Receb 

14 Eyhll 

Hıdırellez 

ProfıJ~t Niınbu~Dn maceraları: Dökülen süt değil, döken kedi mühim, 

kar 
\J 

yagıyor 

Gümüşhane, 26 (A.A.) - Bir hafta· 
danberi devam eden soğuk dalgası, dün 
gece şidd,tini pek ziyade arttırmış ve 
bütün vilayete kar yağmıştır. Bütün a
ğaçlarnı dallan Jonlmış ve meyveler pek 
büyük hasara uğramıştır. Harmanlar ve 
mezruatın bir kısmı kar altındadır. 

DiL KÖŞESi ı 

«Ankaralı adı altında, herhangi bir 
tehre değil, inkıliba, yeni Türkiyeye 
bağlı olanlardır.> 

Görüyorsunuz ki bu cümlede fail 
mevcud değildir. cbağlı olan/an kim -
/erdir? Cümlenin gelişinden anla§ılıyor 
ki «Ankaralı adı altında anı/anlan dır. 
Fakat bu canrlanlat> kelimesinin unu • 
tulması cümlenin rabıtasrnr bozuyor. 

·*~ 
«Memleketteki kalkınmanın yıllar. 

ca ileri, gelmc&ini istiyorsak ... » 
elleri glemek> tabiri yanlıştır. 'Geri 

gelmek, ileri gitmek, denilir. 

"'* Jt. 
cBirçok ıebirlerin adı altında top-

lanan, gören, yanan gençlik ... > 

«Muhtelif ~ebirlerin adı altında 

toplanan .. > ibaresi vüzublu bfr fikir ifa
de etmiyor. Fakat ondan sonraki fiil • 
ler, yani «muhtel?/ ~ehirlerln adı altrn
da görmek, yanmak> blisbütün manasız 
oluyor. 

(Lt /ournafden) 

Karasaz bataklı~ 
'-

GeJJ( 
Çanka va .. ..;• 

bir~1 Kurutulan topraklar 

Canakkale kUPa: 
- karşılar 

göçmenlere verildi 
Aksaray, 26 (A.A.) - Sıtma müca

delesi teşkilatınca kurutulan Karasaz 
bataklığı arazisi göçmenlere verilmişti. 
Bugüne kadar 210 haneye 14.000 d()..; 
nüm arazi verilmiştir. Bir yıl önceye ka
dar ölüm saçan bu topraklar bugün ilk 
defa olarak pullukla sürülmeğe ba~lan
mış ve bu münasebetle büyük bir tören 

için tekrar 
ı a1'antıg Ankara f udbO • (it 

Çankaya _.:;! 
pazar oynanan Ç'• gor"' 
Çanakkale 'kupası ınll edile<' 

.. tekrar ) 
üzerine, bugun .. yaP1tac8~ 
münasebetle bugun fiııJl 
1 • ı·~· uırıkkale 1 ,a) ı 
erbır ıgı - n ka a 

Finale ~ .. 
bırakılmıştır. .b· tJ) ... . yaııılmı~tır. 

Cumuriyet devletinin bu büyük ese
ri şükranla karşılanmıştır. Gelecek göç
menlere de bu topraklardan arazi verile
cektir. Kurutulan bu topraklann s3ğlık 
rlurumunda yaptığı büvük iyilikten hlŞ
ka da ka?.anın iktisi\di durumunda bir 
milyon liralık bir istihsal fazlalığı yapa
cağı tahmin edilmektedir. Gö~menler bu 
topraklara sahih olmaktan seviniyorlar. 

b 
.. 1 .. _.,,._ın galı ı rl ugun <U ..... :ıı ketll· 

O da :fla 
Maç: 15:3~ 

uallif11 
Ankara t11 ı.1Ile! 
arasında na 

o)1~ ~ 
. • · orta ~ 

Ankara bınncı ra er~ 

al. · B :Keınal .Anka C!b 
ımı . .,er r 

I( ?"fl'; hqyvan ihbar 
edenlerin ikramiyesi 

tarih muallimi B· :g~ ~eD 
. lisesifttı 

yo Ankara gazı . •ozgad ~.J9 
all . ~ B Nurı ) ır-

mu uru · 1'Brı 
.v• e An 

1905 numaralı kanunda, kaçak hay
van üıbar edenlere ikramiye verilebilme

si çin ihbarnamelere mektum hayvanla
nn hakiki veya takribi mikdrlariyle han

gi mahalde saklandıklarının ve kimlere 
aid bulunduğunun gösterilmesi yazılı 

bulunduğu hlde, bazı yerlerde buna ria
yet edilmediğini gören maliye vekaleti 

valiliklere ehemiyetli bir tamim gönder

mijtir. Bu tamimde ifib:ırruımelerinde bu 

prtlar bulunmıyanlnra ikramiye veri
lemiyeceği bildirilmektedir. 

ça mualliınlıgın ' . ıı·scsı 
· gaıı )l 

mualimi B. şevkı ;Jcııf'll 
. ı·;;jne. A _;ı tf 

rafya mualhın 1a. J{an>" 

alim mektebinden IJ. ı. .. ıaj tı 
• J{IJll'" p \ 

lisesine, B. Rahıtıl .Aııiıı;ıl 
. ·· k.çe dlt.I'"' ... ıJ 

kara li.sesı tur ·ne ~ıJV' ıı/. 
yüb "orta aı ktebi ~ 

tıul uJl8.11 f. 
mişlerdir. Açık ~ 

·ye ııı 
dürlüğüne riy~ı. 

vekillik ctm~ 

• eeıı'ııJ 
Yakalanan kaçakçılar N öbctçı ıstarıtıııl 

ı _Pazar Merıceı 

.Atı"'" Geçen bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütü: Beşi ölü biri yaralı 204 

2 _ Pazartesi 

3 - Salı 
4 - carşaınba 
s - Perşeınbe 

~eni 
ııatk kaçakçı, 5.811 kilo gümrük kaçağı, 283 

kilo inhisar kaçağı, 35.150 defter sigara 

kağıdı., 366 türk ~irası, 12 altın lira, 11 
silah, 196 menni, 2 sandal ve 89 koyun 
ile 111 bçakı;ı hayvanı ele geçirmiştir. 1 . 

~ge 
6 - Cuma • sebSt; 
7 - Cumarteşı 

üniversite ta1ı8i'i ve 
Üniversitenin ya • 

hancı diller mektebinde 
muvaffak olamadıkları 
için fakülte imtihanla • 
nna kabul edilmiyen ta. 
}t'l elerin mazur oldukıa· 
rı iddiasiyle şikayette 
bulunmaları, bir hafta • 
t.1.r İstanbul matbuatın • 
da bu mesele etrafında 

münakaşalar yapılması 
na yol açmı§tır. 

Çok insaflı ve man. 
tıkh hükümler yanında, 
meselenin esasını gö
%etmeden acele edinil • 
miş kanaatlerle, pratik 
imkanları itibara alma
yan asabi tenkidlere 
rastladığımız için, bu 
bahis üzerinde biraz du. 
rarak bir tahlil yapma • 
nın faydalı olacağını 
gfaüyoruz. 

İlk önce üzerinde it
tıf. k edilen bir hüküm 
mevcud olduğunu müşa-
hede edelim: Memleket. 
te bugünkü şartlar için· 
de beklenen randrmanı 
verecek bir üniversite 
tahsili için yabancı dil 
şarttır. 

Şimdi itirazları göz· 
den geçirelim: Biı ar • 
kadaş, bugünkü dil öğ -
retme aistemimizin ve 
bu arada üniversite ya • 
bancr diller mektebinin 
tamamiyle verimsiz ve 
bu itibarla lüzumsuz ol· 
duğunu söytiyerec bu • 
ıuıi ders almadan ya.. 
bc.ncı dil öğrenmenin 
memleketimizde imkan
sız olduğu iddiasını or· 
taya atıyor. Doğru ta
raf:arı olan bu hüküm 
kategorik mahiyeti d0-
layısiyle tamamiyle yan• 
ıı, olmaktadtr. İşte mi • 
tali: Binlerce üniverıi • 
te talebeai içinde bu ıe. 
ne yabancı dil dolayııile 
sınıflarında kalanların 

mikdarı ancak seksene 
varmaktadır. Demek ki 
diğer talebeler tatmin 
edecek kadar bir yaban· 
cı dil bilgisine sahih ol· 
mak imkanını bulmuşlar· 
dır. Ve bunların hepsi • 
nin hususi ders sayesin• 
de bu mazhariyete eriş • 
ıniş ve muvaffak oJamı• 
yan küçük zümrenin de 
böyle bir imtiyazdan 
01ahrum kalanlar olduk
larını ileri sürmek gü· 
!ünçtür. İddia. eğer, y~· 
hancı dil öğretme işlerı· 
mizde randımanın arttı. 
rılması lüzumuna işa
retle kalmış olsaydı pek 
haklı olurdu. 

İkinci bir itiraz: 
yabancı dilini orta mek• 
tep ve liselerde öğret • 
mek lazımdır ki üniver. 
siteye g e 1 e n gençler 
branşlarına aid ilmi eser• 
leri asıllarından oku• 
mak ve yabancı profe· 
sörleri takib edebilmek 
imkanına malik olsun
lar. Ancak üniversite 
tahsil müddetinin deva· 
mmca yabancı dil öğre• 
ten mekteb, buna mu
vaffak olsa bile, talebe • 
ye lazrm gelen dil bilgi: 
ıini ancak üniversiteyı 
bitirdikten aonra ver· 
miş olacak, bu itibarla 
da takib edilen gayeye 
hizmet etmekten uzak 
kalacktır. 

Şimdi bu iddianın 
doğruluk derecesini 
gözden geçirelim: Orta 
mekteb ve liselerimizde 
yabancı dil derslerinin 
beklenen randananı ve • 
remediği herkesçe ve 
ba~ta Vekaletçe kab~l 
edilen bir hakikattır. 
Tedavisi, mütehassıs ya· 
hancı dil muallirnleri 
kadrosu.nun çoğalması • 
na yani zamana bağlı o. 
lan bu derd için acele 
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Milletler Cemiyeti 

B. Delbo. ulh 
leri • bi ı 

B.Eden • nu u b. 

Cenure, 26 (A A.) - Praas.. Dıt 
itler Bakanı B. Delboe Milletler Ce
aniyeti asamblesinin bu eabab yaptı&• 
toplantıda MS• alarak evıelA milletler· 
arası ltbirllil prensipleri _..ı..ınl 
mevsuu bebaetmlt " uciml• elemi'* 
ki: 

.. _ İfblrllli. aacalı ber millete ken· 
dl ltltrlnl kendi idare etmek. bududla
rı lçerlainde orpnlse olmak. ve ber• 
hanp bir 1abancı müdahale ve tecaviU
clea ... mi1l• .... oı-11 temin et• 
till takdirde bir mana taf1111billr DUa
,.. .................... ,.,ıar AY-
,..,.,. lld •d•llf tarafa a,.,mlda 
tehdid etmektedir Bu tehlikeleri mU. 
balei• etmek dotru deiildir Fakat 
mubt .. llf fikirlerde bulunan ıvrupalı· 
ların anlafll'Azhiı neticeaindt bu ııW 
tebUkelerin do,abllecejlnl de auan 
itibare almak llaamdlr. 

811 probJaain ~ bltlD 
.ananelerin. b6tUD ldlltlr ,,. eoa,al ..... 
lıUllerin ve bUtOa Wslerin -..cud ol· 
4uju mllletler cemı,.t1ne dUtfA bir lf" 
tir. llubtellf IDtlDlekteltria fillri eonal· 
...... ltla ıcnlt .. ..,_. ........ ... 
ıllmlftlr· ltllıdikl ......... ,.,. lftlrU 
etmi,.a mUletltr .....,._ ~ 
t.ıuwya rua olec•lder• ..., • ... , ...... 

•• Delbol ................... .... ..,.. .................... ... 
-- ........ fnnllJılt ... .... ............. .. .... ... 
............. 1 ., .. .......... ... ,., .... _........ . ....... .... 

.... .,_ . .......,. "Awrl· .. ...... ..... ...... .... ... 
..-nıer yapaufhl'. Smal71dmld ı.
aıla etmek için ellmlıden seldili ka· 
.., çahfl'DI)'& buara, fakat. laakla bir 
lltiluan ............ Jııerlaad Wr ... 
pbbUaU de lyl ..,,..._.. _.. ._. 

lunmUtaY&S. 
Aalrırl .....,.f1arm n.,U n IYıu ft 

lltr d...-e için teca•U.I •• tedaftlt al· 
........ w btl WJlap bu bunlta ... 
nm prtlardır. 

B. Ed ala a.ak••• dl181eirl 
Berlia. 2' (A.A.) - B Eden la C.-

atvn'dt t11lecllll autlaa tüll1 ... 
.. ,oaaıı.t ~ ......... 
,... ki: 

•NudnaD en IDOlplt tanflan, W.... 
lliWetler Cemiyeti ıtatOll Uı tu1la u
ı..-•ı .,.,..ıa ..,..,.,. ........ 
da Loedranm nıl1ednl ıttterea kl
•unlandır. B• ...,..,.ela ftl'll•dan ko
mitelerde bl~ manlrıtreltr ,., ..... 
ı .. IODll ıebniytD .._kaplana cen-
19D tdecell wt Jıom1a1onlann bol bol 
projeler yapacaldanDI pek iyi wu,.. 
ru. 

Proje ...U.cbnld uyaa4mh. • il• 
..ıa.. iaailb 1awnm-t1a1a lrann ..u. 
letler cemiyeti tarlhlMt ..,dedll•ll 
bclar mllhir4fr a ............. .. 
rak ...... ,...... ... .... ki. bu 

'1plomMt Cıaı ındtld sMıznelerU. 
....,.ant ,ws.J_.k "la dGrllatHlkle 
pbput wt IOD plerdı cereyan eden 
•uaı mevıuları ortadan kaldı..-k 1ee 
temfftir lnıili• babamın Uerl IOrdl
lu delillerin ıabat ft ..nal &OntlD 
....,.aptar nm '°" fnldnt ç.ım.kta 
" bir ıtlD tarihi tbemlyeti babı ..... 
heelı olaD bnldnlar ıttıermektldk 

C..nt,36 (A.A.)- H 
topla.-ta ,.,... mllleder ... 
.. , .. o.umana ... lfltrl ........ 
)ir t8kllft ........ "' • ., .alltd'N-
... dlYaamda ........... unhls illa 
..... ,.,......... bnrlattlJIDllU 

8nell luecldal ft XtllOI UD _. 

" .. Çlall 1alldm v-tm llalefllri .. 
....... ........ pleolll ... .... ..................... ,.... ...... 
J....,.. ... .....a.,., ............... 

ol d ·ı 

ço ç 
Mılletler Cemi1etlaclt ha olmaJIP 

La ff ..-1ı...ı etatüıl e iftiralı e
ckn b r de•l•t •A manya. lkezılya. Ja
ponya cea:al t ~· tekretenne mala
..,,,_ıakWI ~la yapalacak latilla-
.... tirak etmek luaauaundüi arn

ı ı ı tak rde, bu devlet • 
n koueydt hukuki latlblb 

1 da bab buluucaktır· 

Dürt evlctia deleaeltri bu teklUl 
ka eaniflerdir 

Loa ra, 26 (A A ) - DeyU Tele
.,af caz tul, B. e ın nutku un 
muht mel ncta el ri hakkında fakirler 
yilnıterek eıcil&nle demektedlr kh 

• Hıç b&r devlet bu b111111ta laaJ8k 
otma._a buır bulunmaclıl• taW'* ı.. 
ailttr niD iptidai ..Sdtltr ....... 
Dia .. lkild ile meflUI ..... bir ..... 
.... teflriHal ...... .-U,.tıal .. 
nnüe alamı mulat .... .,. J>1ter .. 
raftan mllletl• ~pdl* yapılacÜ 
refonnlar lç1a de Wr _..... tlfldl 
tdlbneel btkJea.Wllr a. Sdta'l8 ukJ&. 
ft nçblle .Wttllr cemlJ•ti ••tltllnl 

v ... 1 -+r••..,.. 97..-k lç1a 
.,.. ...... •tllik .. il••' -htemtl· 
.~ ................. ... 
kil. ........ c..ı,..aa v...., ...... 
.. .... ı. tatW1d illa .. ilet oldap 

.. ......... '""' Ualt ""'""'· ..... ............ ...,onlarla .. 
··••t .......... uaclald fldr ... 

rW a1JU11ı:1MMW llllW .........,. 

LeMn. 2' (AA) - QueteS. _. 
ml,et idbuiJle •• Sdf .D la ... .., ... 
cUtl autaktaa dolaJI memnunl,.t .. 
har ctmektedırler. Thnet pzctetine 
ıöre. bu nutuk. haklı 'H bakaıı Umld-

:.. ....... llir ferk~ ......... 

•imar llUledlr Cr .,.d .... 
Wr ku "dl ,.._ ..,,_ d .. 111111 

tlr. Kfkln ....-,.. demokratik .U. 
lctltrln bir Amapa an1.......- ..,_ 
malan ve bir 'cephe" p.,_.lctan lmtlu 
etme eri llaanc ldlil ukkındald B 
Edenin tazlerini ae1'mla•kıadır. 

Timll paetesi. nutkun batı A.,.. 
,_. lçla mmtakaYI bir pakt yapııma
ıraa dair olan kJlmmr tbcmi7ctlc U,. 
~. 

Dqll Telepaf ........ dlJW ki 
-a. JWaı la il ltditl autuk-. 

milletler CI 1,ed 611n-1 mdMa 18-
tifade ...... ......... .. •• lttillns 
ıtmr •• lr>fm=f• Awapa .... ı .. 
ltriala tkaelWMa pels ...... MUI 
m&-lrttacltlr l•rrnc«'• lfllıUk ... 
rla yap lm"'M ..._ Mhlla lrD • 
dealen tcmPI edllıce• lıMI ... blalhl-

1« tapJID aetalrnf pMtı.r Jlf k 

..sıı 
alraDladae ...... 8 

ıe1ra.ardaa,.ı ..,-dara 
AHl•---bql nc-

balledll .......... 
Habe .... 

ULUS 

on 
be 

ı· t u 
il m tr 

ilba 
Par• 26 (AA.) - La Jtoruaa'a n 

nr c tu o u bildiriyor. 
General Fraako ıuan Jrunttl r l o

ledo ya llerlemeıe dnam etmckt lr 
ler. Bu Jnanetlerla flbria 5 ldlome re 
aylunma kadar 80kuldulrlan aöy en 
melrtedir. loa umaal.rda cereyan e
den çarp.-ıar Mr...,.. kuıl lnanet· 
ler, 100 elen faala ili wermlfler " iki 
lmıf tayyare wyenı•ltd« ..,...mdaa 
Bba edilaaiftit. 

Tmerik'tea bllcllrlldltlM ,ere. Al· 
lruar mUdafUerl bUlcGm tGrta r rtıu
daa latlfacle ederek. ..,.,c1aa t lmuf 
blrsok emtia atolden ..,ttc1erek •1'· 
at nrmeclta tekrar ..,.,. ...Set ttmit· 
lercllr. ltı•ıllar, telarla .adafMI '' n 
batla kuntUerlae •lrMI olduklar,.. 
.. taarrular Z4 •••••'•d ... unal 
IDUftur. 

lalrbab• 
..... • A,..... 21 (AA.) - Ar

J-da daf •ı..aıı ... a. .._. tle bir· 
tok lepeayol rlcaHaia IWrid deki Ar· 
jeada birik .. , ...... •iPiik ...... . 
- iltica ... ı.n .... ....... .... .. 
ettWerlal bUdlrlJcw. 

lhtilll kuvvetleri UlllUIDI karar~ 
denıa kuvveti laıln 7ardımau lliıum 
bırakmadan aadect topçu kunetlcrlylı 
tehrl •aptetmeil d 9Unmektedir. 

Santand r de bir Balk mUataldl cu
murıyeti ll&n tdllmlftlr. Toledo cepli .. 
•inde Alkaun muUurl .edea kwl mi· 
Hıler ,.hrtn müdafuıma tabalı tdB· 
mitlerdir. Nuyonallat l"IP kunetltrl 
TGledo ile llaclrW al'll&Dda kUblU .... 
mitlmllr. 

Kıral Alton 

Loeclru :at (A.A.) - C.Wlttank'. ... .,..,.,. ..................... ,.. 
luce bal taraftan tiki ....... ,. .... 
b Alfoaa'u ...... k a.wı1ı. •aa ü-... ı...,.._ ..._ ...... ,.. .. ... 
........ b .................. '°"' 
-- ............. 1,11rdlr. 

a.u... ( A.)

8elpa4.M(A 
A.) - Bafbalıln 
ltoyacllan~ bu· 
... lüaalar .... .,. ..,., .... 
... Urll'*tla-,... .... 

C-..... M (A.A.) - ... • ...,.,.. ... 
........ Del v.,. a:........... Alllllldıtllla ..... ..,.. 

.... .......... a.....w... 

.............. Oı ,.._ 

.. .....,.. Wr llprtt .... ...,. .... 
illik,.. 

rld1 ... , •• , u.tımnlilll ..., oı.. ransa da awıı ... bt1tvtl9ftP ......... " _ ......... .... ft,. .................... ..... 
bOtOn pylaları llad ...... tıtulb tt• Parla, H (AA) - Ntlalr nakll,.ata IDICltD pne,,.,.,, ka,ıı ktltltli _,_ .. 
aıittır. ltçUerinln ilin ettikleri ırn, bUtlD 'fi. ı l 1 ko d 

Bllbaoa 
..... b"'DIWJNlMDl'9U er n D l'UIUDMI " nl krtdlnln ,.. 
- ·• ~dere un1et etmektedir. nlden kurulmltuu temlndlr. ... .... ~~:.:~~='~:!-~~~~~~~~~ ............ ~ .................. ~~ .... . ..,,...... . ..,.. ......... .... ...... . 

ldad defa.......,._, ......... ... 
pıtare a••l•hn11l 1Yıura utramıt
br 01tnlma .,_ IMaDa malam M-
lfldk Blfıolı llaclal " SoCÜ ceHdJ 
tohlıltnl• rawkta4u. 

ltD·I••IAu 11 (A.A)-N.,. 

pnalistltrla - -~ ...... bdar ... 
llm 1mô .._.......,.., arlM uvab 

vırm•'t olla 8 U.. ttbrl. eaat 9 dan 

itibaren P tiUıtll '* ~·-M 
_,,.. lraJmıftl' Oc •~ " bet ı.o. 
......... ,,..,.. .... 150 ,. yalua ..................... ,_il .. 
inler Jcl8dldiı Bılsalr n 1•ılmı ur. 
llllldlmet "cU,.t .-Cllli ... ,1ar. 
lı ~=bolar ........ Wuib edllmittlr 
100 klf'nla lld 300 Jradar kltlnla 
,.,...... .......... ol~ loJ. 
_.... .-.ıw. 8Und. kuaUana ..... 
de .... _.. ... reNeınla krUfUM cli-
al ll&ımıkttdlr 
il lta4111Dt l"e bombardanam 

IPllteeldlt nlll-ı-ta buluad tu b r 
...... 10 kiti " -vcucl 6 •p&aba
Mden aımaa .. ., kit' ......... cU&U-

-'flerd'r• 

•• 
u~ 

Berlla, 36 (A.A.) - DNB • fn .... 
dtvalUatyonu .._. ... ttlerbal .... 
.ı,.tı. ..... ~. 

Outteltr. frank .. , .... ·--
... ........- Mtice1tr ... ......... ................. ....,. .. 
Pula lıabtrllrial Wr .,,... ..... ,... .. 

Berllnlr B..- ÇaftUDI cll,w W 
AJmaaya. ,........ •lldlmedata ... 

Wmua teclblrl ..... ,... .. ........ 
.. ,.. cllr-ldtclr ..... ...... 
mlls _,,an.t ......... H Mdlatlerla 
DltkalDI" buna dtlD,a ekonomlll Q. 

• ......... rtlll ... -ı ... ... 
Almaa .......... teAlrltrla .... 

na4aa dolra,. bit bir tantll ttllrl ... 
taada delildir. ÇUakl ılsoaomlk ..... 
Jttimll mu.takanlar Aı..a,_.. 
aomiılalD aıOYUlntlial tlmiıt _._. 
dl1lt 1ta1 ttdbirler almlmMI ltla Wf 
Wr ltbeb JOktur Ayni 18D1Dda .am 
•ko••• ....... olan Ra1fbank dire 
&iri Dr lüt'm bqtla Btrlln'd• M
.......... ......... bubacllul• 
M Dder llklMtlt taldt. ft m talH .. 

dilmtkte old UDll &lltermtlr itle 
fldlr • 

Habeşistanm kan ık vaziyeti ve lngiltere 
Ctnent 26 (AA.) - B ...., • 

llhl1.._lu koawlyoma bnrıad• 
IODl'lki bulna1d ... t ........ 1111111-.1 

ler cemiyeti ...,ı atlırtttriDe Wr tft. 
Ui tureti ftftDlttlr. 

B Selen. ullhlptnapne komi.,_.. 
M ppta bu ttbl ptta, ı-u Habttlt• 
amda but Qalla atlrttlerl tulflalrı 
ıtnderllta " lqilla lı.ouoloaa ..... 
ti bata ............ lqUls ·nlrs• 
tttltll .... Ud ........ t-
taa bülttmkttdlr Hatırlarda oln 
.. laen lqUla lallltlmitlala ltaı,.. • ....... ~bitin..,... 
• .atletler ttattltlnl .. ,... 
........ .. kllfttd 

bbul tclecell .uıınt• 
bana _ ........... 

ile c 



Sayfa : 4 

Adliye tayinleri 
Yüksek tasdikten ACÇtİ 

İstanbul sulh hakimlerinden Meh
med AH tahvilen Giresun azalığını, 
Kars azası Abbas Hilmi terfian o yer 
8':alığma, Kocaeli azası Ali Rıza ter
fian o yer azalığ,na, Kütahya azası Ab
dullah Kani terfian o yer azalığına, İz
mir sorgu hakimi Halil Sıtkı terfian o 
yer v.ahğına, Mardin müddei umumisi 
Mehmed Asım terfian o yer müddei u
mumiliğine, Gemlik müddei umumisi 
Ali Ekrem terfian o yer mfütdei umu
miliğine, Zonguldak müddei umumi 
muavini Mehmed Şefik n yer müddei 
umumiliğine, acıktan Abdullah Rahmi 
İzmir ceza hakimliğine, Kaş hakimi 
Ahmed tahvilen Ciıo:re hfikimliğine, An
kara müddei umumi muavinlerinden 
1hsan o ver sulh hakiml iğine, açıktan 

Mustafa İrfan Gürün müddei umumi· 
li ğine, Edirne ıniiddei umumi muavin
liğir.e terfian aynı ver müddei umumi 
muavini İsmail Hakkı, Şarköy müddei 
um..ımisi Cemil terfian o yer müddei 
umumiliğine, Gebze miiddei umumisi 
Mehmed Celaleddin terfian o yer müd
dei umumiliğine. Cubuk müddei umu
misi İbrahim t erfian Osm.,ncık hakim
liğine, Aydın sulh M ' ·imi Yusuf Ziya 
terfian o yer bah~..imliüfoe, Ankııra sulh 
hakimi Hamdi terfiın aynr yer hakim
liğine. Hopa hakimli 1ine Mchmr1 Şev
ket. Bünvan hukuk hllHmi A 1i Rrza 
tahvi!en Sö~üd bıı"' ık M '·imliyine, Urhı 

b 

müddei umumisi Kazım ~evki Bozdoğan 
hukuk hakimliğine, Cankırr icra me· 
muru Hasan Kemal Gedi z ceza h5kim
li~ine, Aydın azası Nail İstanbul sulh 

Mkimli~ine, Fatsa m 'iddci umumisi 
Nafi Başak Ankara s••lh ha~imliğine, 

Adana aza muavini Fatma Mürüvvet 
talebilc Ankara sulh h5kimtiğine, Po
latlı aulh hakimi İsmail Hakkı talebi-

le Ankara sulh hakimli~ine, Kiitahva 
müddei umumi muavini Havreddin Il
gaz hikimliP;ine, M:misa müddei umu
mi muavini Hasan Hilmi K"'raburun ha
kimli;ıine, Cizre hakimi Mehmed Fe
ridun l..iileburgaz müddei umumiliğine, 

Oltu hakimi Mehmed HuHlsi Pazar ce

za hakimliğine, A rrhhan miiddei umu

misi Nail Çal müddei umumiliğine, 

Tosya müddei umumili<ine Kastamonu 

icra memuru Hasan Nusret, Kaş hakim

liğine Uşak icra memuru Ali Enver, 
Ardahan hfildmı; yine Tunceli icra me
muru Mehmed Ali, An'tara sulh hakim

liğine o ye raza muavini Nefise, Hınış 
mürldei ı•m• • ı•Yine E r:mrum icra me
muru Mehmrd Tevfik. Şile müddei u
mumi1i 0.ine İstanbul icra memuru Meh-

med Rasim, Behisi n hfil:imliğine Göl

pazarı sulh '1aldmi Mehmed Nazım, 

Söğüd müdcl--i umumiliğine terfian İs

tanbul icra "ll ~:nurl armdan Mehmcd 

Turgud, Ankara müddei umumi mu

avinliğine eski Mıhalıı:çık müddei u

mumisi Şuayp Avni, Ankara müddei 

umumi muavin!i~ine o yer sulh haki

mi Kemal, Anb:ıra müddei umumi mu

avinli ;:~ne, o yer sulh hakimi Mustafa 

Kamil, Ankara mü:ldei umumi muavin
liğine o yer eulh hn'.dmi Rifat Orhan, 
Afycn aza muavinli~ine talebiyle Ber· 
gama aza mua .. ·ini Ahmed Necati, Tire· 
bolu hikimli_:ine ~ilnn sulh hakimi 
Süleyman Şevket, Dersim sorgu hi· 
kimliğine Nusaylıin sor~u hakimi Ali 
Süreyya, Ankara sorgu hakimliğine 

hukuk fakültesi mezun'arından Meh· 
med Tuğrul, Tokat müddei umumi mu
avinliğine Adı!'la mahkemesi hakim 
namzedi Ahmde Kamil at<tnmışlardrr. 

(Sonu yarın) 

Te:rika: No: 6G 

uı.:us 

MADR.ID GAZETELERiNiN YAZDIKLARI 
' 

İsyana sebep olan din adamlarının cumuriyete ihanetlericlir •• 
Kahallero hüküıneti herkesin itimadını kazanmış! 

• 
lspanyol ihtilalinin muhtelif memleketlerin gazetelerinde uyandırdıklan akiılerden bu .ütunlaraa 
birçok defalar örnekler verdik. Bugün de Mad rid gazetelerinin iıyana ve bunun sebebleriyle bugün
kü §artlara dair yazdıklarını hulaıa ediyoruz. Hükümetçi gazetelerde iki din adamının, İlpanl'ol ki
lise mensublarının isyandaki rollerini göıteren yazdan hususiyle dikkati çekecek mahiyettedir. 
Madri dgazetclerinin neşriyatına hakim olan ikinci bir no!:ta da le§kilatlanma lüzumunun tebarüz 
ettirilmesidir. Hükiimetçiler, ltı§İlt elemanlara kar§ı bir zaferi ancak disiplin ve te,kilatı •ayeıinde 
temin edebileceklerini anlamı§ görünüyorlar. 

Bir llin adamı 'dincilerin lıatalarını tJöyliyor 

Madrid'de çıkan El Sosialista gazetesinde kıraJJık devri 
nazırlarından mutaassıb katoUk Angel Ossorio Y Gallardo ya
Ziyor: 

İspanya maddi ve manevi kuvvetlerimizi tahrib eden ko
münist bir hükümetin idaresi altında bulunuyor, ispanyol mil• 
Jeti işçi kütlelerinin boyunduruğu altında inliyor diye as',eri 
isyanı haklı göstermeye çalışanlar var. Bu alçakça bir yalan· 
dır. İspanyanın bugünkü hadiseleri tarihimizin mantıki bir 
neticesidir. 

12 ağustos 1931 inkılabı hakiki bir plebistin neticesi oldu, 
Bütün ispanyol milleti cumuriyetin kurulması lehinde re

yini kullanmıştı. 

İspanyol din adamlarınrn geri k'alan k"rsımları için ne ayıb r 
Eğer bu din adamları, şehirlerde ve köylerde, memleketimizin 
insanları arasında sulh ve sevgi zihniyetini vaaz etmiş, kardeş 
harbının fenalıklarını anlatmış ve müminler imeşru hükümete 
itaate davet etmiş olsalardı isyan hareketi vukua gelemezdi. 

Fakat ispanyol din adamlarının kiliselerde ne müthiş bir 
kin ve hiddetle cumuriyete katşı mücadele açmış olduklarını 
hepimiz biliriz; bu vahşi din adamlarının vaazlarda, beyanna
melerde, dint gazetelerde nasıl alçakça bir propagandada bu
lunmuş olduğunu biliriz. 

İsyandan sonra, p .. pasların ve rahiblerin, mukaddes ck
me k yerine müminlere silah dağıttıklarına şahid olduk. Mür
teci aristokrasinin çanak yalayıcıları olan bu din adamları ye
ni fikirlerin davetini asla dinlemediler. Halkın, ırrf papas ol
dukları için papaslara zulmettiği yalandır. O, yalnız, dini 
kalblere mavizer kurşuniyle sokmak istiyenlere mabedJeri 
mitralyöz yuvalarına ~evirenlere, ve fa§ist generallerin emri 
altına girenlere karşı koymuştur. , 

Yeni lıühii.meıin itibarı 

İki sene müddetle cumuriyetc;iler sosyalistlerle birli~te 
hükiimeti idare ettiler. Hatasız olmascı bile bu çalışma verım· 
li oldu. l\!illet disiplin ve sabır gösterdi ve hükümet n:ı:nus
luca hareket etti. Mağli'ıb olan sistemir. ü=erine çullanılmadı. 
Gerçi 7000 zbait ordudan w.aklaştırrldı ; fakat maaslan aynen 
muhafaza edildi. Ziraat reforması toprak sahihlerinin men• ---------
faatlerine saygı gösterdi. 
• Devletin laikle!.'tirilmesi basarıldt. Ve burada ;ıkarılmtş 
bir şayiayı yalanlamalıyrz. Biz~at ben laik devletin ,.e laik 
tedrisatın aleyhinde olmalclığıma rağmen, ispanyol :umuriy; 
tinin vicdan hürrivetine daima hürmet etmiş olduğunu teyıd 
etrnevi bir borç bilirim. 

Devlet, kendi mekteblerinde Hiik tedrisatı tesis ederken 
husuııi mekteblerde dini tedrisata mlisaade c.diyordu. Cizvit 

Madrid'de çıkan Mundo Obrero gsıetes1 yaıryor: 
Largo Kaballero hükümeti, bütün dost İspanya tarafından 

sevinçle karşılandı. Bu sevincin sebebi meycianda<lır, çünkü 
bu kabine memleketimizde mevcud en namuslu ve ileri adam
ları koynunda toplamıştır, ( 

itaat lüzumu 
teşkilfitmı lağvederek bunlara aid emlaki musadereve karar ------
vermekle beraber, bircok memleketlerin ve iiçüncü K:ırlos za- Hükümcti ellerine alınış olanlar bllyüJc bir mesuliyet fa~r
manmda hnanvanın da yapmı'} olduğu gibi bunları dışarı at- maktadırlar. Sivil barba nihayet vermek ve halkın zaferini 
madı. Ve Cizvitlerden maada bütün dini teşekküller, ticaret temin için enerjik hareket etmelidirler. Bu mesuliyet ve vazi
ve tedris hakları elinden alınmış olmasına rağmen, errılakleri- fe namına hükümet, bütün antifaşist kuvvetlerden ve teşk
ni muhafaza ettiler ve hususi tedrisatla me~l olmakta de· küllerden, kayıtsız ve ıartsız bir elbirliği istemek hakkına &a• 

vam ettiler. hibtir. 

Al ulıafazakarların nankörlüğü 

Bu müsamahalı oolitikaya muhafazalt~rlartmuı nast1 mulia
be1e ettiler? Entrikahrla, cumuriyete karşı müı::ıclelelerle. 
"Katolik" bayanlar, dini ayinleri b r ~ôfüildt ırihı~u -ytıptrlnr, 
hacı gösteriş için bir mi.iı;evher gibi boyunlarına asarak gü
naha girdiler. Aynı zamanda bu dindar kadınlar, giinahkar bir 
tecessiisle hükiimet adamlarının hususi hayatlariyle meşgul 
olmi\ya b:ısladılar. 

Bu yüz.den ilk önce general Sanjur1o, Sevil'de isyan etti. 
İdama mahkilm edilen askeri şef, aftan istifade edince. cumu· 
riyete karın ikind bir isvan hazırlamakta gecikmedi. Kortes
lerin v:.htinrlen önce daitıtılmasından snnra cumuriyete mu• 

Kısmi veya mahalli her hareketi tasfiye ederek, btüün gay· 
retleri hükümetin idaresi altında disipline etmek zamanı gel
miştir. Bütün kuvvetler, bütün iradeler, bütün silahlar hükü
metin emrine verilmelidir. Bu onun hakkıdır, ve bizim vazi
femizdir. Hareket birliği lbımdır. 

Bu hareket birliği kumanda birliğini icab ettirir. Her tür
lü askeri hareketler umumi bir pl~n dairesinde yapılması ve 
hususi sabırsızlıkları itibare almamahdll'. Bütün hükilmetçi 
kuvvetler hükümete itaat etmelidir. Cephede ve cephe geri
sinde bütün kuvvetlerimizi temsil eden hükümettir. Hepimiz, 
kayıtsız ııartsız onu himaye etmeliyiz, çiinkü o lıi :dm hükü· 
ınetimfadir, halkın hüklimetidir, zaferin hükümetidir1 

Te§ldli'it, gene teşkilat! 
hali f o hın A l· ı: ivon Popiiler partisi il{tidar mevki ine y.eldi • ---------
Bu hiikümet 1931 de, barbarca bir zalimlikle Asturya ve Kata- M:ıdriC:'de çıkan Claridad guetesinden: 
lonv:ı nrotcsto isyanl:ırını bastırıh. Bugün İspanyada geçirdiğimiz hadisele re çok llenıer ıart• 

Fakat rea1<siyoner Kortesler, balkın tazyiki karşısında da• Iar idnde Lenin, mı proletaryasına zaferi temin etmiş olan 
ğıllT'wrt mechur oldu. şu sözü haykırdı: "Teşkilat, teş.ltilat, teşkilat I" Rus proletar-

Secimlerde. sağcrlar c:ıl P,ınca para scırfetti er, ve hatta, bir yası bu parolaya itaat ettiği gündür ki düşmanlarına galebe 
p:vıasm, ı:"'r.ulara rey vermeyi vadedenleri takdis etmediği çaldı. . 
bile JTÖrüldü. Teşkilatlanmak için, fili surette iş basarmaya muktedir 

Fakat bil .. iin pavretler boe;ı çıktı ve solcıı1ar kazan-t ılar. organlar yaratmak lazımdır. Teşkilatlanmak, nihai zafere ka· 
Şimdi asiler, rnik c1evlete karst all:ıhın adrnı öne sürüyor- dar müşterek bir gayret sarfı için iş bölümü yapmayı icab et

l:ır. fakat katolik imişler gibi arabları kullanmakta da tercd- tirir. Demek ki lazrm olan, herkesin istiverek itaat edeceği bir 
dürl etmivorlar. idare edici bir arpanın vücuda gelmesidir. Müşterek gayemiz 

Kıratlık devri nete aristokrasi, bankerler, zabitler ve din a- fa~izmin ezilmesidir; basımızda idare edici bir organ vardır: 
damları bir inkılab yapt1masına m,:ıni o!dular; hırisfr·an soa. Halk cephesi hükümeti. Şu halde icab eden ona itaat etmemiz 
yalistlerle mika dele ettiler; mikevherlerle kanlı ve lüks için- dir. Bu suretle zaferi lıı:azanıru. 
de vaşıvan ralı;bleri müdafaa ediyorlarclr: simdi de. lsa'vı mil· 
aafaa etmek için arablarr göndererek kanlı bir sivil harb açtı
lar. 

Hiit'rivet ve sosyal aö~let kin k"nYmrzr cfötmıek fırsatını 
bize • hanları bttM tali diyorlar - allah verdi diyorum. 

Yaşasın cumuriyet! 

Bask papcıslcın hiikiimete sa<lıh tır 

Heraldo de Madrid gazetesinde katolik Bask papasları 
Juan Garera Mora/es yazıyor: 

Dolores İbaruri'nin söylediği gibi: "Bask ülkesinin küçük 
din adamlarının halkı bizim tarafımıza çekmek için göster• 
dikleri gayret takdirlere liyiktir." 

lktuadi istihkamlar zaptedilmelidir 

Faşizme karşı mücadelemiz, birlikte yaşamalan mUmkün 
olmıyan iki dünya arasındaki mücadeledir: imtiyazlılar tara• 
fından himaye edilen faşist dünya ile hür adamlar dünyası. 
İktısadi hürriyet olmadıkça siyasi hürriyet bizim işimize ya• 
ramaz. Harbı, aavaş meydanlarında olduğu kadar iktısadi sa
hada da kazanmamız lazımdır. Demek ki yalnız askeri bakım
dan değil iktısadi bakımdan da teşkilatlanmamız İcab eder. 
Halk milisleri Franko ve Mola'nın ücretli askerlerine karşı 
harb ediyorlar. Sendikalarımız ve komitelerimizde faşirmin 
i.ktısadi istihkamlarınr hücumla zaptetmelidirler. Bunun i~in, 
iyice hazırlanmı§ ve merkezi bir organ tarafından idare edilen 
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- Bununla beraber bu Kedah (fil tuza
ğının hindce ismi) çocuklar için iyi bir oyun 
yeri. değildir; bunu da unutma t 

Kücük Tumai gözlerini açarak sordu: 
- Oraya hiç mi gitmiyeyim? 
"l?etersen Sahih tekrar gülümsedi : 

rar yerlere kadar iğildikten sonra babasının 
yanma döndü. Elindeki dört annayı küçük 
kardeşini emzirmekte olan annesine verdi. 
Hepsi Kala Nag'ın sırtında idiler. Ondan 
sonra fil kafilesi gürültülerle ovanın yolu
nu tuttu. Yeni tutulan filler her dönemeçte 
bir huysuzluk c;ıkardıklan ve her dakika ba
şında onları döğmek ve üvendirelemek la
zımgeldiği için bu yürüyüş pek canlı, pek 
hareketli oluyordu. 

ı - Bu, sen, hiç bir ı~ teP'Jid 
birlikte tepeleri tırın•11p• 
dan olamıyacaksm d~ ~ 
ter, yolu kapat~. '!~~~r~~ 

Assamh bir suruc'!.' U. 
~udyard KıPLt'NG Nurettin ARTAM 

Büyük Tumai kaşlarım çatarak: 
- Adı, Tumai'dir ve benim oğlumdur 

Sahih, dedi, pek fena lıir çocuktur; eninde 
sonunda hapishaneyi boylıyacak Sahih! 

Petersen Sahih: 
- Orası şüpheli, dedi. bu yaşta fillerin 

sıkıştırıldığı pusuya g irebilen bir çocuk ha
pishaneyi boylamaz. 

Küçük al şu dört annayı (bir hind para
sı) bununla şeker alırsın. Büyük sadarımn 
altında ufak bir kafan olduğunu görüyorum. 
Vakti gelince iyi bir avcı da olursun. 

Biiyiik Tumai kaşlarım biraz çattı. Pe4 

tersen dev:ım etti: 

- Filleri dans eder görürsen gidebilir
sin. En iyi zaman odur. Fillerin dansa baş
l::ldr;?'mı görünce bana gel; o .zaman seni bü
tün Kedahlara bırakırım. 

Gene bir kahkaha tufam koptu. Çi.lnkü 
bı.t eski fi!ciler arasında yıllanmış bir şaka· 
dır ve "asla" demektir. 

Ormanın içinde bir t::ıkrm geni!'? düz yer
ler vardır ki buralara ''f'llerin balo salonu'' 
denir. Fakat kimse filin dans ettiğini gör
rnemi1tir. Bir filci, ken<l\ ces~retinden. rne
haretinden bahsederek böbürlenecek olursa 
ötekisi sorar: 

- Filin dans etti~ini ne zam~n gördün? 
Kala Nag, çocuğu yere indirdi. O da tek-

Büyük Tumai Kala Nag'a iki karış bir 
suratla baktı. Halbuki küçüğü konuştuğ"u 

için çok bahtiyardı. Pet<.'.rsen Sahih, ona iti
bar etmiş, para vermisti. Oğlan, sırasından 
çağrılıp kendisine başkumandan tarafından 
iltifat gösterilen bir nefer kadar sevinç du
yuyordu. 

Nihayet annesine usulca sordu: 
- Petersen Sahih fillerin dansından ne 

diye bahsetti? 
Büyük Tumai, bunu duydu ve şöylece 

duğu halde arkaya dönfl1 _.. 
li bağırıyordu: riıl de~ 

- Kala Nag'ı gönd~ J?C~ 
fili dayakla yola getiı:5~ç ı" 
de, ne diye, be.1i siz pır ~~ 
riyle birlikte gitmeye aY elifi 
vanmı bir tarafa bı~ak; ~rıı.ıt, 
rür. Bütün tepelerın ti·ııere 
ederim ki biz bu ~eni( 1bıırı1';iıt' 
hib olamıyacak olursak uJ1ıl _..ı 
lan arkadaşlarının ko~~a11ııı1f-

Kala N ag yeni fih cii .. j11i 

rak dö~diikten ve ~etl·· riiciJ1(s"' 
sonra büyük Tumaı, sıı 



Yiil t~k Ziraat En titü Ü 
llektörlüğünd n : 

1 _ YUkııck Enıtltllnün 40 - SO kız talebe ile 434: 500 erk~k ta
1
: 

ebcve numun ı vcçhıle alınacak ayakkabı açık ebıltıneye onu 
ı 

mu~t~ ihale 9·10-936 tarihine nııtlrya';.~=:~~:a '::lı~:e~~r':k--
torlük binasında toplanan komisyon ta kek ayakkabm 475 kuruttan 

3 - Kız ayakkabısı S6S kuru t~n. er 
265750 kurut olarak tahmin cditmıştır. 

4 - Muvakkat teminat 19932 kuru~tur. 1 t almak lıtiyen• 
5 - Nümuneılnl görmek ve bedava prtnames n 2-4526 

ler, EnstıtU daire mlidilrHılrUne müracaatları. (1030) 

nk:1ra a1ili~ııden: 
• • • ktlli 5J ton yerli kok 

Husu ! idare ve şubclerı ıçın alınma~m~lo çıra ckııluneye ko
kömUrU ile 30 ton kuru meıe odunu ve 
ııulmuştur. 

Muhıımmen bedeli 2120 ~iradılri. 15 de vil yet daimt cncllmc· 
İh le 12-10.936 pazartcsı gün aut 

ninde yapılacaktır. 59 1 1 k muvakkat temınat ita ı mc~ 
Flcıiltmcyc girmek içın 1 ıra 1 

burtclır. d ·mt encümene gelmeleri tutnAmeyl 
Taliplerin ihale gUnU aı h b mudurlUğl•ne mUraeutları 

görmek iıtiyenlerın huıusı mu Lllt' e 2-4612 
il n olunur (1103) -

k .. ·ara Jlalk 11 ıı at Banka ı 
lec)i ·i tdar ~ irıd n: 

Akı ray Halk lktıa t Banka ı Turk Anonim Şirketi hi ccbrlar 
heveti umumiycsinin fevkallde surette ıçtımaa davet .olundu u 
7.5.935 t rihinde nıaıbı cksenyet mevcut olmı!dr •rndan llund defa 
26-8-936 ç r mba gunU tekrar davet ve ilin olunmuştu. 

o gUn de ckıerıycti kanuniye taha11ül etmedıil eıbı ıllnın usul 
ve kanuna uygun bulunmadı 1 anlıııldı ından apgıda eoıte• 

·1 R a e g rüıUlmelc ve bir karar verılmek llure hyctl umumı· 
ryıe c;·l 1~;;6 :rihıne mlisadlf pazartHi gunU uıt (10 de Şırk~tan 

• k id 9 m1c t 1 ı ,, a ;ı\('t oh nur. 
Akııııraydakı mer ezı art' 1 kt plarla davel!WnC eönderil-

ıı ve: Her hıuedara ayn ayrı mc u 
mi tir. 

ıuznaııı ·: 
S • bl ıUI en a a ı inmi oldu undan Ticı· 

Şirketın crrnayesı r t zyıt ve • 
ret kanununun (325) inci ma 1 le ı. mucıbınee sermayenın e 
ya m,.vcut ile idaresi görü!I lccektır. d tılrdlrde 

Bu iki ıktan bıri ı h kkında ıttlhıuı karar olu~ma ı ı 
h dd ı d n ta fı:ı;eı he!! bat ve mu· 

kanunen şırket mUnfesı n o un ca ın J si de ibra 
amel ta memur tufıye heyeı sc~ılecek ve ıdare6l'r.mec ı 
d ·ı k. 2-4 ~ e ı ece tır. 

lktı ·at el aletinden : ' 
Ankarada Ser ıevlnde açılacak olM El ı teri aer isinde çalı tı· 

nlmak Utere matıın oza ıhtl aç vardır. hteklıler n cllerındeln vesi. 
lralarlyle bırlıkte 29 ı yl 1-93 ııah gunu o ledt'n aonra rıaat (IS) de 
Serglcvlnde komisyona mUraeaat etmelrl ıl.ım olunur (1006) 

2--1616 

taliye ,, ı a] liııd ıı: 
30 f) 936 t.trihinde pazarlıkla 150 lira ke mı pentt'r' yaphrıla. 

caktır. llteklilcnn Ml!U Emlik Mudurlü.: nem nıe a 1 ı (1101) 
2--4613 

ııl ara aJilio·iııd ıı : 
Bedeli kcıfı 733 lira 96 kuruştan ibaret bulun n Bal merkez o

kulu binasının tamir iıl bir ay rnuddetle paı41rl a k nulmuıtur İs· 
teklllerın artnamc ınde, arttırma ve ekııltmc kanununda yazılı ve. 
saikle birlıkte her pazarteıı ve per embc gUnlcrı ı t 16 dı daınlt en· 
1:Dmenc müracaatları. (1100) 2-4611 

nl ara aliliğindeıı : 

• 
ANKARA ASl~tYE BIR!NCl HUKUK MAHKEME tNI>EN : 

Anlcaı adı Yenı,chirdc Cumhuriyet mahallt'llndc Uçar S 4 aay
1

1• 

lı evde otururken halen nerede oldu u belli olmayan Ahmet Ru m 
oflu Sırrıya 

Karınız Emtne tarafından aleyhinize açılan bounma davaıı ar. 
zuhıh tcblı~ fçın adresinıze g ndcrılmlı lıe de orada bul nmadı 1 • 

nızdan ve nerede oldu unuz bilınmedı inden bahlıle bila tebllf ıade 
edilmlıtir. On gUn içinde cevap vcnlmek üzere ıl nen tcbll ine ka· 
nr verılcn mezkOr arzuhalde (tahammUlü kabıl olmıyacık b eldl· 
de fena muamelelerle cvlılık bırlı lnın d vamı a bı kınadı 
gınızdnn ve aulh te ebbUıDnUn akdm tıne ka ar rildı ınden ve 
mevcut bu geçım11%11k dolayısiyle kanunu mede ın 130 ve 134 Un· 
en maddclerınc g re bo nanaya ve ıahke c n tayin edeee
ll bir tumlnıt ile mahk\ım edılmenl e ve k k Özcrın veli· 
1et hakkının kendine vt-rılmnınden) ahntmektcdır Teblı maka 
ll'!ına kaim olmak Uıerc il n olunur (2-4614 

ııl arn •lıri lmar 
lü<lürlü ründ n : 

Muhammen 
Cinai Ada Panel bcdeh Eık1 uhtb 

Mıluı1teıl kıfı E 45 3 70 Haaan •e mut . 
in.kıt p Tüı be • tcrcklerL 

i k 1 1 ,.1k arttırma ıuretıyle 
Yukarıya ka dı çıkarılan ev n en aı ., 

1 1 
..... _.. 

"r. evvel 936 .. ı. ,.unu ... , 15 de 11ulac:a ın;!:' i~~~Po~=uı 
ı..r mUdllrlUfU deki komisyona mir.caat 1 
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72 
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ULUS 

1 ANKARA BELF.DJYE REISUCI ILANLARI 1 
iLAN 

ı - Belediye kimya nlnde yapılmasına 1Qıum ıaaterilen labo
ntunr masaları, hava gazı, ıu tcıisatı, boya ve badana itleri on beJ 
cUn müddetle açık enlltmeye konulmuttur. 

2 - Kctif bedeli 501 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (87,S) Uradır. 
4 - Şartname ve ke,lfnamcıini eorme'lr lıtiyenlet hergQn yaııı 

itleri kalemine ve isteklilerin de 2 teırinievel 1936 cuma günU .. at 
no buçukta Belediye cnc:Umeninc mUracaatlan. (909) Z-4356 

!LAN 
ı- itfaiye meydanında yapılacak öli1 yılcama e•I on bet eUn 

müddetle açık eksiltmeye konutmuıtur. 
2 - Ketif bedeli (4199,86) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (SiS) liradır. 
4 - Ke ifname ve t•rtnameıini görmek lıtiyen1er hergUn yazı 

itleri blemıne ve iıteklllerin de 2 tc,rlnievcl 1936 cuma gUnU ıaaı 
on buçukta Belediye eneilmenıne müracaatları. (908) 2-43SS 

iLAN 
1 - Me.zbaha için alınacak yirmi bin kilo me1e odunu ile 1500 

kilo mangal kömüru on be' gUn muddetlc açık ekslltmeyc konul· 
mu tur. 

2 - 'Muhammen bedeli (410) liradır. 
3 - Munkkat teminatı (30) liradır. 
4 - Ş Mnamcsini görmek ıstiyenler herg{ln VH1 (~1crf knlem(ne 

ve isteklılerın de 2 teşrini evci 1936 cuma günil ıuat on buçukta 
Bcledi)e EneUmcnınc mUraeaatl rr. (911) 2-4358 

U~AN 
ı - hfai} e memur ve mllretteb t ve ,or&rlerl için 82 takım el -

biıe nuııkuket on bcı gün m ıddetlc ·~ k ebiltrueye konulmu~hır. 
2 - Muhammen bedeli (lOSO) lır dır. 
3 - Muvaltk t teminatı (79) liradır. 
4 - Şartnanc c nUmunt'linı gormek btlyenl"r her gUn yazı it· 

len lnı.lemfnc ~ e i tekllterln d 6 te nn! evvel 9 r. lı gl n s at on 
buçulrta Be?cdıye Ene menıne mUracaatları. (972) 2-4448 

KREM BALSAMIN 
I 

Kumral, Sırı ın Rmıer her tcnt' tevafo1c e en \'~cllnt' aıhht 
krem "dlr. Cıldl bcalt'ı, Çıl, 1.cke ve sıvı! e eıı \ıSmı en ıule 
eder. Yırım uırdanbcri k bıır mıılıfellerın takdu ile kullan· 
dıkları sıhhi Uıt'lllk kremleııdır. 

KREM BALS/\MİN 4 ŞEKii.DE TAl<DtM EOll .. tR 
ı - Krem Dalaamin va lı Kece için ııenbe renkli 
2 - Krem b 1 mın v ıır J:Clnd t l~in beyu renkli 
3 - Krem l3atı mın cı b dem n l ız için lıe~az: renkli 
4 - Krem Bal m n acı badt'm ece ıçın pcn ıe renkli. 

İNG1L1Z KANZUK ECZANE l. 
n 1 1 • f ı•anbul 

ıa nııısı•ı•aıa~ ~x~::Gııı:lr.\i .. IDI~ 

ileti at Ve tin en: 
ı - 20S4 numaralı kanunla verilen ı 1 hl) c e müıte ı<1en meı· 

kOr kanunda a ılı m 1 er n k n ı a ıdl lı ea< :~ı d<ı· 
lrcılnde bır cld n mendekete ldhahne üe~ m cdılmes hUkUmetçc 
kararJaıtırılmı,tır. 

2 _Bu huıuıtakı tklıfter 7 ılk te 11 rln 1936 tarihine kad r dofnt· 
dan doğru a lktısat Vek Jetine yapıln alıdır. 

3 _ Bu telclıfler Vek letçe tc,kıl olun cak bir komi yon tara. 
fından tetkik edılerek ıcra vt'klllerl 1 C) etine r olun taktır. lh le· 
nın sera edılcbılme ı lçn teklif 11hlplerinın en mU it teklifi yap· 
mıı olmakla beraber deruhde edcceklerı iti emnıyr tle ifa edebile· 
cek ehlıyet ve ıktıdarda bulunnulan da metruttur. Bu husuıun tık· 
dirine ve yaptıkları tekh fe ve halı olduk] rı ehll:ı; et ve iktıdara gö
re talıplcr araamdı s,in dıledı ine lhalcıine hukumct &erbcsttlr. 

4 - Tcklıfler, Turkıyenı lbUtUn kahve ihtiyacını temin edecek 
mahiyette olacak ve ply111 ıçın herhan i bir darlı ı mucip olmıya· 
cak ıu.ette memleket dahllınde en 11 10.000 çuval ı&tok bulunduru· 
lacıktır. 

5 _ TUrki eye ldhal olunacak kahvelerin bcdefürl a1$kadarrn 
nam ve hesabrııı olarak mıllt bir B nkıda bloke cdıll'ccktir. Du pı• 
n, anc:ık 6 ıncı maddede yazılı oldu u vcçhilc aarfedllebilccck ve 
kahve muk bılınde hiç bir ıurctlc dovlı verilmiycccktir. 

6 - Memlekete idhal edilecek kahve mukablhndc memleket 
mahıulit vem mul tınd n muıdll lcıymette e }anın kahvenin men• 
ıei olan memlekete veya Türkiye eşyasına henUz l>azar olmıyan 
memleketlere ihracı mecburıdir. 

7 - Memlekete idhal edilecek kahveler. memleket d hUlnde bey• 
nclmlleJ riat ve tcamUllere g re toptancı tUcc rlara aatılac lctır. 

Tclclıfteıde, bcynelmılcl team le c6re te bit olun cak fiıta ne 
niıbette :r m yapılmak iıtenildı ı d hil vazlhAn ıtcrllmeUdlr 

S - H k\lmet, bu esaslar dal llınde Yt: Uç une m ddetlc aktc· 
dilecek mukavelename hUkUmlcrlnln tatbikini dıledi i ibi kontrol 
ett1rmcic hakkını halıdır. 

9 - Bcynelmılcl pıyau tcam 11 rh. ~ 6re hareket olunmaması 
veya bu pivaa hatlarından fa la r atla tı ) apılm il ve yahut 
herhan i bir ıebcp ve suretle m ıkavclc alık mına rhı) et edilmeme· 
al hallerinde tarafeyn arasında tehıddUı edecek ıhtılaf hakem vur
t ile halledılecek ve 3 üncO hakem lstanbul Tıcarct od sı rclıl ta· 
ra n intiha olun caktır 

ı - T lipl,rin teki nerıne fktısat Vcklletfnce makbul ve mu· 
teber bir Banka tem nıu raptcylemeleri PMtır. Bu teminatın mik· 
dan t,.klif a ılırken asprf ellı bin lira ve mukavele akl dlllrkcn 
askarr iki U ·hın Jlardır. Bu son temin t kül halinde, mllteahhlt 
muk vele hUkUmlerıne rlıyet etmed 1 takdirde lrad kaydedilecek• 
tir. ( J646) Z-2970 

ANKARA BfRINCt SULH HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

Zafer ca deılnde 44/42 .. yılı evde buut inhisar memurlann· 
dan $cfık. 

Cebecide A, Evl •h bl Fa1ul tarafından a1eyhlnbe 'kame edi· 
len atacak dıva11ndan dolayı tllncn da•eti" •e a:ıyap kararı ttbll· 

1
11 suretiyle yapılan muhakeme Hnun4a anUddcabıh 50 liranın maa 1 
munf tahsdine 11-9-936 eüftUM. karar- ftrUmlf oldufuad&a telds 
illa lçincle -..,u ı~ takdinlı laUlanUn katllt .... il l&utaı 
blldirilt. • ·-

SayEa : 9 

Miizik öğretm n Okulu 
Direktörlüğiinden: 

1 - 1936 • 1937 8fretim yıla batında olrnlumuza ba~h olam~ a
sılacak olan Konscrntuvarın Opera. Temıil, Piyano, Teori, Şan 
n Orkutn Enıtrlimanları ~ruplarına talebe alınacaktır. 

Z - KonscrYatuvar ~DndUılllktUr. Yatılı dcj!ildir. lı e tlitcr 
bir kabul sınavına tibldir. Tahlil için senelik bir Ucret verilir • 

3 - lstek1ilcr, 5 Tetrinicvvel 1936 puartcal gllnOnc k:ıdnr pl u1 
DirektörlUl':llne ba' vurma1ıdırlır. Bu mUracaatta apf ıda lıtenilcn 
•eaikaları birlikte getirilmesi lhımdır. 

a) Bir hal terc:Umeal (kendi eJ yazıslyte) 
b) Nüfuı hUviyct cüzdanı 
c) Sıhhat raporu 
d) KUçUk va~ta bulunanlar için ebeveynlerinin t hrır1 mUe 

vafakatl 
4 - ~an dt'rsl alacak erkek talebenin yaıı en a11{!ı 18 ve kız ta• 

lcbenln 16 dır. 
S - Kon ervatuvar knbııl ıın vlım 6 Tcı.rlnicvvcl 1936 ıalı gU. 

nU mu:r:ik öj'tretmcn okulun~ t 9 da \l., '• • c:ıı tır. 
6 - F da tafsil t olmak istıycnler okul Dıre ı rl ne mllra. 

caat edebılirlcr. (lOS ) 2- S 8 

Beton anne köprü inşaatı eksiltme ilanı 

afia Baka]ıtt-ından: 
Evvelce eksıltme)'e çık rıldı •ı hnldc 1 tekli çıkmadı ,rnthn ih • 

le cdilmemiı olan lJııhlce ir vıl.ı) etı!ldt Ayvalık • hmır yolu ( c· 
r!ndekl Ahıınova k prlısU in atının kapalı urr uautlyle yeni t n 
ek tltme i ı · 10 • 936 ı er cmbe cUnU saat 16 da N fıa Vekileti f<>* 
ıe ve köpr ler rd lı i ck!'Uıtmc kom11, onu oda ında ) apılac k\ır. 

in aatan ycnı yapıl n ke lf bedeli 27000 lıradır • 
Ek ıltme ••rtn me ı ve b ına mlıtcferri evralt 13S 1cunıt mu' • 

bilinde ıo e ve köprOler rd Jı ntfcn alınabllece i gibi isti) eni r 
bu r• aınelcri Balıkesir Nafıa MOdUrJUfllne mUracaat cdcrk g~ 
rcb 1 ler. 

Muvakkat teminat (2025) 11radır. 
J k ı me} c gınnck ıstı e:.lcı ın rer.1i l?IZett-nin 3297 &ayılı n ı .. 

ll ııôda çık n tallmatn meye tevfık n mUte hhltllk eh l)tCt ve ı • 
•ını h lz olm lnı ve bl zat mUhendis olmadıkları veya blr mühm• 
dııle berabt'r bu i~c lrmedıklcrl talcdirde asgari on metre açıklı • 

anda betonarme bir koprU } apmıı olduklarına dair vesika lbraa et
meleri 1 ımdır. 

TeklıC rnektupJnrının ı 10 • 935 pcf!embc gUnll saat ıs e kadar 
Ankarad Şose ve Kopruler rclahf ine vcrilmeal lfizımdır. (9SS) 

iidafaa 

l~;.~L~Rı na .. ,. 
Beher Beher 

Sııyır. S nt mi Sıvırı Santimi - ----z 300 3 200 
4 JSO 5 100 
6 80 ' 40 
e 30 kunı'ltur • 
1 - Hnvır işlerine ve yeni 

cılcan kit oları ald lllnlard n 
f"t: 1 S tenrilftt vapılır. 

2 - Zavl ilftn bedetlerl 
mı tu yllr otuı kuru tur. 

! - Tebrik te ckkUr. ev 
lrnme. vefat ve kati al ka 

~ UBnlerından mııktuan bet lira 
alınır. 

ABONE RTLARI 
Dahilde Hariçte 

St'nelı 1 17 1-lra 30 l lra 
G Ayhlı O • t6 ,. 
S Aylı ı 5 " 9 ., 

Poıta Der ti ~linderllmlyen ~ 
m""tuhl r• ,.,.v11h """llmPt 

l 1 ............ , •••• , •• 

DUnyının en JUlta traı bfçaklan 

Glol>ii m n 

Goldü 
On l:urup ılmaymız her yerden 
bet kuruta ı1ınıı: Ankara aean· 
1U1 Aufartalat No: 71 ADNAN 

ı-toı.S 

2-4364 

llN A ,. !le•erl ıll••••• . ... ··· ··~·· ...... .. ...... ~ .. ..ı.. .... • ..... 
Valııuı ı 

I J. "ouaııL ıı ... ""'• 

Kiralık daireler 
Ycnltehrlde I~un me d nı~ 

da 1111 llal mcr aı rtnuını k r ı
aınd ki ıkı k tlı ııpartnı: nın bi
rinci le tı 70 ıkincı k tı O liraya 
Jdralıktır. 

Her kat d rt ~eniı oda, bir hol 
ve bir de veatıbüldcn m da ulr 1dı 
ler, bir hlzmctçı oda ı ile aı .. 
franga ve alaturka bel dan lba• 
rettir. H.ıvndar ve manzaralrdır. 
lçindckılcrc müracaat. 

At meraklılarına 
müjde 

Ziraat veklletlnce mUıecctJ 
olarak Urfadan hallı kan damıa
lık aygır aatıhk arap atlan ı 
mı,tir. AkköprU civarında hvl 
re Ye Y enl hana mDncaat oh&n• 
ID&&I nu olunur. 2-46ly--' 



ULUS 

Görülen lüzum üzerine Devlet Demiryo1ları hesabına Avrtl 
g(\rek. hohşu~e ve gerekse teknikuma tahsile gönderile

6
c 

talebe icin evvelce ilan edilen kayıt müddeti 28-9-93 
~ . 

tarihine kadar temdit edilmistir. 
• .Jf ' 

Drvlet Denlıryolları hesabın~ cer mühendisi yetişmek üzere Avnıpaya hohşule 

l - Türk olmak. 
2 - Yaşı on sekizden kiiciik ve yirmi beşten büvül< olmamali. 
3 - Sağlık durumu tahsile enJ!el olacak derecede olmadı?,ma ve 

memleketin her hangi bir tarafında çalışmağa müsait b~lundu(tıına 
dair Devlet Demiryollarının (Ankara), (Haydarpaşa), (Eskişehir), 
(İzmir) ve (Adana) daki sıhhi heyetinden veya Devlet Demiryol• 
1arına kabul olunacak memurlarda bulunması Hizımgelen sıhhi şart· 
Jarr sı:österir matbu sıhhi ranor muhte·ıiyatma uygun olarak (Tanı 
teşkitath bir hastaneden) alınmış sıhhat rat>Oru ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren melcte'1lerden müsab.,kaya 
girmek istiyenler mekteplerinden bir giına ilişikleri olmadığına 
dair vesilca göstermeic:. 

5 - Askerlik vazifesinin Avruoaya tahsile gitmesine mani o1-
.,ınadrr;ma dair alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz olmali 
lazımdır. 

6 - Talipler 28 • 9 • 936 atrihine kadar istida ile İstanbul Mü
hendis mektebi Miidürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - fstidava ba?Ylanması lazımtrelen vesaik: 
A) Nufus k;\ğıdı veya musaddak bir sureti. 

rllecek he~ talebeye ait müsabak a şartları : ~-_. 
'J • . 17 ff•1

"" 

B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı mUabite ve liıe teha· 
·!etnamesi. 

C) Hüsnühal varakası (En son mektebin vereceği hüsnühal va· 
rakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve aynı zamanda ma• 
halli polis dairesindt>n birer hüsnü hal varakası alınacaktır.) 

D) 4 x 6, S büyüklüğiindt 6 fotoğraf. 
E) Aşı şehadetnamesi. 
F) 3, 4, ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H) Babasının adı nedir? Nerede olduğu, sa(t ise şimdiki ölmüş 

ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti neôir? Ve nerede çalış· 
mıştır? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden 
önce daha nerelerde ne gibi işlerde ve ne vakitler bulundu? Bunla
rı gösterir birer tercümeihal varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riyaziye, tıhli
li makine, resim hattı, fizik, kimya ve tiirkçeılcn olac:ıktır. Bu den• 
lerin şümulü mühendis mektebi U~üncü sınıfına kadar olan proır• 
ratı"1 ara göredir. 

9 - MÜSABAKA İMTİHANI: 
1-10-936 perşembe günü: Saat 9 - 12 Tersimi Hendese. 

ı-t0-936 pef1embe gtlnU: saat 14 - sıni ısatts-
2-10-936 cuma gü:ıü: saat 9 - 12 R~tili ri~ 
2-10-936 cuma günü: saat 13 - 17 ta

12 
1'i1rkf" 

3-10-936 cumartesi günü: saat 9 - .ı,.Jaıd'° 
JO - İmtihanda aynı derecede not ' 

cih edilir. n ttliP1~ 
11 - Mlisabaka imtihanında kıu:aT!\iıınetl 

sillerinin neticesinden sonraki rn;~bıı~ildC te 
Demiryolları İdaresinin istiyecegı şe A 
dir. . • gostt 

d • dareniJ1 · • 
12 - Tahsil planı: Avrupa a 1 da lisan °• 

bir sene staj ve bu müddet zarfında ·nden 8 ,J 
tayin edeceği Hohşulenin makine şub~S~iploııı' lı 
ikmal ve 6 ay zarfrnda imtihan v.e:er~ya diğer f 

13 - Avrupadaki tahsil şeraıtı ':.-undert fC 
Devlet Demiryollarr Umum MüdU~!u.~ r·ğüııdeO 
}erinden ve Mühendis Mektebi Mudur u 

Devlet Demiryolları taraf ınc an cer lusmında 
1iı:mıe alabilirler. a)ısjJ:İ 

çalıştırılmalc üzcreAvrupaya tel{njl{UIJl t 
_{!Önderilecek 2o talebeye ait nıüsalıal{a şeraiti: "°~ 

• t aıasJ'f 
ı - Türk olmak. 
2 - Ya'ı on sekizclen 1ti1,.;;ıc ve vit"'1i l)eo:ten bth•Ilk olmamak. 
3 - Sağlık durumn tahsile en~el ohıcak dere"etle olmadığına ve 

memleketin herhangi bir tarafında ç:ılışmaya müsait bulunduğuna 
dair Devlet DemiryolJarrnın (Ankara), (Haydarnaşa), (Eskişehir), 
(İzmir) ve (Adana) daki sıhhi heyetinden veva Devlet Demiryolla· 
rına kabul olunacak memurlarda bulunması lazımgelen srhht fart• 
Jarr gösterir matbu srhht rapor muhteviyatına uygun olarak (tanı 
teşkilatlı bir hastaneden alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak). 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya 
girmek istiyenler mekteplerinden bir g{lna ilişikleri olmadığına 
dair vesika göstereceklerdir. . 

S - As~erlik vazifesinin Avtupaya tahsile gitmesine mani ol • 
md~ıgma dair 'alakadar Askerlik Su besinden vecıikayı haiz olmalt. 

6 - Talipler 28 • 9 - 936 tarihine kadar istida ile latan.bul MU· 
• b~nnis mektebi Mücliirlüğiint. müracaat edeceklerdir. 

7 - fstidava bağlanması lfizımgelen vesaik: 
A) Nufus kağıdı veya musaddak bir sureti. 
B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. 

C) Hüsnühal varakası (En son mektebin vereceği hüsnühal va• 
ra1''\sı ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve aynı zamanda ma
ha1'i polis dairesinden alınacaktır.) 

D) 4 x 6,S büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E) Aşı şehadetnamesi. 
F) 3, 4, ve 5 inci madde'erdeki vesaik. 
H) Babasının adı? Nerede doğduğu? Sa~ ise şimdiki, ölmüş ile 

ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerelerde ~alrf" 
mıştır? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetin• 
den önce daha nerelerde, ne gibi işlerde, ne vakitler bulundu? Bun
ları jÖsterir bir ebeveyn tercümeihal varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesap, hen. 
ıtese, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve türkçeden yapılacaktır. 

9 - MÜSABAKA İMTİHANI: 
5-10-936 pazartesi günü: saat 9 - 12 kimya fizik. 
5-10-936 pazartesi günü: saat 13 - 17 hesap, cebir. 
6-10-936 salı gUnü: saat 9 - 12 türkçe, almanca. 
6-10-936 salı günü: saat 13 - 17 hendese, müsellesat. 

ıo - İmtihanda aynı derecede no 1 
cih edilir. j\\ffU~d' • 

11 - İmtihanda muvaffak olanlar Eskifeıai' 
görmeden evvel Devlet Demiryolları , 
ıtaj göreceklerdir. ıııGdded 

12 - Eskişehir atelyesindekl ~taj .j 
iki buçuk lira yevmiye verilecektır. taJipJefd 

13 - Müsabaka imtihanında kazanaı;,1ııııetle 
terinin neticesinden sonraki ınec~urfk"ldC 
Demiryolları İdaresinin istiyece~ı şe 1 ~ 
dir. • ebİf ate~Y~ 

14 - Tahsil planı: Altı ay Eskış ~· fabf1~1 

~uk sene Avrupada idarenin gösterec:!ı ~·~';I 
üğrenilmesi. İki buçuk sene de idarenı .,e ctip!OP' .-..it 
beş sömestirlik makine fubcsini i.krnal dil'' ı~ 

ıs - Avrupadaki tahsil şeraitı .--:ey;en 'fC ~!:ı 
lct Demiryolları Umum 1'Püdürlür.U~ı-.tıodeD ,. .. 
rinden ve mühendis mektebi ınüdürluı. 
zrme alabilirler. (94S) 

İlk, Orta, Lise kitablart geldi. AKBA'da satılıyor Kitablarınızı, mektep levazımınızı şimdiden AKBA'dan atınıZ· 
.... ,~1!!1r1~11.Ş1~~1n:w~ .... :.ıı ...... ıı:::11 .................................... llll .. lllm:IZllllllı:ml ......... IZl ...................... E"'JP'!!!:&i=,......~·~z=mm111111• ... 1111 .................. ~ 

Çorunı Vilayeti Nafia 
J)irektörlüğlin<len : 

1 - 20 fTiin miiddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş 
olan Corıım l' ık caddesi G;·erinde yaprlı!cak ona okul binası lS.9. 
1936 gününden itibaren 15 gün daha temdit edilm.,;tir. 

Temel, bodrum, zemin kat lc.'irgir ve })(' on işidir. 
Bu isin keşif bedeli (24283) lira 2S kuru~tur. 
2 - Bu işe aid ,artname ve evrak şunla;dır • 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi sartname 
E • Keşif ve silsilei 'rıat metraj cetvelleri 
F • Proje 
İstiyenler bu evrakı Ankara Nafıa Vekaleti Yapı fşleıi Umum 

Müdürlüğü binalar fen heyetinde Çorum Nafıa dairesinde görebi· 
lirler. 

3 - Eksiltme 1936 yılı cylnlünün 30 uncu çarşamba günü saat 
15 de Çorum vilayet makamında toplanacak komisyon tarafmdan 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek icin isteklinin (1821) lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös· 
termesi Hizrmdır. Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve 
bu işleri yap:-bileceğine dair Nafıa Vekfiletinin ehliyetnamesi. 
. 6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı ~aatten 

bır saat evcline kadar vilayet ma~cımında toplanacak eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde veril ecektir. Posta ile gön
denJecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1006) 2-4477 

1,. . K: Gen 

Türl{I{usı11 ua 
~ 

l{uı·su acı IVO. ... . 

en: 

• Türkkuşu paraşüt böli.~miiniin C:umuriyet bayramında yapaca
gı atılışlara haz ırlanmak uzere yenı baştan üye yazımına b~s'an-
mı~tır. İsteklilerin hergiin sab:ılıtan akp ma kadar T. Hava K..ıru
mu merke zinde Türkkuşu şefJiğine miiracaat ederek şartlan U ıen-
meleri ve isimlerini va7.dınnaları. 2--4499 

l(aracahey Belediyesinden : 
l - Kas.:ıba •a ge•irilecek Gölecik suyunun inşa ve tesisi kıs-

mından s.u kulesi ve hazinesi çıkarılmak suretiyle keşif bedeli 
(65244) lıra (33) kıır.ış olmak üzere yeniden kapalı zarf usuliyle ek-
eıltmeye konulmuştur. -2 

~ - .Borul.ar get~rildiğinde ve her kısım yapıldığında tutar be
deh pe~ın vcrılecektır. İnşaatın ikmal miiddeti müteahhit lt'hint> bir 
wnedir. Daha evvel yapılması kabüldür. ı 

3 - Muvakkat teminat mikdan (4S12) liradır. 
. Yapılacak teklifler 28-9 936 pzartesi günü aaat ı s e kadar Bele

dı··e Encümenine •erilmiş olacaktır • 
4 - Eksiltme şartnamesi iatiyenlere parasız gönderilecektir. 

( 1174) • 

. dana T olıunı Islah istasyon11 
nıüdürlüğüııden: 

Mab.-ine nev'i Muhammen bedeli 

Besleyic:. temizleyici kı!lnnıariyle fırçalı tipten 
80 dest ereli kondan:.örlü sodn 80 ihtiyat dtstereı>i}' le 
birlikte 2374.90 lira 

Besleyici kısmiyle kond;ınsörlü bilyeli yataklı fırçalı 
tipten 106 destereli !inler 106 ihtiyat de&teresiyle birlikte 1301.75 '' 

Tek kutulu 27XS4 pus ebadında burgulu standard 
pamuk balya makinesi 

Saatte 1000 ki' t .,.,.,,uk tohumu işliyen tek üstüvaneli 

1229.36 .. 

ve vantilatörlü bi ,~ Jı yataklı pamuk tohumu seJektörü 1706.88 '' 
Naki! borula.-ı, em ci teleskop borusu ve 20 beygirlik hava 
tahliye tulumbası ile birlikte kütlü temizleyici makinesi 1200.00 " 

Pamuk tohum nakline mahsus çelik mahfa?.ası içinde 
9 pusluk aT§imed vidası (Metresi 28.16 liradan 34 M.) 957.44 il 

9 pusluk Arr1İmed vidaları için 3 adet kasnaklı başlık 
kısımları (Beheri S2 liradan) 156.00 ,, 
Besleme ayağı ve 4 kadem nakil kısmiyle 7 metre irtifamda 
tamamen çelikten mamut 9 pusluk pamuk tohum elavatörü 715.00 ,, 

Yekun 9641.33" 
1 - Adana Tohum Islah lstasyvnu pamuk üretme çiftliği için 

yukarıda evsaf ve miktarları yazılı çırçır makjneleri ve tesisatı ka· 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana Tohum Islah İ5· 
tasyonu üretme çiftiliği mildiirliiğünden alacaklardır. 

3 - Yukarıda yazılı makine ve tesisatın muhammen bedelleri 
hizalarında gösterilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat olarak 723 .10 lira alınacaktır. 
5 - İıiteklilerin 26 lıirinciteşrin 936 gününe müsadif pazartesi 

günii saat 14 de kadar Adana Ziraat müdiirlüğünde mütcje!<kil ko
misyona 2·190 sayılı kanunun tarifatı dahilinde miiracaat eylemele-
ıi ilan olunur. (78S) 2-424S 

P. T. T: B·nt ar veLevazım Müdür · 
lüğündeıı: 

1 - Satın alınmasına lüzum hasıl olan on bin kilo Nışadır açık 
eksittmye konulmuştur. 

2 - Nışadırın muhammen bedeli 2500 ve muvakkat teminatı da 
188 liradır. 

3 - Eksiltme 20-10-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P. T. 
T. Umum Miiı.lürlüğünde toplanacak Alım ve Satım Komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaren1iz veznesine teslinı ve alacak
ları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu veya şartna-

Çornın Vilaveti Ba~~f! 
Dol • ektöı·l _.. 

ır 4 dC ~J":.ı 
.. • • .. ü saat ı 1 ,~ 

1 - Ey15lun on oeşıncı salı gun ··ddet e ~ 
le ihalesi yapılmak üzere yirmi gün ~':ıne fC JjJI fıt 
ve talip çıkmadığından arttırma, e~sı esi aÇ1 

ıncı maddesi mucibince yeniden eksıltttl uzerirtd' 
yeti dahilinde Sungurlu • Çerikli y~lu 
da bul~n_an (39) _köprü ve menfe.zdır.1 Jrtlf1S~f11~ 

Bu ışın bcdelı keşfi (23426) tır:a 2 uıJafdıf• 
2 - Bu işe aid şartname ve e\'rak f 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık genel fartnamcsi. ıl 
D - Fenni ve hususi şartname, • cetf~ıe 
E - Keşif ve silsilei fiat ve meteraJ • .-d 

F • Proje. • eııclJP""'"' 
İsti} enler bu evrakı Çorum viliyeU ~ 

"lirler. • . ıiıUD . ,_c 
3 - Eksiltme 1936 yılı teşrınıe\T\'~en rıf 

saat 14 de Çorum vilayeti daimi ene .~ 
caktır. apı1''(Jıff) 

4 - Eksiltme kapalı zarf uııuliy~e Y ktiııi' '.."dıl' 
S - Eksiltmeye girebilmek için ııt~aıd ~~ 

teminat vermesi ve bundan başka aşağı tlJ oldO 
terme si lizımdır. Ticaret odasında ~~titliıl _.ıfd 
bu işi yapabileceğine dair Nafıa 'I e .. uncii P-. 

6 - Teklif mektupları yukarda uç ri~ 
bir saat evveline kadar daimi encürnen ıcabiliı':; I'. 
daimi encümen riyasetine makbUZ pıU Uçiif1C ~ 
ile gönderilecek mektupların nihayet ıniitı~:.,Jlf 
te kadar gelmiş olması, verilen zarfı~~ geei"'"'. 
tdmış olması lazımdır. Postada olaca 

(102S) 

mede yazılı belgelerle beraber mezkur komisyona müracaat ede- K Uru ~ 
ceklerdir. . .1't 

5 - Şartnameler Ankarada Levazım :Müdürlüğünden v~te:1İs~tan~:_-_l~~-11.L./~----------C..•Uı!!!~...ı..ll 
bulda Levazım A ni at Müdürlü... den .nar:u:n n 1' ·- • 



• 

J ıat re 
. " rt ıa ... 

lindflıı : 
250 lira lırrctll ık ı ' n 1" (etti ne mübendıs veya diploma-

lı Mimar t yin olun · ır. T lı le in veıı alarıyle bırlıktc E}lul 
1936 sonun kndır Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek lcune mUraca· 
atları Tin olunur. (1041) 2-4S39 ____ _ 

J>. ,.f. I~ binalar V(~ ı razıııı 
nıiidiia· ,iiğ,iiı c ıı: 

ı - Satın alınm!'l ın 1 ••ıı "" ıl olan üç nevıde (SOOOO) metre 
lastikli b im tel ac;ık clcıiltmc} e konulmu tur. • 

2 - Bu mı•ctar tclın muhammen bcdeh (2000) lıra ve muvak· 

kat temınntı da (150) liradır. 
3 - Eksıltme HM0-93 tarıhinde c t ıs de Ank rada P. T. 

T. Umum Mudürluı,:Un 'c • planac k satm alına komııyonunda ya· 

pıl ra\c: ır. . 
4 - Talipler tcm{nntl rını idnremiz vc:rnesinc te lım edecek e 

alacakları m. kbuz ve k ""nen muteber temınat mekt u ve ıırt: 
n mcde n ıiı bel r'~rle ber ı me1kC'ır t rıhe mUsadıf p ırt ıı 
gun 

1 5 
at on be n ı r m ır komisyon m r c t cde"'ek1erdır 

5 _ Şaı ı 'er Anltar d J ev zım füdüı 1 U nden İstanbul· 
da Levazım Aynıyat Mu vınr i n p;_,rasu: olarak vcrilecektır. 

(713) 2...-4091 

• '"'l., 
~ aııa ın 

•• il: u 
uhcmmcn 

bedeli 

Hnrcl<ct cihııır, temel upt m 1arı ve norm t tesi t 
lç;ln mu • azı bonıl ı :vle birlikte am ı 11 çı!t stlm 1ırll 
85 • 90 bey ir kuvvct•nde ve devir aded1 400 den {azla , 
olın mnk 11rtlylc votant cnd ıtrlel dızet mot rU :5000 lmı 

ı - Ad na Tohum lıtHjOnU üretme çiftli i lçin rubrıda ev
• rı yaırlı ve muh mmcn bedeli 5000 lira olan Dizel mot8rU kapa· 
lı z rf usullylc eksıltmeye konulmu tur. 

2 - Ekııltmeye r.irceclcler ıartnameyi Adan Tohum Islah Is· 
tas) onu üretme sUttı i müdilrlüCUnden al caklarJır. 

S - Muvakkat tcmınat olarak 375 Hrı alrna'8lctır. 
4 - htcldilerın 26 blnncitcırin 936 tanhine m adi! P ıart i 

f::'{lnU aat 14 e kad r Ad n :ıır ot m dilrl ndc mütc ic;kıl ko
ıniı ·on 2190 11y1h kanunun tarifatı dahıllnde müracut eykmele. 
:rt ıl olunur. (7 ) ~246 _______ _ 

Ak ara r J__, 
2290 num:ıralı Jlelcdiyc Yapı 

• • 

Karacabey Mcrlnoı Yeti t°rme Çıfttifınde ''7 O" tıra "Z " ku· 
tu bedel ı etifli .. ÇERIDASI AZ 1AGI KÖPROSO' ıle "11895" 
lir 0 47'' kuruı bedel kcııflı ''SULAMA BENDl'' l ·teşrinievvel 
• 936 tarihine kad r p 71rlıkla yapılacaktır. T lıp ol olar 1cnnoı 
Yetiştirme Çiftli i MUd ıh., ne ve Buru Bayt r Mudurlu ne 
bu mUddet uırhnd t hrlren ve ııfahen m "' t eylcmclcrl l1 n 
pJunur. (12S6) 2-4546 

' 
\ 

\' 

n 
Türl 

y 1 

ara 

GO 
Şimdiye k:ıdar binlerce ki iyi zengin ctmi tir. 

-ide 11 Birinci teşrin 936 dadır .. 
c·iyfil 

ol 

• 
.. 

200,ôoo Ii ·adır 
A vncn: 30 000, 20 ooo. ı S.000, ı 2.000, t0.000 liralık 

ikranııvclcılc ( 0.000) lırahk iki mu at "ardır .. 

Pazarlık suretiyle eksiltme ilanı : 

"f 'f ı d n: 

artnameıl, 

1 muka ıl 

rra Vck 1ctı 

de 

t 
ık 

Mll..1.1 MÜDAFAA VEKALET! ı· 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARl 

BtLİT 

M. t V. Em kin in t ubc ınde mUnh 1 bulunan bir mUhen-
duılıı.c n. ı •• n ı lı dı lom mı h ut bır muhcn t.ıı n '.tır. ~n 
&on verilecek maı ş 300 liradır. Tıilıpl ı ,eraıthıl o rcnmek ve f zl 
mnJUmat lm1!k i§iın her gtın • V. ın ot fUbcıme mü ca t 

cdcbilırler. (920) 2-43 9 

BI ı.tT 
l - 153 k lem Blçlı ve avadanlık mah:cmcıi kap 1ı nrfb ekıilt

meyc konmuştur. 
2 - Tahmın edilen bfodelı 7 00 lira olup ılk in nç parası 585 

lı~dır. 
3 - th lesi 14-10.1936 çar nmba gunU ı at 11 dedir. 

- Eksıltmcyc reeckkrm 24 O U} ıh kanunun istedi i bit c· 
lcrilc ıemın t c te ıf mektuplarını ıhalc ııantınden en eç bır aaat 
ellclme kad r ,ı ıı Ve Jetı tın alma komıı~onuna vermeleri, 

(6 1) 2-39 o 
tT AN 

ı - 000 çıft tire ve 5000 çift yun çorap açık eksiltmeye kon· 

1LAN 
ı - 40 metre mik br Ur k palı arna cklittmcyc lion-

mnt ru. 
2 - T hmln edı1cn deli 7600 ıı olup ilk tcınln t 570 liradır. 
3 - th lesi ıs ıo 936 pcr embc unu at ıs dedir. 
4 - ksiltmeyc ~irecekledn 2490 uyılr lcllnunun 2, S Unc{l mad-

' dc'et"ndcld bcl..,c!eriyle ih le PUn ve untınd n bir t evvel te· 
mlnat ve te lıf m"'ctupl nnr M. M. V. g; tın im komisyonuna 

ermeleri. ( 1092) 2-459 

1 AS" RI FABRiKALAR UMUM MODORl.OCO 
SATIN Al .. MA KOMiSYONU lLANLARl 

SSO TON LEKTROLIT DAKIR 

Tahmtn cdılen bcdctl (13 000) lira olan yuk rdn miktarı c cin• 
i )'a ıh m l eme Askeri Fabrıkalar Umuın 1üdürlU S tın Alma 

Ko ısyonunca 11·11 936 tanhındc ç m un at 1 30 d ka· 
palı zarf ile ihale cdılecektır Ş ıtnamc (Altı) hra (65) kuru mu· 
kabı ınde komisyondan verlhr • 

T liplerin muvakkat teminat olan. (7900) lirayı h vi teklı{ mek· 
tuplarını mcıkOr g ndc at 14 O a k üar komı yon l:ermclcrı vcı 
t-cn ılerınln de 2 O n rt41r lı kan nun 2 'c 3 m dd lcnn eki ve • 
u.lklc mc.ıkQr ,wı \e tlc komi )Oll mu c.ıat rı ( 1) 

1 T A 

ve 

FOS 

1--4 1 

k 

ıkle mua en 
2-45P5 

ı. 

n v 

tn 

attc 

ANl<A l~A LEVAZIM AM1RlJGt 
SATlN ALMA KOMİSYONU lLANLARJ 

tJ.AN 
J - Ciamiıon h. yvanatı ın ıcnc ık lhtly cın sarf edilmek Oıo-

rc bır mılyon kilo ot 6·10·Sl3Ci t rıhıne mUaıdif uh UnU t 15 de 
kapalı ~arfl lınne ktır. 

2 - Ş rtn mest eksiltmenin yapılne ı Anlcıra 1...evnzrm Amir• 
11 •I tın alma komisyonund n i tekliler~ 212 kuru muknblllnclc' 
verilir, 

S - Tut n 42500 Hra olup temin tı muv kkıteal 817 U 50 ku• 
ru,tur. 

4 - htekli1crin 2490 yılı kanunun 2. S. Oncll mdıdelerind~1ci 
ve ikal rl teminatı muvnlckate m kbuz ve teklıf mcktupl rını ha• 
vi zarflaıını kıın•ıni c' ılde t. nıim ederek ih lenin y pıl caCı b Ui 

un ve ttcn bır ı>aat cvvclınc k d r mczkQr komis on vermele-
ri. (9Cil) 2--1455 

lL.AN 
l - Cı11rni•nn hayvanntınrn cnclik ihttyııc;lnrına arf cdl1ı""cll 

Ourc 81 000 ldl!> aman 7-10.936 tınhln mU adU çar am lin\i 
ı t onbird kap h zar!I lın c ktu, 

2 - Şartnnmcsi eksıimcnin } pılacanı Ankara l cvaınn Amlrtl· 
Cl tın nlma komi •nnund her r,On pat u: nHrUhlr. 

3 - Tutarı 162 O lira olup temin tı muv klcntcııi 1221 lirnı'lır. 
4 - 1 tcklilcrin 2490 .. ,, ılı kanunun 2. 3. llncU maddelerin -ld 

vcsıkalarl teminatı muv, kkatc m:ıkbuz teklif mektuplarını h 
vl r. rfl rını k nunf c-klltl .. tnn im ederek cksıltmcnin )' rul "'~I 

tın bır t cvclınc d r mczkQr komısyonn vrenı lcri, (96.t) 

Cinıl ~ıl tan Fl tt 
Un 360000 5 
Sı ır eti ı 10000 22000 

2-4456 

S rtnnmc Jlınle 
Trmtn tı l'arrun Tarılıi r.ünn ll 

11 
il 

3, 70 25: 7·10 936 Ç rf m 
1650 000 ·10 !)36 Pcrtembe 

2-4507 

ı 13 O
h zarfla mUnaka 

orfdor c 
•> k nul 

475000 kilo un kap lı 
ıkert satın Jnuı komla 
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TURK ANTRASITI. 
Ankarayı l{önıür Palıau!:;ı~tian I"" urtardı 

EVS~FI: 

Maltızda: yanar. Pit1rlcidlr başlia koklarda bu evsaf voktur. 

Sobada ve Kalorileri•: ısıtıcıdır, duman ve kokusu yoktur, ;::üruf 

bırakmaz, külil diğer kolı:Jardan çok az ve kalorisi ?200 dür. 

Yabancı v: verli kolrlardan üstünlüğünü tecrübe ispat eder. Ge-
..... 

sen mevsim ku11.ın.anlar'"1an ıorwıuz. 

,, 
(Depoda teslim: 

FIAT 
Vagon teılimİ: 

SATIŞ MR'RKF.'ZLERI: No- 3 
Yeniş:hir Ati Nazmi apartmanı 
B.>mo:ıti Bah~esinr:ie Depo 
Adapanrr Türk Ticaret Darl·ası. 

nkara Meml.lrlO&t kooperatifi. 

Yen; aç1hn~ M r\1JEN KÖMÜRÜ IŞJ.F.Rl T. ·A. Ş. SATIŞ BÜROSUNDAN Telefon: 1162 

Plan Kopyaları 17 AğuAtoAdan itibaren Metro karesi 

Edirne Jaııdarma Erat Mektebi l{omutanlı~ııı<lan: 
1-9-1936 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılan (180000) d:ilo birinci nevi ekmeklik una talip çıkmış ise 

de verilen teklif mektuplarında 2490 aayılı kanunun 32. inci maddesine uygun olmayarak hak ve silinti 
ve fiatların yalnız rakkamla yazılmasından türü 40 ıncı madde mucibince tekrar kapalı zarf eksiltmesi 
yapılacaktır. İsteklilerin 8-10-936 perşembe günü saat 10 de Edirne Merkez Mal müdürlüğü odasmda 
toplanacak komisyona teminat mektupları veya vezne maVıuzlariyle birlikt-: ge!meleri. (1478) 

~ T. Fiat M. "J t'minat Tutarı İhale 
Cinai Kilo Kuruş S. Lira K. Lira K. Günü Şekli 
Birind nevi 180000 14 00 1890 '00 25200 00 8/U/1936 Kapalı zarfla 

ekmeklik \l.n 
2-4541 

l\:ar.nıara Lssühalırl 8atıııalma 

Ii.onıisyonu 
Tahmini ~- ~emina tı 

Cinsi Kilosu Lira Ku. Lira Ku. Eksiltme şekli Gün SMt 
Pir:nç ıo.ooo 5000 oo 375 oo Kapalı zarf 8 10 936 ıo 
Sade yağr 13.000 11050 00 828 75 ,, ,, ,, .. ,, 11 
Zeytin yağı 5.000 3000 00 225 00 Açık eksiitme ,. .. ., 14 
Zeytin 6.000 1800 00 135 00 .. ,. .. ., ., 15 
Sabun • 8.000 3040 00 228 00 Açık eksiıtme 9 ıo, 9 .. 6 11 
Kuru üzüm 10.000 2200 00 165 00 ,, ,, .. ,, ,, 11 

Ussü Balııi K. emıi ıdeki kara eratı icin yu:.aıcla cins ve miktarı y:ızılr altı k:ı!em erzak şartn:ıınelc:· 
rine göre eksiltmeleri hizalarında göste;ilen gün"ercle İzmi( Tersane kapısında'd komisyonumuzda ya· 
pılacaktır. Şartnameleri komisyondan bedelsiz alına uilir. İsteklilerin teklif mektuplarını ve kanuı.i bel
eclerini aynı gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri. (1056) 2-4547 

ASl~llACl 
ANZUK 

En eski nasırlan bile pek lcısa 
r zamanda tamamen ve köJriln. 
n çıkanr. 
Umumi deposu: İngiliz Kan· 

k eczanesi, her eczanede bulu· 
, ciddı ve müessir bir naaır 

a<:ıdTr. 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara Joğum ve çocuk 

bakım evi 
çocuk mütehaasııı 

~ocuk Sarayı karşısı Bay 
İbcahim apartunanı No: 3 

Telefon: 3951 

ergün üçten •onra luu-1 
falannı kabul eder. 

ZAYİ 
927 ıaenesinde Ankara ltr • 
lisesinden aldığım taadik

eyi kaybettim. Yenisini ala
dan eakiıinin hükmi yok. 

105 Mehmet oflu Mdhlttin 

ı-4• 

Ilariciye V el{aletintlen : 
Hariciye Vekaletinde 11 nci dereceden mevcut mi.inha) mcmuri· 

yotlere talimatnamesine tevfikan m~:ıaoaka re me;ırır alınacaktır. 
Müs;ıbaka imtihanı 5 tcşrinievel 936 pazartesi g~inü saat 10 da 

Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 
Müsabakaya iştirak için, talip:erin memurin kanununun 4 üncü 

maddesindekilerdcn başka acşa~ıôa yazılı evsafı da huiz olmaları la· 
zımdır: 

Hukuk, Mülkiye, Ulumu Siyasiye, İktııadiye ve İ!:timaiye ve 
Fakülte derecesindeki Yiık::ek 1 icaret Mektepleri veya h<ıric:ye 
mesleği ile al5kası bulunan mumasil mcktephruen lıir,uden mezun 
olmak; 
Müsabaka imtihanı ~öyledir. 

1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku hususiyei dil
vel, İktısat, Maliye ve tarihi siyasi (1815 dc:n .:amanımıza kadaı-) 
hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2 - Tiirkçe ve Fransızçadan tahrir ve terccmc. 
3 - Miisabakada üssii. mizanı doldurmak şarti..e en fazla.numa· 

ra alanlar kazanmTŞ olacaktır. 
Müsavat halinde Fransızcadan maada bir ecnebi lis:ınına vukuf 

sebebi rüçhandır. 
Taliplerin mektep şehadetnameleri askerlik vesikaları hüsnühal 

ve sıhat şehadetnemc!eri ilehüviy:t ci.izdanı veya suretlerini istida 
ile 1.10.936 akşamına kadar Vekalet Zat İı;leri Dairesi Şefliğine 
tevdi eylemeleri ve 5.10.936 pazartesi günü saat 10 da Ankarada 
Vekalette hazır bulunmaları ilan olunur. (928) 2-4390 

Bayburt Aslceri Satınalma 
l~oınisyonu Başllanlı~ıntlan : 

Bayburttaki kıtaat ihtiyacı i!;in yüz yetmiş beş bin kilo fabri
ka unu satın alınacaktır. Tahmin be<lcli on doi:uz bin iki yuz elli 
liradır. Şartnameler Bayburt Askeri Satın alma komisyonundan 
bedelsiz alınır. Eksiltme 12 • birinci teşrin - 936 pazartesi günü sa
at 9 da Bayburt mevki kum.,ndanlığı dairesindeki Askeri Satınal
ma komisyonunda olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulü ile olacak
tır. 

Muvakkat teminat bin dört yüz kırk üç lira yetmt~ beş kuruıt
tur. Teklif mc l·tım1 ;ın 12 - birinci teşrin 936 pazartesi J!Ünil saat 
sekize kadar satın alma komisyonu başkanlığına vcrilmi' olacak• 
tır. (1353) 2-4504 

Muğla V aliliğiııden : 
Muğlada yaptırılacak 4835 lira '13 1Curuş keşif l>eiıem Si!at is

tasyonu 5·10-936 günü saat 16 da Muğla Vilayeti Makamında Dai -
mt Encümen tarafından ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye ~°" 
nulmuştur. 

Şartname, plin, model Nafıa dairesinden bakılır. 
Muvakkat teminat 362 lira 68 kuruştur. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ihale gilnOnC!en en u 

sekiz giln evvel Muğla Nafıa MüdUrlUiüne müracaat edertk velik& 
almaluı lbımdır1 (1469) 1-4545 . ~ 

50 l(ıırusa I-Ialil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 
~ 

Günlük i miiunN~ftlYa ifi 1~ 
Her lloyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar _... 

YENlŞEHİRDE KİRALIK 
Vekiletlere yakın 4-5 odalı 

bahçe, manzara ve konforlu. Bir 
kısım eşyasiyle ucuzca kiralık· 
tır. 

Demirtepe Fevzi Çakmak so
kak 7 No. lu B. Mümtaz hanesi
nin alt katına müracnat. 

Telefon~ 1249 

lmtıyaz aahıbi ve Başmu· ı 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt t.ieşriyatı İdare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 1 Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Yeni SİNEMALAR ----~iiiliiM----11-ı!~~---BUG~~ 
BU GECE ı.'" '/-

PARİS ESRARI 

~ONDOZ iKi FlLM 

t - Pariı Eıran 

2 - Atkım Senindir. 

CA?l/. t/ 
. ~ 

Q36-937 M~~ 
:anlı ~acer• 


