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Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

HER YERDE 5 KURUS 

• Jzmlr lavannı açtl Ba,ballaaı•z illa 
lnönü, fuvarda gördüğü mükemmel 

likten dolayı çok memnun kaldı 
Kıral Edvard m eyahati 

-------------------«Nah l in» yatı, yunan adalarıntlaki 

« l . ı·1 . seltimlamak için buraya geldik, lzm!r 
,·· zmır,1 'i:~rn mükemmelliği icin çalıştık, yüksek bır 
uvar~~ın u hau ıı·ne gelmesine çok elıemiyet verdik.' 

gezisine devam ediyor 
Büyük misafir cumaya t tanlJulda olacak 
Atana, 1 (AA.) 

- Atına ajan11 
bıldlriyor: muessese 

""'""'"-IU~VV\,,..,..,..,.;~~,..,...'VV~~AIV'
ızmır, ı (AA.) - Batbakar ismet 

lnonu yanlarında Ekonomi Bakanı Cc· 

lal Bayar, Sıbmt Bakanı Refik Say• 

dana, Trakya Genel Milfetrifi General 

kizua Dirik ve diler nvat olduiu hal· 
de bugUn aut 14.30 da lanir vaı>uriyle 
9thrianize gelmltlerdlr. 

Bafbakan pok ıwniml ve candan ıe 
len tezahüratla kartılanınrf ve alkıJlan• 
lllıttrr. lamet lnönil bir müddet tehir i· 
Çinde otomobille ıezinti yaptıktan son· 

ra taat 17 39 da anıulusal lzmir fuva· 

rmı bizzat açmıJtır Açılış törenıne iı· 
tıklat martıylc bqlanmıt ve ilk once 

tarbay Behçet Uı gayet veciı bir soylev 

vermıf, mısafır ra 1elimlaaııttır. Beh 

Cet Uzdan .anra kürsüye ,elen lemet l 

hÖnü fU cuml Jerı söylem.iftk • 
.. - lzmirlilera scJlmh.,,.ak içın bu 

raya i Idık t mir fuvaruun bütün mu 
k~eliyeti çin çahttılr Yüksek bır 
mü~ baline e Jmeıine çok ebcmı· 

L l mit P'aıymnd•n bit ıöriin~ 
Stçtll ~nt•I • 

)'et verdık. t IDlf beledıyeıinin, viliy•· 

tin ve vtıkiletlerin bu if içın çok çalıt
tıklarrnı bılirun. Bundan aonrı ıördtık· 
lerbni aergıyı ıeıdikten sonra söyllye-

h p birlik· 
c:eğim. M Usaade edersen'- ve e 

beraber ctirelim." 
te aerıiyl dolaf81rrn. 1 
dedikten sonra kord leyi keaerek içer 

girın11tir. On binlerce halk tarafında: 
takıb olunan batbakan, fuvarda ınevcu 
olan pavyonları bırer bırer dol&fllllf ve 

ki ri mükenı· 
Pavyon ıahipl rıne gördü :.ıdıklar 
nıehyetten dolayı roelllllWl 

lsmlttfı alt lralııl 

ydz· migl 
Rems hava üssünii 

ziyaret etti 
Rcma, 1 (A A) - General Ryd • 

S 1 re und B Pıer Kot ve ge· 
mıı y, 

Gaml n ul 

r a B 
y ı Jerdır. 

Otelia önünde bmke büyuk bır ka· 
Jaba)ık, p11erallm PfUll' Leblataa 

nanleri1l• ~· 
.. So•• J loel aqrfad• 

ıöyl nu9lerdlr. Bafbak•n lllllll lnönU 

ttrehne bu ıec:e fu.ar psiD09Ullda bir 

,aıea verilecektir. pi ..... eoan ı .. 
met lnönU tekrar tStanbuJa c11DCCClder· 

dir. 

Fuvarm açıtmasında 
bulunmak için lzınire 

gidenler 
hmir \ ( A.A.) - ıru.arıa &51l f ti

r ninde bulunmak Gıert prci Karede 

nız vapuru lle " prebe Bandırma yo
lu ile la_..,ldan t't ltırJdarcUnden 

DUn uat OD 

birde lngıltert 

kınlını hamil bu. 
lunan yatın Hal• 
kit botuından 
reçec:eflnl haber 
alan halk. mlaflr 
1rrrah aelamlamalc 
için bofuın tici 
kıyııınr tamamen 
doldurmuttur. 

tchrialln Wr ~k t0ccar. atrebDtD •• 

doldoC' ı•lmittir. T.,...... primi•• 
akın edenler çoktuı o.ha tlmdlden o-

Ölle Uzerl lkl 
1 n ı l 1 l s torpl• 
do muhribi tara• 
fından taklb olu· 
nan Nahlin yıtr. 
Öbe körfe inde 
g8ıU1rmUş 

ve aa.t yarımdı 
S il ICıtıl ~dvıtd Vlll. 

yat Hallda Umanı b11ıaına eelmlttır. tellerd• bot,... blmamtfbr• 
=======-=======================-=~ 

i tayyareler 
bombardıman 

Madridi 
ettiler 

fruıı l>0mbardımanı ok ha .. \erdi .. 

... Şehir boşal tıhyor ve halkın akın akın 

Fransa ya sığınması devam ediyor 
rı l (A A.) Ro t r AJan ı 

m h n il ırıyor Ası tayyareler bu 
aabah Mad ennde dola nu lar, bır 
çok bom alar ıtmıtl rdır. 

ffm•<•r"''" derece11i belli deiil 
Madrıd, 1 (A A ) - Royter aJanaı 

muhabın bildiriyor· Mıdrld bombardı
manı netıcesinde haaaratın derecesı be· 
nUs belli deti)dir• ilk lnftliktan, bava 
toplan hemen faaHyetc Ctçmif oldutu 
için. bUcWD eden tayyarelenn rnevcud 
bombalanıuD bfpeini atmata vakıt bu· 
1amac1an celdliP cıttatı tahmin ediliyor. 

Madrid bombardınÜını haklan· 
da General Lano'aun 

ıöyledllderl 
Lizbon. 1 (A.A.) - General Lano, 

dUn aqam Sevil radyosunda töyle ıöy 

lemıttir 
••- Madnd e yapılan aiıtcmatık hı· 

vah cumlan orada panık dofurmuttur. 
Burga. bUkUmetl. ma k11ıtlenn, herbal 

de fransız mamulatı dum dum kur Wl· 

lan kullandıklarını teıbıt etmıttır. 

Markılltler, Mucntc Kanil'de maglüb 
cdılmı lerdır." 

I rrın bombardımam 
Hendey, 1 (A.A.) - Royter Ajan· 

aı muhabirindenı Ölleden aı önce, iti 
bir bombardıman taNaresi lrun'a taar· 
rus ederek birçok bombalar ıtmıtbr. 
Bombalardan biri blrctinamit deposuna 
dllfmflt, infilak neticeainde çok faale 
baaarat vuku bulmuıtur. Aıi topçulann 
bUti1n sUn devam eden ateılerine r•I· 
men big bir piyade tumma yapılmanufe 
tır. Gerek bUkUmet bnctleri ıerek l· 
.Uer tarafmdan elde edilen yeni mu.af· 
fakıyetler cephelerin çolunda faaliyetin 
aaalmadılnu ıtsatermektedir. Söylendi 
ğıne ıön Burgos ilk defa olarak bir hU
kUmet tayyarm tarafından bombardı· 

man ehlmıt ve birçok kimseler ölmilt· 
tUr. BUtUn lapanyada hava harekitı ya-

( Son.u S. incı ayl•d•) 

'Aıl ,.,,.,.,,_.. ...... .. •• ,, .,, .,.,. 

Kumanda k&prilıUnde bulunan Ktnl 
Seklslncl Edftnl .. Yqum Kırll., 

diye batıran •• pplra, mendil uııa,.. 
halkı, devamlı ıurette 1elamlUDfftlr 
Gayet yıvq ıurette llerl9111ekte olaa 
yat akıntının te11rl Ut kumJutı dolna 
) alclatmı! ise de, hiç bir tıkıntıya ut• 
ramadan bo azı gcçmi tir. Saat 16.30 
da at, Edıpcao yakınını demir ıtmıt 
ve rada b 1 an elen f aloıu. lsııllls 
k aJ top atı ı ap le 
tl le aelamlam ttrr 

Kıral Skialoı ve Sklroı adalarına 
ru ıntııınc devam etmckt dlr 
Kırat mutcaddıd d fal r. Öbc bo ı 

ırnın ~ clllklcrl kar ı ında hayrant• 
ınr lf de ctmlttır 

1 

.!'J110CL1 o o ne~ 

BUGUN 
Dördüncü sayfada 

• M. kanıl Edmrd'ın ,,.,_... 
" lauıulyellnln 6aa •llıola,... ......... ,_.,.. -.,. ........ 



HlE ıs 

1 1 Ş~YD~N 
....._---~öRA~ 
SuJhn hiznwt ! 

1 ngiltue'de siJ§Jısızlanm k mrv

zıııı üzerinde bırçok mıiznkerclcr. 

roplanular yapılır ve uz:un u un o • 

in söylemrkcn meşhur ingılız cdı

bı H. G. K'elJ~ bit başka muharnrc 

demit ki: 

- Bi~ yılın iki yüz gununu /. 

ha hzzm.ıt etmekle geçıriyorum. 

Mııh rriı, scrmuş: 

- Bunu ıUJ rl y11pryorsı11111z? 

lr1 eşhur edıbın cevabı şudur: 

- Blitiın yazdıklarım birer 11/h 

propagan<I sı degıl mi? 

Galiba, bJrçoklarr ancat bu olçu

ae hı ~tle kendılerini tatnıın et-

H. G. Well.t 

Boğalar •• 

Her felaketten ıstıtade -edeJJ \'ar· 
dır; fakat /spanyadş insanların bir· 
bırini kana susanuş~asına boğazla· 
masındaa kim faydalamyorl diye 
soruyor bir amerikan gazetesı ve ge· 
ne kendisi cevap veriyor: 

- Başlarrnı dinlendirP.11 bogalar. 

eııl'lik gelir 

- Aman dık.kat et duşersın, hem 
toıograf makineSJ de bi im değil. 

- Pekı' kıumı 1stfyor:;11n11z ama, 
:;enelik geliriniz ne kadar? 

- lki bin beş yüz lira .. 
- Eh, kızımm da iki bın be§ 

(Le Rire'deıı yıi lira geliri var,· gerinir gidersi-
11iz .. 

Neler ) İ) or. ndcr içiyoruz? - Gc/irimizı söylerken zaten o
nu he ap etmiştim. 

Dunyamn muhtelif memleketlerinde, frtihlak edilen gıda maddelerwın 
mı.tdarı tetJcik olununca ümid edilmıyen neticelerle Jrarşılaşzlıyor. 

Bütüa dünya için en mühim gıda olan ekmeğin istihlMd birçok mem
leketlerde birbirine hif uygun degildir. 

Me ela lsviçr:ede adım bqına yllda JJO kilo, Belçıkada ise 273 kilo ek· 
mtt.t düfüyor. (Bizdeki ekmek istihllki bu milcdırdan _çok fazla olsa ge· 
rek.) 

Düayada en çok et yiyen memleketler Yeni Zelanda, Avusturalya ve 
Arjıntindir. Bu ilç memlekette yılda adam başına en a:ı 72 kilo et düşmek· 
te ve bu suretle ingilizlerin et yime rekoru kırılmaktadır. lngilizlerde 
MllJJ NflU et istihli.ki y;lda ancak 60 kilodur. Buna karp, dünyadaki .to
yun ve kuzu eti ticaretinin yüzde 90 ı 1nKiltere ile yaJUlmaktadır. 

En çok kahve Jçu memlekerlerin ~arkta olduğu uaaedilir. HılbuM 
en ~ok hbve içen insanların Daııinıarlcada olduğu .timin aklına gf!lit?I 

DıaimarJcanrn adam başrru yılllk kabve istihlaki 7.30 kilodur. Ve ondan 
Hnn sıra ile, Birleşik Amerika hükametlerinde S • .fS, Fransada 4,18, 1• 
.,lfİ'Hll 3,«J, Almanyada 2.40. Avusturyada 1,()8~ Çekoslovalryada 0,89, ln
filt•r~e 0,42 ve çayı tercih eden Ruqada da O.Dl kilodur. 

En 'çok tatlı yiyen insanlar ise Şimali Amerihdtt bulunuyor. Bil meın
lehtJerde adam ba~rna 38 kilo şeker harcanmır1ctadrr. 

Hele birı içme rekorunun ne alman1arda ve ne de ingilizlude olmama
" insanı ~aşırtacaJc bir h§disedir. Avrrıpada en çok bira içilen mem1ek~ 
tin 111da, adam başına 190 litre ile. Belrika olduğunu duyan irim buna şaş
maz.? 

....... GONLl1K TAKViM _ _,,.. 

2 EYLÜL 1936 ÇARŞAMBA i 14 Cemaziyelahır 1355 - Eskişchırin kurtuluşu (922) $ 
- Ankara'da Maliye Tatbikat Mcktcbı açıldı (924) 

1352 - Adana'da Ticaret Mektebi açıldı (924) i 20 Ağustos 
- Oçuncü devre mebus seçimi başladı (927} -

Hıdırellez 120 - Vekiller Hey eti tekke ve nviycJerin kapatılma
sı 'kararını verdl (925) 

Cüneı in doğması 5,28 
- Donanmamız, A tatürk'ün huzurlarında Marma· ı 

rada manevra yaptı (928) 

(aüneıin batması lS.42 
- Ulukı,ıa • Boğazkôy demiryolu tamamlandı. 

Akdeniz, demiryolu ile Karadeniz.e bağlandı 
(933) .......... ,... ....................................................... . 

(/----

Bir karikatürist aksrrıjr nasıl g6r 
- Today gazetesinden -

Uşakın kurtuluşunun l 
14. üncü yılı 

U ak, 1 (A.A.) - Uşakın kurtulu· 
şunun 14 üncü yddönümü bugün COf· 

kun tezahüratla kutlandı. Butun upk· 
lılar 14 sene evelki kurtuluşun heyeca
nını aynen yaşamaktadır. Gece büyük 
bir fener alayı yapılmış ve nutuklar 
vl'rilmistir. 

Ankara halk evinde 
30 ağusto un üçüncü gecesi.. 

Afyon halkevlilerinin 
Koca tepeyi ziyareti 

Af yon hslkevi reisi B. Galib Demi
rer'in tcrtib ettiği Kocatcpc gezisı bu 
yıl daha geni§ bir ölçüde yapılmı§tır. 

Program mucibince 26 agustosta bfr 

kafile yaya olarak Kalecik kiiyüne git
mıı, ertesi gun sa<ıt 6 da atlarla halke
vinden hareket 'r:dilerek Kocacepe zıya
rer olunn uş ve Ataturk'ün fıli olarak 
/ıarbı idart' ettigi mevzi etrafmda, o gü
nü hatırlatan Jronu§malar yapıldıktan 
aonra büyıik ondere saygı ve bağlılık 
telgrafları 1ııekilmiftir. 

DiL KÖŞE 1 : 
Bir muharririmiz, yazısmaa fran-

Ankara Halkevinin 30 ağustos zafe
rini kutlamak için hazırladığı progra
mın üçilncü gecesi de dün geçirildi. Bu 
gece daha COfkun, daha nefeli, halkın 
isteklerine daha uygun bir 'ekilde ya
pıldı. Daha saat sekizde ıalon hınca 

hınç doldu. Seçilmiş bir halk kalabalı· 
gı vardı. Programa tam saat 8,5 da baş
landı. Gece nevşehirli saz şairlerinin 
halk türküleriyle açıldı. Nevtehirli 
Tahsin ve İdris Anadoluca tanınmış 
halk havaları çaldıJar. Salonda bulunan 
kalabalığı candan ve yürekten ilgilen
diren sz tairlerinin bu geceki konser • 
]eri pek enfes oldu. Geçen gecelerde 
çaldıkları ve halkın isteğile tekrar teıt
rar çaldırılan (Ay gelin), (Epne kaya}, 
(Emine) gibi halk türküleri co§kunca 
alkışlanarak bttkaç defa çalındılar. A
şıklar bu gece programlanna bafka gU· 

zel türküler de ekleyerek zengin bir 
konıer verdiler. Halkın (halk tUrkUle
ri) ne gösterdiği tevecclih bu gecenin 
halkevinin gayesine ne kadar uygun 
oldulunu göstermeğe kafidir. 

Halk aaz şairlerinin türkü ve saz. 
lanndan sonra "İstiklll., piyesi temsil 
olundu. (Refad Nuri) nin bu kuvvetli 
pıyesi Halkevinin değerli amatorleri 
elinde daha güzel bir hal almıttı. Mu
hakkak iri halkevimizin temsil kolu bir 
milddet sonra Şehir tiyatrosunu da a
ratmıyacaktır. Bütiın koUarı harikula
de bir istekle çalışan halkevinin temsil 
kolundaki enerji ve verimi ayrıca kay
d değer bir hadisedir. Rejisör Raşid 
Rıza muhakkak ki sahne üzerinde yara
tıcı bir şahsiyettir. 1stiklil piyesi umu· 
lıımn fevkinde bir muvaffakiyetle tem
sil olundu. Rollerinde Niizhet, Fahri, 
Ekrem Tok, Fethi fevkalade ovnadılar 
Diğer arkada lar; Ekrem, Salahaddin. 
Mesud Rıza, Galip çok tabii oynadılar. 
İhtiyar roliınde Şemsi ayrıca yazılma
ğa değer bir orijinalite ile oynadı. Halk 
piyesi birçok yerlerinde çılgınca alkış· 
ladı. Dekor ve ışık tevziatı mükemmel
di. Sahne tertibatını yapan B. Mahmu
du da tebrik etmek bir borçtur. Hulasa 
eser çok canlı oynandı. 

Piyesten sonra inkılaba dair yapıl-

den alkıflandı. 
Halkevinin dışarısındaki lllf 

müthit bir halk kalabalıtıOI * 
veriJdi ve mm gösterildi. oerc 
daki, gerek dışardaki halk 
illkülü bir gece yafllyarak 

Halkevi gençlerini cand.., 
deriz. 

Köylülerimizin 
Kurumuna tebe 
Artvin, 1 (A.A.) - :su, 

sin<k üç uçağımızın k<Sylerinill .. 
de uçmakta olduğunu goren 

vinç duyan Yusuf eli kazal ..... 

köyü halkından bir bayan 
taşıdığı zinet altınını ye :.. 

ogün dögmekte olduğu ha 
lünu tamamiyle hava kur Jd 
ıü etmişler ve bütün koy tıal&JOI 
akşama kadar hava kuruırı 
-..:ı..!ıirc teberrü ctmişlerdır. 

İzmir, 1 (A.A.) - Anırat' 
baytar ve orman enstittileri 

den 66 kişilik bir kafile ba§l·-

f esorleri olduğu halde ŞC'hrı 
mişler ve Atatürk heykeJın çc 
mujlardır. Kafile köylerde ttf 

kacaktır. 

NiŞAN 
Dıvani Muhasebat ldate 

.. 
lıleri Dırektöru B. Mecdi 1' 
Bayan Tuban Kut'la D~:::.
lan zat itleri kısım tefk 
fid ANDA Y'ın nişanJanrU,... 
yctle öğrendik. Yeni ni,aııb 
Jer dileriz. 

snca Jıir kelime olan .. koketri" tabiri- Spora dair notlar 
ni kullamyor. "Koket'' tabiri dili111ize 
girmiştir, ve türk~ede başka karşılığı 

bulunmadığı ifin de Jcullaaılmuı bir 
zarurettir. Ancak bu Jceli~nin y•ban
cı bir gramer hidesine uygun bir ekle 
almış olduğu şu "Jcoketri" ~eklini diJi. 
miztt sokmakta hiç bir mana yoktur. 
Bunun türkcedeki kar1ılığı "koketlik"· 
tir. 

••• 
'"Onu üstün bir insan camiası hali-

ne sokacak ... " 
''Üst" kelimesine 4<dahan manasmı 

ifade edert ••an" ekinin ilavuiyle ya· 
pılmı§ olan "ibtlln" sıfatı, bir şeye na
zaran yükseklik ifade eder. Şu halde, 
''ustuıf' sıfatını, kıyaslanan ismi zik· 
retmeden müstakillen bı'r vasıf olarak 
ku/Ja113mayız. "Bütun insan topluluk
/arından üsıün bir umiyet" tabiri doğ
rudUT. Fakat yukardalri kul/anılış §Ck
li, son zamanlarda çok yayılmak i tida
dınr gosteren bır bata ve galatt11. 

"'."' 
"Koylunun refahı memleketin yeni 

bir can daha kaz.anması dt'mektir." 
"Bir can daha kazanmak" pek mDp· 

hem ve vuzuhsuz bir ifade şeklidir. Ca· 
na can Jcatmart tabiri dilde mevcudsa 
da ilci canlı olmak "gebelik" manaszna 

gelir. 

Nöbetçi eczaneler 
1 - Puar 
2 - Pazartesi 

3 - Salı 

4 - Çal"fCU:Dba 
S - PeffCmbe 
fS - Cuma. 

lstanbul Eczanesi 
Merkez 
Ankara 
Yeni 
Halk 

~ 

" 
" ... 

7 - Cumarıcsi ~t. 

Sporda da plan 
muvaffakiyeti n ilk 

Bizde ıporun vcrim
aiz.hğindcn bahscdenlc· 
rm çogu futbolu duşun
düklerı ıçin ''aabaıız 

ı.por nasıl yapılır?" di
ye sızlanıyonar. Şayed 
pıst, kapalı salon, kort, 
hususi meydan, pisin gi· 
bi vasıtalar istiyen spor
ları yapanlar, her büyük 
~ehrimizde, herhangi bir 
spor bayramı günu, bir 
iki pisti, birkaç kapalı 
salonu, mesela bir kriket 
meydanını, uç dört piı· 
ti dolduracak kadar ka· 
h:ıbalık olsalardı bunla· 
nn devamlı 'ikayetler·n
den, şimdiye kadar, pist, 
kapalı salon, pisin ve sa
ıre şeklinde müsbet neti
celer :\lınmamış olmak 
nasıl kabil olurdu? 

Vakıa fonksiyon uz. 
vu yaratır ve vasıtal~r 
çoğalırsa bunlardan fay-
dalananların sayısı da o 
nisbette yükselir. Anc:ak 
bu, öyle bir nazariyedir 
ki .. vasıtaları ıhmal edc
bıliriz•• iddiasında bulu
nanlara karşı kullanıla

cak kadar değeri vardır. 
Sporda vasıtaların ehe· 
miyetini teslim etmekle 
bcrabtr spor Iil:rinin ve 
sporun bizde müstaid ol· 
duğu derecede ileriliye
bilmesi için hallolunma· 
'al lüzumunda şiddet ve 
inatla u:rar edeceğimiz 

bugünün meselesi. p 1 i ıı 
m e s e l e ı j d i r. 

1 urk · apor kurumu 
lnlruı uncı) a kadar ku· 
luptc, mımakacıa ve Tur
k,ye ıoman ctmıycuen 
ituıakınaa "p ı a n 1 60• 
zu ılk deta geçen ac:nc 
bu mevsımae umumi 
merkczın bir toplantı· 
&ında telafi uz eoıımış
tir, diyebılir ve iıtidrad 
olarak ilave ederiz ki 
birkaç senelık bir faali
yet programı hazırlamak 
maksadıyle kurulmuı o
lan komısyonun ilk top· 
lantısında plarnn, tatbi
kmı mümkün kılacak 

yeni bir nizamname yap
tıktan sonra tanzim edil· 
mesi teklifinin kabulü 
netıcesinde turk spor ku· 
rumu bugiınkü şeklini 
almı :tır. 

Plcın fikrinin meyda
na getirdigi bu iyi neti· 
ceyi hatıra makamında 
kaydederken, timdi ki 
halde, yapılacak ilk esas· 
lı işın s p o r p 1 i n ı 

işi oldugunu ve bu ı' 
incelenip ikmal olunma
dan sporun inkipfı na
mına yapılacak bütün te
şelJbiısJe rin birer yanm 
çare olmaktan kurtula· 
m.ıyaca .. ını hak'lcatine i· 
nan..-nahyız. 

Modem sporlar mem
leketimize otuz aeneden 
beri girmiştir. Cumuri· 
}'et hukümeti lcuruldugu 
günden itibaren apor tet
kilatına yardımını nil· 
gememiıtir. Sporla uğ· 
ra•tı~rmız zamanın kısa vo 
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!:.!_ırı - l)" ol 

-gtiıovua ırk - ispanya 
11ıezlıep nıulıarebeleri 

M illetlera.rası ölçüde faaliyet 
deyince, ondokuzuncu asır rejim· 
leri hakkında, hatıttmıza,. müs· 
tem/eke harbları gelir. 

Sosyalizm ise, sınıl hareketle
rini ve yer yer organize ettiği sz· 
nıf mücadelelerini icad etmiştir. 
Faşizm hakkında, şimdiye ka

dar bir sey bilmiyorduk. Hatta al
nıan na 'il yona/ • sosyalizmini1! .li
derleri, kendi rejimlerinin bır ıh· 
racat mataı olmadığını ve yalnı~ 
Almanyaya mahsus bir hareketı 
te~kil eylediğini ileri sürüyorlar· 
dı. 

Fakat, geçen senedenberi, laşiı
min de milletlersrası ölçüde neler 
Yapmağa muktedir olduğunu ar
tık biliyoruz. 
Faşizm, ırkçı olduğunu, il~ g~

nündenberi saklamadı. Gcrçı Hıt
ler, ari 11ktan Musolini avrupalı· 
lardan bahsediyordu. Fakat kas· 
dettikleri aynı şeydi. Bir!n~i d~
recedeki Avrupa devletlerının bır
leşerek önce A vrupada sonra da 
bütün dünyada A vrup~ he~~m~.n
}'asınr. Avrupa medenıyetının us
tiinlii'r ve hakimiyet haklarını te-
sis evlemeleri. 
Faşizm, emperyalist olduğ~n~ 

da saklamağa lüzum görmemış:_ır. 
Kah ari 11km kah avrupalının US· 

tün ve hakim olduğunu ileri sür
m.ekle, diğer ırklara mensub mi!
letlerin "idare edilmeleri'' nde bır 
beis '{Örmek şöyle dursun, bunu 
k • d "f ,, emU aVidesı bakımın an arz 
savıyordu. 

Fasizm sınıf davasını yalnız 
Avruoam~ biivük devletleri bakı
mından ele alıyor ve bu büyük 
devletleri çıkmaza sokan ve dışa
rıya karşı zayıf düdir;'! proletar
ya davasını. bir delaıtzsme sayı· 

ynrdu. 
Ru üç çıkı nokta 1111 yıllardan· 

çok gösterse gerektir. Çünkü A"v
rupanın her memleketi, ispanya 
kadar içinden parçalanmı~tır. 

A vrups memleketlerinde gor
düğiımüz sükOn, ya gaye~ sı~ı bir 
baskının yahut demokra~ı~ ıdsre· 
ye olan alışkanlığın e erıdır. Ba • 
kılar kalkar yahut alışkanlıklar 
tavsarsa, A vrupanrn hem"en her 
memleketinde, bir ordu duşmanı 
bir ordu da içerdeki ihtilalin başı· 
nr beklemelidir. 

1 nsanlık için, medeniyet için, 
sevdiğimiz ve yüksek tanıdığımız 
bütün değerler için bir A v!upa 
harbının olmamasını temennı ede· 
lim Fakat, hsrbtan ~~lay b.ahsc· 
ılanlere Jspanya'yı gosterelım ve 
diyelim ki: 

"Ya barb ya ihtilal parola ı e • 
kimiştir. bundan sonra hem harb 
lıem ihtilal olacaktır. Var mı ı-
mz?" 

Burhan BELGE 

General 
ltydz . ınigly 

( Bo~r ı. ıncı sayfada ) 

Gı•1wral R,clz • mygli'nin 
ziyareti etrtı/ırıda 

P 
. 1 (A A ) - Polonya ordu· 

arıs, · · 
ları başkumandanı Rydz • Smıgly'nin 
Parls'ı ziyaretinden bah eden tmfor· 

ma iyon gaıete i diyor ki: 

"Cieneral Fransa'nın ~alıırz ulhçu 

temayUllerini değil, ayni .zamanda Av· 
rupa meseleleri hakkında büyilk bir an• 
layı beıledığini de görecektir. Sonra 

nasıl Lehistan Almanya'ya veya ötel<i 

herhangi bır devlete dil man değilse 
Fran a'nm da öylece du man olmadığı· 
nı keza mu hede edecektır 

<)2.'J mulla~ma r e<mln111)01 mıı? 
Pdrıs. l (A A.) - M dam Tabl ı 

övr et sınd y zdı ı bi~ ma • 

I..ehıst 'ın F r n 

beri naıariyeleştirmeğe çalışa!1 
f aşızm, şimdiye kadar dışarda hıç 
hir hrırekette bulunmadı. Fakat 
bu u ~urda /ıazırlıklar ya11t1ğı be • 
belli idi Ve faşizmin yalnız çıktı
ğı mcml kctl<'r m inh~ ır .. kal~na- " 
Si. ad ta imk~n ' dı. Cunku. mhB- h r nduııtrı 
yet. ~Prek /ıh ral demokı:ası ge- lan 
rek b • rıım tııhir bir rPakc;ıvorıu o
hn ı;o .. 2ı;zm j/P mrıc dele el e
.. b" ._, ,..1oı"i lb t-
ge nıP htır o/Rn ı~ l~'.e".. • 
teki b11 mııc1ırll'leo;;111r tfuı;maııları-
nm bı.rıındııkf Qrr sahnf Prda ve on· 
larm kı111pnnrklnrr ,.;r11 Marla yap
mPü11 rnPrhflT kR1RrRktı. 

a u r dı ı takdırde Lchıstan ın oto· 

matık olarak Fr nsa'nm ) rdımına ko· 

şacııgı mu re.ıh bulunmaktadır. Bu 

hafta sonunda. Lehi tan'a kredi vcrıl· 

Demokrasi ile sosyalizmin 1 sa
fiyet ahaları bütün dünya ol~n~a, 
lasizm de er geç, onlarla, butun 

• V "la rliinyada karşılaşacakt!: . ,,e .. : ınesine müteallik olan muzakerelcrın 
§izm ihracat mPtaı degıldır s~zu-
nü. tarih. elbetteki. hazırl!gını iyi bir netıccve varaca '' umulabilir. Ba· 

1 n bır re· ıı siyası zevatın ıil hlarnt, vazıyet& ne 
henüz tamamlamamış 0 a . . k 1 jimin muayyen hir zamRn ıçın u • otursa ol un, Fransa'nın muttefiklerin· 

lamlıfiı bir taktik olarak kaydede- den herh ngi biri ine tevcıh cdilmiye· 
cekti. ceğine Jair temınat atmak i tedıkleri 

N ctekim faşizm, haıırlıklarınr söylenınektedır. 
tamamlar ~amamlamaz. harek~.te ----

. · E 'da ilk mus- FRANSA'DA: 
geçmısttr. ...tyoııya ·ık 
t<>mleke hRrhmı. lsoımvsd.a ?8 1 

• 
·ı ·1 tını yanı den;z vP "ımr asın ı 'f' P 

ml" ... hn'1 hnrhmr vermiştir. 
E h ~dio:Psini tetkik et· tyor>va n . 1 ke 

mek. fa"izmin hir miıste~ e 
- ı o r n· 

harbı'1r 11a~rl yar>aca rn d k' 
• • ..:J lspanvB P ı 

lıJP!: u·•n la rrruıır. • • 

ormmı<li' uiıı mul.·iıwln·i 

1. m·tıı•tlemlirili~ or 
p ııs ı (AA.) - Mav1 kordcldnın 

tekrar k nrl sı ıçın N ...,,, ndinin 

m kıncl O bey gır ku e artırı· 

Jacaktrr. 

korkunç manzara ise, f aşızmın, 
kcndi<;ine ramoJmıJ"'tln yahut ken- YUNANiSTAN'~ 
disi11i mtığlfıb eden memleketler
de, Jıaı P.İ kuvvetlerden iscıla~ 
etmek suretiyle neler yapmaga 
muktedir olduguıw go:,termektc· 

reni ı.alıirıe wdilmı ,, mirı fllil('r 

dit. 
H p hattrlarız: bir g_ün, bır 

ayinde Sofya'daki kiliseyı bom· 

At na, 1 (AA.) - Ba b kan B Me· 
taks s ıte kabin nın yenı t yın olun n a 
zalan. bugon ı>ğleden so Atı \ a 

donmu lerdir. 
Veni t kanlar dün K foda k r hn 

huzurunda yemin etml lerdır. 

b · d ı Ve den· a ile Jıavaya uçur u ar. .. . 1 diki, bu İ§i yapanlar komunıst er- IRLANDA'DAr 

dir. . 
lspanya'da havay~ uçurul~nkbı: 

kilise değil bütüı. ~ır mem e e 
Ve bütün bir millettır. 

• 
1 spanya hadiseleri. bize i/eı;e

ki bir Avrupa harbının ne ka sr 
kor/sunc bir SPV ol" oPıJJı da az 

1emleketiıı 11 ı/u u 
Dublın. ı (AA.) - Serbe t İri nda 

cumurı} etinin nUfu u n1 nda yapılan 
sayıma nar.aran 2 965.000 dır ~926 aenc
tıine nisbetle 6 bin klJilllı: bır noban 

vardır, 

1 
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Troçki lıakkııı<la 
Norveç adliyesinin 
aldığı tedbirler 

Oslo, ı (A.A.) - Adlly• bakanı •· 

fl ıdaki tebliği ne reunittir : 
"- Bakanlar kuruluruın emd rnuci· 

blnce. Troçkı ve M danı Troçkl tecrıd 
edılecckler ve hu usi bır muhafaza al
tına konulacaklardır. Troçkinin ba kal • 
r~yle olan mUnaaebctlcrini ve harck tı· 
nı tanzım mak adiyle hususi ı.:dhirler 
ittihaz edilmi tlr Her defasında, hUkU· 
metin pa aport d ıre ı tarafından hu· 
ıusı ur tte verilmiş biı mu aade de 
ziyaretçı kabul edilecektir. Tdefonu· 
nu ku1lanmak h lckına malik olamıya• 
caktır. Namına elen riıcktuplar ve tel· 

~raflar gozdcn gcçirllcccktir '' 
Teblıgde, Troçklnın nerede t ~rid e· 

dıle inden bahı yoktur Şimdilik, t • 
bıta muhafaz sında ol rak, Benefass'da 
ıkamet.c devam cdı) or Bugun, tanınmıı 
norveçlı avukat B Puntcrvaldi kabul e 
decektır. Mumaılcjh tıukürn 1 tarafın· 
dan hakkında tedbırlcr alınan her ah· 
sın \.ur avukattan yardım gorme5 t hu· 
ausundakı teamül muclbınce Troçkmin 

~ avukatlı ını deruhte edecektir 

1"ı·oçl;i'rıirı l.-t'iti11leri nf·r<~d •P 

Kopenhag, 1 (A A ) - Norveçtcn 
hudud harici edtlen ve pazar gUnli bu· 

T ,_.ınin iki katibi 
raya g !mlş olan roçıu . • 
Frankel ve Volff. yeniden Danımarka· 

. N re •e rnttiklerl yı terk etmışlerdır. e ) •· 
malüm de ildir , 

MİLLETLER CEMIYETl'NDEı 

llfreç'irı r1•/ornı lwkhımlcıki 
fi"·irlcd 

Stokholm, ı (A A ) - hvcç hukU· 
metı, bu lın Mıll tlcr cemıycd senet 
ckreterliğrne, nı mnamcnin tatbikİn· 

da yapılan t dllat t klifınc ccvab tc · 

kıl t'den notayı tcvdı etmi tir İsveç 
hlık metı, Mili tle ccmıvctindcn çı· 

Hukuın tın k n tı ela 
sil hların. ltılm ıt oLt n b ı 

m ddel rln h k msu k lınasın huka· 

bıl dı er m ddclen t bık cdılmesı 

tah mmul edıl mıyccek lır ~azıyct teı· 
kıl etmektedir 

J veç hukUmetl ılerıde, 16 .ıncı mad· 

deyi tatbik etmenin ıra ı gelince bu 

vazıyett na.zarı mbar al caktır 

A kcri zecıi tedbırlere karşı emnl· 

yet garantilerine gelince, !aveç hilkU· 
meti, Mılletlc.r cemiyeti nizamname i 
tarafından derpi edilen teahhUdler 
ı;erçeveainı aşan dı er tcahhüdlcre 
girişmiye ınUtemay1 l bulunmadığını 
kaydetmektedir 

Asumlıle toplımıı uıu Arjmıti11 
,Jış bcıkcm lrt"'İ lik f•dc<·t•k 

Rıo de Jaı yro, l ( A.t. ) - Alkan· 

t ra v puru ıle b eçmektc olan 
ArJantın dı ışl rl bak..ını B. S avodra 
Lam t cıl r bey natta bulunarak 

ı 

AVUSTURY A'DAt 

llarn kını ctW,. .. i İçirı font? 
Vıyana, 1 (AA.) - Garnızon bulu· 

nan bUtUn ıehırlerde hava kuvvetleri 
için i~neler eçılmıttrr. EylQJ ayı içınde 
Viyanada da bUyUk blr i ne topl na· 
caktır, 

iSE:!Sl 

l~o>d Cor·c ııc zaman Alm11ıı,c.ı·-
3'<l gicli) m·? 

Londr , 1 (A 
A.) - lvning Nİ• 
yuz Gazete inin 
yazdığına göre. 
Loyd Corc Al· 
m ny ya yapaca-

ı aeyalı tın t rı· 

hini henUz kati 
olarak 11bit et· 
mcmıştir. Bina
en Leyh çarşam 

b ya h rckct ede· 
ccki muhakkak 
d"ğildır. L o y d 
Corc Almany liC· 

yahatlnden dönü· B. Loyt1 Corr 

11 ır delegasyonu 
Londradan Parise 

hareket etti 
Londra, ı (A. A.) _ 11..,. .. leg ... 

yonu, Londradan Parls'e hank9t ctnnı· 
tır. 

Naha pa a hareketinden &nce, Roy 
ter muhabırııı~ bey natta bulunarak de· 
mı tır ı. 

"- Mısır dcleg syonu. lftcllb mil 
letı ve iQgılı.z huklımeti tanfmdan ıö• 
terılen &.lmımı kobulden dola,. tqek· 
kUr etmeyı \.ur vaure billrlm. lmaa e· 
dilen ittifakın iT' nası )•alnıı ıi1asal de· 
•ildir, bu ıtttfakın iki memltllet için 
lılakı. o yal ve ekonomik atanaJarı da 

vardır•• 

Unde Fran ada d bir kaç gUn kalacak· SOVETLER'OE: 
tır. 

f\LMANY A'DA: 

il. t;iilJf'l 'iıı n. Un olirıİ'.H 1 

ı,.·cl•tiği l.f'lı:nıf 
Bcrlin ı (A 

A.) - H. Cobcb, 
Venedıkt~n d o 
n c r dönn x 
B • Mu oliniye 
çektigı t o 1 c .. 
raftaı 

" ıeslekdıı· 

oım B. Alfıeri ıJc 
fakirleri• 
m i z i n ve he· 
deflerımlı:in yıu 
oldu unu g ö r • B. Göbel 
mekle bahtıynrım ... demıftir. İtalyan p· 
ropaganda bakanı B. Alfıeri de B. Gö· 
bcls'e bir t lgraf çeker<Qc, duyguları v 
fikırleıi ara ında derin bir mutabakal 
bulunduğunu ve bundan dolayı kendisi 
ni yanı tebrık cordU •ünu 1:>)'1 mi tir 

ltal;)mı ~11:;etclcri11i11 '')Olwt 
lwl•lmıdu )<l:dıl..turı 

Mıl no. ı (AA.) - Doktor Gobels· 

in hal) ya ey batı aıeteleri h t' mc • 

gut etm 
y rı 

kı • 

ON DAKil{A: 

') atarP ·ko l ahiııe 
Bukre , 1 (A. A.) - Rndor &Janııı 

bıldıriyor: yeni Tatarcsko knbinc ı, bu 
ıabah at onda ilk toplantısını yap• 
mıttır. İçtima iki aat alirmU tUr. 

Topl ntıdan sonra a ağadaki tebliğ 
neşredilmi tir: 

Başbakan B. Tataresko, lç ve dı~ U· 

mumi sıya h kkında mufa al malU· 

mat verml.tir 
Kabine, umuma a ayişln \'C lınivcr· 

•itclerd sUkCtnun muhafazası için kU1· 
tllr bakanı. iç i leri bakanı \•e adliye 
b:ıkanı tarafından tekli( edilen tedbir· 
teri kabul etmiştir. Sı~ a al partilerin 
faali)eti .alınan tedbirleılc kntl\ n r 
h sı edllmiyeccktir. J.• k ı h~r nevi 
ta lonlık. cebir hareketlen 'c k un 
say r,ısı tık h ileri idd tlı urett cc 
nlandrılac ktır. Herh n ı p rti •c men· 

aub lour ol un iva ı \ rı k rı k ı 

rum1ar. il h 1 n t c id ı n c k ,. 1 • 

Gonlorı lıf•ıını•l #mJNUlfNft rwti
Ci'IJİ lu•lli tlellJ 

V r ova, l (AA.) - PM ajanımnı 
Mo kov daki muhabirinla laatt. •erdi· 

ine göre, Gordon BcnMt ~ mtl• 
abakalarına l tlrak eden llaloalar ~ 
kında hiçbit m lC\mat e•lmlt dcllldlr 
Balonl r on defa olarak JI aluıto• IA 

babının saat llçUndc Beyu •ıya top. 
rak1 rı Uzcrinde görUlmOfttlr, 

il. 1oloto/ i:ıiruı. •nda 
M kova ı ( A.A.) - TM ajan" ~ 

diri) or ı 

Sovyet halk Jcomiıerl.t nlll blfka· 
nı B Molotof 51 ağuM.olta ••Ulliye. 
tinden donmUf ve vaalfılllM JWd .. 
ba 1 mıştır. 

JAPONA'DA. 

Çı•ntm• lıli<li11t•si lıalc .. Rllla ,,..,. 
t'l•tli recllJirl,•r .,,_,, 

Tokyo, ı (A A) - JIJl flmıun , .. 
ete ı ya ıyor: 

"ll rb bakanlı ı skcrl daıre direk· 

• • 
llllll 

tl bunl rın ıcbeb old 
tırm k içın Nankin h 
l hly t lm 1ıdır. 

ilk toı>Jaııtı ı 
rahl i görulecek memur MSalandmla
cakhr. 

KUltUr bakanı, Unlvenhelerde dlup
linin takviye edllmeıl " M diılpllıM 
muhalif hareketlerin derMI ltut ·ılma 
11 ıuretiyle Univer lte a..,.tını yenl• 
den tanzim eden bir y..ı abaiaınunt 

'·Ucuda getirecektir. 

MUnakalih ve bay11ıllırlıll bakanı, 

milli mUdafaa kUltllr n it bakanlan 
ile birlikte, 18 lift 21 ,......kl &e"t' 
ter umum~ menfaatlere .._ur itler 
de mecburi urctte hlımet etmt1erlnl 
i tihdnf eden bır kanun pl'OJe•l vlic•ıdl 
getırecckl rdlr 

Ba bak n ' te lıh•t bakan B Ta 

t re ko ordunun v zlyetlal de l ah e 

d~rck ordunun il tiracı lcln yeni kr 

tfllcr tal~b t'tmı tır F lnanı bakanın n 

bu hu ı t kı tcklıfleri kabul olunm f" 

\1 • 

IJ. (~önıhö · dinlen nıcl 

Kendisine ziraat bakt:lnı B. Daranyi vekillik edecek 
Bud pe tc, 1 (AA) - H nı tclı 

1ı 
r it ınde 

toplanan bakanı r ht)C\.ndc, B. Gom· 
boş Vt)ana1ı profc or Venk bahın ı tı• 
rakı) le y pıl.m tıbbı kon ut yonda 
} en iden tedavı ve ı tırahata lhtıyacı 

bulundu unun tesb t dılmı!i oldu uı • 
dan me ı aıknd larını habcrd r ylc· 
mıştır. 

B. Gombo~lın bu al.ıah n ıb llortı 

t rafından k lıulU esna ında, başbakan 

kıral nalhını u vaziycttea habel'dar ot 
mış v altı h halık yeııl bılr izin lıtıe

mı ur. Bu ızin kendi•lnt verllmlftlr 
Ba k nın tekhfı Uzerlnı kıral nalbl. 
Zirant b kanı B. DaraaJl'rl bafl>ak• 
ve kıh t )' ın cylcmıstir. 

Buda peşte, 1 ( A A.) - OirtnUdlll
ne gore, Zır at bakam nu.nyt. .,.,... 
k n CömbuşUn yalnız bkta de 

ıl aynı zam nda miUI Wrllk partlll 
b h kanlı a da vckilıt eyllvecektir. 



ULUS 

S. M. Edvar Vlll 

Cııma gün.Ü istanbulu şereflen
direcek olan İngiltere kıralı S. 
M. Edvard ın hayat ve lıusıısi
y etin den bazı saflıalar 

M mleketim.zi ercflendi-
recek olan S. M. Edvard VIII 
Jn hayatı, dünya kamoyunun o
ııa karşı duyduğu sempati ve 
takdirin ne kadar haklı ve ye
rinde olduğunu anlatır. 

S. M. Sekizinci FAivard 23 
Jıaziran 1894 de doğmuştur. 1902 
de, sekiz yaşında iken tahsil ha
yatına başladı ve 1907 de, denize 
karsı duyduğu bilyUk ve sön
mez sevgi bu beş senelik zaman
da onu Osborn gemisine 2 sene 
muvaffakıyetle hizmet görebile· 
tek kadar bilgi sahibi etmişti: 
1911 de Dormut bahriye mekte
bini çok iyi bir derece ile bitir
di ve bu tarihte resmen İn~ilte· 
re Veliahdi iJan olunarak Prens 
Döp.al unvanını a1dı. 

Bir müddet Paris'te kalarak 
fransızca ve fransı.r; tarihi ile 
meşgul olan Prens dö Gal mem· 
leketine dônünce Magdaben kol· 
Jejine devam etti. Prens dö Gal 
burada talebeliğin bütiin prtla· 
rı içinde yaşadı. Asil ve tam bir 
fngUiz genci ıf atiyle sevdiği 
fipor eğlencelerine iştirak etti. 
Tatillerini seyahatle geçirivor· 
du. Bu arada Almanya'va, Nor
veç'e, Danimarka'ya gitti. 

1914 cihan harbı o zaman 20 
yaşında bulunan prensin talebe· 
lik hayatına nihayet verdi. As· 
kerlik vazifesine Eset'te bulu
nan birinci tabur mülazimliği ile 
başladı. Sonra Fransa'daki ingi- 1 
liz kuvvetleri başkumandanının 
yaveri oldu. Flandır'da ve bir· 

çok harb cephelerinde çalıştı. 
Prens do Gal bu harb yıllarında 
tam bir asker hüviyeti içinde 
kendini gösterir. 

1916 da Akdeniz sefer heyeti 
kurmayına tayin olunarak Mısı
ra gitti. Dönüşte İtalyaya uğra· 
dı ve Udui"de umumi karargahı 
ziyaret etti. Buradan Fransaya 
geçerek İngiliz kuvvetlerine il· 
tihak etti ve harb bitinciye ka
dar cephelerde dolaştı. birçok 
harblara girdi. 

1919 da, harb onunda lngil
tereye dönUş prens dö Gal için 
yeni bir çalışma devresinin baş
langıcı olmuştu. Bütün dünya 
gibi İngiltere dominyonlan da 
harbtan yıpranmış olarak çık· 
mışlardt. Bu büyük imha boğuş· 
masınm facialarını. içinde ya· 
şrvarak görmiiş olan prens. 1stı• 
rab kıvranmalannın başladığı 

imparatorluğa karşı bağları ger· 
ginl~en bu dünya parçalarını 
teker teker dolaştı· Kanada'da 
harb sonunda imparatorluk sev
gi ve bağlılığı diriltmcğe ve 
yaşatmaya muvaffak olan onun 
evimli tebessUmil ve insan kal

bi olduii'unu sövlemek hakika· 
tin bir ifadesidir. 

Artık Prens dö Gal'i butün 
lngiliz dominyonlarma impara
torluğun prestijini dağıtan kıy· 
metli bir seyyah olarak görüyo
ruz: Yeni Zelanda, Cenubı Af· 
rika'ya, Hindistana gitti. Bu se
ri tamamlandıktan sonra bütlin 
dünyayı dolaştı; Japonya'yı, ce-

S. M. Edvard'ı~ hayıt1nd;ın bir kaç safha 

• 

S. M. lngiltere kıralı Edvard Vlll 

nub Amerikasını, Birleşik dev· 
letleri gezdi. 

1928 de Cenııb Afrikasında 
bir av seyahatinde iken babası 
S. M. Beşinci jorj'un hastalan· 
ması Uzerine memleketine dön· 
dil. Bu sırada, 35 yaşında, dün
yayı dolaşmış. tecrube görmüş, 
insanlıi?ın saadet ve ıstırabları
nın ıebcblerini öğrenmiş olgun 
ve k!lmil bir insan olmuşt11. 

İşte prens dö Gal bu .:ksik· 
siz ve tam bir devlet efi hüvi
yetine sahib olarak, 2 l ikinclka· 
nun 936 da ve 42 yaşında Seki
zinci Edvard adiyle Britanva im· 
paratorluğu tahtının inu>aratoru 
oldu. ... 

Kıra} Edvard 1760 danberi 
ilk defa İngiltere tahtına çıkan 
bek:ir bir kıraldır. 

İngilterede ve ingiliz domin· 
yonlarında yaşıyan kütleler hiç 
bir vakit bir kimseyi onu sev• 
dikleri kadar sevmemişlerdir. 
İşsizler kulübli onun eseridir. 
İşsiz erkek ve kadınlar işsizli· 
ğin sefaletinden kurtulmak için 
bu kulübe gelirler, yerler, içeı · 
Jer, şakalaşırlar ve kendilerini 
dost bir muhit içinde bulurlar
dı. Sekizinci Edvard, gi11cr viı· 
.r;ü ile bu kulübleri zivaret eder, 
işsizlerle görüşUr amelelerle ar
kadaşlık eder, maden kuyuları
na iner, fakirlerin sefil evlerini 
ıiyaret eder, mevkiinden istifa· 
de ederek herkese yardımda bu· 
lunmağa çalışır. Kendisini iş
çiye ve ameleye bu kadar sevdi· 
ren Sekizinci Edvard hiç şüphe
siz harbsonu İngilteresinde menfi 
bir amele hareketinin önüne geç
meğe tek başına muvaffak ol
muştur. 

Sekizinci E<lvard'm lıusu i 
lıayatmrlan parenlar 

* Sekizinci Edvard'rn sesi 
mikrofona gayet elverişlidir. 
Konuşurken konson1armı gı:vet 
sarih ve tane tııne telaffuz eder. * Sekizinci Edvard'ın son se
yahatinden evet yanılan hes.ab3 
göre bütün seyahatleri 300.000 
mil tutmaktadır. * Kıralice Viktorya. henUz 
dört yaşında iken onu ''cici ve 
dost tavurlu bir çocuk" diye tav· 
sif etimistir. * Eskiden Loriflar Kamııra· 
smda ile taht vardı. Bunlarrl:>n 
biri krrala. biri kıralir:t've. biri 
de Prl'ns dö (i"J'e ;ı;ı'ldi. ~;mıii 
ise tek bir tnht vartl•r. Cı.inkü 
Seki.,;., .. ; Ftlvıırn ht'lriirchr. 
* S('khr:ind Fr'lvard. hakikati 

haM• tn~ilt.-re t<ıhtıııa ""1<an Fd
vı:ırtl1ııT'TI1 ı::,.y,.; .. r:tc:;i r1o~il o hl. 
rincisidir f ,,~iltt'r('nı- lnr lhk 
vAnmıt:: ile 'Fdv:-rn if:ıh:> vartlır 

ld hıınlı:ır na (Vıı"lı F.dvıırtl), 
(SP'1td Frlvı:ırrl). (f•;raEcı Frl. 
'lnl'"''' adlariyle tarihe geçmiş
leriHr. * Sekizinci Edvard, henüz 
c;ok küçük bir yaşta iken. ölen 
blivük annesi kıraliçc Viktor· 
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CE~ .. ~EL~ K~!.~,81 
nalmış bir iki foku işaret etti. Adamlar, han
tal ayakkabılariylc bunlara birer tekme atıp 
bir kenara ayırdılar. Bunun üzerine Kerik: 

ltudyard KlPC.t~G Nurettin ARTAM 

Sonra Kerik, yosunların üzerine otura
rak cebinden büyük fakfon saatini çıkarıp 
baku ve yarım saat kadar orada biraz serin
ledi. Kotik, sislerin ter haline gelerek kas
keti kenarından balıkçının yüzüne damla
yısun iştiyordu. 

ö sırada üç dört ayak uzunluğunda, de
mirli sırıklar taşıyan on, on iki adam oraya 
geldiler. Kerik. bunlara arkadaşları taraf m
tlan ısmlmrş, yahut sıcaktan fena halde bu-

- Gitsinler! dedi ve adamlar ellerindeki 
sopalarla fok sürüsünü ellerinden geldiği 
kadar süratle sürmeğe başladılar. 

On dakika sonra Kotik, artık eski dost
larını tanıyamıyordu; çünkü bunlann deri
leri başlarından kanadlarına kadar soyul
muş ve hepsi birer yığın halinde oracığa yı
ğılıvermişlerdi. 

Kotik için bu kadarı kafi idi. Dört nala 
(bir fok balığı kisa bir zaman icin dört nala 
gidebilir) denize döndü. Küçük ter bıyıklan 
dehşetten titriyordu. Denizaslanı boynunu 
döndü . .Qenizaslanlan koyun kenarında o
turmuşlaı dı. Kotik, kendisini serin suyun 
içine attı ve acı acı düşünmeğe daldı. 

NKARA 

su 
sıknıhsım 
J,ir daha 
görmenıek 

i!zere lıol suya 
kavusuyor ' . 

Büyilk Çubuk Barajının in-
şasının en büyük gayelerinden 
biri Ankaraya bol ve temiz içme 
suyu temin etmektir. Yakın bir 
zamanda biteceğini okurlanmı.ıa 
miljdeleriz. 

Ankara, cumuriyete merkez 
olurken, onun planını yapmak 
için çağrılan mütehassıslar bile 
en yenilmez ve gü; bir mesele 
olarak su davasını ileri sürmüş· 
terdi. Bu dava da böylelikle cu
muriyetin bozkır lUerindeki eş
siz abidelerinden biri halinde ta• 
mamlanmaktadır. 

lçnıe suyr.ı te&isatı: 
Bugün içinde on dört milyon 

metre mikabma yakın eu bulu· 
nan Çubuk barajından bol, ucuz 
ve sıhi içme suyu temin edecek 

olan tesisat Yüksek Ziraat Ens· 
titülerinin karşısında kurnlmu • 
bu inşaat ile Ankara su progra· 
mı tamamlanmış olmaktadır. 

Burada yapılan filitre ha· 
vuzları, çubuk bendinin bir kı· 
sım suyunu temizleyip içilecek 
şekle sokacak ve şehrin tama· 
men ihtiyacını karşıhyacaktır. 

Gün geçtikçe gelişmekte ve bil· 
ylimel:te olan Ankaranın bir 
yandan içecek suyunu. diğer ta· 
raftan da şehrin temidiği için 
lüzumlu olan suyu ve nihayet 
yeşil Ankaranın çorak toprağı· 
nı bol ağaca kavuşturacak olan 
suyu verecek olan bu tesisat, 
görüldükten sonra, insanda bu 
temiz ve sıhr suyu kana kana 
içmek bir zevk haline geliyor. 

Bugün Ankara suyunu Ko
sunlar. Dağlıpınar, Şahnaprnar 
ve Elmadağı menbalarından al· 
maktadır Nufu un çoağlması, 
şehrin bUyUmesi ve dolayısiyle 
istihlakin artması, bu pınarların 
sulannr son zamanlarda ki
f a vetsizleşti rmişti. Bu pınarla
rın bugün asr?ari sarfiyatı sani· 
yede 62 litredir. Halbuki ş.ehrin 
su ihtivacı ise saniyede 278 lit
redir. Vnni bugünkU istiblake 
göre bu pınarlar ancak şehir ih· 

yanın ahirette ne mevki alaca
ğını mürebbiyesine sordu. Mu
rcbbiyesi: 

- Meleklerden sonraki mer
tebede mevki alacak .. 

ce .. 'Clbına biraz düşündükten 
sonra şu mukabelede bulundu: 

- Büyük annemin meleklerin 
arkasından gideceğini zannet
memiştim. * Halk, Sekizinci Edvard'ı 
Veliahtlığı .zamanında sade. a· 
letıide ve herkes gibi bir adam 
olduğu için severdi. Sekizinci 
Edvard da can sıkıcı törenlerden 
hiç hoslanmaz. * Sekizin~i Edvard'ın kitab
larla b;ıın nek hos de(!ildir, bü
tün biMilı-lerini dlinya ile doğ. 
rudıın (loğruya temasından öğ
rcnmistir. * 1021 dC' Vork :ıvr serl"isini 
orpan;·~ etlPnlere ~övle v ımr • 
tır • "~ilinclir saıılre ve mPr.ısinı 
istPmem. t.,c:: ve bP+nn eönnck 
tııtivorum. İnsan görmek istiyo· 
nım. 

::· Kırat Sekizinci Edvard'rn 
döviıd eski bir növizdir: (Allah 
ve hakkım 1 •• ) Fakat kıral. aile
sinin şu dij!er dövizini de unut· 
mıvacaktu (hi~t ediyorum). 

Su tn~ıh havuzundan bir ımmzara 

tiyacının yUzdc yirmı beşim te
min edebilmektedir. 

Selırc getirilecek su: 
Şehre içme suyu verecek O· 

lan tesisat, bu menbalardan hiç 
faydn1anmadığı halde bile şehrin 
su ihtiyacını tamamen temin e
decektir. Devlet başşehrin dur
madan artan nufusunu göz o
nünde bulundurarak kurduğu bu 
tesisatı ona göre tanzim etmiş 
ve nufus arttıkça tesisatın bü
tünlenmesine imkan ... ermiştir. 
125.000 nufusa senede yetecek 
olan 4.600.000 mctremikabı gu-

Suyun temizlenme h 
doku/üşü 

dan 2.500.000 nıetremıkabı men· 
balardan. 2.100.000 metremikabı 
da Çubuk bendinden alınacak
tır. Bu suretle nufus başına giın
de 150 litre su düşmektedir Bu 
mikdar. suvu en bol ve faz. 
Ja şehirler için bile bir rekordur 
ve bugünkü sadivata göre asga
ri be misli fazladır 

Çubuk barajı kurulan tesisat 
için tükenmez bir kaynak oldu
ğundan nufus arttıkca içme sn· 
yu tesisatma bu nisbette fa1la 
ıu getirtilecektir 

Ankara nufusu dııha '10 000 
arttıf!ı takdirde ,·ani 160 bini 
bulduğu z, man Çubuk barajın· 
dan 3 200 000 mrtrrmik?hr su a· 
lmacakur. Barajdan alınan bu 

su süzüldükten ve ıçiltbftlt 
hnle konulduktan sonrt idi 
aevkedilecck ve Ankara~ 
sıkıntısını bir mazi oJar• 
tırlıyacaktır. 

Tesisat: 
Bu kısım bUyük bir f• 

nın makina dairesini 
maktadır. Burada van t.f 
evi, solfat Alaminyom · 
sip havuzu. havalandırı"' 
zu. fiJitreler, tulumba "' 
trik ista yonu, 3000 snt 
kablık bir depo, kirli 111

1 
zu: tesisatın birer kıs·~Qr. 
Bu binanın dışında rnu bt 
kinist, amele evlt'rİ ve '" 
sıralanmaktadır 

Barajdan dogrudan 
gelen su: Vantrumetrt 
mesaha ediJmektedir ve bll~ 
solfat alaminyom evine g rill 
tedir. Burası betondan. ~J 
havuzdur. Ve suya rnar 
de kibrltiyeti alaminyoırı ha 
maktadır. Su buradan Jrt 
drrma havuzJanna geçt11t çı 
YUksekten dü~en suyun .,, 
dı(!ı hoş sesler arasınd• iç 
releri havalandırılmaktaktt 
ki hamızkarbonu atırı• J'I•' 
yüzlerce fıskryeden but J'I 
lindc çıkıp temiz; bir sa 1 cJ8 
rinden tersib havuzJ~rına bU 
mektedir · Ası1 ameııve 
dır. ÇUnkü suva tersib !;:,, 
rında mayi halinde ver~ rıı1' 
minyom vasıtasiyle b~ adt 
doğuran maddelerin vuı cJlf' 
seni tere süb ettiriJrnelrtt 

Filiıre lıavuzları: 

Su buradan rnit.r~ hat:' 
na geçmektedir Fılıtre biri 
en modem sistemlercletl teıl 
lan Waba~ seri fiJitre tıl 
dır Su filitre kunıundatıdıle' 
6 metre süratle Eilitre : ıııl 
geri kalan sulb ve uıv tıf' 
ler bu kısımda kalacak rır• 
yun içinde filitreden so .,e 
lacak olan uzvi ma~dele~erı 
roblar su depoya gırın~ınll• t 
rize edilerek tamamen ~·,.1e11P 
lecektir. Filitre kuınu ~jıl~~ 
çe otomatik olarak te tile_~ 
ct'ktir. D po edilen su rbtkC'l'.""", 
edilme i taıımt?elen .ş ,:rJl'
sevk ve yük eltilecekt~ raJ' 
iyi. temiz ve bol su an 
tandaı:;ın emrindt>diı 

• ıJ b 
Biıtun bu hazırlıklıtr 1tıY 

ve tecrübeler rnuva.ff~ dt 
neticelenmiştir ı;, le:1;:yef 
ideal suvu bulmak 111 

giın meselesidir. 

Bir denizaaslaru, ka§larmı çatarak: 
eO fJI. 

Kotik'in yüzmedeki meharctini beğ~ ~ 
nizaslanı, bu, senin bakımından kor ~y· 
rünmüş olabilir. Siz foklar, her s.c:1-1~ııiP,,. 
geliyorsunuz; insanlar da bunu og n ıJl'~ 
kamzdan geliyorlar. Eğer insanl~~7 
mıyacagı bir ada bulup oraya gı ı#"..elL 
bunlar sızin peşinizi bırakmıyacak di 1'o:;. 

- Ne oluyor? diye sordu. Çünkü deni.ı
aslanlanmn kendi kendi1crine l:.almaları u
suldendi. 

- Skuçni, oçin skuçni (tek başımaynn; 
canım sıkılıyor.) dedi Kotik, kumsalda ne 
kadar hollusçiki varsa hepsini öldürüyorlar. 
Denizaslam başını kıyıya doğ.ru çevirdi : 

- Saçma söz, dedi arkadaşların her za
mankinden fazla gürültü yapıyorlar. Sen 
Kerik'in bir sürüyü alıp götürdügümi bor
müş olacaksın. O, bu işi otuz yıldır yapar. 

Kotik üzerine doğru gelen dalgaya sırtı
m vererek ve kayalard:•tı yana t;Üruklendiği 
için kanadlariyle muvazenesini ı~urmağa 
uğraşarak: . 

- Korkunç şe~ ! dedi. 
- Aferin sana bir ı;enelik vavn.ı. c:.!dİ. 

- Bö•·le bir ada vok mudur? de ıdıf P'. 

- Poltus'lan (Morina) yirmi yı f-1" 
frc>lcnm; böyle bir yer bulamadı•~\ /.1 
sen soı anlara benziyorsun. öyle ;~ıoı g~ 
adacığına gidip oradaki deniz ca' 

1 bitıt· -" 
sen fena olmaz. O, belki bir şe~ı.er etl soıl".-_ 
göziınde buyütme Altı mıl .> uıc.ıul<~eıl se 
oraya 'arırsın. l'akat .ui f giırn. d·rıJefl 
yerinde olsal"1, ön e 1 ·r ~ u ur. 
s~ııra yola çıkardım. ) 

{S 
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ayyarel ı Asi 

bo 
adri 

ettiler aı·dıman 
çolc ha ar verdi ·· lruu J)om ])ardııııaııı 

( Başı ı wci aylada ) 
'ıırlnuş, yedi mlihim şehir bugün bo~ 
bardunan edilmi tır. Bunlar, Madrıd, 
İrun, Burgos, Sevıl, Gırnata, Kordu, 
kadiu'tir. 

lrun lwlhı muluır.erı•lll 
det mn ı•diyor 

Sen • Jan • dö • Luz, 1 (A. A.) 
lrun cbri ivil halkının hududa muha-

B da mil-teretı devam etmektedır. u ara ' 
il kuvvetler hava kara ve denizden bil· 

, ' a 
tuına hazırlanın ktadırlar. Muhasaray 

~A,ya 
k f( s 

rarpışmalsrın devam etmekte _olduğu 
lransız mırım glJsrcren harıts 

\ı~rıyanlar mukabelei bılmi il olarak o
tttz kadar esiri kurşuna diznıckle tebdid 

tıncktedirlcr. 

Almodovai işgal etmi olan nasyona· 

lj t kuvvetler Toledoy yaklaşma)a de· 

rn etmektedirler. 

l'runscıy<l ığrmmlar 
' 6500 ii bulclu 

p . 1 (A. A.) - Pou Jumal ga· 
arı • nan ıspnn· 

etesi lrun'dan Fransnya 1ll ı 
. • ah in etmektedir. 

}>oııan 6500 lri§ı t m . Ha 
t nin yıudığınn gore, • 

Aynı gaze ı 
ı.. _ d dönen ıkı Belçikalı ub!ıy -tK:§IStan an 

' 'd rek Madrid hukümcti kuv .. et· ruo a ı 

lt:rınin emrine gınnıştır 

I 

Jlcıllu.;ı ccplae büıiin erkeklc~i 
silnlı altma alıyor 

(A A ) _ Halkçı cephe 
Hendey, 1 • • "nde ıs den 

. n a &ının uzen ; 
Cran ı . ı p dar butün erkeklerin silah 
55 y şına ka tmi ur. Bu emre 
ı hnmasını emre 

a tına a ,.ak mu mtlesi gore· 
ıtaat ctmıyeııtcr k ,. 

ccklcrdır. 

nn &>bruti'-·eni ; gal i{uı Asiler ~, • " 
son tabü en eli yendil.er 

ndra 1 (A.A.) - De.)li Tc'cg.raf 
Lo ' • . bir habere göre, 

azctesinin verdıgt 'j 
!er San • Seba~tıen 

nasyonalist kuvvet • 1 lan ... urun~ 
. . · on tabii enge ., ~ 
ışgal ıçın s . l dir Nas} onalistlcr 
dağını işgal etm~kc:rkc~ • ni bir sungil 
bu dagı ıafak . !erdir Aralannla 
hucumu ıle zaptetmı .. 1 r kıl:ç•an 

• f bulunan egr e bırkaç ransız . · 'leri 
e irilıniştir. asyonalı tlerın en ı 

g ç ·ı . .ıı'mdı' bu muvaffakıyet ye· 
mevzı en s • kil 
sinde Sen • Sebasden'in ancak 8 o-

. bul ma]rtarurlar. metre ötesınde un 

l/llrp bakanlığının tı~bli~i 
Harb bakanlığı 

M drid, l (A.A.) - d ma bOl· s· a Gua arrn 
tebliğ edıyor: ıerr ddetli bir ta· 
gelerinden binnde nsıler şı k 

f k t hukilmet uv· 
arruı:a gcçmi ler a a kürtülmü ve ka. 
vctleri tarafından püs 

v !anmışlardır. . 
5 fer ölu vermışlerdıt 55 Asiler 16 ne 

• it' ralyöz alınmıştır. 
esır on be m 

Öte taraftan sıJcr, Estr rnadure ceı>: 
d hukümct kuvvetlen beterinden bınn e 

t rafından hezimete uğratılmı tır. 
Guıpuzkoa cephesinde de s~ler pu~ 

Ov:ıedo Ası· kurtulmU tur Krtalannu ' • ' 
d tmek fi ere Asturıe de Jcrlne yar m e 

llcrlcmeğe ç lrpn bir isi kolunu pus 

kürtm tur. 

1.ilcr 10 lıhlı:iinıetçi lu~'''r'''İ 
dii iirmii~ler 

Sevıl 1 (A A ) - H v AJ nsın n 

uh bin on tane kadar h hu usı m • 
düsüriildü unU res· t t r nın 

m kika buk met t Y· 
m n bıldirıyor. Id i1h bomb rdım n apıl-

leri t rafın a - . s 
y arc k i itilm mektedır e 

d ı h 'en artı 
r K d gec len, eskisı 
vıl H el ve a ı dır Ası kurmay, 
ıbı aydınlatılm ktn .:.ı- Ku 

ba dımanı e na ınw.ı 
Maclrid'in bom r d kuın kışla· 

Ca no Varoşun a 
atro • mı b bakanlıklarının 

ah li e ve har ıye 
nın, d 1 Y ·n ctmektedır 

a u rndğım tcmı 
has r mı mahfiller, iisi tayy rel 

y rı res h sindeki faalıyctlcnnı 
Toledo cep c 

rının ncrnl Frankonun bu 
arttırmalarının c . 

d .K ti bır hareket geç c gını 
cephe c d ı mütnleasındadırlar. Son 
t hmın ttır ı . , 

d bomb rdım nında, Madnd ın en 
To o 1 h ve ccpanc f brıkasına i . n hım sı 

,, olmu tur. F lan11 t bölge f. et v "' 
F lan t mıh ter cfı, B. A r 10 

1 rı, 1 it d topl nm lıırdır. lçtı· 
b tes lcrı 16 7 denbc· 

jo e Proımo de R 
i evhi et k H 

Vlldlı ln· 

• 

ş hrimı de u • 
ı:un muddet fran
sıı: bukümetının 

bUyük elçiliğini 
yapmı' olan B. 
K'llmrnerer Tokya 
bUyük elçiWine 
t in olunarak i· 
ınin ba ına hare
ct ctrni ti. Res

mımiı biıyilk el· 

• • J pon imy • • çı l 

ra toruna güven 
mektubunu sun 
mak üzere saraya 

gitti~I tınıda 8 • 
tcrmektcdlr. 

llir hiil.iinıN istilıl;iimı 
lwmbartlını<m ı•ılildi 

0 d 1 (A A ) _ Royter bildırl· ucn ey, • · . 

SAYFA ı 

• 

• 

yor· San • Marsıal iı;tihlı:iını, ihtilfilcı· 
• f da 9iddetle Jerın tayyarclcn tara ın D U 

bombardıman dılmıgtir. 1ıuhkfimın -
tune kırktan fazı bomba d~mllpc !c 
trun'a hiç bir bomba du,Jllled.i.fi •CU"le • 

Fran nm ispanya huduciundaTri yüksek nolctalardın bırinde tıırlstler 
lrun bombardnna aınr eyrediyorlar 

[ pıı}a ilı ti] aliııin nıuhte]if aflıalaı·ı 
yor. 

• .. "'k lir 1Jükiimct 1.uuvetlerı b11rıı > 
bo:zgırno 11ğramı~lıır 

Pari l (A A.) - Sevil radyOltı, _mil· 
' • d bölgesındc 

liyctçi kuvveti nn Tole o d r 
hakkın ata -kazandıklan muuıffcrıyet bede. hU· 

ılat vermektedir. Bu mubare d r 
. d' kadar uça kümet ik:uvvctlen şim ıye n 

u Uğ ne u • olduk! n hczımetlcrin en b Y 
1 

d r 
r mış ve 600 k dar ölu bır knıış ar ı • 

l la~ı)orltır. Adlı~r Tole<loya ''' !> 

B oosdan bıl· He dey, J (AA ) - ur., 
en l Franko a kcr-

. rt u anında Tolcdoya 
Jerı p:ı l dod 
30 kilometre yakl mı tardır. To e 

bın k k u, Alk r'ı u f a 

lcı) url.ll atla ııuln 
Jıii .iime1',:iler )t>niMilı•ı 

Yabancı elçilerin 
teşebbüsleri 

hareldt e n ında rnı oldil U mal ım do 
ğıldır. Fakat Ht deyden gelen en aon 
h bcrkr, ilerin bn hu ta u ızahata 
'1 rdikl<:rını bıldırıyo K raya çık r 
çıkmaz: B. Traverse ıik tarafmd n 
hUkumct kuvv t1 ine men up bir g· 
nıpla beraber k ptılmı tır. Ancak • l • 
:ransız gazct eli ıın' dem e akit bu 
l bılmı 1 ~ i 1 ten 1!cc.mı hulwıu 
yordu., 

Kontrol komisyonWla 
l 1 hüküm et aza 

gönderecek 

fr/,silw llf/1Ctn)<l.HI il/ilı 
µbmh•rt reh 

Bir fransız gazetecisi 
öldürüldü 

Mc o, l (AA.) - Ba kan Kar· 

denaa, bugün kon rede, lspan}a bilyuk 
lçlsının, Mek k h kUmetinin, ı pan
a a silah ih cına i nıni rica ettiğini 

~e hlik mctın de bu rıeayı ıs f eylemi 
olduğunu lı ldınnl Ur 

p, ru, l (A.A.) - 1ntr n iJ n a ~ 

llril.ııml'I lil))Urclerirıin 
/n ılh el 

ıt ıyl intik ) der. F k t imclikı 1 ld 
ı n \er t knnunl n ıl bu husu t kı ı rı 
yele-r ht.nuz bızı kuf ı dere"cede nydml tm, n k· 

d rJ r. Ana ile babanın tc lıd m 1 mde hı -
lerınc dü en vnzifckr duşıinüldugü zaman 

B t illon ılc Locb'mı tccrubelerini h tırlam k 
lilzımdır. A§ılanmamıt bir yumurtadan, uygun 
bir tcknikl , ve erkek un urun mud, hal ı ol· 
m kau..m, bir kurlxığn i tıh lı k bildır. Fizık 
v ya timik bir unsuru, meni huVC) nt" ınin ) eri· 
ne gcçinnck kabildir. E.~ s olım ) lnrz di i un· 
urd ır. 

Tcnnsulde erkr:gın' , ıfe i z urcr, k dımn
ki ise dokuz "fty d ~em der. Bu ımdA enin, 
mcıimcnin g1f8lannd n auzul<-r k nanın kn· 
nından gele-n maddderl l lenır Ç-ocuk, n,._ 
. derinin in ı için mı ınd n bir kım oimik 

un url r alırk n an d çocu unun n~ ıdennce 
ifrtıL olun n bnzı mnddcl ri ond n lır Bu m d 
del r fnydalı veya zamrlı olabilırlcr Zira cenın, 
hem enanm ve hBn de babanın muh ti bc§erc 
ne ıcl rinden hu ule gelmektedir; knyn ğı! kıs
m n ) hancı ol n bır m hluktur kı k dının ' ı-

HtıTU n(i 
AKl.l..EH E.F.Rı 

TOPYEKüN 

'la 
Çe 

HARB 
(Dt r lotnl ' Kric. g) 

mır etm t 1 t bulun ebclılc 
u t ır n oltmd bulunın k 

dır 7om n mnn nkı cenin tarafından zo 
hirlcıımcktcclır. 1 moloıık ve psikoloıik vazi:> 
ti daima teninin te ın ftlbnda dt>ğiıikliğe uğrar, 
Denilebilir ld diıiler, hde memeli hayvanların 
dııileri, ancnk bir veya bırçok gebelikten 1<>nrı\ 
•1\m inkioafa ~riıirlcr. Çocugu olm8ln1f kadınla• 
dığcrlcnndcn dah& az muvauneli ve daha çolC 
aınirli olur\ftr. Hulii a, gtonçlikleri \'C huıuaiyle 
kı men Jcocnsma oidi.> etleri dolayı ıylc ncıicloe 
tı kPndminkilerdcn hı §ko ol n eninin rnevcu• 
diyeti kadın üurinde oiddctl~ tesir ynper. Kadı· 
nın doğunnft vnzif i ekseriya miıhimsenm~ 
Hnlbuki bu vnzifenin y pılması onun tam ı• 
Jiımc i bakımından luındir. Bu aebeble de ka. 
dmı nnabktan a ıkoymftk manasızdır. Ddibn~ 
lıl ra verilen cnt lcktüel terbiyeye, YfttaYJt W, 
2.ln , id le cnç kızli n dn tGbi tutmamak lhı~ 
dır. Terbiyeciler erk le ditınin uz.vi ve dirn ·11 
l'lynlıkl nm \ c ıkisinin de tabii rollerini göz öf 
nunde bulundurmnlıdırl r lki cins nr sında uz• 
1 tınlma:ı: bn knlıklnr v rdır. Medeni dunyımıl\ 
kunıluıunda bunlan dıkkate almak zaruridir, 

(Sonu var) 



' 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1 - Erzincan kıtaat ve miıe ::ıesatmın senelik ihtiyacı olan 

450000 kilo fabrika unu 15-9-936 salı günü saat 16 da ıhale edilmek 
ürere kapalı zarfla eksiltmeye konulmu tur. 

2 - Muhanunen bedeli 67500 liradır. 
3 - YUzdc yedibuçuk ilk teminatı 5062 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenter 338 kuru muka~ilinde Er

zincanda tül'nen atın alm komisyonu ba kanlığından alıp gorebi· 
lirler. 

S - Şartnamesinin dördüncU madde i mucibince istektiler tek· 
lif mektuplarını 2490 sayılı artırma eksiltme kanununun 32. 33. 34 • 
üncü maddeleri ahkimma tevfikan tanzim ederek ihale aatmdan 
bir saat evveline kadar Erzincanda tümen satın ıalma komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermi bulunacaklardır. 

(615) Z--3971 

İLAN 
l - Kar garnizonu ile Ardahan ve Karahan hudud taburları 

.J\tiyacı için unların 28-8-936 dan itibaren eksiltmeye kon~lmuŞ,t~r. 
2 - Miktar, eksiltme nevi tahmin bedeli muvakkat temınat mık· 

tarları aşağıda yazılıdır. . 
3 - !halesi kars a keri satı nalma komisyonu bınasında yapıla

caktır. Evsaf ve şeraitini gôrmek i tiyenlerin ber _gün ve ihaleye 
iştirak edeceklerin de belll zamandan bir saat evveltne kadar tek• 
lif mektuplarını te lim etmek rtile Kars komisyonuna mUraca• 
atları. 
Mevkii 
Kars 

Cin 1 
un 

Miktarı 
500900 

ihale tarihi günU 
9-9-936 Çar,amba 

Ardahan un 125000 
125000 

9-9-936 " 
§ahnalar un 9-9-936 ,, 

Eksiltme nevl Saati Tahmin bedeli M. teminatı 
Lira ku 

4875 10 
11 
14 

Lira 
65000 
17500 
17500 

l312 50 
(312 so 

kapalı 

.. 

t - Uç milyon be yUz bin kll~.k~ru çam odunu ihale gUnU otan 
10-8-936 pazartesi günU saat onda yapılan ihalesinde verlten yetmit 
be11 santim fiat gali görUldUğünden }'eniden kapalı zarf usuliyle 
ve onbeş gün müddette 12·8·936 dan itibaren ek iltmeye çıkarıl-
mıştır. • 

2 - Eksiltmesi Sarıkamışta aatın atma komt ponu bmasında aab 
gUnU saat onda yapılacaktır. 

8 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. 
4 - Tahmin bedeli otuz beş bin lira ilk teminatı 2625 liradır. 

İsteklilerin belll edılen ihale saatrndan bir aat evveline kadar ka
nuni vesalkla birlikte teklif mektuplarını komisyona verml bu· 
lunacaklardır. (553) 2-3881 

iLAN 
1 - Bergama kıtaatı için 260 Ton un 8-9-936 sah gUnU saat on· 

da kapalı zarf usuli Uo satın alınacaktır. 
2 - Matın tahmin edilen bedeli 28600 liradır. 
3 - Birinci teminatı 2145 liradır. 
4 - 8-9-936 salı gUnli saat onda Bergama askeri satın alma ko· 

ınisyonu binasında olacaktır. 
S - İstekti olanların birind teminatlarını ve banka mektupları· 

nı veya tahvillerini ihale saatrndan evel maliye veznesine teslim 
edecektir. 

6 - Evsaf ve eraıtini görmek istiyenler için her gtin komisyo· 
nun açık olduğu. (452) 2-3756 

iLAN 
Alayın bir senelik ihtiyacı olan 250000 kilo fabrika ununun 

15·9-936 tarihine tesaduf eden sah günü saat 17 de kapalı eksiltme i 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 2438 liradır. Şartname alay sa· 
tın alma komısyonunda her vakit görülebilir. Taliplerin tayin edi
len gun ve saatte Bitlis satın alma komı yonuna mılracaat etmeleri. 

(453) 2--3757 
lLAN 

Tekirdağ ve Malkara gamızonlarının a .ı.ı:;ıda cins ve mikdarı ve 
muhammen bedeli muvakkat teminatı yazılı Uç kalem yulafma ihale 
günü talibi çıkmadığından yeniden kapalı zarfla mUnakasaya konul
mı: .ur. 

2 -- Şartnamesi herglin Tekirdağ askeri satın alma komisyonun
dan görulebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. uncil mad
delerinde yazılı vesikalarla birlikte kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat evetine kadar komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. 

Muvakkat 
Mikdarı Muhammen teminatı 

Cinsi kilo kr. san. Lira ku. 
Yulaf 490000 S SO 2021 00 
Yulaf 165000 S 50 680 00 
Yulaf 360000 6 50 ıoos oo 

İhale tarihi günü saati 
16.9.936 çarşamba ıs de 
16.9.936 çarşamba 16 de 
16.9.936 çarşamba 16,30 da 

(708) 2--4080 
tLAN 

Kor kıtaatının bir senelik ihtiyacı-için alınacak olan 700.000 kilo 
dn talibi zuhur etmediğinden ve bir ay pazarlığa konulan ve pazar
lıkla ihalesi 5 eyliıl 936 cumartesi gUnU saat ona talik edilmi tir. 
muhammen fiatı 59500 lira muvakkat teminatı 4463 liradır. 1 tekli· 
!er.in usulu dairesinde temlnatlariyle birlikte ve şaraiti Öğrenmek 
ıstıyenlerin tatil günleri hariç mesai saatinde Diyarbekir satın altha 
komisyonuna müracaatları. (674) 2-4065 

iLAN 
1 - TUmenin Manisa merkezindeki kıtaatının senelik 392 ton 

un münakasaya konulmuştur. . 
2 - Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde Manisada tümen satın al

ma komisy-onundan alınabilir. 
~ - İhalesi 17 ey1Ul 936 per embc günü saat onda Manisada a • 

ke~ satın alma komisyonunda yapılacaktır Eksiltme kapalı zarf U· 
ıulıyledir. 

4 M 392 ton unun beher kilosunun muhammen fiatı on üç kuruş
~ur. uvakkat teminatı 3798 liradır. İstekliler ticaret odasında mu· 

ayyet olduklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
.. 5 k Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektuplarım 

ınMun~ asanın yapılacağı belli giin "'e saatten en aşağı bir saat evvel 
anısada a keri satın al k . . ma omı yonuna vereceklerdır. (694) 

2-4071 
İLAN 

ma~~ta~~!~;::ut~~;~~ birlikl~ri için alınacak olan 2135 ton lave 

lild .. w d ne a ın venn Ş olduğu fiat makamca pahalı ge>. 
t ugun en tekrar pazarlıkla ıhalesi 8 eyHıl 936 ı u u 
beşte yapılacaktır. sa 1 g n aat on 

Muhammen tutarı 27328 hradır. "artnamesi kom'ı d ·· 
"1 "üğli 'b' 142 k k · . :ı- yonmuz a go· ru a . gı ı . uruş mu abıhnde de verilir. İsteklilerin 2050 li-

ralık ılk temınat makbuzu :-reya mektubları ile beraber Fındıklıda 
komutanlık satın alma konus}'onuna gelmeleri. (695) 2-4072 

l\f üzik öğrebneıı okulu 
diı9ektörlüğüııdeıı: 

Okulun engel ve bitımleme ınavlarına 21 eylül paz~si eunU 
~aşlımacaktır. (680) 2-4067 

1 
ULUS • 

O. O. YOLLARI VE UMANLARI UMU~ 1 
MODORLOCO S. A.. KOMiSYONU ILANÜRJ: 1 

Muhammen bedeli (12SOOO) lira olan 2500 ton katran yagı 12-ıo. 
1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İda· 
re bina ında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (7500) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 giln ve 
3297 numaralı nilshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesin
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komis
yon Reisliğine vermeleri lfizımdır. 

~artnameler (625) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (619) 2-394i 

İLAN 

Muhammen bedeli 12233 lira olan $.di ve duble bina camlariyle 
vagon camları 29-9-1936 salı glinü saat 15,30 da kapalı zarf usuliy • 
le Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 917.48 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları. resmi gazetenin 7-5-936 G. 3297 No . 
Ju nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ve· 
ika ve tekliflerini aynı glin aat 14,SO a kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarcık Ankarada Malzeme dairesinden Hav

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(628) 2--3988 

MlLLl MÜDAFAA VEKALET! 
SATIN ALMA KOMİSYONU !LANLARJ 

Filama: 100 takım muhdbere filaması nçık eksiltme ile alına
caktır. Beher takımın tutarı (20) liradır. Evsaf ve şartnamesi pa· 
rasu: olarak komisyonumuzdan alınacaktı~. İhalesi: 4·9-936 cuma 
giinU aat on birdedir. İlk teminatı: 150 liradır. Eksiltmeye gire
cekler 2490 sayılı kanunun 2.3 cü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte ihale gün ve vaktinde M. M V. atın olma komisyonuna 
gelsinler. ( 488) 2-3786 

BlLlT 
t - 30 ton vakum yağı kapalı zarfla eksiltmeye konmu tuı. 
2 - Tahmin edilen bedeli 7500 lira olup ilk inanç parası 562 li· 

ra 50 kuruştur. .. . 
3 - İhalesi 15·9-936 salı gunu aat 11 dedır. 

4 - Eksiltqıeye girecekleri~ 2490 sayılı kanunun emrettiği bil· 
gilerile birlikte teminat ve tekhf mek~ubunu ihale saa~ından en geç 
bir saat evveline kadaı M. M. Veknletı satın alma komısyonuna ver· 
melcri. {610) 2-3969 

1 ANKARA BELEDiYE REISLlCI ll.ANLA-=-1 
ı- Belediye Temizlik Dircktörlüğtine ait d~miri bakla kırı at ıı~ 

bir adet iki tekerlekli su arabası açık artırma ale satılacaktır. 
2- l teklilerin 11 9;936 cuma günü saat sekizde M:ezbaha civarın· 

daki hayvan satıs mahalline gelmeleri. 
3- Araba ve a~ın Muhammen becleh (26) Muvakkat teminatı (2) 

liradoc. (663) 2-4010 

B1L11' 
ı - Temizlik hayvanatı ıçin llızum olan 70,000 kilo arpa ve 65,000 

kilo saman 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 2750 liradır 
3- Muvakk~t teminatı 206 liradır. 
4- Şartnamesini görmek isteyenler hergiın Yazı İşleri Kalemine 

ve isteklilerin de 11 Eyli'ıl 936 cuma ~ınü saat on bucukta Belediye 
Encümenine miıt"acaatları. ( 644 > 2--3998 

İLAN 
1- İtfaiye gara;ı ve koguşlarındakı dcktrik tesisatı tnmir ve ta· 

dilatı 15 gun muddetle açık ek ıltmey k nulmuştur. 
3- Muvakkat teminatı 21 liradu 
3- Muvakkat teminatı 22 liradır 
4- Şartname ve keşifnamesını görmek isteyenler hergün Yazı 

İşleai Kalemine o,;e isteklilerin de 11, Eylfıl 936 cuma günü saat on 
buçukta Belediye Encümenine muracaatları (645) 2--3999 

1 LAN 
1- Yenişehırde yaptırılacak pa2'tır } erı on beş gun muddetle ka· 
pah zarfla eksiltm.ye konulmustur. 

2- Keşif bedeli ( 18945.47 ) liradıı 
3- Muvakkat teminatı ( 1421 > liradır. 
4- Ke ifname ve şaı tnamesini görmek ı..teyenler 1ıergun Fen İş· 

leri Direktörliığüne müracaatları ve isteklilerin de 15 Eylul 936 sah 
günü saat on dört buçuğa kadar teminatlarıyla birlikte teklif mek • 
tuplarım Belediye Encümenine vermeleri. (662) 2-4009 

1 LAN 
1- Sakarya mahallesinde 450 inci adada 8 parselinde Abdullah 

oğlu Osmanın arsasıyla şüyulu 309 metre murabbaı arsa on beş gün 
müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 927 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 69,5 liradır. 
4- Şartnamesini görmek isteyenler her glın Yazı İşleri kalemine 

ve isteklilerin de ı5 Eylfıl 936 aah giini.i saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatlarr. (646) ı.-4000 

iLAN 
Yeni chirde kaldırımları ya· zere hususi bordür yaptırılıp ko· 

pılmakta olan mnhahllerde gerek nacaktır. lstiyenlerin belediyeye 
garaj \'e yahud kömürlük, o· istida ile müracaat etmeleri, ak
dunluk gibi bahhçe içerisindeki i takdirde otomobil ve kamyon· 
mahallere kamyon veya otomo • Jarın iceriye girmesine izin veri
bil sokmak ihtiyacında bulunan- lemi) eceği gibi konacak bordiir
ların piyade yollarındaki umumi lerin de değiştirilmiyeccği ve 
tesviyenin bozulmaması ve bu bunların üzerinden otomobil ve
vesaitin kolaylıkla girebilmesi İ· }'a kamyon geçirenlerin cezalan
çin o sahaya münhasır olmak ve dınlacakları ilan olunur. 
bedeli sahiplerinden alınmak ü- ( 483) 2-3767 

rhaylı~ndan: 
Fen şubesine ait işleri görmek üzere güzel sanatla!' akademisin

den diploma almış bir mimara ihtiyacımız vardır. 
180 lira ücret verilecektir. Vesaiki kanuniyeleriyle birlikte isti· 

yenlerin Akhisar urbaylığma başvurmaları ilan olunur. 
Tayin ve tercih keyfiyetleri Bayındırlık Bakanlığına aiddir. 

(696) 2-4073 

Aıılrara ticaret ve saııayi 
odası ı"İva etiııdeıı: ., 

Sicilli ticaretin 218 numarasrnda Ali Cici oğlu unvanı ticari· 
siyle müseccel bulunan Ali Cici oğlu mahkuk imzasını badema Atı 
Clcl şeklinde ve el yazıslyle istimal edeceğini Ankara ikinci noter· 
liğlnden musaddak beyanname ile bildirmiş ve keyfiyetin tadllen 
tescllini talep etmiş olmakla hususu mezkftrun dairede mahfuz ve
S\like mUsteniden 31-8-936 tarihnlde tescil edildiği ilan olunur 
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ı P 1, ']" 1) .. ı·· ı··'-' ·· ııdt0: ıı "ara . . .. >asına< ur ugu 
Ankara telsiz istasyonlarının i~tiyacı olan 50 ton ga~o~~S~ 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedelı nJ 
dır. Muvakkat teminat 506 lira 25 kuruştur. Buna ait prt 
zı işleri büromuzdan istiyenlere verilir. . saat 

Isteklilerin 2 'eylül 936 çarşamba günü saat ıs den bırıeri. ( 
vel mektup ve teminat makbuzlarını komisyona tevd~ 

Anliar~ı Valiliğinden : 
Maha\lesi Sokagı Cinsi Ada 

Arı::ı 667 
Parsel 

~ (KethUda) Mersin 
Şenyurt 

Depozito miktan 
Li. Ku. 
2 15 ıı,ale 

Yukarıda evsafı yazılı ar a perşembe gunü saat 16 da 1 rtırfll' 
mek üzere 15.8.936 tarihinden itibaren 3.9.936 gün açık atte Jıi 
çıkarılmıştır. İsteklilerin yukarıda özü geçen gün ve 63~ kt' ~ 
laranda gösterilen dipozito makbuzile birlikte defterda~.:_,7~ 
rulan satış komisyonuna müracaatları. (472) ~ 

ııJ{ara l'arilı Dil Co«raf}'" 
' ö d ' 1., ı ın· te • n· ı .... ı·· «iiu fll i a { ·ı ır ilor u"---

1 - Tarih. Dil. Coğrafya Fakültesinin yatılı talebesi~üt~~jJıi 
cek yemek kapalı zarf usuliyle Mayıs 1937 sonuna kadar 
de veri•ecektir. ur JJ•~ 

2 - Münakasa 14-9-936 pazarto:si g'inl: saat 15 de Kult 
lığı Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

60 
1'ıl< 

3 - Sabah, öğle, akşam yemekleri beheı talebeye oıı 
tahmin edilmiştir. Muhammen bedelin tutarı 15180 liradır. 
bin yüz seksen liradır. 1'asa' 

4 -- 1158 lira 50 kurustan ibaret olan ilk teminatın ı_nün1111tırı~ nü saat 14 den evvel Mektepler Muhasebc'"ı!ıgi veznesıne '/ 
olması Jazımdır. 

S - İlan ücreti mUteahhid tarafından üdenecektir. rtıııı' 
6 - Şartnameyi görmek istiyenler her güıı Evkaf AP;_39 5 

da Fakülte İdaresine müracaat edebilirler. (630) 

Ankara ,, aliliğiııcleıı : . u ,.t 
Etimesut numune dispan eri için 40 ton yerli kok koınur 

alınacaktır. Beher tonun muhammen bedeli 31 liradır. JllÜcli1',.ı1 
İsteklilerin artnameyi görmek üzere her gün sıhbat S teısıl , 

ğüne ve ihale günü olan l5·9-936 salı günü saat 15 de % 1, usl• 
parasını defterdarlık veznesine yatırdıklarına dair ınakb 
tikte \•ilayet sıhhat müdürlüğüne müracaatları ilan ?lu~ag~ı;ss ./ ~ 

(599) ~ 

Adliye ' 7 ekaletindeıı : 1,ıııl 
Temyiz mahkemesindeki binasında Adliye vekAleri d~tt~d'.S 

}'azıhane dolap koltuk vesair mefruşattan 198 parça ınaba oM' ı..tda 
zarlıkla cila edilecek ve ayrıca dairedenümunesi mevcud ,ıacP..:r 
teahhidine irae edilecek iki adet dolap müceddeten yaptı~ bıt1 "'
İstekliler cila edilecek mefru§atla yapılacak iki adet do a \'11'~! 
hammen bedeli olan 640 lira 80 kuruşun %7 ;5 t.emi.nat_ı rrı;desı ~ 
sı olan 48 lira 6 kuruşun 2490 No: h kanunun 17 ıncı ına de "' 
cibince pazarlık günü olan 9·9-936 ~arşamba günti saat 14 tıJ'lete~ 
let levazım müdürlüğünde müteşekkil komisyona ibı"U e udilr•Ya 
şartnamesini görmek ve parasız almak üzere mezkur ıtı z...-Ay 
müracaat etmeleri ilan olunur. ( 700) ~ 

1.,avul\:çululi Enstitü .. 'U • 
J)lı·e ı.:törlüi!ünclerJ · 

Tavukçuluk en tıtusü ıcin ıs im ,. e evsafı a~ame ınde / ,. 
41 kalemden ibaret ve (2500) lira muhammen kı} metinde Jıe' 
devat açık eksiltme usulU ile satın alınacaktır. Şaı tnamel ',ınd 
saat 9 dan 12 ye ve 14 den 17 ye kadar Çenkırı caddesı u;cteı:lıle 
lunan Tavukçuluk En .. titüsu Direktbrlugünden ııJınır. 5 e l 
4 eylul 936 cuma günit saat 10 da ticaret odası vesikal.ırı ie bl' 
liralık muvakkat teminat makbuzu veya Banka mektupları de to 
te Keçiören yolu üzerinde Ankara tohum isJah enstitUsuıı z...... 

1 
nacak komisyona ba vurmaları. (506) ~ 

1 ASKERi FABRiKALAR UM UM MODORL
1
0GO 

SATIN ALMA KOMiSYONU JLANLAR 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEME.Sİ ıt 1Jı ıt\ 

Tahmin edilen bedeli (27000) lira olan yukarıda cınsl ~jsyo" ,. 
zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın atma J<o rf jle 1 

1
,. 

ca 22-10-936 tarihinde perşembe günü saat ıs de kapal! ~a de 1co~ 
le edilecektir. Şartname (bir) lira (35) kuruş mukabt~) lira>'' t. 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (202 . yona ' 1 • 
vi teklif mektublarını mezkC\.r günde saat 14 e kadar şorıı~ .,,,dde 
me1eri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun ~- ve attar'· 
rindeki ''esaikle mezkur gün ve saatte komisyona muraca 

(655) 2~4064 1 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELEfd.
1
si f ır 

Tahmin edilen bedeli ( 35000) lira olan }'ukarıda cıı ıcoıtı19~ ı 
malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın atına f ilC ılıcıall 
nunca 23.10.936 tarihinde cuma giınü saat 15 de kapalı za~15yo 1cl f 
edilecektir. Şartname bir lira 75 kuruş mukabilinde k~ a~i te tff 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2625 lirayı ~111e!C'. 1 ~t' 
mektuplarını mezkur gUnde saat 14 e kad. r komisyona ;'e j:ıde1'1.MS 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde e~ ) 2~ 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona ınüracnatları. <6 • 

. ıdt'11 • 
nkura A~Jiye Birinci Hukuk 1ahkt•ıı1e~~ıı' 

Ankarada saraç sinan mahallesinde 14 sayılı e~de f~~111ct t 
Ankarada Gümrüklerde evrakı müsbite kalemındc 

1 
soı1 ıı1 ' 

fmdan aleyhinize açtığı çocuk teslimi davası du.ruşrrıa~ôC t t ı· 
mahkemece Yılmazın Ahmede teslimine H-6-936 gun\ dC}ec ı 
yolu açık olmak üzere karar verilmi§tır. İşbu karar~ ~ı ete tctf'tıı',. 
niz varsa 5 eylül 936 gününden itibaren onbeş gün 1~ nacaat e4 yoliyle Ankara asliye birinci hukuk mhakemesine mur Z.,.... 
niz lüzumu tebli olunu!'. 

Ankara \ 7 ali1iğiııden : cJeııJ' 
Killtilr bakanlığının Etnoğrafya müzesi bahçe ~uv;:ı1 :ı~• :' 

çatı tamiratı 17.9.936 perşembe günü saat 15 de vıli eıcsiJtıtıC 
Nafıa müdürlüğü odasında toplanan kamisyonda açı 
retiyle ihale edilecektir. 

KeşH bedeli( 701) lira (72) kuruştan ilıarettir. rt • 
Teminatı muvakkatesi (52) lira (63) kuruştur. . 51 ve şJ ,et' 
İstekliler teminat makbuzlarile ticaret odası vesıJ<a urı ..,e -' 

mede yazdı diğer bilgilerle birlikte aşağıda yazılı g ud 
Nafıa kqmisyonuna gelmeleri. 113fıa 111 

Keşif ve şartnameleri görmek için her gUn vila~082 
1U2ün.e müracaatları. (715) 2, 
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Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı · 

1'uıu_·eli Nafia 
1 )irektörlüğüııden: ;\ktif 

Kasa: 
Altın lklfı kilogram 

<.:iimhuriyet t\1erktz Bankasının: 
29 Ağustos 1936 Vaziyeti 

LiRA LiRA 
.17.0tH • .319 Sermaye: 

Pasif 

LiRA 
l - Eksiltmeye konulan iş (Dördüncü umumi müfetti~ik mın

takasında takriben 102 kilometre uzunluğundaki Elaziz • Plür yo
lunun teıviyei türapiye, ırnai imalat ve makdam şose inşaatıdır.) 

Bu i~lerin tahmın edilen bedii (500.000) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve -evnk ftııtliırdır: 
A - Eksiltme şartnamesi 

Banknot 
, Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 

24 .026.24 ı ,08 
13.429.529,-

1.021.114.99 38.4 76.685.07 
İhtiyat akçesi ı 

Tedavüldeki banknotlaı 
:B - Mukavelename projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tcsviyei Türabiye. şose ve kargir inşaata naif" fenni sart-

name. 
E - Hususi şartname 
F - Silsileli fiat cetveli 
G - Taş, kum. su garfiği 
lstiyenler matbu nafıa işleri şeraiti umumiyesi ve fenni şartna

meyi dairede tetkik ve mutalea ve diğer şartnameleri ve cvra1<1 on 
iki buçuk lira bedel mukabilinde Ankara Nafia Vekaleti şoseler 
idaresinden ve Elaziz de Tunceli Nafia dairesinden alahilirleı. 

3 - 24-8-936 gününde yapılacak ihaleye talib çıkmadığından ek
siltme 18-9-936 tarihinde cuma günü saat 15 de Elaziz de Tunceli 
Nafia müdürlüğü bin nda yapılacaktır. 

4 -Eksiltme kapd ı zarf usliyle yapılacaktıı. 
5 - Eksiltmiye g ebilmek için isteklinin 23750 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka ticaret odası vesikasını ve Nafia 
vekiletinden istihsal edilmiş yol ve teferrüatı müteahhitliği ehli
yet vesikasını haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Elaziz de Tunceli vilayeti Nafia daire.ine 
getirerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilen mektubların nihayet 3 üncU maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmı, olması lazımdır. Poıtada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 667) 2-4065 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

Birinci Umumi Müfettişlikteıı: 
1 - Eksiltmiye konwılan İIJ: 
Diyarbekirin sur haricinde imar planına göre ayrılmı, olan yer

le yapılacak birinci umumt müfetti§lik ve yedinci kolordu kuman-
danlığı konakları inşaatulır. Bu in,aatın keşif bedelleri mecmuu 
ıtSS03) lira (36) kuruştur. 

2 - Bu işe ait ıartnam•"V'C evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projeli 
C - Bayındırlık i'leri genel şartnamesi 
D - Husuıi şartname 
E - Fenni tartname 
F - Ke§if 
G - Keşif hulaaası 
H - Projeler 
lsteldiler bu evrakı (S) lira bedel mukabilinde Diyarbekir de 

Birinci Umumi Müfettiflikten alabilirler. btanbul ve Ankara nafıa 
aıüdürlüklerine gönderilecek olan nushıılardan okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 28.9.936 pazartesi gi'inli saat (11) de Birinci U· 
JDumi Müfettiflikte yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf tı1uliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebihnek için: 

Türk lirası 
Hariçteki muhabirler ı 

Altın safi kilogram 4.398.244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evr<tkı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Haz ine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 

Deruhte edilen evrakı 
naktiye karşılığı esham 

A - ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerin' 
Tahvilat üzerine 

Hiısedarlar: 

Muhtelif: 

1.900.214,91 

6.186.482.30 

325.421,73 

8.623.16t.46 

ı ss. 748.563,-

lZ.064.611,--- -
2.177.000,-

13.230.247.49 

34.082.l 13,05. 
4.173.234,18 - .. ~ - - -

84.663.09 
16.687 .045,3S 

1 .900.214,91 

1!">.135.071,49 

146.683.952,-

15.407.247,49 

38.255.34 7 ,23 

16.771.708.44 

4.500.000.-
5. 724.167 ,59 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
f mdan vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavUle 
vazedilen 

Türk lira11 mevduatı: 

Döviz teahhüdab: 
Altına tahvili kabiJ dö\•İzler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif: 

158.748.563,-

12.()64.611,--- . 

146.683.952,-

16.000.000,- 162. 

14, 

4.688.294.97 

25. 779.564,Ztı 

Yekun 282.854.594,2Z 1 Yekun 282. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi o/o 5 1/ 1 altın üzerine avans '7 

Şehir Bahçesi Sinemasında 
9,15 Bu akşam 9,15 

Şen dul Operet 
Maurice Chevalier 

Pek yakında ,türkçe sözlü 

Söz bir Allah bir 

lLAN ŞARTLARI 
iş Arıyor 

Beher Beher 

r 

i\nkara Etnograf ya 

Madde 
l 

Müzesi Direktörlüğün 
Müze için 

8 Tethir camek1nı 
3 kapı kaaası 
1 l>ortatif merdiven 
lo Kapı taşhir kaidesi 
4 Depo dolabı 

12 - Acık eksiltme ne yapılacaktır. 
3 - Keş.if bedeli 1760 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 132 liradır. 
5 - İhaleye iştirak edeceklerin Anka~ Nafıa DirektörlU 

alacak1an fenni ehliyet ve Tecim odası vesikaları için iha1 
az 8 gün eve] müracaat etmeleri lazımdır. 

A - Arttırma ve eksiltme kanununun 17 inci mauaesıne uygun 
olarak (7163) liralık muvakkat teminat vermeleri. 

B - Ticaret odasında kayıtlı bulunup buna ait vesikasını göster
mesi. 

~ Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi 
- - I~ 

İngilizce, Almanca, Fransız
ca, ve Türkc;eyi bilir bir Bayan 
iş arıyor. 1613 müracaat. 

2-3979 

6 - TaliT'ller keşif ve şartnameyi her zaman mUzede g8 
ler. İhale 17.9.936 perııtembe giınU saat 15 de mUzede yanıl 

(714) 2-4084 

C - Resmi gazetenin 3297 sayılı nushasıncta çıkan talimatname· 
ye tevfikan Nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesika- ~ 
ıını haiz olması lazımdır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Diyarbekir de birinci Umumi MUfettişlik
teki münakasa komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede 
71zıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile 
iyice kapatılmıf bulunması lazımdır. Posta ile olacak gecikme-
~r kabul edilmez. (690) 2- 4070 

Jandarma genel Komutanlığı 
Ankara satınalıQ.a komisyonun· 

dan: 
ı - Ankarda müstakil tabu ihtiyacı için aşağıda yudı yiyecek 

ft yem ebiltmlye konulmu§tur. Eksiltmeleri hizalarında &6ıterl· 
len günde ytapılacaktır. 

2 - Eksiltme prtnameleri Jandarma genel karnutanhğı kuralın· 
lald komiıyonclan para111 elam alınabilir. Eksiltmiye girmek iıti• 
pnlerin prtnamelerinde paıh belğe ve ilk teminat makbuzlu tek· 
Uf mektublannı eksiltme mtinden en az bir saat evvel komisyona 
nrmiı olmaları. 
• En az 

kilo 

~Ekmek 120.000 

8. kırmızı biber 400 

Sabun 1400 
Beyaz kuru üzüm 1600 

C. Kuru ot 60,000 
Saman 50,000 

Baçok 
kilo 

190,000 

soo 

1600 
1800 

110,000 
80,000 

Tahmin 
bedeli 
Li. 

19,000 

150 

640 
405 

1195 
4400 
1200 -5600 

İhale günü 
saati 

tık 
teminat 

Li. 
u,:z5 18-9-936 cumıı. 

saat 11 
18-9-936 cuma 

saat 14 
Açık eksiltmesi. 

89 63 

19-9-936 cumar
tesi saat 10 

420 Lira 
(681) 2-4068 

Emniyet işleri Umum 
müdürlüğündeıı: 

1 - 936 senesinde zabıta memurları için diktirilecek azı (4270) 
~oğu (4696) takım elbise maa kasketin dikimi yirmi gün müddetle 
•e kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konulmustur • 

2 - Kasket dahil her takım elbisenin dikiş muhammen bedeli 
(411) kuruştur. 

3 - İhalesi 21-9-936 pazartesi günü saat 15 de Emniyet işleri 
Umum Müdürlliğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır 

4 - Ekailtmiye girecekler 14471ira 54 kuruşluk muvakkat temi
nat mektub veya makbuziyle ve 2490 sayılı kanunun 2-3 Uncu 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını . ihale 
ftktinden bir saat evvel komisyona varmeleri lizımdır. 

5 - Bu bapta fazlaca lsalaat almak .e 11rtnameslni ı&mek isti· 
Jenlerin Emniyet ifleri ım9lll midikltiiii -ilcGncU ':''=irile 
IOM mtincaat eylemeleri, (682) 

2 300 3 ~00 , 
4 ısc 5 ıoo 
6 80 7 40 
e 30 kuruştur. 
1 - Hayır işlerine ve yeni ~ 

çıkan kitaplara aid ilanlardan · 
3 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu yUz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve katı alika 
illntarından maktuan beı lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği l '1 Lira 30 Ura 
G Aylığı 9 ., lt5 n 
S Aylığı 5 ,, g ., 

Posta tıcreti gönderilmiyen 
mektublara cevab nrilmea. 

Satılık Eşya 
Mükemmel salon, yatak, ye

mek oda takımları satılıktır. Ye· 
nişehir birinci durak S. Sırrı cad
desi Apart. 3 No. 4 her giln öğle
den sonra görülebilir. 

2-4077 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, möble ve kon

forlu. Yenişehir, Tuna Cad. Yi
ğitkoşun S. 15 2-4075 

ZAYl 
Bezmcalem lisesi sekizinci si

nıftan aldığım tastiknamemi kay
bettim yenisini alcağımdan eski· 
sinin hükmü yoktur. 2-4074 

Memnune 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Jlf eşriyatı İdare 
eden Yuı ı,ıeri MUdUrU 
Nasuhi BAYDAR 

Çankın caddt!sl clvarmtı. 
Ulua B.aımeriade basılmlffır. 

Kiralık Oda 
Yenişehir İnkılab sokak No. 4 

"Kutlu" arkasında 

ZAYi 
Bisikletim için geçen sene 

Ankara ,arbayhğından aldığım 
(132) aayılı numara levhasını 
zayi ettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

İrfan GUnstören 
2-4084 

Satılık Ev 
Koyunpazarında Güneı kun· 

dura mqazatına mUracaat. 
Telefon: 3588 

2-4078 

Ankara Valilij\nden: 
Ankara Sanat okulu için alınacak malzeme 17.9.936 per 

nU saat 15 de vilayet binasında nafıa müdürlüğü odasında 
yapıJmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 2714 liradır. 
Muvakkat teminatı 203 lira 55 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminatları ve ticaret ooasr .,e 

,artnamede yazılı diğer bilgilerle birlikte yukarda yazılı 
atte eksiltme komisyonuna gelmeleri. 

Bu işe ait keşif evrakını görmek için nafıa mUdUrlU 
caatları. (716) 2-4083 

Ankara P. T. T. 
Başmüdürlüğün 

Poıta muhabere maddeleriyle posta havale ve lrı~tlt 
dereli mektup ve posta paketleri Uzerterindekl tenzlll~.~e 
bu ayın altıncı pazar günU batlanacaktır. Her tUrlO DJP 

tahanelerden alrnbilir. (70S) z-4019 

Harita Genel Direktörlüğünden: 
ı - Harita Genel direktörlüğü kıta erleriyle hayvanatı için aşağı da muhammen bedetler1J1' 

darları ve eksiltme günleri yazılı yiyecek ile yakacak açık eksiltme ile satın alınacaktır. ._, rill 
2 - Talihler ayrı ay.rı yapılan şartnameleri görmek için her gün ve eksiltmeye girecea.ı.1 

muvakkat teminat makbuzlariyle vaktmda Cebeci Harita Genel direktörlüğü satın alına kooııs 
gelmeleri. 
Muhammen bedel Mikdarı. Teminatı muvakkate Eksiltme T. GUn 
Lira kuruş C 1 N S 1 
1740 00 Arpa 

Kilo Lira Kuruı 
58000 130 50 3/9/ 936 

375 00 Saman 25000 28 13 3/ 9/ 936 
1600 00 Kuru ot 40000 120 00 3/ 9/ 936 
120 00 Pirinç 
112 00 Toz şeker 
210 00 Kuru fasulya 
245 00 Mercimek 

600 9 00 4/ 9;936 
400 8 40 4/ 9/ 936 

3000 ıs 75 4. 91936 
3500 18 38 4/ 9/ 936 

280 00 Bulgur 3500 21 00 4 9/ 936 
4500 00 Kok kömürü 150 ton 337 su 5 19 936 
5526 00 Sade yağı 

96 00 Tuz 
6140 
1200 

YENJ 

414 45 7/ 9 936 
7 20 7/ 9/ 936 

SİNEMA 
BU GECE 

MAYERLING 

GONDOZ lKl FiLM 

!t - MA YERLİNG 2 - PRİMADONNA 

Perşembca 
,, 

" Curm 
,, 
,, 
,, 
,, 

Cumartesi 
pazartesi 

,, 
(502) 
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