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Son, lıaberler üç·· n~Ü 
sayf aınızdad r 

HER YERDE 5 KURUŞ 

bucukta kara u1arımıza girdi 

~irili mısalir ilkemizde 
B. Löbrön general 
llyd:- Snıiglıı 11e 

nışan verdi 

kır al dün saat sekiz ... Majeste 
Ko .. atepe deı·esi önünde, umumi barbda bahnı olan Trİ) onıf zırhlı, ı 
niıı hiltıra 

1 
uh'1 ve heyecanlı bir töı-enle taziz ediler J tiirk 

tarafından hazırlaııan çelen) hürmeti ·uya hıra] ıldı 

d ııİ7JCİJ ri
deııİ7~i)eri 

Kocatepe distroyerl, 3 (A.A.) - A· 
nadolu Ajansının hususi muhabiri bil· 

Sedditbaliirde mezarlıkları ziyaret eden ve Çanakkale ve Kilya ya d<ı 
uğrayan büyük misafir,lıertaraftalıalkın coşkun gösterileriyle karşılnııdı 

M:aje, te kıral Conk bayırındakiMehmedcik abidesini 
ziyaret ederek abideye bir <;elenk koydurdu 

• 

\. tt 
diriyor: İngiltere Kıralı Sa Majeste Edvard'ı 
karşılamağa memur Orgeneral Fahret• 
tin Altay'ın bulunduğu Adatepe di • 
troyeri ile ona refakat etmekte ol n 
Kocatepe, bu sabah saat sekızde İmroz 
açıklarında bulunuyorlardı. O dakıka· 
da da Sa. MaJcstenın bulunduklar Nah• 
hn yatı ile yata refakat eden H-89 ve 
H-92 distro.rerteri ufukta gözülcmü • 

!erdir. 
Nnhlin h m bır se) ır ılc yol al· 

makta idi. Di troyer1erımiı s at tam 
sekiz buçukta prova hattı ni amında 
Nahlin y tının >anından aykırı s irle 

g ~mı ,; m ırn ın n t r • 
fında çimarıva > apmr olan denızcıle• 

• d f " I" rimiz Sa Ma1este } ı üç e a ya a 
diye ellimlamrşlardrr. Bu mera im e • 
na rnda gemıler grandi direklerine in· 

giliz bandıra ını çekmişlerdir. • 
Bu dakik da N hlin } atı bnde ve 

onu takıben H-89, H-9l, Adatepe ve Ko· 
catepe dbtro rleri prova hattı ni a• 
mında Sa Maıeste'nin biraz sonra top· 

raklarımrıa ilk olarak avak basacakları 
Seddillbahire do ru yol atmaktadırlar. 

(Sonu 5. ınci ayfscf ) 

, 

llA .. UETI I l~GllJZ Klll ti 
El>J AllD J ili Bl GV 
I 1' 4 IJLI. GELll OR 
Bu le ıle bliy k mı fmn, 

N h/ın y tıyle kırım ıdcn bir 

torpıdomu un, Gclıboludski ıngı
lı nıcz rll mdan bır kı mrnın rl' • 

ımnı koyuyoruz.. • 

Gt!tıer I Rydı - Smigly 

p rıı, 3 (A A ) - Cumur rel ı B. 
Löbron, bır e~ıd re minden sonra gc• 
ner 1 R) d • $mıtl> '> e Len on donör 
n anın n bUyUk h sını vcrmi tir. 

f mwı·ıcılor lJitti 

R m , 3 (A A ) - Gen r, l RyaE ,. 
mıgly ılc general Gamlcn'in ha ır im• 

lunduklau m ncvr lar bu s b h ımal 

uvvctlerının Lır hucumu ılc bltmı tir. 
Bu hücumdan ncc h rckete C çcn t n 
l r, sisten ı tıfade ederek aUratlc ıık' 
hedeflerine \•arını l r ve m kinah bır 

la} d ccnupt n ta11rru a çmi tir 

O n ral Rıd - Smı ly hu usı lıır • 
r ba lçlndc manevraların büyuk bir k111• 
rnını taklh etml ve makinah bomba 
m nevra ı bllh s at k mı çekmı t r. 

Gl•m•ral n, d.. • migl . aıı ide 
N n l, 3 (A. A) - Gener l Rydp;. 

Smı '.Y ile genernl Q mlen, N nsl fBl'• 
bayı, ılbayı ve yirminci kolordu kum n• 
danı t r hnd n St nl lal meydanında 
toplanan halkın heyecanı rasmda kar• 
gıl nmı !ardır. 

(Sonu 2. inci stıyf ada) 

Irun un vaziyeti ümidsiz ... 
.. Fakat lıül üınetçüer nıukav m te hazır
landılar; çarpışnıala rda iki bin kişi öldü 

Belediyeler bankası umumi 
heyeti dün toı>landı 

trun harbı, ihtilalin başlangıcmdanberi 
yapılan çarpışmaların en çetini oldu 

Behobia, 3 (A. A) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Jbtililcılerin dun saat 17 .30 da La 

punça'yı ve saat l .3S de Sen Maraial 
kalesini ele geçirmeleri üzerine trun'· 
da vaziyet Umidsiz:leşmı tir. Zira ıhtı· 
ıatciler, l bSkım olan b t tepe• 
ıerı ele geç mıı bır vaziyette bulun• 

maktadırlar. 
ttıtiUilcller, taarruz hareketlerinı ı 

kUınet kuvvetlerinin dinde bulunan l · 

riarte dağına karıı tiddetll bir bombar· 
drman yapmak suretiyle hazırlanmıglar• 
dır. lhtililcilerin pıyade kuvveti, aaaat 
13.30 da hükumet kuvvetlerinin mevzi• 
lerine kargı hücuma katkı mıştır. 

La Punça, ıon gunlerde kendisin· 
den ıık sık bahscdllmış olan 4.ırhh tren 
sayesinde anudane b r mukavemet gös· 
termi tir. 'Oç saat muk vemctten ıonra 
ihtılilcıler, sa t 17.lS de 500 metre bır 
me rey } tıkla l zaman ırhh tren 
ç kı m ı ve u ç yrek s at sonra da 
kr llığın s rı ve krnnız:ı hayra 1 a ıl· 

mı ır 

B mevzıi mudnf a e 1 ol n 1 alk· 
çrl r ceph ine men up büttin milisi 

1 
er, 

bulundukları mcvz lerde öldtlrulmuşler-
d r. Bunların arasında fransız 1 • aman 
v italy n ve b lçikalı olmak üzere: bır 
çok yabancı g nullUler de vardır. 

Yalnız ıekı n mılis kaçmağa ve it• 

nrrı şmağa muvaffak olmu lardır. Fran
sız memurları, bunların silihlarınr al· 

mı tardır. 

• Aynı saatte ihtılitciler, Bc:hobia ıeh· ı 
rlnın vıroılırındaki evlere kadar yak-

lr•u: civarında kınlı ~ırpışımları ufıne lqmıt bulunuyorlardı. Buralarda halk 
olan lCon~ı adlı tıtffil (Sonu S. inci n1lıdı) 

Ba":ka935 mali yılı sonuna kadar 
beledıyelerle üç milyon liraya yakııı, 

muamele yapmıstır 
Belediyeler bankaaı umumi heyetf 

dun saa~ ıs de Divanr rnuhHebat bina· 
ıında Dtvanı muhasebat reisi B S f , . ey t 

Oran rn ba§kanlığmda toplanrruı ve ruz• 
namenin birinci maddesi olarak id 

1 
• are 

mec ısı raporu okunmuıtur. 
ld re meclı i, raporunda g35 malı yı

lı içinde bankanın belit başlı işlerim an· 

!atmaktadır. Raporda deniliyor kı: 
1 - Beled' l • · " ıye enmı ın esaslı aınm• 

hizmetine uygun olan talcb ve ihtiyaç• 
ları bankamızca Jcap1talin mll aade 1 ve 
gösterilen temınatın klfa} eti nisbct d . VI 
erecesınde ve mlisavı muamele d . • aır -

ıtndc temin olunarak belcdiyclerımİ7.İn 
(Sonu 4. üncü s yfııd ) 
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~IR 
ŞIEVD!EN 

----~---------~o ~A~~ 
Gazetecinin 4linlt>nme hakkı 

Bulgaristan Gazeteciler Bırl{ğiniıı, Solyadan yirmi kilometre kadnr 
uzakta Bankı adında, gıızel bir yerde bir "dinlenme evi,, inşasına başlat
tıgım son gelen La Parole Bulgare gazetesi r.azryor. 

Ne cumartesiyi, ne de pazarı akıllarına bile gctirmlycrek okrırlarrna şu 
• birkaç yaprıığı üzüle çekine hergün sunan gazeteci, dinlenme hakkını ken

di kendine dahi tanımayan acaip bir İnS3ndır. 
Şimdi bul gar arkadaşlarımız, bir dinlenme evi yaptırarak böyle bir hak

laTI olduğunu iddiaya kalkışıyorlar. 
Bizlerden ayrrlıyorlar mı? Yoksa bizler de onlara mı uymalzyız? 

Bir )a bahsi 

Yaş bahsi, en ziyade kadmlau 
Jlgilendırir, sinirlendirir, sanmz. 
Halbuki zamanımızda bu bahis, iki 
dünya mecmualarını biribirine dü
şürecek kadar ehemiyet kazanmıştır. 

Minimini ve sevimli sinema yıl
dızı Sbirley Templc'i tanır ve se
versiniz. Bir İngiliz gazetesi, bu 
yavrucağız haklunda şunları yaz. 
mı§: .'Bu yzldız, küçük bir çocuk 
değildir; otuz ya§ztıda bir cücedir. 
Kendisi gibi bir de cüce kocası var
dır." 

Bir amerikan mecmuası. bu if ti
rayı doğrulamak iyin Shirley'in do
ğum vesikasını basarak bu küçük 
yıldızın, 23 nisan 1929 da saat do
kuzda doğmuş olduğunu ilan ve tev
sik ediyor. Shirley'in babası George 
Temple bu vesikayı daimi surette el 
~antasında ta~ımalrta imiş. 

Yaş meselesi/ Fakat Shirlry de, 
kadın olmağa namzed değil mil 

Çiıı kadmları 

işmn;ılık ,ampiyonu 

Dilnyamn en şişman ve en agır 

adamı Daniel Lambert, S§Bğı yuka

rı 275 kilo ağulığznda ve otuz do

kuz yaşındadır. Vücudunun çevresi 

üç metre kadar tutuyor. 

Ônümüzdeki seçimde Çı'n kadınlarına da rey vermek hakkı verileceği 

haber veriliyor. Bu karar, oradaki sulrajetlerin faaliyetleri sayesinde ol· 
muştur. 

Kadınları eve ka,,,.anJak istij'enlcr kadınların bu yeni muvallakıyetini 
de öğrensinler, 

lliı çiıı Jiı~ali 

Şanglıay'da iki cildlik buyuk bir Çin lügati basılmış. Her cildde üç bin 
sayla bulunuyor ve bütün lügatte kuJ/amlan harf veya şekil1erin mecmuu 
7 milyonu tutuyor. Yeni kelime ve mefhumları ifade edebilmek için bu 
lügatte ~inlilerin ıimdiye kadar görüp bilmedikleri §ekil/er de icad edil· 

mi~tlr. Mesela, bu kadar eski medeniyetlerine rağmen çincede ''asansör'' ü 
ifade edecek bir kelime olmadığı ifin bu modern vasıtayı anlatmak üzere 
yeni bir kelime yapmak ve yem bir §ekil vücuda getirmek J§um gelmiftir. 

Medeniyetin ilerlemesi Çin dili "e çiııli beyni irin bir felaket olacak 
desenize/ 

Empcı·ya)iı;t tarelt•r 

Noyes Viner jurnal gazetesıne Londra'daı1 bildirildigine göre, cenu
bi Afrika ile cenubi Amerikt> artısında bulunan Tristan dö Kunher adasın
daki fareler. her tarafa yığın halinde saldırmağa ba§lamışlardır. 

Adada ya§ayaıı 161 aile adayı bırakıp kafmak tehlikesi kat§ısındadır. 
Bu adadan lngiltere'ye dönmüf olan v:ıpur kaptanrnın anlattığrna 

balulıısa, fareler tekmil tarlalardaki ekinleri siJı'p süpürdükten sonra 
!;İmdi evlere saldırmağa koyulmu~Jardır. 

lnsanJarın istila huyu, bir milletten öteki millete sirayet devrı"ni bi
tirdi de galiba f a

0

rclere kadar geçti. lnsan emperyalizmi haberlerini o ka
dar kanrksadık ki artık fare emperyalizmine şaşacağımız gelmiyor. 

•••••• GüNLi.1K TAKViM ·--· 
J 6 Cemaziyelahır 1 3 5 5 

22 Ağustos 1352 

.. Hıdıre11ez 122 

Güneıin doğması 5,30 

Güneşin batması 18,39 

4 EYLÜL 1936 CUMA 

- S vas kongresinin açılı§ı (919) 

- lzmirde birinci 9 eylfil sergisi açıldı (927). 

- Borç için hapis usulü kalktı ve bu yüzden ha-
pishanede olanlar salıverildi. (929) • 

- İstanbulda kasırga çıktı, hayli zarar yaptı 
(930). 

- Yeni icra ve iflas kanununun tatbikine baş
landı (932). 

Profesor Nimbusun mac('ral rr. S.ıçu zatnıa ilacı neye yarar l 

Mua limle ·· • 
ız 

ı loskova la 
Moskova, 3 (A. A.) - Türkıyc Kül· 

tur bakanlıgı meslckı tcdrısat genel di
rektörü B. Ru tiı'nün başkanhgı altın
da bulunan bir turk pedagog heyeti 2 
eyliılde buraya gelmiştır. Heyet, istas
yonda türk buyuk elçıligi memurları, 

dış işleri komiserligı ark bürosu şefi, 
yiıksek mektepler direktOrlügü şefi, in
turıst başkanı ve Sovyet Rusya ile ya
bancı memleketler arasında kiiltür mu
nasebctleri cemiyetinin delegeleri ile 
basın mensupları tarafından selamlan

mıştır. 

KüJtur komıseri Bubnov türk peda
gogları şcrefıne bir ziyafet vermiştir. 
Bütün türk heyeti, Türkiye büyük elçi
liği memurları, işgüder, B. Ferruh, B. 
Karahan, Kerjentzev Kcjlank, Voke ce
miyeti başkanı ile B. Arrasev, dış i leri 
ve kültür komiserliği erkanı bu ziya· 
fette hazır bulunmuşlardır. B. Bubnov 
ile heyet başkanı B. Ruştü nutuklar te
ati etmişlerdir. 

B. Tanrıöver romen dış 
bakaniyle konuştu 
Bükreş, 3 (A.A.) - Tilrlriye elçisi 

B. Süphi Tannöver, dıf if)eri bakanı 

tarafından kabul olunmuştur. 

İki şeker mütehassısı 

Turhal' da 
Turhal, 3 (A.A.) - Beynelmilel~ 

ker anayiinde tanınmış mütehassıslar· 
dan profesör Spenklerle Doktor Maycr 
şeker sanayilmizdeki tekfimülü tetkik 
etmek üzere Turhala gelmiş ve fabrika· 
daki incelemelerine başlamışlardır. 

Ş. Karahisar belediyesinin 
kararları 

Ş.K. Hisar, 3 (A.A.) - Bugün top· 
lanan belfıdiye meclisi 1936 büdcesini 
tatbik ve tasdik etmiştir. Meclis kadın· 
]arımı.un manto giymelerini kararlaştır 
mış ve bu kararın cumuriyet bayramına 
kadar tatbikini onaylamıştır. 

DiL KÖŞESi: 

"1936 Olimpiyadına iştirak eden 
Türk sporcuları onuruna dün Taksim 
stadında yapılan tören .. " 

Görülüyor ki ''onur" kelimesi bura
da ''§erci'' manasına kullanrlmıştır. 
Halbuki, halk dilimizde kullanılan şu 
''onur" tabirı' izzeti ne! is manasınadır. 
ve dilimizde bu terkibli tabiriıı yerini 
nlması daha münasibtir. Gene §ere! 
manasına lransıua ''honneur'' kelime
sinin teJalfuz şekli o/tın ''onör'1 ü kul
lanmak büsblltün hoşa gitmiyen bir şey 
oluyor. 

"Spor erk~kçe, mertçe oldugu za
man pehlivanlarımızın en küçüğü kan 
kırmızı çıkıp dünya şampiyonh1ğu 

alır.'' 

Spo,cuyu, '"karı kırrnrzı'' çıkartarak 
karpuza benzetmek hayli orijinal bir 
teşbih olsa gerek. Biz dunya şampi

yonluğu almak için karpuz olmak icab 
edeceğini bilmiyorduk, şimdi öğrendik. 

* 
"Mı.iteakiben maarif muduru ve be-

lediye reisi birer söz söyliyerek ..• " 
Bu cumlede ''birer" kelime i fazla 

ve kuJlanılması bir hatadır. Çünkü bah
scdileıı adamlar herhalde bir söz degil, 
fakat yalnız söz söylemişlerdir. 

{Le Tournal'den) 

il knrumun n 
genel nıerkez 

ı,urulu 
İstanbul, 3 (A.A) - Turk Dil Ku· 

rumu Genel Sekreterlıgınden. 
Oçuncu dil kurultayı bitm~tır. Ku

rultayın kabul ettiği yeni ana tüzüğe 
gore kurum genel merkez kurulu soyle 
seçilmistir · 

Ba kan: Saffet Arıkan, kültür ba
kanı. Erzincan saylavı. 

Genel sekreter: İbrahim Necmi Dil· 
men, Burdur saylavı. 

Sayman- Besim Atalay, Kütahya say 

lcivı. 

Üyeler: Ahmed Cevad Emre, Çanak
kale saylavı, Ali Canıb Yöntem, Ordu 
saylavı, Hasan Reşid Tankut, Maraş 
saylavı, İsmail Müştak Mayakon, Siird 
saylavr, Naim Onat, Konya aylavı, Re· 
fet tllgen, Urfa 6aylavı. 

Yeni genel merkez kurulu toplana
rak etimoloji kolbaşhğma Hasan Re
tid Tankut'u, gramer • entaks kolba t· 
lığına Ahmed Cevad Emre'yi, lügat • 
filoloji kolbaşılığına Ali Canib Yöntem'i, 
terim kolbaşılığına Refet Ülgen'i derle
me kolba ılığına Naim Onat'ı, yayın 

kolbaşılığına İsmail Müştak Mayakon'u 
aeçmiştjr. 

Çocuk Esirgeme Kuru
munun yardımları 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer· 
kezi tarafından 1.8.936 dan 1.9.936 tari
hine kadar 2153 çocuğa yardım edilmiş
tir. 

Bunlardan 561 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde ba
kılmış ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş bakımı evinde de 415 ço· 
cuğun di teri bakılmış vo tı davi edil· 
miştir • 

Süt damlasından hergiın 87 çocuğa 

parasız süt verilmiş ve bir ay.da yekQn 
olarak 1023 kilo bedava süt dağıtılmış
tır. 

1080 çocuk ve anne genel merkez 

B. Löbrön. general 
• 

n.ısan 
"" 

( Başı 1. inci sayfada ) 
Bir piyade alayı tarafından yapılan 

selam resminden sonra misafir general 
geçid resminde hazır bulunmuştur. 

Şehir, bayram günlerine mahsus bir 
canhlık göstermektedir. Hükümet dai
resi, otel ve şehir bütün gece donanrmş
tır. 

Gencrol, herıdisi11e lwı·§ı göst.e
rilen misa/irperverlik·um 

çok memnun 
Vcrdön, 3 (A. A.) - Dün sü bakanı 

B. Daladye tarafından şerefine verilen 
bir ziyafette, general Rydz - Smigly bir 
nutuk soyliyerek kendisine karşı göste
rilmiş olan misafirperverlikten dolayı 

fransız hükümetine teşekkür etmiş ve 
şunalrı ilave etmiştir: 

"...., General Gamlen'in geçenlerde 
Polonya ordusuna yapmış olduğu ziya-

'"'iizii n geli§ 

4 EYLÜL 1 

İzmir, 3 (A.A ) - lki 

fuvar 30 bin kişi tarafındall 

lunmuştur. Boş pav} on kal 

zı mue seselerden pavyon ıÇ~ 
atlar vuku bulmatkadır. fuf 

yade gôzc ilişen Sümerb.a11Jrı 
pavyonlariyle, sovyetler P' edil 
Diğerleri de dikkati çekınelıt 
ve elen pavyonlan yer icabt 

kalmışlardır. 

Yeknazarda zarafetleriyle da 

maktadırlar. Trakya pavy~~ 
ve zarif olmakla beraber gö 

ğer bır eser olmu tur. T~!'.,~ 
bütün yer ürünleri, ınadenletİ1; 
rikalanrun mamfılatı kısıın ~ 
mış ve her kısım başında . IC 
grafik levhalar asılmak surcClf 

bil yayı kolaylıkla canlandıran 

halini almı ur. Diğer pav)'~ 
kalade bir intizam içinde~ 
geçen yıllara nazarC'n her 
mül etmiş ve etmektedir. 

Bolu, 3 (A.A.) - Bolu 
.. aç.ıdı. J1 

sene olduğu gibi bugun c4"iJ 
tarihine kadar bet gün de'\'..,, ~ 

Uray tarafından panayır 
eıerf 

barakalar yapılmış ve gC"ıC d""JI 
le tenvir edilmiştir. Çocuk~ 
davullar ve milli oyunlarla 

. gada' '"'J 
danı adeta bay ram yen 4"1' 

· atUIY'' eğlencelidir. Bu yılkı P a1ıf 
}abalık daha neşeli ve daha ;J 
geçiyor. ~'.A· 

~========t,ıe~ 
banyolarından istifade etı?l e 

Yardım irin genel ınerlt''.,. 
:ıı rra ;r 

ran 10 yok ul çocuğa .,~~ 
1 
~ 

para yardımı yapılmış~ .. 

Rydz -Sınial11 I' 
verdi "' 

k deriO 
reti iade etmek Uzcre, ç?r doıtl"• ~ 
yecan ve çok samimi bı didl· Ol",. 
besliycrek Fransa'ya gel ~ 

. 'da 1.<atfl Gamlen'm Polonya 1' r,,J 
mimi hislere Fransa'ya aY~le" 4'.ı 

•• tCJ1 iJI dnnberi bana karşı gos uıcci 
hisleri fransız ordu ve J1l .. c)I 

1 . arası .. 
lonya ordu ve mil etı ktedit~" -
sıkı bağları teyid etın~ 

1 
ıacr 

General Rydz • sınıg ~il ~ 
dunun zaferlerini ve tıi' #; 
harbdan sonra Paris'e yap .- ;i-; 
hatırlatarak demiştir ki: ~ .. l ~~ 

"- Ben burada rnare~e~ vJt 
nin fikirleriıil devaın ettı . ,, 
lunmakla bahtiyarım. ıııJJl~ 

dtı&U 
General fransız or ,aıl 

şeflerini hürmetle anarak ~ ~ 
tirmiş ve B. Daladye ve oebiııl 
ve milletinin şerefine ıca 
mıştrr. 

• 

kadar yayan yürüdüm. 
Bu yol, yeni açılmış ve 
Ankaranın en işe yarar 
ikinci - caddelerinden bi· 
risi olmuştur. Harab ve 
ahşab evleri yıkarak a
çılan düzgün bir cadde, 
iki yanındaki evlere bir 
mamurlaşmak, güzelkş

mek şevkini de getırı
yor: Burada yeni evler 
yapılmağa. eskileri diı· 

zeltilmege baq)anmışt1r. 
Sol tarafta yarısından 

kesilmiş bir ev gördüm 
ki dışardan gorünen iç 
odalarından bir tanesi, 
eski türk iç • mimarisi
ne göre yaprlmrş ve pen
cereleri guzel, kesik ve 

Dönüşte t metpaşc1 
Enstitiısüniın önun

den otobüse bindim. Giı· 
:ıel asfalt iizerindc: bu 
nakıl vasıtasının orta 



-4 EYLOL 1936 CUMA a 

'ıyosol 

Avrupanııı eski ıııirasf 
cil edilir. Sıra ile Felemeıı~ - ~:; 

''Avrupa'nın eski mirası" di
Yoruı, rünkü bazr Avrupa devlet-1 . . J: • 

~nnın 1918 derı sonra ele geçır-
dıkleri bir miras vardır ki, bunda1! 
~v.rupa'nm yalnız bau devl~tle~ı 
stılade cdegelmi§lerdir. Eskı ,mı

ras. halbuki, bugünkü Avrupa nın 
tamamına, 19 uncu asır A vrupası 
tar.alından, ·olduğu gibi de~ro~
hıuştur. Bunun için, ve, yem mı
tasın tetkikini bir diğer yazımıza 
~'rakarak. •·eski miras'' ı bir göz
den geçirelim. 

Bu "eski mira~" ın durmadan 
artan bir servet halinde biriktiril
ın7si, Avrupa'da toplanmış olan 
'lllılletlcrin bir yandan islanı dev
letlerinin lıiicumlarını durdurma· 
la.rı ve bir yandan da büyük de
llızlerc doğru acılmalart ile ba~· 
~ar. Ve 'hiç şüph~ yok ki bu işte. 
~alya ncumuriyet/criyle lsparıya. 

ortekiz ve Felemenk'in hesabı
na ilk biiyük şeref payı dü~er. 

1',akat. Avrupa dışındaki deniz
a§ırı devletlerin ve camialarm 
Peyderpey mağlüb edilerek nıem
leketlerinirı ya doğrudaıı doğruya 
"e Yahut ticaret kanalından ele 
geçirilmeleri işini ileri götüren
ler, lransızlar ve bilhassa in1riliz
le ·ı· k. • r olmuştur. Hatta denilebı rr ~· 
111Cİli7.ler, bu işi kemal derecesı
n.e getirdikten maada, istikla.1/e
rın-e malik milJetler arasmda da 
bfr nevi servet ve rıü/uz hierarşisi 
~e-vdana getirerek. "19 unc~, asır 
Cıhan İmparatorluğu elıramı nın 
tepPsine kendileri oturmağa mu· 
"al!Ak olmuşlardır. • 

Bu bakımdan. 19 urıcu asır cı
han medeniyeti demek daha dar 
nıanasmda Avrupa medeniyeti ve 
e .. d · ·ı· me-·• ar manasrnda da ıngı ız 
denivcti demektir. 

Bu iddiamız da bir mütearele 
OlduP.undan, üzerinde fazla dura
cak de;;iliz. Yalnız sunu hat~rla· 
tarım ki, bütün mi/Jetlerin ~det 
kanıu~larırida bir vahancı kelıme
.l'e VP hu yabancı kelime ile bera
ber hir merak. heves ve zihniyete 
I' " 1 • ,,, astlr:1rsrnız: ang omanıe. 

''Düııvamn en iyi. en sağl~m 
TnaTı inviliz malıdır. Ve bu, çelık
ten ba /ar." 

''Dünyada, in'!iliz gibi yemek 
~em,..k, in({ilİZ gibi spor Y~~m~k~ 
ıngfliz gibi ~eyinmPk, i11gılız gıbı 
koıın~mak 18.zımdır.'' 

''lngilterc, er gec galib~i~. Ye· 
pa11n politika İngiliz po1ıtıkası· 
'dır." 

J "lngıliz bayraırı. Jngiliı lirası. 
ngiliz pasaportu." . • 

1 Şte ''anglomarıie" kelimesının 
hatırrı 1tetirebileceiti bu scyl~r, ( 1) 
Ceaı:vizlilerin btınkerli/!int;· 1~~~~
l).-ol ve vorte'lcizlilerin denızr.ı/ıp.!
be, f Plemenklileri11 namus~fı~ tf
Caıetine ve kısa Avru"a tarıhtnın 
~Bvd.-.tt' ... b .. t .. n ileri kıvmetlcre, . ı~ı u u I . te 
enin-le VP ~nn11nfla ir11TilİZ erın -
\.ari(ç c>ttiklerini arı/Rtır. .. 

Bu bövle olmakla berabe~. dun
J'<inm kültür ve teknik mırasınB 
\le ayrıca da ele geçirilmiş kıta/a
tına ve deııizlerine tasa~r~I. etmek 
hakkı, Avrupa milletlerı ıçın k?l
lek.ti! bir haktır, Hierarsi'ye ~:a~ 
~et olunması şartiyle. Hierarşı ~ 
tiayet etmiyenlerin cezaları bu
~Üktür. I ngiltere, artık ~n selle 
•çinde mi otrız sene içınde mı. 
b · b. ko· Unların alevhinc mut!Pka ır 
lisyoıı hazırlar ve bun1rm mulla· 

ka tım:ma getirir. O kadar kı. n-
. ıarı ce· C1lter<''11in 11iuum boıP 7 

1 k 
· ·· asır ı 

2.a>:.q c:amt rrmaı;;ı. ~n uç bir 
tarıh ir;..,,1,. 11ir tr~dısyon ve 
ll~ıı1 h~lini almıştır. • 

1 . . yapnıaga 
• ngılterc, koalısyo11 .. .. her 
daima mııvallak olur çunku 
defasında cihan asayişinin. cihan 
ı· · ı rans ıcarct meni aatlermin, '°..e • 
~e hürriyet fikrinin müdalıı ke; 
disidir. Ve kala tutan millet, bf; 

erlerinin rıazarmda, er geç 
t ı h' ve te • ıı h düşmanı olarak teş ır ..____ -

(1) Bu husu t F lih Rtfkr At y:ın 
•1'aymıs Kıyı/art'' dlı erim tavsıye 
deri~. 

an a Fransa - Almanya, ıngı .. 
p ~ y k- hkcmesinin önünde h~
yukse ma . ahkDmı
kümlerini gi;ymış/er v~ m. l a· 
Y

et müddetlerini geçırll!ı~ke~ dı~~i 
. yılın bırı tır ı5 

On bınlerce ,, yeni bir ter· 
b•1 •1 · ''Rönesans 
' .g_ı e.r': I ve avrupalılars 

kibın ıçınc a mış 

maletmiş~i~. . dokuzuncu 
On sekızıncı ve oıı . 

.. h avrupatılar.ın elme, 
a ır futu atı, .. ·· hut 
bütün dünyayı, ya somu~g~ ya 

ar olarak teslim ctmıştır. 
paz Ve A ya milletlerinin ya!n!z 

1 ... ·ıe Latın 
"kara medenivct crı ı . 

mi/letleri11 "A~de~iz ;ıI':ı:~f :':::k 
leri" ne mukabıl, ıng ·ık "dt>niı-

"d 'ndc Avrupa. ı • ve ı arcsı "han medenı-
lcr ve krtalar s~ası cı allak ol
yeti" ni kıırmags muv 

mııştur. . b·' ük mirası, bu· 
Avrupa nm uy . k 

d 
Bu sadece ekonomık v~ te -

ur. , .. ·ıd' Bu ınsan-nik bir miras degı ır. , 
lığm on binlerce yıl zarlında v~ 
kendinde meknuz olan tanrıs:_ 

inde meydana ge ı 
vasıllar sayes . b ·r muhassa-
rebildiği de~er!e;ın 

1 
1

11 
hepimi· 

/asıdır. Hepımızın ola b'·ımi~ olan 
zin emeğiyle var o a ı 
mukaddes bir mir~stır. ü he iz 

Avrupa. bu mırssı. ş p •. 
ve asaletını 

ki işlemiş, çoğaJt~ış. götürmü~-
bir mikdar daha ı erı ken ona 
tür H cm bunu yapar ' H • 

"ı b c/a baülanmıştır da. at-can a a"" ,, . .. 
d k . bütün bu escrı, mun· 

tlı o ka ar 1• • • , k di eseri zanndmıştır. 
hasıran en k b · gu 
V /blis'c taş çıksrtaca ır -
ru~ ile kendi dışında kalan .nıem
Iekctlcri ve milletleri bu mı~a_s~n 
iskat etmek hakktnı ken ın e 
örmeğe kslkı mıştrr: Milletle~c 

g.. ğ' mübah ilan ctmış, 
hukmetme 1 • .. •• •• k n .. e bir lclselı goruşu e -
buna gor b ·; gösterdikten 
di insanlarına ta ıd b" ''baeo ya-

.. k'lerine e ır "" 
sonra ote 1 

"' ve kabul 
zısı'' olarak aşılsmaga 
ettirme~e çalı~m~tır. oa'da bu fi· 

Bugiirı ddahi. devruolmad;ğı ka· 
• h" b·r cvır 

kır, ıç ı d r ve rıc şefleri ne de 
dar revaçta ı '. . . ·ıeri cksıktır. 
nazarıyecı Burhan BELGE 

- d I t rl•/orm lwl lmıd" 1 J , •• .("' 
/il, irler ini Mldirıli 

3 (
A A.) _ :Mıll tler ccm • 

Cen HC. il 1 
dan on barı mı et er 

• n 54 az sın • 
yetını 1 sl h kkında fı· 

• t 'n ısl hı mc e 
cemıye ın • terdır Bunlar, şu dev· 
kirlerini b ldırmı Sov;etler bırliği, Ar
letlerdir. 'F ran • 1 ,. Lltvanya, Es· 

"· Uruguay. sves• 
J a Kolombl, Norveç, yeni 
tonya, Lctony ' 
z land. 

ULUS 

INCt l.. TERE'DE: 

il. f;<lcn ıwsw 
Londra, 3 ( A. 

A.) - B. Eden, 
imdi hafif bir au 

çiçeğine. t u t u 1 -
muş t u r. Bu 
yiu:den, vazife· 
sine bir muddct 
devam cdcmiyc
cektir. Kendi ı, 

bakanlık ıle tele· 
fonla temasta bu· 
Junacaktır. 

Mumaı-
. B Edcıı l e y h ı n, ya· · 

kında ıad .. i sihhat ederek Millc:ıer Ce· 
• 1 " e iştırak ı· miyetı aıamblc ı mcse c .n 

debilecc i ümid olunmaktadır • 

J 28.000 i*t,'İ grcı )<11"""". 
rıiH•fin,/l• 

d 3 (A A ) 1 ,.1 scndık 1 n 
I.on ra. · - ~ 

b patronları a· 
ıle Gal memleketı ccnu ı . . 

1 1 1 k nctıcc ı o a 
rasında çıkan an a maz 128 000 
rak gelecek hafta başlangıcında d 
i çi ve maden i çı ınln bu bölge c gr"v 

ila 11 edecekleri nılnuıktadrr. 

KalJi11erıiıı to11lmıtı. rrıcla 
lwmı ulanlrır 

(A A ) _ Atman haber al· 
Londra, 3 • . b sa Fılis-

ma biıro u kabinenin dlı~ ~ıl. aö enmı~-
. . • 1 ettığını r :J 

tin me celsıyle ı tıga 

tir. . . nin 1rak dış 
Sah h gazetelerı. kabıne • l ·ı 

b ıavız er ven 
bakanının ıı~ablara al;ı·teklifini kabul 
-e ıni derpış eden su ı 1 ... d .. vazıyor ar. 

tmemeye karar ver ı ını ~ . • 
e l kabınenın 

Deyli Tclegraf gazetes • 
budi ınuhaceretini t hdide karar ver• 

:::'edi ini bildirmekte ve Fıh&tinde örfı 
idare il nı ihtimali olduğunu yazmakta-

dır. 

}aporı)<llllll bu~ı~i t(•?.b~~leri.lwr
ısmda in •ılız lwkımwıı 

Londra, 3 (A.A) - Dc}li Tclcgraf 

zeteslnın d nı ihk muharrıri, Japon· 

ya'nın 11059 tonluk l ır de troyer ve 

1559 tonluk ır den altı gcmısı tonaJı 

muh f a ctınek ı t dı ı h kkınd kı J 

pon t bh ını m v uu b h etm kt ır. 

fob rrir, ın ıl huktımetının bu J pon 

t bb üne k rşı ıddeth bir protesto· 
da bı !un ca ını t hmın ctmektedır. 
Mornln Post g t in gore, Ameııka 
hUki "' ti d Tokyo hUklimctı nczdınde 
buna ben er bır pıot ıtoda bulunac k· 

tır. 

SOVYETLER BlRL.IClNDE 

Ol') ı•tlı•r birliğin<• giden 
lıcna lu,, eti diindii 

Le Burget, 3 r 
(A.A )- Codo '-
un idare etm k· 
te olduğu bir tay· 
yare. dun ak m 
Prağ'dan boraya 
gelmıştir. Tayy • 
re. aovyct Rusy • 
da bir turne Y p· 
mış olan parl • 
mento az sını ge· 
tirmi tir. 
Komısyon reı· 

ı, ve her t şefi 
B. Bu sutro. bu 

Kodos 

1 seri rını ı tur Sovyct t y· 

yar dııerınden Çclı kın'ı kurtaran 
Splcroff, seyahatlerı c a ında heyet 
az ısına daimi surette refakat etmiştir. 
He et a sr, zi)' r t etmi oldukları 
muhtehf memlek tlcrln tayyarecilik 
saha ındaki fa lıyetlerl h kkında bir· 
çok bılgılcr cd nmi 1 rdır. 

Heyet, Sovyet Ru yad bir tayya· 
recilik enlı ınd hazır bulunmu tur. 
Bu şenlıkte 300 000 kltıden fazla seyir· 
cl bulunmuf ve 200 paratütçU birden 
yere inml tir. 

p rl mento tayyare k m1 nu, par· 
ıamento açılır çılmıu bu b pta mccll· 
e mufa sal bır r J>Or verecektir. 

il&llll&U24EE& 

' 

JAPONY A'DAr 

(,in elçisi . erıtsu lıliclisesi i1,.;·irı 
;;ziir diledi 

Tokyo, 3 (A.A.) - Çin büyuk elçi i, 

Şentau lıadisesl dolyıslyle Nankin hükU· 

metinin te süflerini bildirmiş ve hadi· 

aeyc sebebiyet verenlerin cezalandırda· 

cagmı ilfive eylemiştir. Japon dı işleri 

abkanı, verilen bu ôzdcn malümat al· 

m kla beraber, bu hususta yapılmakta 
olan tahkikat henüz bitmemiş olduğun· 
dan, alınacak tedbirler hakkında ihtiraıı 
kayıdl n serdcylemi tir. 

Al..MANYADA 

il. IAı)d Corc Almanyaya 
hareket etti 

Londra, 3 (A. 
A) - B. Loyd 
Corc, yanında kı
zı ve o lu oldugu 
halde ziraat ve is· 
k n i,leri hakkın
da tetkikler yap· 
m k Uz re A l -
m an y ya ha· 
rekct etmiştir. r::~----"" .. ~ 

Bu seyahat esna· Loyd Corc ve kızı 
mda B. I .. oyd Corc'un B. Hitleri ziya• 

rcti pek muhtemeldir • 

Munich, 3 (A.A.) - B. Loyd Corc, 
bu hah buraya gelmiştir. 

Berlin, 3 (A.A.) - Royter muhabl· 
rinin biltlirdiğinc göre B. Loyd Corc bu 
ak§am MUnihten hareket edecek ve B. 
Hitler ile göru mek U ere Berhte ga· 
den'c gidecektir. 

SON DAKiKA: 

Büyük f ra1ısız 
Paris, 3 (A.A.) - Fransız gazetele

ri, B. 1..obrön'Un harb bakanının, gene· 
ral Rdy -Smglynin, Polonya bUyuk el· 

kU\' • 

n a ı 

nd 70 
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MACARISTAN'DA· 

B. Gümbii~ usutur.ray" gidi)ol 
Bud pe te, 3 (A.A.) - Bn bakan B. 

ComboJ, hava elveri 1i olduğu takdirdt" 
bugün tayyare ile Münıh yakınında blı 

ıuıtoryom. gidecektir. 

••• nı illı m ihfof mı 

lmlm11lığ111clmı "" t:ı•l.ild 
Budape te, 3 (AA.) - Ba bakan H. 

Cômboş. mıllı mudafna hakanlığınd n 

aHedılmesinı hi.ıkumet naıhınden rica 
cttni ve kendı teklıfı uunne hu bakan 

1ı •a gcner 1 ~o ef S\ mkrıtı t yın cdıl 
mi tir. 

Peşte. 3 (A.A.) H. GombU ... beı ki· 

berinde; rcılka ı oldu •u h Me bu db h 
MUn:ch · .. h.ıreket etmistir. 

Munih, :t (A.A.) - Macari tan b 

bak. u B ~ömlılış bugün oğl .. Ü eri t .. }' 

) are ile bura va gclıni tıı. 

FRANSA'DA: 

Smı '""''"' lw11111 lmr~'"""'" 
Jw11s1:; teclbirh•ıi 

Pıırt . 3 (A A ) - Sal hıyetlı bıı 

mak mdan bll:lırıldı ine göre, h rlı ba
kanı Almanynda a kert hizmet mUddetı 
nln u.ıatılma ı Uzerıne alınma ı l zıın 

geleo tedbırler hakkında ancak onilmu • 
deki k bınc toplantı ındn tckliflc.rd bu
lunacaktır. 

Kabirlf' toıılmıtuu 
J><t!'ilırtesi e lwlrl 

Pıırl , 3 (A.A.) - Pu.zartesi gUnU 
ö leden onra toplanacak olan kabine 
konseyınln cumartesi ıaat 13 de topl n 
ması karart tırılmıştır. Bakanlar hey 
yetı ı>azarte 1 glinU toplanacaktır. 

rJ1,a11evratarı bıtti 
ton n 'lrlı mel hucum tanklarr vardu 

ki, bunlar, 14 ki ilık mUrctteh tı, topl -
rı çifte mltr lyözleri ile hakık ten ey 

yar kal 1 re b il cm ktedırl r. Bunları 

k pi makt ol n zırhl r o derce sa 
1 mdır kı on l uçukluk m nnıl r ü c 1 • 

n hıç hır t 

cak otu ton ı 

kı t nkları d 
cclb tını t r. 

n 

. entung hadisesi üzerine 
Üçüncü japon filosu Yangtzekianga gitti. 

Tok)o, 3 (A.A.) - OçüncU japon 
fılosu, 26 a usto ta Şcntungda vukun gc· 
1 n hadı dolayısı)IC Yangt.ıeki nga 
hareket etmek emrini almıştır. 

tlçuncü fılonun kumandanı olan 
Vı mirııl Oıkava, iıumo funlral gemi· 
sı ile Port Arturdcn Şanghaya cimi -

j ngilt r :. )i~ili tiııe 

Londra, 3 (A. A.J - Harb buk nlı· 
ı mahflllerındcn öğrcnildığlnc göre, 

Es cks nyalctlnde cereyan etmekte olan 
manevr lar )'• rıda bırakılmı ve kıtala

rm kı 1 larma dönmek emri ,.erılmıştir. 
Bunun sebebı htikUınetin J1ılistın'c ye· 
ni takvıyc kıtadtı göndermek niyetinde 
bulunma ıdır 

Pres A oci tıon bu hususta hyor 
kı: 

Ar plar ıdd t h rcketınden v zgcç
medikleri için, lngılterc hulcumetinın 
u 1 1:1 :zihnıy tı gosterec ı nıla
m z ılı tın'dc ın •ıln: kcrleri, bugun 
on talur<l\lr. l•akat bu kad r nskcr, eğer 
mnnd altında bulunan bUtün nrazıde 
orfı iJ:ııc il n olunursi\, hl-' de kfifi de· 
gıldır. 

tir Şungkillgdc iki gambot kal c k \C 

a a ıdakı y rl rdc de bit r gambot yer 
l caktır. 

Bu yerl r şunl rdır s 
Nanking, Kiukp.ng. Hankeou, Ch n 

h , leh ng. 

nideıı 

k :. r gtiıı d re(· ek 
Ö renildığine gore, Jlıllstın'dekl k 

rı ıklıklar netice inden ımdiye kacl r 

401 kı ı ölmUştur. Bunlardan 325 t ar p 

65 i yahuda ve l l i lngılız ııskerıdı . 
Bırkaç bın de yaralı v.ırdır. 

~iı llor Jlm /utla 

Lonclra, 3 (AA.) - Jn ılte c d nı 

bak.ınr Sıı S. mucl llur, Arctlrn k u· 

va orü ılc lıugun Hayafya varm tıı 

Bı. ece > nı kruvazör ile Kıbrı 

rek t edecektıı Tebariı cttı ildı ı 1 

göre deni b k ııınm Falı tını 1} ar tı 

nin ebebı y lnız t knll{ deni i teri i 

le tık d.11 olup ıy ı hiç hır m lı > 
tı yoktur 

na ·yoııal - ~·os. a i ·t koııoTesi !o-\ 

Bcrlin, 3 (A A.) - B Hıtler geçen 
yıl oldu u gıbı bu yıl da Berlınd kl 
ecnebi elçileri, Ntircnberg nasyonal 
sosyahst kongresinde kendi mı~ fırl 
olarak bulunma t Uzerc davet eylemi9· 
tir. Şimdiye k dar Turkiye, Polonya 
İtalya, Boliv) a, Arjantin. Peru, Ro· 
m ny , Yunanistan, İrlanda. Portekiz, 

Kolombiy , Uıuguay, Cenubi Amerika 

BlrlıKı, Kuba, t r.ın, 1 k, Leton> , Af 

g nı tan, Yu o lavya, 'Macarı t n, Nı· 

g ı uay, Dcmınk il clçıterl ve Gu • 

t m la, Pan na, Jı'kvator, Bul arı tan, 

Estonya, Venezuella, I ltv nya. I> nı· 

mark , Çekoslovaky , Meksik , 1 vı~ 
te ve Avuıtury m 1 h t ,U rl r bu 

dav tı l bul vl mı l ıdu. 
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Belediyeleı~ bankası umumi 
heyeti dün toplandı 

UZAK ŞARKTAt 

Japonlar tara/111dan tevldf ol.u
nan Terek gemi~i kötü vaziyette 

Moskov , 3 (A.A.) - (Tas) 16 ağus· 
tosta japon makamları tarafından tev· 
kif edilmiş olan Terek balıkçı gemisinin 
vaziyeti çok tehlikelidir. Gemide 10 
günluk i~m~ suyu ve 20 günlük yiyecek 
bulunmakta idi. Japonlar vapura su vcr
dirmemc:ktedirler. Japon polisinin a
ğır muamelelerine hedef olan tayfalar 
arasında hastalık baş göstermiştir. Tok· 
yodaki sovyet bıiyıik elçisi keyfiyeti p· 
rotesto etmiş ve Kobe ovy.et konsolo· 
sunun vapur kapdanile konuşmasına i
zin veriJmesini istemistir. 

Yeni romen dış bakanının beyanatı 

Dış siyasa değişmiyor ... 
(Ba§ı 1. ıncı sayfada) 

oaşka bir malı müesseseye müracaatla
nna mahal bırakılmamıştır. 

2 - 24 teşrinevel 935 tarihinde An
,karada toplanan (birinci tiirk belediye
!er kongresi) nin mühim dilekleri ara
sında (belediyeler bayındırlık işlerinin 
belediyeler bankasının yardımiyle başa
rılması ve bu yardımın az faizle yapıl
ması) mevzuubahs olmuştur. 

Bankaca % 8 hesabiyle alınan faizin 
mimasib hadde indirilmesi esasen evvel
ki umumi içtimalarda bazı zevat tara
fından taleb ve dermeyan edilmiş ve ic
J'8Sı kapitalin müsaid zamanına talik o
lunmuştu. Bankamız kapitalinin bugün
kü vaziyetini belediyelerimizin mali kud
:retıyle memleketimizin imar ihtyacmı 

goz önünde tutarak ikraz faizini % 6.S 

a indirmekle beraber borç taksitlerinin 
hululilnden evvel belediyelerden gelen 
ve yahud gumrük hisseleri tevziatından 
tutulan paralar için aynca belediyeler 
lehine % 3 nisbetinde faiz yürütülmek
tedir ki, bu suretle hem belediye ikraza· 
tından alınan fah haddi % 6.5 dan çok 
daha aşagı indirilmi§ hem de heyeti u
mumiyemizin ve kongrenin dilekleri ye
rine getirilmi tir. BugiinkU iktisadi va
:ıiyete göre hiç bir mali müessese bun· 
dan daha az bir gelirle kapitali kullan· 
mamakta olduğu nazarı dikkate alınırsa 
bankamızca beledıyeler hakkında tatbik 
olunan muamelenin pek mutedil oldu· 
gunun teslim olunacağı kanaatindayız. 

3 - Belediyelerimizin daima memle
ketin ve halkın menfaatine yarayan bi· 
rer miıessese halinde olabilmesi için ge
çen sene belediye kanununa ek olmak Ü

.zere bir kanun kabul edilmiı ve bu ka
nun icabınca belediye kanunu tatbik o
lunan ve bugllnkiı nUfusu on binden 
yukarı bulunan yerlerin haritaları müs
takbel imar planlan ve içme sulariyle 
spor alanlan ve kanalizasyon işlerinin, 
Dahihye vekilinin reisiliği altında topla
nacak (belediyeler imar heyeti) tarafın. 
dan yapılacak proğram dairesinde gö
rülmesi mecburi olmuştur. İlk i§ olmak 
uzere 1935 yılı içinde Adana, Mersin 
ıehirleriyle Tarsus kasabasının seneler· 
dcnberi intaç olunamayan su işleri bir 
buçuk sene içinde ikmal olunmak şar
tiyle mezkur imar heyeti tarafından 765 
bın kusur liraya moiıteahhide ihale o
lunmuş ve bankamız da bu meblağı te
diyeyi tcahhüd etmiştir. 

İmar heyeti muhtelif mınta'kalardaki 
becldiyelerin su ve emsali ihtiyaçlannm 
ayni şekilde temin ve intacını takib et
mekte olduğuna göre içinde bulunduğu· 
mu sene ıle mfiteakib senelerde mez
kür imar heyetinin, görülecek meşkur 
faaliyeti, bankamız kapıtalinin de bele
d0ye işlerinde miihim bir rol oynamasına 
yard m edecektir. 

4 - Mevzuubahs imar kanununda 
teşkiline tuzum göstenJmiş olan fen he
yetinin geçen sene tabslsatsızlık yüzün
den istihdamının geri kalması, belediyç
ler imar heyetinin taın faaliyetine mani 
oldugu düşUnülerek mezk\tr heyetin fen 

Jş v Ziraat Bankalannda 
mevcudumuz olan 
~3S mali yılı içindeki 
nakdi tahsilatımız olan 
Yıl sonundaki umumi 
yekunumuz 
ve 935 yılı içinde 
medfuatımız olan 

Sene sonundaki mevcudumuz 

Bu mevcudumuz da muayyen faiz
lerle muddet1i ve müddetsiz olarak lg ve 
2iraat bankalannda bulunmaktadır. 

lkrwa ve kefalet hesapları 
935 yılı sonuna kada amme hizmet-

Jkraz, avans ve cari 
Jıesap suretiyle 
Kdalet suretiyle 

Mukavleye raptolu
nup hemiz tediye saf
hasına girmeyen 
ikrazat 
İkrazı kararlaştırıldığı 
halde henüz muame
lesi tekemmUl etmeyen 
taleplre 

Verilen 

1 423 735 
449 961 

l 873 696 

l 062 422 

529 465 

1 591 881 

i§lerine bakm4k üzere kullanılacak mu
tehassıs, mühendis, mimar, memur ve 
müstahdemlerin ücretleriyle sair masa
rifatma tekabül edecek meblağın her se 
ne bankanın safi temettüünden beledi
yeler için ayrılacak % 40 dan temin ve 
tesviyesine 3042 numaralı kanun ile Da
hiliye vekaletince salfilıiyet alınmış ve 
binaenaleyh imar heyetinin gerek imara 
ve gerek sair mesaiye aid proğramının 
daha seri ve daha nafi bir şekilde tat
biki temin olunmuş ve bu sebeble esas 
nizamname~izın buna milteallik ahka
mının tadiline de teşebbüs edilmiştir. 

5 - 9 6/936 tarihinde neşrolunan 
2999 numaralı bankalar kanunu, bilu
mum bankaların muamelelerinde deği
şiklik yapmakla beraber safi kardan ay
rılacak mecburi ihtiyat ile sair nizami ve 
kanuni ihtiyatların istimal ve tenmiye 
tarzlarını da göstermiş olduğu cihetle 
bankamız gerek bu ihtiyaç dolayısiyle 
gerek tatbikat ve sair mevzuat icabatiy
le esas nizaınnamemizde yapılması la
zım gelen degişiklikleri göz ijnüne ala
rak lazım gelen tadilat ve ilaveleri mu
tazamınin projeyi Dahiliye vekaleti yUk
sek makamına göndermiştir. 

6 - Ankara Hukuk fakültesi önün
de bulunan arsamız üzerinde belediyeler 
bankası binasiyle istiabı derecesinde a
partıman yaptınnak ve bu euretle §Ch

rin imar ve ziyneti bakımından alakalan
mak ve diğer taraftan kira vermekten 
kurtulmak ta avvurunda olduğumuzu 

geçen seneki raporumuzda arzetmiştik. 
1935 yılı içnide banka binasiyle teferrü
atı münakasaya konulmuş ve memleket 
dahil ve haricindeki mimar ve mühen
disler tarafından gönderilen projeler 
yüksek mühendislerden mürekkeb bir 
juri heyeti tarafından tetkik edilmiş ve 
neticede türk mimarlanmi.zdan B. Sey
feddin Arkanın projesi birinci derecede 
kabul edilmiştir. Bu proje dairesinde 
B. Sevfeddin Arkana yaptınlan milna
kasa şartnamelerine göre 357.257 lira 
bedeli ke ifli banka binasiyle apartman· 
lar ve imar müdilriyctine kira ile veri
lecek kısım; (285) günde inşa ve tes
lim olunmak üzere kasalar, asansör, su, 
elektrik, kalörif er ve saire de debil ol
duğu halde (bütün teferrüatiyle ve a
nahtar teslimi şartiyle) 323.000 liraya i
hale olunmu§ ve müteahhid 15. mayıs 
936 tarihinden itibaren de inşaata baş
lamıştır. 

Raporun bundan sonraki Jasmmda 
bankanın vezne ve sigorta muameleleri, 
belediyeler dergisi, banka memurlanmn 
tekaüd vaziyeti hakkında izahat veıil
mektcdır. 

llcmlwrıın lıesubı etıri 
m ruınu:/.elt!ri 

Evvelki raporlarımızda arzettiğimiz 
veçhile henüz müstakil bir vunemiz ol· 
mayıp 1935 mali yılı içinde dahi alelu
mum tahsilat ve tediyat i§lerimiz, vez
nedarhğınuzı denıhde eden İş bankası 
tarafından yapılmıştır. Bu scbele ecçen 

"935 mali yılı basında! 

3.371 634 lira 

S 453 495 lira ile 

8 825 129 liraya varmış 

4 645 215 liranın tenzilile 

4 179 914 liradan ibaret kalmıştır. 

lerine sarf olunmak Uzere bankamızdan 
borç para ve kefalet istiyen 114 beledi

yeye, verilmiş ve verilecek para ve ke
falet mektublariyle bunlara mahsuben 
yapılan tahsüitınuz apğıda icmalen ar
zolunmuştur. 

Thaaisat 

219 181 
133 445 

352 626 

Kalan 

1204553 
316517 

l 521 070 

}tıporı. - iUmıçu (}/oriıeleri 'oıı

'"''' lw11:ıol.oslarma gii<,:lii1'· 
/,:Östcri~ or 

MosJ<ova, J (A.A.) - (!'as) Japon· 
Mançuko otoriteleri SOY.yet konsoloa
luklarına karşı küstahça hareketlerde 
bulunmakta v.c bıç şüphesiz bu konsoloı
luklarm Mançurıde kalabilmelerini İm· 
k nsız kılaGak bır reJİm kur
maga çalışmaktadırlar. Satıcıların 
sovyet konsolosluklarına ma~ satmaları 
yasak cdılmek ve konsolosluk hademe 
ve işçileri ı !erini bırakmağa mecbur e
dilmektedir. Harbın sovyet konsolosu 
nun şiddetli protestolarına ragmen va
ziyet değişmış dcgildir. 

STOl7& tltS ~? .... ,............, 

HUTUN DÜNYADA HERiN 
AKiSLER UY ANDIRAN ESER: 

TOPYEKUN 
HARB 

,.l~akat 
•• muna 

İtalya 
hetl 

ve Almanya ile o]all 

r kuvv t1endici1~,ııJ 
BUkref, 3 (A.A.) - Matbuat erki· meler esnasında bize dostça ve ~ 

nını kabuleden yeni dıt İJler bakanı B. dımmı e irgememiştir. Fransd;... 
Viktor Antenesko demi,tir ki : ittifakı yalnız elçiliklerin bit 

"- Romanyanın dış sıyasa ı §im· ğildir. Milletimizin FransaJS 
diye kadar tatbik edilmiş olan pren l· olan mlnnettarca ve ıadık dost! 
bin dı ına çıkmıyacaktır. Bu sıyasa, küçlik bir nişanesidir. KüçUk 
büyUk harpta bize zaferi temin eden it- memleketleri ile· ittifakıınıı clıt 
tifaklann bir devamı olup tabii sınırla· mızın ba lıca unsurunu tcfkil ~ 
rımız iırindc milli birliği kurmak im· dir. Bizi birbirimize yakınlattıfl' 
kfinını vermi tir. Sulh andlapnaları ]ar her gUn bir az daha ku-.rvc 

1 meşru dileklerimizi tamamiyle tatmin lerdir. Çünkü, kUçUk antant de•~ 
etmiştir. Şimdi bize düşen lt .tabii sı- nln müşterek hareketi, gerek ~ 
nırlarımız dahilinde ve bir sulh havası müdafaası, gerekse bu devletle 
içinde iç işlerimizi tanzime çahfmak- şrhklı menfaatlerinin koruıuııaaı 
tır. B. Jan Bratiano ile birlikte kur· fini takib etmektedir. 
muş olduğumuz ve o tarihtenberi bir· Kii{·iiı· <ıntant ve Bt1lkal1 
birini takib eden hilkümetlerin gUttUk- ile nıihımıebet111r. ~ 
leri sıyasa bu merkezde idi. Hükiıme- Kliçblc ntant memleketierJ ~ 
tin idame ettirmek istediği ve bunun dan ekonomik sabada şiındiy• 
iç.in müttefik ve dost devletlerin yar- :ır;.ı,..l :-..A 

yapılmı olan ittifaklar vt tdl".'J 
dımını ümid ettiği bu sıyasadır.,. miş programın tatbikinde sarfe "dl 

Büyük barbta deruhte etmiş oldu- enerji, eminim ki, kUçUk ant11ntcfe 
ğu vazifeleri ve Romanyanın Paris eJ- luğunu ve birliğini daha ıiy• 
çisi bulunduğu devrelerde Klcmanso, 

vetlcndirecektir. fil 
Puankare, Briyan. Bartu ve diğer fran· 9 eylillde Bratislavada B 1'~ 
sız devlet adamları ile iş birliği ve Stoyadinovlçle yapacağım. ?' ~ 
dostluğunu hatırlatan B Antenesko kendileriyle sıkı bir işbirtığırte 
fUnları ilave etmiştir : edeceğimiz keyfiyetinin bende '

Fransa ile işbirliKi 
''- Şimdiki fransız hükumeti ile 

Yazan: General LUDENDORF 
Çeviren: HİKMET TUNA 

Mutlaka okuyunuz 

aynı emniyet ve tmn anla;-ına havası i
l çlnde iş birliğinde bulunacağımdan ka-

l tiyen şilphe etmiyorum. Esa en. fran
aız hUkUmeti. silflhlanma progarmımı
zm tatbiki için Pariste yapılan gorUş-

bir memnuniyet uyandırdıgın• ~ 
sa kaydetmek isterim. Bir çokk tıl' 
rıek mttıfaatlerin neticesi olar• 
tifakla bağlanmış bulundugurı:~ 
lonya ile olan faal ve dostça 1 ~ 
ni idame ve inkişaf ettirınelr • 

Fiatı 100 kuruştur. 

Yukandaki tablonun mütaliasından 
anlaşılacaktır kı, bankanın teessüs ve 
teşekkül tarihinden 1935 mali yılı sonu· 
na kadar, belediyelere muhtelif şekiller
de verilen veya kefalet olunan mebaliğ 
1.873.696 liradan ibarettir. Muamelesi 
henüz tekemmül etmemesinden dolayı 
ikraz safhasına girmiyen talebler yeJrU. 
nu hariç olmak üzere mukaveleye rabtc
dilmiş olan ceman 1.062.422 lirayı yu· 
kanki yekuna idhal ederse~ bankamızın 
iki sene yedi aylık müddet içinde bele

diyelere yaptıgı muamelenin yekQnu 

2.936.118 liraya varmış olduğu tezahUr 

eder. Belediyelerimiz bankamıza aid 

borçlarını muayyen vakitlerde vermeği 
şiar edindikleri cihetle, bundan böyle de 
huJUl eden bor~ taksitlerini vaktinde 
ödeyerek bankayı kanuni takibata mec
bur tutmıyacaklarıru ve yedi iktidarları
na tevdi olunan memleket belediyelerini 
faydasız ma rafa duçar etmiycceklerini 
umarız. 

Belediyelere verilecek paranın ve ya
pılacak kefalet ve tavassutun esaslı tim-

Gümriıklerden 

gelen 

1933 yılında 3 654 713 
3 388896 

3 959 803 
1934 ,, 
1935 

" 
J] 003 412 

Vukarıki heaaba göre bakiye kalan 
32358 lira da 936 senesi içinde kvzi olu· 
nacaktır. 

Kfır ve ~arar he. <ıbı 
Bilançomuza bağlı kir ve zarar hen· 

l>ınm hUlasaaında görilleceği veçhile 
1935 mali yılı içint'le ikruatt kefalet ve 
hesabı cari muamelel~rile Sigorta prim
leri ve sair işlerden elde edilen temettU· 

% 20 
% 34 
% 40 

% 3 

hesahile ihtiyat akçesine 
sermayeye 
hesabi4e belediyelere 

,, İdare mecl1ai vı 
umum mUdiire 

% 3 Banka memurlanna 

• yı ılması lazımdır. Bu aafi karın bu 

veçhile tevzii, yukaok heyetinizce kabul 

buyurulduğu takdirde 5 eyliıl 936 tari-

hmden sonra icabı ifa. ve idare meclisi· 

me hizmetine aid olması banka kanunu· 
nun lıükUmleri icabından olmasına mcb-
ni verilen ve kefalet olunan veya der
dC$ti tesviye bulunan paraların istimal 
tar2lan yüksek heyetinizce ahlaşılmak 
Uzere bunlann mUfredatı aşağıda gös-
terilmiştir. 

Giimriik resınindcn 'üzdP- mı 
belediye hissesi 

2256 numaralı kanun ile ilga olunan 

dayız. .,,Jlr 
Sıyasal menfaatler ve ekon° ~ 

nasebetlerle bir birlerine bağ~J 
11 Balkan antantı memleketJerıY 

dostane mlinasebetlerimiı, dah' 
ve daha emin bir hareket için 

edecektir. ~ 

Romanyo ve bii) ii~ M ~ 
Büyük devletlere geluıce, . _., 

•ttıfP 
larla olan bağımız, yalnız 1 ,,,,,.~ 

laşmalariyle olmayıp. wyülı ut'\' 
cref ve acı dolu miışterek ha 

bir neticesidir. 
Hükümdarmıı.ıın merhuıtl 

0 duhuliye resmine mukabiJ gümrük res- vefatı münasebetiyle du}·ın~f ;,1'~ t 
mine belediyeler bisaesi olarak zam ve teessür ve cenaze törenine ~:,ı.i 
Dahiliye Vekaleti emrine tevdi edilen giltere ile olan munasebetlerı 

yüzde onlar bankamız delfiletiyle tevzi vetlendirmiştir. ,,gtıteff 

edilmektedir. Bu resim belediyelerimi· Yapılan yeni itilaflarla t ik fi 

zin esas varidatlarmın miıhim bir kıs

mını teşkil etmekte olduğu gibi banka-

nuzdan aldıklan borç para veya kefa-

Jete karşılık gö terilen önemli bir temi
natı da ihtiva eylemesi itibarile bunun 
her seneki tutarı ile sureti tevz.i ve sey • rinin aşağıdaki cedvelde kaydı faideli 
görülmüştıir. 

Belediyelere 
nakden Borçların" 

gönderilen tutulan 

3 063 818 590825 
2545171 796 286 
2 656 674 1 318280 

3 265 665 2 705 391 

attan yine bu yılın genel masraflarile a-

mortismanlar çıkarıldıktan sonra, kalan 

safi kAr (1 ?8.991) lira 3 kuruftur. Ban· 

kalar kanununun otuz birinci madde

li mucibince saU kardan % 5 hesabi-

le ihtiyata ayrılması lazım gelen meba· 

tiğin tenzilinden sonra kalan ( 170.041) 
lira 48 kuru1tan esas nizamnamemi_ıin 
56 mcı maddesi mucibinoe ı 

84 008,30 
57 814,10 
68 016,60 

5 101,24 
s 101,24 

'70 041,48 liranın 

yeler hi esinden 8042 numaralı kanun 
mucibince l.mac heyetinde teşkil oluna· 
cak fen ~eti ücret ve hacirah1arına 
tekabUI edecek kısmı, Dahiliye Vekfile
ti emrine bir hesba naklolunacaktır. 

le Romanya arasmdaki ekon°r11
1 

fll 
b" ük b r nansal münasebetler, uy tffl 

fa doğru ve her iki rncrnle1'~ 
faatıerine uygun olarak ilerle 'f" 
ltflh-a"' ba~lılık "'' 41m0

" 
. ~ ol~ mii11mwbt•tlrr ilk 

Müşterek bir menşe ve ~I 
bın hatıra ı bizi İtalyaya .da e)~ 
tadır. Her ilri memleketın jtlır'-· 
menfaatleri ve Romanyanın ~J9tl 
karşı beslediği sempati bu ba '1' l 
vetlendirmektedir. So\•vet R~.,e 
yi kom~uJuk ve dostluk JT\U li" ~ 
. . . 'd . k. f ""'ttirect a.JI 
rımızı , ame ve m ışa '· 

01311 
.,.. 

nı zamanda, kom ularırnı 1' ilt 
devletlerle ve bilhass Alrrt3

11 
t bdt 

lan miınasebetlerimiı.ın tuı~~Afl1' . . ~·fll"""' t sına ehemıyet verccegız. ,Jll 
'k f11e 

ayrıca müşterek keonomı 

le de bagh bul11nmakta}' 1 ı· 
8 
~~ 

Milletler cemiyeti pal<t•" ~ .. 
C evre 

sadık olduğumuzdan en ecfe" 
ile faal bir is birligine devıııt' . ..1• 

fJ'll,,.... 
Konseyde ad olmak şere 1 

• .,eY' 
Romanya, kendi menfaatlefl ıik'ıı 
tefiklerinin menfaatleri ile a .Jf!~ 

•. "erı: .. -
Junan her meselede reyJnJ ıarıJSdl 

İşte Romanyanın, sınır içfıl"' 
tUnlüğünU bir sulh havası aıı tlf':.J 
ranti etmek arzusundan d0J,r~"' 
nın esas hatları buntard11• • tilıl ~ 
iktidar mevkline geçen . bUetıııi~:J 
partiler bu "1.1yasayı tatbılı 0to"'A 
Bu sıyasayı en parlak v~ entıafl J' 
bir şekilde müdafaa etrtı1~ 0 ço~ -~~ 
tUle. ko, blitün meınlel<etın 1..,,~ 
minırettar/ığmr kaza~~ış ub~fl~-~ 
dır. Di.nlcU sıyasa gıbı b g ~.Afı.l 

~tcar 
asmızda da adilet ve v ıekC 
uyg ıın bulunmakta ve rnern 1,_cJı • • • ~ 111en 
der '1 hıslerıyle daunı 

te~ ti.imanı olmaktadır .. d 

l 
le memurlara aid hisseler bel.ediyeler 

hıssesinden (kanuni vergiler çıkarıldık

tan onra) tevdatı yapılacak ve belcdı-

Bundan r.oora ınürakibler raporu 
okunmuş, plftnço tasdik ve idare hcyct5 
ibra edUmiştir, 

B. Titiileskonurı sılr: 
Montekarlo, 3 (A.A.) """.°'

11 
, 

fouonwı sıhi durumu buf" 
fr 
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Blytik mlsallr 
1111e•lzde 

B. IHOREZ'l 

BiR lTKl 
!Irun un vaziyeti ümidsiz ... , 

.. I~akat hü){ümetçiler mukavemete hazır. 
«Milletlerara. ı ulh 1 d l 1 rd ik. b. k. . ··ıdü .. .. . blike aıı ı ar; çarpı~ıruı a a ı ın Jlll 0 
buyuk hır te trun harbı, ihtilalin başlangıcındanberi 

(Başı ı. ı'nci say/ada) 

'Seddülbahir yolunda 

kocatepe distroyeri: 3 (A.A.) - A· 
'-dolu ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

Saat dokuzda Suilva limanı önUnc!e 
ldilr. Burada Nahlin biraz tevakkuf et• 
ti. Adatepc ile H-89 yatın iôelc ve 
llncağında yer aldılar. General Fah
;tttin Altay, Nahline geçerek misafi,r 

ngiltere kırlaı Sa Majeste Edvard 1 

ltltnılıdı. Bundan sonra, General Fah· 
ttdd' • halde sa• ın Altay yatta oldugu ' 
hi1 bo d'lılı' ve Yunca yola devam e ı 1

• :rp gemileri yatı prova hattında ta· 
b ederek Kocatepe deresi öniine gel· 

diği zaman Nahlin sıiratini kesrni,, 
ll-sg ile H-92 iskelede. Adatepe ile Ko
C&ttpe de sancakta yer almışlardır. Ç?k 
~bir manzaranın heyecanı içindcyıa. 
. litıın gemilerde efrad ııellm vulye-

tind b · d bulundu· e, urada şimdi Uzerın e 
lunıuz bu noktada umumi harpta bat• 
tbı, olan Triyomf 'zırhlısında ölen in· 
tiJiz denizcilerinin hatırasını tizi• e· 
diyorlar. Adatepedeki deniz mızıkası· 
nın çaldığı marş ile beraber bayraklar 
Yarıya indi$d halde, yarımadanın gü~el 
kıyılarını yalıyan mavi sular üzerıne 
'denizcilerimiz muhteşem bir çelenk bı
l'alrıyorlar. Yolumuza dev m ediyoruz. 
Saat 12 ye doğru SeddUlbahir önünde 
lltılunacagız. 

Miaa/irimi:zs SeddiiJbahirde 
Çanakkale, 3 (A.A.) - Nahlin ya: 

laat 12 de destroyerlerle birlikte ~ 
diilbabir önünde deaıirlemİt '" JlaJ"" 
te lCıral Edvard, saat yarımda Geraf· 
'ten destroyerinin motoruyle yattan ay
tıb!ııştır. Majeste Seddülbahlrde topi 
'-lclarmuza ayak basarken Orgenera 
ll'ahrcttin Çanakkale valiel Ni.lamet
ti ' ra1 Hütnil ve 

n, Fırka Komutanı •Gene i halle 
tivar köylerden gelen ıcatabalık b r 
lr&tıeıd tarafından kartılaıuD1tlardır. 
lıtajcstc kıral -göıteri1- b\l içten ıeza
•urata mukabelede bulanmrak otolDO-

lrile binmiıtler ve mesarJıklan si= 
lltınitlerdir. Blrblrl ardınca bu elen Ma· 
lbevcud be' mezarJıfı ziyaret e 'f 
1_ 1 rına muhtelı 
~•te, mezarlık memura k d'le· 
1tıa1Jer tevcih yurmuşlar ve en ı 
ti · · hat veri1m'Jtfr. ne ıcab eden ıza 

ı Sekizinci Ed-Bundan sonra kıra da)d 
tird K'l köyüne giderek ora 

' 
1 ya 1 iltifatta 

lıalkla temasta bulunmu§ ar, k 
b l U ddid resim çe • 

U unmu,lar ve m tea 
lbi§lerdir. 

l . nden sonra 
Seddülbabiri ziyaret erı oınimf 

)atlarına dönen Majeste aynı 
ttıahUratla uğurlanmı9Jardır. f kat 

Saat 14 de Nahlin lle ona ~~ :U,, 
ttın 1 türk denaa • 

ekte otan ingll •ve 
1 

abnai• 
~tleri Çanaklca1eye dotru yo .30 da 
lıtşlamış bulunuyorlıtrdı. Saat 14 

llofıza girmekte idik. 

Mehnu?dçik ôb~ 
· 3 (AA) -A· 

k.C>Çatepe deatroyen, habiri bil· 
lıadolu ajananm huıuat uıu 

ge~iı·i yor !» yapılan çarpışma] arın en çetini oldu 
iriyoruz. Nahlin, 

d . . r· Bofudan g 
ırıyo • ·ngtr donanması 

d. direğinde ı ıs 
gran ı . 6nde gidiyor. Onu 
bü·yük iınıral forsu, _\..b et· 

d H-89 ve H-92 t-• 
Prova hattın a borda ni· 

ne Kocatepe 
ınekte. Adatepe . f' ·n Çanakkale 

ü ük mısa ırı 
zamında b y lan bu haşınet mev· 
bowuını geçmekte o . 

g lemektedır. 
kibine refakat ey bu girişin 

B ğ ı dolduran 
BUtiln ° az Kilidülbahir 

anlı manzarası, 
en heyce . iatihkiınları arasından ge· 
ve Çi.ınenbk Bütün bu rnevkideki kıta• 

i ohnuıtur. . ge· 
ç ' · tihkirnlara dizilmış, yatın 
atrınız ı• . 1 ıarnakta idi. 
. . i "yaua ,.. dıye se am . 

çıtın r- bile dizilmıf 
Çanakkalede, gene aa tJnak üzere. 

olan kıtaat başta ~_ızık:u':un iskeleleri 
bu bUrrnet tezahiirüıtel i ak eyterni,tir. 

halk da ft r 
dolduran 'de!l 21 top atımı ıle 
Müstahkem mevki tır Selam topları· 

.ı selamlanmış · 
bu ge,,.ı N hlin ile destroyerler 

~ı:o d:v::7;1:, :e sonra gene yolla~ 
ıs ':evam eylemişlerdir. Saat 15,30 .. 
na . d k' · .. aitiz • turk 
N hlı'n ve refakatın e 1 ı ...... 

a dakİ 1'ilya ko• 
kuvvetleri Aydoı yanın M 'este orada 
yuna demirlemitlerdir. rıl:.'ıtıardır. 
yatlarından 16.lO dl ayT türk milli 

Kilya iakeleainde ingı ız • i bir 
kl . le .Ualcnın ş 

renkleri ve bayra arıy . . . Ed· 
. 'd' Kral sekizıncı 

tak kurulmuş ı ı. ı i · Çanak· 
vard'ı yakından göreb~ek ~asaba ve 

ld kadar cıvar 
kaleden o ugu Jıa]ababk bir halk 
köylerden de g~e.n . ir. lskeleye a· 

kütlesi buraya b~~t halk kütlesinin 
yak baaıflan. ijıddi alkı1lariyle kar 
"Yqa" eeıten .,e 

1 kil ük iki 
ınajeateye ç 

tılanan birer bilkd takdiın edil
kız tarafından . tfbasaiı olan kıral 
mittir. Bundan °:'u. • · iltifatta bu• 
Bdvard. bu iki mım mınıye 

11 jeste bundan sonra o
ıunmutJardır• a dakl in,WS aıesarJılı• 
tomobiDe bu saba eJımed

nk ba nnı " bu~i M ıu, C8 1 ı aütdr Bu eana-
cik Abidesini siyaret ., e aLu-..ı .... çe

MeJunedcik ~ 
da adJanna ,_. __ : Edvard 

ul k n Jaral aeku:un-a 
lenk koy ur e ' rnüteakiben Abi· 

bidleriınizi anmıt ve . . • ~ .. rJ.a-
ıe . d • kelede kendılertııı ur 
de önUn e, ıs AJtay'a. bu-

yan orıeneral = refakatinden 
'8nk8 1edler . Nisamed· 

kkUr etm1f ve vali 
dolayı tefC HilsCYİR Hüınil'· 
din ve fırka komutanı 

ye veda eylemiftir. 

J(arıılaına progranı• 

B Thorts 

ıs Jıon'lUnlıt 
Pariı 3 (AA) - Fran• ü ' baf\hyoı n· 

partasi taraftarlarını Parıı k bil· 
de Bulony • Biyankur'da yapılaca bin 
yük bir mitinge çatırmııtı. ::le söz 
kişilik bir dinleyici kUtlesl 811 

ri B Tborcz. 
alan parti genel aekrete b. tehlıke 
millctlerarası sulhun büytlk 

1~ t r 9B 
soyteınıt 1 • • 

geçirmekte olduğun~ 'k oldulu· 
Thorez, vaziyetin epıyce. ~~ı~ı devlet· 

Franaa'nııı bittin saııu-
nu ve il bile ıariifDle 
lerle, batd A~ı .. :e blllunma•ı la
lcr ,.....k te,-v-· 

p.ldiifnl abylemiıtir. 
•1111 'd k t hı-~dn ıuatılma· Pran• a • er uu-
ıı ... ıııuncl& dolaıuı pyialardan bahse· 
dea )latib, lıomilnilt partinin böyle bir 
tedbiri taıvib etmtyeceğinl kaydetmiş-

* i d B. Tbore.z, franıu dıplomas mcto • 
larının hemen detlttırilmeaini ve kü· 
ik devletlere Fran~'nm dost ve mut· 

:efiklerine yardım etmesı lizım &eldi· 
tinl ıiSylemlttir. 

Nihayet hatib ballrçıbğın bütUn ça• 
ıııkan halka tepıll •uretlyle teşkil cdi· 
lecek olan bır .. franaıa cephesi" nin ku
rulması hakkındaki planını izah etmıı 

dr. 

(T 1 fonla) - İngiltere A d • U 
İstanbul 3 c e bah fıldarJa yazılacalrtır. yrıca enız • 

Kıralı s. M. Edvard vnı yarın aad zerinde de büyük tcnhlder yapılacak 
ı bula gelecek ve o-

(b sabah) atan H lk 
u dan ac:Jamtanac:aktır. a 

nanrna tarafın i f'ri bil-
. diden H"nıetliı m sa ı 

daha 9ım i tezahürlerile k rşı-
' k ygı ve aevg 

yü sa 1 maktadır. Bütün sahıl· 
lamata hazır n 

k kalabalık olacaktır. 
Jer ~°.ııun yatı DoJmabahçe sarayının 

d acak Hae.metl misafl· ka ısında U1' • r·-
r! a Dolmabahçede çıkacak 

rimız uray d' . . 
Reiaiaıi.z Atatiırk ken ısını 

ve cumur . k 
rıhtımda karplryacaktır. Atatür 800-

Nahlin yatına siderelr s. il. Edvar-
ra k. 
da iadei ziyaret edece ttr. 

Gece tehir bettanbafa donanacak. 
.• .«'- binılarlft iberlne Mainte Kıra· 

bü,, .. a ~" ha f' 
lm isminin ilk harfi olan . • r ı ı· 

tır 

BUyuk misafırımiz lstanbulda bu· 
lunduğu mUddetçc şehrin g<>rUlme e 
değer yerlerini ve müzeleri ge:zec k, 
Boğazda ve Adalarda dola,acak ve pa 
zar günii Modada yapılacak olan deniz 
yarıtlarında 1ıuır bulunacaktır. 

~lila/irimia J iyana yoluyla 
lngilUffYB dönecek 

ı.ondra, 3 (AA ) - Salibiyettar 
mahfilden atman aıalümata ıor1, Kır&l 
Seldzind Edvard. iki Uç g\in de Vıya 
nada kaldıktan aonra 14 veya ıs eylfılde 
lngiJtereyc dönecektir. 

(Başı ı. ıncı say[ a<i ) 

muhacımlcrc kar ı muk vcmct go•· 
termek üzere barıkadlar vucuda getır· 
mışlerdı Halkın bu a ımkarane hare· 
ketı, ıhtıl kılcrın ılen b reketım dur• 
durmuştur. Ancak ıhtılilcılcr, gerek ı. 
run'a ve gerek Bchobıa'ya gırmekte o
lan bütiin yollara h kını bulunmakta
dırlar. 

lht1lilcıler, bundan snora hemen San 
Marcıal kalcaıne karşı taarruza .geçmıı
ler ve buyuk hır mukavemetle karşılag· 
madan kalcyı ele gcçırmışlerdir 

Bchobıa'da tüfek ıcalcri ıpdilmektc• 
dır. Halk, kıymetli eşyaıııru ve mobilya
larını bcrabcrlenne alarak ve bayYanla· 
nru önlerine katarak Fransa·ya dotru 
kaçmaktadır. 

Hllcçılar ccpheai milialerl, Behobia'· 
run her evıni ayrı ayrı müdafaa etmeje 
karar vcrmışlcrdır. 

lrun'da ıae pek yakmda vulrua ıele· 
cegı sanılan aokak muharebesi için ha· 

ırlıklar yapılmaktadır. 

Fuentarrabia'dakl hükumet kuvvet 

lerınin yedı buçukluk toplan, dün San 

M raıal kaleeını ve ibtililcilerin mevzi· 

Jerıni bombardıman etmiıtir. Fransız 

topta ınd Bruatou'da bi( bulday tar· 

Jasına Uç obüs dilpnilftür. 

S n S be1tıende 
ıürmektedir. 

ıükun hukum 

lrun'rın tıaaiyeıi ümidais 

Hendey, S (A.A.) - Bu •bü tek· 

rar baıhyan barb flddetle devam etmdr· 
tedir. Behobia'da da fiddetll muharebe

ler olmaktadır. Düo ölenlerin sayıu iki 

bin kadardır. İki binden fula mUlt«i 

gece sınırı gcçmif)erdir. 

Burgos'taki & llcr karargahının bil· 

dirdiğinc gorc 1run harbı, ihtilllin bat

lanııcındanben yapılan ~ çetin muha· 

rebe olmut ve buna plyaclelerlc benıber 
lejyon asken ve Navar muhafız kuvvet• 
leri de 11tırak etmiflerdir. Burcos'daki 
Jranaata göre, lnın ıchri yakında teslim 
olacaktır. 

sala gibi dimağ! olutlara mudahale etmez. 

Hül.-iimetçiler lrun'ıı atlım ad"" 
müdaf.a ed«elder 

Behobıa, 3 (A.A.) - lrL n un akibe• 

ti ümıdaı.ı &örUnmektcdır. Bununla be• 

raber ihtililcilcrin mutbit bir mukave• 

mete maru• kalacaklan mnhaldraJırtır, 

Bunlann önce ev ev Bchobia'yı llOnra da 
lrun'u •Hal etmelcn aerclc cektir. 

Hllkümetçllcr, trun'da siperler ha. 

zırlaınaktadırlar 

Malaga'da anerşıstler b va taarru• 

.sundan sonra 40 ılyaaal müpun kur

tıına diunc-ktcdirlc:r Son bava bücUı 

mundan sonra komünist konntnı, ea 
mUmtu ayJelerden 100 kifiyi brtunt 

dizdinniftir. 

Aei tayyareler Guadalajan tayya
re fabrikumı bombardıman ederek bu 
rada bir yansın pkannıflardır. 

lh~lilcdcr Joae Prımodj;i Rlvera'• 
nm halefini seçmek üzere bır toplantı 

yapmafa karar v nni terdir. 

• Figaro g~eteaimn ncgrettiği bıt 

Lizbon haberıne göre, lapanya 'ç harbm. 
deki zayiatın bılinça.u tudur : 

Hükilmet tanıfdarlan · 34 bin ölü, 
5000 yaralı. 

Aailer • 46 bin ölü, 8000 yaralı. 

Madrid aalihıyetll mahfilleri, Eı 
tnmadur'da hWriimetçilerin l11leri pU• 
lrtlrtttlklerini bllcllrmcktedir. 

• Yiyecek " cephaneleri bıtmlf oı. 
mauna ratmtn ut baltadır Albau 
saraymda Umlchbce mukavemet edell 
&illere kartı bt\klmct 10n bir bku111 
yapacak ve buu tanklar da lftlrak ~ 
deceklerdır. 

Madridde iailere ca&ualuk yapan 
blyUk blr ,ebeke yaJsalanmııtJr. 

• HUlrllmet bnetJerl Hueab'yı t .. 
mamen ku tımflardır. Halkçılar cep· 
bealnln 8trendlfine göre lsiJer ıntlda• 
faa cana ınth ho ucu nzlıır Jrullanmıı· 
tardır. 

Tefrika: No: 37 

- EN 1 SAN 
BtLtNMIY ALEıtls cARRA 

Aaabi merkezlerin bafbca vazjfelerind~ bi
. dlf aıemclen gelen tehcyyüclere uygun bir ce

n b vennek ve diier bir tabir ile refleka hara: r' derini husule getirmektir. Meadi hafı k~ 
~ bi kuıbaia. bacakJan botlukta aallan . . 

Beynin kabuğu. vucudun muhtelif kwmla 
nyle münasebette olan ayn ayn asabi uzuvla· 
rm bir mozaikidir. Meeeli. dimapı Rolando 
mmtakası adı altında tarulan yan mmtakuı alsp 
zaptetme, harekete getinne ve aynı zamanda 

aebetlen bilmemize muaaid değildir. lhramvarl 
hôc:relerde geçen hadiaelerin aeçmif veya aeJe.. 
cek hAdiılerin tesiri altında naaıl blchklaruu: 
oralarda tebeyyuçleriıı nelll uzviyyetin fuliye~ 
ai tadil veya imha eden birer uabi h&ıdiee bal&. 
ne aeldiiinı veya bunun alr.ainin naul vuku 
buldujunu bilmiyoruz. Öaceden görülmez h&. 
diaelerin oradan nebaan editı ve fikirlerin do
iutu halWndaki bilainuz iee daha azdır. 

raua: D~·NASVBI BAYDAR 
Taıi~P~ıte•· 

. ••lesi tibi ınaftal ha· 
Nöronlar, bir elektrik ~nlaı iki sruP ayn· 

liııde biribirine takı~: dl§ alemin veya uzuv· 
LrJar. Bu gruplardan biri adaleleri de eevk ~ 
~ intibelannı ı.apt ::ör nöronlan uhtev•: 
1~ eden alıcı ver- ın ki k}arı ın•nın a1abl 
dir. Dig~ er grupta ıse ço u .. _LLebliğinı ve-

. lik vem~ 1 
ll'lcrkezlerine zengın arda· ZekAınıZ• . Y1: 

ten müşareket noronlan v ,. . olduğu gıbi eli· 
d 1 A • aktan acız -'-~= "-

12 ~ar alemını ~~vram vraınııktım aaz;uır. ~ 
lrıagm geniflıgını de lc.a mil~ fazla höcre 
hi merkezlerde on iki . her biri, aa)'lllZ tube
tnevcuddur Bu höcrderı?. , _ ıı:.U.. ve bu lif· 
L . . le b' 'birıne ueg-· biri. 1 ~ bulunan lıfler ın kere birı Y e 
ler say ııımde de birka<;. trı~~ninluk, ta~vvur 
h rl mektedir Bu h rika .. n her ıtibarla 
olunmaz murekkeb~iğıne ek ~eve maJtinalarla 
tek şey · miş ·ne ış~ ~ t •--·"' olan biz rn~ 
ha s aleti rd ki ba ıtlıge aut-. eli bir h8dıee 
hidl re d~ anl ıhnaz ve ınuc~ " 
hl nz r iyle r 

IJllf r aea)mqtır Ayak pannaklanndan biri 
NretİY~ ~ kıvnbr Bu hadise ~ 
çimdik L!.-"L.!..:- L-.::.1. ~ L-~a yedil içinde IJIUUll "- UB15aa ve usn ,...._ 

j ." motöı iki nöronla bir refleka arlunm ~ 
c~yetinden gelmektedir Umumiyetle . 

la ı-a ve ınotôr no nlar alMIJl& ~ 
ar . ,'...reket noronlamun mevcuc:liyetı dolaJlllY• ru murekkebletir· T eneffüı etmek yiyJp yut· 
~ ayakta durmak. yurümek velhud ~ .. nku hayatunmn harek tlerinden çoiu , il 
gu fleb hidıseleri te bu n ronlar matemleri • 
re ._ ..ı.... ___ L -1....ektedir Bu hareektler oto-
yemuuı=ı VUAUa ........ • le 
matiktiı. fakat bazılarmm da fUUl v.,ıtaelY 
tadili Jıaİ,ıldir. Madi dikbtimizı teneffüs J'8. 
reketlerimİZ üzerİl)de tebif ederek onların va.· 
. . tadil edebiliriz. Bunun tenine olarak kalb. 

nını .. taklar irademize tibi değillerdir ve 
mide. bajJr . __ L ol----L _ı _ _..ı....L: otomatizm 
hatta d\İ4ÜDec:e& WIRllL 

0~ • 
bozulabibr. Durutumuzu ternm eden ve yuıu· 

. . uzu imk8nh lalan hareketlere de murdar 
~"k' manda edene de bunJardaki lnaicam cfi.. 
~aiç uye tabidir DimaiçecLs murclu ilikle be 

eceliyerek ltonuıma hareketlerini teabit eder. 
Bunun arlumnda gönne mmtakaaı bulunur. Bu 
muhtelif kısımlardaki yaralar, urlar, kan sey
lanlan mütekabil fonksiyonlarda bir takun ha. 
zukluklarla tezahür eder. Şayet arızalar, bu 
merkezleri murdar iliğin af88ı metJtczleriylc 
hirlqtiren lifler dzerinde temerküz edel'8e ge
ne bunlara benzer bozukluklar meydana çıkar. 
Pavlov·un, prta muallak feflekıler adı a1l1'1'da 
tetkik etmıı olduğu refleksler beyin kabuju 
huıl olur. Aizma yiyecek konulacak oluna 
kopek tu1nuk ıfraz eder. Bu viladi bır reflekstir 
Fakat, kendiaine yiyecek v nneai mutad olan 
imanı da görünce$ ıulamr. Bu da prta mu· 
allak veya kiabi bir reflekatir. 

Aablar cumleeindekı bu huaa aayeainc:\e 
insanlarla hayvanlann terbiye edilmeleri bb~
dir. Eier beynin kabuiu bldmJacak oluna yo
ni reflekaler iktiaabı imklnı kalmaz. Bütün bu 
biJgi heniı iptidaidir. Hiç bir fey bizim ıuurla 
aaabl olu lar, d.imai ve zıhin araımdaki müna 

Dimai ve murdar ilik, amirler ve adalelcrle 
birlikte inlusaul kabul etmez bir sistem meyda· 
na aetirmektedirler. Adaleler, fonkıionel ba .. 
kundan, climaiın devamından baıka hır teY de
jildir. Bunlar ve bunların kemikli yap111 aye
aindedir ki inaan zekau b\itlin dunya üzerinı 
damgasını vunnuttur. 

lakeletimizin biçimi kudretimizin ha,bca 
prudır Uzuvlar. uç parçadan murekkeb maf. 
..U. manivelalaıdır. Oet uzuv, gôfüa tahta11 de
dijimjz, mutehaırik bir plikamn üzerine o~ 
tubnUJ olduğu halde alt uzvun mafaalh olara1t 
birlqtqii kemikten kemer iac tamanuyle katı 
ve aabıttir. lekeletin uzunlugunca (hareket et
tirici) motôr adaleler konuhnuıtur. Kolun Ot 
cunda, bu uzuvlar veter halinde aeniflemlt ohta 
bunlar da parmaklan ve elin kcndiaini bftreke~ 
te aetinnekte bulunmuttur. (Sonu var) 
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Sba Yf A 6 ULUS 

1 O. O. YOLLARl VE LiMANLAR! UMUM 1 1 
MODURLOCO S. A.. KOMiSYONU ILANLARI: 

Muhammen bedeli (125000) lira olan 2500 ton katran yağı 12-10· 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1G! 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1936 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada İda-
re binasında satın alınacaktır. . . 

Bu işe girmek istiyenlerin (7500) liralık m~vakkat temın~t ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetem? 7·5·1936 ~un _ve 
3297 numaralı nüshasında intişar ~tmiş olan talımatname daıresı.n• 
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komıs· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (625) kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satdmaktadır. (619) 2-3947 

lLAN 

Muhammen bedeli 12233 lira olan idi ve duble bina camlar~yle 
yagon camları 29-9-1936 salı günU saat 15,30 da kapalı zarf usulıy • 
le Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyc~lerin 917.48 ,lirahk m.uvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesıkaları, resmı gazetenın 7-5-936 G. 3297 No. 
ıu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dalresi!'de alın~ı~v ~e· 

ika ve tekliflerini aynı giln saat 14.30 a kadar ~omısyon reıslıgınc 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Hay .. 
<larpaşada Teseltüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(628) 2--3988 

1 ANKARA BELFDIYE REISUCJ iLANLAR! -ı 
ı _ Yenişehirde 1073 üncü adada l parselde 169 metre murabbaı 

arsaya istekli çıkmadığından açık arttırması 10 elin uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli 845 liradır. 

-ı - Muvakkat teminatı 63 liradır • 
i _ Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi· 

ne ~e isteklilerin de 11 eytnl 936 cuma günü saat on buçukta Bele· 
diye encümenine müracaatları. (647) 2--4001 

1LA'N ......... 
t - Yenişehirde 1073 üncü adada 6 parselde 29,SO metre murab

baı ada fazlasına talip çıkmadığından açık arttırmhsı on gUn uza· 
tdmıştır. -

2 - Muhammen bedeli 147,SO liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyeruer he.r gün yau işleri kalemi· 

ne ve l teklilerin de 11 eylnt cuma gUnü saat on buçukta Belediye 
Encümenine mliracaatları. (648) 2-4002 

tLAN 
l - Yeni ehirde 1034 inci adada 2 parselde Veli ve Vehbi arsa· 

laı:yıe şuyulu 359 metre murabbaı arsaya istekli çıkmadığından açık 
arttırması on •in uzatılmıştır. 

2 - M ·· ~en bedeli 2513 liradır. · 
3 - Muvakkat teminatı 188,47 liradır. 
'1 - Şartname ini görmek istiyenler her gün yazı i lerl kalemi• 

ne ve isteklilerin de.ıs eylQl 936 sah gUnU saat on buçukta belediye 
~ncilmenine mUracaatları. (649) ı--4003 

iLAN 
İ - Cebecide 450 inci adada 9 saydı parselinde HUseyin HUsnü· 

nün arsasiyle şüyulanan 167 metre murabbaı Belediye matı arsa ıs 
gün mUddetle nçık arttırmaya konulmustur 1 

2 - Muhammen bedeli 501 liradır. 
3 - uvakkat teminatı 37 ,S liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Yazı İşleri kale· 

mine ve isteklilerin de 15 eylfıl 936 sair gi.ınü saat on buçukta Be-
lediye Encümenine müracaatları. (650) 2-4004 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

~UHTELIF ELEKTRİK MALZEMESİ 

Tahmin edilen bedeli (27000) lira olan yukarıda cinsi yaı:ılı mal· 
zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma komisyonun· 
ca 22-10-936 tarihinde persembe giınu saat ıs de kapalı zarf ile iha· 
le edilecektir. Şartname (bir) lira (35) kuru mukabilinde komis· 
yondan vernir. Taliplerin muvakkat temınat olan (2025) lirayı ha
vi teklif mektublarını mezkU.r günde saat 14 e kadar şomisyonn ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkfır giın ve saatte komisyona müracaatları. 

(655) 2-4064 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ 
Tahmin edilen bedeli (35000) lira olan yukarıda cinsi yazılı 

ınalzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo· 
nunca 23.10.936 tarihinde cuma günü s(\at 1'5 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname bir lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2625 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkfir günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve· 
saikle mczkfir gün ve saatte komisyona müracaatları. (654) 2-4063 

150 TON SAF KURSUN 
Tahmin edilen bedeli(22500) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğ satın alma ko· 
misyonunca 22-10-936 tarihnde per embe günü saat 15 de kapalı 
zarf ile .ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (1687) lira (50) kuruşu havi 
teklif mektublarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele· 
rindeki vesaikle mezk(ır giin ve saatte komisyona müracaatları 

(718) 2-4116 

Müteahhit nam ve hesabına 40 takım maa kasket 
Asken talebe elbisei. 
40 Adet Askeri talebe kaputu 
Tahmin edilen bedeli (1780) lira olan yukarıda miktarı ve cin

si yazılı melbusat Askeri fabrikalar umum müdiırlüğü satın alma 
komisyonunca 21 eylül 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (133) lira (50) ku
ruş, 2490 numaralı konunun 2 ve 3 maddelerindeki e aikle mez-
kur glin ve saatte komisyona müracatları (712) 2-4115 

l\ alatvada SuJtansuyıı 1 arı ·ı 
Direktörlügün ~n : 

Hara merkezinde yeniden yapılacak otuz dört bin lira, bedeli 
kşifli bir idman ahırı, bir değirmen ve iki memur evi ile anbar kıs· 
mında yapılacak tadilat ve tamirat 21.8.936 günUnden itibaren yir· 
mi gün mtiddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 10.9.935 perşembe .günü saat on beşte yapıİacaktır. Şartname· 
yi görmek ve bu hususta daha fazı~ matlımat almak istiye dn ha
ra merkezindeki komisyonu mhasusuna mUracaat etmelerı ilan o· 
lunur. (586) 2-3927 

İstanbul komutanlığı birlikleri icin alınacak olan 2135 ton lave 
marin kömUruline talibin vermiş oldugu fiat makamca pahalı gö
rUldüğünden tekrar pazarlıkla ihalesi 8 eylül 936 salı günü saat on 
beşte yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 27328 liradır. şartnamesi komi yonmuzda gö
rüldüğü gibi 142 kuruş mukabilinde de verilir. İsteklilerin 2050 li
ralık ilk teminat makbuzu veya mektubları ile beraber Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. (695) 2-4072 

İLAN 
ı - Konyadaki kıtaatm senelik ihtiyacı olan 572000 kilo yulaf 

kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen tutarı 28028 lira olup teminatı muvakkatesi 

2103 liradır. 
3 - Şartnamesi Konyada kolordu İstanbul ve Ankara levazım 

amirlikleri satın alma komisyonlarmdadır. İstekliler sartnameyi 
komisyonda okuyabilirler. 

4 - Eksiltme 7 eylUl 936 pazartesi güniı saat 11 de Konyada 
Kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 7 eyllıl 936 pazartesi günU 
saat ona kadar Konyada Kolordu atın alma komisyonu başkanlı· 
ğına göndermelidirler. Bu saatten onra gelen mektuplar alınma· 
mış addedilir. (477) 2-3831 

İLAN 
Erzincan kıtaat ve müessesatının senelik ihtiyacı olan 2813000 

kilo meşe odunu 16-9-936 çarşamba gUniı saat 11 de ihale edilmek 
üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 56260 
sini görmek istiyenlcre 282 kuruşa Erzincanda atın alma komisyo
sini görmek istiyenlere 282 kuruşa Erzincanda satıl alma komısyo
nundan alınır. Şartnamenin dördüncü maddesine göre istekliler 
teklif mektuplarını 2490 numaralı artırma ve eksiltme. kanunun S2. 
33, 34. inci maddelerine göre tanzim ederek ihale saatmdan bir aat 
evveline kadar Erzincan tüm satınalma komisyonuna makbuz kar-
şıhgı vermiş bulunacaklardır. (672) 2-4"34 

iLAN 
ı - Konyadaki kıtaatın cnelik ihtıyacı olan 21300 kilo sade ya

gına teklif edilen 79 kuruş 45 santim fiat komisyonca pahalı gbrül
diiğünden bir ay zarfında pazarlığa bırakılmış ve ilk pazarlık 9 ey
lül 936 çarşamba günii saat 16 da yapılacaktır. 

İsteklilerin Konya satın alma komisyonuna müracaatları. 
(711) 2-4114 

• ........ İLAN 

1 - Talibi çıkmadığından onbeş gün miiddetle tekrar kapalı 
. .zarfla münakasaya bırakılan 38000 kilo sade yağının ihale günü olan 

29-8-936 cumartesi günü saat 10 da yine talip çıkmadığından bir ay 
zarfında devam etmek üzere pazarlığa konmuştur 

2 - Birinci defa pazarlıkla ihalesi 9-9-936 çarşamba günü saat 
11 de Sarıkamış satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 24700 lira muvakkat teminatı 1852 lira 50 ku
ruştur. 

4 - Şartnameler komisyondan parasız olarak verilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatinde kanuni vesikalarla birlikte komisyona müra· 
caatları. ( 710) 2-4113 

........ lLAN 

936 mali senesi nihayetine kadar kor eratından Erzurumdan muh 
telif istikametlere ve Trabzundan Bayburt garnizonlarına ve Er· 
zuruma yapılacak perakende erat nakliyatı bir ay zarfında intaç 
edilmek Uzere pazarlığa konulan nakliyata bir ve ikinci pazarlık 
günlerinde talip çıkmadığından 9-9-936 çarşamba giinli saat onda
dır. Teminatı muvakkatesi 1260 liradır taliplerin . artnamesini gör· 
mek üzere her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin vekti mu-.ıyye
ninde müstahkem mevki binasında Erzurum kor satın alma ko-
misyonuna müracaatları. (729) 2-412? 

iLAN 

Kıtaat ihtiyacı için bir ay zarfında intaç edilm k uzere pazarlı
ğa konulan bir milyon iki yiız bin kilo meşe odununun pazarlığı 
olan 31-8-936 da talip çıkmadığından üçiıncü pazarlıgı 9-9-93C çar
şamba günü saat 15 dedir. Teminatı muvakkate i 1800 liradır. Ta
liplerin sartnamesini görmek uzere her gün ve münakasaya istirak 
edeceklerin yevmi muayyende müstahkem n.evki bina mda F. rztt· 
rum kor satın alma komisyonuna müracaatlaı ı (728) 2-4121 

İLAN 

İstanbul komutanlıgı birlikleri ihtiyacı olan 600 ton yulaf 18 
eylül 936 da kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen tutarı 
31500 liradır. Şartnamesi komisyonumuzda görüldüğü gibi 250 ku· 
ruş mukabilinde de verilir. İsteklilerin 2363 liralık ilk teminat mak
buz veya mektubları ile 2490 sayılı kanunun 2.3 üncU maddelerinde 
yazılı vesaiklc beraber teklif mektublarını ihaleden en az bir saat 
evveline kadar Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna ver· 
meleri. (742) 2-4127 

Şulıut Urayıudan: 
(100) hektar tahmin edilen şehir haritasının alınması beher 

hektarı yirmi beş liradan iki defa mlınakasaya konulmuş ise de ya
pılan tenzilat layık hadde görülmediğinden ihale müddetinin 20 
giin temdidile işin pazarlık suretiyle yaptırılmasına karar veril· 
miştir. İsteklilerin 19-8-936 dan 7-9-936 tarihine müsadif pazartesi
ye kadar her gün ehliyetnamelerini hamil olarak belediyeye müra-
caatla pazarlığa iştirak ;etmeleri ilan olunur. (550) 2-3895 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti · 

Ankara l\ierltez Hif zıs. ıhlıa 
f ü~ssesesi üdüriyetind~n: 

l ...-- Kapalı zarf usulile yapılan eksiltmeye talip zuhur etmedi· 
ğinden bu defa pazarlık suretiyle eksiltmeye konulan iş, müessese 
dahilinde yaptırılacak inşaat ve tadilatın tahmini kesif bedeli 19532 
lira 80 kuruştur. / 

2 - Bu ise ait şartname ve evrak şunlardır 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni ve hususi şartnameler 
d) Keşif cetveli 
e) Beş adet plan 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 97 kuruş bedel mukabilinde 

Müessese mu}lasip mutemetliğinden alabilirler. 
3 - Pazarlık 5-9-936 cumartesi gUnU saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Pazarlığa girebilmek için isteklilerin 1464 lira 96 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olması ve göstermesi lıtzımdır, 

5 - Eksiltmeye en az bir parçada 15000 liralık bina inşaatı yap
mış olduğuna dair Nafıa müdürlilklerinden v~ika almış olanlar 
girebilirler. 

6 - Teminat bedeli hudut ve sahiller srh..h:ı,~ ı::num müdürlügü 
veznesine yatırılacaktır, (521) 2-3836 

ı1EYl.Ul .. 1~ 

i ulıisarlar Uınuııı 
1\ • • d . . ı · . ._, ·ı· 1101 hu .ur u.g1 

1 - lO-vm-936 güntinde kapalı zarfla goturü olarak ~ııı 
konulan 33223 lira 28 kurus keşif bedelli Kayseri iadrc b '(t 
tına istekli cıkmadı~ından yeniden ayni şekilde eksiltıtıe 
muştur. ııb 

2 - Eksiltme evrakı ı lira 66 kuru mukatıılrnde lsta 
hisarlar inşaat ubc inden alınacaktır. sa' 

3 - Eksiltme 8. IX. 936 gününe rastlayan sah gunıı 
1111 

Kabataşda inhisarlar levazım ubesindeki alım atım kO 

da yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 2491 lira 74 kuruştur. sarlar 
5 - İsteklilerin ihaleden en a~ üç gün evvel ınbı klarııı• 

şubet>ine gelerk diplomalı mühendi veya mimar otdıı i tııt 
ehliyet vesikalarını ibraz ile münakasaya girebilecekler 
birer vesika almaları lazımdır. ç sı' 

6 - Tekliflere aid kapalı ;zarflar ihale günu en ge1rııi 
ona kadar komisyon reisine makbuz mukabilinde veri"' · / 

lıdır. (482) 2-3&53 ~ 

Adlivc 7 eli.aletiı den : J oe~J 
Temyiz mahkemesindeki bina:>ında Adli} e vekalc!aııaıtı 

yazıhane dolap koltuk vesair mefruşattan 198 parça ı.ıd ol 
zarlıkla cila edilecek ve a}•rıca dairedenümunesi ınevc pur 1 
teahhidine irae edilecek iki adet dolap miıceddeten ya dol~ 
İsteklile.r cila edilecek mefruşatla yapılacak iki ~de~ ı;ııııv.ı 
bammen bedeli olan 64-0 lira 80 kuruşun %7 ;S tcmınat. -ıı.dÔ 

· cı s•sı olan 48 lira 6 kuruşun 2490 No; h kanunun 17 ın 14 de 
cibince pazarlık gunii olan 9-9-936 çarşamba günü ~at etıtl 
let levazım mi.tdurlugünde müteşekkil komisyona ıb;1'Z ttıiid 
şartnamesini görmek ve parasız almak üzere nıezkiır , .. -ı~ 
müra~aat etmeleri ilan olunur. (700) ~ 

M. M. V. den: 
. e~" 

1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan ~arbık ok 
gilizce, Fransızca, Almanca öğretmenliklerine y~k~teriıtt tı 
öğretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve ~ılgt acllıctıC 
iki İngilizce bir Almanca, üç Fransızca öğ~etmenı al~ila 5 IJ 

2 - Bu öğretmenlik!erin ücreti ders saatı başına ~J fC 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve 1>0n5~ıııcJJc1 

fus kağıdı; askerlik vesikası; üçer fotoğrafı ~e JJ.uıu~ntcııfll 
muriyetleri gösterir hal tercümesi; ve bir istıda ıle uracaııtıı 
M. V. ne İstanbulda Pangaltıda Harbiye okulu K. ın eyJOl 
sarih adres yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20 
kadar yapılmalıdır. (561) 2-3882 

l' 
Vakıflaı· Uıııunı iü ürl ·· ğüııdeJ' 

Aklıi ·ar Urlla) ığıııdan: 
Fen şube ine ait ışleri görmek üzere güzel sanat1.ır 

den diploma almış bir mimara ihti>•acımız vardır.. 
1 

bırlı 
180 lira ücret verilecektir. Vesaiki kanuniyelerıY e r 

yenlerin Akhisar urbaylıgına başvurmaları ilan oluı;"ı.ı; aido1 

Tayin ve tercih keyfi)•etleri Bayındırlık Bakan~1;;; - / 

(696) 2 ~ 
------~~~~~----~--~--~~~-------

Nafia \' ekalet · ııdeıı : ' ıcilO e 
Aydın Dcmiryolu üzerinde 67+200 ve 274 000 ıncı tahııı' s 

terdeki taş ocaklarından çıkarılasak nakil ve \ragontar~11,.1'a 1 
lecek onbeşer bin metre mikap balastın icra edilen ınf usııtll' 
talip .ıuhur etmediğinden mezkClr balastlar kapalı zar ·r 
ayrı yeniden mUnakasaya konulmuştur. Jet peıı1, 

1 - Münakasa 7-9-936 tarihinde saat onbeşte Vek•1 a yaP11 ıa 
lar inşaat dairesindeki artırma, eksiltme koınisyonund iJPIP b 

2 - Bu ocaklardan çıkarılacak onbeşer bin metre ro 
her birinin muhammen bedeli (21750) liradır. . dr 1 

3 - Muvakkat teminatları her birinin (1631.25) ıırart11aıtl' ~ 
4 - Mukavele projesi, Bayındırlık işler.i genel .. ~ıısı 'ıt11 

mUnakasa şartnamesinden milrekkep bir takım ınu.nıı 
11 

\fer' 
( 55) kurus mukabilinde demiryollar in saat dairesınde c 
tedir. ıın fl111 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 N. lı k3~36 ı41r 
ce ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5• ore V 
3297 N. 1ı resmi ceridede ilan edilen talimatnam~i'e grflıırtfl1 

ten almış oldukları müteahhitlik vesikasiyle tekhf ıaarthıl1 1 
kQr kanunun tarifatı dairesinde hazırhyarak 7.9.936 dt ır 111 
14 de kadar makbuz mukabilinde demirvollar inş:ıat a 
etmeleri Jfizımdır. (461) 2-3772 

Türkiye Ziraat Baul-a 111dıı11 : \ 
azı aki esi a ınac9 , 

ro'l ıcıil 
Bankamızca alınacak seksen beş adet portatif yazı k ti) 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye ıştı[;eııcl'' 
1 - :reklif mektubu (teslim müddeti tasrih edr le rt1 tc 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere tekhf edilece 

den bir adet. 
3 - M iıteharrik aksamın analiz raporu 
4 - % 7 .5 teminat akçesi 
S - Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesı f dır t 
Ankarada banka levazım müdürHığüne verıJıne ~ard r· 

müddeti on beş eyti.11. 936 akşam saat on dörde ~~ı'.l 
tercih hakkını muhafaza eder. (734) 



Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiftir· 

5 inci keşide 11 Eyliıl 936 dadır· 

lüyük tkramive35.000 Liradır 
Ol 

rıca: ı s.ooo, ız.ooo. ıo 000 liralık ıkrailleıyelerle 
(20.000) liralık bir mükif•t yardır-

Malatya tlbaylığından : . 
,.. 1 - 102977 U.a Z7 kunst kqil bedclindeD lliaf•t olup .ıı&pt 
t rk~zınde yaptırılacak hastahane blnaaının 50000 liralık ........ 
1 daıreainde bir kıaım infUtl ZS,.S.936 taribinc\cD itiMl9 ,...,.-16~ müddetle ve upalı sarf uaullyle ekallmiJC ır...- ese' __ ..,11 

- 17-9-936 talibine ,..tlıyllD per~ ~... 1 
• -:ı"ı:.;1,::ı.ur. latcldllcrla Mlllla ... ~ ---":~~"t 

yle 3750 lira mınakkat ~ ••"'" ..-•--lannı ihale ... tinclcıı bir eaat e-nellae ..., ViJAyet dal8ll encU-

llaeni reishğin tndl 17Jemclerl prttn'· 3 - Bu yoldaki evrak)a kefllDIJDI ye prınaınelerı garemk .. ti-
)tnler Vill.yet Nafia dkfl!rlliDC rnüraca&t edebilirler • 

11 

4 - De1Wiye, Pul. ilin ye sair masraflar kimılcn ıatekliye ait-
..,, '· (73ı) ı--t1G5 

nkara Tıearet 

Jandarma Genel aoaıatanldl ~ 
kara Sabnalına 

Jand l&~aldana 
da 

Lıkara SabDalma 
ı - Kapalı sari eksil~ ftrikn fiyat ~· ~ 

den (U,400) •tre uputlulr, (19,200) metre kıflık elblMllk ... 

.,..arblda •bil a1JD8Cllrtır. 2 - Metrnl (280) lnırut tahmin edilen kaputlulUll ilk temfDatı 
{6206) Hn ..,._.bedeli (490) kurut olup pasarbl• 21...
pa&art-1 atini .. t ( ı 1) ele ve mıeıtrnlne (265) kurut ,.- biçDen 
k1tlık elblselliiD ilk teminatı (3794 lira,~ bedeli (25$) b
l'Uf olup paaarblı aynı ıtın uat (14) de yapılMÜtl'• 

4 - ~ıer koadst•• llıaabillr. Pueflıldarına slrmtk 
latJyenlerin belli ~ ~ yaa1ı belp,,. tJlr....,.. mü• 
bu& veya banka .. ktoblan ile bellı slD we .. tte ....,_. 1ıılt 
!Urmalar. (Ci91) z,-411! 

mum 

ULUS 

MiLLi MtlllAFAA VEKALETi 
SATIN AL A KOM1SYONU 1 ANLAR1 

(723 
BlLlT 

10 kalem cara ponölen •e madcal dflaat •tm ahnacakt 
!baleli a-t-136 .ıı pü ... , ~ ...... .,....... bedell(5000)1u: 
dır Muvakkat teminatı (175) lindJr ....... fU'tMme •e mu 
sneleleri gönDek latiyen bedclala oı.rü lıL M. V. SA. AL. K~ 
nuna rnttracUt cbiltmcJe -al ccklede 491 .,ıh lıınaada ıöe
tcrilen ftllUde " tcmina\ mcktubl birlikte belli sbn ve ... 
aaacla ..- .... lroaıisyODW111 ........... (515) 2-38Jş 

1 L•lf 
ı- ll'*wlU ,_ı.r.-e yaptmlacU olma 14,., altı tlôlanna ldarr 

fl*b w•ld CI') fıknamdald •lifildlk 41ola}'mle yeaid1n ka 
palı slrf1a ebilWJe konanrttar. 

1-Talmaba edilen bedeli 14495' lira f6 ııurut P ilk inanç pa 

,_.1497 lira • bruftur • 
1- bal-' lt/11936 Çar,.mba .... .- t5 ded r 
4- Bbll..,e preceklerin. ..,aarr iri 50 kurut m kabilin 

il. il. Velliled ldm aJma '1a • ;cı1111 Mp alabil rler 
S- Bbiltme)'t ılreceklerin 2491 ~ ....uman 2.3 U c m11dde

Jerinc1e JUlh bllıelerlle Baynıd 8 tm•ılmdan f ennl ehliyet 
JlllDl)erle birlikte idari .. ~ .- " bchembal ftrilmnl 
mecburi olan .albllırla taaiDmt w tıekllf rnektuplarını ıbale .... 
tından en seç bir ... t C'fftllnc k8dat JI. il. V ktletı Htnl aı.. 
komisyonuna ,..,..,., ._, l-4015 

BILIT 
weı.-.._ llillD •I r ı' ...... •pah aarfla ıantml-

ba __ ..................... 12500 llrllll. fann.-
... _ ......... il. v......---..., ,, andan ... .--. .,,.,.pe,...... .... -'ısdtdlr 1'':...m.t 

500 h a olup ılk 1 nç p rllı 5 2 h· 

IUt 15 d dir 

h 
MfO eeydı ~ llD .... 

le ,an " .. tinde il M V utm 
(701) ı--41! 

• BllJT 
Yapı. Xa1at ft Ylh111lında pptınlacak binalar kuumattm Her ıkltlnln tuW'I (7326) lira 24 ku ıçık ebUtmeyı 

je " fartnamelerl bedclW arp dalrelindeo nıttuı ltepf .. pro
lN-tH cumartffi pil 911 GD bUde4ir ilk nrlleccktk lhllal 
hnafUU'· Bkliltmeye precekler 2490 • h ı.mutı ı Mt lira 47 
delennde lateaen r,eıplerle aa,mdırıır =.• ı.s tin u mad
olan ehliyet weaiblarmı il il V utm l1ma •lından alınacak 
CÜll " vaktinde ıetinllnler (739) komiıyonunı ekaitJme 

ı-4124 

.... •.. BlıJT 
1 - Bir adet aiaç pu&ODJI mülne11 ile bir • ..1.-A. f • mçık eksiltmeye koarn\lft\11' ~ ırıldak makinnl 
2-~ 1210llr•ol•llk~ ı - tı.aılll »•o-936 ..aı ~ ... , ı:U-M un.m. 
4 - Ebll-.,. p_..... 2490 dedir. 

delerinde JUdı wıa::.k Mrllkte ryda bDaua u Uacl .... 
VeldJeti •tıa .,_ llPDmaa aeı=r " 11nta•ı M. iL (7'5) 1-412' 

BllJT 

1 - 5 lralan f. il Coatalar açık eJmil 
2 - Tabada tdUcll ı.ecldi SSOO lıra tmlup..,_ kulımaitur • 

1 ra 50 JnaruttUr • 
0 

Dk iUDS ,._ Mı 
3 - hlalal Jl lCMJf ~ ıttn .. t il Wk 

d..:.:w.~=~z::1dıtmuma
0

2,1 d 
llt atm .... nnnaı &in ... ...:adi il ... v 

arı ( ) 1-4119 

BIIJT 

ı-.. , .. 
a - TaluDla ..uJea 

• y l lf!rqcpl: ,C.-kAlt 1 

ı-~ da 
lmacaktıı Talmda.::: ibdJKr ı 5000 Wlo fab ka anu 

J - fatnm ltr ..,..,:: = Wa l~ı..1'b tlli liradır _. .. 
cltlll9 alam. utnwma Kom qon~ 
JI • - - .. llltı ttlGI... • nld it ..... Nlelıl Allrtd ~ gtlnti mt 14 Bwb ..... 

4 - ın..a.1-- b IMlnaJma Jrwı· -, -• 
1 -~ .:.':.. arf u1allle oıac;yonunda .... 
• - TeMll •lmatlm u1:

441 11ra 75 irP,Mtur 
dar .... alma komiajonu .,.Z!:,:. "::= stlnl uat il ı ... 

c-- ' olecalatn -. 1-1111 

._.......,.._._ .. 
hl • Çerlkll JOIU Oaaladt ~~ti MIHndt S-

.. ...ıa'dlr bul- CJI) 

~ ~ 1:!ı~ell (U.) Ura (21) '• 
A - En itme .:=."' nralı tunlardu 
B - Mukl•ele projesi 
C - Bayındırlık ım ı tarıname.I 
D - Fenni ve baımt .... tname : :: :re:~ ve ıUtelei fiat v m traj ceclvell ı 

ıer!:c' bu nrakı ç... • ..... enetm-n 

' - ......... ·--·· ...... Çorum .tıa,ed daimi ,_ ql J oa ul 
4 - Ekliltme en 1 rl Met da IUt 14 
5 - Elrailtmey~~~ zarf utul 1 yapılacaktır ppdacüm =: ~!._ve :Unct'::'.!~ı!:i: .. ~~= (1757) lira ........ , 
T IDl'ül'. ttraklan hab olt1p ı&.. 
ıcaret odamda lra J 

lecelfne dair Nıf 1a '"~~ oıdulwıı dair v11ika c bu iti -1ııı1... 
6 - Tekli fmektu 1uı n n ebhyetnamnı ,..,.._. 

bir uat ....U.. p yukarda Usind aadded 
daimi ınclmm r=ln....., IDCln 111 rt,alet-:.=ıb -tteQ Ilı ...,._il ~ rmkJlu mulıablHnde 'ftrlleeelı:fllmcd 
bdw phal9 olımtı. Verllta :-::-.,. _.....,... ... 
..... ohwl llılllldu POltedl .... -;J;., .... , ..... Ut .. ,.,.. 

• ..,._ •• ~, .. bul ....... <•71 
1 40M 
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Plan l(o ,yaları 17 Ağuı-;to daıı itiLal'cn :\lt:tro kare i 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar mamulatından L t K Ö R , 
SARAP. KANYAK, LÜKS S1GAR4.. AV MALZEMESİ verilir 

.. 

• 1 

l 

.A'ynca: hediyelerle beraber alacağıruz kur'a numaralariyle yılbaşmda çekilecek BÜYÜK 
MENİCE PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomobili veya 
bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLAPUNKT RADYO
LARI, REVUE SAATLERİ1 İÇKİ SERVİSLERİ, SOFRA TAKIMLARI ve. s ... 

Şehir Bahçesi Sinemasında 
Bu aktam 9.15 de 

Söz bir Allah llir 
rI"ürkçe sözlü büyük operet 

gelecek program 

Adalar Sarkısı 
' Rumba yeni kopya 

Seçme imtihanı ile bir kız talebe 
meccanen okutulacak 

~ ''Seyhun Aktuna'' nam ve hesabına, TUrk Maarif C-emiyetinin 
~nkaradaki mektebinin octa ve lise kısımlarında • şimdilik nehari, 
yatı kıımı açılınca leyli olarak • elbise ve biltUn tahsil masrafları 
br,ılanmak suretiyle bir kız talebe okutulacaktır. 

imtihana girme şartları : 
1 - Türk olmak; 
2 - Ailece hüsnü hat sahibi ve fakir olduğu hUkümet ve belec!l· 

'fece tevsik edilmek; 
3 - İlk okulu bu yıl, iyi ve pek iyi derece ile t_:>itirmiş olmak ve 

bunu, mekteb şahadetnamesiyle veya bitirdiği ilk mektebten alına· 
tak bir vesika ile isbat etmek; 

4 - İsteklilerin 23 eylQI tarihine kadar her gün. sabahları Yeni. 
ff41.irde!:i Türk Maarif Cemiyeti mektebine iki vesikalık fotografla 
aıUracaat etmeleri; 

S - Seçme imtihanı, 24 eylQl perşembe günü Yenişchirde Ncca· 
ti Bey Caddesinde 9 numarada "Türk Maarif Cemiyeti ilk ve orta 
mekttbi" binasında saat 9 da yapılacaktır. 2-4130 

Ankara Valiliğinden : 
f l - Ankara merkez ilk okullarına 14-9-936 pazartesi glinü 
tabahından itibaren talebe ltayıt ve kabulüne başlanacaktır. 

2 - İlk oku\alrın birinci sınıflarına yalnız 929 doğumlu çocuk• 
lac alınacaktır. 

3 - Talebe velilerinin çocuklarını mektebe yazdırmak ü ~ro 
ltmtlerine en yakın ilk oktillara mUracaatları. (746) 2-4131 

Kiralık oda Yenl!CWr lnldlip aokak No.4 
IHSL.Aı..." arlcuında ı-4729 

2-4126 

l\f evva tuzu 

K 

En hot meyva tuzudur. 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız
lıktan önler. Hazmı I<olaylaştmr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Sablık Çiftlik 
Çubuk kazası Sünlil köyün .. 

de aslı tapu senedine bağlı blr 
haylı mikdar tarla, çayır ve ha· 
ne arsası satılı~ur. 

Bu çok mahsuldar ve kıymet· 
Il ve sulu arazi her cihetle bu· 
lunmaz değerdedir. 

Çiftlik ve araziye meraklı 
olan ehli zevk ve ekim meraklı· 
ları için bulunmaz bjr f ırsattlr. 

Talihlerin Çubukta dava ve· 
kili Yusuf Ziya Çakmakçı ve 
Ankarada Duatepe mahallesin· 
den bakkal Kadir ve Ahmet C•· 
«aııa mUn:cutlırı ilan olunur, 

50 ur ı a 
' 

Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Clinlük kasa mevcudunuz kıymmetli eşya ve evrakımz ıçın 

EMNiYET . 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrenı d• 

Ankara şehri İmar 
1'1üdürlüğüııiteıı: 

Cinsi Ada ParsoJ 

Muhammen 

bedeli 

Beher fa 
Snyıfa Santi~ ~ --

2 soo s 
4 150 

5 Mahalleai 
tnkilap 

Sokağı 

Türbe Hane 67 11 
Eski sahibi 

270 Lira Mehmet oğ• 
lu Mehm~t 1 

ve Hatice 

6 80 7 
8 SO kurııştıJ~ 
ı - Hayır iıteri~fsııt 

çıkan kitaplara aid ıır 
% ıs tenzilat yapı • 

tnkilap Tahtakonak ,, 50 13 800 ,. Kadı Halil 
tntdlilp T;thtakale ,. 50 14 450 ,. Bayan Melek 

Yukarıya kayıtları sıkarılan hanelerin enkazının ihalesi 9.9.936 
çarşamba günü aaat ıs de yapılacaktır. lıin olunur. (149) 2--4132 

Sablık Ev Mobilyalı, Mobilya
sız kiralık oda 

'" 2 - Zayi uan ~ 
maktu ylis otuz kll k 

S - 'Tebrik, te:tı 
lenme, 9efat ve 811 bCf'. 
USnlanndan rnaktU 

almır. ~.al 
Koyunpazarında Güneg kun· 

dura mağazasına mUracaat. 
Telefon: 3588 

2--4078 

~~ 
Yenişehir Atatürk Bulvar 41 ABONEŞ~~ 

Milddet Dahıtdo 

Kiralık oda 
Çocuk sarayı caddesi Abidin 

bey apartmanında No. 7 elektrik ve 
suyu olan müstakil bir oda kira· 
hktır. Tel: 2315 2-4129 

lmtıyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ncşriyab İdare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankm caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

kat 3 No: 8 2-4110 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, möble ve kon• 

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

Hususi daktilo işleri 
ve ders 

Temiz ve seri olarak Fran· 
sızca, İngilizce ve Türkçe husu· 
si daktilo işleri yapılır, ve dak· 
tilo dersleri verilir. Ayrıca 
Fransızca ve İngilizce dersleri 
de verilir. Her gün öğleden son· 
ra saat 2-6 ya kadar 1963 No. ya 
telefonla müracaat. 2-4097 

..::---- JO 
Seneliği 17 Lir• ı6 
6 Aylığı 9 '' 9 
S Aylığı 5 • a~der!l~ 

Posta ilcrctı g .eriJJP:""", 
mektublara cevab 

Sablık ev '
1

e 
tini 

Ayvalının :K~r. de 
de dört odalı e~ ıç•~y\ft ~tal 
yu ve müteaddıd ıtl ırııır•ll""'., 
bulunan 9190 nıetr~rırıe1' 
ğı ile satılıktır. G0

• ~ıı 

1 

lerin içindekı be~~eıııe 
için de Çocuk e~ı~c:Jat et 
muhasebesine ınur • 

YENi SlNEMA 
BU GECE 

MADAM DUBARRİ 
Gitta Alpar 

GÜNDÜZ 1Kl FiLM 

.. MAYERLİNG 2 - PRİMADONNA 
, Geceleri yalnız bir film eJit 

"A YRICA1 936 BERLIN OLIMPIYA TLARININ t d krsmı gösterilmekt 


