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Son haberler üçÜ~cü 
sayf a1nızdadı1 
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Başmetli Biiyiik mlsallr Maıeste 
E va dı ıstanbald · el gilatl 

aje, te Edvard VI I df n ablin yatı 
ile boğazda bir gezinti yaptılar. ~ultan 
Ahmed camii ve Ayasofya yı gezdiler 

Akşam yemeğini Park otelinde yiyen Majeste 
gidi8 ve dönüslerde tezahürlerle selamladılar op ıınc Rıhtımında A tatilrlc (Resimde görlilnıcmcktcdit) T h 

Maıcste Kırola r kdım ewıışlerdu. 

.» .,, 

l•tanbul, 5 ( A.A.) -
Majeste Sekiz.inci EJvo.rd bu 

•abah öğleye kadar Nahlin Yatın· 
da istirahat etmiıtir. 

Saat 12.50 de Topl1ane rıhh· 
nunda karaya çıkan Majeste Kıral 
o~omobille (}e Karaköy, Köpru, 
Sırkeci yolu ile Sultanahmed ca
miine gelmisler ve camii r;iyaret
ten sonra Ayasof ya müzesine gcç-
mi le.dır. 

Sekızincı Edvard müz.ede yir-
mi dakika kadaı dola tıklan son
ra Kapalı caı ıya giderek bazı 
mubayaatta bulunmuşlardır. 

Kıra/ çar§ıdan çıktıktan sonra 
13.45 Je Nahlin yatına avdet el
mislerdir. Saat 14.30 da Nahlin ya
tı boğaz.da bir cevelan yapmak ü
zere Dolmabalıçe önünden hare-

ket elmıştil". 

) oru:; . ifrar isi l odm) 
llııum 'm (lt~' 

lstanbul, 5 ( A.A.) 
Nahline refakat etmekte olan 

ingüiz de&troyerleı-i zabitanı ıere
li ne bııgıin Yavuz süvarİ•İ yarbay 
Ihsan taraf ınclan bir çay ziyafeti 

M ıe rr Kır l Dolnı.ıb h ele A tatıu k'ii ?.İy rcte g~ldıklcri d ıra a Dolma b h c rıhtımında ilerlıyorlar 

Kendilerinin oertı"kl · ll e .,. en yo ar- Umum Müd"' r w.. l 
da olduğu gibi otele geli v • . ur ugu, tanbulu zi-

verilmiftir. 

faje~ıe Kını/ ah*'"'' yenl('guıı 
l'ark Otelimlt• 't•diler 

ltılanbul, 5 ( A.A.J Majeıte Ed
l)ard ıckiz.i lıamil olan Nahlin ya· 

tı bllgiın saat 14.30 da boğaz.da bir 
cevelan yaptıktan sonra ak am 
Dolmabahçe önüne dönmÜ§tÜr. 

Maje•te akıam yemeğini Park 
Otelcle maiyet ve refakatindeki z.e-
vatla yemiılerdir. 

M jc te Kırat ve Büyük ôndcrJmİJ! 

asyonal Sosyali tle konırresi 

r arın Nurenbergde açıLıyor 

rede bulunacaktı 
Berltn, 5 (A A.) - 7 ila 14 eylulda 

Nurcnbergd toplanacak ol n alman 
yonaı-So yı:ılıst parti ınin yıllık kon-

gresınin progr mına göre, 
eylulde, atman matbuat fı Dr. 

.Detrih. yab ncı basın delegelerini kabul 
decck ve Führer de alman hukum tı 

delegclerıyle oru ktır. 
9 eylulde kon re çılacak ve lcültu· 

ret mcs eler kon ulacaktır. 
10 eylQlde tınan ış tcşkıl tını tefuş 

e~ cck ve bır çid resmi olacaktır. 
11 cylfilde matbuat işleri goriışule· 

ıcck •c FUhrcr sty sı fler ile mili: ke· 

12 cyliilde, stadyomda hitl ı ci gc • 
lık te kıl tr top!. ntı ı ola ve alm n 
ış ceph ı t ki tı ın yıllı kong csı 

aç lac tı 
13 e> H\lde, hucum kıtal h fa-

.. k alan "e Na&yonal-So >alı t mo-
torlu kıtal n B. Hitlerin nd g ıd 
r ıni y pacaklardır. 

14 eylCtlde kara, denız, hava ordula
rı tc abürlcn olacak, Führer orduya 
bir hitabe soylayecek, geçid resmi yapı· 
1 cak ve ak~ saat 19.30 da kongreye 

rı~lıayet verileocktir. 

di /erinde de orada bulu:an ekaf~: yarctlerı h?t~rs~ı olarak Maje te 
balık bir halk kütle•inin çoıkun K~~,81 S~~ızrncı Edvard'a takdim 
ve içlen tezahürleriyle •elamlan- ~ 1 

mek uzcrc çok güzel bir albüm 
mışlardır. aıırlamıştır. 

Sırtı tamamiyle ·· 1 .. 
!lfotbıwt l ""'"' liidiirlii.. .. .. üçte bir k ve yuz crının .. gmıruı . .. ısmı som gümüşten ve 

surıdugu albiim dıgcr kısımları da ceylan d · · crısın-

lstanbul, 5 ( A.A.) _ Matb de11 yapılmış olan bu albüm 1stan-
uat bulun tarih ve sanat bakımından 

iSPANYOL iHTiI_JAl_Ji 

a~ yonalistler Kadik vilaye
tinde iki şehir aldılar. 

irun ~ehri yanıııor -Yeni Madrid kabi
ııesı dal1a solcu olarak kuruldu 

Hendcy, 5 (A.A.) _ Bu sabah, D 
N B a,ansı muhabıra, kızıll ~ t rafın~ 
dan Gudaluppa kale d bır aydan faz-

ı rehıne olarnk tutul n ve 60 k 
l 

nra açan 
V lleJO dlı runlu bir ispany 1 1 o ı e go· 

r mu tu • Bu ad m uç tel or ti h attım 
m y muv •fak olmu ve bitkın bır 

h de Hende> c gclmı tir. 
llu ıspanyolun ani ttıgına Ci · gore, u 

daluppc lcale11indc bugUn kurıı d 1 -..:una ızı. 

melen çok muhtemel olan ı 60 ki i daha 

bulunmaktadır. K çmış olan ilk gardi· 

) nlar ba k muhtanyctçilcri idi. Bun

dan onra anarşi t gardiyanlar gelml 
ve merhum b kan Maura'nın 0 •lu Ho
norıo Manra ıle yl v Navarre Deun• 
zayı derhal kurşuna d mi terdir. 

Anarşıstler diğer rehinleri k • ur una 
dızmck nıyctinde adi i eler de baıklar. 
onlan bundan vaz gc~irmeye muvaffak 

olmuşlardır. 

(Sonu 2. ıncl aylsd ) 
Y<'tıi İspanyol b şvekili ve lısrb b k nı 

8 · Largo Ksballero 

}''!'_ks~k d~ğerdc e crlerını "'e ta
bu guzellıklerini tesbit eden -
Yakın • "h · yuH "r:smı .' tıva eylemektedir. 

Buyuk bır dikkat ile ha1.1rlan 
mış ve bugün M aıbuat U .. 
M .. d .. ·· mum 

. u uru t~ral~ndan İngiliz scfi-
rıne .tevdı edılmiş olan bu albüm 
uıerındc şu yazılar vardır· 

'lrır~':11cste Kıra/ Sckizi~ci Ed
• • B ç Bakanlık Mat buat Dai-

re ' taralmdan ... eyliıl - 19 6." 

Majeste Edvard VIII. in 
hususi treni 

i t b ıld n Vı) an ya k d r mı f rımı . Uyük maJe te eluzıncı Ed\ rd'ı 
goturccek ol n hususı t 
m k U ere d 1 rene ne arct et-

d ev et demiry oll rı umum 
mu ur muavini B. Cemal Hıdayet Ser 
ter, ı !etme mudurU B. Abdutı h • 
turk ko · • Atampozı yonu memuru B Z td 
dun İstanbula hareket etmı .. ıe d" • He d r . 't' r ır. a)' 

P• a ı 1 tme kalcmınden B BUrh 
da kendılerine refakat edecekti;, an 

D Y\'\I 

HIR l Ç 

Kadın tayyareci 
Beril Markham 
?:tlantiği geçnıek 
uzere Londradan 
Nevyorka uçtu 

1 Y'\ARE I DE 
il \ZI Ol. 1 1 
HENÜZ HAHER 

fEI .. iZ Cl-
10tCl DAN 
ALI Al\IADI 

Tayyareci Bayan Markham 

I..ondra, 5 (AA) K 
Beni M kh • - adın t yy r ti 

r am dUn akşam 
Ati ntik d ni . i at 18 50 de 
mek Uzerc Ad~ın geçmeğe teşebbu ct
d n hav 1 ıngton tayyare meydanın• 

anmıştır. 

Herkes B, yan M k 
rctine hayret t ar hamın bu c &a• 

tclsı cih zıe 1 mekledır. Tayyaresinde 
o madıgı ve h 

na gittı i av nm da fc. 
~emıyctlc kaydedılmek dır, 

* * :,. 
l.ondra s ( A A ' · .) - Bugun at 8 ı 

da hava b k 1 ..> h an ığı, hayan Markhamd~n 
ıç btr haber ı Bn M k a mamı bulunuyordu. 

k 
ar hamın tayyaresi son defa dUn 

a şam &aat 22 30 d rinde o • Ul . . a Cork eyaleti Uzc-
bor mll§tur. 
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leskeulerimiz ve harimimiz 

Akşamın hüznü etrafa çökrrken pencer~ . .-ten daracık ufku seyrettim. 

Bahçe patfaları, evler ve birer birer yanan lambaların İflerini gosterdiği 

odalar ... hrııda inşa edilmekte olan aparıımamn henüz her tarafı meydan. 
da duran iskeleti, ''harim'' imizin ne ince, ne yufka, ne güvenilmez mal-

2eme ile korunmakta olduğunu bağırıyor: bir Jıarrş eninde tavanlar ve 
onlardan biraz kalın duvarlar, yarın, orada oturacak olanların biribirinden 

gizli hisleri dahi olamıyacağmı söyliyor. Bu sarahat bizi daima sükOta 
davet edttektirr. Fakat anlaşılan, herkes herkesin her şeyini sonsuz bir 

mübalatsızlık.Ja nakle de, harimimiz olmamasından dolayı kendi mezun gö

ruyor .. Şu halde susmanın ve konuımamn sebebi bir olabilirmif! 

PJitjlann hali 

Bi• Aahrada plijlarm hikfyeleriyle iktifa ediyoruz.: deniz byılarrn
daa daMnler ıortları, mayolan, pareoları anlata anlata bltir•miyorlar. 
Zeytinyağım • yerli mal olduğu ı,ia • deriyi yumllflltlcı madde olarak h

bul edenkr, ellerinde küfiik ıişeler1e bitibirinJ cllaladıktan sonra güne~in 
altına, iumlara yatıyor veya denize giriyorlarmıı. ı 

ince hisli biri: ''Fakat o güzel kadınlar yüzerken denizin ilzerı"ni kap
Jıyan yağ zerreleri J°nsanz güzellikten de iğrendiriyor." dMi. 

Temltiosia bir başkası derhal söze atıldı: "Deni11 daha a.lere taham
mül eder!" 

-Gene J>lijlar ••• 

Franan. muharrirlerinden 'Jıliguel Zamacois de Fransa plljlarında gör
düklerini yuzyorı " •.• Emla olunuz a, dedikleri gibi, bi' d• ·•H•b" e dol· 

ru 1itmiyoru11. Tamtersiae, •fık sa'ıklık n batt• tam ppldlılt, bir~okla· 
r11nl1lın kopr adım Jtendisine teveccah etmiş oldukları hNeltJr; erlıekl.-

ıin ve hdınların.H sonra erlrdler araamfa Adoniı ve Apolloa; ve Jıadıa
lar arasında da Diana, HelMa, Vena.ı, yani bOgiJnlıtJ tabirle gellf atlet viJ
cudlar o kadar az ki. 

Haydi edeb ve haya bir tarafa, lıi' olmazsa böyle et, y•l, 111 bollulu; 
düfiJJc giJllJ.s, brld glJbek, sıska veya fişka omu• iptizali o/masa ••• '' 

Ah ihtiyar, çapkın, lransızl 

:Uhfslan tliplomaRisi 

Bugünlude Fransayı ziyaret etmekte olan general Ryd~ • Smigly hak· 
kında her şey yauJıyor. lstidadlı bir ressam olan generale, Pllaudüı"ıWı 
IJIOmOnden .IODra bir lngmz gazeteci •ormUf: .. Hangi po/ltihyı takı't 

~eceJısinir,- alman mr, rus mu? 

General de: "Aynı manzaranın türlü tabloları yapılabilir," cevabını 
vermif. 

Mavi kord.-la 

Dünkü sayımızda da anl14tt1ğımız gibi 73.000 tonluJı muazHm 
"Queen Jtlary., tranutlanıiği · Ambrose'Je Biabopa arHındalıi mesafeyi 
'Vasati JO.IJ mille .. diJrt günden eksiJı bir .amanda .i:atMerek mavi Jıur
deJayı Normaodi'dea almıştır. Apğıdalri tablo, 1893 denberl mavi Jıur• 

delayı alan vapurların isimlerini tonajlarrnı, beygir Jcuvvetleıinl ve elde 
ıttikleri vasati sürati göstermektedir: 

J89J Campaaia (İngiliz.) 
1900 Kaiser • Wilhelm ·der 

12.950 ton 26.000 beygir 21,06 mil 

Grosse (alman) 
1901 Deutsdland (alman) 
1902 Kroaprim WilMJm (alman) 

1904 Kaiser Wilbelm 11. (alman) 
1901 Jlauretama (İngiliz) 
1911 Jlauretania (ingiliz) 

19JJ Breıaea (alman) 
19JJ Reıı (İtalyan) 
1935 Normandie (/ranssz) 
1936 Queea Jlary (İngiliz) 

14.JSO 
16.000 

14.900 

19.360 
32.000 

32.200 

52.000 

.51.000 
'19.280 

'13.000 

,. 28.000 
,, 31.IJ()() 
,., 36.000 

,, 45.000 

IJ 68.0()() 

•ı 68.000 

,, 90.000 
,, 100.000 

il 160.000 

., 200.000 
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,, 
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~ 18 Cemaziyelilur 1355 - Samsun • Çarşamba hattı açıldı (926) 

12,35 ., 

23r- ,, 
23,47 ,, 

23.58 •• 
23,69 ,, 

27/)4 " 
28.n .. 

28.92 " 
30.Jl " 
30.63 it 

, 

1 
- İnegöl, Akhisar'ın kunuluşu (922) 

24 Ağustos 1352 - Ankara • Sofya tel:fonu işlemeğe başladı (931) 
- Üçiıncü devre mebu! seçimi, halkın milttefikan 

Hıdırellez 124 Cumuriyet Halk Partisine rey vermesiyle bit-
\ ti (922) 

•Güneşin doğması 5,32 - Şark Vilayetleri Üçüncü Umumi Miıfettişliği 
• kuruldu (935) 

f. Güneşin batmaaı 18 36 - Yugoslavya ile ticaret ve adli müzaharet mua-

ULUS 

Boğazköydc ~Teralb 
araştırmaları 

yaıJılıyor 
lJopzkôyrleki Eti turklcrine aid 

eski medeniyet eserlerini bulmak ve 
kitabeleri okuyarak Eti tarihinin 8i
linmeyen kıs1mJarını tamamlamak için 
alrnan c:ı;ki eserler kurumu adına bir 
hafriyat yapılacaktır. Kazıyı aynı ens· 
titü üyelerinden arkeoloi Dr. Kurt Bit
til idare edecektir. Bu araış.tınnalarda 
hukümetimiz adına komiser olarak mil· 
zeler dairesi işyarlarından B. Niyazi 
Güneş bulunacaktır. Sondajlara başhya
bilmek için aJman kurumunun istediği 
i'zne müıpct cevab verilıniştir. 

l,elıli hir tiirk•>logu11 
.4 nadoluda gemi 

Polonyanın Krakov üniveraiteai pr~ 
fesörlerinden me,hur türkolog Prof. 
T . Kawalleaki Anadolu türk lehçelerine 
aid birkaç senedir lcngüıitik ehemiyeti 
fula olaçak olan büyük bir eaer hazır· 
lamakla mefguldür. Lelali türkolog e· 
velce Karayim Ye diler türk 9ubeleri 
lehçe farklan üzerinde yaptığı orijinal 
etüdlerle maruftur. Şimdi yazılmakta 
olan kitabını bitirebilmek için kilrıü 
arkadap Dr. S. Leuczyclri ile beraber 
evveli 1atanbula gelecekler oradan de
niz yoluyla Bandırmaya geçerek aıra· 
aiyle Soma, Akhisar, Manisa ve tzmi~ 
den demiryolunu takib ederek Torbalı, 
Selçuk, Aydın. Nazilli • Hicropolia 

harabeleri, Dcniıli Dinar, Burdur, An
talyaya ıidecektir. Antalya civarında· 
ld mı atiretled de ziyaret ettikten· 
10nra vapurla Silifkeye gidecek oradan 
otomobille muhtelif kasabalarda bir kaç 
gUn kalarak Karamana kadar usanan 
bilyUk bir dil tetkik gezisi yapacaklar
dır. Prof esörJerin bugünlerde İatan
bulda olacağı ayrıca haber ahnmııtır. 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğü 

Nafıa vekilet muhasebe memurların
dan B .Nesib Uysal, Ankara defterdar
lığı milli emlak müdürlüğüne tayin edil
mit ve iıine başlamıftır. 

DlL KÖŞESl: 

Yunanlı prolesiyone/ güuşçi Cim 
Londos'un, söz vermi§ olmasına rağ

m;n l8tanbul'a gelmeyişini tenkid e
derkea bir gaute flSyle yuıyor: 

"GürC'lçinin bu hareketi korkaklık
la kaqılanmı9tır." 

Ve ne dell)eJı isdyor, biliyor musu· 
nuzl .. Güreıçinin bu hareketi korkaklı· 

tına ham/olunmUJtur." Halbuki ifade
deki ölçüsüı d)Jckatsizlik yüzünden, 
g8rdüğünüz ıibi, ya:ıılan cümleden ta
mamiyle başka bir mana çrkıyor. 

• * 
"Çığhga benzer laflar mırıldandı." 
Çığlığı, bir de mırıltıyı düşününüz, 

sonra çığlığa benzer mırıltıdan muhar
ririn ne kasdetmiş olduğunu anlama
ya çalışınız. 

''Bu pazarda zekası bütün kuvveti
ni sarfederek, emeksiz ve gayretsiz 
yollar seçerek avantaj yapmak vazife
siyle mükelleftir" 

Bu cümlede .. avantaj yapmak'' tabi-
. d b' s fi rın en ır mana çıkmryor. onra e· 

meksiz ve gayretsiz yollar" ne demek
tir? Gerçi ne demek istenmiş olduğu

nu anlıyoruz, ama ancak karine yardı
miyle. f ' 1 hedeleri imzalandı (934) 

......................................... _______ - ..... - ~ --~·================= 

Pr,.,fesör Nimbusun maceraları - lş baş ka, eglence ba~ka ...... (L~ Journal'dan) 

Sivas kongresinin 
• 

Kurtuluşun ilk adımının yıldöıı 
Sivasta coşkun gösterilerle kut 

Sivas, 5 (A.A.) - Tiırk kurtulutu· 
nun ilk adımı olan 4 eylül Sivas kongre
sinin toplandığı günün yıl dönümü, dün 
Sivasta fevkalade parlak törenle kutlan
dı. Şehir baştan bap donanmıı ve Cu· 
muriyet alanında bir çok taklar kurul
muştu. 

Bu kutsal günde bulunmak için kom
ıu viJayct ve kazalardan da bir çok kim
aeler gelmişti. 

Tören, varlığımız tarihinin başlan
gıc yeri olan lise binası önünde yapıldı. 
Hatiblerin, bugünün türkün hayatnda
ki müstesna ebemiyetini belirten nutuk-

Cellad gölünün ku- / 
rutulması ilerliyor 

bmir,"5 (AA) - CellAd gölünü ku· 
rutin& çahpna1an çok iler1emittir. De· 
ruzden göle kadar açılan ana kanaliy1e 
ıöl arasında ince bir kanal ricuda geti· 
rilmit ve sular bu kanaldan denbe ak· 
maya batlaJmftır. Gölden ber aUn bu 
kanal vaaıtuiy1e denize diSkillen eu mik
dan ild santimetredir. Bu laf kilçülr 
Menderes nehrinin tapnama11 için ted· 
birler alınmaya baılarumfbr. Gat kuru. 
duJrtan 90IU'a k6yHller me1dana pbcaJr 
olan münbit bir araziden letffade ette. 
edeleri ıibi artmadn da kurtuJacaklar
drr. 

Sovyetler Birliğindeki 
heyet şerefine kabul 

• 
resmı 

Moakova, 5 (A.A.) - Veka cemıye· 
ti bqkaru B. Arrosov, tUrk pedagog he
yeti ,ercfine bir lrabW rnml tertib et· 
miftir. B. Rüfdtinün batkanlığındatri 
tUrk heyeti, tUrk büyük elçiliği memur· 
tan ve tUrk iıgüderlerini, kUlttlr ko
miseri B. Bubov, dıJ itleri bakanlığı 
'8rk bürosu şefi B. Zuckennonn, intu
riat başkanı ve dıt iflcri ve kUltür ba· 
kanhklan ileri gelenleri bu kabul reı· 

minde bulunmuşlardır. B. Arrosov ile 
B. Rüşdü nutuklar teati etmiJlerdir. 

Nafia Vekaleti yeni 
münakalat reisi 

B. Rrfat'ın istifa etmeainden do1ayı 
açık olan mtinakalAt idaresi reialitbıe 
nafıa veWeti muhabere •e milruale 
mUpviri kurmay binbapu B Kadri yil.s 
lira maaf)a terfian tayin olunmuJtur. 

İsveç elçimiz 
lstokholm elçimiz B. Ralıb Raif Ü• 

çüncU dereceye terfi etmltth'. 

Diifüniifler 

larmdan aonra asker Juta}arl ~ 
naf teşekküllerinin iştiraki ile 
geçid rnmi yapıldı. 

Bundan sonra bu varlık ıU8 
ratıcısı Atatürk'iln ıerd 

__ .,,dllllll""'"il 

rihi aalon bin1erce yurd~...t 
coşkun bir heyecanla zı1-_ _.:-.... ~ıı 
Gece bUyük bir fener alayı 
davetliye müsamere verildi. ., 

Bugün ve bugeceyi aya~ 
içinde geçiren Sivas Atatüt~'W. 
esleri ve heyecanı ile battaı' 

lrun bir tezahür alam oldu. Geet 
lu gün ıerefine büyük bir hllO 

İzmir, 5 (A.A.) - Bu ~ 
borsada 6 kuruştan 23 kurut9 
ı 9.439 çuval incir Ye 6 k~ 
rup kadar 25.433 çuval . ili~ 
tır. Satıflar umumiyetle baJ'P•~ 
tur. Oaüm kunımu için ınU ~ 
tiyaç görülmemektedir. DurllD' 
lamdır. 

Londradaki 
lCliyor 

Tilrkiye • İngiltere ticaret' ff 

anlapnaıı müzakerelerini ıcıart 
memur edilen iktıaad vekileti 

B. Faik Kurdoilu ve bcrabc 

Jege heyetimizin LondradaO 

tikleri haber verilmektedir. 

Parafe edilen anlaşma et8 ...... 

rimizin avdetinden sonra n 
tir. 

~agonlannın temizlip.de 

Uaere, Haydarpap •• Arı~ 
nel yaptırmak tuavvulUJIU'""'-ıe 
ten dönen ••ıonlar bu ~ ~ 
c:ü ve hueual tertibatla ve 1d ~; 

...... dre 
tahtakuruau ve benzen...,.... 
dilecektir. 

BiR ZiHNiYETiN MOŞAHED ., 
Yııı ,.. 

Pastahanede hesabı ti- yurdda9ların memleke- rımızın sa ,at 
fahen veren bir garsona timizde oldukça kUçük barıktır. • ıoedCol 
mü teri neden, her yer· bir nlsbet ifade etmesi- Halbukı ıtJJ11 ~ 
de usulden olduğu gibi, nin bir neticesi olan fa- gözle baktıl , ~ 
bir kağıda yazmadığını kat böyle olmakla da nice odacılar .a 
sordu ve şu cevabı aldı: mücadele edilmesi lü· gar;;onı~rı~~JI ·~ '-

- Yazmayı bilseydim %umunu izale edemiyen katiblerımı• •1....-:-:~ 
burada garsonluk edece· bir zihniyet. rine layrk deo pet il' 
ğime gider ı, Bankasın· Dikkat ediniz, bir ga• zak, heın ııakaılı~ 
da memur olurdum. 2eteyi, başını . gözünü bul1!rsa~ rus? ~ 

Kulak misafiri oldu· yara yara da olsa, aökc- etmı' 0 ~ 1~~..-'· ğum bu mütaleaya içim· cek kadar okuma öğren- Okum k fçln 111' ~ 
den güler ve geçebilir· miş bir odacının gözü :'~·~l~;ir F•'1,,t 
dim. Fakat, bu sözler, katibliktedir, orta mek- b': ı e 'ıeie tal tr ~.,. 

tehi bitirmiş olan kitib, t ır mdes ar•"'~- ~._, 
zihnimde yaptığı tedai- 1 . LJ: "kl" v.. n!llan Rn 1,,et•ı'" yer nın auCU U~UDÇ Si· 'I\ k nk nıez -t. 
terle beni bir memleket ğışamıyan bir ruh haleti rde . <"'~Urat. di1'-
dcrdi üzerinde düşünme· • d 'r '"' f~ 

Y
e sevketti. taşır. Tahsıle evanı rüs~lUli terb d.tt' 

için en ufak bir istidad k t ~ aaıU_ -:.....-.. 
Hakikaten, bu garson· S?Östermiyen t~lebeye a:kl:~d~· 01rn•~;ı ·1~-··;ıı;.ıu.: 

un sözleri, aramızda ge- bir sanat mektebı tavsi- dda!f dikk•·~.tıl 
niş ölçüde yayılmış ol· ye ediline dudak büker. Ydiur l~ll fçlJıOP'" .. 
duğunu her gün müşa- Gözü ya doktorlukta, ya meı 1. .. ıatarıD' 
hede etmek imkinını . 'k dl sur ve ,_ 

mühendıslı te r. h'h etnıeV' _.. -.:1__,.,._ 
bulduğumuz bir zihni· .. tas ı lledl ""' 
yete tercüman oluyor- Ve böyle bir megalo· h~ kendi. ıOI ot 
d mani ııtmasının merte- ı 1r tl be.ab u. e e 

1 
bft 

Belki de, tahsil .gör- be silsileleri içinde, va- dar f avda 1 o11'f• 
mUş ve hatti sadece o- ziyetinden f.ikayetçi, ye- te bulun;~ş,tJı 
kuma yazmayı öğrenmi' rinden rahataı2 olanla-
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}'an 6 Sıymul 

Avruparıırı büyük devletleri 

Büyük devletlerin politikala
~ını tetkik etmezden önce Avrupa 
ıle yakından yahud uzaktan ala· 
kaları olan büyük devletleri ele: 
alalım. 

Fı-ansa. Polonya ile yeniden anla· 
şırken ve bu uğurda ceneral Ridz
Smigly'ye şataf atlı bir kabul res-
mi yaparken, Titülesko gibi bir 
/ransız dostu, Romanya kabine i
nin haricinde bırakılmaktadır. 

Fransa, Almanya ve ltalya, 
birbiriııin hegemonyasrna kar§ı 
koymakla kendi hegemonyaları 
için çalışıyorlar: fakat hep, A vru 

pada. 
Büyük harbdan önce, A vustur-

ya imparatorluğunu da listeye i
lave etmek şartiyle, vaziyet gene 
böyle idi. Fakat o devirde, A vru
pa dışrnda büyük imk.Bnlar vardı. 
Bugün o imk.Bnlar gittikçe azal
makta olduğundan, bu üç devlet 
arasrndaki menlaat çarpışmalar1 
çok daha ke kin ve §iddetlidir. 

Burhan BELGE 
:: 

KuraJ..·lık mmtal.·mırm ,ardım 
Ncvyork, 5 (A. • 

8. Ruzvclt 

A.) - Amerika 
Birle ık Devlet· 
l ri rei ligine cu
murıyetci parti 
n m edı Kansas 
valisi Landon ıle 
Ru vclt diln Jav 
e) al tinde o e 8 • 

m e n c de go· 
ru mu terdir ku· 
raklıktan m u 
t c c ti ı r olan c) aletler valilerı 
de bu gonı mcde huır bulunmuşlardır. 

Landon, Ruzvelte kuraklıktan do-
g. n guçHıklerın halli hakkında baıı::ı 
tcklıflcrd bulunmuştur. 

Gazeteler, bu görll meye buyuk bır 
C'hemiyct vermektedirler. 

:w 

Avrupa ile doğrudan doğruya 
alakaları olan büyük devletler. 
Fransa, Alman}'a ve ltalyadır. 
Sovyet Rusya ile lngiltereyi av
rupalı yani koı1tinental devlet sa
yamayız. Çünkü birinci~i. Napol
yon harblarmdanberi, Avrupa po
litikasına iştirak ettiği halde kuv
'Vctini, daima, Asya kıtasrnda ya
tan büyük ihtiyat/arından almak· 
ta, lngiltere ise cihan büyük dev
letleri arasında dahi hususi bir va
ziyete malik bulunmakta ve hiSt 
~ir tasniie girmemektedir. O ka
dar ki ne kendisine "büyük dev
let., den ziyade ''devletler üzerin
de devlet demek daha doğrudur. 
Amerika 'iıe japonyanın ise Av-
rupa ile ancak dolayısiyfe alaka-
ları olduğu malumdur. 

iSPANYOl.1 lH11iI~ALi 

N asyonali tler 
tinde iki 

Kadik vil<ıye

aldılar ehir 

Fakat Fransa, Almanya ve 1-
talya, varlıklarının temelleri Av
rupada bulunan devletlerdir. Fran· 
sanı• Avrupa dı§ınds birçok sö
mürgelere malik bulunması, /tal· 
yanın Akdcnizl "üssüllıareke,, te· 
Mkkl ederek Alrlkaya dolru sçıl
ınak istemesi ve Almanyanrn 191< 
'den 6ncc birkaç sömürge sahibi 
'devlet olması, bu keyfiyeti değiş-
tirememiştir • 

irun şelıri yanıyor -YeniMadridkabi
nesi dalıa solcu olarak kuruldu 

Münakalit bakanı. B Bernard 1.oı 
Rıoı, - cumurlyet~fter bırlıgl • • 

Harbsonrası devresi iyi tetkik 
edilirse, görülür ki, bütün Avrupa 
politikası, bu ü~ devlet arasın
daki menfaat mücadeleleriniıı 
türlü saf halat arzetmesinden iba· 
rettir. Jngiltere ile Rusyanın yap
tıkları, bu mücadelelere iştirak e
dip kendi görüşlerine ve menfa· 
atleTine göre bit pay ayrrmaktan 
ibarettir, 

1918 de, A vrups, transız hege· 
ınonyası altına guer. Mu o/im i· 
le beraber, bu hegemonyaya kar
§ı, ltalya bakımından bir müca• 
dele ba Jar. Avrupamn bir kısım 
fcuçük devletleri Jı ransa ıle bcra· 
ber, bir kısmı da ita/ya ıle bera· 
ber yürür. Alm nya, Vers illcs 
;nusbedesiyle politika bakımından 
'ıuitrslize edilmiştir. Öyle ki, za
'Jıirl bir ingiliz - lraıısız • İtalyan 
&cplıe birliginin arkasında Fran• 
sa ile ltalyanın nufuz mııcadc/e
lerlni ve lngilterenin bu iki buyuk 
'devleti arasında ezeli hakem ro
lünü ifa ettiğini g6rürüz. ltalya, 

zçok Almanya ve Sovyet Ru ya 
~le beraber gözükmeğe başlayın· 
~a. lngiltere, Fcansanın tarafını 
~aha /azla tutmağa başlar. 

''Başı 1. ınci aylada) 

lrıın yanı.)or 
irun cephesi, 5 (A.A.) - Mılleticr

aruı köprunUn İspanya tarafnıdaki gUm
rUk muhafızları ile cumurlyetçi hudud 
muhafızları da dün gece fran11z arazisi• 

ne gcçmiıterdir 
Bızzat İrun d;ıbılmde, yangınların 

verdıği Slcaktık dolayrsiyle, her tilrlil 
irtibat kesilmiştir. KoprU hariç biltün 
ıehir n yon li tlcr elindedır. 

Burgos, 5 (A A.) - Nasyonali t kuv· 
vetler K dıks vıl yetinde Medina ve Sı· 
donıa'yı ı 1 etmı er ve Bıl o'd n 
San Se tıen e gıtmekte ol n b r milis 
kol nu bo a u 1 rd r. Ayni 
kuv-.: tl r Tolede ıl e. A 

aıd m 

m lub etını r ve ~ yo k ad n ı
k n Kat.ılonya milı lerlnı t rar v p r
lara binip k çına a m cbur etmi 1 rdir. 
N syonal t k ıvvetler Tal ,; era m h re· 
be inde l S top ele eçinn • lerdır 

(Rıu·go ) /r<ın ı~ 1ıiil.iiml'tini 
ı>roti! to etti 

Lızbon. 5 (A.A.) - Roytcr a1an ının 

hususı mubahın bildiriyor: 
Bu~os hUkUmeti, fransız hükumeti· 

ne bir protesto göndcrmiftlr. Sevil rad· 
yosu bu protestonun aebebleri hakkında 
general de Lano'nın bir tebliğini n~ 
retmektedir ı 

t. - fnuı muharebesi aırasında bir 
çok fransıı zabiti biler tarafından esir 

cdilm tir. 
2. - Bu h rb ııraaında hukumetçiler 

fran u: mamul tından dum dum kurşu· 

nu kullanmışlardır. 
3 - Madrid hükUmetine aid tayya· 

re kuvvetleri (nı.n ız topraklanna ine
rek oradan benzin ve bomba tedarik et· 
melerine fr n ız m kamlarınca ml a

dc edılmı tır 

ni latlrıd l.mı 'ru• i 
, S (AA.) - Ye ı kabıne u 

go 

baka • B julıo A del Va-

Bu vaziyet, A/manysds Hitl~ 
tin iktidara gelmesine kadar de
ıvam eder. Bitler iktidara getir 
'gelmez, Almanya, Avrupa politi· 
lasmds ,eskisi gibi, müstakil ve 
'kudretli bir amil olur ve lngiltcre 
için. bu sefer, üç büyük devletin 
menlaat tezsdlarını hesaba atmak 
ve muvazeneye getirmek düşer. 
IBu, son yani yaşaı;ısk!a. olduğ~· 
~uz devrin hususıyetıdır. lngıl· 
tere için, Sovyet Ru ya için oldu· 
(ğu gibi, mevzu, üç büyük Avrupa 
'devleti (Fransa, Almanya, !tal· 
ys) arasında hareket ve manevra 
scrbestisini muhafa?.a etmek ir. 
Bu da, satrançdaki piyade va ile· 
sini goreıı ulak Avrupa ~ev!etleri 
üzerinde çalı makla kabı/dır. Fa-
1cot bu, ayrıca, birbıriyle çarpı 
'digeı üç buyuk devlet için de b 
ledir. Yani, Avrupa politika ın ış
tirak eden bütun buyuk devletleriıı yo, 
bugünkü günde yaptıkları ve ehe- Denı 

o 

rniyet verdikleri"piorı .. yani piya
'dc oyunudur. Tıpkı. satranç tah
tası üzerinde, bazı ehemiyetli lıü
,.um ve müdalaa anlarında yalıud 
"yunun onuna doğru, yapıldı~, 
gibi. 

Şimdı bıiyıik devletler, birbir· 
/erinin elınden ulak dedetleri a

1
• 

mağa çalışıyorl r. Yeni muvaze
neyi, bu kucük devletler üzerinde· 
'ki te~irler v aksi te irler meyda-
na r.ıkaracaktır 

P. 'r tek · l vcr~lim: tam 

cıa, 

Bu ili bakan sosyal ttırlcr. 

KultUr bak m: B. J us Her 

Z raat ba nı: B. Lulı Unbc, 

Bu aki bakan omUnısttirler. 

e Bra· 

ndcz, 

Adlıye bakanı: B. Mariano Ruiı Fu
ncs, • sol cenah cumunyc tlenndcn • 1 

Bayındırlık bakanı: B. AguLrrc .. 

bask nasyonahsttir •• 

Hcndey, 5 (A.A.) - Bu sabah saat 
ıeki de biler İrunu daha tamamen iı
gal etmcmlılerda. frun koprusunde bu· 
Junan 200 milisçı çarpıjl1llkta dcvamda
dırlar. Hüklimetçnenn mukavemeti art
m kta ve organize edılmektedır. Saat 
1 .30 da hali bükilmetçılcr elinde bulu
nan Kuadeluppc kate indeki ve da la· 
nnd ki topçu kuvvetleri, iter elinde 
bulu n f run \ c h lı ıni do mekte ı

dı 

na alm tıT. 

luwda iJlen f rmı ızl<ır 
Parıs, 5 (A.A.) - lntran . SIJBO ga e 

teslnın huıtm muhabirinın b'ld eli~ 
ı 

1 ır ı;tne 

gore run önilnde cereyan cd h en tnu are· 
bede 20 franıu; muharlb ölmil tl ır. 

lrıın )IWgını ııiirıiiyor 

İrun cephesi. S (AA ) ı • • - run yan· 
gını yavaf yavaı ı6nmektedir G bi · ece r 

mUd~ct rUzgir ke lmit olduğundan 
cvlenn buyilk bir kı mı kurtardabilmil" 

tir. Askeri vaziyette de i iklik Oktu 
Mitıeleraarıı lrun lcöprusü h li :., mU: 
tarafından müdafaa cdılmekted' n-ı 1 

ı 
ır. aç ç. 

kalı gönillluler run cephe ıni hil mU· 
dafaa ediyorlar. 

Madridin verdi i haberi u l ere gure A. 
kazar ve Toledo'da u ile in • 1 1 . vazıyet er 
çok tehlıkclıdir. Ovıedo eh • • d nnın ım • 
dına gıden ıld n yonali t kol 1 U yan C• 

derck bıtlcrini ku una d" . 1 d' ızmı er ır 

lo da h et h lkın elindeki 

t arın t alımım i temi t' ,.. ır. .madrid 

huktlmctı e a d hır topçeker sıleran e· 

k ı n fran ı tak mm asın· 

raya otunnu tur y ni madnd hU· 
kilmeti, Kat lony da dahı mU d ka aı r 1• 

lanmı tır. 

BULCARIST N D : 

llir bıılgar bilgini öldii 
Sofya, 5 (A.A) - ofya ü • • nıveral· 

tcıi dermatoloji killnlğt 'efi, bir ~ok 

kıymetli cacrlerlnlo muharriri ve tanın· 

mq bulpr dcrmatoloJ( profcaijrU Ho· 

gomU Veron dün yctmit yqmda oldu· 
tu it ld kalb ıaektnlnden 61mu,ıur. 

. ·,,,.;:w· I ~ - r(tıuız anfo nuısı t ,. 

l'ilistiıı luidi clcıi 
KudO • S (A.A.) - Surı) a et 1 

rı, on e-• aınanl rda imza edılcn F Surıy 
1 

r n a • 
tJ . ek. n a m mm truıdıkı keyfiye· 
nın o u F ·ı i d d 1 ı ı t n eki karışıklıklar 

t odayıaıylc g rı bJrakıldı mı bıldırmck 
c ır. 

l f'lıid,.,ı 011 birı a k • 
I ond 

1
' ra, S ( A A.) - Deyh 1'cl C 

Gatctc inın bildırdı ıne öre • rla 
hliku ti • ın ı ız 

me Fılı tınc yeniden on b 
lcer d ın as-

gon rec ktır Bu suretle Fıll t 

dckı İngiliz kuvv lcrınin mıkd ın· 
Yedı b k rı on

ın ışıye çıkarılac ktrr. 

ÇEKOSt..OVAKYA'DA: 

Polornmım Çel ho I 1 . .., '""' . "'' 

SON IJ Kil(A: 

a yoııali. t ler j rnıı 
Hcnd y. 5 ( A A ) - Bu ün ö 1 U 

zeri İrun kl)pıü il de n yonalistlcrin-

ehne dUşmil tur. Kopru bi . r avuç halkcı 
cephe nulıslcrı tarafında k l Od n a tramanca 
m afaa edılmiştır Son mlid f t 1 1 ı er, lC -

1'iirl 

Nasyonalistler 

I' ran ı z 

ga etelerı 

M ıll tlcr Ccml

kre
tC'ri B Av notun 
Roımya ıderck 

BB Mu 
n ı ve C ı o n o 
ılc yapaca ı go-

ıı3a11 l 

mev 
rektır. 

ru ınelere buyuk D 
d 

Avcnol 
ıcmı) t adf dılm kt 1 1 f c ve JU miln ebet 

e talyanın Milletler C • • 
me ısııı ba 1 mıyctıncl kl 
t dır. ma ı t mennı olunmak-

BELÇIKA'DA: 

U illl'tl,conı · 1 ası I" 01mgm11lcı 
lamı is) 01111 

Bruk el s (AA ) ko ' • - Duıt} ıulh 
ngre ı umumı komiı on 

~: <k~•I V< bor d< m•ll~tl<~,~·~ d~~ 
• an a komııyonu kurulm smı k 
;ıa hrrnı tır. arar-

AVUSTURYA'DA: 

1 Öj)riisünii dt• aldıaı 
çıkalı 

ıdi 

iki 

gonUllUler 

selıir 

t kil eylemekte 

aldılar 
h bır muha bed 
d 

1 en onra at 14 20 de 
u mu tlıı V hük · c ilrnctcıler mubaretM 

ffiC) d nınd 1500 ı.:tl u ı hır kınıtlardır 

Sok kla d d ' r 8 ylı 1 1 e ccscd vardır 

~i hrln btınd n lura sonr hukilmct: 
tayyareler TalcvC'rayı bomb rd 

etmı ı rdır ım n 



SAYFA 4 ULUS 

450 nıi,lyoıı iıısana lıükünıdarlık eden lıaşmetli Edvard 
Vlll yalnız dünyaııın demokrat ve en sevilen kıralı 
değil, a.ynı zaman,da kalbinde lıalk ve sulh sevgisine 

yeri vernıiş, yüksek seciyeli bir i.nsandır en, • 
genış 

İki do t ve müttefik memleketi gez
dikten ve devlet reisleriyle samimi ko
nu malarda bulunduktan sonra, büyük 
ve dost İngiltcrenin kırab ve Hindistan 
imparatoru haşmtli sekizinci Edward, 
bugün yurdumuzun ve tcfimizin yüksek 
misafiri bulunmaktadır. 

İngilterenin haşmet ve büyüklUgünü 
meydana getirmiş refli bir dinastinin 
en liyakatli bir uzvu olarak, bütün ha
yatınca memleketine ve milletine hiz
metten geri durmamış ve gene bütün ha
yatınca dünya yUzUnde dostluk ve sul
hun mürşidliğini yaprruı olan yüksek 
insani, u1hun ve büyük bir devlet rei· 
11inin kıymetini herkesten iyi anlamış o
lan türk milleti samimi bir anlayı§ ve 
takdirle sever. 

Şahsında büyük ve dost İngiltereyi 
eUimlamakla öğünç duyduğumuz haş

metli hükümdann, taliin kendisine ha
zırlaçlığı mukadderau, ilahi bir hak ol
maktan ı:iyade milletinin ve memleketi
nin kendisine empoze ettiği bir vazife 
ve mesuliyet telakki ederek kabul etmiş, 
ve bunun için de, her şeye rağmen, ba-
it bir insan olmak hakkının kendisin· 

den alınmamasını şart koşmuş olması 
keyfiyeti, ondaki insan ve demokrat ru
hun en bariz tezahürlerinden birini teş
lciJ etmez mi? 

Hakikaten uzaktan insana erişilmez 

bir nimet gibi görünebilecek olan bu 
mukadderatın, bin türlü merasim, kayıd-

H jeste Krra/ fahri ürıiveraite nrofe<;Öru 

l r ve şartlar içinde mahbus tuttu
~u ruhunun bu dcgışınez insan ru

hunun hüriyete olan aşkını düşünmek. 
formalite kahbları içinde ş:ıhsiyetini 
k~y~tmenıiş bir insan için bazen bu va
ttıyctın ne kadar eza verici olabileceğini 
anlamaya kifayet eder. 

. Meşbu~ Atlantik uçuşundan sorıra 
l~ındbeq(ın etrafını sarm•ş olan alaka 
ve: tecessus çcnberinin, or.u nasıl adeta 

çıldıracak dereceye kadar gctırerek, ni
hayet kalabalık hayattan uzaklaşmaya 

mecbur etmiş olduğunu düşünmek bu 
hakikatı daha iyi kavramak için kafidir. 

Onun için değil midir ki, tarihin kay
detmiş olduğu pek çok hükümdarlar, 
mecbur tutulduktan formaliteler ve me
rasimler arasında can sJluntısının muşah
has bir timsali gibi, şahsiyetsiz ve ha
yatiyctsi% dolaımaktan ve etraflarını da, 
kendileri kadar sıkmaktan başka bir !ey 
yapnu değillerdir. 

Pek az hUkümdara nasib olmuş de
recede meşguliyetler ve mecburiyetler 
arasında geçmi olan vcliahdlık haya
tında - ki bütün gençliğidir • Prens dö 
Gal, doğuştan almış olduğu ~ahsiyeti 

terketmemek arzusunu ısrar ve inadla 
muhafaıa etmiş, ve mevkiinin kendisi
ne dikte ettiği vazifeleri biıyük bir sa
dakat ve dürüstlükle başarırken, gene 
kendi kendisi kalmaya ve her şeyden 
önce insan olmaya muvaffak olmuştur, 

Bu hayat bUtün bir tiir lemidir, 
bütün bir epopedir. 

* Edward - Albert • Christian - 'George 
• Andrcv • Patrick • David vaftiz es
nasında yediveren gülü gibi kendisine 
yedi ad verilmiş olan küçük prens bu· 
gün bu adlann ilkiyle tahta çıkmışsa 
da, bu, ailesi arasında adlarının sonun-
cusu olan David diye çağmlmasına bir 
mani teşkil etmemiştir. 

İngiliz prensi olarak doğmuş olan 
küçük David, İngiliz istihalesinin bil· 

1 
tün safhalarından, herhangi bir İngiliz 
çocuğu gibi • geçmiştir, süt nine, aile, 
deniz mektebi, üniversite: lngilterede 
herşcyin üstünde hakim olan ve saraya 
bile tahakküm eden demokrasinin kü
çuk bir misali. 

lngilterenin toprağı, havası ve su

yu ile büyümüş olan prensi başka ik
limler de davet edecekti. Yedinci Ed
ward oldüğü zaman, büyük bir fransız 
dostu olan kıra], torununun tahsil için 
bir miıddet Frans::ıda yaşamasını vasi
yet eunişti. Öliılcrin yaşamakta devam 
ettiği İngilterede bu sözü yerine getir· 
memeye imkan yoktu. Henüz on altı 
yaşına girmiş ve Prens dö Gal unvanı
nı daha yeni kazanmış olan prens Fran
saya gönderildi. Ve büyiık babasının 

tavsiyesi mucibince Marquıs de Bre
teuil'in misafiri oldu. Bu tercihin se
bebi yedinci Edvardın de BreteuiJ için 
Böylemiş olduğu şu sözlerden keşfedi
lebilir: "O insanlarla muaşeret etmesi
ni iyi bilir.,, Bu güç bir sanattır. Bir 
sanat ki küçük prens, ileride, yüksek 
bir iradeyle ncf sinde tezahür ettirme
ye muvaffak olacaktır. Bu sanatı elde 
etmek için ne nezaket, ne güzel bir ev, 
ne mükemmel bir mutfak kafi gelir, 
bunun için sosyal adamın en yüksek 
meziyeti olan dost olmak istidadı. şart· 
tır. Anlaşmak için, başkalarını, bızden 
ne kadar ayrı ve aykırı olurlarsalar ol

sunlar sevebilmek lazımdır. 

Majeste Kıra] raclyoda bir nutu1r verirken 

M. de Berteuil eski rejim taraftarı 
ve kıralcı idi. Fakat yedinc;i Edward 
cumuriyetin timsali olan Gambctta'yı 
onun evinde tanımıştı ve otuz sene son· 
ra sosyalist Briand'a da gene bu evde 
sıksık rastlamak mümkündü. lşte bü
yük baba, ölürken, torunu için, insan 
sevgisini, her türlü ideoloji ve fikir ih
tilaflarının üstünde tutmasın, bilen bu 
adamın yakınlığını tavsiye etmişti. 

Fransaya gönderilirken Pren dö 
Gal, misafirliği miıddetincc İngilizce 
konuşmıyacağını vadetmişti. Marquis 
de Breteuil'in karısı İngiliz a lından 
bir arnerikalı olduğu için aile arasında 
İngilizce fransızca kadar ve hatta daha 
fazla kullanılırdı. Buna rağmen, kil· 
çük prens, ilk irade tecrübesini burada 
yapmış, bütün ikameti esnasında bir 
tek ingilizce kelime söylemekten istin
kaf etmiş ve bu suretle, daha pek genç 
yaşında, sözünün eri olacağını göster

mişti. 
, --ı) 

• 

• 

Majeste Kıra/ hava mareşali üniform:ısi/e 

Harikulfide giızel olan prensin nahif 
gösterişi al tın a ;;erimli bir 1.eka ve 

yüksek bir kalb aklı idi. :Elıev ynme 
hatta onların yanında olmadığı zaman 
bile sadakatten ayrılmamasına rağmen 
gene ahsi bir iradeye sahih olduğu· 
nu zevklerinde ve neı ·etlerinde şiddet 

gösterdiğini o zamanlarını hatırlryan
lar anlatırlar. 

Prens dö Gal, on yedi yaşında iken, 
Fransadan Almanyaya geçti. Büyük 
harbın arifesinde, l 913 de A lmanyada 
alınancasını ilerletmeye çalışıyordu. 

* Harb, bu nahif bünyede gizlenen e-
nerji ve iradenin tezahürü için bir ve
sile ve fırsat oldu. 

Muharip lngiherenin kudretli har
biye nazırı Lord Kiçnerin karşısında 

ha.ki r enkli elbiseleri sırtına geçirmiş 

ince yapılı tilysüz bir delikanlı inanıl
maz bir azimle ısrar ediyordu: 

- Fransaya gitmek istiyorum, mut

laka gideceğim. (Fransa, o zaman cep
he demekti.) 

Hartum galibi Mareşalla delikanlı 

arasında şöyle bir muhavere gcçi}'or
du: 

- Ö1ursem sanki ne olur? Dort kar
deşim \ar. 

Majeste Kıra/ tayyareciliğin 

Lord Kiçner soğuk k<1nlılrkla cevab 
veriyordu: 

- Eğer muhakkak urette maktul 
düşeceğinizi bilmi olsaydım, sizi git• 
mekten menetmeye hakkmı olur muy· 
du, bilmiyorum. Fakat müsaade ede· 
pıiyeceğim ıey, dü§ZD8na sizi e ir et· 
mek fırsatını vermektir. 

Fakat mareyahn iradesine bu tüyıüz 
delikanlının azmi galebe çalacak ve 
Prens dö Cial 17 teşrinisani 1914 de 
Flander cephesinde ba§kumandan Ge
neral Frcnch'a yaver tayin edilecekti. 
Sonra daha bazı generallerin emir za
bi tliklerinde bulundu. Fakat karargtih 
hizmetleri bu, maceraya ve harekete 
auaamış ruhu tatmin edemiyordu. Buro 
meşgaleleri arasında iırsat buldukça 
kaçamaklar yaparak ileri siperlere gi· 
riyor, orada neferlerle arkadaşlık edi· 
yordu. Bu harp, onun insanlar ve harp 
hakkındaki tecrübelerini kuvvetlendir
mesine böylece yaradı. 

Muhtelif cephelerde dört senelik 
harb hayatından edınmit oldugu tecru
belerden 1919 da irad ettiği bır nutuk
ta şöyle bahsediyordu: 

"Harbden bana dü§mÜ§ olan hisse, 
korkanm ki, pek eheuııyecsizdi, fakat 
deniz aşırı bızmeılermıe nadım olmı

yacagım bir nokta vardır. J:Ju cJörı se
ne zartıada, insanıara &arışıım; bu dort 
ı;;ene zarfında, kendi kendımı buldum. 

istikbali ve kendımın oımaSJ muh· 

temel agır mesuliyeıleri dıi§unürkcn, 

bu sureııe elde edıJıruş olan ıecrubeaın 
tayaalı olabilccegıni sanıyorum. 

Hakikaten bu tecrubc, l'rens dö Ga
lin şahsıyetını barızleştırmekte amıl ol
muş, onun halkçı ve sulhçu knrakterı
nın teşekkülunue eheınıyeuı bır roJ oy
namıştır, 

Yukardaki mütevazi sozlerde ıngiliz 
demokrasısı ve hiıkümdarlık telakkisı 

ile diger Avrupa devletlerindeki telak- " 
kıler arasındaki farkı anlatır. Hakika
ten Prens dö 'Gal, biıtün askerlik haya· 
tında hep ikinci derecede roller gör
muş, hıç bir .zaman rus ve alman prens
leri gıbi, şahsen yüksek bir kumanda ve 
mesuliyet deruhte etmemıştir. Böyle 
bir tavzihe ahsi meziyetten ziyade 
mevkiin oynayacağı rol korkusu İngi-
liz demokrasisini, başka memleketlerin 
işledikleri pek çok hataları tekrarla
maktan korumu§.tur • 

Dört harb senesi zarfında milletiyle 
beraber vazıfe başından ayrılmamış o
lan müstakbel hükümdar, 1919 dan son
ra gene milletiyle beraber hayatın her 

TORLU HABERLER: 

lki yerde karı~ıklık 

Rio de janeyro, 5 (A.A.) - Bahia 
eyaleti polisi nasyonalist teşkilatını 

kapatmış mahalli nasyonalist lideri ile 

nasyonalist grupunun bir çok azalarını 
tevkif etmiştir. Bunlar, Bahai umumi 
vfüisine karşı suikast tertib etnıif olmak 
auçu ile maznnndurlar. 

Uı•rril t"f' Ri.,.mcm Londnıda 
Londra, 5 (A.A.) - Tayyareci Mer

ril ve Rışman diın saat 16.30 da buraya 
gelmişlerdir. Tayyareleri mütehassıslar 
tarafından muayene edilmi~tir. 

Tayyareciler hava müsaid olur ol
maz aynı tayyare ile Nevyorka dönecek
lerini söylemişlerdir. 

*** Meksiko, 5 (A.A.) - Buraya gelen 
habere gi:ne, Hondurasda bir isyan baş· 
gostermiştir. Marko Barkanın bu are
ketın başında oldugu söylcnmektedır. 

Batı Honclurasında ihtilalin daha şiddet· 
h oldugu. yalım: liberal muhahf rin 

harnretli bir taraftarıdır. 
ektell 

türlü zevklerinden istifade c~l'tl )tetı• 
b.. .. h ...,,rcule ve genç yaşının utun aıu tttell 

dini spora ve seyahatlere ,,erıne 
iCri durmamıştır. t tıit 

1921 den onra Prensin haya 
1 )ttı. 

. ·~ı h t•d· onu nevı dcvna cm r.cya a ı ır. ,fe• 
Hindistanda sarrklr bir zabit . kJYyer· 
tinde, k!\h Kanadada bir Am~rık8 .tJJSİft 
lisi halinde, Hh Nig~ryade bıt ~h j•• 
altında yerlileri kabul ederken. asııı· 
pon kulisi kılığında japonların ar 

da görüyoruz. • şti· 
Bütün insanları geniş kalbinitl

5 
d3 

mullU sevgisiyle kucaklayan pren) et

Gal, herkesin karakterine inti~ ~ıf'. 
muini, herkesin arasında kendı il ol• 
fetleriyle görünmesini, hatw ~~b Je ııı· 
duğu nisbette herkese kendi dılıY f11llı 
tab etmesini biliyor, bu suretle bU oıet• 
devresinde kalpleri fethetmekle .:1: ,e• 

. 1 kcn"' gul oluyordu. Prensm ya nu da .,, 
vimli absiyeth•le meseHi :ıtanB eıııil' 
Hindi tanda memleketi hesabına ı. oı· 

• y ·1 • k yrııetı etmış oldugu sempatı erın ı 

çüsüz addedilebilir. 

Majeste Kıra! ordıı maresalı 
· den k ç-

Daima ihtişamdan. merasıın JiW 
mış ve kabil olduğu kadar for~ere· 
leri önlemeye çalışmış olan t~gd• e· 

• • 1 "' nin yeni kıralı, memlekeuınıı. ; Jle• 
rdlcndirmiş olan son se •ahatın dala' 
nUz taç giymemiş olmasından fa~er'ı11 
narak, mütenekkiren yapmayı 

etmiştir. • d st 
ıh .. k miıtetı. Halkçı ve su çu tur üJc ııı.ı· 

blkenin halkçı ve sulhçu b·1~ ,J<I' 
kümdarını kendi araı;ında gor111 

mesuddur. ~ 

YUNANlSTAN'DA: 

. ·e'' l ummistuntlo diiri: ı'fızı) b11· 
arısı 

Atina, 5 (A.A.) - Atına a] 

diriyor : edıtctl 
ı·· ııeşr • Yunan b nkasının uun ·yııdl' 

bülteni, ecnebi altın ve dovız. ıbtı ?48 d· 
rında geçen haftaya göre 37.439' dlS\fi' 
rahmilik bir yükselme, ve yaba0~ili11 

obligasyonlarında da 4.J00.000 d 

bir düşme kaydetmektedir.~ 
==========:=. ans ış 
değil, muhafazakarların da ıs}' ·r 
rak ettikleri haber verilmekted• • 

* * * l>ll""' l .. ondra 5 (AA.) - Müdafaa ,ı b'" 

nı Sir Tomas lnskip bugun btJSU 

toplantıda demiştir ki: Jclifİ cW 
•·- lngilterenin Filistinde ..... j,ı>cl~ 

. d fılı:.. • 
recede asl crı bulunmalı ır ... için ° 
• . . f" • "d n tesısı ~ ..... ~t ıng1hz ere ının yem e i1J>'"' 

d h . ·ı· k . gönder raya rı a ın~ı ız as ·erı 
çok muhtemeldir. 

, ve * * :,! 1'•111'' 
Sofya. 5 (A.A.) - Bulgar soffB}:J 

kıra1ic;esı bu;;un saat 19 da 
donmuslerdir. 

, 
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Tarih deki garib vakalar 

xxlv 
Çeviren: S. ALI 

Yazan: Maır KEMMERlCH 

1907 senesinde Almanyada yapılan 
lntihablarda liberaller tarafından Damı-. 
ıtadt'tan namzed gösterilen papas Korelı 
kazanamamış ve çekilerek yerini biri 
IOıyal demokrat dığeri muhafazakir olan 
iki müntahibe bırakını§tı. Papazın in· 
tihab dairesi sosyal dmokrat naıme~! 
lntihab edince kilise amirleri Korell ı 
«zalandırdı ve buna: ''Bir sosyal de
lbokrat'ın intihabı ihtimaline kaI1l ted· 
bir almamış olmasını" sebeb gösterdi. 
Çünkü süklıt etmesi ve sosyal dcınok· 
rat aleyhinde milntehiblerini tahrik 
etmemesi ''efkarı umumiyede bir papa· 
zın bir sosyaFstin intihabına taraftar, 
hiç degilae lakayd olduiu" intibaını 
bırakabilirmi,. 

* Gene 1907 senesinde Donnund çe• 
lbutı tarafından ldliee mediline inri
hab edilen rahib Cesar kilise amirleri 
1arafından kabul edilmemifdr. Sebcb: 
"Kilisenin kanaatlerine tamamen Adık 
olınamaıı .. dır. Bütün cemaat bu hare· 
keti protesto ctmit ve. daha yUkselr ma
lraıntara miiracaat -etmi' ise de fayda 
vermemiş ve tsa'nın kuzuları kendi ÇO· 

hanlarını kendileri intibah etmekte ser· 
best bırakılmamr,tır. 

Yani halk, istediğini başına geçire
rncmiş, istemedili fikirlere uymafa 
nıerbur o?muştur. 

Bunlar göz önünde durduğu halde 
hlli münevverlerin kiliseden yüz çe
•innelerine hayret edenler var. 

• Leipziı'deki Gimnaaium'da ataJmı 
yapmak istiyen bir muallimin talebi. 
Saksonya maarif nezareti tarafından 
reddedilıni,tir. Çünkü bu muallim biç 
bir din ve mezhebe aalilr olmadığını 
evrakına ya:ımıf bulunuyordu. Sak~ıı· 
ya meclisine mUracaat eden muallim 
buradan da nedce aıamamıttır. Maarif 
nazrn Beclr bu adamın tayini takdir~n
Cte dindar muhitlerin pleyan edece~i
ııi ileri aürmilt ve fikrinde ısrar etmıf• 
tir. Şu halde bu vakanın cereyan etti· 
li ı 909 senesinde Saksonyada dindar 
göriinen bir riyakar, fikrini açıkça ııöy· 
Jiyen merd bir insana tercih dilivordu. 

* 1910 snesinde Baviyera'da da buna 
~nıcr bir hadise olmuş ve bir yüksek 
mekt b muaJlimi olan Prof. Sickenbcr· 
ger'in bir lise miıdürliiğüne tayini ha~
kmdaki talebi reddedilmiştir. Maanf 
nazırı müracaat eden profesöre: ''Kili
ıe ile arası açık olan kimseler devlet 
nazarında fÜpheli insanlardır!" diye 

mUtalea beyan etmi,tir. 
Almanyada görüldüğü ~z~re d~~

letten bir iş almak için hırıstıyan kıh· 
k k Jazım oldu-•eaine iyman etme pe 

lundan istatistiklerde görülen "'haki· •i mümin"lerin yüksek adedine hayret 

etmemelidir. 

* Almanyada birçok devlet memuı ı· 
)etlerinin yahudilere açık olduğu de
•irJerde bile dimizlere karşı her yer 

kapalı idi. 

* 1907 senesinin 26 martında Wetzlar 
~varındaki bir kasabanın papazı kilise 

1 ğına ·•-rbeıt iman·' cemiyeti a· 
mezarı - . 
.zaırndan birini g&ndü diye pobı tara-
f ından 15 mark para cesasma çarptırıl· 

b C
eza mahkeuıe tarafından 

uııt ve u • 
. d. kadar idet olmam~ bır hare· 

fUll ıye . d.J . 
kette bulunduğu için,. tasdık c ı mıf· 

tir. 

* Almanyada her bilardo ve~a her k~-
k lilbil cemiyetler listeıınc dahıl 

mar u . . h". kın" . ha· 
edilc!iği, yani ,.ıısıyetı ~ ıye~ı 
Is oldutu ha)de serbest dın cemıyetle· 
ri iıtlsrıasız olarak bu haktan mabrum-
4urlar. Polis bunlara daima miifldllat 
çıkarır. Mesela Magdeburg'da bulunan 
böyle bir cemiyet merkez binalar~nı ve 
sair mülklerini tapuya kayd~ttt~k 
. . b talebleri reddedılmiftır. 
ısteyınce u k 
y i hür fikirli ve taasaubtan uza 
.ani . urda bir JriJiııenin kanadına 

yırm acı a 1r 
aıtnumyanlar mallarına ııahib olma 
hakkından bile mahrumdurlar. 

* 
Hannover'de soıyal demokrat bir 

gazete çıkaran Friedrich Weıtmeyer 
günün birinde Königıbcrg'de cereyan 
eden uydurma bir ••gizli cemiyet mu· 
halreme•i" ve bu mahkemenin cfkirı U• 

mumiyeye yanlll aksettirilen aafahau 
hakkında bir makale yuarak Pruı~a 
muhakemelerinin içyüzUnil gösterm.ıt 

b da "laa bu mahkemelerın 
ve u meyan 

ı . dilt .... nasıl muhakeme ve mah-
e ıne - 1 • b'l bö 
kftm edilirdi 'l" diyerek aa nın ı e . y• 
le bikinılerin ve böyle k~nunla~ın ehn· 
den kurtulamıyacağını zıkretmıfti· 

Bundan alevlenen ve hele bir aoıyal 
demokratın tu hakkında hürmetsizlik· 

te 11 bulunınauna tahammül edemiyen 
müddeiumumi derhal ıncsihin Jercfini 
kurtarmak, hiç delil• kendisine f(lh· 
ret temin etmek için Weatmeycr aley· 

hine dava açmıı ve maznun 1906 sene· 
ıi eylCihinde alman ceza kanununun 

166 ancı maddesi mucibince "dini his· 

leri rencide etmek'' suçundan üç ay 
hapse mahkum edilmiştir. 

Weatmeyer derhal Adabı umumıyeye 

muagyeret suçundan yatan bir adamla 

bir kalpazanın bulundugu höcreye atıl
mış, kendi ine iş olarak da odun. kır
mak vazifesi vrilmi.::tır. M umaileyhin 

bu sıralarda aldığı notlardan birkaç 

parça: 
1 birinci teşrın 1906: "Gece açlık· 

tan oyuyamadım. Üzerinde yattığım 
ot çuvalından kalkarak çekmecede ek· 

mek kırıntılarJ aradım. Yok. Çaresi 
yok, dışardan yiyecek getirmelerine 

müsaade edilmesi hakkında tekrar mü
racaat etmeli. Çünkü hapishane niza· 
mına göre buradaki çalışmalarımdan 
kazandıfnn paranın yarısını (bizim pa· 
rarnızla yüz para) yiyecek şeylere sar· 

f edebilirim." 
7 birinci teşrin 1906 "Dün akfam 

geç vakit gardiyan karımdan bir mek· 
tub getirdi. Dört ya,mdaki bir tek ot· 
Jum difteri olmu,. Bet yafındaki kızım 
da ay111 haıtahğa tutulmuş. fakat iyi
leşmek üzere imiş. Ve karnn bayle ö-

ULUS 

ii[f9~ 
Sam~un idman yurdu 

Ankara~riicünii r 
yendi 

Samsun, 5 (A.A.) - Samsun t>atıe· 
si ve Karadeniz tampiyonu idman yurdu 
takımı Ankara Gücü araamda yapılan 
maçı İdman yrudu bire kartı üçle ka· 

sanrmıtır. 

Şild maçlan başlıyor 
TUrk ıpor kurumu AnJıara böleni 

batkanlı&ı, ı 936 yılı Cuımıriyet Hallı 
Partisi tildi maçlannm ıelecek haftadan 
itibaren betla.maaına karar vermiftir· 

Karar kulüblere bildlrUmit ve fud-

bol ajanının reisliğinde topJ.nıJmalc il· 
zere salı ıünü bötıe merkuinc birer 
murahh• ıönderilmesi iatenUmiftir. 

o 1un, fikltCSr tnbit edilecek "' ha· 

kemler seçilecektir. 

Güreş teşvik müsabakaları 
Güreı ajanlıiı, balı• birincililderine 

hazırlık olmak Uzere, tefflk JDüaabaka· 

lan ba.zrrlamııtır. Proıram yakında ku

lüblere teblii edilecektir· 
Haber aldığımın ıöre bu ınüsaba· 

......._,. por ve Kı· 
kalara, Ankara güctl, ~- • di 
nkkale gücü kulüblerimia girecekler ~ 

Bôl&e batkanhiı bu yıl Ankara 
1 ıerbeat ıüretin de yapıloıatı ve yayı· 

maaı için tedbirler alnuftlr· 

Erzurum sporcuları 
Trabzon da 

Br.zurum, 5 (A.A.) - Erzurum spor· 
culanndan 20 kiplik bir kafile futbol 
maçlan yapmak üzere Trabıona gitmit· 

tir. 
Bugün Trabzon sporculariylc karşr· 

laflcaklardır. 

Erzurum sporcuları Bayburttan ge· 
çerken orada yaptıktan maçr bire karp 
be le kazanmışlardır. 

Voleybol maçlarını da altıva l S ve 12 

ye 1 S le kazanmıtlardır. 

'Evlenme 
Guvenlik gtnel asdirektoru B. İzzet· 

tinin halazadeıi Bn. Huriye ile matbaa· 
mrz arkadaşlarından B. Nihad Uzun kar
deşi dahiliye vekilcti mahalU idareler 
memurlarından B. Cevadın ikitleri dün 
akşam Demirtepedeki evlerinde icra e
dilmiştir. Mesut çiftlere saadetler dile-

riz. 

lüm halindeki çocukların yanında ya
payalnız. Babaları merhametlilerin 
merhametlisi ba'yı tahkir ettiii için 
mahpus. Bıs sıralarda eevgili oğlum ö
lüm ııtırabtan ile krwanıyor. Gözleri 
çok sevdiği babasmı anyor. 

Ey Naaıralı lsa. hakikaten seni 
tahkir etti isem keyfin gelsin. intiha· 

mın alındı!!" 

SAYPA !1 

Çocuklarımızı Nerelerde Okutmalıyız : ~ 

Gazi terbiye enstitüsii 
Gazi Terbiye Enatitüaü; yük.ek 

mekteblerimiz araamda kendi aahuı 
içinde bir tek olan kültür müeueseai
dir. Orta tedrisata mütehua11 mu
allim yetitlirmek için kurulan 
Enstitü bütün memlekette çok ıe
Dİf bir alaka görmüttür. Enstitü· 
nün vermiı olduğu haklarla girit 

tartlan tudur: 
Gui Muallim Mektebi ve Terbiye 

Enstitüsü orta mekteblere ve orta dere· 
celi sanat mekteblerine muallim ve ilk 
tedrisat mufetti§i yetiştiren yüksek bir 
mektebdir. 

Enstitünün. a) Turkçe • Edebiyat, 
b) Tarih· Cografya, c) Tabiiye, d) Rl· 
yaziye, e Pedagoji, f) Resim - it; ı> Be
den Terbiyesi ıubeleri vardır. 

Bütün bu ıübelerin okuma müddet
leri ikiıer yıldır. Bu tübelere Liıe ve 
muallim mektebleri mezunları ahnır. 
Liıe mezunlarının bitirme diplomaıı al
mıı olmaları prttır. 

Müracaat edenlerin 27 yatını ıeç• 
memiı olmaları lbmıdır. 

Enıtitüye girmek 18tiyenJerin A) 
Türkiye cumuriyeti :yurttap olmawı 
(yurt dııından gelen talebe ancak Kül· 
tür Bakanhtının imiyle almabilir.) 

(B Sağlam ve ııbhatli olmaları (Pe· 
peme, kekeme, kör, aafır, taıı, topal, so· 
lak, çarpık yilzlil, kambur olmamaları; 
trahom, verem ıibl bulqıcı ve müzmin 
hutalıklardan salim olmaları), C) seç· 
ıne imtihanlarını kuanmıı olmaları prt 
tır. 

Enıtitüye girmek iıtiyen talebe bir 
iıtida ile bulunduğu yerin Kültür direk 
törlüğUne baıvuracaktır. Muracaatlar 
eyJUIUn on beıine kadar yapılacaktır. 

Tarih • Cografya ve Edebiyat • Türk 
çe ıubelerine girmek iıtiyenlerin eeç
me imtihanları (16-9-1936 peflCIDbe), 
Padagoji ve Beden Terbiyeli tubeıiyle 
Tabiiye tubeıine .gireceklerin fizik ve 
ve Riyaziye ıubeıine gireceklerin riya· 
ziye imtihanları 17·9-1936 pedıembe); 

Tabiiye fUbeıine girecekleri fizik ve 
kimya, Riyaziye §ubesinc gireceklerin 
de fizik imtihanları 18-9-1936 cuma gU· 
ma giinil) yapılacaktır. 

Pedagoji uhesinc girmek istiyenlc
rın en aşagı bir yıl muallimlık yapmıı 
olmaları Jizımdır. 

1 
Riyaziye fubeıine girmek iltiyenlt1 

Riyaziye ve fizikten, 
Tabiiye ıubeıine girmek istiyenler 

Hayvanat, Nebatat, Jeoloji w fiziki 
kimyadan f 1 

Türkçe • Edebiyat şuıbeıine &lrme1 
iıtiyenler Türkçe ve edebiyat tarihiQıt 
den, 

Tarih • Cofrafya fubeıine slnnel 
istiyenler Tarih ve Coğrafyadan, 

Pedagoji ıubesine girmek latiyen.e 
ler Terbiye, tarib, Ruhiyat Beden tcrbfe 
yeai 9ubeaine ıinnek iıtiyenleır, Bedea 
terbiyesi nuariyatı, beden terblyeai 
tarıhi, anatomi ve fi:ıyolojidm imde 
han edileceklerdiT . 
Her Tillyetten mUracaat edenlerin U. 

tihan kifıdları ve belgeleri enatitUdt 
toplandıktan 10nrı tetkik edilecek Tt 
kazananlara hemen haber verilecektir. 

K11ananlara:) Maarif veküeti kaıt 
nununun 8 lnct maddesine uyıun olarai 
noterlikçe yapılm1f taahbUt aenedl ves
meleri, b) Pmdlye kadar çalıttJlı il h&ae 
sual mubaaebesinden (maatı yol par~u, 
ve ttdıizat bedellerine alt hiç bir Ultill 
olmadıia dair bir belıe almaları, el 
EnatitUde yapılacak ırbhJ m11117enedt 
saclam çıkmaları, d) imtihan llliıtl .. 
rında yuılan pylerJe • lüzum slrtlldl
tü takdirde • Enltitiide yapılacalı bilal 
incelemesinde alınacak neticenin blrblıııi 
rini tutmaaı liaımdır. 

1935 • 1936 den yılı mezunW'mdaQ 
enstitüye cirınck lıtiyenler anıında 

bütünleme veya engel yoklameaın• 
kalmıı olanlar dı seçme imtihanlarınt 
girebilirler. Ancak EnıtitUye preblı. 
meleri bu ikmal veya eneeU tamamlaınaJ 
la kayıtlıdır. 

EatitU yatılıdır. Kıa we Erkek tal .. 
be aluur. Den yılı içinde talebe yedir!. 
lir ve kitalt, ılyceği içinde imlrla nlb4 
tinde yardım yapıhr. Talebeye harçlıli 
verilmemelrtedlr. 

Retıim • it. Beden terbiyed n p .. 
dagoji muallimlerinin vuiyetJerl dilrlra 
te alınarak bu den yılı içinde ... fUbe. 
lere girecek talebenin Tarih ve:ra Cot
rafya veya Tilrkçe derslerinden birini. 
Pedagoji fUbeıi talebesinin de tarla vt 
ya cografya veya türkçe dersleriJle Re• 
sim • iş derslerinden birini ilive elaral 
ıeçmeleri gerelrtir. 

Kırşt'hir Orta meltd talebeleri bir yıllık bir resim ve ıll.;lıri eserlerini 1auı bl 
sergı halinde teşhir etmişlerdir. Resmimıs aergiden bir görünlJıtilr. 

Tefrika: No: 38 

BD.JmllYEN t~SAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkı;eye ,evıren: NASUHi BAYDAR 

En başlıbaşına bir baı eserdir~ h:~ duyar, 
hem hareket eder; hemen hemen goruyor ~e
nilebilir. Ele silahlarını ve aletlerini imal ve ın
ta etmek imkinını vermiş olan derisin ? l~'?
~tme cihazının, adalelerinin ve kemıklennm 
anatomik istidadıdır. Parmaklar, yani el ayaaı· 
nm ön tarafı ile kemikli kütlesi üzerine tuttu· 
rulmuş olan her biri üç mafsallı parçadan ibaret 
manivelalar olmasaydı madde üzerinde hakimi
yetimize hiç bir zaman malik olamazdık. El. 
en kaba işe olduğu gibi en nazik ite de yatar, 
intibak eder. El, ilkel avcının çakmak .. taşından 
yapılmış bıcağmı, onnanı kesip topragıru ~ke~ 
adamın baltasını, dem ·rcinin balyozunu, çı!t~ı
nin sapanını. şöval)enin kılıcını, tayyarecını~ 
kumanda aletlerini, artistin fırçasını. gazetecı
nin kalemini ve ipek dokuyucusunun ipliğini 

Rakkasvari hareketleriyle yürümeği ve koflll8: 
ğı temin eden alt uzuvların çevikliği, ku~ve~ 
ve intibak kabiliyeti makinalanmızdan haç. bi· 
rinde yoktur. Havsala ile mafsallı olar.ak birle
şen üç manivela her vaziyete, her şekılde. ga~· 
ret sarfı lüzumuna, h r harekete göre h~rıkuli· 
de hır yumuşaklıkla biıkültlr ve bızleri, bJr dana 
salonunun cilalı sathmd da. bankizin buzlan 
arasında da, Park Avenu 'n ın yaya kaldırım· 
larmda da. Rocheuses daglannıo yamaçlannda 
da tatırlar. Bizlere yürümek, koşmak, ~utme;• 
tırmanmak. yüzmek, her türlü zem~n ~zenn : 
ve her tiirlü şartlar içinde ilerlemek ımk nın 
verirler. dalel 

Beyin maddesınden, sınirlerden, 8 . er· 
den, kıkırdaklardan mii~~kke~ ~ir uzvi 

1
•:;:: 

c:laha vardır ki insanın dıger butun mahlu ed 
kartı olan üstünlügüne, el kadar, yardnn .haz~· 
Bu da dil ve gırtlak ve bunların uabl ~ • 
nndan teşekkül eder. Onun sayesinde bızler ~
ıuncelerimizi ifade edcbilır, ses1erle aram 

ma, konutma hareketlerine kumanda etmekle 
beraber onlar tarafından ela tahrik olunmakta
dırlar. Bunlar aynı zamanda aebeb ve müeeb
bibtirler denilebilir. Zekanın hareket ve faali
yette buhınması adalelerin ahenkli takallüsle
rıyle kolaylatmaktadır. Bazı beden hareketleri
nin düıunceyi tahrik ettigi zannolunabilir. Bel· 
ki bundan dolayıdır ki Ariatot ile talebesi, yük· 
aek felsefe ve ilim meselelerini münakata ettik· 
leri zaman yürüyüp gezinirlerdi. Görünüte bakı
lma asabi merkezlerin hiç bir parçası yalmz 
batına çalışmamaktadır. Ahta. adale, murdar 
ilik, beyin, büttln bunların hepai arasında ve 
devaınlı bir teaaniıd vardır. Adaleler takallüs 
ettiği zaman yalnız dimağın murdar iliğin genit 
mıntakalarma değil ah§ftclan çoğuna da tabidir. 
Bunlar direktifleri asabi cümleden ve enerjiyi 
d~ kalbden, ciğerlerden, guddelcrden ve iç mu
hıtten almaktadırlar. Beyne itaat etmek için 
bunlann butün vücudun yardunına ihtivadan 
vardır. 

saire gibi uzuvlarımız irademize tibi deiillel
dir. Keyfimiz istediği zaman veridlerimizin b· 
libroaunu, kalbimizin atıflarını, bejınaklanm .. 
zın tekallüalerini çoğaltıp azaltmamıza imkan 
yoktur. Bu fonksiyonlardaki iatiklalin aebebi bQ 
uzuvların kendilerinde reflekı kavialerinin bu. 
lunmuıdır. Bu mahalli aiatemler, neaiclerin içi. 
ne, derinin altına, kan damarlannm etrafına da· 
ğıll1llf sinir höcrelerinin küçük küçük tophımk,. 
lanndan mütqekkildir. Ahpya otomatbklarına 
veren aayıaız refleks merkezleri vardır. 

Mc.eli, vücuddan çık.anlan ve ıunl bir c~ 
velanla techiz olunan bir bağırsak P8l'Ç811. tabit 
hareketler ızhar eder; aıılanan bir böbrek hee 
men ifraza başlar. 

Uzuvların pek çoğunda az çok istiklal var• 
dır. Vücuddan tecrid olunduklan zaman dahi 
vaz~felerini yapmakta devam ederler. B~ 
dakı aayıaız •İnir lifleri fıkari amudun önünde 
bulunan alAkavi bezelerden ve midenin alt ı.. 
rafındaki diğer bezlerden gelir. Bu bezli mer• 
kezler bütün uzuvlara kumanda ve onlann ı.... 
lıyet.lerini tanzim ederler. Bundan batka. mu..,. 
dar ılik, baaala ve beyinle olan münaeebetlerl 
aayeeinde bunlar, bütün vücudun cehdini iatil,.. 
zam eden fiillerde abtanm adalelerle olan faali.. 
yetini telif ederler. El ··1d·· .. de aynı mehnretle kullanmışbr. o urmt-~~ 

takdis etmeğe de, calm g da "ermeğe de, tar
laya tohum ve sipere bomba atmaR'a da yarar. 

f ıkir teatisinde bulunabiliriz Heceli lehçe fJln~. 
saydı medeniyet de mevcud olamazdı· •..,1 

sözlerin de kullanılmaaı beynin inltipfma ~k 
yardım etmittir. Elin, dilin ve gutlaiın ~aği 
kısımlan, kabuk sathının büyiık bir parçau uz.e· 
rine yavılır. Bu asabi merkezler anlama. vaz· 

XI 
Ahpi isau cümlesi - Uzuvıann 

fUUJaUZ hayab 
Muatakil asabi merkez sayesindedir ki ahta 

dl§ alemle olan münasebetlerimize delalet ve 
muavenet eder. Bağırsaklar, karaciğer kalb ve (Sonu var, 
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O. O. VOLLARI VE LlMANLARl UMUM 
MUDURLUCU S. A. KOMiSYONU ILANLARI: 

t LAN 

1 
Devlet demiryollan tarafından cer kısmında çalıştırılmak üzere 

Avrupaya Teknikum tahsili için gönderılecek 20 talebeye aid müsa
baka şeraiti. 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı 18 den küçük ve 25 den hiıyük olmamak. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve 

memleketin her hangi bir tarafında çahşmaga müsaid bulunduğuna 
dair devlet demiryollarnun (Ankara), (Haydarpaşa), (Eskişehir), 
(İzmir), ve (Adana) daki sıhhiye heyetinden veya devlet deıniryol
lanna kabul olunacak memurlarda bulunması lazımgelen sıhi şartları 
gösterir matbu sıhi rapor muhteviyatına uygun olarak {tam teski
latlı bir hastaneden) alınmıı lhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteblerden müsabakaya gir
mek istiyenler mekteblerinden bir guna ilisikleri olmadığına dair ve
sika göstereceklerdir. 

S - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani olma
dığına dair alakadar askerlik şubesinden vesikayı haiz olmak. 

6 - Talihler 19/9/936 tarihine kadar istida ile İstanbul mühen
dis mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - 1stidaya bağlanmuı lfi:zım gelen vesaik. 
A - Nutuı; kagldı veya musaadak bır sun:ti. 
B - Gördugu tansili tevsik ettırecek evrakı müsbite. 
C - H.üsnunal varakasoı (Bn son mektebın vert:\.cgi hüsnühal 

varakası ile o tarıhten sonril çaıışugı yerlerden ve ayna z;ımanda nıa
halh polis daircsındcn alınacaktır. 

D - 4x6.S buyuklüğunde o totograf, 
E - A§l şahadetnamesi. 
F - 3, 4 ve 5 mci maddelerdeki vesaik. 

H - Babasının adı? Nerede dogduı.ıu ( ;:,ağ ise şimdiki, ölmuf ise 
j)lmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerelerde çalı~mı§· 
tırl Şimdiki ve ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden önce 
daha nerelerde, ne gibi i~lerde ve ne vakitler bulundu? 

Bunları gösterir bir ebeveyn tercümeihal varakdSı. 
8 - Müsabaka imtihanı 22/9/936 tarihinde saat 9 da İstanbulda 

mühendis mektebinde yapılacaktır. 
9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesab, hen

dese, cebir, musellc.sat, kimya, fiz:ık, ve türkçedcn yapılacaktır. 
10 - İmtihanda ayni derecede not alanlardan 1i an bilenler tercih 

edilir. 
11 - İmtihanda muvaffak olanlar Avrupada Teknikum tahsıli 

görmeden evvel devlet demiryolları Eskişehır atelyesinde 6 ay staj 
örcceklerdir. 

12 - Eskişehlı" atdyeıoindeki staj müddeti zarfında stajyerlere i
. ki buçuk lira yevmiye verilecektir. 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talihler, Avrupadaki tahsil
lerinin neticesinden sonra mecburi hizmetleri hakkında devlet demır-

• yollan idaresinin istiyeceği şekilde teahhüdname vereceklerdir. 
14 - Tahsil planı: 6 ay Eskişehir atclyesinde staj, 1.5 sene Av

rupada idarenin göstereceği fabrikalarda staj ve lisan öğrenilmesi, 
2,S sene de idarepin göster«eği Teknikumlarda 5 sömestrlik ma
kine şubesini ikmal ve diploma alınmasıdır. 

ıs - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat hakkında dev
let demiryolları umum müdürlüğünden ve işletme müdürlüklerinden 
ve mühendis mektebi müdürlüğünden, istiyenler tafsilatı tazime ala-
bilirlet, (689), 2-4055 

lLAN 
Devlet demiryolları hesabına cer mühendisi yetiştirmek üzere 

Avrupaya 1:1.ohşule tahsiline gönderilecek beş talebeye aid müsabaka 
artları: 

1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 18 den küçuk ve 25 den büyük olmamak, 
3 - Sağlık durumu tahsile engel oıacak derecede olmadığına, 

ınemleketin her hangi bir tarafında ~ahşmaga mıisaid bulundugurıa 
dair devlet demiryollarının (Ankara), (Haydarpaşa), (Eskişehir), 
Kizmir), (Adana) daki sıhi heyetinden veya devlet demiryollarına 
kabul olunacak memurlarda bulunması lazım gelen sıhi' şartlan gös
terir matbu sıhi rapor muhteviyatma uygun olarak (tam teşekkülat• 

bir hastaneden) alrnmı§ sıhhat raporu ile anlaşılmak. 
4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mektcblerden miısabakaya 

gtrmek istiyenler mekteblerinden bir guna ilişikleri olmadıgına dair 
vesika göstermek. 

S - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani ol· 
madığına dair alakadar askerlik şubesinden vesikayı haiz olmak la· 
zıaıtlır,. 

6 - Talihler 19/9/936 tarihine kadar istida ile İstanbul mUhen~ 
dfs mektebi mUdurlüğüne müracaat edeceklerdir. 

g - İstidaya bağlanması lazım gelen ve aik 
A - Nilfus kağıdı veya mu addak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. 
t:- Hüsnühal varakaaı (En son mektebin verecegi hüsnühal va

rakam ne o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve ayni zamanda ma• 
~ı polis dairesinden birer hüsnühal varakası alınacaktır, 

D - 4x6.S büyüldüğQndc altı fotoğrag. 
E - Aşı phadetnamcsi. 
F - 3, 4 ve S inci maddelerdeki vesaik. 

,.. H - Babasının adı nedir? Nerede doğduğu? Sağ ise ıimdikl, öl· 
mllf ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerede 
'3lıpnııtu? Şimdiki ve ölmeden evvelki meslek veya memuriyetin· 
den önce daha nerelerde n ne gibi işlerde ve ne vakitler bulundu? 
Bunlan gösterir bir tercUmeihil varakası. 

8 - Müsabaka lmtihanr 21/9/936 tarihinde waat 9 da İstanbul 
mühendis metkebinde yapılacaktır. 

· 9 - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riyaziye, tahlili 
~ne, re:aim .. hatti, fizik, kimya, ve türkçeden olacaktır. Bu dersle
nn Umulü muhendls mektebi üçUncU ınıfına kadar olan proğram
lara göredir. 

10 - İmtihanda ayni derecede not alanlardan li an bilenler ter
cih edilir. 

11- Musabaka imtihanında kazanan talihler, Avrupadaki tahsil
lerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında devlet 
d~miryolları idaresinin istiyecegi ,ekilde teahhüdname verecekler
dır. 

12 - T~sil planı: Avropada idarenin göstereceği fabrikalarda 
lılr .sene staj. ve bu müddet zarfında da lisan öğrenilmesi, idarenin 
!ayın edeceğı Hohşulenin makine şubesinden 8 sömestrlik tahsnı 
ıkmal ve altı ay zarfında imtihan vererek diploma almaktır. 

~3-: Avrupadaki tahsil eraiti veya diğer hususat hakkında dev· 
Jet demıryolları umum müdürlüğünden ve isletme müdürlüklerin
den ve mühendis mektebi müdtlrlüğUnden istiyenler tafsilatı tazime 
alabilirler. (688) 2-4056 

1LAN 
Derince limanının bir sene zarfında tahminen 245152 tondan iba· 

ret tahmil ve tahliye işi kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 20152 lira 80 kuru tan ıbaret olan bu işin muvak· 

kat teminatı 1511.46 liradır. Eksiltme 17-9-936 tarihine tesadüf e· 
den perşembe gUnü saat ıs de Haydarpaşada gar binası dahilinde
ki 1 inci işletme komi yonunda yapılacaktır. 

İstekliler teminat makbuzlarile birlikte 2490 No. lu kanunda 
tasrih edilmiş olan vesaiki ve 7-5-936 tarihli, 3297 No. lu resmi ga
zetede bildirilen ehliyet veslkaaınr havi teklif mektuplarını mez
kOr gUnde saat 14 e kadar komisyon riyasetine vermeleri lbımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak verilmektedir. 

(652) 2--4041 

ULU.::> 

Adlive \ 1 ekalt·tiııden : 
Temyiz mahkeme.sindeki binasında Adliye vekaleti devairinık 

yazıhane dolap koltuk vesair mefruşattan 198 parça mahallinde pa
zarlıkla cila edilecek ve ayrıca dairedt•niimunesi mevcud olup mii
teahhidinc icae edilecek iki adet dcılap müccddctcn yaptırılacaktıı. 
İstekliler cila edilecek mefruşatla yapılacak iki adet dolabın mu
hammen bedeli olan 640 lira 80 kuru~un %7 :5 teminatı muvakkata
sı olan 48 lira 6 kuruşun 2490 No: lı kanunun 17 inci maddesi mu
cibince pazarlık gıin\i olan 9-9-936 çarşamba günü saat 14 de veka
let levazım müdürlüğiinde mfüeşekkil l:omisyona ihraz etmeleri ve 
şartnamesini görmek ve parasız almak üzere mezkfır müdüriyete 
miiracaat etmeleri iliin C'lunur. (700) 2-4051 

1 ANKARA LEVAZLM AM1RL1G1 1 
SATIN AL1VIA KOMlSYONU İLANLARI 

1LAN 
l - Artvin havalisi hudud kıtalarınm 110 bin kiloluk un "';j,;:· 

tiyacı kap.tlı 7.arfla munakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 14-9-936 pazartesi giinü saat 14 de Artvin satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun muvakkat temınatı 156i lira 50 kuruş olup isteklile

rin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar makbuz ve teklif 
mektublarınt komisyona vermıs bulunacaklardır. 92) 2-3813 

Mardin hudud tabt•nı yeni sene ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile 
225000 kilo ekmeklik un alınacaktır. Muvakkat teminatı 1857 lira
dır. İhale günü eylülün yedinci günü saat dokuzdadır. isteklilerin 
Mardin satın alma komi:.yonuna müracaatları. (S93) 2-3920 

lt .. AN 
1 - Üç milyon bes yüz l>in kilo kuru çam odunu ihale günü olan 

10-8-936 p~zartesi giiniı saat onda yapılan ihalesinde verilen yetmiş 
beş santim fiat gali görüldüğünden yeniden kapalı zarf ıısuliyle 
ve onbcş giin miiddelte 12-8-936 dan itibaren eksiltmeye çıkarıl-
mıstır. 

2 - Ekı;İltmesi Sarıkamışta·satın alma komisponu blrtasında salı 
günü saat onda yapılacaktır. 

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

isteklilerin belli edilen ihale saatından bir saat evveline kadar ka
nuni vesaikla birlikte teklif mektuplarını komisyona 'vermiş bu-
lunacaklardır. (553) 2-3881 

İLAN 
1 - An karada yeni yapılan harp okulu için imtihanla 84 :126 li

ra ücretli bir elektrik ustabaşısı, 75 :98 lira ücretli bir elektrikçi, 
52 :75 lira ücretli bir santral ve telefoncu, 98 :165 lira ücretli bir ka
lorifer ve su ·işleri ustabaşısı, iki 84 :126 lira ücretli kalorifer ve su 
işleri ustası alınacaktır. İmtihanlar nazari vo ameU olarak elektrik 
ve makineden 24-eylül-936 tarihinde Ankaradaki Hr. okulunda ya
pılacaktır. 

2 - Aş_ağıda yazılı §erait ve evsafı haiz olan istekli vesikalarile 
l4eylül-1936 tarihine kadar lstanbulda ve l 7-eylül-1936 dan 23-ey
lül-936 tarihine kadar Ankarada Hr okuluna müracaat edecekler· 
dir. 

A) Ti.irk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmamak, 
B) Askerlik mükellefiyetini ifa etmiş olmak, 58 yaşından yu

karı olmamak. 
C) Hukuku medeniyeden mahrumiyet ceı:asile mahkum veya 

devlet için muzur teşkillere mensup olmamak, 
D) İyi ,ıthliik eshabından olmak, haysiyet ve namusu muhil fi

illerle ye alelitlak ağır hapis veya o derecede cezayı müstelzim bir 
fiille mahklim olmamak, 

H) Sari hastalıklara müptel olmamak, ve vazifesini munta
zaman ifaya mani olabilecek bedeni ve akli arıza ve hastalıklarla 
malUl bulunmamak, 

V) İki sene hizmet edeceğine, kadro icab veya ihtiyacın .zeva
liJe hizmetine nihayet verilmesi halinde hiç bir hak talebinde bu
lunmıyacagına dair noterlikçe musaddak bir teahhüt senedi vermek. 

Z) Okudukları okulların diploma suretleri ve daha eve) bulun· 
dukları vazifelerden aldıkları bonse.-vis ve nüfus tezkere asılları 
veya noterden musaddak suretleri. (733) 2--4106 

tLAN 
132000 kilo un satın alınac cta. Tahmin edilen bedeli l 7820 li· 

radır. Şartnamesi Bursa satın alına komisyonundadır. Eksiltme 24-
9-936 perşc.'Dlbe günü saat 16 da Bursada askeri satın alma komis· 
yonunda olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. Muvakkat te
minatı 1336 lira 50 kuruştur. Teklif mektupları 24-9-936 perşembe 
günü saat onbeşe kadar satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır, 

(758) 2-4163 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 

BfLİT 
Araba tamiri: Beş araba pazarlıkla tamir ettirilecektir. l'azar4 

lığı: 7-9-936 pazartesi günü komisyonumuzda yapılacaktır. Tamir 
raporunu okumak ve arabaları g6rmek için müracaat yeri komisyo
numuzdur. İstekliler. ve eksiltmeye girecekler pazarlık gün ve vak
tinde teminatlariyle M. M .V. satın alma komisyonuna gelsinler. 

(748) 2--41~6 

BlLİT 
1 - 40 metre mikabı ceviz kalas pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 6000 lira olup ilk inanç parası 4250 
liradır. _ 

3 - ihalesi 14-9·936 pazarte i günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerindeki bilgilerile ihale gUn ve saatında M. M. Vekalet komis-
yomına gelmeleri. (612) 2-3950 

BİLİT 
l - 40 metre mikabı gi.ırgen kalasına talip çıkmadığmdan yeni

den pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin bici!en ederi 2400 lira olup ilkinanç parası 180 lira

dır. 
3 - İhalesi 8-9-936 salı giiniı saat 14 dedir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde

lerindeki bilgelerile lhalc gün ve saatinde M.M. Vekaleti satmalma 
komisyonuna varmaları. (699) 2-4052 

BİL İT 
M. M. V. Emakin İnı;aat şubesinde münhal olan mimarlığa bir 

mimar alınacaktır. 
Mimar diplomasını haiz olan istekliler 20 eyliil 936 tarihine ka

dar Vekalet İnşaat Şubesine müracaat etmeleri. 
Şeraiti öğrenmek istiyenler her gün saat 9 dan dörde kadar 

mezkQr şubeye müracaat ederek şeraiti öğrenebilirler. 
(761) 2--4162 

Akhi~ar Url,aylığındaıı: 
Fen şubesine ait işleri görmek üzere güzel sanatlar akademisin· 

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

yenlerin Akhi ar urbaylığma başvurmaları ilan olunur. 
Tayin ve tercih ke}•fiyetleri Bayındırlık Bakanlığına aiddir1 

(696) 2~4073 

. 

. 

6 E)'LUL 1.· 

1-----------------~;I 1 AN~ARA Rl::LEOIYE REl~LIGI 11.Allil>~ 
1- Belediye Temizlik Direktörlüğüne ait demiri L>ak~ 

bir adet ıki tekerlekli su arabası açık artırma ile atıla ııatıJ 
2- 1steklilcrin 11/9;936 cuma gilnii saat sekizde M>eZ 

daki hayvan satış mahalline gelmeleri. eııı' 
3- Araba •ıe atın Muhammen bc<lelı (26) Muvakkat t 

1 i racl l·l". ( 663) 

BİLİT a"' 
1 - Temizlik hayvanatı için lüzum olan 70.000 kilo arPr. 

kilo saman ı 5 ~ün mu<ldetle açık eksiltmeye konulcnU tU 
2- Muhammen bedeli 2750 lıradır 
3- Muvakkat teminatı 206 liradır-. 

1 
ri 1' 

4- Şartnamesini görmek isteyenler hergün Yazı Jş eıta 8 
ve isteklilerin de 11 EylfıV936 cuma günu saat on lıuÇll Z 
Enciimeııine miiTacaatları. (644) 

1 LAN 

1- 1 tfaiye garajı ve koğuşlarındaki dektrik tesişatı tattı 
diliitı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

3- Muvakkat teminatı 21 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 22 liradır. he!~ 
4- Şartname ve keşifnamesini görmek isteyenler Urıil ,1,, 

İı;;leıri Kalemine ve isteklilerin de ll/Eylfıl/936 curna g 2/ 
buçukta Belediye Encümenine müracaatları. (645) 

1 LAN 
. . "n ıııodd 

1- Yenışehırde yaptırılacak pazar yeri on beş gu 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli ( 18945,47 ) liradır. 
3- Muvakkat teminatı ( 1421 ) liradır. gU?, f 
4- Keşifname ve şartnamesini görmek isteyenler her , 1aı 9 

leri Direktörlüğüne müracaatları ve isteklilerin de ~S E;eklif 
günü saat on dört buçuğa kadar teminatlarıyla birlıkte z 
tuplarım Belediye Encümenine vermeleri. (662) 

1 LAN 
· de }. 

ı- Sakarya mahallesinde 450 inci adada 8 parselın ıı 
oglu Osmanın arsasıyla ~üyulu 309 metre murabbaı arsa 

0 

müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 927 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 69,S liradır. 

1 
ri ~ 

4- Şartnamesini görmek isteyenler her gün Yazı tş e a ı;el 
ve isteklilerin de 15 EylOl 936 sah günü saat on buçulct ~ 
Encilmenine müracaatları. (646) 

1 ~ 
ASKERi FABRiKALAR UMUM MODO~l 

SATIN ALMA KOMiSYONU lLANL~' 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ 
. . yıJ' 

Tahmin edilen bedeli (27000) lira olan yukarıda cın510ıııi 
zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın aJınıı Jc arf oe 
ca 22-10-936 tarihinde perşembe günil saat 15 de kapal~ ~nde 
le edilecektir. Şartname (bir) lira (35) kuru§ mukabıl;) ııra 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (202 ist°ıı• 
vi teklif mektublarmr mezki'tr günde saat 14 e kadar şotl1 s ııı' 
ıneleri ve kendilerinin de ~490 numaralı kanunun 2 "~atlııfl 
rindeki vesaikle mezkQr gün ve saatte komisyona nıürıı 

(655) z--4064 

Müteahhit nam ve hesabına 40 takım maa kasket 
Askeri talebe elbisei. 
40 Adet Askeri talebe kaputu ktarı ,e 
Tahmin edilen bedeli (1780) lira olan yukarıda. ını satıll 

si yazılı melbusat Askeri fabrikalar umum müdürl~ğü t t4 tt 
komisyonunca 21 eylül 936 tarihinde pazartesi giınU sa: ıcolll 1 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olararra ( 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (133) ~58,ıct 
ruş, 2490 numaralı konunun 2 ve 3 maddelerindeki ~ıı5 
kur gün ve saatte komisyona müracatları (712) 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ·rsi 
Tahmin edilen bedeli (35000) lira olan )•ukarıda ;~ lt 1 

malzeme askeri fabrikalar uınum müdürlügü satın al arf ııe 
nunca 23.10.936 tarihinde cuma günü saat 15 de k?palı ~otı11 ) 
edilecektir. Şartname bir lira 75 kuruş mukabilınde ııııd 1 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 262~ litaY\,erıı1ttt 
mektuplarını mezkOr günde saat 14 e kadar komısyo~a ıerlcıde~ 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad e 654) ~ 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 

ıso TON SA~ KURŞUN 1 ~e' 
'ktıır ıııa 

Tahmin edilen bedeli(22500) lira olan yukarıd.? ını tıl\ ıı\ le' 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdilrluğ 6~5 cJe ~ 
misyonunca 22-10-936 tarihnde perşembe günü saat ıcorııl•f 
zarf ile .ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ıJ -/ 
verilir. ıcurılf 

Taliplerin muvakkat teminat olan (1687) lira (SO) tı1is1o~d 
teklif mektublarmı mezkOr günde saat 14 e kadar kO e s rı11'1 meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 vuracıı•1 

rindeki vesaikle mezkC\r gün ve saatte komisyona ı:n Ar.~ 
(718) z--411 6 ı;v 

ogı. 
BİR SENE ZARFINDA KAYAŞ İSTASYONU!:tı"{1t'fJ 

VE GİDECEK 2000 - 2500 TON EŞYA NA~ .. zz e._, 
. e ışı ,.. 

Tahmini bdeli 1500 lira olan yukarda yazılı naklıY t]ırıuı1' ,~i 
936 tarihinde sah günü saat 14 de Askeri Fabrik~la~ eclilt' 
dürlüğü satın alma komisyonunca pazarlıkla ıha e _.9" *' 
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. ş "e Z gn 

İsteklilerin muvakkat teminat olan 112 lira 50 ~u~u JÖı:ll 
yılı kanunun 2 ve 3 lincü maddelerinde yazılı vesaık~_;i70 / 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (770) ~ 

M. M. V. den: 1 1 
lıİfe 01' ılj\J 

1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan ~~r e1' ~1'tııf'l 
gilizce, Fransızca, Almanca öğretmenliklerine y~k\eritı1 ,. 

öğretmenlik yapmak saUihiyetini ve vesaikini ve ~11f ııııc•"t' fi 
iki İngilizce bir Almanca, üç Fransızca öğretınenı 8 ~ jlıı S 

2 - Bu öğretmenlik!erin ücreti ders saatı başına sef\'I' 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklileTin diploma ve bOllııdılktıı~, 

fus kağıdı; askerlik vesikası; üçer fotoğrafı ve ~~ıu j\llıcıır:ıııff 
muriyetlerl gösterir hal tercümesi: ve bir istida 1 e uracıı•ı 93 
M. V. ne lstanbulda Pangaltıda Harbiye okulu J{. ~~eylO 
sarih adres yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç

82 kadar yapılmalıdır. (561) 2-~ 

ANKARA 4 ÜNCÜ İCRA MEMURLUöUNPA~: pos>',, 
Türkiye İş Bankasına dairemizin 36/7076 nurna~~ ıı11:~e 

17 lira 79 kuruş ve ücreti vekalete borçlu evve~c.e S yeıı 1~1i:ıb 
Ayvalık pazarı sahibi iken halen ikametgahı bılın~~ııcJetl si~ 
nen tebliğat icrasına karar verilerek işbu ilan ~aı:~esi '~ıııtt 
25 gUn zarfında işbu borca bir diyeceği varsa bildı ıacağ' ' 
tebliğat yapılmıf naz:arile bakılarak muamele yapı 
nur, 2-4159 
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•tıııımnuımıwıuwu,ı•llllWllUllll'_...· _-uBl'I=\ Tapu Kadastro Mektebi Müdür • 

1 Türk Maarif Cemıyeti & )öğünden : 

1 
E b' L yıt ve kabul samanı ı g 936 tarıhindn 1~936 ta-"""""' M E rihıne kadardır. . i . " K T E B 1 

Mekte ın aa 

Mektebe nme meaunlan tercihan alıoıyor. Kabul terastan o.,ren-

• • • . • 1 • kt müdürlü~Une müracaat eylemeleri ilin 

B f » ınek 11tıyen erın me ep • 2-4142 
İlk orta lise « ınncı smı e •o:ıu:n!!!ur~. ____ ...:<~74::3>~-...;.-------

' ' N · Bey caddeei Kayıt E ...; 
Ankara - Havuzbaşı - ecau ak talebe mahdut E 

Kontrolör Alınacaktır muamelesine başlanmıştır'.. Abnac dilmesi tavsiye o- 15 
olduğundan bir an evvel muracaaC~/797 ) 2---4061 i! 

~;~;iııııııı~~;~;,;,~~ıı~ı~;uıaıııııııuıuuı•ıuııumıHI 
Ankara Belediye 

Reisliğinden: 
«Sayın halkın ve süt ~abcılarının 

bilmeleri i~in » 
UJr:erine ballı ıüt {tere yagı mikdan 

. Perakende aut utıtı ka~ . i kırmızı, yan ka)'diı abnlDlt 
li~ede en aşa&ı 30 ır~) ıçın z~ ram) için semini yetil ve kar
ıüt (tere yağı milrdan litrede 30 Jtred 20 gımndan qafı) iç~ 
ınağı ahnmı• ıüt (tereyağı = Oıatı~ bu yuıh etiketlerle etı· 
•emini mavi etiketler konula bil· r tınau ilıtimaline binaen alın
lretlenınemit ıütlerin Jı:anşık ve e ı o 
1harnaaı lbımdır. . d her vakit kontrol edilecek, bu e· 

Sütler belediye kimyahan:;:ıe: dölrillecek ve aatanlar cezalandı· 
tlketJere uygun görillıniyen ._ iitü :..: .. dir. Koyun, keçi ve manda 
nlacaklardır. Bu etllc~er inea 1 . ·~· · a.tenmnt olmuı 
ıütıeri için etiketler altında bu cinslenn yazı ile 1 t-3t19 
&erektir. (590) 

- Ankara Müzik öğretmen 
Okulu Direktörlüğünden : 

il aıınacak yeni taıcbclcriA ya· 
Bu yıl olıntlwnJ&Za ıeçinı yokl•maar : ~--•·nMık 'IC uı eylill CU• 

aılmuı itlerine 10 eyliil ~be giln ~--
ınartm ctıni1ne kadar .Urece~ Unüııdcn 29 eylül salı ıUnUnc ka· 

Seçim yoldamalan 22 eynu 1 
dar yapılacaktJr. __ ,_,,., 

Olnıla ~ ~1 .---r· 
1 -Müs!f::tid9~~ obm1r 

2 - tık i1' " 14 den btiy\lk oJm•mak, 
s - Yatı 12 daı ~!'!kbir .akatlı&ı oJmemak (Haatabk. eüatlık 
4 - OJnamMma • ... -

rekaket .. na pbl). 0 talebe llWt m1c1aı.. •üaleti emdDde 
OJı:ula a1111acaklard&D 1 ktir 

bando ötc"ctmeııi olarak ıeçi~ce ,enı~rde. ilk oklll ~· e.ı. 
!ateJı:liJerin yukarıdad ~t rapqru ve 4 tane fotoır.ff1'Je olruJ 

nufu• kllıdı. afi ki~~~., (545) 1 l9CW 
dire~~lüi~ne 1-.I YW_.arı. 

Ankara ValiJiiinden : . 
Ankara Sanat okulu için adalınac:k u:':::r~~bi·9!~~~~~1:aı~İ 

nü aaat ıs de vilayet binaıın na ıa 
yapılmak tuere ıçık ebiltmeJe Jı:oııulmuıtur. 

Ke,if bedeli 2714 liradır. 
)lunklı:at teminatr,!!3 t::;;tl:ru~rdcaret odau •ealkau •e 
bteklllerin f1~r bilgilerle birlikte yukarda yuıb ıtın tt u-

prtnamCclc yuı ı • lmeJerl 
atte e1rılltm.e ko~•Y00U:- ge örmek lçin nafıa mUdilrltıtune mira· 

Bu lte aıt kepf cvra ım g 2-4083 
eutlarr. (716) s 

Ankara Valiliğinden: 
trafya 11tlbcm bahçe dunn •e demir 

KU1t6r bakanJılmm Etnobe ..Ani uat ıs de •ilayet ~ 
ıptı tamiratı 17.9.936 perfCID 

1
•-· Jramleyonda açık ıailUIM n

Nafıa mtidUrlUiU odaaıncla top anaa 
retfyle l.W. edllece~) ~ (72) kunıttan ibarettir. 

Kepi bedeli( 701 ra ) 11 (6S) nru.tur. 
Teminatı awnldrate~.,:aril~ ticaret oduJ vesllı:au ve ,.nna· 
lateldUer teminat ma . lhda J'Ulh sUa ve uatte 

lnede yuılı diler bilgilerle birlikte ••· 
Jtlafıa komiı~~e~cı:!eıı: için her cOn .llayet nafa ml41r• 

Ketlf" ...--en ı a 4082 
'hltune meracutJan. (715) 

YakıOar Umum Müdürlüğünden: 
iberindı bulunaD 

Aclet Cbasl Usunluiu uaven adedi 
5.00 10 

24 Kaim çift ray f 
5 5,00 8 
l • • : S.80 7 

111 ,, 5.00 5 
s .. " • 5.00 ' 
2 •• ,. ,, •. 50 s 
5 • .. .. J.00 6 
1 • .;. " : 5.00 5 

43 " 5,00 "' 
l " " ,, 2.00 ~ 
1 .. demirl lçİn toprak •e 1'eton tafıtll8 arabalı 
3 ray ataç ve demir " 
ı " .. 

A;. ........ -"'·-'l yukarda yuıb gs parça ray de11tlri ile el •~ 
Miktar ve cln!, .. tınden 20 eylOl 936 cUnDne kadar yirmi giln 

Sarı 1 eylOl 936 •- a konulmuıtur. 
m6ddetle a~ık artrrllllri E ._:, artmıanında varidat ye tablillt mildilr· 

ı - ibik ye v.. ap 

JU':dU ·ı.tekhler % 7,5 muvakkat temınatr olan 41 liranm =.f 
vezne:ne yatırıldığına dai nıakbuslarla ve yahut Banka me e 

artırmaya i•tirak edecektir 
T karrür eden bedel pcfın alınacaktır 

3 - t e 1 i 21-9-936 paıart al gii U saat 15 dedır. 
4 _ ha es (677) ı-4044 

TJNALM.-\ KOMiSYONUNDAN: 
DENİZ LEVAZl:l~~9250 lira olan "25000 kilo ude yatı 
Tahmin edil n be e 1 " rtesi gUnil aaat 14 de kapalı sarf 

7~ylül-936 ıanhinc rastlayan pua 
uaulile almacalcttr. 

3 1
. , 75 kurut olup t1rtnamıeel koad1-

M ka._t teminatı "144 ,, ıra " 
uva • riJi 

yondan her gtin paraaıs ve r. da aıılı vesikalarJa tekllff s:adt~ 
lıtelı:lılerin 2490 11yıb kan: :.r uat eveliııe kadar KaladPI .. 

'fi kapalı zarfı beni giln ~-"::nı:~rna vt ,. ~rl. ( 468) t-S85! 
p da bulunan komisyon b...-- • 

iktisat Vekiletinden : 
. . belli Jı:oruıuna11 hakkındaki 

Meni tagfı• ve ıhracatın miiri.ka ve . t irml ~ 7 n1ara il miden mcrıyc e ı • ve •• -
1705 ye 3018 !1umaralı kanu m ıt hUJriiılllerinin tatbikini miln •• 
recek olan nıamname . ;e ~=: e 30 kadar kontrolör yet itti· 
kabe etmek ıtiyle tat ~~. 0 uk .... _ bi:~üddetle devam etmek il.zere 
ı-ilecektir. Bu zeva ' 1 1 ay a.-r • aldıktan aon-

lacak ihtıus lnınlanndan ehbyetname 
Vekile!ç~ a~ıki 1936 dan itibaren ebliyetlemie ve vazifelerinin 
ra 15 bınncı . nu~50 250 

1' 1 1ı: Ucretıerlc memleketin muhte
ehcmiyetine göre : ıra ~. ı 'hdalll olunacaktır. Kurs mild· 
lif ihraç merkeı ve hmanlarında ısti 'k Jı:ti 
detincc kendilheri

1
ne 

1
100

1
1ira 1ka~dr ay~-=~e:.:r ve c~rtf ~r ıunlar-

Taliplerln a ı o ma arı ca..... en ...,. _ 

dır: t mektebi mezunu olmak 
1 _ En az lise veya bu derecedeki ticarc 
2 - Askerliğini yapmıt bulunmalı:; 
3 _ 40 ya,ından yukarı 01-mak: k. 

4 .a.. J;Jjanühal ea'ha~ından ol~gunu !~V:~:..~ve Haan blten -
Yilkaelr Ticaret ve Zıraat tahsıh ıısnn.., 

lcr tercih olunur. )lala olduklarını eöıtercn 
TalipJerin,t!=ılı:i va~ıfl vebiprt~~cla ile en geç 10 cylf11 1936 

•ealkalan rap auretıy e rer ı11U d Velıılletl lç Ticaret 
tarihlat kadar bbaat veya tahrimı tktıU ilin olwım. (608) 
umum llildiirHltlne milracut etmeleri nıa;:;.. 

Ankara iklırei mıntıka tapu 
·~n muhafızlığında: 

-·••• eoJııalında umum 136 huaull 
Koyunpaıarı mahatlcainde Sa.~-..... fdhler bancainde (mah-

11 No; lu ahşap dUkklnın tapu lrilt\la-- inüMıiteü bulunmadıtı 
kemeye kefalet) terbi verilmit •c ~ fCfbin Jı:aldrnlmam ıuı
gibl mcvridi ve mahiyeti anla.,bımı: cleD idberen bir ay i~incle 
m tarafından iıtenilmittir• llh ta~ -lriyetini labat ve tevsik 
balı: uhiplcrinin mlr8Cll&~::ı•:!, _,11 ola• btl terhin kaldırıla· 
etmcditi takdirde atini e ,- 1--416' 
catı llb olun•· (746) 

D. Demiryollan Adana lş leunesinden : 
-•--•• mmtaJsaamda •l•da mevki, 1Dikdar, muhammen 
I.-~ müddeti ile muvakkat teminatı yuıb iç IDlhalcle = i:U:. ,.. teslimi kapalı zarf uaullle •e ayrı ayn olmalr O.ere 

eksiltmeye konulmuttur. Ekailtme 25 ey161 9S6 cuma güntı saat 10 
da Adanada ffletme mUdürHttonde yaprJacaJı:tır. Şartname ve mu• 
bvetenamc projeıi paraıız oleralı: Ankara, Haydarpap ve Adana 
tıtetme müdürlükleri yol baş mtıfettı.liklcrindcn ve ~onyada .şube 
wefliğindcn alınabilir. isteklilerin 2490 No: 1~ A.Eksıltme. ve ıhale 
kanunu mucibince ve ,.rtnamecte yaııb veaaık ve ldaremız vezne
lerine yatınlmıt ....-kkat teminat .-kban ftya ameıı prtna
melenle llitllı: fonntllde banka temıDat mektubu" flat tekllnerlnl 
bl'f'I ırarflannı tuerlerinde haftli mahaldeki balast lçln oldufu ya
nlmak auretiyle elrailtme auhftdan bir uat enci makbuz mukabi-

linde Aduada ltletme m6clldUfline •ermlt olmaları ve mektup 
..ıüblerinin de elrailtme •etmela huır bulunınalan. (745) 
Me.-lril K. M. Beher il. 3 Müddeti Mikdarı M uvaklrat 

Sarayönü 
Hacı kın 

Ceyhan 

Jlubauımen bedeJ teminat 
350-359. B. 85 K. 4 Ay 5000 318.7.5 
307-311. B. 95 ,. 5 ., 6000 431.25 
412 120 " 6 ,, 8000 720.00 

2--4167 

Antalya Vilayeti Daimi 
E~ümenindt'n : 

Uluı ıuetealnin 27, S. 19, J0-6/7-936 aayılı nhhuında evtaf ve 
raiti bah edUcn yııs yirmi bin Ura m•Wımmen beclelll Vll&yet un 

J:briblı mOlkiyetine kapalı Sarf usuJlyJe talip çıkmadılmdaD 
l8-Ml6 cuma ,una .. t 12 1' lraclar pu&rlıfa koınılmuttur· Ta
li l ri on cJart bin bet y8s Urabk kati teminatla Antalya Vil&yet 
J>!ı:OtcncUmenlne ıp0racaatJarı blldlrllir. (GO&) ı--3941 

dliye Vekiletinden : 
1 _ Ankan AdJlyealle Temyb mahkemeaindekl kalöriferler 

için almacak 150 ton kok ve 130 ton ela lavamarin kömUrlerlnin Jı:a. 
palı sarf uıuliyle ekallt1D1Y1 konulmuttur. 

2 - Eksiltme ıo eylCil 936 tadlainde l>'rtembe ıunu 1Ut on 
4örtte Temyia bina11nda AdliJ• Vekiletl Levazım MUdilrlUiU oda· 
anıda toplanan ebiltme koınil)'Ollu tarafından yapılacaktır. 

3 - !ıteklllerin bu buau• ald tartnameyi Anlraracla Adliye 
VeWeti Levuım mUdilriyetitsden htaııb\l1da Adlıye Lcvuım me
m luğandan para11s atabilirler. 

4 - Beher tonu içın tabıDiD ecblen bedel kok kömUril için (32) 
ft Lavamarin kömUrll lçln (30) liradır, 

5 _Ek Jtıncye i.ftiralı: edecek olan iıteldılerin bedeli muham· 
mcnıaıa 7.S iu nllbetindt olan 652 lira 50 Jnarutu ııaJı:den ve ya
hut de etçe nakit 1Duka l de kabul edilen tahvilatı mahalli mal 
undıima ıealim etmit olduklarına dair olan andık malı:buılarile 
telı:bf mektupla am ba-ri mlllrilrlil aarflannı ekıiJtme uatından bh; 
saat evveline kadar k mityOD nyuetine vermeleri tafradan teklif 
mektu g nder cek olanların da ayn aaata kadar yetiflllelinı te
mın içı daha evvelden poaıaya tevdi etmıı olmaları ve dı arfla· 
nn m Ur mumu ile ayrıca ınllhilrlenmiı olman l&ırrmdır. 

(491) 2-3809 

Mütehassıs su mühendisi aranıyor. 

Mersin Belediye R iliğinden 
Tesisat ve infutı 11tiiteahhldc ihale edilmlt olan Adana. Tanuı, 

Menin au ltletuı1n ınllra~~ için ehliyeti Nafıa Vektletlnce mu 
uddalı mtlteba1111 bir n anmcDdJli anyonıı. 

Aylık ücret MO lira kactar nr,ileeüdr. tıteklllerin veslkalarly· 
le birlikte Menin Belediye Rdllllinc müracaat etmeli llin olu-
nur. .(771/9451 

Emlak ve Eytaın Baaku~ınuaıı: 

Satıbk e 
bmetpata mahallelinde uzun yol, Tenli aokakta kiin ve mute

kait Miralay Bay Olman Nuri'den mUntekil 32 ve 34 kapı numaralı 
evler, ilü bedelinin ackb.de biri pe•in, miltebakisi % 9,ı/. fa e 
tibi, altıfrr aylık yedi talrmtte ödenmek uzerc açık artırma ile aatı· 
lacaktır. 

Bina bir çatı altında ıki milataldl kısımdan müteşekkil ve her 
lu11m birer bodrum ile iki eaaı uıtan iblU'ettir. Bodnun katlarda 
odunluk ve kömürlUk, birinci katlarda ildter oda, birer mutbab 
birer banyo ve birer hela, ikinci Jı:atlarcla ~ter oda ve birer ..ıo~ 
mevcuttur. 

İhalesi 21.9.936 pazartcai günü aaat onblrde Bankaınızda yapıla.. 
calı:tır. Artırmaya ı,ttraıı: etmek iatiyeııleriıra 1.125.- Binyla ,mm .. 
be• lira depozito paraıını müzayededen evvel nznembe yatırma
ları veya bu nisbette Bankamızca .. yanı ~1 bir teminat ıa.ter .. 
meleri lazımdır. Depo&itodan birinci taksit "vkif edilerek baldye
ıi sahibine iade edilecelı:tlr. 

Fazla maHimat aJmaJı: iatlyenlerın ban~ıı muamelat mlld•ıu-
iüne müracaat etmelL (n7) 2-4166 

Devlet Demiryollar umumi 
idaresinden 

Ankara • Xayaeıi battı Uaerinde KilçUk Yoapt latuyon ... 
rında 52 inci kilometredeld tat ocajından .. alacak 4000 ..ıre 
mikibı balast puarblda •tın almacalı:tır. 

Muhammetı bedeli (4280) Ye maftlrbt ~ (321) Un ollat 
müddeti (4) aydll', Puerlıla 2.1-9-Ne puuted ,anı uat (il) dl 
Anbrada 2 inci iıletme llldllrllp bbml(l~ JllPllacütn" .. .... 
vele ve ıartnameJeri Yoqat .....,.,nu ll• 1 mlWlrt .... ttl 
params 01-J'alı ttrilmtktedir. (772) 171 

Türkiye Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğünden: 

Bankalar cacldeainde Jrlstlk Anadolu bam namile maruf" ba· 
len Loaanpalaı Unvanı altında otel olarak ltletilen bina ile e)Je'ml 
Burla BlraderteriD ltlal ettlll 11t1fua l T . ..wl 1"6 tulltladen 
ltibarea Jı:iraya verilecektir. 

Talip olanların bu husuıta daha fazla laabat almak laen heı 
ıen MUdiirlil&Umü• imdi teniline "20 ~61 ıue tariblnde .. ı 

14 de Miluyedcye ı,tirak etmek Uıere llGcİGrlill\imb• mlncaat 
e\lnckrl ilin olwaur. a-41n 

nkara Etnografya 
Müzesi Direktörlüiünden : 

Madde Müae için 
1 8 Tefhir camekinı 

3 Kapın... 
l Portatif mer~iven 

10 Kapı tlfhlr bidni 
4 Depo dolabı 

2 - Açık eksiltme ile yapılacaktır. 
1 - Kefif bedeli 1760 liradır. 
4 - llUftldırat ...,..,.., ıu lln4ar. 
5 - İhaleye iftiralı edeceklerin Anlıara Nafıa Dire lrJGllHea 

alacakları fenni ebliytt •e Tecim oda11 'fftl.blan ıp. llallet. .. 
u 8 ıun evci mUrac:aat etmeleri l&zamdır. 

6 - Talipler ke,lf ve tartDalDCJi her aman mlbede glreMllr• 
ler. İhale 17.9.936 pcr,embe gUnl 11at U 4e mlbede yapıJacat.bi • 

(714) ~ 

Gazi Terbive Enstitüsü 
Direktörlüğünden ı 

1 - Gu1 Terbiye Enıtltilı&. ona obllara" orta deNCılll .. 
nat olı:ullanna, atretmen okullanna liretmea " Ulr okuUua ... 
pekter yetiıtiren ytibelr dereceJi bir mlnlıHdlr. 

2. Bnatitilnlln, Türkçe • Bdtblyat. Tarik• ColnfJa. 'hWiJe, 
Rlyuiye, Pedagoji. Rnlm • lt. Beden Tei'Wyeal tabelerl o111f .. 
kwm middeti bütüa pbelachı iki Jddar. 

S. Bltila tubelere ıtretmen olnallanm •• Uaelerl bltlnıtlt kıs 
" erkek (27 Jllt11b aeçlrmemlt) talelle lmtibanla almır. 

4. Kayıt 15 eylCil 1936 aalı allpmma aa. JtlltUr Dllektlrlllie 
lerlnde yapılacalrtrr. 

5. Kayıt .-rtlan ile imtihan gtlnlerl "' daha bqka lltılDIC"ti 
ınla(Uut lçiıa KWttlr J>lrelrtlrlWdtriDe ~chr. 

't•> a-ms 
Kapalı .zarf usulile ~Wltme ilAıu : 

Yükesk Mühendis Mektebi 
Sabnalına KQmisyonundan ı 

Eksiltmesi 27-8-936 tarihinde yapılmı; oln lfbu illfl&ta talip 
ıuhur etmediğinden yeniden kapalı sarf aaulile ek iltmqe llomaJ. 
mu,tur. Taliplerin aıatıda ~ıh praltl batır olarak mUracaatlan. 

1 - Ekailtmeye konulan (İltanbulda Tabim GUmU .. ~ 
yUk1ek mUbendiı mektebi blnau dahilinde) proJe ve ,artnamcal 
mucibince yapılacak iıatut. 

tnıaatın ke•lf bedeli (21115) lira (98) Jı:uruttur. 
l - Bu ite aid t•rtnamelerle e~Jr tunlır~ır. 
A - Eksiltme prtııameai 
B - Proje 
İltiyenler bu flrtnaıDe ve projeleri (125) kuru9 mu1rabntndt 

YUkıek MUhendiı mektebi ıatmalma komlayonundan alabilirler. 
3 - Eksiltme 14-!>·936 paıartoıı saat (15) de Yük_.k MUbcochı 

mektebi blnaaında aatmalma komiıyonunda yapılacaktır. 
4 - EkalJtme kapalı aarf uıulıJe olacaktır. 
S - Ekıiltmeye girebilmek lçin lıteldilerin (1590) lira ilk te· 

minat alı:çeai ve bundan bafka apğıdakl vealkaları hab olup p 
term i liıımdır. Nafıa Vekiletinden ahnmıı milteahbitlik ehliyet 
•eaikuı göıtermeıi ve ızat mUhcndiı veya. mimar olınau nya 
bunlardan blrilc ortak olarak çalııtıtmı bilslirlr Noterlikçe mu· 
uddalı: veaika llıımdır 

6 - Teklif mektupları yukarda (3) ünçij ıııaddede yuıb .. t 
ten bir saat evveline kadar yUkaek mUbendi• aıektebi blnua tlüi
llnde eksiltme Jı:omiayonu rlya1etine mtkbu1 mukabilinde ftrile 
celı:tlr. Poıta ile gönd~rilecek melı:tup~aqn ,a.lbayet (S) tınca -d· 
c1edo yazılı uate kadar ı•lınlt 9 ..... ye 41f sarfm mUhllr 11111111\1 
be bpatıimıt olman prttır. Poıtada olaıcals ceçllaneler kabul edil· 
meı (685 778) l-4060 
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SAYFA B 

Plan l{op} alıu·ı 

Bu akşam 9.15 de 

Söz biı" A11alı bir 
Tiirkce sözlii büyük operet 

gelecek program 

Adalar Sarlu. ı 
• 

Türli Hava l{urumu 
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PiY AN GOSl 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 Eylul 936 dadır. 

lüyük İlirami}re35.000 Liradır 
A ~a: 15.000, 12.060, 10.000 liralık ikrameiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

Kapalı zarf usul ile eksiltme ilanı · 

l\lardiıı vi1ayeti daimi 
encüıneııin.deıı: 

.Mardinde hususı idare namına yaptırılacak 36494 lira 98 kuruş 
bedeli ketifli konferans salonu in aatı kapalı zarf usuli ile eksilt
ıncye çıkarılmıştır. Bu ketif muhteviyatından 935 mali yılı içinde 
alınmış bulunan 5000 liralık malzeme ile kısmen yaprlmış olan 
253! Ura 20 kuruşluk hafriyat ve sair ameliyat masrafı ki ceman 
ı7532 lira 20 kuruş çıkanldıktan sonra geri kalan 38962 lira 78 ku• 
t"uşluk kes.if bedelinden de Nafıa Vekaletince yapılacak her türlU 
tadilatı müteahhit kabul etmeğe mecburdur. 

ihale 26-9-936 cumartesi günü saat 12 de Mardin Daimi Encü• 
1nerunde yapılacaktır. İstekliler mezktlr saata kadar teklif zarfla .. 
ruır Mardin Daimi Encümen riyasetine gönderecektir. Bu saattan 
soma gelen teklif zarfları kabul edilmlyeceği gibi postada vaki 
olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. 

M•vakkat teminat miktarı 2737 lira 50 kuruştur. Bu işe ait şart• 
nameler ve evrak şunlardır. 

Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Nafıa İşleri şeraiti u
mumiyesi, fenni şartname, keşif cedvcli, metraj cedvcli. 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı fenniye;•i keşif bedelinin 
yUzblndc. besi nisbetinde bir bedelle Mardin Daimi Encümeninden 
alabilirler. 

fateklilerln Nafıa Vek~letinden alınmış olan ehliyet vesikası 
\reya bizzat mimar veya mühendis olmaları ve yahut bunlardan bi
rite ortak olarak çalışacaklarını bildirir Noterlikçe musaddak vesi· 
ka ibraz etmeleri !':arttır. (691) 2-4086 

M•ığla vilayetinden: 
Muğla Vilayeti merkezinde yaptırılacak olan ve müsabakası 

1 EylUl 936 günü yapılacağı il n olunan Atatürk anıtı, anıt kaide 
re meJdan planının taayyün etmemesinden müsabakanın 30 Eylôl 
936 çarşamba gününe talik edildiği ilan olunur. (730/838) 2-4103 

Houıtta Seyyar Jandarma Piyade 
Alayı Komutanlığından : 

1 - Alay ihtiyacı için yirmi bir bin altı yüz tahmin bedelli bin 
altı yüz yirmi lira teminatı muvakkateli yüz sekse bin kilo 
µn, altı bin lira tahmin 'bedelli, dört yüz elli lira muvakkat teminat• 
h kırk bin kilo sığır eti, on iki bin lira tahmin bedelli ve dokuz yüz 
lira muvakkat teminatlı üç yüz bin kilo arpa kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 15 • 9 • 936 tarihine ı·astlıyan salı günil saat (10) 
öa HHatta Seyyar Jandarma Atay Karargahındaki dairesinde ya
pılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak Hozatta Alay satın alma lto • 
mslyonundan verilecektir. 

4 - İstekliler (2490) sayılı kanunun hükmüne nazaran vesika 
raz edeceklerdir. 

S - Teklif mektupları ıs . 9 • 936 tarihine rastlıyan sah günil 
(dokuza) kadar Hozatta Seyyar Jandarma Alayı satın alma 

omisyonuna verecektir. (541) 2-386S 

ULUS 

50 l(urusa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 , 

1 Nafıa Bakanlığından: 
Kayın travers eksiJtme ilanı 

Aşagıda miktarları yazılı olan ceman 349870 adet normal, 3900 adet makashk ve 1000 adet köpruluk k, ym traver 7 P 
Eyhil 936 perşembe günü saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur 

Eksiltme Ankarada Bakanlık Malzeme Eksiltme komisyonunda yapılacaktır . 
İsteklilerin bütün partilere ait teklif mektuplarını aşağıdaki cetvelde hizalarında yazılı miktarda muvakkat temınat r 

tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede çıkan talimatnameye göre Bakan hktan alınmış vesika ıle birlikte 17 eylUl 936 pcr embe 
9,30 a kadar Bakanlık Malzeme Miıdürlüğiıne vermeleri lazımdır. 

Her partiye ait şartname ve teferruatı cetvelde hizalarında gösterildiği bedel mukabilinde Ankarada Bakanlrk M 1 
ğünden alınabilir. 

PARTİLER 

Birinci parh 

İkinci 

OçUncü 
Dördüncü 

" 

MiKTAR 
Normal Makashk 
adet adet 
68970 1170 

48500 780 

35300 390 
61600 780 

Kôpruluk 
adet 

Muhammen 
bedeli 

'...ira -kuruş 
5343 so 

500 90495 C' 

61570 
104760 

Muvakkat Şartname 
temınat bedeli 
Lira • k kuruş 
5017 18 377 Zonguldak vila; etı 

za ının Yenida A çıı• 

5774 15 452 Kutahyanın Tav anlı 
bagh Domaniç n hıye51 
mut Eğridcre ormanı 

4328 50 308 İnegöl kazasının Erıkl•ıc 
6488 524 Adapazarı kazasının 

ormanı 

Be inci 35100 195 58695 4684 75 293 Hendek kaza rn n 

Altıncı 93400 585 
ormanı ~ 

500 168290 9664 50 841 Kocaelmin Karasu ka~ 
Jinde Molla Hasan P 

., 

Yedinci 7000 
Çamdağı ormanı. ,ıJll 

9450 708 75 Bedelsiz Kocaelinin Kandıra ka 
de Koyunaj.!ılı ormanı 

Hususi mukaveleli ormıın sahipleri de kendi ormanlarında kesilmek Uzere eksiltmeye iştirak edebilirler. (638) 2 

... ,., :r••• .,.,, ... 1 

ISTANBUl, Beyojla ;' 
1Gaıl m•1d•a• 12 Ne. tu 

Maleııtıuıı dyartıt •d" ı ••r• 
19 tlo.ı,. tarUe.,,lıl ltletfalz. 
F'lya\lanmoıda btyOl tonıllAI. 

Müzilc öğretmen ol\:ulu 
direktörlüğünden: 

Okulun engel ve bitimleme sınavlarına 21 eylUl pazartesi gUnU 
başlanacaktır. (680) 2-4067 

Anl\:araP. T. T"Başmüdür üğünden: 
130 lira muhammen bedelli benz Gaganav, 60 lira muhammen 

bedelli benz, 50 lira muhammen bedelli eski berliye kamyon ve kam· 
1onetleri pazarlıkla satılacaktır. 

Taliplerin 11 eylUI 936 cuma giınil saat 15 de teminatlariyle bir-
likte BaşmüdUrllik komisoynurnuza müracaatları. (763) 2-4161 

Satılık eşya Ank:ara üçüncü mıııtıka tapıı 

sicil muhafızlığından: 
MUlçemmel salon, yatak, ye

mek oda takımları satılıktır. Ye
ni ehir birinci durak Süleyman 
Sırrı caddesi Apart. 3 No. 4 her 
gün öğleden sonra görülebilir. 

Koca oğlu Kör Hüseyin ile Mustafa mirasçıları tarafından, 
Karaegaç köyünlin Demir hendek kömürcü yolu mevkiinde şarkan 
kadı oğlu, simalen Teber Hoca oğlu Hüseyin, Garben Mamaklı 
Hacı küçük, ccnuben yol ile çevrili bir parça tarlanın intikalen tes
cili istenilmiştir. 

2-4168 

ZAYi 
1936 senesine ait çek karnemi 

kaybettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Tapu sicillinde kayıtlı olmadığı anlaşılan bu tarlanın tahdidi 
He tasarruf vv iktisap sebepleri hakkında mahallinde 29-9-936 sah 
gilnil aaat 9 da tahkikat ve tetkikat yapılacaktır. İlgisi olanların 
muhafızhğrmıza ve yahut tavin edilen günde yerinde bulunacak Seyhan Saylavı 

Esma Nayman memura baş vurmaları bildirilir. (750) 2-4165 

Devlet Demiryolları Afyon 7 ci r ni şletme 
müdürlüğünden: 

1 - 7 inci İşltme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 cü maddeleri 
mucibince kapalı zarf usulilc eksiltmeye çıkarılnıı§ ise de talip zuhur etmediğinden aşağıda gösterilen 
iUin veçhilc ikinci defa olarak eksiltmeye konulmuş lur. 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alınacak 
balast miktarlarile muhammen bedelleri ve iktizar eden teminat miktarları ve teslimat müddetleri 
aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Allanacak balast, cetvelde gösterildiği veçhile altı guruba ayrılmış olup her gurup ayrıca ihale 
olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme, Devlet Demiryolları balast muka velenamesi, kapalı zarf usutile balast eksiltme Ş;art
namesi ve Bayındırlık İşleri Genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları Afyonda 
7 inci İşletme Müdlirlilğilnde görüp öğrenilebilir. Ve meccanen alabilirler. Ve izahat istiycbilirler. 

S - Eksiltme, 16-9-935 tarihine tesadüf eden Çarsamba ~ünü Afyon şehir istasyonunda 7 ci İş· 
lettne binasındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı kanuna ve 4üncU mad
dedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi zarflarını mezkOr 
tarihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş bulunaca~lardır. (756) 

Gurup ı Bulunduğu Ocak ve Balast ' Muhammen : Muvakkat : Teslim : Balastrn 
No. 
sı. 

I 

II 

III 

iV 

v 

VI 

1 hat ı toplama miktarı l bedeli teminat : müddeti : cinsi ...ı 
1 

ı 

: Eskişhir 
: Afyon 

t Afyon 
: Akşehir 

: İzmir 
: Afyon 

ı: İzmir 
: Afyon 

: İzmir 
1: Afyon 

.: İzmir 
: Afyon 

yerleri Lira Lira 
kım. M3 

40+000 1 1000 1200 170 
94+800 1 1000 1200 

ı 227+900 3000 3600 270 
: 

185+000 ı 1000 1200 180 
186+000 s 1000 1200 

223 1-249 5000 4500 337,S 
1 '1 

' 
. ... 1 

rı 267+28Z 1 3000 2700 202,5 

ı 400+500 ' 8400 ı 8400 : 630 
l . .. ıl ll 

2-4164 

YENJ SiNEMA 
BU GECE 

MİDAMDOBRRI 
GÜNDÜZ 1KI FİLM 

ı 

t 

I - MADAM DüBARRl 2-KADiFE MASKE 
Programa llaveten : 

Ay 

4 

6 

4 

6 

6 

7 

1 - Haımetlu S. M. VIII. EDW ARD'ın kar§ılanma mera.simi. 
2 - 936 BERLIN OLIMPIY ADLARININ ikinci kısmı. 

Ocak kırma 
ı balastı 

" " 

" 
,, 

: Toplama ve 
: kırma balastı 

.. •• 
ı: Ocak kırma 
ı balastı 

Koyun pazarında 
dura magazasına ınür• 

TeJefoll 
ı 

Sablılc 

DOKTOR b°',.. 
En eski nasırları fi 

ıne11 
bir zamanda taı:na 

den çıkarır. • fıtgill' 
Umumi deposu· 

11
ed• 

ec:ı:• 
zuk eczanesi, her . bit 

··essır 
nur, ciddı ve ıxıu 
illicıdır. 


