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eyhan ha valisinde sıtma müca· 
def esinin verimli neticeleri 

Maje te 
Kıral Edvard 
Bulgar toprağında 

GöTU B 1 
D VIL GBAD VE 

Hastalığın yiizde yetmişi yokedildi 

1936 yıla k ve alkbah ında Sey· 
han mıntaku nJa tün meml kette ol• 
duiundaa fa l• yal• il geçmif n bu 
yUaden gena b!rldodlerl, llm.lnek 
Jitlera buaule gelmiftlr Kq ,.PDW' " 
icar aularma mayii, haziran aylaruada 

ı d inz mam edan• 
a k da kal· 

FlUBED GEÇTi 
Sofyıl. 7 (A.A) - Bulpr ajUll 

blldiri1or Bu •bab uat a.so da J1a 
jeste Seldsind Bekarda hamil olan b"· 
IUlf tren. 1.tlenırad hudud iltuyonu
aa ftnDlftlf llajelte ~ durakta. 
bulıu lalklmeti adına IW'lci,. bakaD
blt prolobl tefi .. ~ Çomüof. 
polis dlrektlail .. 1oıu,o., ePI Zacrt 
......... clirektanı B. f.anM· d mir 
,..,. cHrekttirl B. KaJtn ......... 

torlan " ıılllııat I• sl.n " uked m•lre s' .rmvdl· 
düa --- p ...... "' " .. .... 1eri tanfmdan ........ :• •• Qcrelr 
.... • ........... ,..... ...... &erek etnftM plla Wnlerce 
...... .. ...... .... ....... l.alk. fnıUis kat ..... ..,...... 11nDek 
ptdqe ua1an1r yGade ptm1t alabe • isen durakta ...... + fU. Ufak Wr te-
tfnde lnmlftlr. 8ıhbat Y lrlletiace ba- nkkuftaa aonn tren SofJaP 1lank t 

ran '" tmwull .......... yahu• bu etmi tir 
mıntakadaJd ııtamldara 708 kilo kinin Sofya 7 (A..A.) - Bulpr ajanlı il· 
da ıtılmıftu' ille.,,... .,.puitmın dA· d rıyor MaJ te ScklaiıM:i ha· 
ima bu tanda bir ...... uhuru karfl• mil lan b tr D C Jl lS 
unda fcabeden tedblrlerl alma a ır rl ve uıpia ve bUlCU bayraklan 
b r halde bulunmuı aa camd mınta • ıle z ıua auntte lllal lan P be 
bnm aldlml •• ıu YUi e ıa f ı ı durajma ...ı obnuftur Ma du· 
Pbl Mbeplerle çok ftblm blr tekil al • nida •h.e'" yWmek d •let lllıllD rlan 
mw lmklaı elaa aalpua bemea tllml• tarafıMaD tikbal edildp. Durak 
mly iDi a• ...... ....aa lııund•• Wr etnfmda toplaamq o ketlf bir balk 
.............. ..,... ...... kl1tW. lnsWa lmalmı k1I allaflarla 
Sok atar w ..,.. .. ,..._....., bir eehm'.,..tar llajtlte kcncUalne karfl 
... ,. ... •' f - .. , ... nrilme • , ....... bllail bbaldea dola11 tefek· 
aaiftk ~.......,..,....... Mledl kir etmltflr. 
oaWaJen nraa lllbltl ~ ,.a. lut 11.27 de tna ....... ....-da 
nu dokuz ölüm ıörtılmllftilr. Ftıibeden barebt Mmlftlr• 

d et 
... ile •• gore, bir· 

Hükümetçiler de ö~ki cephelerde kazandıktan 
muvaffakıyetlerden bahsediyorlar 

Hen..,, 7 (A.A.) - HaTu muba· 
biri bildirlJOl'I AIDeria 8ea Se1-tiyc
M kaql ~ olclaJdan taanU en 

flddetll dnr1:ı••··· Cidcl ...... 
.,..... "llıra tek ....... ~• 
tlJthtp ........... lalklmlt ... 
ftded il , ... - .... tlllkba .. 
cHJmit olaa ...,_ t ıjıı_.a NWm4r 
" blllclmlt kunııl11I Gıaınıl 11• 
latalaawD 11111 .......... fecir .... 

deaberl fiddedl '* • 1 .. 71 • 1 • 

~-- benbtrW. 
lef, •beOe derecede lledemelt mu-
nffü alm1111r ds .-.U .._ a.a..d· 
yea ,olunu •tef alcmda 1Maluad1anMk-
ta tebri pek ,...... ... edeceWı 

lbmba)'J•· 7 (A. A.) 

1 n Rfds • ly 
et ftrmit n bunda B am 

DdldiJ't, 8 DeU.. .-na1 
n ra1 ı eni n 
ra1 Jtolaon buır Wlamı-tur. 

v....-. 7 (A. A.) - Pat ajallıu 
resmea ,_ 1Jla _..._ 

rin1 8mlcl etmlkte6ter: llat 13 30 da 
yollar. bileria .....,. ftlltalan, top 

bataryalan .. ~...... lrtll
mot ~ Aliler, Ottıdıl., u. 
.... tepi ıtmllhı•. ·---
aralılda .mı. ..... ..,....., ,,... .. ""'..,, .. , 

Blflrenı B LArlll taraf (.I••' ... .-,fa6) ..., WIJ79• llıl ilH•lfl# ..... .,,. 

Dost Yugoslavyanın Haşmetli Kırah 

Majeste Piyer il 
On dört } a ına ırirdi 

'Yui•rtla afd•: Jl•/•st• Plyır il Soldıı Jl•/ı t BW4ı W. /sel iampmdı ut& 
lırlnl ı~lrlyor. Aplıdı• ICıııl Blıd'dı b ı oto ob ı ı• ntlsl .. ,,. nd• 

••• t lllrtqrln ltS4 tarlblncte Pranaac1a 
relllll blr aiyaret yapmakta olan t&val· 
,. imal Alebandr ı, Manllyıya ayak 
blatılt unda refabtlnd. bulunu 
franaıa dlf bakuu B. Lul Bartu ile bir. 
ilkte blı ıulblcle kurban cltmltti: Kr· 
nbn ID"'klbl bona meycluama &el• 
dltl unda halk arumdan •J11lan bir 
phıa o~lla f11DUrluluna tı~ya. 

tanır, (R11181) ""' 1 
Bir .,uuaa aDDtll dolarken Af· 

,_..,dık. HemtD ber ....,_. bir 
yeal "IOll takılarak bllJOmekte olan 
treni .....,_. bekleme,. n ynl .._ 
pnlara yolcularını yerle,tlrmeye bı
rakarak bir ınbaya atladım. Ay tam 
" ,Udltfla yaran ıtıfmda safer d• 
ı nl ıeyn slttl& TUrkiyedeld lblclale-
rln en manalı n en aer 1 lan bu a. 
bide. imana. ı ... t tna il ı n nde 
o ıtızel " meba tll cUml lerl ha lr. 
nyorm t ılbl. te r ıdl or Tunca n 
kunetll •1ınnı onda du dum n ba-
kild aanatm Hlan naraıı r e k 
iti oldu blr k n claM n 
onda anladım. 

lnönii Fa a"'8 
Geclken tren IUt dokusda lsmlre 

clrdl. Bı-b•• balan lnlUl 1 • 
den f rpmarak lna um •e çantamı 
bile bir ,.,. baralanadan doiru kW 

parkına.... .om 
hula ıtttım nlmde anılmım'f-
tma "ırtkriold f IÖl'dilkten 10 

IByle eli n aab Batyeldl, f 
blytlk .. ıauı lobat81 ............ 
da PDt Tllrld,.. refalu ci 
,JJltddqa lllkı.r " PAG Ttlıti,..wa 

rık bar kıç el ıte9 etti. Çıkan kUl'fW\ 
lar kıralı ve y @ ~ulunan B Bar-
ca laralAa ,_ ~ .-
.-~ J ı.a.tmt 

bunlar, Ud I~ claldb l ade 
cereyan etmlf, btU. yarbay Piyolle ta
nf mdan bir kıhs darbetlylt J•ratanmq 
" IOIU'adan da blr polla memuru tara. 
f mdın öldllrillm ttU 

*** Halkın tarifi hnklnus heyecana an-
amda otomobil yoluna 41ft1D ttt1 " ft. 
layete ıelcH. Orada imal bir dlftll .... 
rlne yatanlclı: Pakat yapılan bltla .. 
tirnamJgr bota PttL Yurdu lçln plafe 

,, ... $. '"°' ... , 



SAYFA 2 

H~R 
l Ş~VD~N J 

-----~öRA~ 
Gerıçlih· ve barı§ 

Bir iki giın oluyor: Cenevrede, Milletler Cemiyetine bağlı ceımyet. 
lcr millet/erarası bırlıginin Jumaycı.ı altrnda ''Genç/Jk cihan kongresr' 
toplandı. Dün akşam kapanan kongrenın gorÜ§tüğu mevzular şunlardı : 

l - Gen /ere, milletlerarası meseleler hakkındaki fikirlerini teatı et
mek fırsatını vermek \"e harbın önıine geçip bıırrşı da te§kilatlandırmak 
içın müşterek bir faaliyet programı hazırlamak; 

ı - Bütün memleketler gençliklerinin biribirinı anlaması ve türlü fi. 
kirlere mütekabilen hürmet edilmesi esasına göre i!jbirliğini temin ede
bill'cek ameli vasıtaları araştrrmak,· 

3 - Türlü memleketlerin gençlerince kurulmuş olan teşkilatın biri 
biriyle ve bunlaun da Milletler Cemı yeti teşkılfitı ile ol;ın rabıtalarını 
~aglamla~tlrmak. 

Buyüklerin varamadıkları bu gayelere, dileriz ki, gençler irişsinler/ 

Gü~l tırııaldnr 

'' •.. Tırnaklar kadının tabii süsle
ridir. Pek güzel olmıyan bau kadın_ 
lar (Güzel olmıyan kadın olurmu?) 
tunaklarrnrn, on parmak ucunda pı· 
rrldayan bu elmasların (Evet bu el
masparelerin) sayesinde kendilerini 
beğendirmiş/erdir._ Güzel tırnalrlar, 
şüphesiz, urunca, kabarıkra, badem 
biçiminde JI.esilmiş, kızıla yakın 

penbemsi olanlar ve parmakların kar 
gibi beyaz hilali üzerinde bütün can· 
lrlıklariyle ... ,. 

Kadın parmaJcları ha'klcında han· 
gi §Bir bu "tırnak ciJası ilim" m 

yazandan /azla tahayyül ve telek· 
lıür.e daldı? 

'Bir orta boylunıın §ikiiyeti 

Romanya kabinesi deği§ti 

Bakanlarla bakanlıklar arasında kadril 
oymnıyor 

(Bülue(te çıkan Le Moment'dan) 

Yenişehir bulvarlarındaki ağar/arın 1,85 uzunluğundaki bir dostumu-

2u rahatsız ettiğini yazmı§tık. 

Bu fıkrayı okuyan orta boylu bir ba§ka dostıımu2 da bize gönderdiği 

kısa bir mektubta diyor ki: 

"Madem ki Yenişehir bulvarlarından geçen uzun boylu bir dostunuzun 
ağaç boylarmdan §İkayet ettiğini yazdmız: Eskişehirde Anafartalıır cad
desinden her gün geçmeğe mecbur ol an orta boylu bir dostunuzun şikiiye

ti ne de sütununuzda yer verirsiniz: benim şikayetim de bu cadde üzerin

deki mağaza tente/erindendir. Buıılar, ta buruna kadar indirilmiş bir 

§Bpka kenarı gibi. Dalgın bir adam olduğum ve boyumu, bosumu bildiğim 

için çok defa bu tentelere şapkamı ve başımı çarpuğım olmutur. 

Sıra şimdi kısa boylularda: onlar rn neden şikayet edeceklerini merak

la öğrenmek istiyoruz, 

ılli1~rob tiryakiliği! 

. Kendilerini kobay'lsr gibi, Jabutatuvar tecrübelerine vak/eden bir ta
!lrw: insanlar bulunduğunu, bunlarm artık kanıksamak yüzündl'n birrok 
telılikeli mikroblardan hiç bfr .zarar görmediklerini gene bu sütunlarda 
okumuşsunuzdur. 

Bir,olc insanlar, mikroblara yalrın zarar veren afyon, esrar, kokain, 

eroin, morfin gibi bit takım maddelerden kaçınmak ~öyle dursun, bunları 

bucak bucak aradıklarmı, bunların tiryakisi kesildiklerini de bilirsiniz. 
Jlter misiniz, bu mikrob tecrübelerine 1cobaylık eden insanlar da, gü

nün birinde buna tiryaki olsunlar ve be§eriyetin başma afyon, kokain, 
eroin, mor! in kaçakçılığı gibi bir de tifo, kolera, veba mikrobJarımn ka
'akçılılı çıksın. 

Kim bilir; her gün yeni yeni nelere şahid olmıyoruz. 

•••••• GVNLijK TAKViM . _ ..... 

20 Cemaziyeli.hır 1355
1 j 

26 Ağustos 13521 

Hıdırellez 126 
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- İnegöl, Ödemiş, Burhaniye, Bigadiç, Sındırgı 
Turgudlu ve Manisa'nın kurtuluşu (9221 

- Kızrlay'ın lstanbulda ilk kermesi (935) 

- Üsküdar tramvayının açılışı yapıldı (929) 

i kasının esas nizamnamesi VekiJler Heyetince 
Güneşin batması 18,32 kabul edildi (926) 

l 

1 
Güne§İn doğması 5,34 - Anonim şirket haline gelmiş olan Ziraat Ban-

• •• •• •• •• .. •• •• •• • ••••••••••••••••• 41 .......................... . 

Profesör Nlmbusrın maceraları: Bal ık avlamak istiyordu, mutadına erdl 

UlUS 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

40 gün, 40 gece 
eğıenceleri bitti 

İstanbul, 7 - 40 gün, 40 gece eg· 
lenceleri ve Balkan festivali bitti. Festi
vale iştirak etmek üzere şehrimize gel
miş bulunan romen heyetiyle Balıkesir 
zeybekleri bugün memleketlerine dön
diıler. Festivalde bulunan türk heyeti
nin öteki gruplarile yugoslav heyeti şe
refıne belediye bu akşam bir ziyafet 
verdi. 

Ekmek fia tları 
İstanbul, 7 - BeJediyenin narh ko

misyonu bugün yaptığı toplantıda birin
ci ve ikinci ekmek fiyatlannı onar para, 
francala fiyatını da yirmi para indirdi. 

C. H. P. kongreleri 
İstanbul, 7 - C.H.P. yıllık ocak kon

greleri bu hafta sonunda toplanmağa 
baş lıyacaklardır. 

Bir İtalyan arl eolo
ğu Anaclo]uyu 

dolaşacak 
Rotlos adası sabık müze direktörü 

italyan arkeoloklar heyeti şefi Signor 
Dr. jacobi Maarif vekaletine müracaat 
ederek Anadoluda yapacağı eski eser
leri tetkik gezisine izin verilmesini rica 
etmiştir. Vekalet bu teklifi kabul ede
rek yanına komiser olarak Ankara mil
zcsi müdür muavini B. Cemali tayin 
etmiştir. İtalyan arkeologu memleketi
mizi geçen sene de dolaşmış, fakat tet
kik gezisini tamamlayamamıştı. Bu se
neki gezisinin Niğde, Kastamonu ve 
Yozgad vilayetlerinde olacağı haber a· 
Jınmıştır. 

Anl~ara Radyosu 
hükünıete geçiyor 

Ankara radyo şirketinin hükümetle 
yapmış olduğu mukavele dün akşam 

bitmiş bulunuyordu. Şirket alakalı ma
kamlara müracaat ederek müddetinin 
bitmiş olduğunu bildirmiştir. Yanndan 
itibaren devir ve teslim muamelesi yapı
lacak ve ancak bundan sonra radyo e
misyonları Nafıa vekfileti tarafından ida
re edilecektir. Şehrimizde gayet kuv
vetli uzun ve kısa dalgalı radyo neşri· 
yat merkezleri yapılıncaya kadar vazi
yet şimdiki şekilde idare edilecek. yal
nız yayım programlarında bazı ıslahat 

yapılarak radyo neşriyatı memlekete 
daha faydalı bir hale getirilecektir. 

Ankara Güven Yapı 
Kooperatifi 

Ankara Güven Yapı Kooperatifi e
sas mukavelesine İktısad vekfilctinin 
teklifi üzerine bazı eklentiler· yapılmış
tır. Bu yapılan ilavelere göre kooperati
fin gerek adi ve gerek fevkalade UtnU• 

mi toplantılarında toplantı günUnden 
en aşağı on beş gün e\•el İktısad veka
letine bildirilecek ve bu ihbarla beraber 
idare heyeti ve mürakip raporlanmn ve 
senelik bilançonun dörder nüshalık kop
yeleri de gönderilmiş bulunacaktır. Bu 
suretle vekalet vaktinde haberdar edi
lerek bükümeti temsil eden bir komise· 
rin gönderilmesi temin edilmiş olacak
tır. Bunlardan başka, İktısad vekaleti, 
eklenen yeni maddeye nazaran, ortak
ları istediği anda fevkalade toplantıya 

çağırmak hakkını her zaman muhafaza 
edecektir. 

(LeJournal'den) 

• 

,\.ııkara HaJl{evi 
köylerde 

Ankara Halkevi çizdiği bir progra
ma göre Ankaı aya yakın ve uzak köy
lerde gezilerine ve kö} lülerle ilgilenme
ye başlamışlardır. Geçen hafta Anlrnra 
Hallcevi ba kanı da dahil oJdugu halde 
Ya"up Apdala bir gezi yapılmıştır. Bu 

Köylerde bir seyahate çıkan Ankara 
halkevi köyı:ülük komitesi üyeleri 

rada köylülerle görüşülmüş, köyün bu
glinkü iktısadi, içtimai ve sıhi yaşayışı 
tcsbit edilmiştir. 

Evelki gün gene Ankara balkevinin 
köycülük komitesi azasından tann, coğ
rafya iiniversitesi doçentlerinden Bayan 
Saffet, Sıhiye vekaieti doktorlanndan 
B. Ahmet Remzi, ve hukuk talebesin
den B. Bahadır köylerde inceleme gezi
sine çıkmışlardır. Bu heyet iki gün i
çinde Orh:miye, Eğrendi, Kozanlı, Hal
kavun, Cevset, Bitik, Kışla köylerini 
gezmişler ve buralarda bütün köyliilcr
le sosyal, ekonomik ve sağlık işleri üze· 
rinde konuşmuşlar, öğüdler vermişler

dir. Bu köylerde tesadüf ettikleri 147 
b. stayı muayene ve ilaç dagıtmışlardır. 

Geceyi Orhaniye köyiınde geçiren 
köycüler, gece köylüyü köyün meydan-

lığına toplayarak A .. •rupadan hususi 
surette köylü ve halk için getirtilmiş o
lan sıhi filmler gösterilmiş ve bunlar ü
zerinde köylüye öğüdler verilmiştir. Bu 

konferanalan civardan o köye gelen 
köylülerle birlikte 200 kişi dinlemiştir. 

Filmlerin mevzulan tamamen köylerde 
ve halk arasında göriilcn hastalıklara 

dairdi. Bundan maada heyet birçok sıhi 
levhalarla da halka firengi, ıııtma, kel 
ve saire hastalıkların nerelerden geldik
leri de izah olunmuştur. Bununla bera
ber zehirli gaz ve tayyare tehlikelerine 
dair de izahat verilmi~tir. 

Beş köyde okuma yazma bilenlere 
gerek halkcvinin halle ve köylü için ve 
gerek ziraat enstitüsünün gene köylü İ• 
çin hazıraldığı kitablardan 500 kitab da
ğıtılmıştır. 

Bayan Saffet aynca köy evlerini ge-

Hat/iseler ue fikirler 

İzmirli gençler 
larrnı muvaff a 

verdiler 
lzmir, 7 (A.A.) - ş. 

den gençlerimi.z: lnönil k a) 
vaf fakıyetli uçuşlar ya~r 
lannı vermişlerdir. tzınır 
yelerinden, erkek lisesi 0 ı5 
den B. Kemal birinci def• 
ikinci defa 18 dakikalık 
ile ve beynelmilel kom' .

1 ğu şartları beş defa fatl~ 
suretiyle ilk C. bröv~ 

Bir yurddaşntU~ 
ğıAtatürkb 

Hacıbektaş, 7 (A.A) ,,,,,. 

taşlı 18 yaşında tsr:naıliıı ıoıl 
le işlediği Atatürk biıstu 
Kırşehir va1isi oldugu tıal 
den Avanos ve ;Mucur ._...1ı 

d 
er,... 

köylerden, gelen ka ın. 

halkın önünde coşkun te yP 
dı. Halk, bu vesile ile bU ,.,.

rine karıp sevgi ve saYS'
1 

hır. 

sergisi 
Y d 

. . ,.:..., öi 
ozga lisesı, re~ clCr 

Ahmed'in Ankara ba}keviıl 
na dolu içinde yaptığı ~ ıa ,,P 
rekkcp bir ıergisi bUgun 
açılacaktır. Sergi Anadolu.~ 
şayı§ tar zlannı gösteren bı 
Je ele !udur. Renklerinin, xxıefıf 
rijinal olması dolayısile ·~ 
ye değer bir sergidir. sergi 

ktıf bahtan akpma kadar ~ 

' 

iballerd' 
zerck kadınlarla basb 'ti · 

bat ı 
on1an ev işlerinde, sı • M 

· ıerı ~ 
cuk bakımında. el JŞ 
dınlatmıştır. ~ 

Halkevinin köycUlu: ~ 
hafta gene gezilerine ~rt'e~ 
bu geziler kışa kadar sti 

1 Numa.ralı lı alk 
B azı Avrupa memle

ketlerinde halkı bi· 
ribirine düşüren aman
sız düşmanın, önce zih· 
ni kavrayıp oradan ya
vaş yavaş yüreğe sızan 
mezhep kini olduğunu, 
gözle görünür ve el ılc 
tutulur şekilde müşa'•c· 
de etmc.mi.z için ispnn· 
yol1ar10 biribirini bo
ğazlamasını bek1cmef e 
lüzum yoktu. Fakat bu 
bahtsız memlekette CP.· 

reyan etm:Kte olan kaıı· 
h hadi<ıeler. şimdiye k.'l· 
dar bu yolda yapılmış o
lan müşahedelerdeh çı
karılan hükümlerin doğ
ruluğunu bir kere daha 
ispat etmiştir; kin şah· 
at bir histir, ancak bir 
memlekette birçok kim
aelere sirayet edince 
korkunç bir maya mahi
yetini almaktadır: tesi· 
rinc lcrndini kaptıran1a. 
rın vay haline r 

Halk ctphesi hilkfüre· 
tinflen veya millici de· 
nilen mahfillerden ge
len haberleri okuyoruz: 
°Filan yer zaptedilmtJ 
ve oradakiler kurşuna 
dizilmiştir. Yahut falan 
şehrin tesliminden önce 
rehineler kılıçtan geçi
rilmiı;tir." 

Halbuki kurşuna dizi
lenler, boğuşanlar, kılıç· 
tan geçirilenler hep İs
panyoldur ve biliyoruz 
ki Karlist, Falanjist, 
Sosyalist, KomUnist, Fa
şist, Anarşist, bütün bu 
s:esidli mezhepler salik
lerini biribirinc kırdıran 
da bu mistiklerin o ip
tidai ve haşin ruhlarda
ki teressübü, kindir. Bu 
öldürüctı duy(!uya te
reddiid etmeden adını 
kovabi1iriz: l numaralı 
halk düşmanı. Ne Al Ca-
pone ve ne de öteki ~an
j!sterler halk diism~nlı
ğında mezhep kininin 



8 EYLOL 1938 SALI 

fan - •Y°""' 
iiVRUP 

Avrupa politikuını . ~man ~
man gözden g~ltmeğı adet edın
diğimlzi. yaz1'arımrıı ıalrlb Hen-
ler bilirler. ..k 
Avrupanın bugünkü ideoloıı , 

politik ve sosyal vaziyet! bugDn 
o lcadar karakteristik bır hal al
mıştır ki, bu vaziyete birkaç ma
ble ayırmak yerinde olacaktır . . 

Yirminci asır, hiç şüphe yok kı. 
bütün dünya için bir ''yeniden ku
ruluş" ve ''yeniden olu§" asrıdır. 
Ve, nasıl geçen a rın en büyDk 
davaları arasında bir yandan os
manlı ve H absburg imparatorluk
larının tasfiyesi ile Çin i~~ara
torlutunun ele geçirılmesını ve 
Britanya imparatorluğunun ku
rulması ile bir garb Avrupuının_ 
doğmasını ve bir yan4an d•. yenı 
bir dDnya sistemi olarak lı6eral 
kapitalizmin bütiJn clhuı let~h 
eylemesini gördükse. ba •s!r da 
da, /ceza bazı tasfiyeler ~yes~n e 
bir yeni cihan sistemlnın .vucud 
bulma ma behemehal şehıd ola
cafız. 
Dünyayı yer yer yoklıyan barlJ. 

/ar ile ihtilaller, bu asırdaki tasfi
yeler ile yeniden kuruluşları!' do
ğum af rılarından ba$kll bır ftlY 
de fildir. 

*** Dava, demek oluyor ki. cıh~n 
ôlçlisllnde bir davadır. Fak~t bı2, 
b L-1 serimizdeil tetkıklerl, 

u ma- " . ÇünJdJ 
A vrupay• hasrHecef••· L 

• • L /ucunun orta no&-yenı cıhan "uru - Al 'k 
A mit• M rı a tasında, ne m I rl tlurmakta-

ne de Asya devlet e il 
._ Art it bir mOtnref e ha ne .,,r, ı 1_-ı rın lten-
•'mlıtir ki, y/t'tıl m;r 

8 

Bir anlıı§ma 
parafe edildi 

General R d7~Smigly 
Varşo aya döndü 

(Ba 1 t ın ı ayf da) 

ye toaunda gen ral Rydı • Sın 
refın v rit n le zıyaf ti d , 
• • Lchiatan ıttıf&lunı canla dırmak 
makaadıyle teknık n flnanaal 
m aaınin 1 klini teabat eden ır an· 
lafD'll parafe edihıuftlr 

I' okuluk eıra/ında IBla 110.eıele
rlnln dllfll nttleri 

Va~ 7 ( A A ) - Pat a1aıua bil
ct\rlyor. Yarı re m blr t fıude, i ne
ral llycb • Smigly nan Pariı zayu u 
nin mUhım bır muvaff kıy oldu u 

blldmUyor 

"Gencralın fransıı h küıoeta bat· 
kan ve ualarıyle fAbaa temuı, Lthıı· 
tan tarafından hiç bir .zaman t reddüd· 
le kar91lanmamıf olan franaız leh it· 
tifakının ya adı ını teahlt ve muph -

deye imkan vermıttir 
General, fran ı ikitl r tarafından 

Lehistan glSrUfilnün bUyük ölçüde an- , 

1 ld örmU tür Franaızlar<U a,. 1 ını & 
rnllabet neticeler elde edılmui ar usu 

dine gött bir "basta adamı" ~.,... 
d1t. Ve bu ''basta ad•~ da A.-
rupa'dır. 

Avrupa'nın. bltün 20 inci asır 
tarihinin otla~nd• durmuında 

1 L hil! bir cihet yolttur. 
şaşı aca& y tarihi 
19 uncu asırda da ~ v~upa. • -
inkişalların mihverını teJkıl edl 
ordu Yalnız o zaman. het hare

:etin başında olan. kararlarıkve-
h"kümleri infaz eden en-

ren ve u ı· 'k · ttt 
d . . 'd' Yani ister po ıtı a, ıs 
ısı ı ı. • . kültit 
kn •. k ı'ster ticaret. ıster te • ,, 'et" 

sahasında olsun, Avrupa suı 
'd' Ve bütün dünya, Avrupa ve 
1 ı. • b' " b ·~ Avrupa devletrei içın ır 0 I 
ve mevzu idi. . .. 

B .. halbuki, Avrupa "suıet ugun ,. • ,, 1 k 
Jet k.rak obıet o ma olma an çı 

tehlikelerini geçiren kıt•. ~l~u~
tur. Ve her sahada, lcendısı ıçın 
"sevaf' ba lamı~ır • 
Adına "japon laşizmi" yahut 

,, ovyet bolşevizmi" yahut ••türk 
kemalizmi" yahut sadece • "~~
yaliım" ve "Jaşizm" tledıfımı• 
hareketler, Avrupanuı bir uırlı~ 
ltayıdsıs ,artsı• taha.kkiml netı
cesiade doğmt11 rea~yonlar'dan 
bq.ka bir ~y d;:ild1t. 

Cihan harbt'nın nasıl bitecegi 
h•nlJz bilinmezken, "netice, garb 

.. " d ·ı cephelerinde alınacakt11 en~ ı~-
di. Yirminci asit mOcadelel~r!mn 
nasıl bir nedct1 vereceklerım. ta
yin edecek olan da, A vr~p~ nın 
bu asır içinde alacalı şelcıldır. 
l~te bund•n dolayı, Avrupa'yı 
tetkik etmek, az çok cihan ilıe
rinde hDkQmler yllrütmek de· 
mettir 

Burhan BELGE 

Bayan Markham 
Nevyork'ta 

Nevyork. 7 (A.A.) - Hallfab'daa 
saat 14 35 de havalanan kadın tayyare
ci B n Markham saat H' 20 de Loyd Bu
nc tayyare meydanına inmı.ştir. Luıs
burıda mecburi aurette yere inditf arrada 
bumu ye alnı berelen.mit olan tayyareo 
c in be m a panııman aarg'llan butun

C lmekte adı 

(,,efU'ml R)d~ ml61Y 'arıom)"tl 

döndü 
p 11 A A ) - G neral Rydı • 

Smı Jy dün akfam Paraıten hareket et• 

mit ve i taa onda cilmlc B. Dalacli· 

ye ıle Par ı ı 1 Y 1 ı G o tarafından 

ULUS SA ı. ' ... 

BRV EL'DE. I B. HITLER'LE 

Cihan uJh kongre İ KONUŞMAK iÇiN a \ 

FRANSA'DAı 

maıneı larım lıçileri i(in tk 
bir kalkınma diifünüyor 

çahşmalannı bitirdi Parisdeki alman 
Brilueı. 7 (A.A) - Clhan ıulh ) • • mJ ı_ tin• 

kongre.inin büyük fCCltlfi Heyel ıtad· Ç 1 ID eAı e 
yomun da yapılmq ve bunda takriben d • • d •• 
on be' bın ki•i hurr bulunlllUftur. Ha· 0 0 U 
zır bulunanlar araarnda kongre uala· Par11, 7 (AA.) 
nndan bafka komUniıt ıspanyol mc· Atmanya'nın 
bualarrndan B Paaıonar11 ıle caka iı· Paria elçiıi Kont 
pan) ol nazırlarından B Marcehno Do- Velczek, bcrabe· 
mıngo da bulunmakta ıdı. rinde ataıemili-

Şcnlık, mıllctler eeçid reama al bq- ter eeneral von 
lam ttr Bu ıeçıd rKDU konıreye ııtı· Kehlmtal oldu· 
rak eden otuı dort mılletın bayrakları· eu halde B. Hat• 
nı ta ıyan atletler tarafından yapılnut Jer'l görmek (he· 
ve bunlacı aendıkalar, eaki mubanblcr re Berhteaaadcn'e 
ve harb malull rı delegeleri takıb et· gıtmi,tir. 
mıtlcrdır. Kont V e/ezelc Bu iki zatın B. 

Bu-çok hatıpl r nutuk s6ylemıılcr- Hıtler'e ıki senehk ukerl hiamet 
dar • .Bunların a a ında caka tek ud ba· kanunu ile. lapanya bidiaelen ve ıene· 
kanı B Rıvole ile akincı eotemaıyonal ral Rydz - Saıigl1'nin Panea aayareti 
reuı B. Debrukcr ve UJDUllU 1f kon- hakkında tifabl rapor vercc:elderi tab 
federaıyon mUmcuıh B Rakomond mm edılme1 t dır. 
ve B Kqe 1 zakre p andırlar B Hatlcr, Franaa'run franaız - ıovyet 

1orenc sulh davası asın yapılan bar p•ktına ne derecede ebemiyet atfetmek 
yenun ılc ~atam verılmlf YC bu yemin te olduiunu ötrenmck ar uaunda bu· 
okunduğu zaman bütun burun c ~b lundufu da eanrlmaktadır 
vermek suretiyle buna "tirak etmıttır. Yakında Nürcmbergde aktedilecek 

Yemin sureti, ıudur: 
'BiltUn maUetlcrl, ırkları ve muhte• 

lif aıyaıı t ~kkl.ıllcrl teaı11l eden bıı· 
b --· toplantıaı-Jer, cihan ıulhuna ı ...... 

na altthak edayonu Bu toplantının h· 
kirlerlnJ pirlerde köylerde. yanı ci· 
hanm bıer tarafmda neffCunok .uretıy· 
le Milletler Cemiyeti .asıtuiyk ıulhu 
muhafua için her acrl yapmalı tcah· 
hOd edi,orus ' 

Çin MlellfUyonunan lanlceyıe'· 
ye ıelıro/ı 

Brübel, 7 ( A. 

kongrede umumi liyaacl hakkında ve 
bilhaua Ruayaya ve dUnya komUnıım a
leyhine yapılan mücadeleye daır aöı 

ıöylerken bu maJGmat kendiaine pek zi. 
yade faydalı olacaktır 

B. Eden'in .. lıad dii,aeli)or 
Londra, 7 ( A A ) - B Edenin ıdıl 

vuiyetande hafif bir •Wı hasıl olmUf' 
tur 

SON DAKiKA: 

Parie, 7 ( A A.1 
- Sen 109yallst 
f d~ra.yonu tara
f ndan uçuncu c~ 

alanı-

o e ıraat baka
n 8. JorJ Mon-

B }orı Morı11~ ne, bir nutuk ı5y-

1iyerek bılhaua hUkUmctm ckonomık 

kalkınmayı gerek tehır ve gerek köy it
çdcrı açın e rçcklcttırmek ar .. unda 

oldugunu ıöylemı tar. Her ıKı a nıf &tÇt 

de buyuk endüatrı mueneaelerının kur 

bana olmuttur Her ıkıaa de defluyoa 
11yuetınden çok zarar ıörmliftUr. Zaral 
mabeulitın kıym tinı artınnAk bir &aru 
ret idi. 

B. Monne, bugday ofııı ih aaınra 

ıayesa zirai mahıulit fıyatlannı ıpekü 

laıyoncularm keyfi pıyasa oyunlarından 

kurtarmak oldulunu aöyleml,tır Bu 

sebcbten dolayı gerek muatahıltl ran ve 

gerek mUıtehliklerın deJcıelerandea 

mürekkeb olan ofiaan butUn ulaı, müt

tefikan kabul ettilden bir karar ıured 

O. buldayna kentallae 140 frank fiyat 

teablt ebni9lerdır. Bu fiyat, çUtçiy mu

tedil ve munaffane bir kazanç temin • 

mekte, mUıtehlıke de pek o kadar fbk 
bir yük yUklememektedlr 

A ) - Cihan sul
hu kongrcsind • 
ki Çın h ) ctr, Şi

• ransız Bakanlar Meclısının toplantısı 

k Ue &o 

YUNANiSTAN DA 

Metnk1t1ı 1tmlıinr bir rı11t111' 
verdi 

A ana, 7 (AA.) 

- S l nık pan • 
y ınnın açıht tö

nde parua ır 

ba kanı ile pana 
yır genel dırck· 

t ril w Sel nik 
m atcprr B Nl· 
k h ia, yunanlı· 
nın t ebbtia ru· 
hunu ve Selinik'· 
n lmtiya h vazl· 

Y tini kaydetmıt· 
tar B Nikolld11, 

mızı, kom· 

a t mahsulle ını ve 

emekl•rini te hir ıak m mleket-

1 relen C mit olanlan kabul için bıae 
kapılarını açatlf bulun yor. llllletlera· 
fUI Selinlk panay ..... hizmet .. 
elen bir eterdlr Aramucta ftliahdm 
buhıauta kıralm puıayın olan allJruı. 
.. --~lrtadk 4 atuatoMa Y&ld 0-

.. 11,...ı .. litlkHk aet1ee9lnde 1ee 
tlkrarb w ..._.. blr duruaau tılmlll 
............. ,..... mllletlelvuc 
... 1 im .. l'L a,nl .... ..... 
- , ... k ............ tolr ... 
... olla M ...... '9fd• tdac•dr .. 

ko lovak · 1 h g rginliği zail oldu 
MiJli Müdafaa, Bayındırlık ve sömürge işleri 

hakkında mühim kararlar verildi 
P rı 7 (A A ) - Bu " h t 12 

O da sona r n b nl r t 1 nt nn n 
IOnunda r naldı ın &ö e B D lboa, 
dıt va ıyet h kk nda v rml oldu u i-

t c n ınd leh g n raU Ryd• 
Smı ly'nın leh - çek sınrrrnda lıtih· 
k ml r anşa etmek plinını t rkctm t 
oldu una daır otan beyanatı U erine l· 
ka mcmileket araaınclakl rerginll in 
tamamen ortadan k tktıtını ı yl mit
tar 

B Blum. Par ı 1 aanin te y ni· 
na tehirlerin imarı hakkındaki yUkeek 

kom.llyonua yeniden or ani e edılme
ıinl, 1Eollelrtjf iti r içıo yapıl cak yar

dım ttraitlnın tellbıtına, vlliyetler ye 
nahıyeler kredi sendıktlannın tqldllt
landınhnasını ve 1 aizhkle mücadele m n· 
f aatl için yapılacak iıtimllklarrn tayi
nina iıtihdaf eden kararnamcl ri cumur 
reiılnln imaa11na aueylcmıttır. 

Bakanlar heyeti, bahrive bakanına, 
denıı topla in atı ve harb llmanla
rrnın inki f içın yU mil> n fr nk 
sarfı hak~ nda m nıy t v nn ttır 
Bakanlar b yeti B Bast ' Va va 

d mi nıüdahale 

rt n 1 nne 
lo1 mılyar f ıı.k 

tutmaktadır 

8. Sttnadinovi<,· H11l.rt> 'e 1tlıd. 
(A.A) 

are-

• • 
ı tanzım komite i 

Yann ingiliz dış bakan lığında toplanıyor 
IAndra 7 (A A ) - Resmen bildi 1 

rrl tine göre tnciltere h k m ti all
kadar 24 devlete ademi mUdahal l le· 
rlni tanrim komitesinin ilk topl tı •· 
aın ~al'fllDba ıünü dıt ifJer bakanlı 

tmcla yapılacalını blldirmittır 

Komite, lnıtltere tarafından alınan 
ambargo tedbirlerinin tanılm ne me
mur bakanlar komiteal reial B Mom1-
eon'un bafkanlılmda toplanacaktır 

B. Edea hutalıtrna binaen bu top
lptıya Maat rt1a1et edemlyecelrtlr 

PorıeW. de luJnırel U..iayMa .. .............. ftl. 
u--. ' (A.A.) - Portekiı hikl-

.. •• MMW mmtlretle .. ,... 

mum ıillerın bar nota g nd k bi 
taraflık meıel ni k ntrol tme me 

mur komi yona ıttı akı kabul etmek• 

oldulunu baldı mittır Port iri hUldl• 

met k ndı11nln kabulil huıuıunun a

f& ı kı 3 prta baih bulundu unu bao 
tırlatmaktadır 

1 - Komisyon ealibiyetleri mube 

telif devletler taraf rndaa dermeyu o
lunan ihtiraz! kayıdlara Ye prtlara ... 
re tahdld edilmeli, 

2 - Kendlıine ıaa.. elan icra Yeıo 

11talan temin ohınlbalr. 

S - ltcniıyonun bituafllta temlta 
edlbDeli 



SAYFA 4 ULUS 

DE o 
Bursada atletizm 
müsabakaları Elioııomi abasında fazla i tihsalat olduğu doğru deii.ldiı 

Bursa, 7 (A.A.) - Federasyonun 
bakımı altında ve Bandırma eksikliği ve 
Bursa, Balıkesir, Edremit, Ayvalık ıe
birlerinin katılması ile beş şehir atle
tizm müsabakası dün Atatüürk stadında 
tıaşta ilbay olduğu halde çok kalabalık 
bir halk kütlesi önünde yapıldı. Müsa
baka neticeleri şunlardır: 

BUHRANI ÖNLEMEK iÇiN TEK ÇARE iŞÇi ÜCRETLERiNi ARTIRMADAN 
ENDÜSTRi EL MAMULATJN FlA 11.ARINI INDIRMEKTJR 

ı 00 metre sürat birincisi Bursa Acar 
idman yurdundan Nazmi 11.6/10 da, i
kinci Bur~ Acar idman yurdundan 
Şemsi 11.9/10, üçüncü Edremitten sü

Jeyman 12 de. 

'Ameriktıda ekonomi •ahaaında yaptığı uzun boylu etüdleriyle tanınmlf ue Amerika ekonomisinin yılıtl· 
mamcuı huıusunda büyük fikri yardımlarda bulunmuı olan Brookingı lnıtitution tarafından "eko· 
nomik terakkilere niıbetle ıervetlerin ve kazançlann tak.imi" bGflıfa altında dört cilJlik bir tetkik 
eıeri nqredilmittir. Bu eıerde bahıe. konmu_ı olan ekonomik davalan kabil olduğu lıacl~r lelhi. eden 
ve New • Y ork'taki Atlantic gazeteıınde Clıll orJ B. Ree1J1 tarafından yazılan makaleyı alıyom%. 
Dünyamızı altüıt etmekte bulunan ıoıyal meıelelerden birçoğunun ekonomik izahım okurlarımız bu 

3000 metre mukavemet birincisi, Ba
bkesirden Turgut 10.26, bu yarışta 
Bursa Acar idman yurdundan Etem bi· 
rinci gelmiş ise de yarış esnasında fa
vul yaptığından müsabaka dışında bı
rakılmı tır. 800 metre birincisi Bursa 
Acar idman yurdundan Basri 2.11 de 
bu, yeni Bursa rekorudur. İkinci Bur
ısadan Mustafa, üçüncü Bahkesirden 
Mabmut'tur. Gülle atma birincisi, Bur· 
sa Acar idman yurdundan Şehabeddin 
10,40, ikinci Bursa Acar idman kulü
bUnden Vefik 10.27, üçüncü Bahkesir
den Muammer 9.98. 

'iüksek atlama birincısi Burca Acar 
idman yurdundan Ramazan 1.59,5 ikinci, 
Bursa Acar idman yurdundan Hüseyin 
1.56; üçüncü Balıkesirden Şevket 1.53. 
Balkan bayrak yanşi birincisi Bursa e
kibi 3.54,1/10. İkinci Balıkesir 4.44, 6/ 

10; üçüncü Edremit. Disk atma birincl
ei Bursa Acar idman yurdundan Şeha· 
bettin 30.41, ikinci Balıkesir Fazıl 26.59, 
UçUncü Balıkesiroen Şevket 26.17. 

Tek adım atlama birincisi Bursa A
car idman yurdundan Ramazan 5. 7 6, i
kinci Bursa Acar idman yurdundan 
Şemsi 5. 72. üçüncü Balı kesirden Edip 
5.51. 

4xl00 bayrak birincisi Bursa eski 
4 .2/10, ikinci Edremit 52.1/10. üçüncü 
ifp lıkesirdir. 

Jmumi tasnife gore puvan itibariy
le iforsa 49 puvanla birinci, Balıkesir 

28 puvanla ikinci. Edremit ı 1 puvanla 
tıçüncü, Ayvalık 1 puvanla dördüncü
dür. 

DüıJ)a hi"'iklt·t şampiyonluğu 
Bern, 7 (A.A.) - Yol üzerinde 145 

kilometrelik dUnya bisiklet şampiyon
luğunu isviçreli Buh't'alder kazanmış

tır. 

Tapu tayinleri 
Kırklareline Tekirdağ tapu başkati

bi İhsan Maraşa; tapu sicilleı müdür
lüğü tetkik memurlarından Nuri Toka
da, Gire&un tapu memuru Sezai Ordu
ya; U z:ıınköprü tapu memuru Remzi 
Rizeye; Kastamonu merkez tapu me· 
muru Müçteba Diyarbe.kire; Bingöl ta
pu müdürü Murad Kastamonuya; Gü· 

. müşhane tapu müdürü Hasan Fehmi ge
ne Gümüşhaneye; Tirebolu tapu me
muru Adil Bitlise; Bitlis tapu başkatibi 
Hamdi Dersime tayin edilmişlerdir . 

'* İç Bakanlık Muhasebesinden Ni
had Niğde vilayetinin Misli nahiye di-
1cktörlüğüne tayin olunmuştur. 
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sütunlarda bulacaklardır. 

En ilim, en meşhur ekonomistlerin ortaya koymu~ olduk
ları nazariyeler biribiri ard!ndan yı~ılırken, ~ir ~m:~ıkan .?r· 
ganizasyonu, Vaşingtondaki ''Brookıngs Instıtutıon , b~gun
kü ekonomik vaziyet hakkında doğru malumat alınabılecek 
tek merci haline gelmiştir. Bu teşekkül 1916 da Robert Broo
kings tarafından kurulmuştu ... Ekonomi kom.isyonu" ~zalı~ı
na tayin edildiği zaman Brookings memleketın mali ı~l~rın
de metod namına bir §..CY bulunmadığını görmüştü. Bu ıtıbar
la her nevi ekonomik malUmatr temerküz ettinnek üzere bir 
''Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü" kurdu. Bu enstitü, 1922 
de, Carnegie müessesesinin yardımına mazhar oldu ve 1927 de 
yeniden reorganize edildi. • v. • 

1921 de, Almanyanın harb borçlarını ödiyemıyecegını her-
kesten önce bildirmek suretiyle Dawes komisyonuna kıymet
li bir yardımda bulunmuş olan "Brookings Jnstitution" dur. 

Tam bir elumomil~ etiitl 
1922 de bu müessese bugünkü ekonomik şartlar hakkında 

derin bir etüd yapmaya girişmişti. Üç senelik çalışmadan so:ı
ra umumi başlığı ''Ekonomik terakkilere nisbetle servetlenn 
ve kazançların taksimi" olan dört cildlik bir eser neşretti. 
İlk cild Birleşik Devletlerin istihsal kapasitesine, ikincisi, is
tihlak kapasitesine tahsis edilmiştir, üçüncüsü sermayenin 
teşekkülü ile meşgul olmakta ve sonuncusu kazançların tak
simi ile ekonomik tercrkkiler arasındaki münasebetleri etiid 
etmektedir. 

Milletin nımldi t.erllkkisirı(le yllvrıılıt· 
Müessese, milletin maddi terakkisinin neden yavaş oldu

ğunu izah eden asıl sebebi bulmaya muavffak olmuştur: bu, 
endüstrinin bilhassa son on beş sene zarfında, elde et:rni ol
duğu terakkilerden müstchlikleri faydalandıramamış olması 
yüzündendir. "Brookings lnstitution'' a göre, daha aşağı fiat-
1arla ve daha fazla istihsal yapmak lazımdı. 

Bu hüküm, bugün muteber olan ve faitların yükselmesiyle 
birlikte istihsalin azalmasını veya hic olmazsa artmamasJnı 
istiyen nazariyeye tamamiyle zıddır. Kapitalist sistemde, her 
teknik terakkinin derhal bir fiat azalması şeklinde halk üze
rinde tesir .yaptığı farzedilir. Halbuki birkaç senedenberi, 
fiatları sabitleştirmeye matuf tedbirler serbest rekabetin se
bebiyet vereceği bir ucuıluktan halkın istifade etmesine mani 
olmuştur. • 
lstiluml asla ilıtiya~;Um /a:lcı değildir 

Büyük refah devri olan 1929 da, bütün Amerika ailelerinin 
ihtiyaçlarını karşıJıyacak derecede istihsal yapılamadığı sanı· 
hyordu. İstihsalin yekGnu 1925 de 81 milyar doları buluyordu. 
O zaman Amerikanın nazari istihsal kapasitesi 96 milyar ola
rak takdir edildiği içni aradaki fark yüzde 20 idi. 1900 den 
Jıeri her sene hemen hemen aynı rakam müşahede edilmekte· 
dir. Bu nokta ispat eder ki bugünkü buhran asla fazla istihsal 
ylizünden olmamıştır. 1922 den 1935 e kadar istihsal hiç biı 
zaman nazari kapasitenin 1/a ünü geçmemiştir, istihlakin na
zari kapasitesini de asla aşmamış olduğu muhakkaktır. 

Uilli gelirin ıcr:di 
Müessese bundan sonra gelir ve bunun tevzii meselesini 

inceliyor. Yapılmış olan hesablara göre 1929 da Amerikadaki 
bütün ailelerin % 21 i 1000 dolardan, % 71 i 2500 dolardan 
aşağı bir gelire malikti. 

Gelirleri 5000 dol• dan fazla olan aileler % 8 i ve 10.000 do
lardan fazla olanlar da % 2,3 ü teşkil ~diyordu. Senelik geliri 
2500 dolardan asagı olan ailelerde bu gelir tamamiyle istihlak 
ihtiyaçlarına sarfcdiliyor, ancak daha yukarı gelirli kategori
ler tasarruf yapabiliyorlardı. 1500 dolardan aşağı kazançlı ai· 
lelerin tatmin edemedikleri birçok ihtiyaçları kaldığı muhak
kaktı. Bu ailelerin gelirlerine daha biner dolar ilave edilince 
1929 daki bütün istihsal fazlasının istihlak edilmesine imkan 
verilmiş olurdu. ' 

Gı•lir azlığı 
Gelirlerin yeniden tevziinden nasıl bir netice çıkardı? 

"Brookings İnstitution" un bu husustaki etüdü gösteriyor ki 
Amerikanın senelik milli geliri müsavi hisselere taksim edil
se en refahlı senede her nufus başına ancak 665 dolar düşe
cektir. Bundan başka bütün yerleştirilmiş sermayelerin geli
riyle d-vlet tarafından ödenen bütün maaşlarda taksim edilse 

tu ve deniz inekleri ağır ağır şimale doğru 
harekete başladılar. Bunların ardından gi· 
den Kotik kendi kendine diyordu ki: 

CENGEL Ki TABI - Eğer bu dünyanın en ahmak mahluk
ları, eğer kendilerine böyle emniyetli bir a
da bulmamış olsalardı, çoktan öldürülür, gi
derlerdi. Deniz ineginin işine gelen bir yer, 
fokların da pek ala işine gelir. Yalnız biraz 
daha acele etseler. 

Yazan: Çeviren: 
Rudvard KiPı...t~G Nurettin ARTAM 

Deniz inekleri deniz otlarını otlamağa, 
çiğnemeğe ve geviş getinneğe devam edi
)"Ordu. Kotik, onlara yaptığı seyahatlerde 
öğrenmiş olduğu bütün dillerle sualler sor
du: Deniz hayvanları da, aşağı yukarı, in
sanlar kadar değişik dillerle konuşurlar. Fa
kat deniz inekleri cevab vermediler; çünkü 
deniz inekleri konuşmasını bilmezlerdi. Bu 
hayvanın boynunda yedi kemik bulunacak
ken yalnız altı kemik bulunuyor, bu da, de
nizaltı aleminde söylendiğine göre, lakırdı 
söylemesine mani oluyordu. Fakat ön ka
nadlannda f ev kala de bir mafsal bulunduğu 
için bunnula öne arkaya, sağa sola doğru bir 
takım hareketler yapabiliyor, bununla tel
graf işaretleri gibi bir takım işaretlerle me
ramını anlatabiliyordu. 

Gün ışığında artık Kotik, sükun bulmuş-

Bu yolculuk Kotiği ziyadesiyle yoruyor
du. Deniz inekleri günde kırk elli milden 
fazla yol almıyorlar, geceleri de kannlannı 
doyurmak için mola veriyorlardı. Seçtikleri 
yol da daima sahile yakın yerlerden geçi
yordu. Kotik, onların yanından, üstünden, 
altından yüzüyor, fakat bunların hızını yarım 
mil bile artıramıyordu. Şimale yaklaştıkları 
sırada bir toplantl yaparak birbirlerine bir 
kaç saat iğilip doğruldular. Bu sırada sabrı 
tükenen Kotik sıkıntısından bıyıklarım ısı
rıyordu. Ondan sonra sıcak bir su cereyanı
na kendilerini kaptırdıkları .zaman, beyaz 
fok onlara karşı bir saygı duygusu duydu. 

Bir gece bunlar parlak suyun içerısıne 
batan taşlar gibi dalıverdiler ve Kotiğin on
lan görüp tanıdığından beri ilk defa olarak 

• ki devletin memura olan ihtiyacı dolayısiyle bu imkansızdır· 
aile başına isabet eden gelir ancak 660 dolar mikdarında arta
caktır. Şu halde, dağılış şekli ne olursa olsun milletin gelir 
yekünu herkese daha yüksek bir hayat sev.iyesi vermeye kifa
yetli değildir. 

İstihsal ve onu finanse eden yeni sermayeler artmaktan 
geri kalmamasına rağmen, yığınların satın alma kabiliyeti, 
bütün istihsali massedeeek derecede artamıyordu. Bu müşahe
de "Brookings lnstitution" u eserinin üçüncü safhasına gö
tiirmüştür: 

1'"sarruf mesele~i 
Bu anket göstermektedif .ki, bir aile geliri ne kadar yük· 

sek olursa o kadar fazla taıiarruf etmektedir. 1929 da, Ameri
kan halkının tasarruf yekunu 15 milyar dolara yükseliyordu 
ki bu mikdarın 13 milyonu tahminen bütün nufusun ancak • 
yUzde 10 u tarafından arttırılmıştı. Senelik gelirleri 50.000 
dolardan fazla olan 60.000 aile 5000 dolardan az gelirli 25.000 
aile kadar tasarruf etmi~erdir. Senelik gelirleri 2000 doları 
geçmiyen fakat bUtün amerikan ailelerinin yüzde 59 unu teş
kil eden aileler milli ekonomiye ancak yüzde 1.6 nisbetinde 
iştirak etmişlerdir. 

Harbın sonundan 1929 a kadar, milli gelirden tasarruf için 
kenara konulan mikdar artmaktan geri kalmadı ve bu para 
sermaye talebleri mikdarının iki misline çıktı. Bundan inves
tisman fiatlarında bir enflasyon meydana geldi. O esnada, 
aşağı müstehlik gruplarının satın alma kabiliyetleri daha yük
sek olsaydı, sonradan meydana çıkan birçok güçlükler önlene
bilirdi. 

Fmslcı istiluul bir m.aMıldır 
Umumiyetle şu fikir ileri sürülür: Son senelerin teknik 

ilerlemeleri dehşetli bir aurproduction = üstistihsal'i müm• 
kün kılmıştır ve selamet çahşma saatlerinin azaltılmasiyle ia
tihsalin tahdidinde aranmahdır. Fakat ''Broolcings Institu
tion" ispat ediyor ki 1922 den 1929 a kadar teknik ilerlemeler 
memleketin istihsalini ancak yüzde 18 mikdarında artırmış· 
tır. Hatta bugün istihsal, istihsal kapasitesinin yüzde yüzü
ne bile varsa, milli gelir aile başına 3000 dolarlık bir vasatiye 
tekabill edemiyecektir. Görüldüğü gibi, Ustistihsal tehlikesi 
hakikatte mcvcud değildir, ve buglin pek itibarda olan lıtih
sali daraltmak na~ariyeııinin hikmeti vücudu yoktur. 

f'itıt hareketleri 
Doğru olmıyan şey, teknik terakkÜerin Hatlara tesir et

memiş olmasıdır. Halbuki kapitalist rej.imde bunun böyle ol
ması nazariye icabıydı. Fakat artık serbest rekabet hemen 
hemen ortadan kalkmıştır. 1922 den 1929 a kadar istihsal ran
dımanında vasati yüzde 18 nisbetinde bir yükseliş kaydedil
mesine mukabil. aynr müddet zarfında fiatlar ancak yüzde be 
nisbetinde azalmıştır. Toptan fiatlar endeksi 96,7 den 95,3 e 
inmiştir. Buna kar~ılık 1870 den 1890 a kadar teknik terak
kilcrle birlikte seri bir fiat düşmesi de müşahede edilmişti. 

Ne ı..·ergi lwnmalı. ne iicretler artırılmalı 
Bu vaziyet nasıl düzeltilebilir? Selameti bugünkü milli 

gelirin yeni baştan tevziinı.le aramak beyhude olur. Vergi va
sı.~as~yıe yeni bir tevzi de hedefine vasıl olamıyacaktır, Çün
ku böylece toplanan para her ferdin ihtiyaçları i~n sarfedil
miyecektir. 

Maaş ve aylıkları yükseltmeye matuf olan çare, fiatların 
~mumi ~eviyesini yükseltmcdikçe faydalıdır. Ne yazık ki, 
ucretlerın fazlalaşması Uniform değildir ve işçilerin ancak 
yüzde kırkını faydaJandırabilir. 

. Tüccarla~, serbest me.ılck isçileri v. s. yalnız ,ehirlerde 20 
mılyonluk hır kütle teşkil eder ve bunlar ücretlerin artmasın
dan faydeilanmazlar. 

Ziraatçi halka gelince. endüstriyel iş ücretlerinin artması 
doğrudan doğruya bunların aleyhine olur, çünkü böyle bir 
hareket mamul maddeler fiatlarını yükseltir ve bu itibarla zi
raatçi halkın satın alma kabiliyetini azaltır. 

"Brookings lnstitution" a göre en iyi çare, iş,çi ücretlerini 
artamadan fiatları indirmektir. Bu yüzden istihsal hacmi ar
tacak ve hayaun umumi eviyesi düzelecektir. 

hızlı yüzmeğe başladılar. Bunları takib e
den ve deniz ineklerini asla iyi yii.zücü olarak 
tanımıyan Kotik, aldıkları yolun uzunluğu 
karşısında hayretten hayrete düşüyordu. 

Nihayet başlarını dikliğine denize inen 
bir kayalığa döndürdüler ve onun dibinde 
denizin yirmi fersah derinliğinde bulunan 
büyük ve karanlık kovuğa daldılar. Burasını 
geçmek için uzun uzun yüzmek Iazım geli
yordu ve taze hava almak ihtiyacını duyan 
Kotik, bir an evvel, şu tüneli bitirip çıkmak 
istiyordu. 

Suyun yü.2üne çıktıktan sonra geniş ve 
ferah bir nefes alan Kotik: 

- Bu yüzme uzun mtirdü ama, değdi 1 de-
di. Artık deniz inekleri birbirinden ayrılarak 
rahate çekiliyorlardı ve burası beyaz f o
kun şimdiye kadar gördüğü kumsallar için
dP- en güzeli idi. 

Ü zerinde uzun kaya sıraları vardı ki bu
raları fokların yavrulamaları için gayet el
verişli idi. Arkalarında yamaca doğru giden 
sert kumlu oyun yerleri vardı. Üzerinde fok
ların dans edecekleri yerler ve üzerlerine
tırmamp ınecekleri kum tepecikleri buluııu-

yordu. Bir deniz avcısının asla aldanmıyaca-

• z ır u 
l<a1kıııı11 
(Ba~ı ı. incı ayi 

. . k . or oııl"' nnı sorara yuruy · 
tikten sonra; tekrar fuar• 

Hü) iik c'"cr ka..Ş• 
.k. ıl e.P 

lzmirin on on ı ı Y 
. sene 

daki bir mcktebte bır 
·~e bU bu koca yangın yenil" 

ba§langıcının meydana. ~elti 
metre murabbalık bu du i 

ı . ırıe• 
ve ~akıl sahasının be. ı: ~ 
ında vaha görmüş gıbı . _il, 

• d• • · paltrılf"'"Cj yor vt scvın ırıyor. il 
dan, ıtıklar Paris'ten biter 
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Do ·t Yugo lavyanrn Ha metli Kıralı 
SOVYETLER'DE 

Sen Sebastiene yapılan taarruz 

Majeste Piyer il 
Milli Gıirri ti) atrosıma ftişon 

.. erildi 
Moıkova, (AA) - Tas. 

Sovyetler bırhgi merkezı ıcra komi
teai, milli ıurcU tiyatrosuna, tıyatro 

kültürü aahaıındaki kayde deger mu
vaffaldyetlnden dolayı, Lenin nipnı i
le taltifine karar vermittir. Bu tiyat
roya menıub 11 kitiye de ni98nlar ve
rilmittir• 

en siddetli devresinde 
~ 

On dört ya~ına girdi 
(Baıı ı. ıncı sayfada) 

lliikiimetçilerin 
mn vaflaki) etleri 

Madrid, 7 (A.A.) - Harb bakanlı
tı bildiriyor: 

Lano bugUn verdıgı bır beyanatta, nu. 

yonahıtlerin Toledo'nun cenub bat:Jaın· 
da Talavera de la Rcina yakmlannda 
parlak hır muvaffaki~t kuanmıı ol· 
duklannı, hUkilmet taraftarlanndan 30 
kamyon, iki zırhlı tank, yiyecek yüklü 
otuz vagon, mübım mikdarda mOhbnı\ 
ınait ve iki tayyare alındığım ve hillril· 
metçılerin 350 ölü brraktıklanru biJdır• 
miıtır. 

(Ba~ı ı. ıncı say/ada) 
DMlktan, onu kudretli ve biıyiik görmek 
arzusundan bir an bile geri dunnayan, 
bahtsız hilkümdar, aon nefesini nrirk.aı 
bile onu utıutmadı: "YugoalDyayı mu· 
laafua ediniz.,. diyerek hayata ebediyen 
ıözlerini kapadı. Bu elemli haber, o sı
rada Dilde bulunan lnraliçe Marir he• 
men bildinldi. 

*** Bütun Yugoslavyayı yasa bürüyen 
bu acıklı hidise üzerine derhal toplanan 
yugoslav kabine11 müteveffa hilldlmda· 
nn ti eyHil 1923 de Belgrad'da doğmuş 
olan ve tahsilini ikmal için Londrada 
bulunan büyük oglu Prenı Piyed kırat 
ilin etti. Gerek .xvalye kıratın 61ilmil, 

!r' bir 
gerek oglunun kıral ilan olunutu 
beyanname ıle halka bildirildi. Diler ta• 
raftan bugun naıp olan Prenı Pol, 0 za
manki başbakan Uzunoviç'e müteveffa 

h · lan kıralın vasiyetnamesini mu tevı 0 

bir zarf verdi. Vasiydnamede, JÖvalye 
kralın naiplık salahiyetini Pren• Pol Ka
rageorgıevıç' e, B. Radenko Stankov~ç·~ 
ve Dr. 1vo Peroviç'e verdiği yazılı adı. 

9imdi Kultilr Parkı 'Olan fuar uhaıı · 

Sünıcrbank pavyonu . 
SUmer Bank paviyonu, ıık ve &enı!. 

Bütün Sümer Bank fabnkalarına b~-
.1 • un ve kibar bar rer parça verı mıft uz 

. her par,..nm lıtiln-vı trın manzaraaı ve -s--
(le o fabrikanın lnkipf ve teklmülUnU 
eösteren byde deler rakamlar. 

u·-· . Şekere ıgım•• 
Bıru ilerde fCker pavıyonu, fCk~r 
i ~-..a-- -ter fabrikaları &raf•· 

ııeır yauuu- r • l i 
_ ... _.. kere aid her fCyım ı can• 

jıne ır-ıe . 
k-•-ıı....•ıkau tethir lmldnun ve Jı ve ....,.. 

na, meydanda bir pavtyon. Dört ya'W 
ıwedn tablolan ile kaplı ı "Vatuu a .. 
Jler, vücudu .. lrer Jıorur" .• 

iş banka ı ve Tarit 
iş Bankasının fabrikalarından ve 

•ına\ faaliyetlerinden her biri bir ayrı 
1neıherde, arkadqlan ve helllfU!Jeri,... 
Je birlikte teıhire iftiralı etmit• Bursa 
pavıyonlarının bir vitrininde lpekit 
Jı maşları kih Bursa fecri, kih Bursa 
o:ası gibi panldayor- Tariş: Türkiye 
tı ve Ziraat Bankaları üziım kurwnu; 
)'&f ve lcuru üzümleri ve bunlardan n~
Jer yapıldığını tedıir ediyor: öyle gil· 
sel UzümJer var ki: lnNn, BUfon'a nu
munelik incir götüren çırak gibi, bir 
ikiıine uzanmaktan kendini sor zapte• 
diyor: trl bir .. pembe rezzakı" talkım• 
sörUnce: .. Hab ı diye duraldamıfım; 
Maniu'nm alrf&Jnlarının bir tOrJU o
lnıyamadrtım rengini bulmuıtum: pcm
l»e re.ı.ıakı renkli akyamlar .. ,,. 
· Sııa Kömuriş, Trakya. Aydın, Sam
ıun ve digcr şehirlerimizin paviyonla
rına geldi. 

. _ ... _ l ..... 1 saatlerce 
Hepıının onu- n.... . 

alıkcyauk, o kadar bol ve orı1ınal gü· 
aellik var ki; birden dola,makla bu 
gilzeJiği iıraf etmat olacagınuı ıanı• 

yonun uz. 
Ben de bu hiı galib geldı ve fuardan 
çıktım. yarın t•krar buluturuz. 

BtlJ iYE 1 

T.-...... en kırahn el yuı11 ile yuılmıt 
... ~ Pi D 'n 

olan bu vasiyetname, 1oral yu nı 
. tillerini geçirmekte oldufu bugun ta 

Bled'de, 5 ikincı kinun 1934 de tan· 
edilmi ti. Bu vuiyeuwneye göre 
~ n!plik mediai bupn dost ve 

. f'k devletitı mukadderatmı i~re 
mütte • . '--..1 
etmekte ve Juralm IOD nefeaıne ~r 
besledili arzuyu, yuga.Jav yurdunun 
ıulh içinde daha mnud v~ ~ kuv
vetli bir bale gelmni keyf ıyetinJ, ger-

çeklettirmeğc çabpütada. 

*** ı en" kıralrn ı 4 } atuna baamıt o an g ll 

·"" da' Yugoalav milJetinin en çok 
.,...,11n "k l fkan 

diğa nokta onun nazı ve ça ı 
=~tı, bir dc•let reııine Jizım olan 
bütün bılgılerı öerenmek huausundakı 
ıamımi ar uıu ve bırçok zamanlar tc• 

ralıur ctınış olan ıyi kalblıhgıdır. 
Kıralın hayatı, onun muallımlerının 

ksbit ettikleri ça!Jşma programına .uy• 
gun olarak tanzım edilmıftır. Daıma 
erken kalkan Ma,ate, ailN& erü
nıyle bırhkte kahvaltı etulrten aonra a-

b abut kü"uk kardetlerıyle ta ıner ve Y 2 

1 beraber bafka ıpo.larla meıgul o ur. 
Fakat tam Hat 9 da, dort .aat devam 
ed n dcnlenne lar 

*** Genç ıra), muhakemeye büyük bir 
temayül g ıteren duyduklarını aatbi 
ıurette değıJ, iyıce anlmnaga çalışan 
caddi ve çahfkan bır talebcdır. Daha 
tahsıle bafladı ı zamandan ıtıbaren 

profeaörlerı nun zl'ikiıının tfkkligine 
n ber fCYl kola} ca anlayıfına hayran 
oJmuflardı 

Gerek imal ve gerelc Jcilçulr lru• 
dqJeri hiç bir spora ibmal etmul"' 
Fakat en faaJa SokoJ'Jarın cimmstik 
cemıyetande dll• melrteblilerJe birlik· 
tc ekaenuı: ya.-Jltatı hotlanırlar. 

Hepei çok iyi arkadatlardır ve mekteb
Jiler arasında bırçok dostları vardır 

Kırat ve küçük prensler, Sokol'ların 

pitoresk ilniformaıını da acvc~k ve 
rururla t&f1rJ•r. 

JAPONYA'DA 

Bir uiluud ~bbii~ii 
ket/ohlrulq 

Tokyo 7 (A A ) - Domeı •Janıı 

bıldıriyor : 
YUz kadar koralı tevkıf edılmııtir 

Japon po!iıinin Korede bir ayrıl~k ıui
kast hareketı ortaya çılı:ardıfı bıldıriJ• 
mektedir. 

FRANSA' DA: 

Atlanıik ıa,yarecileri Parü'U! 
Parıe. 7 (AA.) - Pan Suar ıue• 

tesinin davetıne icabet eden tayyareci 
Rıçman ile Merm eaat 13 50 de BurJi 
de karaya lnmif}erdir Tayyareciler, 
Parlıe geluelr ötle yemefini, orada 
yemıtler .-rı ıcanlf)er ve kendllerL 
nin Amenkaya ıitmelerhae havanın el
veri9Ji olmadrfını öfnnerek yanna ka
dar Parııte Jıalmata karar vennifln
dir Tayyz.r cıler, ulı cünli doğrudan 
doğruya BurJedm Nevyorka &idebiJe
ceklerinı tahmin etmektedirler. 

l lcrayna' da l"dık olduğu ~ahın 
Moakova, 7 (A A ) - Tat bıldiri 

yor: 

Ukrayna tarım kom11er muavini 

Gruçnalı:i, İzveıtiya gazetesinde net· 

rettifi bir makalede, Ukrayna'da kıt

lık oldutu hakkında faftst gazeteleri 

tarafından ortaya atılan haberi ~iddetle 
reddederek dünyanın en ileri tarım e
kinllfiyle ~ehiz edllıniı ol•n Ukrayna 
lı:olkoslarının bu eene zengın bir mah· 
ıul alaut olduklarını, bilhaua teker 
kam"r relrolteıinin bu ~ne bir rekor 
tCfldl ettiğini bildiriyor ve diyor lu: 
"Fapıtler, açılrtan açığa yalan aöylı
yorlar Ukrayna kıtlık değıl bolluk 
içındedir ,, 

MANÇUKO'D.4'1 

Yeni bir .11nır hôdisetti 

H inking, 7 (AA.) - Domei ajansı 
bıldıriyor : 

Hıinlugtavn _ Pınkianı ıınır hidi
ıeleri hakkında tahkikat yapan 1andar-

kl dan ıkı dafa malar, ıovyet topra arın 
. kalmışlardır. yaylım atqıne maruz 

Japon • mançuri makamlarının ge
reken tedbirleri alacakları ıanılmakta
dır 

ot')et hiıkümetinin tekzibi 
lloôova. 7 (AA.) - T.aııa aJansı, 

Tunplag bölgesinde Sinlungtung ya
kınında aovyet - mançurt ıınırı Uzerıne 

ıo'l)'Ct topraklarından atqaçıldıf ı hak
kında Domcl aıanıı vaaıtaıfyle Kuan
tung kurmayı tarafından verıl~n haberi 

yalanlamaktadır. ____ .. __ _ 
Balıkesir kurtuluşwıun 

14 üncü yıldönümü 
Balık.esir, 7 (AA.) - Bahkeaır ku~

tulUfUnun 14 uncu yılını dun buyuk bu 
cOfkunluk ıçerıamde kutladı. Bütun 

,ehır baynklarla donanmıt eaat 11 de 
atılan topla ,chırt dört nal yalınkılıç 

ıiren ıilvarılerin genç ıubayı atından 

athyarak genç krı tin.alinin ellerini 
çöz:dll. Urerindelri ıiyah tUJli kaldırdı. 

Bayraiımm cumuriyct alanını doldu· 
ran binlerce balkın yap .elleri ve al· 

kıf)ar• araaaoda direte çekti. Hatipler 

heyecanlı nutuklarla bu ıevınçll gUnU 
ya,attılar. Bahkeaırliler buyük Önder 

Atadrk'e olan candan bafhlklarınr bir 
dalla tekrarladılar. Kadın, erlttlr yU•· 
krce balkın çok yaptın bUyUk atamıa 
diye baiırıtlarr göklere yükıcliyordu. 
Aılttrimiıan mcktcbhlenn, partilile
rin, lclmancıların •e eanafın yaptılr 
geçıt rumı çok parlak oldu. Gece halk 
tarafından yapılan fener alayı bütün 
tchri dolattı. 

Pastik cephesi ıle Hueska cepheıin • 
de miıhim muvaffakiyetler elde edıl

miştir. Hucıka'nın bir kısmı hukiımet 
kuvvetlerinin itgali altında bulunmak
tadır. 

Bir hUkilmet kuvveti, Kordoba et
rafında asilerin bir çok mufrezelerinı 
dağıtmıttır. Hukumet kuvvetleri, Ovi
edo'nun bombardımanına devam et· 
mekte aıtiirı'li gönUllUler iaeGallcia'
ya taarruz eylemektedirler. Havae mu
habirinin Talevera cephesinden bildir
difine göre hUkilmet kuvvetleri 25 .ki
Jometre ilerlemifler ve mevzilerini tah· 
kim etmişlerdir. 

HUkilmet kuvvetlerinin öncüleri, 
Talevera'nrn varoılarına gırmitJerdir. 
Şimdi taarrus tetebbilai.lne malik ve 
bunu yapmafa muktedir olan kunet, 
hilkUmet kuvvetidir. 

Tolcdo'dan blldirlldılln• göre lal· 
lerin tayyareleri, Alkazar'dald mahıur
lann ı .. e1erlni temin tqebbUıUnde bu
lunmutlar ve erzak atmı9lardır 

Oııiedo W.ileri t.#.ıllm 
okıcaklar nıı? 

Madrıd, 7 (A.A.) - Harbiye nazı
rı, bildiriyor: 

H ucakanın ilen evlen ve bilhaıu akli 
ha talıklar aıhat yurdu hükumet kuv
vetlerinin e1ine geçmittir. 

Ovıedo fehri, faıılaaız bombardıman 
edılmekte olup alilerin teılım oJmal• 
rı yakındır. 

Aıtilrı'de maden iıçıJerlnden mU· 
teteklril kuvvetli bir müfreze Sen S.
butien yakınında toplanmıt olup blr 
taarruz hareketi hazırlamalı:taaır. 

'P' alaruiya' da vahteı aahneleri 
Londra, 7 (A.A.) - Londraya selen 

bir lıpanyol doktoru Deyli Meyl ga
ıeteıinc, Valanıiyada ,.hid oldulu 
vahşetter hakkında maltımat vermittir: 

"- Anar,istler, ihtilm ilin tetikle
ri zaman, San-Juan-del-Merkardo kili
aeaini atete vermlt?er, iaanın rellmJe. 
riyle öteki mulraddeı rellmlerl parça• 
lamıtlardır., Doktora ıöre, komOnltt 
komiser Navaçerrade her gece sefahat 
ilemleri tertlb etmlı ve her aabah bir 
çok kimıclerı öldilrtmUştUr. 

I rundan kac,."Ura naarkıiıtler Kuta
lon) u '~'' IJİlnaeğe deVfım 

ediyorlar 
Barıclon, 7 (A.A.) - D.N.B bildi· 

rıy<>r: 1run'un mtidafauına IJtirak et
mıt olan .MarkaiıtJerden ıkinci bir kafi
le buraya gelmek üzere Perpınyan'a 
vamuıtır. Bunlar 1500 kadardırlar. Ko· 
adlniıtler, İrun matualanna, nasyona
Jistlerin, ıeldikleri zaman, yiyecek bı.ıla
mamalan ıçin ateı verdiklerini bildar
mekte ve franaı.ı 11nınndan girerken ••· 
l&hlaruun alınmasını protesto edads 
timdi frarwz • btalonya aımnnda bu 
ıılihların ıeri verilme11nı iıtcmekt~dir 
)er. 

Jıiler )eni bir mw;aJlakiy«»tle 
rinl haber veri3 orlar 

Parıa, 7 (A.A.) - General Kupo dö 

8.8/um culeml müdahale pren• 
ıipini teyid ediyor 

Pana, 7 (A.A.) - Dün aut 18 d~ 
Luna Parkda bır nutuk aoyliyen B. BlUllll 
Franaanın lapanya iJlerine karapnamak 
ilsere ittihaz etmif oldufu hattı hareke· 
ti teyid etmittir. 

Popüler ıueteai, dünya ıulh kon.o 
greai komilniat heyetinin dün B. Bhım'u 
aiyareti halmlanda fikirler yUrütmelrte• 
clir. 

..4lmanya'run ademi ınüdalude 
komlü•lne 6fnnal ln.U-reyl 

•vlndlnll 
Londra, 7 (A.A.) - 171 malemat 

alan mahfiller, aJman hilkilmetinin ı .. 
panyııda ademi müdahale me9dderlnJ 
ıözden geçirecek arsıulusal komltenın 

lrurulmuma ııtirak hakkındaki karan• 
mn burada büyük bir memnuni7etlo 
karplandı&ı bildirilmektedir. 

• Geçen cuma giınU Bareelonda ida· 
ma mahk(im edilen kamandan Joco 
Nıkuel ıle teğmen Amdon ve Orduc:nco 
kurıuna dıı.ilmitlerdir. 

• İrun framu konaoloebannine .,. 
fınmıı olan 40 franaaa ut ve aalimdire 
ler. 

• iç itler bakanının bildirdiiinc ıö
re, bUkümet laanetlerinin dinde bulu
nan bütün 'Ybayetler Madridin lqeelne 
devam etmektedirler. HUkUmct ~ 
i.qai için lapanya bankua tarafmda 
20 milyon peçetahk bir kredi açılmMr· 
nı kabul etmifdr. 

• Londrdalri iıpanyol konaolo.lutu 
yüksek memurlarından biri iatlfa et
ıniıtir. 

• Malaıa vatial .Se latifa etmipe de 
le balıı:anı kendilinden yerinde blmeu· 
ru rica etmiftlr. 

•orı bakam diplomul ananelerini 
boıarık elçilerin en eskisi olan ŞW bil· 
yük elçisini aiyaretle aaayiıin dllıeldi· 
ti hakkında kendisine teminat vmnif 
ve elçilerin Alıkanteye gitmelerine te
beb olmadığını bildirmiftir. 

• 15.000 anplia komünieti Londrada 
lıpanya lehiDe bir nilrn&fll &ertib et• 
mittir. 

N~yitçller lıpanyada 61cnlerln 
batıralannr tebcil etti~ten aonra bia: 
çeyrek ıaatten laaa bir saman içinde l&
panyol bükümed için 500 iatcrllnden 
fula bır iane toplamıtlardır. N8ma1\f 
IOnunda, fap.t dnletlerin fapanya iti
ne kanımatamm demokrasi ve IGIJiu 
tehlikeye atmakta olduiu bakkmcla bk 
karar ıured kabul e0...'1ıt1t. Toplantı
dan sonra nu.da,ı,çıı~r polia muhafaea• 
11 altında bulunan italyan elçilitfne gi
derek elçilile, ltalyanm iapanyol lalle
rinin lehinde vaki olan müdahalelerln1n 
uyandırdılı kay11Jardan 6ahıeden bir 
mektup bırakmışlardır. 

dibinde bulunan bir merkez temsil ebnektedir • 
Bu merkez heyecanların tuahurünu tevlid e
der. Bu mıntakada yara ve urlan tcheyyüd fonk-

Yaaaa: Uı. ALEXIS CARREL 
. NASVHI BAYDA Türktıt:Y• \nır•n. 

ya konur ve ciğerlerine de oksıjen venlir e ya 

,amakta devam eder; kalb vurur, mıde ve ba
ğırsaklar t4allua edip yıyeceklcrı hazmedeı 
f.icr, anb hayvandan, Cannon'un 7aptıgı gıbı, 
çıftc 8elllpetik 11 ıle çıkarıl cak oluna ~I 
cumlc, merkm asab cumleainden tamamıyle 

aem~tik tarafından da teari olunur. Bu iki sis
temden herhangi birinin hükmünü daha fazla 
ıcra etmeame gore insanın harareti çogalır ve
ya azalır. Her uzvun kan cevelanını tanzim e
den ıinirlerdir. Büyiık aempatık sistem kan da
madannm nblmasmı. heyecan zamanında ve 
haatalıltlarda çehrenin renainin uçup 10lmaam1 

meydana getirir. Nuhal ve böbrek uatü gudde
ler gıbi bazı guddeler hem gudde ve hem de 
aeab höcrelerinden huau1e gelmiılerdir. 

aiyonlann tqevvüfi.l takih eder. Fılvaki heyc
canlarunız guddder yardımı ile ifade olunur. 
Utanma, korku, hiddet deri alb cevelanmda de
iitildikleri. çehrenin earanp ka.annaamı, gqz 
bebeklerinin inbiaat ve takabbüz etmesini, bn 
cevelanında adrenalin ifrazını, em'a ifrazlannın 
tevakkufunu ve aaireyi intaç eder. Bunun için• 
dir ki ıuur hallerimizin al'f8 fonkaiyonlan itze. 
rinde göze a(>rünür bir teeiri vardır. Biliriz ki 
mide ve kalp baıtalıklımll<lan çoğu ıinir bozul<• 
luklariyle bqk4r. 

ynhr Bu ıuretle crrahl ameliyfS19 tabi tutul
mut olan hayvanla kulube veya kafettlennde 
aıhat halinde yaprlarsa ela acrbeat. bilr hayata 
t hammul edemezler. Zira yapma mu~ 
amde lualblerı ciicrleri ve guddeluı adaleıcn· 
nın bmalclannm ve dıtlcnnin yardımına ple
mn 

Sempatik aaablar kalbln vuruf\U adale ve
rid ve bajır gm tekaUuılen ve gudde höcrele
nnin ıfntzlan üzerine tcaır ıcra eder. A•bl ee
yelan orada muharrik ainirlerdekı eabi merlce
zi bezelerde uzuvlara doğru intitar eder Her 
uzvun biri eempatikten ve diğeri paruempa 
tikten gelen ç fte uabl kuvveti vardır Paruem
patik kalbi yavatlatır ve ıempatık ~mr. 
Tıpkı bunun gıbi binncı11 aoz bebefinı ınbilllt 
ve ik naei tekallus ettınr Bağmağın hareket 
J n wmpat k ta hnda yavatlahlır ve paıa 

Bunlar eempatiğin teairi altında faaliyete 
geçerler. ifraz ettikleri ıimik maddeler, damar
lar üzennde bizzat sinirin tesirini icra ederler. 
Bunlar onun kudretini çopltırlar. Buyiık tem· 

patik gibi adrenalin de damarları 11k1ftmr. Vel
haul, mUatakil aaabl merkez, sempatik ve para
lempatik lifleri vaaıtuiyle. genİf alıp Alemini 
hülanu altında tutar. Onlann faalıyetini barleı
tiren odur. Devam ve bekamıza imUn veren 
lonkaiyonlann, intibakJ fonkaıyonlann nasıl en 
ehemiyetli özu olduğunu ılerdc tarif -edecegiz. 

Daha önce aordiliümUz gıbi müstakil is 
tem. bütun uzvt faaliyetlerm en buyuk nazımı 
oLm ..dl &ab liatcımıne tibidır Onu dimağın 

Sıhati yerinde olan inaanlarda uzuvlar uoo
tulur. Halbuki onlann da duygulu ıinırleri var-o 
dır Bu sinirler asabi merkezleri ve hueuaayk 
ahpi ıuuıa dunnakawn haberler göndennek· 
tedirlcr. Y8flUD8)t için vaki olan günlük müca
delede dikkatimiz harid teylere karıı mütev • 
cıh bulundukça uzuvlardan gelen ıntıbalar fUU• 
run q'ğanden ge emezltt. Fakat aklmuza b le 
gelmccliji halele onlar heyecanlarımiza, faaliyctıı 
lenmaze, diiıuncelcrimize bütu hayatımıza 
bir takım renkler venrl r (Sonu var) 



SAYf"A 6 

INONU KAMPINDA HAYAT 

Rekorlar durmadan kırılıyor 
İnönü (Hususi) - Bu aylarda, Tiır

kiyeniıı enerjik kall>inin hissedilir hir 
halde çarptığı müstesna yerlerden biri 
de İnönleridır. 

Bugünlerde, İnönü ı;ırtlarında, iJeı -
deki 30 ağustoslar için ha;r;ırlanan kah· 
ramanlar : ate li ve inanlı türk çocukla
rı tavyare kampında en güzel bir ruh 
ve viıcucl sporu olan u~uculukla ugraşı
yorlar .. İnönü kampında hem bir leylı 
mekteb, hem bir samimi aile, hem bir u
lusal mabed. hem bir güzel kışla hayatı 
yaşam} or. Bu hep i kendine mahsus te· 
eclllleri olan hayat sistemleri bir arada 

kaynaşmış, bir yeni ve diı,~gun hale ~İr· 

mış, İnönü kampında tatlıik olunuyor .. 
Sabahleyin. daha fecrin pembe sisle· 

ri ı.ırtlann u:ı:erindcki kızıl tiillerini 
toplamadan kampın direğinde yukı.clen 
bayrak ve her ııabah ziyaret edilen Ata
türk biistiı. kamp çocuklaunın kanları
na her sabah 30 agustosların iıstbne do· 
~an güneşten bir iki kıvılcım ve ruhla
rına tiirk milletinin tarihi ve ebedi şe
refinden bir iki damla nur katıror .. 

Dersler ve talimler, biribirindcn da
ha çekici yeniliklerle dolu .. Kamp ço
cukları, kendilerini göge çıkaran ve 

ULUS 

lnönil kamprnda çadrrlar 

alı,tıran pli11örkrl kendi kanacllarıy

mıf gibi bağırlarına basmak iıtiyorlar. 

Geçenlerde \;unun gUı:el bir misaline 

de şahid olduk. (O gün dehşetli lıir fır

tına ve ya~ınur vardı; derse girilmek 

üzereyken kamp idaresi, sırtlarda ka

zıklara bağlı duran planörlerin tirükle

nelJilecegini göz önünde tutarak birkaç 

kişi yi göndermeye karar verdi: planöc

lcrin yanına geç kalmak telaşiyle ko an 

hu heyet ~okülen kazıkları yeniden 

çakmaya ve pllinörleri rüzgarın ve yağ

munın tahribatından korumaya canla 

başla çalışan ıki kişi göı dü: bunlar, fır

tına ve yagmur ba lar başlamaz denize 

diı~cn kardeşini kurtarmaya atılan ağa

beylerin insiyaki tehalükiyle planörlc

rinin imdadına koşmuş iki kahraman 

kamp çocuğu idi. Bunların bu güzel ve 

gösterişsiz fedakarlığı kamp idare~inin 

ve arkadaşlarının goğsünü kabarttı. Kam 

pı ziyaret eden Türk Hava Kurumu re
is muavini Feridun Dirimteldn, bu iki 
arkadaşı candan tebrik etmekle bütün 
kamp çocuklarına çalışkanlığın ve fe
dakarlığın her zaman takdir olunacağı 
nı göstermek suretiyle hir yeni evk 
vermiş oldu.) 

zel ve kardeşçe yarışa girmı gibiler. pinde iki kişilik yelken rl ~ 
Her genç, her sabah bir arkadaşından saat 35 dakika havada kaldı 

lnöniJ kıımpwda uçuş sahası 

Öğleden sonra. sırtlarda bir serin 
rüzgar esmeye başladı mı yüzler gülme
ye başlıyor: Çünkü planör talimleri için 
mUsaid fırsatlar var demektir. Hazırlık
lı arkadaşlar, rekor kırmak için bir gü-

veya ailesinden "rekoru ne zaman kıra

caksın " diye soran bir mektup alıyor. 

Türk çocukları, Atatürk çocugu olmanın 

ve İnönü sırtlarında bulunmanın hakkı

nı veriyorlar: 38 kişi A brövesi almaya 

muvaffak oldu ve daha beş altı giın ev
\ el bir arkadaş, havada, planörle, 9 saat 
45 dakika kalarak bir yeni rekor tesis 

etmeye muvaffak oldu. B. Ali Ş. 5 ti-

rekor kurdu. d 
İnönü sırtlarında yur 

. . İ . sırtl• 
ıçın çalışmak. nonu ~ 

yükselmek.. lnöniı ka~P~ 
çocukları, sade bir yenı ~ 

büıle~ 
miş, sade \'ÜClldca gur 

. . at te 
değil; yurd sevgısı, bay 1 • o 
niıl duyguları deği rnı ' 
gelişmiş bulacaksınız. 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MüDORLUGO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU JLANLARI 

MUHTET .. tf ELEKTRİK MALZEMESİ 1 - Manisa merkezindeki tümenin hayvanları için kapalı zarfla 
münakasaya konulan 590 ton arpaya ihale günü istekli çıkmadığın
dan 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla alınmak üzere münakasası uzatılmıştır. 

2 - Şartnamesi Manisa askeri satın alma komisyonunda her gün 
görülebilir. 

3 - İhalesi 21 eylül 936 pazartesi günü saat 16 da Manisada as
keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 1770 lira olup beher kilosunun muham
men bedeli 4 kuruştur. 

5 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika 
ve muvakkat teminatları ile birlikte belli gün ve saatte komisyona 
müracaat edeceklerdir. (709) 2-4090 

İLAN 
1 - Edremitteld birlikler için kapah zarfla 400000 kilo ekmek

lik un alınacaktır. 
2 - Tahmin bedeli altmış bin liradır. 
3 - İhale 11 eyl0.1 936 cuma gUnU saat 11 ae ~dremrttekı aske

ri satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
o\ - Muvakkat teminatı dört bin iki yüz elli liradır. 
1! - Teklif mektupları münakasa saatmdan bir saat evveline 

r makbuz karşılıgı komisyona verilecektir. Bu saatten sonra 
mektuplar kabul edilmez. 

6 - Şartnamesi Ankara Lv. amirliği İstanbul kumandanlıgı ve 
Edremit satın alma komisyonlarında görillür. İstiyenlere üç lira 
mukabilinde verilir. (476) 2-3889 

İLAN 
1 - 400 ton yulafın 2-9-936 çarşamba günü saat onbeşte olan kn· 

pal.ı eksiltmesine talip çıkmamıştır. 
2 - Kanun mucibince bu ihtiyaç bir ay zarfında pazarlıkla 

alınacaktır. Pazarlık gilnli 2-10-936 cuma günü saat onbeştedir. 
S -· Y ekCın tutarı 17480 ilk teminatı 1311 liradır. 
4 - :Belli gUn ve saatinde taliplerin Kırklareli tümen satın al-

ma komisyonuna gelmeleri. (779) 2- 4186 
İLAN 

'1 - Aşağıda yerleri mikdar ve muvakkat teminatları yazıh yu
lafların 20 ağu tos 936 yapılan eksiltmesinde verilen fiatlar korca 
pahalı görüldüğünden yeniden eksiltmesi 25 eylill 936 cuma günü 
saat 16 da İzmitte tümen binasındaki satın alma komisyonunda ya· 
pdacaktır. 

Z - İstekliler şartnamesini her gün komisyonda görebilirler. 
3 - İstekliler belJi gün ve saatinde kanunun istediği bell!:eler

lc komisyona gelmeleri. 
Yerleri Miktarı Tutarı Muvakkat teminatı 
lZtllit 44500 2091 so 157 86 
Adapazarı 29000 1444 20 108 31 
Tuzla 227000 11009 50 825 73 
Gebze 190000 9424 00 706 80 

490500 23969 20 1798 70 
(778) 2-4185 

Aııl{ara ValiJiğiııdeıı: 
Etimesut nümune dispanseri için 40 ton yerli kok kömürü satın 

alınacaktır. Beher tonun muhammen bedeli 31 liradır. 
İsteklilerin artnameyi görmek üzere her gün sıhhat mudurlil

ğUne ve ihale günü olan 15-9-936 salı günü saat 15 de% 7,5 teminat 
parasını defterdarlık veznesine yatırdıklarına dair makbuzla bir -
likte: vilayet sıhhat müdUrluğUne müracaatları ilan olunur. 

1 
(599) 2-3968 

D. O. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MODORLOQO S. A. KOMiSYONU ILANLARI: 

İLAN 

1 
Eskişehir atelyesi için aşağıda san'at, deerce ve ücretleri yazı· 

. lı 21 işçi müsabaka ile alınacaktır. İmtihan; Eskişehirde yapılaca
ğından isteklilerin yol masrafları kendilerine ait olmak üzere, hüs· 
nühal kağıdı, askerlik ve nufuz hüviyet clizdanlariyle Millet mek
tebi şahadetnamelerini ve son çalıştıkları yerlere ait bonservi leri. 

.ni alarak Eskişehir atelyesi müdürlüğüne müracaatları. 
Adet Derecesi Sanatı 

1 ikinci sınıf usta Kazancı 
1 Birinci sınıf işçi ,, 
2 ,. ,. ,, Tesviyeci 
B İkinci 
4 Birinci 
5 İkinci 

,, .. 
" Tornacı 

" .. .. 
(767) 

:Ocreti 
90 Lira 
77 •• 
17 " 
.59 " 
77 ,, 
59 .. 
2-:-4181 

Tahmin edilen bedeli (27000) lira olan yukarıda cinsi yaah mal· 
zeme Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlüğü Satın alma komisyonun
ca 22-10-936 tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname (bir) lira (35) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2025) lirayı ha
vi teklif mektublarını mezkfı.r günde saat 14 e kadar şomisyona ver
meleri ve kendilerinin de 24!t0 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(655) 2--4064 

Müteahhit nam ve heı:.abına 4-0 takım maa kasket 
Askeri talebe clbisei. 
40 Adet Askeri talebe kaputu 

• Tahmin edilen bedeli (1780) lira olan yukarıda mıktan ve cin
si yazılı rnelbusat Askeri fabrikalar umum mlidürliıgü satın alma 
komiı;yonunca 21 eylül 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat oıan (133) lira (50) ku
ruş, 2490 numaralı konunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez-
kur gün ve saatte komisyona racatları (712) 2-4115 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ 

Tahmin edilen bedeli (35000) lira olan yukarıda cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umwıı müdürlüğu satın alma komısyo
nunca 23.10.936 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname bir lira 7& kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te inat olan 2625 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkfır günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkfir gün ve saatte komisyona müracaatları. (654) Z--4063 

150 TON SAF KURŞUN 
Tahmin edılen bedeli (22500) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

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

Taliplerin muvakkat teminat olan (1687) lira (50) kuruşu havi 
teklif mektublarını mezkur gUnde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkur gi.in ve snatte komisyona müracaatları 

(718) 2--4116 

BİR SENE ZARFINDA KAYAŞ İSTASYONUNA GELECEK 
VE GİDECEK 2000-2500TON ESYA NAKLİYATI 

Tahmini bdeli 1500 lira olan yu'carda yazılı nakliye işi 22 eylQl 
936 tarihinde salı günü saat 14 de Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü satın alma komi yonunca pazarlıkla ihale edilecektir. 
:tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat o'an 112 lira 50 kuru ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncil maddelerinde yazılı vesaikle sozu gecen 
gün ve saatte komisyona müracaa.tl .ırı. (770) 2-4170 

2500 KİLO çtö BEZİR 
3830 KİLO fNGİLİZ BEZlRİ 

7600 KİLO NEFT Y AÔI 
3200 KİLO İKİ KAYNAMIŞ BEZİR 
Tahmin edilen bedeli (8950 > lira olan yukarıda mikdnrı ve cin

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 24 eylül 936 tarihinde perşembe günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olar.ık komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan (671) lira (25) kuruşu ha

vi teklif mektuplarım mezkü.r gilnde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkftr gUn ve saatte komisyona müracaatları. 

(777) 2-4184 

Şurayıdevlet Reisliğinden : 
Şurliy.ı Devlette 40 ve 35 Ura asli maas.lı mülazimlikler açıktır. 

Mlilkiye veya Hukuk mezunları arasında yapılacak müsabakaya gi
rebilmek için teadUl kanunu mucibince bu maaşları almağa hak ka
zanmış olmak ve 35 liralık için ayrıca 30 yaşından fazla olmamak 
ve memurin kanununun 4 ve S inci maddelerindeki şartları haiz bu-
lunD\ak lizımdır. . 

Müsabaka 21 eylGl 936 tarihine raathyan pazartesi günU saat 14 
de Ankarada yapılacaktır. 

İstcklileı:fo yukarda yazdı prttara aid evrakı müsbitelerile bir· 
tikte arzuhal ilo müracaat etmeleri. (449) Z-3742 

Kuru~ 

.&lrocal ~ 

- . ·ıa.rıı 
Kapalı zarf usulile eksıl tıne 1 • 

ükesk l\ üheııdiı. l\Iektebı d 
S tıııalıııa (onıİ~) ou1111 

Eksiltınesı 27·8·936 tarihinde yapılmış olan ış~ i;~ 
zuhur etmedigınden yeniden kapalı zarf us~Iıle1 erak rıı 
muştur. Taliplerin aşagıda yazılı seraıti haız ~ G . 

1 - Eksiltmeye konulan (İstanbulda Taksı~ 
yüksek mühendis mektebi binası dahilinde) proJe 
mucibince yapılacak insaat. r 

İnşaatın keşif bedeli (21115) lira (98) kuru tU • 
2 - Bu işe aid şartnamelerle evrak şunlardır. 
A - Eksiltme artnamesi 1" 
B - Proje ru 11111 ıl 
İstiyenler bu şartname ve projeleri (1~5) ku dan al~ 

Yüksek Mühendis mektebi satınalma komısyonu~ükcek 
3 - Eksiltme 14-9-936 pazartesi saat (15) del caktır 

mektebi binasında satınalma komisyonunda yapı n a 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulilc olaca~tır: (t!i90) ıır1 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklıle:ın 

1 
hai ~ 

minat akçesi ve bundan başka aşağıdaki vesıkal.a~eahh'tl' 
termesi lfizımdır. Nafıa Vekaletinden alınmış nıu ar o ıJ1kç 
vesikası göstermesi ve bizzat mühendis veya ~~rn l'Joterl1 

bunlardan birile ortak olarak çalıştığını bildırır 
saddak vesika lazımdır. .. . d de >' 

6 - Teklif mektupları yukarda (3) uncu rn t ı b1 

tc:n bir saat evveline kadar yüksek mühendis rne bİ ıı? c 
tinde eksiltme komisyonu riyasetine makbuz rnı t (3) ur 
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nı feıı rnı.thk 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış ~kl'lleıer 
ile kapatılmu; olması ııarttır. Postada olacak gccı 
meı. (685 1778) 2-4060 ----
Nafıa Ba1{.anlığındaıı: ·ı~ 

· ıtfl'le ı Betonarme köprü inşaatr eksı t 

Kastamoni Vilayeti dahilinde ve Kastamonı. • ~:J' ıııf': 
rinde (28 000) lira keşif bedelli kıvrım çayı ~opr nu s••t" 
palı zarf usulile eksiltmesi 14·9-936 pazartesı trni yotı 
fıa Vekaleti şose ve köprüler reisliği eksiltrııe (1 
yapılacaktır. . e\'ral< e 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri dığe~ırıabile'e 
ruş mukabilinde şose ve köprtiler reisliğinden. ~urtuguıı 
tiyenler bu şartnameleri Kastamoni Nafıa Mu lı i 
ed::rek görebilirler. girıt'e.oı' 

Muvakkat teminat (2100) liradır. Eksiıtrnef;.n ~lı _;.. 
rin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında. ç\ına1''~ ~ 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haız 0 bit ın ~ 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya re aÇ'~tı~ 

1 

raber bu işe girmediği takdirde asgari 1~ rne.t •' e-ı. 61'" 
arme bir köprü yapmış olduğuna dair vesıka ~-brU -t 

Teklif mektuplarının 14-9-936 pazartesi g~~1,ııııd:~ 
Ankara Şo9e ve KöprUler Rei 1iğine verihneC1

592) 
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A ~'' ~• ·I :.ri 1 cre~te 
)1'~ hrika ·ı 1'1ü ürlüğiindt~n: 

Akyazı Askeri kere te fabrıka ının Kürtkırı ı omıanınd n To 
ku cund kı ubcsıne y ptua a ı tomruk ve kereste nakliyatı ıstek· 
Jısıne ıhale edilmı ise de 2490 yılı k nunun yedıncı madde ınde· 
ki k yıt ve şartlara göre ılanatı yapılmama ından ihalesi bozuJmu~ 
ve 20 a ustos 936 tarihinden itibaren yirmi gün muddetlc yemden 
kap 1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme ı ı eyliıl 936 cuma gunU saat 14 de Adapaz n r1 lıye 
dairesi bina ı içinde yapılacaktır. 

Nakledilecek tomruk ve kereste "6000ll M3. dır ve beher metre 
mikfibrnın muhammen bedeli "285•' iki yüz seksen be kuru tur 

Muvakk t teminatı "1283" liradır. 
İstekliler istenilen teminat mektup veya m kbudan ile bcllı 

gund saat 13 de komisyona kapalı zarflarını vermeleri v_e artna· 
mesini görmek i tiyenler Ada'1azarınd askeri kere te fabnkası yol· 
1nma memurlu unn müracaatları. (621 643) 2-395

7 

akıflar Umum 
l\lüdürlü-ün en: 

lkınci Abd ılhamit vakfı kari rından Beşıkt ta A retlcrd.e 
Sp r c dd sir.de 47, 51, 86 numarnh uç evın a artıman hnlıne t hVJ· 
li t dılat ve ın~ tı kaı.ıah z rf usuliyle eksiltmeye konalmu tur. 
Kc if bedeli (16095) !ıra olan bu i ın pro esı. fenni rtna esı ck-
ıltme nrtn meleri (83) kuruş mukabiJinde Akaretlerde ık ncı Ab

dillhamit vakfı mütevelli kaymakamlı mdan alınır. Muvakkat t • 

min tı (120 ) liradır. Eksıltme 16 • eyJOl • 936 ç r mba ~nu t 
15 de Beyo Jur.d 1·eı r ( sokır ında Beyo lu v kıfl r dırektorlu· 
gunde topl n cak ıl le komı yon ında y pıl CBktır. Eksıltmeve gt· 
rcceklerın Mim r ve Muhcndi olmaları ve 1 ak 1 (10000) liralık 
bir yapı i mi teahhüd edip eyi bir surette b ardıklarını ~ö tcrır 
resını yerlerden geti .. eceklcrı ve ıkaları İstanbul Başmlidilrhi ll 
hevcti fenniye ine ibraz ıle ayrıca vesika a1 caklardır. Ancak bu 
muamele yevmi ihaleden ekız gün evveline kadar olması ,art~ır. 
Muvakkat teminat akç teri eksiltme tarihinden ıki gün .ı.: velıne 
kadlr Mütevelli kaymakamlığı vezneınnc makbuz mukabılınde ya· 
tırıl caktır. (bl7) 2-3986 

Ankara VaJilif!inden : 
Keçiören jandaraıa karakolu bınası ikmali inş tı 10 evlill 9.>6 

'tnrihine raslayan perşembe gunu saat 11 de vil:iyet binasında mıha 
mudürlilğU odasında toplanan komisyonda ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye ltomılmuıtur. 

K if bcdelı ı 930 lira 89 ve muvakkat teminatı 144 lira 86 urut-

~~ . 
htekll1erin teminat mcktubları, tıcarct odası vesika ı, fennt eho 

Jiyet vesikası ve diğer bilgile!le yukarıda yuılı gün ve saatte ek· 
ailtme komııyonuna geJmelerı. • ... 

Bu ite aft keııf evrakını gormek iıtiyenlerin nafıa mUdUrlUfU· 
ne müracaatları. (576) 2-391 ı 

P. T. T, Binalar 
1 azım 

Ye 
füdiirlü~ndeıı: 

13 O lira muhammen kıymetli 25000 metre çift bukUmlil l.ıa 
blo ıle 3000 metre gene çıft bukilmlU la takli bakır tel bir arada ve 

l 150 lira muh mmen kıymeth bir adet 100 lu ı ntr 1 ile bır det 
100 1 konple parat8ner de ayn bır rtname ıle açık eksiltmeye 

onulmu !ardır 
Her ikı eksıltme 12 bırinci teşrin 936 tarıhınde Ank rad P. T. T. 

U. M. lü \inde toplanacak komisyonda yapıl caktır. ı teklılerin 
snezkfir tarihe r thy n p zartesı günu mu&yyen 58 ta k dar bra 
ıkablo u ve tel için 102 santral ve par .. t ner ıçın de 7 lır dan iba· 
Tet muvakk t tcnıın tları yrı ayrı ıd re vune ıne } atırıp cak· 
Jarı muvakkat makbuz veya banka teminat mektu'Ju ve rtn me· 
Jerde yazılı kanuni v saikle beraber mezkfir komisyona mürac at 
etmcleir 1 .ıımdır. Şartnameler Ankarnd P. T. T. I..cvazım mUdur· 
lü •ünden lstanbulda Ayniyat Muavinlığinden para ız olarak ve· 
'rilir. (629) 2-3974 

Gelibolu il a) lı Jandarma Ol(ulu 
a tıııalnıa Komi. ·yonu 

!h 1 
tdılccek 

erznkın 
Cinsi 
~kmck lçın 
1. ci nevi 
h sun 

Ba .. kanlımndan: 

Mikd n 
Kilo 

130977 

'!utan 
Li. K. 

18336 7 

Temin tr 
muvakkate 
mıkd n 
Lira K. 
1375 26 

Teminatı 
kat' iye 
mıkdarı 
Lira K. 
2750 S2 

lhalenin 
ıekli 

Kapalı 

urf 8.9. 
036 Hh 

gfinü 
saat 15 

b ır eti 27800 6255 oo 469 13 938 ıs .. ,, 
ı _ Gelibolu ıı s yılı jandarma okul eratının sekız aylık i e· 

leri için yukarda cını ve mikdarlarr y zıh ıki kalem erz.ak bp h 
urf u ulile eksıltmeye konmuştur. SozU geçen erzakların 8.9 936 
RUnU saat 15 de Gelibolu Belediye daırcsinde toplanacak komisyon· 

ta eksiltme 1 yapılacaktır. 
2 _ Şartn meler Cichbolu 1 l sa, ıh jand rma Er. Okul K lı ın· 

t1 n p ra ız olar k verılır. Hükümetçe tayın dıl n b nk m ktup
lıırı devlet t hvılleri ve mılli c h m ve tahvıllcr "Borsa f tı dan 
r1o 15 nok nr ile kabul edilecektır nd 3 - Teminatlar 1hale gunU t 12 ye kad 
:rılm1ş ve m k u Jar t 14 d komis on t ılı 

(622 5) 

ılmı olacaktır 

2-395 

y 

anak iale ViJa} rti 
J)aimi EnciimPnınd«>n: 

t yolunun O 000 12 440 
nd kı ı;o e t mı tı 

Ke f 
Be lı 

Lira Kr. 

ULUS 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı · 

Tunc·t·li af ıa 
)iı·el t()rliiğüı ' eı : 

ta daır fennt § rt· 

al i)j;"riıulen : Çoruın 
1 - Ekaıltmeye konul n 1 • Çorum vıl ) eu d hıhndc ~ un ur

lu • Çenkh yolu Uzcrindc muhtclıf kısımlarda bulun n (J9) kl..ıp· 
ru ve mcnfcz'dır. 

Bu işin kc ıf bcdclı (23426) lira (21) kuru tur. 
! - Bu ışc aıd rtn me ve ev k tunl rdır .. 
A - Eksiltme rtnamc ı 
B - MukavcJe projesi 
C - Bayındırlık genel tartnameıı 
D - Fennı ve hususı rtname 
E - Kc,ıf ve ıılsclci fıat ..c mctraJ cedvellerı 
F- Proje 
isti yenler bu evnkı Çorum , iliyctı daımı cncUm n deircıindı 

görcbilırlcr. 
3 - Ekııltme 1936 yılı cylulunun on be ıncı 1ı gunil sa t 14 de 

Ç-0rum vil yetı daimi cnciımcnı riyaset odasında yapıl caktır. 
4 - Eksıltme kapalı ı:arf usulılc yapılacaktır. 
5 - ı-;kaıltmeyc ır bılmck ıçln ıııtckhnın ( l 757) lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan tk gıdakı evrakları h ı~ olup gö .. 
termcsi lazımdır. 

Tıcarct odasında kayıtlı o du una daır 'csıka ve bu ı ı y p bı· 
lece ıne d ır Nafıa vek 1 ıtı ın chlıyctnamcsı. 

6 - Teklı fme t ıpları ) ul rd çuncu m. ddede Y• zıh tten 
bir at evveline kadar daımı ne men rıya et od ında toplan c 
d imı cncum n reı h ın kbuz muk bılınde veni cektır Po ta 
ile gondcrilccek mektııpl rın mhB)Ct uçüncu maddede y ;ıh ' tc 
kadar clmış olm ı Vcrıl n frn ıyıce muhur mumu ıl k patıl· 
mıı olma ı 1 ımdır l osuıd ak cçı mel r k bul cdılme • (697) 

Ankaı·a l\J üziJ · · «ı· ~tnı n o 

2-4054 

oı ulu l)iı·.~J tör]ü'!iiııcl~11 : 
Bu yıl okulumuza çim yok) ması ıle lınacnk ycnı t lebclcrın y • 

nlması ı lcrıne l O ey Jul pef§cmbe günu b lan cak ve ı g eyhll cu
martcsı günune k dar ürcccktir 

Scçım yoklamalan 22 eylill salı UnUndcıı 29 eylUJ h ilnune k • 
dar yapılacaktır. 

Okul gınne rtl rı şunlardır. 
ı -Muzıgc istidadı lJulunm k, 

2 - ilk okulu ıyi derecede bıtirml otmak 
3 - Y ı 12 den kUçük ve 14 den bUyük olmamak 
4 - Okumasına enccl bır sak th ı olm m k (Hn 't hk 

rck1ikct ve ilah ıbı). 
Okula alınacaklardan 10 talebe 1illi ınUd faa vekAl ti emrinde 

bando ö retmcnı olarak scçilec ktır 
hteklilerın yukarıda yaııh gilnlerde, ılk okul ' h dctnameıi, 

nufu ki ıdı, a ı '.kiğıdı, sıhhat r poru ve 4 t ne foto rahyle okul 
dirc:Ctorlu Une bal vurmaları. (545) 2-3906 

1nlıi ·arlar muııı 

iüdiiı·]iiO-üııdcıı : 
1 - Jdaremizın Bıtll te yaptır ca ı 35022 lira 37 kuru' keııf 

bedelli atelye in atı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur 
2 - F..k ıltme 16-JX-936 ç r mha unu ıa t 15 de Kabat ta Le· 

'azım Şubesındekı Alını. s tını komı onunda yapıl c ktır. 
3 - Muvakk t ternınat 2 26 lır 67 kuruştur. 
~ - lsteklılcr ihaleden en 8 ti un evvel İnhl rlar tn,a t ıu· 

bcsınc clerek bu gıbl ıtkrı muvaff kı etle ) ptıklarına dair ruınr 
ve ık gösterdikten nra ehliyet vesık sı almalıdırlar 

S - İhale evr kı 1 S kuru uk bilınde lst nbulda lnhısarlar 
İn t Şubesi den \C An r c Bı ıa B mühendıslıkl rındfo 
lınabılır. 

6 - Tcklıf k ate unu t m t 14 de k • 
d r adı en k k ı mukab hnde vcrilmı 
imalıdır ( 

n aliliğind ıı: 

~A )' A I 

j lıılat •ttla 

1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harblye okulu tn
gılızce, F~anarzca, Almanca ö tretmenllklerıne yUkaek okullardı 
~k'rltme~Jık >;:.pm k J, hıyctıni ve vesalkfnı ve bilgflerlni t ııyan 
1 ı ngı ızce ır Alm nca, Uç Fren ızc ö !Tctmeni alınacaktır 

2 - Bu ö r tmenlık~erln ücreti den a tı başına 4 fi S 1i. d 
S - Ehli> eti haiz olan i teklilerin diploma ve bo 

8 
• n ır. f • nservu ve nu-

us ~" ıdı: e kerl!k ve ikuı; üçer fotoğr fı ve bulundukları mc· 
munyctlcri go terır h l tercüme i: ve bir iıtida ile Ankarada M 
M. V. ne lstanbulda Pnngaltıdn H rblye okulu K U · 

rıh adres >aı:mal rı lazımdır. MUraca tl ren • m racaatlnn ve 
kadar yapılmalıdır (56l) ç 20 cyl<U 936 y . 2-3882 

1 MiLLi MODAFAA VEKALETi 1 
:,ATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARJ 

!LAN 

htanbııl komutnnh ı bırlikleri ihtiyacı otan 600 t 1 f 
c>lül 936 d kap 1ı ı: rfla satın alın caktır Muh on yu a U 
31500 linıdır. Şartn, mc i komlsyonumuzd BriildU~~mrı;en tutarı 

l
ruf muk ılındc de verilır. hteklilerin 2363 firahk :1"L tc bl 250 lı:~ 
ıuz vcy m kt bl ·ı 249 ,, " cmınat ma ... u arı ı e O yılı kanunun 2 3 üncU dd 1 

~!v~11'ınve k~~l~ ~~~d~~1~c~ı~m~~k~r.~lantnı ı~alcdkcn c~a az ~f ;
1

~8~ 
mclcrı (

742
) ın ~~27omııyonuna ver. 

· 1LAN 
l - Muhtclıf cin te 6634 kilo toı ve y la boya arılc eksiJ--y .. 

konmuştur. ıs uı ... " 

nı ~u; İh le b deh 4900 li olup ilk inanç p rasr S67 lıra 50 lıu 

3 - lh lesi g.g 93 çaqamba unü uat 11 dedir 
4 - Eksıltmeye gır c klerin 24 O sa l k . 

dclcrinde ı tcnllcn bılgil ri1c bi l kt .~ılı nunun 2,3 Uncu m d· 
Vck letı t J r 1 c 1 8 c gUn ve ı tında M. M 

sa m m komı yonun vcrmclerı (559) 2--3892 

B1I.1T 

l - 15 ton mobıl oıl H 15 M 
p 1ı z rfla eksilt k ve ton obıl oil w marka y lır lıa 

2 
m ye onmuıtur. 

r dır:- Tahmin edil n bedeli 13200 Ura olup ilk lnaç parası 990 JI. 

3 - İh lesi 16-9 936 çar mba gUnO ıaaı 11 dcd' -
4 - Ekııltmeyc . lcl • ır. 

gilcrile birlilrtc t ıni~~~e~~ ,;~;rr ~9~ ~ıh ~anunun emrettiği bil· 
bir saat evveline kadar M M V k&le :u unu ıhale aaatından en gc~ 
meleri. (611) • • e et utm alma komisyonuna wcr-

2-3985 

Tiirl 

BU Ol 
llava 1 nruınu 

PIYA G su 
Sımdiye kadnr bini re ki iyi zen in tmiştir 

5 incik şide 11Eylul936 dadır. 

lüyük 1l'"rami 35.000 IAiradır 
'\ynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrameiyclerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 



~ SAYFA 8 
ULUS 8EYLUL~ 

Plan \.opyaları 17 A0 u to dan itibaren 1etro karesi 

Şehir Bahçesi Sinemasında 

Bu akşam saat 9. 15 de 

ltUl\IBA ADALAJl SARl(JSI .. 
Yeni kopye 

\ Lavrenc Tibbet: Lupe Velez 

andarma Genel l(omutanlığı An. 
ara Satıııal a (omi~yonundan : 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat bahalı görüldüğün· 
den (163,000) metre yazlık elbiselik kuma~ pazarhkla satınahnacak· 
tır. 

2 - Metresi (52) kuruş tahmin edilen yazlık kumaşın ilk temi· 
natı (S488)lira, Şartnamesi bedeli (424) kuruş olup pazarlığı 24-9· 
936 perşembe günü saat (11) yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyondan alınabilir. Pazarlığına girmek iste
yenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya Banka 
mcktubları ile belli gUn ve saatinde komisyona baş vurmaları. 

(266) 2---4180 

Ilitısat ' 7 ekruetin en : 
l - Ölçüler ve Ayar müdürlüğü için açık indirme suretiyle sa

tın alınacağı ilan edilen mütenavip ceryanh elektrik sayaçları Ayar 
masası için 3-9-936 tarihinde toplanan komisyonda taliplerin teklif 
ettikleri Hat layıkı had görülmemiş ve ihale müddeti on gün uzatıl
mıştır. 

2 - İhale evvelce ilan edilen şartlar dahilinde 16-9-936 çarşam· 
ba günü saat onda İktisat vekaletinde yapılacaktır. 

İstekilelerin o tarhite müracatları ilan olunur. (765) 2-4179 

Saçları 
dökülenJer 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eltsiri 
Saçların dökillmesine ve ke· 

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen• 
dirir ve besler. Komojen saçla• 
rın gıdasıdır. Tabii .renklerinl 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
Komoıen kanzuk saç eksiri ma• 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

LİNfMANTOT .. KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Kiralık Oda 
AyJe yanında, möble ve kon• 

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

50 {urusa 
' 

Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Nafıa Balranhğında~ı : 
: I 

Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7130 lira olan 230 ton 
kok kömürü Bakanlık binasında teslim şartiylc kapalı zarf usuliy· 
le eksiltmeye konulmu§tur, 

Eksiltme 25 eylül 936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de 
Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve resmi gazete
nin 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye gö
re Nafia Bakanlığından alınmış Müteahhitlik vesikası ve 534 lira 
75 kuruşluk muvakkat teminatları ile birlikte 25 eylül 936 cuma gü· 
nü saat 14 e kadar malzeme mildlirlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Bakanlık malzeme müdürlüğünden alabilirler. (719) 2-4178 

Muğla vilayetinden: 
Muğla Vilayeti merkezinde yaptınlacak olan ve mUsat>akasr 

1 Eylfıl 936 günü yapılacağı illin olunan Atatürk anıtı, anıt kaide 
ve meydan planının taayyün etmemesinden müsabakanın 30 Eylfil 
936 çarfamba gününe talik edildiği ilan olunur. (730/838) 2-4103 

Cinsi 

Ekmeli 
IZc)•tinyağı 
Koyun eti 
ığıretl 

Sadeyağ 
:Tuz 
Pirinç 
Soğan 
Kuru fasulya 

J>eynit 
lJo 
:Şeker 
\Yumurta 
'cay 
tleytln 
iKaşer 

Azc 

100,000 
4,300 

16,800 
111,400 

5.900 
2,100 
B,800 
7,900 
4,SOO 
4,750 
6,000 
9,000 

Çoğu 

145,000 Kg. 
6,SOO ,, 

23,500 " 
17,000 ,, 

7,500 " 
3,000 " 
lı,200 " 
10,SOO . •• 
5,800 .. 

6,300 .. 
8,500 .. 
lı,ooo •• 

137,000 hant 
125 Kg1 

'l,900 .. 

ı.soo " 
25,500 ., 

Fiatı 
Krş. 

9.75 
52 
40 
32,Su 
80,00 

9,00 
26.00 
4,00 

1 il4.00 
32,00 
14.00 
26,00 

1,25 
300,00 

30,00 

60.00 

İlk 
teminat 
1060 L. 
246 .. 
705 fi 

415 ,, 

450 ·~ 
20 t1 

218 .. 
31,75. 
61 ,, 

156 " 
89 .. 

234 .. 
128 " 
28 .. 
43 .. 

ANKARA UÇÜNCtt SULH 
HUKUK HAKIMLtôlN.OEN: 

Ankarada sabuni mahallesi 
akdam sokak 29 numaralı hane- · . 
de mukim ve Samanpazarmda 
buzculuk yapmakta iken vefat 
etmiş ve mahkemece terekesine 
vazı'yet edilmiş olduğundan ke• 
faleti hasebiyle alacaklı ve borç.o 
lularının vesaiki resmiyeleriyle 
beraber bir ay zarfında Ankara 
3 üncü sulh hukuk mahkemesi• 
ne müracaatları ve alacaklarınr 
vaktiyle kayıt ottirmiyenlerin 
mirasçıya ne şahsen ve ne de te
rekeye izafeten takip edemiyc
cekleri ve ibraz edecekleri ve
sika icin makbuz istiyebllecek· 
teri lüzumu ilan olunur. 

2--4190 

Kırdırmanın 
Tarihi Saati Şekli Giln 
24/9/ 936 14 Kapalı pcr~müc 

,, ,, Açık ,, 
,, ,, Kapah ,, 

.. ,, .. .. .. ,, " .. 
•• ,, Açık 

" 
" ,, ,, 

" 
" ,, " ,, 
" .. " .. .. 

ti " " ,, H H " .. 
" :il 

,, 
" " H •• 
•• .. ,, .. .. " , . ,, .. .. " " .. .. " .. 

· Satılik • 
razı 

Ankarada muhafız alayının 
halen bulunduğu arazinin bir 
kısmı bir dönümden aşağı olma
mak üzere münasib fiatla satı· 
lıktır. Telefon: 2285 

2-4191 

ZAYİ 
Kırşehir Gazi ilk okulundan 

bu aene aldığım şahadetnamemi 
yitirdim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmU olmadığı ilan 
olunur. 

Kır§ehirde 191 No Hakkı 

Elektrik münakasası ilanı 

Fethiye ))elec1iyesiııdeıı: &_ 
1 - Nafia vekaletinden tasdikli proje, keşif name ve ıl~ 

si mucibince Fethiye kasabasında elektrik te~isatıU~d~tl• .,e 
8- 936 tarihinden 6-10-936 tarihine kadar 45 gun m 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. b" , s•' 

2 - Eksiltme 6-10-936 salı günü saat 16 de Fet ~t~r. 
dairesinde müteşekkil Belediye encümenince yapılaC: 

1 
j, 

3 - Tahmin edilen bedel 4520 liralık santral b nas 
ağaç direkler hariç olmak Uzere 16301.05 liradır. 

'4 - Muvakkat teminat rnikdarı 1222.58 liradır. c t11ll 

Limon 
!.iakarna 
:Şehriyo 
ıNobut 

llo,ooo 
RS 

1.200 
ı.oso 

.9.300 '. 
2,500 

450 
l.3~0 

360 
18S 

2.200 

3,600 .. 

910 " 
2,050 .. 

s.oo 
25,00 • . 
25,00 • 
10,00 

81 ,. 
.95 .. 
67 .. 
17 ,, 
14 •• 

" ,, " .. ----~183 

S - Proje ve teferruatı, fenni ve husu i §artn~e " c• 
name projesi suretleri İstanbul Sirkeci yalı kö :.~cıind• 
Fethiye Nakliyat ve ticaret evinde ve Fethiye Bele ı} 
su: görülebilir. ketit· 

:irmik 
ıPirinçunu 
Sirke 
!Nisasta 
!Bulgur 
!Sabun 
Soda J 
K:ivit 
Süt 
ıVoğurt 
Sarım12a1C 
:Patates 
Salça 
Taze knbati 
Havuç 
Domates 
Taze bamya 
Turp 
Lahn 
:Pırasa 
lspanıı!C ' 
Patlıcan 
Yaprak 
Maydanoz 
Karabiber 
Taze fasulya 
Kereviz 
Kok kömürü 
Odun 

120 
600 

2,C\.'iO 
t.750 
1.750 
7.100 

11.ROO 
sı::o 

8.000 
1ı;o 

4 1"Q 
F')1) 

4." 10 
r.ro 

l.orıo 
4 ~00 

<i orıo 
5. ı;'lO 
7,000 

?no 
5 nno 
1,050 
2.300 
ı.o~o 

40 
380,000 

575 .. 
275 .. 

3,100 " 
195 " 

ı.ooo .. 
ı 3,500 .. 
2,600 •• 
2.600 .. 
~o.ooo ,, 
16,SOO ,, 

540 ., 
12,500 .. 
1.100 .. 
S,700 " 
ı . ıoo ,

1 

5.900 ,, 
J.200 ti 

1.700 ,, 
6 500 •ı 
9 000 " 
8.000 

"· ıo ıoo " 
1 030 

•ı 
6 ,800 ~ 
1,600 • 
3,200 : 

2.000 " 
60 Ton 

384,000 Kg. 

2200 
,26.00 
116.00 
20,00 ' 
1800 • 
'35,0() -
112.00 • 
2,SO 
7.00 

12.00 
35 0() 

6 .1)() 

lOOO 
1.00 
5.00 
3 1)0 

12 Cj() 

2.00 ' . 
:ı.so -
3.00 ' 
3 00 ~ 
5.00 ) 
{O 00 " 
2,50 
5,00 
3,50 
7.00 

40,oo L. 
1,25 Krş 

9 " 
5 .. 

37 .. 
3 " 

13 .. 
92 .. 
2 .. 
7 ,, 

52 .. 

148 " 
14 .. 
55 " 
16 .. 

4 ,, 
4 .. 

13 ,, 
11 .. 
2 .. 
7 ,, 

'J 7 ,, 
16 " 
42 .. 

15 " 
13 ,, 
6 .. 
8 .. 

,. 
" .. 
" .. .. .. .. .. .. 

25/9/ 936 
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,, tr 
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" 
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,, 11 " 

195 " 
360 ,, 

d"r tür pirektör "'ğüden: 
Orta okulların mayıs. 937 sonuna .kadar ihtiyaçtan olan cins ve mikdarları ukarda yazılı yiyecek Ye 

yakaca.kJarı 4-9-936 dan ıtibaren eksı.~~eye ~onuı.r:nu.~tur. Eksiltmelere 24 ve {s_9_936 perşembe ve cuma ·t 
günlen saat H te İJbayhk ko~ağr Kultur Dırektorluğü dayrasında başlanacaktır. İsteklilerin 2490 sa· 
yılı kanunda ydazdhı şartgü~araKgUoltüre hazDı!lıkkl~·rıı'?.ığr.apabarak belli günde komisyona gelmeleri ve şeraiti Sğ-

" 

renmek üzere e er n r ıre toru une şvunnaıarı ilan olunur. (784). ı-4187 

ZAYl MttHOR 
Cemalettin adındaki tatbik 

mlihürümü haziran 1936 tarihin
de kaybettim yenisini aşağıda ya
.ınlr soy adımla yaptıracağımdan 
eakiıinin hükmü yoktur. 

Cemalettin Canıtez 
2- 4182 

Satılık Ev 
Koyunpazarında Güneş kun

dura mağazasına müracaat. 
Telefon: 3588 

2-4078 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri MüdürU 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarrnda 
Ulus Bssrmevinde basılmı.ştu. 

6 - Teklif mektubları u vesikaları ihtiva edece ıtl• 
A - İstekli bir şirket olduğu takdirde sicilde .kafıan ti 

ve halen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltm~nın. '-1e'f• 11 

den sonra alınmış resmi bir vesika, §irket irkUtıerı 
liktcn musaddak vekliletnamcsi ktubıJ 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya banka mek rilc t 
C - Bugüne kadar en aşağı 16500 liralık bir ele t t11U~ 

nı muvaffakiyetle bitirdiğine dair kabul raporu veya 
. ~e 

suretı . . . . iı1'1 e~ dsf 
İsteklilerin cksıltmc şactnamesı mucıbınce tan~·ne 1" 

teklif mektublarını eksiltme saatinden bir saat. e~C 11' \jı:e_!! 
Jediye riyasetine vermeleri veya bu saate yetıştırın~- 41ı:t'! 
dermeli iJan olunru. (986) 

Anl{.ara İn ıisarlar , 
d J1' .. .. .. '-"' .. e 

Başmuduı·luguıı et<siı' 
BaşmüdUrlülc için (72) ton yerli kok kömUrll açık ~ 

alınacaktır. udı.ırl 
Eksiltme 28-9-936 pazartesi günü saat 15 de Baı;ı1'1 

pılacaktır. 
Muvakkat teminat akçesi 162 liradır. acaııt• 
Şartları anlamak istiyenlerin Başrnüdürıyete ınu7r 1 (769) 2--41 

ENİ st MA 

-

BU GECE 
13 No. lu CASUS 

GÜNDÜZ lKI FiLM 
1 - BEN SENİNiM 2 - 13 No. lu CASUS 

Programa İlaveten : 
1 - Haşmetli S. M. VIII EDWARD'ın karşılanma merasimi. 
2 - 936 BERLIN OLlMPiY ADLARININ ikinci kısmı. 


