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Giindelik 

INGIL TERE - TORKIYE 

N. A. KOÇOKA 

Büyük ve aziz misafirimiz dün 
ıece halkın samimi alkıt ve teza
hürleri içinde Türkiyeden ay~ıld~
lar. Kendisi lıtanbulda mısafır 
kaldığı müddet içinde . ~·~~~l 
halkı dost milletin sevgılı hukum-
darım çok derin bir sevinç ile ~~r· 
ıılamıı ve lıta.nbul üç gün mu•· 
tesna bir hayat yatamıştır. Hal-
kın içinden gelen bu tezahüratı~ 
""\anası derindir. Ben bütün Bn· 
lanya adasında dolqtıktan halk 
içinde, aileler arasında yqa~ık
tan aonra artıl:: bir daha kanı ol
dum ki türklerle ingilizler arasın· 
da alkenablrk, misafirpenerlik 
gibi ahlaki kıymetler ve karakter 
bakımından çok dikkate tayan 
bir benzerlik vardır. Zaten bu 
benzerliği türkler ötedenberi sez· 
mitlerdir. lngiliz malının sailam, 
İngiliz milletinin metin oldu~na 
dair dilimizde darbımesel halıne 
ıelmit sözler vardır. Oı'!'anh İ~· 
paratorluğunun son hezal devır· 
lerind~ hasta adamın muhakkak 
parçalanmasını iıtiyenler~ ve ~r
trk ondan ümid kalmadıgını aoy-
liyenlere kartı inıiliz diplom~~!
ıinin ne kadar mukavemet ettıgı
ni elbette hatırlarız. O ~~n, 
huta olan oamanh sarayı ıle ~h
tiyar Babıiliden bafka, genç, dınç 

h t .. l"" kudret menbaı olan ve er uru 
bir milletin bu virane binanın al-
tında terütaze yatadığını ketfe
den ilk iogiliz diplomasisidir. 
Pahnerıton Ye Bikonıfild bunu 
anlamıtlardı. Bilhassa Bikonıfild 
ıarkta doğacak kudretli bir Tur
kiye'nin bir barıt ye aükUnet ami
li olacaiını ve İngiliz politika11• 
mn tarkta onunla itbirliii yapa· 
bileceğini ıezmit gibiydi. Bunun 
için Berlin kongresind~ kendisine 
atılan gizli ve açık tanzlere karı• 
büyük adamlara mahsuı ıükUnet 
ve basiretle hareket etti. Yatamak 
9art.larını kaybetmit olan os.ınan
lı imparatorluğu biraz daha çaba
ladddan t0nra kendisini bekliyen 
ikıbeti buldu. Evelce yüzbir türlü 
taksim projeıine tibi ve birkaç 
nüfus mıntakaıına ayrılmrt olan 
topraklarda bugün hür ve müıta-
kil •• kendisini müdafaa edecek 
kudretli bir Türkiye vardır. Yeni 
Türkiyenin ülküsü bellidir. Politİ· 
kaımm ana hattının yurdda barıt 
cihanda barıt olduğunu birçok 
veailelerle büyük tefleri ifade et
mişlerdir. Yeni Türkiyenin en bü· 
yük emeli, geçen asır içinde açı
lan meAfeyi ıüratle ve en ~ı~ 
zamanda kapamaktır. Bunun 1çın, 
her teyden önce kendi h~~udları
nıı• içinde inkitaf edecegız. Ge: 
nit Anadolu yaylaları, berek~b 
Trakya ovalan genç TürkiJ~.nı~ 
refahını tenıin edecek her tu~lu 
maddi ve manevi unıurlan haız
dir. Genit ve ıiıtemli bir p~ogram
la tabiatin yurdumuza ~agııl~dı· 
ğl bütün bu zenginliklerı k~ndı : 
limize alarak kendi i~a~emTı~rke .ta· 
b. k 1 ., Bunun ıçın u ıye 

1 ı acagız. d t ftar 
banta en ziyade can an ara 
bir millettir. 

lngiltere politikasına geline. 
b · s·· ··k Brıcihan sulhundan erı uY_U. 

tanya'nın Avrupa barışı ıçın a~ 
. "k "men kontı· anevi pohtı aıına rag d 

nan itleriyle ne dereceye ka Aar 
ilgılendi i ve bazı kere gene .. v
rupa ıulhu için ve arsıulusal ~u.t· 
terek medeniyetin korunması ı~ın 
ne kadar feragatle hareket. ettıgı 
ınalUındur. Bu itibarla tarıhı ve 
ruhi münasebeti ,.den l>a!ka, ~~-
11ulusal itlerin gönitünde d': 1~ 
birlik vardır demektir. itte büyu . ·ı· ·ıı . . ·mti ve halkçı ıngı ız mı etmın ıevı . 
kıralım uğurlarken, sulhtanberı 

:::ıs:sz 

Majeste Edvard 
Vlll dün Sofya, 
Belgrad ve Peş
tPden geçerek 
" Viyanaya vardı 

Sofya, 8 (A.A.) - Kırat Boru, tn. 
gıltere kıralı Sekizınci edvardı, dun 
Novosetzi iataıyonunda karşılarntJ ve 
Karltşaneye kadar mütarunileyhın ya· 
nında yer almııtır. Orada ilci kırat ıle 
refakatlerlndckiler, prens Kınl ve İn· 
giJtercnın orta elçisi tarafından iıtıkbal 
edılmişler ve bulgar kıratının Vranada· 
ki ıkametgahına gıtmi lerdır. iki h?· 
kumdar, oradan otomobille Sof yaya gıt· 
mışler ve müteakiben Sekizinci Edvard, 
trenle Belgrada haceket etmiftir Kıral 
Borıı ıle prens Kirli ve bulgar ha~ıcıye 
nazırı vıüprUnilevhe refakat etını ter. 

dır. 

~ltıjesıe llel11rad' dt1n geçti 
Belgrad, 8 (A A ) - İngiltere Kr· 

ralı Sekı inci Edvard, dun saat 22 de bu· 
raya gelmıştir. Yugoslavya saltanat na• 
ıbı Prens Pol ı..apovadan itıbaren kendı· 
sine refakat etmıştır. Batvekıl B. Sto• 
yadınovlç, kıralı ve naıbı ıstasyonda 
kar ılamıştır. 

Sekızıncı Edvard, naıb prens Pol'ur 
ıkametgihına gıttıkten sonra &aat 23.45 

de hareket etmi tir 

Maje~te Viyana yolunda 
Budapeıtc, 8 (A.A.) - MaJcıte Sc. 

ldzınci Edvard'ı barnıl bulunan tren, 
bu sabah saat 8 20 de Budapeıteye nr· 
mıı ve aaat 5> 25 de Viyanaya hareket 
etmiştir. Maıeıte Edvard, istasyonda, 
ingiliz elçisi ve kıral naıhinin ve hUkU· 
metin mUmcs ılleri tarafından kar ılan· 

mııtır, 

Budapeıte, ı (A A.) - tnciltere la· 
ralı Sekiz:ınci Edvard, bu sabah buraya 
gelmıı ve bir saat sonra Viyanaya ha· 

reket etnuıtir. 
Viyana, 8 (A.A.) - Sekiiincı Ed· 

vard, saat 13 de burayı gelmiıtir. 

HELGR u·n 
Basvekilin kabul 
etiiği gazetecile
rimize meclis re
isi ziyafet verdi 

8. F tlll RIFKI TAY RAD
YODA BiR HtT BE öYLEDI. 

B. Stoyadinoviç memle
ketimize geliyor 

Belgrad, 8 - Belgrad'a giden mu· 

harririmizden: 
Türk gazetecileri bugun Batvekil 

Bay Stoyadınovıç tarafından kabul C• 

dılmlşler ve mebuslar meclis reiıi ta• 

rafından tcreflerın verılen o le ziya· 
fetind r bulunrnu lar r Mebuı· 
ı r me 1 rei ı pek dostça r nutuk 
soylemı tır. Ba vekıl B Stoyadınovıç 
bugun ı t durtte Bukr ş e har t· 

mı ur. 
Bay Falıh Rıfkı At y u akşam lı· 

tan bul saat yle onda Bel rad r d) O· 

sunda bır hıtabe •oylem tır. Başvektl 
B. Stoyadinovıç yakında Turkı eye 
g lece i vadıni ga ctccıl temin et· 
mi tır. Turkıy.c elçısı B Alı H ydar 
o t y dun ak am gaz t cilerim z 9e· 
r 1 e bır zıyafet ve ı zı fette 

(Sonu 2. wcı Y ada) 

her gun bir adım daha ileri ye_n 
İngiliz dostluğunun kartılıklı bir 
sevgi havası içinde in~itaf etme: 
ıini içten ıelen arzu ile temenna 
.,yledik. 

9 l \ 1 1 J9:ı6 Çı\HS \MH \ 

ı-s~~· hab;;;;;~.~cii-
1 sayf amızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
&SES&±±± ewm 

B. Metak. a.; dört ağu to~ d~v
riminin daimi olduğunu öyledi 

Başbakan, Yu1ıanistanı11 11alnız 
ekoııonıik değil, sosyal bir 
kalkın11ıa yapacağını cııılattı 

Atın (AA) - Dun ak am Sela· 
nıkte tercfınc v ıl ır zı)afette, ba • 
bakan Met ksaı ıya ı ır n ıtuk öy· 
hyerek demı t r kı 

"- 4 a usto ta Yu a ıı;tanda buyillc 
bir defıtiktik olmutur. Ve bu d ı lk· 
lik, yunan tarıhı açln ) eni bir devre 
açmı tır. BL gunkU esil bunun Yuna
nııtan içın ehemıyetını belki gelecek 
ne ı1 kadar anlayamu. Bu bUyuk de• 

is p YOL 

~ 

'il k a 
tır. Bu de aşıklık esa en lıc 1 ı tc 
idı. Bazı kımsclcr bu de &fıklı i geçıcl 
sanıyorlar. Hal kı hukı met kuvveth 
ve daimıdır. 

Bu dcfı ıkh ı parl mcnt rı mın 

bueünkU zaman ıcab'anna uyabılmekte· 
ki, lktıdar11zlıfı mecbur kılmıttır. Par
llmentarizm, kendmni komUnizmc kap· 

Sonu 9 unclJ sıyıfada 

iHTlLAl..1i 
Çarpışmalar devam ediyor 

Mayork adasındaki 4000 ıııilis 
V alansiyaya geldi. sturide 
hükümet kuvvetleri ilerliyor 

1 
Oragon cephesinde hUkUmet kuv· 

vetlerl, Hueıka'nm bUyUlc bir laamını 
(Sonu 5. inci sayfada) 

.._........ ...... ________ .... 
HER YERDE 5 KURUŞ , 

(;I. R)dz · nıigl. 11iıı 
g(irii nıtı.ltı.ri etraf111• 

da Pat ajansının 
hir notu 

Var ova (A.A.) Pat j ı ı tc • 
lı cdıyor· 

Hava JBn ının bu u ı vcrını ol u-
u telgraflardan bır tane ı General Ryd1 

• Smıgly'nın Parı konu m ları sııa ın· 

da Polonya Çeko lovak) a huıl\l(hıı • 
dakı ı tıhlmm i terini bahı nıt v mı et
ti mı bıldıı mcktcdıı. 'Bu hah r. haki· 
k t 

va m ına t'bctlcrı 

cucbtcn dola} ı Polo l)~ 
muna cbctlerı hu k • 

da bıttal ı mcv uub hı 

(,ı•ru•rol: il. Uusolitıi ilı• 

#-·ora 11""''"1. 
(A A.) G n r 1 R eh:· 

mıgl) ık maıyctı dun o lcd ı ııonı • 

General Rydı • Snıigly Pari te 
Polonya elçiliğinin onunde 

buraya gclmiılerdir. General, bugun Ce 
nova'da B. Musolinı tarafından kabul 
edilecektır. General, birkaç 1ıUn Mon• 
teratini'de iıtirahat edecek cuma vcy• 
cumarteai gUnU Vargovaya dönecektir. 

................... =======:::ıı:::::=====-ıı:-=m:ı:::ı=:ı==:s:mıı=ıııı=====---------==-

lzmir Fuvtırı ve yurd kalkınması 

Biribiri ardına ıralafran 

pavyonlarımız endü tri za 
f erimizin canlı e erleridir 

l mır (Husu i) - Bugun 12111le fu· ı 
arı, dun bıraktığımız yerden KöınUr ıı 
paviyonundan gezeccgız. 

''KömUrıt" pavıyonu, grahklerı, re· 

aimlcıi ve komur ni.ımuncleriyle ma· 
den kömürle lmız hakkmd bi t iÜ el 
ve tam bir fi kır veri) or: 

(Sonu 4 uncu yf da) 

Fuvarda Tralcy• pavyonunun dı , 
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Üğfüwnleı kuliihii 

1 htısas :whıblerinin kendi ara farında kurdukları Jıususi kıılublerirı tür
lüsü vardır: Yüzkilolar (sanki bu da bır hususıyetmiş gibi!) puro içenler 
ııvcılar kulübü gibi .... öğreniyornz ki Amerika<la bır de öğıincmlcı: kuTıibü 
mevcuddur. Bu kuliibe aza o!:wlar,-Teis Mister Thomas'a, zaman zaman, 
çok karakteristik hikayeler göndermeğe mecburdurlar. Reis, son günlerde 
bu gibi f.kraları bir araya toplıyarak neşretmiştir. Me:.ela: 

ıh rm 111 t ii t t>İi-İ ... 

Aza Mister W. C.owan'ın anlattıgına gere bir gün avda güzel bir geyiğe 
rastlamı!i: ltıkat avcı tüfeğini omuzlayıp nişan alıncaya kadar Jıayvan bir 
repecigın ardını bulmuş. 

Hikayenin üst tarafım kaiJine bırakıyoruz: "Tüfegiın o kadar kuvvetli 

idi ki tepeyi delip geçer ve geyigı vururdu. Fakat her ihtimale kar:;ı dıi 
şiindüm: "Silahın namlusunu kıvırıırsam çıkacak kurşun tepeciğin etra

fını dönerek geyiği öldürür." Ve öyle hareket ettim. Vakıa geyik, tahmin 

ettiğim gibi vuruldu, ancak çıkan kurşun da bir daire çizerek mütemadi

yen döndüğü için, kendimin de vuru/mamam için, kuvvetini knybedinceyc 
yani akşam oluncaya kadar, claircnirı içinde mahpus kaldım. 

;Yüznwği unutan balık 

Mnc Dewit tuttuğu b!r küçük balığı o kadar sevmiş ki evinde bir kö

pek, herhangi bir ehli hayvan gibi büyütmeği kararlaştırarak o suıetıe de 

hareket etmi§. Balığından ayrılmamak i~in onunla devamlı surette uğra
şarak yavaş yavaş karada da yiirümeğe alıştırmı§. Halik büyümiif ve sahi

b~nden ayrılmtız olmuş. O nereye giderse öteki de peşisıra gıdcrmiş. Bir 

gun kırlarda gezerlerken bir aı;aç gövdesi üzerıinden bir çayı geçmeleri 

lazımgelmiş. Mister Mac Dewit önde, b3/ık arkada govdenın en~iz sntm· 

dan öteki kıyıya doğru ilerlerken balığm akan sudan gözleri karıınmış ve 
~aya dü!mü§ ... Mister Dewit ballğının aıkasmdan suya arrlnıış ama, ne 
yazık kı, balık yüzmeği unutmuş olduğu için sahibi yetişinceye kadar bo
ğulmuş." 

Erkek soğuk kanlılığı 
SiLAHLANMA YARIŞ! 

Amerikada gangsterlerin: ''Eller 
yukarı!" emriyle girdikleri bir ban
kada memurlardan biri cüzdanını 
haydudun avcuna boşaltırken para
sının bir mikdarım alıkoydu. 

- Ne o, onları kendiTJe mi sak
lıyorsun? 

- Peşin muamelede % 10 komis
yon hakkım değil mi? 

- Yarışa başladık ama, varış nok
tası nerede? 

'.Askerlik müddeti 

Almanyanrn ~~kerlik müddetini iki seneye çıkarması türlü tefsirlere 
uğradı •• Falc~t dıger memleketlerde askerlik çağındakilerin 

11
e kadar hiz

met ettılclerı hatırınızda mı? 

" Çekoslovakyada iki sene hizmet 1934 denberi kanun icabıdır. Fıansada 
kof yıllar'' ı, yani biiyıik harb yıliarınclaki doğum azlığı dolayıs· l 

zamanlarda k 1 w ıy e son 
.. aı <!re 8 ınan o dogumluların azlığını telafi i~in, mm•nkkat 

surette, ılci sene olarak kabul edilmicctir So"yetlerd fi ö "k. d 'r • r e smı ara g re l l• 
en dört seneye kadardır. Belçikada 12 den 18 k d d 

1 1 
d 

18 . . . aya a ar ır. ta ya a 
ny ıse de ıkı senedenberi ltalya birrok d w 

1 1 
. 

t d H 11 d 
, ~ ogum u arı sılah altında tutmak-

a 1J\ o an a da askerlik hi · · 
la d 1

-r d 
1 

. zmetı pıyadede beş buçuk ay, diğer sınıf-
r a ~ay ır. svıçre mili . d h' 

/erinde ı·s 
3 

d sın e ızmet 103 gün ve lskandinav memleket-
e en S aya kad d 1 · 

le d a ar ır. ngıltere ve Macaristanda gedikli asker· 
r en m rekkeb ordular d . - . 

Avusturyada . var 11 ve bunlarda hızmet muddeti 12 senedır. 
ıse mecburi hizmet 'hd d · · w • • • yin olunmamıştır. 1 as e ıldıgı halde hızmet müddetı ta-

............ GVNLlİK T AKViM ·--·· 9 EYLOL 1936 ÇARŞAMBA 

ULUS 

nl{ara halkev]ilPrİ 
·zmirde 

1zmir, 8 (A.A.) - Ankara halke
vindeıı İzmir"in 9 eylül bayramma işti
rak için şehrimize gelen kafile. tzmir'
in tarihi yerlerini, fuvarı ve şehri gez
m~şlerdir. Kafilenin idare komitesi ü
yelerinden Dr. Rağıb. llıf:t.r, Oğuz ve 
Mecdi Kut. İzmir vali ve parti başkanı 
B. Fazlı Güleç'i, şarbay Behçet Uzu ve 
halkevi başkanını ziyaret etmişler ve 
samimi haspihallcrde bulunmuşlardır . 
Heyet içindeki sanatkar gençler bugün 
bir temsil gecesi, yarın da bir edebiyat 
gecesi yapacaklardır. 9 eylülde Ata 
türk anıtına, şehidliğe Atatürk'ün ana
sının mezarına birer çelenk koyacdk
lardır. 

A }1dıııın kurtuluş 
•• •• gunu 

Aydın. 8 (A.A) 7 Aydm'ın kurtu
luş bayramı münasebetiyle şehir donan
mış ve halk büyük sevinçle yaşamıştır. 
Ordu tarafından geri alınma temsili ya· 
pıldıktan sonra hükümct önüne topla
nan binlerce halk, bayrak çekme mera
siminde bulundular. Atatürk büstüne 
çelenkler konuldu ve ~ecid resmi ya
pıldı. 

Egelilerin gardenpartisi 
Cumartesi gilni.J akşamı Ankaradaki 

Egeli gençler İzmirin kurtuluş bayramı 
münasebetiyle Bomondde bir garden· 
parti vereceklerdir. Gardenpartinin gü
zel ve eğlenceli olması isin hazırlıklar 
tamamen bitmiştir. 

GAZET.ECİI..EU1M17. 

BELGRAD'DA 

Başvekilin kabul ettiği 

gazetecilerimize meclis 
reisi ziyafet verdi 

(Başı 1. inci sayfada) 

yugoslav ricalinden bazıları hazır bu
lunmuşlardır. 

Türk gazetecileri yarın Zağreb, Slo· 
venya, Eski Karadağ ve B06na-Her. 
sek'i ziyaret etmc.k için Belgrad'dan 
hareket edecekler ve 21 eylulde 1stan
bu1da bulunacaklardşr. 

DiL KÖŞESi ~ 

''Amerika radyolarında sesle rint 
dinlediğimiz genç artist'' 

Bir insanın birçok sesleri olabilece
ğini ilk defa İ§iriyoruz. "Şarkllarınl' 

dediğimiz gibi "seslerim"'' demek doğ
ru değlldir. Çünkü bir insanın ancak 
bir sesi vardır. 

• $ * 
.. Güreşçilerin sineması alınıyor." 
Güre§çilere aid bir sinema var da, 

bu başkaları tarafından satın nır alını
yor diye düşünmeyiniz, muharrir sade
ce güre§çilerin filme alınacaklarını 

söylemek istemiş fakat dal.zmlıkla film 

21 Cemaziyelahır 1355 
1 

ycrjne sinem11 demiştir. 
- İzmirin ana vatana kavuştuğu gün (922) * * 

27 Ağustos 1352 - B. Celal Bayar İktısad Vekili oldu (932} '' ... Çocukları sokaktan sokağın kirli 

1271 Hıdırellez 
- İlk İzmir beynelmilel fuarı açıldı (933) ve terbiyesiz köşelerinden kurtarmak." 

A Terbiye insanın ve nihayet hay-
- nkara • Zonguldak telefonu açıldı (933} vanların vasıflarındandır, camidler 

Güneşin doğması 5,35 \ - lş Bankası Ankara şubesi açıldı (924) hakkında bu vasfın kullanılamıyacsğı 
.. • - İ§ Bankası Edremit 'ubesi açıldı {928) pek tabiidir. Şu halde bıı "terbiyesiz 

Guneıın batması 18 31 ı _ s köşeler" tabirindeki sıfatın pek yersiz 

l ' I amsun - Havza demiryolu açıldı (927) k · • 
• •• " .... •• " " .. •• " " .. uilam/mı§ olduğunu söylemelıyız. 

•• •• 11 ........ •• •• .. •• •• •• •• •• •• •• •• • .......... ====::;:::::::=:===========::;;:;~ 
5t 

Ploleso" r Nimhus'ün maceraları.. Hiddetle k Ik · a an zıyanla otllrur, (Le J ournal'den) .. 

9 EYLlJL 1~:'" C' 
.,.. ,. 

' 
--------------------------------.--,.,,.__,,....._..,_, ____ _ 

----- , - -

•• T akyada ruam sav 

Birinci tesriniıt 1Jiri1ıde başlıyor 
_. caitıf 

1lk teşrinin birinci gimiı Trak}'a vi- ayrıca on biı' gardiyan çalışa ıırd' 
laydlcrindeki hayvanların saghk du- lcdiyc sınırları için:lekı çalışına . .,IJ' 
rumlarım ve ncsıllerini düzeltmek için baytar ve ihtiyatın İcab ettireceg~~ 
yapılacak ruam savaşı hakkında Ziraat sıhiyc memuru ve yardımcı g 
vekaletine, alınan tedbirlerden evelce tayin edilecektir. ~ 
bahsetmiştik. Haber aldığımıza göre bu Evelce tertib edilen ruam ıısdele _. 
savaş yalnız vilayetlere mıinhasır kal- göre İstanbul vilayetinde rnuca f1" 

. çatalca. .ır 
mıyacak, belediye hududları da dtıhil hasım teşkıl edecek olan .

1 
fr 

oldugu halde aynı zamanda biı"'\ün İs- ri, Üsküdar, Kartal, Beykoz, Şı e; ,., 
tan bul vılayetine de teşmil edilecektir. va. Bakırköy, Beyoğlu, Sarıyer <J .,."-. 

Gerek Trakya ve gerekse İstanbul kazalarının ikiyüz seksen doku~~ 
vilayet ve belediye hµ:ludları içinde ya- de ı 0234 baş at ve İstanbul şe~rt ~ 
pılacak olan bu mücadeleyi kombine et- dört baş at ve İstanbul şebrı rrı&r/' 
mek ve şimdiye kadar bu mev:ıu etra- hududlarr içinde de 8500 başa~rı -' 
fından alınmış olan tertibatı toplu ola- le teşkilat 111emurları tarafı~rile'e)Of 
rak tetkik etmek. teknik işlerde zaruri yene edilerek malJeinden ~ 
olan vaziyetleri karşılamak ve bu hu· • 
susta tedbirler almak iizere Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ. Çanakkale, İstan
bul vilayetleri ve 1stanbul şehri beledi· 
yesi baytar direktörleri ile Trakya u
mum müfettişliği baytar müşaviri ve 
çanakkale. Aydın havalisi mücadele re
isleri ve baytar müfettişi B. Adil ve 
bakteriyolog B. Rıza f smailin iştirakle
riyle bir toplantı yapılacaktır. Bu top
lantı İstanbul hayvan sağlığı küçük ır· 
hiyc mektebinde eylulün on sck1zinci 
günü saat dokuz buçukta yapılacaktır. 
İdari ve teknik mahiyette olacak olan 
1'u komisyona Ziraat vekaletinin salgm 
hastalıklar seksiyonu mütehassıs Dr. 
Cevad Akgerman başkanhk edecektir. 

Öğrendiğimize göre vilayetlerde ru
am mücadelesini vilayet baytar direk
törleri ve belediye hududlan içindeki 
savaşı da belediye baytar direktörleri 
idare ve sevkedeceklerdir. 

Bu mıntakavi hayvan sağlığı sefer
berliğinde gereken teknik ve idari tef
tişleri hayvan sağlığı küçük sıhiye me
mur mektebi öğretmenlerinden bakteri
yolog B. Rıza İsmail ve baytar müfet
tişlerinden B. Adil beraberce yapacak
lar ve mücadelenin seyrini raporla bil-
direceklerdir. 

Mücadelenin gerektirdiği bütün mal
zeme ve para doğrudan doğruya kaza 
kaymakamlrklannın emirlerine veril
mi tir. 

Her kaza bir mücadele mıntakası o· 
larak ilan edilmiş ve belediyeler nun· 
takası da müstakil birer mücadele yeri 
olarak ele alınmıştır. 

Ziraat vekaleti tarafndan tesbit edil
diğine göre her vilayet mücadelesinde 
18 baytar, 77 k~ük tııhiye memuru ve 
işleri her gün takib etmek Uzere de 

Diişiinü§ler 

İzmir f uarınıil 
gördüğü rağbet ~ 

Uşak, 8 (A.A.) - 9 eylül iç:: t1f' 
mizden İzmir fuarına gidenlet1 1" , 
pek çoktur. Dün için bilet aıan ı.r ~ 
sında gidemiyenler vardır. Btı~ ttJS' 
gün normal postatlan ayrı olar_8 

1 . • . ıcrdır· -~" lanıın trenle zınıre gıtmıŞ 
1
..,........ 

Ayrıca iki tren daha hazır 
tahınin ediliyor. 

Okul kitablarırııJl 
satış işleri ıt 

~ ··ı<uııur 
Istanoul, 8 {A.A.) -

kanlığından": . . ~ 
Okul kitaplarmın satış ışl~~eıf I' 

da tesbit olunan talimat hükli b~ 
şmda kitap satışı için bazı te§e ,Jı'(I# 
basvurulmak istenildiği haber 

trr~ . oe. 
Talimat hiıkümleri dairesırıişl, 

tür Bakanlığınca, kitab satıŞ ~ 
tamamen serbest olduğunun ve~ 
dışında iş yapılmasına meyda~rn ~ 
yeceğinin alakadarlarca ına~ Jı ~ 
üzere tekrar bildirilmesi {ay 

8 

müştür. 

~he . ııelet o tçı ecza -

4 - Çarşamba 

- Cuma 
7 - Cumartesi 

E ıaııe 
İstanbul c 

Merkez 
Ankara 
Yeni 
Halk 
Ege 
Sebat, 

,, 

,, 

1 ~ 6
5 - Perşembe 

~J'VVV~V\..~A/'.Al'VVV'I~-

Endüstrimizin s ef kat kucağın"!'.,... 
, W" ..n1 

Kurulmakta olan milli dan olan eksikleri bü- da çalışrnatarı 0ıa~.;., 
d"" . . . tU k tün yurddaşları ve hele langıç noktas '~..i-

en ustnmızın r biz gazetecileri, sık lilk Partirnizin . .,P·. 
sosyal hayatına yapaca- .. 1 dn~" d"" h piııtil JJ" 
w •• d b . "dd·a et teessur e ....,un uren hepimiz, e u~~-
gmı ote en erı 1 ı • b' d B saha . ,. düst . ~. . h' 1 d ır mevzu ur. u • miz içın a.ıJ .-
tıgımız ızmet er en ye- ·ııet fi • 

0
Jor 

ni bir misalin kar§l&rnda da başarılacak her eser, ferdin mı ·yeti ~ 
bulunu oruz. ölçüsil ne olursa olsun, ayrı bir ehe~ı etti •f! 

Süm{r Ba~krn idare- medeni insanlık safında ğ.unu teb~~u: 'fil'~' 
sinde bulunan Kayseri, asla geri kalmamaya az- tı;. İ~kıla .~ ıci, b~ fi 
bez fabrikası, yüz elli metmiş bir millet için, hıç §Uphesı oksııtl Uf'P." 
öksüz türk km için mü- büyük bir ehemiyet ar- vatandaşın ~sirıe d ııeit 
essesesi içinde bir pan- 2cder. s~falet pen~ı:JJ1at· ır1' 
&iyon vücuda getirmeye, Tecrübelerimiz bize sıne razı d~ her blg11tlf 
bunları çalıştırmakla be· göstermiştir .ki, bayram bu vat~~a eye ısı ol"' 
raber, tahsil ve terbiye· günlerinin rozet hasıHi- d?n h.ı bfr ya:;tıı 
lerini yükseltmek için tr ve bazı hayırsever kımscsız • ~ 
her türlü vasıta ve im- yurddaşların arasıra ya- sa. d yıırd ~rjı• 
kanları hazırlamaya ka- pacaklarr yardımlarla Bir yank a;çin eıe';ıl 
rar vermi tir. geniş ölçlide bir sosyal başarıtrna kryen ~ d' 

Yüzlerce öksüz türk yardım organizasyonu· kollar beı: \ir Y ";..ıt; 
yavrusunu, belki kendi- nun temelini atmaya im- Iş bulunu 

1
' lc dol• ı~"' 

lerini er geç beklemek· kfin yoktur. teşkilf!~~ıtl~ lcUj,,~ 
te olan sefalet ve yok- Şimdi görüyoruz ki le se a birçok c elJ • 
sulluğun pençesinden devlet endüstriginin ku- ya~ın~? üp dLlror~~ti..,S 

ı b • • d Icrı son diJc,.r kurtararak, hem onların ru uşu u ışın ıgene ev-
1 

derdin l 
· • · f d 1 b. esas ı ·ne cemıyet ıçın ay a r ı- let eliyle ileri götürül- zl cekmernesı . ..aı' 

rer yurddaş olarak ye- mesine saha ve imkan· yoktu. b'l"ı~" 
tişmelerini, hem de im- lar hazırlamaktadır. Kay.. Endüstrirniı:In, ~ 
kfinsızhk yüzUnden atıl seri fabrikasının çok yüz elli ya~ru: f'e'.''e 
kalan el emeklerinden mühim olan te~bbüsü şefkat kucaE't gec•11 f : 

gene türk cemiyeti he- bu bakımdan ilk tecrii- nun saye~irıd~e ~t1rt 
sabrna faydalanmayı te- beyi teşkil edecektir. lcr nice bıırleenislı~~ 
min edecek olan bu ha- Hiç şüphe etmiyoruz ki yarın. daha ~·r tele r rt 
rcketi, örnek alınmaya bu tecrübenin verccegi memlekette 

1
r Jc "~ ~ 

değer bir teşebbüs ola- müspet neticeler, şebe- sul bıra.krn1~8 i J<tl I 
rak alkışlamalıyız. kesi her gün biraz daha fahın ternehıt rt/.~ 

Hakikaten memleketin genişlemekte olan en- yolundad.y1ı\şA~ 
sosyal yardım bakımın· düstrimizde aynr saha· 
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Avrupanın yeni mirası 
Avrupa'daki bazı ~evle~l~r 1918 

de harbı kendi lehlerıne bıtırmek
le. dünkü yazımızda anlatma;• 
çalıştığımız eski mirasın ~aricın
de bir miras ellerine geçırmeğe 
muvallak olmuşlardır. Bu miras, 
1918 muahedeleridir. 

Bu muahedeler, 1918 mağlub
larının topraklarını paylaşmak 
esasına istinad ettirilmiş ve bun
ların tatbiki yiJzünden iki impa
ratorluğun ortadan kaldırılması· 
na karar verilmiştir: Avusturya • 
Macaristan imparatorluğu ile o -
manlı imparatorluğu. . 

Şu var kii osmanlı ımparatoı 
luğunun tasfiyesi, gali~.devlet_!e· 
rin arzusuna göre degıl de turk 
milletinin arzusuna göre yapıld.!; 
ğından o meşhur ''şark meselesı • 
nin ortadan lcalkmasın• karıılık 
H absburg imparatorluğunun tas
liyesl Avrupanın ortasında gayn 
tehlikeli bir bölge yaratılmasına 
yol açmıştır. Ve otomatik olar•~· 
Balkanlardaki huzursuzluk, bır 
mihver değiştirme hareketiyle, 
ıarlctan garba ve A vrupanın orta
sına kaymıştır. 

o -A .. bugün Avrupa diploma-a.... " . l·-" sisinin lehçesine revızy'?n --
ve "antirevizyonizm" kelıaı.ted 
girmiştir. Ve biri silahsıs "" ten
'disine haksızlık «Jilmif otmasın-
'dan davacı diğeri silalılı "' k~n
'clinl 1918 mruıh«lelerlni tatbı~• 
memur görmek Ozere. A vrııpa. llıl 
parçaya ayrılmıştır. 

1918 den 1936 yılının son giln· 
• A _.,•ki bQtiJn 1erıne kadar vrup.u 

ili lomatik Jcombine~nlar. Avru
,,:'ttald bu ikililt1 istınatl «/egel· 
'iniştir. A vrupanrn bet bliyBk ~ev
i l ·ıahsız Jrüçllk devlet• si
l e~İ -;ü~k devlet yahud silah
ı• HçOlc devleti si1'h.çı% kil· 
ııtk tlnlet ile tehdid etmek sure. 

tiyle kendi polltik&sıaı yürfJtm .. 
ğe muvalld olmuştur. 

Son yıllanl• ise, teraküm e4en 
tehdidler, gittikçe hakikat "}muş 
ve bugün ortada, sllahsn bır tek 
devlet kalmamııtır. Bugün artılc 
bütün Avrupa tepeden tırn•l• ka-
dar silahlıdır. . • 
Bazı Avrupa devletlerın!n. bu 

yeni miraslarını lcoruysn amıller 
şunlardı: . . . 

1) 1918 muahede~erı ~ıstemı 
2) Milletler Cemıyetı 
J) Silahlıların silahları. 
Bugün bu liç amilin her üçii de 

zayı/lamıştır. . . 1 1) Muahedeler sıstemı sars!· 
mıştır, çüni'ü Almanya Verssıl· 
les muah«lesini son satırına~·
dar hükümden filen islc•t etmıt
tir Diğer muah«Ielerin de aynı 
ak;bete uframalan bir Zf'man v• 
fırsat meselesidir. Netelcım. Avus· 
turys, ordu yapmak hakkını ken
di kendine almıştır. 

2) Milletler Cemiyeti, müddet-
siz tatil edilmi§ bir müessese h8j 
lini almıştır. H•bel mes~lesln 
halledememiı lspanya iflenAne ka

y bugün vru
rııtırılmsmıştır. e 'ö ld 
,Wd• ber devlet, 1914 den nce 
gibi, Ki•li diplomasi yapmak usu-
lilne avdet etmiıtir. ,, . 

3) ''Silahlıların silahları dıye 
bir ıey katmamııtıı. ÇünlclJ A vru
pa' da her devlet silahlanmış ve 
silah yarışı. çoktan başlamıştır. 

Demelr oluyor iri 1918 de alınan 
miras ilamını, bugün hadi~el~r 
nakzetmiştir. Ve Avrupayı gıttık-
çe lı•plamakta olan huzursuzluk, 
mirastan lstilsde etmiş olanların. 
6'Jaia birinde buna iade etıMl• 
davet olunacül•rını bilmelerin
den ileri gelmektedir. 

Burhan BELGE ... 
f 

. Metak as; dört ağu tos dev 
:riminin daimi olduğunu söyledi 

(B ı 1 ıncı yl ) 
trrmaya varmı tı. H kım kapıtalı m ıle 
ekonomik s be unm takviye ct~ı~ 
parlamcntarı m u un bır zam n ıçın 
artılc ölmU tur. K pitah m, bugun ar· 
~ık memlckctlerın ekonomık muk dde· 
ratını idare ctm mektcd1r. Bu ahn az&
aı. umumi harbdan sonra gıttikçc daha 
fa la olarak, biz at devletler tarafından 
ele aluunıttır. Dirije ekonomi, parll· 
mentar&smin yataınaıını kaldırarak git
tıkçe pyrımaktadır. Her hangi bır par• 
+ı bugün artık sosyal ve ferdı ekono
mivl idare edcmemcktedır. Komünizm 
tdıtikcai olmasa dahi, parliıncntari ~ 
A ırupada artık yaşayamazdı ve nite· 
lf ım birbiri arkasına muhtelif bir çok 
devletlerin hayatından kalkmak~d .. r •• 

4 ağustosta vuku• gelen deği,ıklı· 
"iri • sebebi de, Yunan11tanda 

~ın ı ncı • 
!ComUniıtlerin artmaaıdır. KomUnı~ 
aarlh surette ferdiyetçi olan ele~enn 
karakterine uymryan vt Yuna~ııtana 
lıariçten ithal edilmit bulunan bır mal· 

d K 
. . mln bir çok tarfdarları. 

ır. omunız 

il 
. t devletın hiç bir suretle 

par mentanı .ı.·1 
•likalr olmadığı ıısiı faldrlerl te"°"ı 

k 
"d" B"ır çok erkek ve kadınlar etme te ı ı. 

moda diye komUnirıne katılmışlardır. 
Hattı Karun kadar zenıin olan ve ıe· 
liderini muntazaman atan bir çok aen· 
cinlef'İD komünizm propagandası yap
tıldannı gördük Maalesef gcnçb&ia 
büyllk bir kısmı lromUniane yakla,nnf 
•• bir kısmı iltihak emı,tir. ÇUnk 1-
ıençliiin ideallere ihtiyacı .. r~ır. H 
bulri ıençliğin en necib idcatlen mual· 
limler aruına karlfl'll1f olan klStG ::· 
calar tarafından yıkdm••tır. Eter • 
ınünbm zabitler arasına ıirmemi.-e• bu 
ubltlcr için bir şeref tf" .. 1ril eder. Fa~t 
lomilniım işçi smıf mdl ol.tutu 1 ' 
•ıkcrleri de a9 •amaya ~batanınıt•(r. 

k<>mUıılz rn. partl'1!entarbmin en u• 
f k meseleleri btıe hal etmekten ta• 
mamen iciz oldul nu ve uınamen ken· 
dlslne yan!ım etmekte otdutuau anla
dıfr nman. o derece cesaret bu)anlft'Ur 
lı:i. parllmentodaki komUnist mebusla• 
n, bafbakanlık dalreslncl• bil~ 
baırı tedbirler geri a maırll ~ar· 

ulannı cebren kabul ettırmek ıçın so
ka a meceklen tehdıdi de b ~unmuılar· 

dır. 
Bız s brın ıon radd aın kadar 

vardık 've ncak artık bır aut bile bek· 
lcmek muınkün olmadı ını anladı ~ 

d kl. tam bır uımle devrimi zaman ır , 
yaptık. Aldı~ımıı tcdbırler, kıral ta• 
rafından tuvıb edılm•• bulunmaktadır. 

Bız, bedefımi e varmaya azmetmit 
bulunuyoruz. Hedef&miı Yunanatta• 
nm kalkınmasıdır. Ve bu kalkınma, 
yalnız ekonomik deiıl fakat aynı za• 

manda sosyaldir.,, 
Bqbalran bundan sonra hUkümetın 

her sabada aldılı tedbirleri anlattıktan 
.anra sözlerine töyle devam etmiıtir ı 

- Hüldlmet çok aajlamda. HükUmetin 
bUtiln uaları, bealm sadık it arkadq
larımdır n aralarcncla da büyük bir te

sanüd yarda. 
HiikOmet, kıralm da tam emnıyctl• 

ne maliktir. Hiildlmet, kararlı ve de
vamlıdır. ReJim, Elen ıosyetealnin tam 

ve hakiki kallunmuına kadar deYUD .. 
dec:elrtir. O ıaman sıatcmimiz, eeld me-
todlara donmek suretiyle delıl, fakat 
y ni bır tekle doir inlri,af edecektir. 
O zamanki telDlil •temine fbncll ol· 
dulu 11 demaıoelar delil fakat yalım 
aüllettn meefuti n .. tanın eellmetinl 
dUfilnen mil~tba hakiki deleıeleri lf
tırak e eccklerdir." 

SOVYETLElrDE. 

o"reı • M~• luulıulunda ) eni 
. bir Mdlıe 

JıloskoYa. 1 (A.A.) - Tas a,an11 bil· 

diriyor: 5 eyllllde. SoYyetler Wrqlala 
Tokyo bU,uk elçlll B. YureneY B. Ad. 
tayı styaret ederek japon • llaaplaw 
kunetleri tanfmdaa '"1et laududu
nun lJirsok defa tecariM uiralllll obu
llndan dolaJI, nlallan •,anlr. ..... 
toda bulnN9upr• mp, llltflrlıılWt 1Ma 
pbl bldileleriD .............. igla 
ilam pıea bd tedbirlerin al""""'"' 
11tem1ftir. 

ULUS 

TORLO HABERLER 

Bereailyanın kurtulllf yddönümli 
Rio de janeyro, 8 (A.A.) - lıtildll 

bayramı, bu yıl, ıimdiye kadar 18rillme· 
mit büyük bır törenle kutlanmıt ve dev· 
Jet bqkanı bu vesile ile memleketin 
kültürel, aoayal ve ekonomık kalkınrna-
11 ve inkipfı hakkında halka büyük bir 
hitabede bulunmuıtur. 

Pren•e11 Jaliana nifanlandı 
Lahey, 8 (A.A.) - Resmi olarak bal· 

dirildiğine göre, Hollanda veliahdı Pren· 
eeı Jaliana, Lip-Bıcsterfeld Prens Bern· 
bard ite nişantannuıtır. Prens Bcrn
hard. son Lip prenalıti bükUmdannm 
kardeşinin oğludur. Prens 25, Preneeı 
27 yapndadrr. 

SON DAKiKA: 

FRANSA.'DA: 

)'eni bir yÜ..nuJ rekoru 
Kazablanka, 8 (A.A.) - Yüzikü Ba· 

yan Tereı Blando, sırt tlatU yüzme .,.,. 

hflllda yü.ı metrede l dakıka 20 uni· 

yede binncl ıelmit ve bu suretle bir sa· 

niye farkla Franu kadınlararasc reko· 

runu Janmıtır. 

Abdülkerimin ıerbe11l 
bırakılmadı 

l>aris, 8 ( A.A ) - Somurıeler ba· 

kanı, AbdUlkerimJn fraasrır hillriimcti 

tarafından serbest bırakılmıt oldutunu 

bir kere daha yalanlamaktadır 

Sovy t ordu unun lin kd ki mane ralan 
Jıloskova, 8 (A.A.) - Taı &Jan11 bıl· 

diriyor: 
Sovyetler Birlıtı mıW müdafaa ko· 

mıaen Sovyetler Bırlii• )ı(areplı V oro· 
9ilof ve keza marepl Tukaçevski, Ece· 
rof ve Boudıyenni, bcyP Rusya kıtala· 
nnın manevralarrdda butr bulunmak il· 
zere dün Miruıka vannıtlardır. 

Yapılan mitinıde, Vorofllof Beyaz 

Rusya i!çilerinl kmlorduya birlqtiren 

sozülmez baibn kaydettıkten sonra de

miıtir ki: 
• HenUır çok dupıanımız vardır. 

Diifman, fqiım memleketinde yurdu· 
muza taarruza hutrlanıyor. Varsın ha· 
zırlanun. Çok ıamandanberı mukave
mete hazır bulunuyorus . ., 

Vorofllof un nutku bırçok defalar 

yap scslenyle ve alkqlarla kcsilınittir. 

Keza. dördüncü kolordu kumandam 

ıeneral Luza'nın batkanlılında bır çok 
ıüel heyet&le, ıeneral Uavel'in bafkan• 
lıtmda bir inıiliz ve ıcnel kurmay bat
kanı muavini ıeneral Şvaysgot'un bat
bnlıtmcla hır f rlftlll sllel heyetı de 
'Minık'c cctmltlerdlr. 

B. Landonun ehemiyetli bir nutku 
Wichita. Kansu. 8 (AA.) - Cu

muriyetçilenn reıaıcumur namzedi olan 
..U B. Landon, "11 bayramı., mUnuebc· 
tiyle amerikan leJyonlanna hitaben bar 
nutuk Miylemittir. Mumaileyh. irklar a
raamdald rebbetten bahsctmıı ve eı· 
cUmle demittır ki: 

"- Ma id Am nk daka ı rot t n
lar, katoh ler ve ) h dıl r } nyana ça
bpyorlardı araJ&nnda ıyi komt luk var• 
dı. Son a mani rda ırk r uı akı e· 
icabet ve ıd y ti alCYle d nn k mak
sadiyle ba ı t büsler p ı ı rul· 
du. Bunun en buyük ı b bt, ba Avru· 
pa memlek ti nnd te huri ı g rul 

1 
itisaf uhniyeti ve aym samanda bütün 
dilnyanın alnirlerlnl yerinden oynatan 
iktıudi ıerilemcdır. 

B. Landon, Amerıkanın kendıııni a· 

llkalandırmayan herbangı bır 'barba sü· 

rliklenmemcaı lirım geldi~tnı Ulve et· 

miıtır. Sıyas mUşahıtl r, bu nutku çok 

chcmiyctlı addetm kted rler. Çunku bır
çok ıa tcler, B. Landon u yahudı •· 
l ybtarlı ı Ue itham etmekte ve k di
ıınin cum r r alil• makamına 1 1 
nan Am rika n h rba gı bır Avrupa 
harbına i tırak etmeıı t hlık mı 

raca ını ıdd a eyi mckte ıdıl r 

Finlandiya başkumandanı Londraya geliyor 
• 

İngılt eye mUhım ıl· 
lah sıparı 1 rınde bulunmuttur. Bu hal, 
mareşal n a areti ıebeblnı izah etmek· 
tedır. 

a yona) • So yali t kongre i h11eofuı 
Bertin, 8 (A A ) - Sekizinci nas o-1 

nal • aoıyalist kongrea& yarın saat ı ı de 
Nurember(de açılacaktır. Daha dün 

ttal a Cene re 
Roma. 8 (A A ) - Mılletler cemi· 

yeti genel ackreterı bugün Kont Cıano 
lle ikinci defa ıörUfmilftilr. 

B. Avenol ün burada perşembe gil· 
nüne kadar kalacaeı bildırilmekteJir. 
Kendıai. yaptıiı 1 rilfmclerden pek 

aktamdan B. Hıtlerin tehre c lmeıı il· 
zerine bütün kiliıelerin çanları çaimıt· 
tır. Şehir bayraklarla donatılacaktı .. 

na ıl k? 
nikbin bır aurette bahaetmi tlr. 

iyi mallımat alan mahfUlerde, ha l ı 
me1eleaindeki ırorlu1dar berttraf edıle· 
bildıli takdirde, İtalyanın Cenevre ile 
lt beraberli nie tekrar ha lamaya hı· 
aır olacair blldirilmektedır 

Filistine yeniden asker gönderiliyor 
Londra 8 (AA.) - lncilterenin 

Pilistinclekl slyuetınl izah ve tctrlh e
den usan bir vasikanın neırt ile ıene• 
ra1 Dll'ia Fdlltiadekl ingiliı kuvvet
lerllıün bqkuıDandanlıfına tayin edil· 
mit oldu Ula oluamuttur. 

Ne,..edilen nslbc1a Pillstine blr 
fİrb asker ı&ıderileceti beyan ve mil· 
Ja1ım milularda ubrt kuvvet g6nderll• 
...ınıa ... l ... lrldara nihayet ••rece· 
I' " bir mtlcldet sonra tayin ed lecek 

bastien 
.,, Hend•J• 1 (A.A.) - Burada dola
... blr ..,ıa,. slN. Ben Sebutlen mil· 
dafll•rl. mllll,.tpenerler umumi af ı. 
lbml tlMlalcl ettlkletl takdirde .. hrl 
taJui1t .-wıJI" nlline olarak tutu
ı.. •• dırl a&•&memey1 ndeden Wr 
~ pdermitltrcllr. 

olan tabk kat komi,yonunun ıllatın 

ltlerin•n b 11i makaadiylo meuiye bat

Ji·maıını ko:;.yl .. tır.ac tı Umt 'ı ııhır 

' lunmakt:ıdır 
Komi~ en, yahuoılenn, a a tar n tl· 

lu\yetlerin , taleblerlni dlntiycr.ck Yt 

bunları ratn.in etmek ve bUtUn alikalı· 
lar araamda çok samimi Ye baa ıfçll mil· 
nuebetler k.ırabllmek için tav "1eler· 
ele bulunacaktır. 

lim olacakmı ! 
Burpa. 1 (A.A ) - Mllliyetpcrver· 

lerln tayyarelerl, Madrid'e, kayıdsu •• 

prtaı• teıallm• davet eden beyanname. 

ler n mllllyepernrteı taraf ındtA lyal 

Milmlt bölcelerl ,a.terir haritalar at

mıtlardır. 

SA'\' 

INGILTERE'DE: 

FU.ıi,.. giden uhrler 
Londra, 8 (A.A.) - Filistine ıönd\ 

rtlecek olan birinci fırka aaker kadrosu· 
nu normal hadde çıkarmak için qafı 
yukan ÜÇ bin kadar ıhtiyat hiırmete da 
Yet olunacaktır. 

1'.ıbrı•la im vveıU bir 11urni:stm 
kurıılın nr 

Londra. 8 (A. 
A.) - Deyh He· 
rald ıazetcsının 

bildirdiiıne göre. 
imparatorluk mu· 
c1afu komiteaı. 
pek yakında, Kıb 
na adaaında ka· 
ra. deniz ve hava 
kuvvetlerı ı ç i n 
kuvvetlı bır us Kıbrrsta Ayasol· 
yapılması mesele- ya camiı 
al ıle utrapcaktır. Deniz üaal 
Tamaıusta lımanmda vücuda cetinle
cektir. Aynca, llbumu takdirinde Ak 
denbin prk mıntakuında her yere IU
aumlu kıtalar ıotlayabilınek ıçın Krb
rıata kuvvetli bir prnilon da tqkıl o.. 
lunaeaktır, 

f ilİ•Iİn~ ör/ı idur,. iları 
edilmedi 

Kuduı, 8 (A.A.) - lngiliz fevkali· 
de konuacrlili, Fibstinde örfi &dare ilin 
edilmiı olduiunu yalanlamaktadır 

Mak Mnltonrın mulaalt~ı•H•n 
dün başladı 

Londra, 8 (A.. 
A.) - Geçen tem· 
muzun on altıncı 
günü Hayd Park· 
ta tevkıf edılmıı 

olan v ' B• ba· 
kanın hayatını \ e 
malını tchhkeye 
koymak niyetıylr 
ü erındc aıl h ta 

•ımak ve umumı • 

ITALYA'DA: 

B. Avenol, B. Ciaııo İlf! lwrm ıu 
Roma 8 (AA) 
Havaı aJa ar • 
dan· 
Harıciye Na rı 

B. Cıano, d n ak· 
pm Mılletler C • 
miyeti Umumi 
Sekreterı B. A· 
v not'u kabul et· 
mi tır 

Sıyul mahfıl 

1 r, !talyanın Mı • 

!etler Cemıycıtt B A v~nol 
hakkındakı te ının Ha tıatan harbm· 
dan sonra B . Muıolını tarafından ıo· 
çen mayıs ayında Deylı Meyi g;a cteı.i 

muhabirine yapılan yanal ıl uah 
v t ıh odu un 
maktadır 

O aman B. M aolını d dl • 

tı. 

"- Mıl tler Cemıycta, mcvcud olab. 
hr ve olmalıdır da, fakat vuifesı ehn· 
dekı kuYVetle mılletlorın ıhtiyaçları ve 
Avrupa m&llctlerınin vaııyc:•lerı bak 
kında mU.bet hır zıhmyetıc uhib olma· 
lıdır.'' 

Bu l>cyanat bır reform fıkrım &hd 
va etmektedir. Fakat Roma bükilıMd. 
bu ~kri resmen ortaya atmıf olan la 
ıilterenan ıundiye kadar hiç bir teklif• 
te bulunmamıt oldutuna i .. rct etmek
tedır. 

Roma. Hıbcfıatanan MıUetler Ceali
yetınden kayıt ve f&rtlız kapı 4ıpn 
eddilmesl huıuıunda evhama kapı .... 
maktadır. Yalnız babef heyetinin c..&. 
yetin meuiılne ittirak etmlyecellal • 
mul etmektedir Bu f&l'tlar altm• t. 
tal1an hcyttlnın c:e-.ncte buh1n1n•ı 
temin edllmlt olacakt r 



SAYFA 4 ULUS 

J'tl l•nılelwt ıwswsı 

Egelileriıı 

toı>landığı ılıca 

z ·,. ~ uvarı ve 
yurd kalkın mas' 

(Başı ı. incı sayfada) 
. ıll 

''Endüstri milli inkışaf ıç ıeı' 
Aydın, (Hususi) -

Vilayetimizin bir çok yer:lerinde ılı
c.a ve içmeler vardır. Bunların en başın
da gelenleri Nazillinin Burhaniye köyiı 
ılıcasiyle iki yıl önce 1zmirden alınarak 

ilimize bağlanan Bozköy yanındaki 
( ElengüJlü) ılıcasıdır. Bu ılıca gerek 
mevkiinin güzelliği ve biri kükurtlü, 
diğeri çelikli iki kaynağı ayrıca bir de 
içme kaynağı, beş altı çamur yeri olma
sı ve lzmirin Şaşal suyu ayarında bir 
menba suyuna da yakın bulunnıası iti
bariyle en önemlisidir. 

İspanyada rejimler mi1cadelesi ve insanlık 
. d'' . . . ,. Hangi stnl mur en ustrı ıçın .. şııı' 

ne Kadar ihracat yapılmış. çalı ııiJi 
. · ğreııc 

zı nasıl gelişmiş; hepsını 0 
1 

rıll 

ispanya hadiseleri, Avrupa gazetelerini birçok bakımlardan İ§gal ediyor. Bunların btı§lıcmı orada 
harbın bir rejim mücadeleli olmasıdır. Harb usullerinin inıani olmayışı, harbın bütün Avrupaya ai
rayet etmen ihtimali karşısında Avrupa devle derinin bu kanlı hareketlere müdahale edip etmemeıi 
noktaları da en fazla miinakCl§a edilen hususlardandır. lspanyol ihtilalinin her bakımdan milletlerarası 
olan ehemiyetini tahlil eden türlü tefıirler araıında Faslıları tekrar ispanyanın fethine götüren tali 
cilvesi de ehemiyetle kaydediliyor. lspanyol laıistlerinin organizasyonları hakkındaki maliimat da 
dikkate değer. 

.. k . . kan soba a ruz; tur antrasıtı ya 
tırdıları, türk refahının bir ile• 

sırrını fısıldıyor gibi.. d ,; 
ka)' c 

Sırasr gelmişken şunu . f.,ıt' 
gerek ki: 1936 arsıulusal tzırıırutU!l 
da en iyi göz önüne konan. b -"" 

f .. . 1 h' d'l ihracat _JI' crruatıy e teş ır e ı en .. rJ""'._ 
rımızdan biri ve belki birincısı ~ 

Gerek Burhaniye ve gerekse Elengill· 
lü ılıcaları hm.usi idare tarafından ida
re ve müteahhitlere icar olunur. 

Burhaniye ılıcası her bakımdan gi
denlerin istirahatini temin edecek az 
çok tesisata maliktir. Fakat Elerıgüllü 
ılıcası çok ihmal edilmiştir. Geçen yıl 
biraz tamirat yaptırılmıştı. Bu yıl viUi
yet büdccsinden burada bazı tesisat ve 
ilaveler yapılmak üzere 2000 lira ayrıl
mıştı. Fakat suyun kafi gelmiyeceği dil· 
şiınce$iyle bu para mekteb inşaatına ve
rildi. Bu ılıcayı yılda bin beş yüzden 
iazla aile ziyaret ediyor. Buıılaı ın iç.in· 
de on beş gün kalanları oluyor. Kükürt
liı suyun ikisi kadınlar, ikisi de erkek· 
ler için dört banyo yeri vardır. Çelik
lı suyun ne vakit yapıldıgı bilinmeyen 
hareketi arzda çatlamış çok muntazam 
bir banyo yeri vardır. Buda gösteriyor 
ki bu ılıcadan çok eski zamanlarda da 
istifade ediliyormuş. 

AvruJ><ı ı·e l.~pwıyu 

Taymiı gazetesinin ba§malcaleıinden: 
Muhtelif ispanyol cephelerinden gelen haberlere bakılacak 

olursa askc;ri vaziyette ehemiyet vermeğe değer bir değişiklik 
yoktur. İki taraf da ufak mikyasta muvaffakiytlerden dem 
vuruyorlar. İki t~raf da şehirleri denizden, karadan ve havadan 
bombardıman. edıyorlar. Hükümet taraftarları kiliseleri, fisiler 
hahstahanelen topa tutuyorlar. Şüphe edilen adamlarla, sorgu· 
ya çekilmemiş esirlerin kurşuna dizilmeleri her iki tarafın da 
İspanyayı yeniden diriltmek hususundaki iddialan ile alay eder 
yollu birer hareket oluyor. 

... İngiliz hükümeti, kendisini alakadar etmeyen ispanyol si
vil harbma karşı tam bir bitaraflık siyaseti takibine karar ver· 
miş ve bu karar Fransada gayet iyi karşılanmıştır. Bu müdaha
lesizlik siyaseti hem müspet, hem de ehemiyetlidir. Milletler
arası münasebetlerin selameti muhafaza altına alınmış olur. 
Harb zamanında bile böyle müdahalelerin aksi neticeler verdiği 
Rusyada ve Yunanistanda görülmüştür. 

Sulh zamanlarında ise başka devletlerin iç işlerine burun 
sokmak felaket doğurmaktan başka bir şeye yaramaz. 

Kendi işlerine başkalarının müdahale etmemesini bir pren• 
sip olarak ilan eden devlet şefleri, eğer bir başka milletin işle
rine karışırlarsa kendi prensiplerini kendi elleriyle bozmuş o
lurlar. 

Müdahale etmemek siyaseti, İspanya için en iyi, Avrupa için 
en lüzumlu siyasettir. 

Aydından başka Tire, Ödemiş, Ku

şadası, Muğla ve Denizliden bir çok 

)'urddaşların toplandığı bu ılıcaya va

limizin ve daimi encümenimizin 

himmetlerini esirgemiyeceklerini uma· 

rız. Bu ılıca bu yıl il bUdce&ine 1400 li· 
ra getirmiştir. Fakat lıuraya 4.5 bin li

ra barfolunursa bu para iki yılda alınır 
vç ilimiz için daimi bir gelir kaynağı 
~ıur •.• 

Primo de Rfrem'nm /<ışisı tt•şkiliitı 

Aydııı 
nodern 

ve 1 azilli de 
lıaı)isaneler 

Aydın, (Hususi) -

Hapishaneler genel mufettişi B. Mu

tahhar dün vilayetimize gelerek Aydın 

ve Nazillide yapılacak asri hapishane

ler üzerinde ınceltmelerde bulunmuş· 

tur. Bir zamanlar mevcudu sekiz yüzü 

geçen Aydın hapıshanesi evvelce aske

rı delıboy olan altlı üstlü iki salondan 

ibaret binadadır. Yersizlikten muvak

kat tevkifliler, ceza alanlar, katiller, ka

bah.atliJer, borç için hapis cdileıılcr 

hepsi aynı binada bulundurulmaktadır· 

lar. Yalnız muddeiumuıııilikce, biııa ı

çinde yaptırılan tadillenlen sonra bun· 

Jar mümkün mertebe biribirinden ayrıl· 

mışlardır. Halk yıllarclrr Aydında bir 

hapishane yapılmasını bekliyordu. B. 

Mutahharın tetkikleri Aydının v .. Na· 

;dilinin bu çok önemli 
:ya' rı fa kotarılacağını 

No 

CF 

ihtiyaçlarının 

müjdeliyor. 

52 

La Populafrc g azetesinin ispanyaya gönderdiği muhabiri 
Jean - Maurice Herrmann oradan gazetesine yazıyor: 

İspanyol alayları (Falanga Espanola) adı verilen İspanyol 
faşist'liği tanıdığımız benzerlerine pek benzemektedir ve men
subları kalabalık oJmamasma rağmen isyanın ba!llamasında fa· 
al bir rol oynamıştır. 

Eski diktatörün oğlu Primo de Rive ra tarafında idare 
edilen bu hareket, 1934 de, dört ay önce kendisi tarafından 
kurulmuş olan (İspanyol alayları) teşkilatiyle "milli sendika· 
list hücum taburları" nm birleşmesinden dogmuştur. Bu tc· 
şekkül, şeflerinin ifadesine nazaran 150.000 azaya sahibti. Bu 
seneki seçimlerde yalnız dokuz vilayette namzed göstermişler 
ve ancak 50.000 rey toplryabilmişlerdir. Bu azlığa sebeb ola
rak da azalarının ekserisinin kanuni seçim yaşından daha kil· 
çük olmasını göstermişlerdir. 

''Birleşik sosyalis t gençlikleri" merkezinde, bu faşir.t teş
kilatın propaganda merkezinde e]e geçirilmiş olan mebzul ve
sikaları gözden geçirmek fırsatını elde ettim. Faşist matbu
atın eski bir erbabı sıfatiyle gördüklerim bana aykırı gelmedi. 
Aynı nazariye. aynı kaba kin, aynı sivil harb organizasyonu. 
aynı isterik mistik. 

İstinad ettikleri prensipler kavgacı ve ölçüsüz bir milli
yetçilikle meşbudur. "lspanyanrn ulvi realitesine inanryoruz ... 
Rir imparatorluk istiyoruz. ispanya içirı Avrupada iistiin bir 
me\•ki istiyo"rıız." 

Beyannamenin ilk maddelerindeki bu militarist tarafa dik
kat edelim. Bu. son hadiseleri izah hususunda faydalıdır. 

. ''İspanyol alayları", partinin hükmü altında mutlakıyetçi 
bır devlet yaratmak ister. Bu faşist devlet aileler, belediyeler, 
korporasyon ve bütün sıyasal partilerin ilgası esasına istinad 
eder. 

. S?syal program fransız faşistlerinin lideri de Laroeques'in
kını .andıran bir müphemliktedir: hayat seviyesini ıslah et
~ek. şahsi mülkiyeti komünizme ve ''ispanyol kapitalizminin 
ıfratlarrna karşı,, korumak. 

Fakat bu program arkasında neler saklı olduğunu ilerde 
göreceğiz. 

* "' ... 
Bu fa§ist programını muzaffer k ılmak için ''İspanyol alay-

~~~· y~v~l~:ımızm _büyüdügü yerler için dö
guşmusuzdur; s.en ıse böyle bir şey yapma
dın. Bunun yerme sen denizde orası senin 
bur~sı benim dolaşıp durmayı tercih ettin. ' 

Nurettın ARTAM 

Öteki foklar bu sözlere güldüler. Gene 
~ok da başını bir taraftan bir tarafa sallama: 
ga başladı. Bu fok, henüz o yıl evlenmişti ve 
bunun, hakıkında pek fazla yaygara yapı
yordu. Jİmdi arkasında bıraktığı fokları düşün

?1ege başlamıştı. Her ne kadar şimdi acele 
ı~e N~~stoşnah'a geri dönmek mecburiye
tı~d~ ıdısc de artık keşfedeceği yeri keşfet
mıstı ve sorula b'' ·· . ~ . n utun suallere cevab vere-
bılecek hır halde idi. 

Ağır yüzmediği halde yu d d.. . 
1 

.. .. r una -onmesı 
tam a tı gun surmüştü Den· 1 bo 

l .. a·· . ız ars anı ynu-
nu c oner onmez ilk karşılaşt ~ k' 

ıgı ırnse o-
nu bekliyen dişi fok olmuş ve g·· ı . a' k' 

1 d k d
. . . oz erın e ı 

parı tı an en ısının aradığı ovayı buld _ • 
nu anlamıstı. ugu 

Lakin Hollusçiki'ler, babası deniz avcı 
ve bütün öteki foklar, Kotik aradığı yeri b;1

1
_ 

duğunu söylediği zaman gülüp eğlenmişler 
J<endi yaşlarında genç bir fok demişti ki: ' 

- Pek ala Kotik, fakat sen kimselerin 
bilmediği bir yerden buraya gelemez ve bize 
böyle bir t ekl ifte bulunamazsın. Düşün ki 

Kotik: 

- Benim uğrunda döğüşeceğim bir yav
ru y~va~ Y?k, dedi, fakat ben sizin hepinize 
emnıyetlı hır yer göstereceğim. Oraya var
dıktan sonra artık dö~üsmcie ne lüzum ka
lır? 

Genç fok; 

- Eğer sen dediğinde ay.ak dirersen be
nim hiç bir diyeceğim kah;naz, dedi ve sura
tını buruşturdu ve birden Kotik: 

- Eğer l<.azanırsc.m benimle beraber ge
lecek misin? diye sordu. Bu çekişmeden pek 
ziyade öfkelendiği için gözlerini yeşil bir J

şık bürümüştü. 

Öteki genç fok kayıdsızca: 
~ · - Pek ala, dedi, eğer kazanırsan gelece
gım. 

Gene fok bu fikrini değiştirme:!e vakıt 

ları" tamamiylc askeri bir şekilde organize edilmiş ve tama
rniyle mutlakiyetçi bir disipline tabi tutulmuştı.f. 

Aza ve militan diye ikiye ayrılan adamlardan aza olanlar : 
en az yirmişer kişilik mahalli komiteler halinde teşkilatlan
mıt<.lardı. Militanlar da tıpkı fransız faşist teşkilfi.tı gibi aske
ri birliklere bağlanmışlardı. Bütün rütbeliler, bir rütbe büyük 
mafevk tarafından tayin veya azledilirdi. Bu hiyerarşinin ba· 
şmda bir genel sekreterliğin yardrmiylc mutlak bakim olan 
ef (Jefe) vardır. 

''Falanga Espanola" nın bir arenası vardı: Bir öküz boyun· 
duruğu üstünde yelpaze şeklinde beş ok. Roma usulü selamı 
kabul etmişti. Üniforması beyaz gömlekti. Azaların hüviyet 
varakaları sahibinin fotoğrafiyle parmak izini taşır ve her ay 
vizeye tabi tutulurdu. Teşkilatın taşıdığı ismin ilk hafflerin
den mürekkeb olan ve ''iman'' manasına gelen "Fe" kelimesi
ne hala Madrid duvarlarında rastlanmaktadır. Muzip işçiler, 
tebeşirle bir "o" harfi iUivesiyle bu kelimeyi çirkin manasına 
gelen "Feo" şekline sokmaktan hoşlanırlar. 

Faı:.ist teşkitS.tın propaganda :faaliyeti pek genişti ve vatan
perverane nümayişlere inhisar etmiyordu. 

Sivil harbı ateşlemiş olmanın hazin şerefi ona aiddir. Bu 
teşkilatın azaları tarafından işçi militanlara karşı işlenmiş o
lan cinayetler sayısı7dır ve bu cinayetleri o, kendisi için bir 
şeref addederdi. 1936 senesi için neşretmiş olduğu takvimin 
her J!Ünü hizasında yıldönümü olduğu bir kanlı vaka hatırla
tılmaktadır. 'Görmüş olduğum arsivlerde yalnız böyle çarpış
malarda yaralanmış veya ölmüş olan lig mensublarmın değil, 
avnı zamanda onlar tarafından öldürülmüş olan insanların da 
resimleri ve vakaya aid mütemmim mal\tmatla, bu vazifenin 
kimll'r tarafından başarılmış olduğu hakkında sarahat mev
cuttur. 

Onların anladıkları manada bir "miUiyet'' mezhebi bu ci
nayetler için bir mazeret olamaz. Fakat bu mezheb de, enter· 
nasyonalizme karsı ayaklanırken, hürriyete karşı olan dikta· 
törlcrin enternasyonalizmine, şiddet ve harb enternasyona
lizmine müzaharet etmekten çekinmemiştir. 

Bu hususta en karakteristikleri arasında intihab edilmiş bir 
delil zikredeceğim. Bu, bahsettiğim dosyalardan birinde bul
duğum geçen şubatın 19 tarihli bir mcktubtur ki tercilmesi 
şudur: 

Aziz arkada , 

Bülteninizde ışu haberi neşretmenizi bilhassa rica ederim: 
''17 ışubat pazartesi günü, sabahın ilk saatlerinde, halkçı 

cephe unsurları tarafından Madrid'in muhtelif taraflarında 

nümayişler tertib deilmişti. 5 ila 6000 kişiden milrekkcb bun· 
ların en kalabalıklarından biri hapishaneye doğru ilerledi. 
Kafilenin başında üzerinde beyaz harflerle "af", "yaşasın 
halkçı cephe", "yaşasın Rusya" yazılı kızıl levhalar taşını· 
yordu. Bunlar hapishanedeki marksic;t mahpusları kurtarmak 
istiyorlardı. 

"Nümayişçiler Hilarion Eslava sokağında Princesa köşesi
ne vardıkları zaman, içinde dört mavi gömlekli bulunan bir 
otomobil meydana çıktı, bunlar, ellerindeki otomatik tabanca
ları halkın üzerine boşalttılar ve "İspanya ayaklan" diye hay
kırarak kaçtılar. Neticede beş sosyalist öldü ve ı 7 marksist ya
ralandı.'' 

Önceden te§;ekkürlerimi kabul etmenizi rica eder ve sami
mi bir milli • sendikalist selamiyle sizi selamlarım. 

(İmza) mübadele ~fi 

Bu eşkiya vakasının hikayesiyle iftihar eden ve bunu ilan 
etmeye çalışanlar hakkında tefsirlerde bulunmaya hacet yok
tur. Fakat bu rica mektubu kime yazılmıttır. 

Roma'da via Botteghc Oscurc, Palazzo Cactani'de doktor 
Guido Baroni'ye. 

B.u Gu~do _Baroni, ''Roma'nı~ üniverselleşmesi için aksiyon 
komıtelerı" nın haftalık bültenınin yazı işleri müdüründen 
başka biri değildir. 

Esasen '.'Falang~ Espanola" nın Manuel Garruego Gallego 
~rafınd_aı:ı ıdare edılen yabancı faşizmlerle irtibat için hususi 
bır servısı vardı. Pedra Real Arribas bilhassa İtalyanlarla mü
nasebette bulunmaya memur edilmişti. 

lerimizdir : Kömüriş'in. turk .ı 
. 1ıııv• 

madenleri ı:irketinin. tznıır 
"\)Ortu'nuıı maden kısmının, Keçı bil 

kürtlerinin teşhirinden maada. 
maden nümunelerimizi gösteren, 

·rii1 · " Fuardan bir gece go 

fh bir 
araştırmalar hakkında etra fi~ 
veren, maden ihracatımızı gra "11°'! 

. . " p• 
tesbit eden "madenlenmı:ı b 
var: Birçoklarının bu eskide~ir -ıoı' 
var mıydı? diye sordukları.. r ~ 
plak kayalığın içinde bir done .,e K' 
ağızda linyit dolu bir vago~et ra~ 
de nümuneler ve grafik}er~tı b\JfJ'" 
kapı tam ocak ağzı: tarn bır 111sı sıt'
taklldi. Madenleri konuşturrnabit lı'f' 

. d matını 
rına ermışler.. Fuar a ıte. ·1sye ..M 
ka, zengin ve kalabalık vı .11 f•Y~_ 

. trnenı ~ 
arsıulusal fuarda teşhır e 1c .,;1'Y- _ 
ve lüzumunu kavramış b~rç~alar• ftf' 
]erimizin ticaret ve sana}'• 0 arafıl1~ 
hususi teşebbüs firmaları t rnle~ 

• n • rıtC ti 
hazırlanan birçok pavıyo • }ts\Jııe 
mizin muhtelif mamul ve rna dok 

.. .. .. k .... ernleket ,. 
goz onune oyuyor. ıvı da en" 
macıhğı. ve dericiliği. bu ~r~ temsil 
en güzel ntimunelerle en 1> da ı;' 

. . · · başıfl t dılen sanayı şubelerının !1l1ıı 
yor. Tütün. incir ve pamukla:~, J r 

hir eden pa"·iyonlardıı da daıbatılı t 

b kala k&vdeden v~ sevinen ı r 
·ıı lanı yor. ,eflll 

nat a 
Aydın paviyonunda. sa .iD' 

· )aı ı bertaraf, ılık ve ışıklı bır .,ereb' 
bütün dünyaya ağzının ta_dın~kırıfl~ 
cek tek ş.ey inciri Erganı . ar ıt'l'fsl 
bir tepsi içinde sunan ihtıY 
resmini zcvkJc seyrediyoruz· •daJcİ 

Samsun paviyonu. Sarosıırı uıtil"J 
tün mahsulfit ve mamulatı.bıııııcl 
kiremite kadar. hiç alaca h·r etııı' 

teŞ 1 
hal almadan. derli toplu. 

bulamadı. Cünkü hiddetlenen Kotik'in üze
r~nc at~l~asıyle dişlerini yağlı ensesine ge
çırmesı hır olmuştu. Ondan sonra düşmanı
m kumsaldan aşağı sürükledi; orada güzel
ce hakkından geldi. Bunun üzerine Kotik, 
bütün foklara haykırdı: 

. dO)'ı.ılf11' 
dişi parlıyor. O bu haliyle seyrırıe 

11 
derecede guze1le~ıyoı uu. ·ocııg'111" ıı 

Babası ıhtıyar denız avı:ısı. " 0 LJJ111 

yaşlılara da, gençlere de her tanuta 

. - Geçen ?eş mevsim içinde sizin için e
hmden gelenı yaptım. Sizin içinde emniyet
le yaşayabileceğiniz bir adayı aradım bul
dum. Fakat sizin ahmak kafalarınızı, b~yun
larımzdan koparmadıkça buna inanmaya
caksınız. Fakat ben şimdi size öğretirim . 
Kendinizi iyi gözetin! 

Her sene on bin fokun birbiriyle dögüş
tüğünü gören Limmerşin, ömrüncie Kotik'
in yavruların yaşadığı kovuklara hücumu 
gibi bir manzara görmediğini bana söyledi. 
Beyaz fok, en kuvetli deniz avcısının üzeri
ne atılıyor, onu gırtlağından yakalayıp yere 
çalıyor, nihayet "Aman!" dedirttikten son
ra onu bırakıp başka birine geçiyordu. Ko
ti.k, bili>:ors~?uz, öteki büyük foklar gi
bı senenın dort ayını aç geçirmemiş ve de
rin denizlerde yaptığı yüzmelerde idmanı
nı artırmış, dahası var, şimdiye kadar hiç 
döğüşmeınişti. Dögüşürken beyaz yeleleri 
diken diken oluyor, gc:>Zleri ışıldıyor, büyük 

attırdığını gurunce seslendi: ndisİ 1'.~ 
- .t>ir anmak olabıhr, ıakat ke ıı.ıı11' ))1 

sal üzerinde en ıyı döğuşçüdür. u,g JJ .. 
bana ilişme 1 O seninle beraoerdır ·erdi. O' 

Kotik, bir kükreme ile cevab v bİ! .,_O' 
tık ihtiyar deniz avcısı, ağzınd3~311•ıe, !:.r 
motif gıbi soluyor, bu sıracıa :Mat raf•,,... 
tik'le evlenecek olan dişi fok, bir ta batcıf"" 
yor ve erkeklerine hayran hayrarı ~ 
du. .. 11et )'it 

Dehşetli harb oluyordu. Çürık:ıeceJJA 
de karşuarında başlarını kaldı~a bı ral<~ 
tek fok kalmcaya kadar döğüŞU ~ğJ 1'' .. 
lar. Ondan sonra da yanyana 

1 
dol 

kumsl üzerinde bir aşağı, bir yukar ,r1_• 
lar. isıer U .. 

Geceleyin taın şimal ışıkla~ı, :,yaft11' ol• 
smda yanıp sönerken, çıplak bır dBğatJ ,. 
zerine çıkan Kotik, etrafta dant18r3fı ~,ıı 

h r ta muş yuvalara, parçalanmış, e . ôf 
yan foklara baktı. eğiJtll 

- Şimdi, dedi, onlara öğretec 
rettim. "ar> 

(Sonı.1 
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Tarih deki garib 
xxv 

vakalar 

Yazan: Ma:z KEJIMERICH 
1491 de kıral birinci l\'la:ximilian giı· 

aeı Anna von Bretaghe ile evlenmişti. 
ll'akat bu izdivaç tamamiyle icra edile· 
lncmi,tir. Çünkü Fransa kıralı sekizin· 
el Charleı rakibi olan güveyinin niş n· 
lıırnr Fransadan geçerken verdigı so· 
aü çiğniyerek yakalatını§ ve kendisine 
•lnııştır. Kadının büyük mirası ona Lu 
ahde vefasızhğı ve ırza tecavüzü yap· 
tınnış olacaktır. Netekim elinden bu 
Tunus gediğinin gittiğini gören Maxı· 
nıilian Fransaya derhal harb ilan et· 
nıiştir. 

* Azizelerden Elisabeth'in nikih kıy· 
!naga gelen AquiJeja patriği Bertbold 
bir kontesin ırzına tecavüz etmişti. İn· 
tikam almaga gelen kont nikahın kıyı· 
lacağı macar sarayına sokulmuş, ve 
patrigin hemşiresi olan macar kıraliçe· 
•i Gertrud'u, bu işte alakası vardır 
zanniyle, yatak odaamda asarak öldür· 
rnüştür. 

* Orta zaman Almanyaaında ablak çok 
bozuk olmakla beraber aile namusu mc· 
~lesi şiddetle göretilmekte devam et

miştir. Bir kadını baştan çıkaran 1 
kimse hayatını tehlikeye koymuf de
rnekti, çünkü yakalanırsa diri diri ya• 
kılırdı. Bazen daha fenası bile vakt o
luyordu: mesela UçilncU Philfpp"in lk_i 

'ki • ' ın gelini morgorethe hiyanet ettı erı ıç 

rıı bilen nadir paviyonlardan biri .• 
Trakya paviyonunda da aynı lnta· 

aam var; hele bir kenardaki canlı tab· 
lo, mükemmel; Trakya dekoru. T=~ 
)'a esvabı; bir Trakya kul, yanm 
kuzularla beraber uzaktan selen kam 
teaine dalmıı gUJUmsfyor .• 

latanbul paviyonunda dericiler, a: 
ltumacılar, yumacılar, euac:ılar hep 
yer almıı.. latanbul Umanmm fullye
dnl sfMtereD bir k8fe bite .. r .. hariçte· 
iri pavfyonJarm blr~otu da fatanbu1 
finnaam.ı UfıYor saten.. lstanl>ul, fu· 
arda lyl temıil edilmlttlr diyebiliriz. 

Dfyarbekir, Buru. Bergama, Bur
~ur, KUtahya, Gazianteb, Kocaeli, İçel, 
Tire, Silrd ve ilah .. ticaret ve sanayi o
dalarının paviyonları, hepli kendi mu• 
bitine mahsuı madde ve etyalan, Uh 
brı,ık. kih nizamlı fakat hepsi alika
landıran ve sevindiren bir teşhire tabi 

tutmutlar ... 
Ankara birasr, İzmir memurlar ko-

operatifi, Bomonti gibi paviyonlar, or
tada, sergiyi gezenlerin susuzluldarını 
gidermelerine çalışan hararetli bir sa· 
h§la meşguller -

Şark u.aıayi dokumaları paviyonu, 
ınadenlerimis pavfyonlan ile birlikte 
paviyonlarm en udetd ve en moderni· 
4lir denebilir. Çimento paviyonu da sa

de ve gtlaeL. 
inhisarlar paviyonunun hele gece 

biru uzaktan görünütü fevkalide: Ka· 
pı üstünde cam kule: etraftaki kırmr
sı direkler: içerde tUtUn ve likör ko
imsu; mükemmel bir paviyon. Sergi 
için yapılması gereken paviyon nümu· 

IJeSİ. 

Önde panayır biletlerini ıs gunlük 
htcnilen yere seyahat biletleriyle de· 
'ti tiren kalabalıkla ta geriden göze 
sarpan devlet demiryolları paviyonu. 
bıühevkc1. muntazam, adamakıllı bir 

~evirea: S. ALI 

uçları kazınarak miiebbed llapae mah• 
kum edilmiılerdi.r. Bunların i§ıkları o-

l Philipp d' Aulaui ile biraderi Gau• 
an .. ı.· d.l 

tler iıe ıehir meydanında te,..ır e ı • 
dikten sonra hadım edilmiıler ve daha 
sonrada asılmışlardır. 

* blavlar da ırz meselelerin~e d~ha 
. d .,..1 idiler Müverrıh Fhıct· 

mülayım e.ı · w .. 

mar von Merseburg'un yazdıgına gore 
böyle vakalarda fU fekilde hareket o-

1unurmuı: 

''Eğer lalavlar arasında bir kimse 
bir yabancı kadına tecavüz eder veya 
bir kadın namussuzluk yaparsa derhal 
ıu cezaya çarptırılır: Erkek derhal ~
bir meydanına götürülür ve huayelerın• 
den çivilenir. Sonra yanına bir bıçak 
bırakılarak iaterse böyle ka~l~rı akarak 
"]metli istene çi•Ui yerlerını bıçakla 
:eserek kurtulması kendisine bildirilir. 
Kadının ise giınahkir tızuvlatı dogru· 
dan doğruya keailir ve evinin kapıs~
na çivilenir. Bunu gorenlerin btr kabıl 
günahlardan ziyadesiyle çekinecekleri 
tabitdir. Daha eski zamanlarda kadın· 
ların batı bile ktsilirmi ·" 

• Mainz tehrinin kanudlarına nazaran 

bir hıriıtiyan kadınla zina eden yahu· 

dUerin erkeklik uzuvları kesilir ve bir 
gözleri çıkarılırdı. 

paviyon. Her tiirk, fU rakımların bela· 
gati karşısmda sunır duymaktan ken· 

dini alamıyor: 
Cumuriyet hükumetinin yaptırdığı 

demiryollarr, 2700; satın aldıkları, 3000: 

yaptırmakta oldukları 800 kilometre. 

Modern bir ft10n imefinln pencerele· 
rf l~lnde1d d&ler levhalarda meml•· 

ketten kateler, yeni açrhmt iatuyoa
lar, demlryoluna ballamnlf mHlt ser

vet kaynakları ıtirUnilyor-. 
1936 ar91ulusal tzmir fuarı, gelecek 

yıllarda inanlı ve ln.kılabçı türkleri tat· 
min edebilecek kati ve mukadder mu

vaffakiyetlerin ilk ve gü'ızel bir işareti .• 
htJaad Aferimizin t.mirinde. aa

kerl aferlmbln Lmirinde eibiyia: 
fCVk, heyecan ve iimid ... 

B K. Ç. 

TDrk inciri ve onu ı'tliyen türle kızı 

ULUS 

Alman gazeteleri
nin neşriyatı ve 
sovyetler birliği 

Moskova, 8 (A.A.) - Tu ajansı bil· 
diriyor: 

"jurnal do Moaku'' alman matbuatı· 
nın Sovyet aleyhtarı mücadelesine tab· 
ııs ettiği batınakaleainde diyor ki: 

Milletleraraaı matbuat. alman mat· 
buatı mücadelesinin, bugUnkU mOcade· 
lede olduğu gibi, fapat cuetecilerin 
kendıliklerinden yaptıkları bir mücade
le değıl, fakat alman propacaııda ba· 
kanlığı tarafından buaual surette hazır· 
tanını§ ve bir JJ•ul içinde tatbik edıl· 
mekte olan bir it olduğuna birçok defa· 
lar kanaat getirmit bulunmaktadır. 

Bütün alman matbuatı, sovyet ordu· 
su hakkında dünyaya yanht haberler 
yaymaya koyulmuıtur. Bu masalları or· 
taya çıkaranlar askerlik yatını indiren 
kanunu vesile olarak ellerine aldılar. 
Bunlar, bu kanunun, eeviyesi Sovyet hU· 
kUmeti tarafından neıredilen tebliğlerle 
butun dunyaya malum olan Sovyet or· 
dusu mevcudunu artırmıyacağını pekala 
biliyorlardı. 

Dünya eazetcleri, mücadelenın biri· 
cik ıayeaınin, kamoyu atman orduau 
mevcudunun ıki mialine çıJranJıııUı hl· 
diaeaınden bapa bir tarafa çevinnek ol· 
duğunu anlamakta zorluk çekmediler.,. 

Ukranyada kıtlık büküm .Urdilğu, bu 
kıtlığın halk arasında lbtilile sebeb ol· 
duğu, asilerle kmlordu krtalan arasında 
çarpıtmalar vuku buldufu, mafevklere 
karşı itaatsizlik hareketleri vaki oldu· 
gu hakkındaki haberlerden bahseden 
gazete ıu suretle devam ediyor: 

"Alman matbuatı, bütün bu ınalG· 
matı uydururken, SoYyetler birliğinin 
hiç bir noktasında aıvil halk ile Jnsılor
du latalar• araaında herhan&i çarpışma 
vuku bulmadıpru çok iyi bıliyor. Al· 
man propaıanda bakanhcının memur· 
lan KızıJcw.luya iftira ediyorlar. Çunlril 
km]ordu alman cmperyaliaıl ve milita· 
rlmıl taarruz amaç1arma ıatnrecek o
lan yolun üzerinde •tılmar bir mania 
teşkil etmektedir. 

Ukranyadaki kıtlıta gelince, Sovyet 
matbuatı ile birlikte yabancı muhabirler 
de, Ukranyada mahı.ulün geçen senekin
den herhalde u olmadığını öğrenmit

lerdir. 
Alman matbuatı, i'roçtrl • Zlnovief 

tethişçilerinin son muhakerMleri mü· 
nasebetiyle Sovyetler blrlifinde kütle 

hahnde tevkıfat yapıldığını dunyaya 
yaydılar, hükUmete, kızıl orduya ve dı
f&J'daki diplomatık hizmetlerimize men· 
sub phıiyetler arasında tevlrifata dair 
haberler uydurdular. Bu haberlerin uy• 

durma olduğu aovyet resmi tebliğleriy· 

le tcabit edildi. 

Resmi alman ajanaı da, alman poli
tıkasına mahsus olan pye ve usullerle 
uluslar arasında mfak •çmak için bu 
iftin mücadelesine ittirak etti. 

Bu yanlı• haberler miJletlerarur du· 
rumu kantık hale IOkmakta ve endite 
unsurlarını çoğaltmaktadır. 

Bütün barıt dostları, alman matbLt· 
atında yapılmakta o1an sovyet ıley~ 
darı mUcadel~en enditeye düşerek tek 

mil memleketlerin 1ramoyunu Bertin 
tarafından barıt da.asına dof ru uıatt• 
lan veni tehlikeye kartı seferber etme. 

lidirler ... 

SAYFA 5 

iSPANYOL iHTILALl 
Çarpışmalar devam ediyor, 

Somosierra Ctphtsinde milislerden bir i•çını esir eden asiler 
bunla11 bilinmez ,,it semte ı6t0r0yorl•r. 

(Bap 1. ınci sayfada) lilcilerin elinde olduğunu hatırlatmakta 

hakim olmuılar, iııler ise ıehrin mer· 
kezine doğru çekilerek orada mukave
met tertibatı almaga baılamıglardır. 

Toledo'da topçu kuvvetleri, Alka· 
ıann bombardunaıuna devam etmekte 
dır. 

Komiinüı kongreıi 
Madrid, 8 (A.A.) - İspanyol komu

nist partıainin umumi kongreai öbür a 
1ı gilnu Madridde toplanacaktır. 

Alka:ar'da va:aİ)eı 
Paris, 8 (A.A.) - Radyo la Korog· 

nın bıldırdiiınc göre Alkaızarda muha· 
sara altında bulunan naıyonaliatler mU· 
dafa ya devam etmekte ve kendilerini 
kurtaracak kuvvetleri beklemektedirler. 

Aynı radyo, ka~ Yagu'dun, 
Eatramadur cephesinde ıöaterdifi bü· 
yük yararlıklar dolayıaiylc, Buorroe 
hUkUmeti tarafından miralayhp terfi 
ettirildiğini ve iıpanyol yabancılar leJ· 
yonu bqkumandanhima tayin olundv
ıunu da bildirmektedir. 

Komisyon ıoplanıyor 

Londra, 8 (A.A.) - MUdahale etme
mek komitesi, yann ötle vakti hariciye 
nezaretinde toplanacaktır. Celseler, hu· 

susi olacaksa da görüşmelerin mevzuu 
neırcdilecektir. Portekiz hükilmetinden 
benU. kati bir cenb aJınmuuttır. Ha· 
riciye neaareti, Porteldzin evelce aer· 
detmif oldutu iht.irul kaydı terkederek 
toplantıda hazır bulunmaamı temin ıçin 

ıayret urfına devam etmektedir. Lon
drada muhanp iki taraftan birinin ze· 
birli ıular kullanması takdirinde ademi 
müdahale prensipini gerçekleştirmenin 

hemen hemen muhakkak ıurette aka· 
mctc mahkum olacağı kanaati mevcud· 
dur. Bu takdırde lnptere hWrilmctinin 
ademi müdahaleyle alikah siyuetini 
yeniden tetkik etmesi ihtimali çok kuv· 
vetlidir. 

Se.,;ı, bir iki KÜM l«ıdar ~n -
baıtien'in düteeeiini d)ylü~·or 
Sevil, 8 (A.A.) - General Güepo dö 

Lana, radyo ıle neırediten bir tcblitin· 
de Sen Sebutıyenin bir iki &üne kadar 
ele geçirileceğini bildirmektedir. Mu
maileyh, ıcneral Molanın kumanduı 

altındaki kuvvetlerin yavq ve fakat 
emniyetle Madrld'e dofru ilerlemekte 
olduğunu ilive etmektedir. 

General, Endülüıün tamamiyle ihti· 

ve bu kuvvetlerin Puerta • Palmera ve 
Villafranca mevzilerini ele geçirmiı ol
duklarını haber vennektedir. 

Harbı inaanlleıtirmek itin 
Sen·Jan-Lua, 1 (A.A.) - SaWıiyet· 

li mahfillerden alman haberlere ıöre, 

İspanya batbakaıu B. Kaballero B. Ku
to'nun, harbı iıwanlleıtirmek isin açılan 
ıörütmelerde elçiler heyeti nezdinde 
Madrid lıUkümettrun mumellillifıni 
yapmak aalihiyetını tecdid etmemittır. 
Bunun ıçin ıki ıebeb ileri sürUlmckte~ 

dır: 

Burea. aakeri idaresinin müzakere· 
lere devam için hen\iz bir deleıe tayin 
etmemittir. Aynca batbakan B. Kabal
lero, halen Fraııuııda Basir eyaletinde 
bulunan bUyi.lk de9letler elçilerini llad· 
nde d 'mUı ıönnek arwusuncla bulun· 
ınaktadır. 

T oledo dald vaaiyeı 
La Korope, 1 (A.A.) - Alkuar 

de Toledo'Ja aatımuı olan llllerin, 
nuyonalistler tarafından nasıl olu inan 
tanlacalrları Umldlle mukavemet •-ID 
te oldukları bildirilmektedir. 

Burıostaki umum! brarclbdan ıe• 
len bir raporda naayonalistlerln lrun'a 
girdikleri dakikada ~hrin 1800 kiti· 
den ibaret olan sebneslnden ancak 600 
lrltloln kalmıf olcluiunu bildirmekte
dir. lrun'da itfaiye efradı, son Jllftlm• 
ları baıtırmafa çaı.-ktadır, 

Miilıecilerln anlattıkları 

Sen • Jan • dö - Luz, 8 (A.A.) -

kan adındaki amerikan torpidosu, 

Bilbao'dan binmi' olan bir çok millte· 

elleri hamil oldutu halde buraya ele· 

mittir. MUltecllerden birçofu, Bllbao'
da hayatın normal oJdufunu aCSylcmek· 

telene de orada iqe itleri hiçte yolun· 
da değildir. 'MUltecller, sendlkalht ve 

anarti•t unsurlarm vaziyete b&ldm 
olduklarını ve .. ehrin islerini ldan et· 
mekte bulunduklarını illve •tmltlenlir. 

operat8rlerinden Lord MaynDwn 70 

Bir bil.;n öldü 
Londra, 8 (A.A) - 'Mqlsur inclliz 

yapnda oldulu baJde dün ölmüttilr. 0-
lU, kanser Uzerindeki tetldkler'le meı· 
burdu. 

ttı 

Tefrika: No: 40 
recede idi fakat modem hayatın devaroh dar 
btlerine muk~ve.met edememektedir. 

ain. cild adalelerinin, tebekl tabakanın, aözün, 
1ayıaız adale ve ..aab höc:relerinin ahenkli çalıt· 
maaına muhtaçtır. Buıtlıiin, tia'ıikl ve mürek· 
kebliği eunl olduğu umulabilir. Deniz ıuyu ka· 
dar hiç biri baait ve mütecaniı deiiJdir. Fakat o
na -dece bir milyon kere büyuten bir aletle ba
kacak oluraak buitliji hemen kaybolı·•: ayn 
olçu ve biçimlerde ve içinden çıkılmaz bir ka
l'Jflldılc halinde deiifik hızlarla hareket eden aon 
derece tecanüuüz bir cilzüferdler kalababiı 
manzarası alırdı Dünyamıza mahauı fe)'ler, it" 
te böylece ve orılan tetkik için kullandıimuz 
tekniklere aore huit veya mürekkebtirler. Fili
yatta fonkaiyonel buitlikte daima mürelleb bir 
ôz vaıdır. Bu, mn,.ı.menin bir mutandır ve o
nu biz olduğu gibi lrahm-etmek zaruretindeyiz. 

zuhla tahdid olumnutlaıda, Maela ilkelet 9Ü• 
cuaun sadece yapı iıkeleei daiilc:lir. Zira o, ayna 
amanda, lcanm-cleveram. tmeffüı ve tepddi 
ıiıtemlerine de merbuttu, çünkü murdar ilik 
uyeainde lökocit ve Jmmm küreyve imal '"t"' 
ınektedir. Kebecl afra ifıu etmekte, zehirler( 
ve mikroplan öldürmekte. pkojen biriktirmek,. 
te, bütiin uzviyette teker metabolizmini tanzirn 
etmekte.~ İltiheal eJlemektedir. Panıue. 
aa, böbrekler üatü rıuddeleri, dalak ve aaire içiq 
de vaziyet böyledir. 

BtLtNMJYEN 1 SA 
raaa: Dr. ALEKIS CARR&L 

Tllriçey• çnına: NASUHi BAYDA• 

M la bebi olmadığı halde. heınen 
. cae ' se " · · altında katm. 

bir felaketle kartılatac:a&1 ~lir bilinmı en bir 
dığı olur. Yahut, nqelenı • k lar Uz-
aaadet duyguıu inanm ruhu~u ap .: · 
\il ıiatemlerimizin hal ve vaz 1 ıuur uzenn· 
de habenizce telirini yapmaktadır: . Baz~n 
L· • b ti ~-t..t!•-e haberim venr. utr uzuv bıze u ıure e, u:ıua 

' --L--1.. ölec:eii Sıhatte veya huta bir adam y.--
hiaaine kapılma bu duygu ona, ihtimal ki, ahpl 
fUurun merkezinden gelmektedir. V~ ~ fU• 

. 1 E t yeni Sıte nın, ye-ur nadır olarak ;anı ır. ve • . lar da • 
rıi tel-irin halkında sempatik fonksıy~ ~ 
urun fonksiyonlan ka~ ~uvaz~n kalbi ~icle
runuıe bakıJına müıtakil cumlenın '1arma 
Yi, em'ayı ve guddderi hayat bhtd8.:.yabn 
1tarşı koruma kabihyeti azalmıttır·.. kAf' d 
tct\lıkeleri ve sertliği içinde bu kabılıyet 1 e-

xıı 

Vua.Mlua mürddıeWiii ·ve buitliii· - Uzuvla
rm ........ t..mden ve fizJolojik .......... 

Şu halde vücud bize aon derece mürekJteb, 
her bin mılyarlaica ferdden mutefekkil türlü 
höcre aoylannm uçsuz caltaız bir müpreke-
ti halinde görünmektedir. Bu feidler bizzat 
kendi iymal ettikleri fimık maddelerle onlara 
yiyeceklerden gelen maddelerden ~ptin.a ma· 
yiler içinde yüzerek yapmaktadırlar Vü~du~ 
bir ucundan öteki ucuna kadar, ifraz ettiklen 
maddeleri biribinne eriftirmektedirler B~n 
bqb aralannda asabi ıietem vurtuiyle de ~
Jqiktirler. Tahlil uullerimiz bizi Mriblade b'! 
mürekkebliiin karpama koymaktadır. Halbukı 
bu 10ft1UZ blababk ancak ve kad 1Urette tek 
bir mah)(ik gibi hareket etmektedir. f'aillerimiz 
baaittir. Mesela. küçük bir aiu'bia doina olarak 
tahmin etmek. aymadan ·.e yamlmed.n mu-
ayyen mikdaıda bazı teYleri eeçmek ati · haJ.. 
buki bu jestler zeUırma bbçok unau~n 
mütqellil 11bi göninrnektedir Samü adali hi• 

Neeiclerimizde, kurdlut balummclan büyük 
bır tecanüuiızlülr. van:br. Bunlar biribirinden 
çok ayn unaurlardan terılllub ederler Kebed, 
dalak, lcalb, böbreklerde wıuayyen bir phaiyet 
ve hudud mevcuddur. Anatomiatlerle cerrahla
ra aöre bizim uzvi tecanüeaüzlugıimüz müna
bta kabul etmez bir hakıkattir. Bununla bera
ber bu tecanuauzlük hakiki olmaktan ziyade 
uhirldit ~ rıhiyonlu uzuvlardan daha az vu-

Bu uzuvlardan her birüıin IBYlllZ rolleri vaaıt 
dır ve her biri vücudun h.nen her tiirlü ....._ 
)erinde vazife aln.:..ktachrı fakat anatomik p"9 
aiyetinin, .fizyolojik phaiyetinkinden daha daı 
ımırlan vardır. 

Bir höcre cemiyeti, iymal ettiii madde'- deıf 
laleti ile, diier cemiyetlerin içine airer. Ba.daıı 
~ka, bu genif bütun tele bir dimaif ....azia 
hukmu altmclachr. Bu merkez, uzviyet lJeminin 
bütun mmt.ıkalarma eeaımce emirlerini .-.&er• 
mektediı. Kalbi, mecraları. ciierleri, hamsı cı• 
hazmı •e bütün andokrin gudde)erini • morfolo
jik feıdlenn biribirine 'kanmısP mezcolcluiu • b1T 
kul haline getinnektecliı. (Sonu var) 



SAYFA 6 

Şehir Bahçesi Sinemasında 
7 

Bu akşam saat 9.15 de 

RUl\IBA 
Yeni kopye 

Lavrenc Tibbet: Lupe Velez 
- . . ' 1'. ~ . . . . 

İ·sıan hu I · · ni versitesi Rek:tör · 
lüt!iiııdeıı : 

30 eylül çarşamba gunü imtihanları yapılacak Doçentlikler şun
lardır. Ona göre İsteklilerin Üniversite Rektörlüğüne miiracaatları. 

Birinci Hariciye Doçentliği 
Kaı.lm ve Doğum ,. 
Birinci Dahiliye 
Göz 
Marazi Teşrih 
Bakteriyoloji 
Teşrih 
Nebatat 
Riyaziye 
Jeoloji 
Roma Hukuku 
Ceza Hukuku 
İktisat 
Tarih 

M. M. V den: 

" ,. 

" ., 

., 
" 

(755 913) 2-4152 

1 - Bu ene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye okulu 1n· 
gilizce, Fransrzca, Almanca öğretmenliklerine yüksek okullarda 
öğretmenlik yapmak sallihiyctini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan 
iki İngilizce bir Almanca, Uç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenliklerin iicreti ders saatı başına 4 ila 5 liradır. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservi::; ve nu

lus kağıdı; askerlik vesikası: Uçcr fotoğrafı ve bulundukları me
muriyetleri gösterir hal tercümesi; ve bir istida ile Ankarada M. 
M. V. ne lstanbulda Pangaltıda Harbiye okulu K. müracaatları ve 
sarih adres yazmaları 11izımdır. Müracaatlar en geç 20 eylül 936 ya 
kadar yapılmalıdır. ( 561) 2-3882 

Jandarnıa f~ııel Komutan1ı~ 
nkara Satıııalma l(omisyonundan: 
l - Kapalr zarf eksiltmesinde verilen fiyat pahalı görüldüğün· 

den (35.400) metre kaputluk, (19,200) metre kışlık elbiselik kumaş 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Metresi (280) kuruş tahmin edilen kaputlugun ilk teminatı 
(6206) lira şartname bedeli ( 490) kuruş olup pazarlığı 21·9-936 
pazartesi günü saat (11) de ve metresine (265) kuruş paha biçilen 
kışlık elbiseliğin ilk teminatı (3794 lira, şartname bedeli (255) ku
ru§ olup pazarlığı aynı gün saat (14) de yapılacaktır. 

4 - Şartnameler komisyondan alınabilir. Pazarlıklarına girmek 
istiyenlerin belli günde şartnamede yazılı belge ve ilk teminat mak
buz veya banka mektubları ile belli gün ve saatte komisyona baş 
vurmalar. (692) 2-4111 

M ğla 'ilayetiııden: 
Muğla Villiyeti merkezinde yaptırılacak olan ve müsabakası 

l EylCıl 936 günü yapılacağı ilan olunan Atatürk anıtı, anıt kaıde 
ve meydan planının taayyün etmemesinden müsabakanın 30 Eylül 
936 çarşamba gününe talik edildi~i il.in olunur. (730/838) 2-4103 

Denizli Orınaıı n·rel{törlüğüııflen: 
1 - Denizli İlinde Acıbayam İlçesinde hudutları şartnamede 

yazılı Bozdağ Devlet Ormanından No. lanmış ve ölsülmüş (6616) 
M3. muadil (4797) adet No. it devrik çam ağacı yirmi bir gün müd
detle artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 16·9-936 çarşamba günü saat on be~te kapalı zarf 
usulile Denizli Orman Direktörlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikab muhammen bedeli (235) 
kuruş.tur. 

4 - Muvakkat teminat (1167) liradır. 
5 - Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenlerin ou 

müddet içinde her gün Orman Müdürlüğüne ve Ankarada Orman 
Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (658) 2-4017 

Jaudarıı;ıa Genel 1 omutanlığı f\n-
1\:ara Satıııalına l{omisvonundan : 

Bir kilosunun tahmin bedeli 40 ve ilk teminatı (2400) kuruş o· 
lan 500 :800 kilo beyaz peynir için eksiltmeden pazarlığa tahvilen 
21-9-936 pazartesi günü saat onda satın alınacaktır. 

İsteklilerin parasız şartnameyi komisyondan almaları pazarlığa 
karışmak için belli günde ilk teminatiyle komisyona baş vurmaları. 

(726) 2-4120 

Nafıa Bal anlığından : 
Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı: 

Kastamoni Vilayeti dahilinde ve Kastamoni • Boyabat yolu üze
rinde (28 000) lira ke_,if bedelli kıvrım çayı köprüsü inşaatının ka

. pah zar{ usulile eksiltmesi 14-9·936 pazartesi günü saat 15 de Na
fıa Vekaleti şose ve köprüler reisliği ek iltme kom\syonu odasında 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (140) 1ru
ruş mukabilinde şose ve köpriller reisliğinden alınabileceği gibi is· 
tiyenler bu şartnameleri Kastamoni Nafıa Müdürlüğüne mUracaat 
ederek görebilirler. 

Muvakkat teminat (2100) liradır. Eksiltmeye girmek istiyenle· 
rin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. 

• Müteahhit bizzat mühendiı olmadığı veya bir mühendisle be· 
raber bu işe girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında beton 
arme bir köprU yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lbımdır. 

Teklif mektuplannm 14-9-936 pazartesi günU saat 14 de kadu 
Ankara Sose ve Köprüler Reisllfine verilmesi lazımdır. 

'<592) 2-3965 

ULUS 
. '{. ' 

9 EYLUL 1936 ~ 

ANKARA LEVAZIM AM1RL101 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 1 1 

B1LlT kla ek~ilt lLAN 
l - Edremit birliklerinin ihtiyacı olan 100 ton sığır eti alınhak-

tır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 25000 liradır. 
3 - Evsaf ve artnamesi her gün komisyonda gorülebilir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile olup 21 eyllıl 936 pazartesi 

gunü saat ı ı de Edremitte askeri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

5 - Muvakkat teminatı 1875 liradır. 
6 - Teklif mektupları ihale gUnü aat ona kadar alınır. Bu sa-

atten sonra verilecek mektuplar kabul edilmez. (656) 2-4137 

1LAN 
Erzincan kıtaat ve ınüe:.sesatının senelik ilıtıyacı olan 2813000 

kilo meşe odunu 16-9-936 çarşamba gUnü saat 11 de ihale edilmek 
iizere kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli .56260 
sini görmek istiyenlere 282 kuruşa Erzincanda satın alma komisyo
sini görmek istiyenlere 28~ kuruşa Erzincanda satıl alma koıni~yo· 
nundan alınır. Şartnamenın dördüncli maddesine göre istekliler 
teklif mektuplarını 2490 numaralı artırma ve ekııiltnıe kanunun 32. 
33, 34. inci maddelerine göre tanzim ederek ihale saatından bir saat 
evvelin~ kadar Erzincan tüm satmalma komit;yonuna makbuz kar-
şılığı vcnniş lıulunacaklardır. (672) l-·4••::14 

İLAN 
l - Ankarada yeni yapılan haıp okulu için imtihanla 84:126 lı

ra ücretli bir elektrik ustabaşısı, 75 :98 lira ücretli bir elektrikçı, 
52 :7 5 lira ücretli l.ıir santral ve telefoncu. 98: 165 lira ücretli bir ka
lorifer ve su işleri u:stabaşısı, iki 84: 126 lira ücretli kalorifer ve su 
işleri ustası alınacaktır. İmtihanlar nazari ve ameli olarak elektrik 
ve makineden 24-eylül-936 tarihinde Ankaradakı Hr. okulunda ya· 
pılacaktır. 

2 - A<:.ağıda yazılı şerait ve evısafı haiz oian istekli vesikalarile 
14eylül-1936 tarı hine kadar İstanbulda ve ı 7-eylül-1936 dan 23-cy· 
lül-936 tarihine kadar Ankarada Hr okuluna müracaat edecekler
dir. 

A) Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmamak. 
B) Askerlik mükellefiyetıni ifa etmiş olmak, 58 ya ından yu

karı olmamak, 
C) Hukuku medeniyeden mahrumiyet cezasile mahkum veya 

devlet içın muzur te~killere mensup olmamak, 
D) iyi ahlak eshabınaan olmak, haysiyet ve namusu muhil fi. 

illerle ve alelitlfik ağır hapis veya o derecede cezayı miistelzim bir 
fiille mahkOm olmamak, 

H) Sarı hastalıklara müptela olmamak, ve vazifesıni munta
zaman ifaya manı olabilecek bedeni ve akli arıza ve hastalıklar la 
maJCıl lıul unmamak, 

V > İki sene hizmet edecegine, kadro İcab veya ihtiyacın zeva· 
lile hizmetine nıhayel verılmesi h tinde his bir hak talebinde bu
lunmıyacagma daır noterlikçe musaddak bir teahhüt senedi vermek. 

Z) Okudukları okulların diploma suretleri ve daha evel bulun
dukları vazifelerden aldıkları,. bonservıs ve nüfus tezkere asılları 
veya noterden musaddcık uretleri. (733) 2-4106 

lLAN 
İstanbul komutanlıgı birliklen ihtiyacı olan 600 ton yulaf 18 

cylul 9J6 da kapalı zarı ıa satın lınacaktrr. Muhammen tutan 
31500 liradır. ~artnamesı komısyonumuzda göruldiıgü gibi 250 ku
ruş mukabihnae de verılir. lsteKiilerin 2363 lıralık İlk teminat mak
buz veya mektublarr ıle l49ll aydı kanunun 2.3 üncü maddelerinde 
yazılı vesaıkle beraoer teklıt meKtublarını ıhaleden en az bır saat 
evveline Kauar .ı:o ınoııtııaa komutanlık satın alma komı~onuna ver· 
melen. ( 742) :.::-4127 

lLAN 
Kor kıtaatının bir senelik •uyacı olan pa artıkla 700000 kilo 

fabrıkcı ununun ıaııbı zuhur et.ncmıştır . .tnaıesı 10 eylfü 9.16 per
şembe gunu saat 011cia yapılac ·tır. ıVl.uhammen bedeli 59500 hra 
muvakkat temınatı 4463 lırad• . lEteklilerin teminatları ile Diyar
be tir kor satın alma komısyo muracaatları. (780) 2-4.l04 

!LAN 
l - Elaziz merkez kıtaatının ıhtıyacı için 130000 kilo sıgır eti 

kapalı zariJa eksıltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 23400 lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1155 lıradır. 
4 - Şartnameyi görmek iı>tiyenler her gün tüm satın alma ko

misyonuna gelebilirler. 
5 - isteklilerin usulü dairesınde tanzim edecekleri kat'i teklif 

ve mektublarını 25 eylül 936 cuma günü ihale saati olan on birden 
bir saat evveline kadar yani aat onda Elalziz komisyonuna verme-
leri. (804) 2-4215 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLUGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARl 

50 ADET 150 KİLOLUK GRAFİT POTA 
25 ., 75 KİLOLUK GRAFİT POTA 
25 ,. 50 KİLOLUK 'GRAF1 T POTA 

Tahmin edilen bedeli (2120) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komiı.yonunca 23-10·936 tarihinde cuma günü saat 14 te açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Ş rtname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (159) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (754) 2-4153 

Betonarme köprü inşaatr eksiltme ilanı 
1afıa Bal\:anlığındaıı: 

İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamrt olan Zongul
dak Vilayetinde Zonguldak - Devrek yolu üzerinde (26000) lira 
keşif bedelli Devrek köprüsü inşaatı yeniden kapalı zarf usutile 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltın 25-9-936 cuma günü saat 16 da 
Nafıa Vekaleti şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu oda
sında yapılacaktır. 

Eksiltme. şartnamesi ve buna muteferri di~er evrak (130) ıkurUf 
mukabilinde şose ve köprUler reisliğinden alınabileceği gibi isti· 
yenler bu şartnameleri Zonguldak Nafıa Mlidilrlüğüne müracaat 
ederek görebilirler. 

Muvakkat teminat (1950) liradır. Eksiltmeye girme1C istiyenle· 
rin resmi gazetenin 3297 saydr nUahasında çıkan talimatnameye 
tevfikan mUteahhitlik cbliyet ve&Ucasını haiz olmaları ve müteah· 
hit bizzat milhendis olmadıfr veya bir milhendisle beraber bu işe 
girmediği takdirde asgari yirmi metre açıklığında Beton arme bir 
köprü yapmış olduğuna dair veıika ibraz etmeıi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 25-9·936 cuma günil saat 15 şe kadar An
karada şose ve köprUler reiıtlğlno verilmesi lbımdır. (741) 2-4203 

ı - 20 metre mikabı d"iş budak kalası pazarlı 
mustur. . . inaııÇ P' 

2 - Tahmin edilen bedeli 3000 lira olup ılk 
liradır. dedir. 

3 - İhalesi 12-9·936 cumartesi günü saat 11 un 2. 3 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka;tn f.{. v. sıt 

delcrindeki lıilgelerile ihale gün ve saatında ·
51 komisyonuna gelmeleri. (613) 2-39 

BiL1T e koıııı' 
1 - 30 ton vakum yagı kapalı zarfla eksi~tn1~YaoÇ ps 
2 - Tahmin ecJilen bedeli 7500 lira olup ılk ın 

ra 50 kuruştur. . c 
3 - İhalesi 15-9-936 salı günii saat 11 dedır. uıı eıtl 

1 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ~an~rı saatı116 
gilerile birlikte teminat ve teklif mektubunu ıha ek0111is1° 
bir saat evveline kadar M. M. Vekaleti satın alına 
meleri. (610) 2-396!:' 

BlL1T . \capalı 
1 - Kayseride yaptırılacak kalorifer tesısatı 

0 
siltmeye konmuştur. rası ssı 

2 - Keşif bedeli 145.200 lira olup ilk inanÇ.P3 

3 - İhalesi 11-9-936 cuma günü saat 15 dedır: sartııııfl'~ 
4 - Bu işe ait keşifname proje idari ve f~nnıt •0 alnı' 

evrakı 726 kuruş mukabilinde M. M. Vekaletı sa 
1 

e 
nundan alınır. urııın z. f 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ayılı karı Battarıl'ğ 
maddelerinde istenilen bilgilerile Bayındırlık arnede ~ 
naG_ak fenni ehliyetnamelerle birlikte idari şart~ at l/t t~ 
bahusus verilmesi mecburi olan vesikalarla te'? n tcadar 
tublarını ihale saatından en ge!: bir saat evvehllC 2_.sSq 
satın alma komisyonuna vermeleri. (560) 

1 LAN taııiıl 
. altı t 

1- Muhtelıf yerlerde yaptırılacak olan 14 )'er ısile' 
şartnamesindeki ( F) fıkrasındaki değişiklik dola}' 
palı zarfla el:siltmeye konmustur. oltıP ıl 

2- Tahmin edilen bedeli 144956 lira 7t> kuruş 
rası 8497 lira 80 kuruştur. dir. 
J- !hal.esi 16/9/~36 Çarş~mba günü sa~t. 15 dekuruş tt1 

4- Eksıltmeye gıreceklerın, şartnameıaını 750 ·rrter· 
M. M. Vekaleti satın alma komisyonundan alnbı 1 

2 3 aP' 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kan~nudtan' fe011 

lerinde yazılı bilgelerile Bayındırlık Bakantıgı~heın?ı'l 
namelerle birlikte idari şartnamede istenen ve tarını 1 

mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif me~0&aıeti 5 

tından en geç bir saat evveline kadar M. M. e 
komisyonuna vermeleri. (632) 

B1L1T l ıarflJ c 
1- 100 ton ağır benzn satın alınmak üzer~ kaP30~ tirli 

ye konmuştur. Hepsinin tahmin edilen bedt!h 321~ t;:o~I mesi 165 kurus krşılığında M. M. Vekaleti satına 
5 

dedıf· 
alınacaktır. ihalesi 17-9-936 per embe gtinü saat 1 

2457 lira 50 kuruştur. uncu~ 
Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 rını ıl 

de istenen bilgileriyle teminat ve teklif mektupla. (661) 
den bir saat evel satın alma komisyonuna vermelcrt· 

... BİLİT . k eksılt 
1 - 1 adet ufki universal Fireze makinesı açı 

mu tur. . anç pli 
2 - Tahmin edilen bedeli 7500 lira olup ılk ın 

ra 50 kuruştur. . 
3 - 1halesi 2.2-9-936 salı gunu saat 15 dedır. un z 3 

• 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayr~l kanun r.t '/ 5 

delerindeki belgelerıyle ihale giin ve saatınde M. z...-Al 
komisyonuna gelmeleri. (701) 

...... ..... B1L1T ıc 
. b. atar ç ~ 

Yapı: Kaya~ ve Yahsıhanda yaptırılacak 111 ı.ıştu'· 
konmustur. Her ıkisinin tutarı (7326) lira 24 kur ritecelc~ 
JC ve sartnameleri bedeline karşı dairesinden ve iıt ti: 
19-9-936 cumartesı gumi saat on birdedir. 1Jk tern un z 3 
kuruşutr. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanu~ıgıııd:.ıfl 
delerinde istenen belgelerle Bayındırlık Bakan isYoll 
olan ehliyet vesikalarını M. M, V. satın alma korıı 2_.41 
giın ve vaktinde getirsilnler. (739) 

BİLİT fslı111 d 
7 Baş nakliye koşumu beygir satın alınac.~k~rr~sııt JO rtıil 

(1160) liradır. Pazarlığı 14-9-936 pazartesi gu~u sat/il al 
tekliler hayvaniyle birlikte belli gün ve saatın a 
yonuna gelmeleri. (787) 2-4197--

Bayburt Ask:eri Satuıalı11:1 Jıı' 
. Jr • B 1 1Jıo·1Jl 
~oın fıl;yon11 aş aı .~ uııı 

·ı fabrılc el•' 1 - Bayburttaki kıt'a ihtiyacı 175000 kı?. Ui lira 1 
hnacaktır. Tahmin bedeli on dokuz bin iki yuı goroısyot\ 

2 - Şartnameler Bayburt Askeri satınatrna 14 6 
delsiz alınır. .. iı saat ıı 

3 - Eksiltme on altı eylUl 936 çarşamba g~",00ııııclıı 
Mevki K. dairesindeki Askeri satrnalma kornıs} 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktır. sJB' 
S - Muvakkat teminatı 1443 lira 75 kuruştur. ıiniı < 
6 - Teklif mektupları 16 eylCıl 936 çarş~ınb~ g0ıaoJ1'~ 

dar satın alma komisyonu lıa kanlığrna verılınıŞ 2-391 

(621) 

af ıa Bakanlığından : i19ı11 

Betonarme köprü inşaatı eksil~~ ,ıe: 
thisar 'f deııı s 

Sıvas Vilayeti dahilinde ve Sıvas • Koyu if J>e •1, e 
hisar - Reşadiye yolu üzerinde (63 500) lira ke rf ıısı.ı1~e 
kale ve Aşağıkale köprüleri inşaatının kapalı zaıcııteti ır 
si 14-9·936 pazartesi günil saat 16 da Nafıa Ve ıtıı''lt: (31 
rUlor reisliği eksiltme komisyonu odasında r:~ e\'ı11 et 1 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri dıı:.eıınatııl',c'lııt 
ruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinde0~f.ııe roiJ' 
tiyenle.r bu şartnameleri Sıvas Nafıa MüdürlUg 

1 
e1' ı' 

görebilirler. e gırlJl 11 
1 

Muvakkat teminat (4425) liradır. Eksiltotekan tıı 
rln resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında. çıırnatar'· erıcl 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasmı haız 0bit 111~110, 6 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya s 1ıclıı;' i 1 e 
ber bu işe girmediği takdirde asgari 10 me~re ıç etıI'e!t ı5 
mc bir köprU yapmış olduğuna dair vesaik ~b~ııU sıı d r. 

Teklif mektuplarının 14-9-936 pazartesı ı;;ı ıazıı1' 
Ankarada Şose ve K6prUler Reisliğine verllrıı 3964 

(591) 2-
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Kapalı zarf usulile eksiltme il~nı: 
Yiike ·k l\fühendis l\lektebı 

Satınaln1a Koınisyonıından : 

1 

~ 11111ı11111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı Hlll lll il llll~l l l llll lll!llll lll l lllllll~ \ 
§ Türk Maarif (,Rmıyetı -

1 MEKTEBi i 
. . a ılmı olan işbu inşaata tahp = = ~ İlk, orta, lise Birinci sınıf ~ Eksiltmesi 27·8-936 tarıbınde Y P f ş tile ek iltmeye konul· 

. . den kapalı zar usu -t zuhur etmedıgınden yenı .. haiz olarak muracaau.uı. 
mu tur. Talipletin a ağıda Y(t111 5~~~~~ Taksim Giımiışaıyund~ 

1 - Eksiltmeye konu~an. tan hT de) proje ve artnamesı 
yiıksek miıhendis mektebı bınası da 1 ın 
mucibince yapılacak in~aat. S) lıra (98) kuru tur. 

ln aatın keşif bedeh (Zlll 
1 

ak sunlardır. 

§ Ankara - Havuzbaşı - Necati Bey caddesi Kayıt ~ 
§ muamelesine baslanmıştır. Alınacak. taleb.e m~hdut ~ 
5 olduğundan bir an evvel müracaat edılmesı tavsıye o- := 
~ Junur. Telefon: 2877 (686 797) 2-40Gl E§ 
j 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ull1111111111111111 ll 
Çoru n1 Vila' eti af ıu 1\lüdürlüğiin-

2 - Bu işe aid artnamel.er e evr 
A - Eksiltme şartnamesı 
B - Proje . 

1 
. 025) kuruş mukabıhnde 

1stiyenler bu şartname ve proıe er~ 'syonundan al bilirler 
Yuk ek Muhendis mektebi satınalma o(ıı5) de Yuk ek Muhendııı 

3 - Eksiltme 14 9-936 pazart~si saat da yapılacaktır. dt>n: 
mektebi binasında satınalma komı~vonun aktır 

4 - Eksiltme kapalı zarf usul~le .olackl'l :n (1590) lira ilk tc· 
. b'l ek içın ıste ı en 1 . 

5 - Eksiltmeye gıre 1 m d k" vesikaları haiz o up gos· 
tninat akcesi ve bundan ba ka ~şad.ı a ı:nmış muteahhitlik ehliyet 
termesi lazımdır. Nafıa yekiletı~ e~.a veva mimar olma ı veva 
vesikası göstermesi ve bızzat mu 

1 
e~ 1;nı bildirir Noterlikçe mu

bunlardan birile ortnk olarak ça ış 1 

saddak vesika lazımdır. d (J) iıncu maddede vazılı t· 
6 - Teklif mektupları yukar a . 1 .... s mektebi h;nası d hı· 

d "'k k mu ıcmıı 'l ten bir saat evveline ka ar ~u ae. kb mukabilinde verı e· 
linde eksiltme komisvonu rıvaııetıne ';1a uzihavet (3) uncü mad· 
tektir. Posta ile aönderilecek mektup arınd n zarfın muhür mumu 

"" ı · olması ve ı• d'I ?ede yazılı saate kadar ~e mıs tPn• 
0

1"',.Rk gecikmeler kabul e 1 • 

ılc kapat1ı..,,._ "ımnsı şarttır. Pos ı-4060 
mez. (685 778) 

Karacabey Hara 1 

Direktörlüğünd_.n: 
. ( Çö ekli de Elit kısrak ahırının ye-

r - ,t;ksııtme>'.e xonu~an ış l~ra (15) kuntttur. 
nıden inşası) Keşıf bedeb <

1
60082> vrak ,unlardır: 

2 - Bu işe aid şartname er ve e 
A - Eksiltme şartnan:ıesi 
B - 'Mukavele proıesı . . 
C - Nafıa işleri ,eraiti umumıyesı 
D - Fenni şartname 
E - Plinlar ak (29) lira mukabilinde Karacabey Harası 
lstiyenler bu evr .. 1 

• 

tnudürlugünden alabihf ~rg36 cuma günii saat on dörtte Barsa Bay· 
3 - Ekailtrne 25 ey la ktır 

tar MüdürlUtünde yaP;
1 
::rf u~uliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapa b'l k içl.n istcklllerin (4255) lira teminat 
5 - Eksiltme!e gi.r:aı~~ehaiz olup gostermeai lizımdır. 

vermesi aplıdakı vesı. ar da yUzbin liralık birinci nevi bina 
Eksiltmeye en ~rb~!Eıa ~Odilrtuğünden vcaika alanlar ılrebi

yapmış olduğuna da 
leceklerdir. . 1 ukarda UçiıncU maddede yazılı uatten 

6 - Teklıf ınektufua a;~/ mudurlü une getirilerek eksiltme ko
bir aaat e~e.l ~ursa k:Uz mukabilinde vcrılecektır Posta ile gon
misyon reıııhğıne ma 'h et UçUncu maddede vazıh aaaate kadar 
derilecek mektupların n~ ayu eri muhur mumu ıle ıyice kapatılmış 
selrnif olması ve :ı• tza~ı;" olacak ger. '1<meler kabul edilmez. tstek
rıı°'~: ı:~:~f ';~la~~: ~zere tstanbui Bursa Baytar Miıdürliıkleri 
!lee;'ıar~ M tidUrlU t\nc mlıracaatlan ve 2490. ~mn ralı kanunun ta· 
·r t dah'linde ek iluneye i'tirak eyle,,,ı-1rrı ılan olunur 

rı a r ı (gs3) 2-4195 

Karacabey Hara ı 
J)WektörliİeOünden: 

. k~nulan i (Çôreklide ikinci inek ahırının ye· 

ııid~nln:S~}1~~~ bedeli (21:89) lira k(H) 1ku~rş~ur. 2 - Bu işe aid şartnamel~r ve evra fUn ar • 
A - Eksiltme prtnamesı 
B _ Mukavele projesi. • . 
C _ Nafıa iıle.-1 9eraitı umumıyeın 
D - Fenni prtname 

r.ri;'e!l!;'~: evrakı parasız olarak Karacabey Haruı )ı(UdUrlü· 
fünden alabilirler. B 

3 
_ Eksiltme 25 eylül 936 cuma günü saat on altıda Buna ay· 

tar MUdtırtUtünde yapılacaktır. . 
4 _ Ek.Utme kapalı ıarf usulıyle yapılacaktır. . 
s _ Eksiltmeye girebilmek için iıtcklilerin (1627) lira temınat 

•ermesi aşağıdaki vesikaları haiz olup g&.tennesl. Jbımcbr. . 
Ek -'ıtm bir parçada yüzbin liralık bırinci anıl bına 

ıı ldeyğe en daz. Nafıa Müdurlüğunden vesika alanlar ıircbi
yapmış o u 1 una aır 

leceklerdir. k d U u u maddede yuıb saatten 
6 T krf mektupları yu ar a ç ne il k 

- e ı üdürlü une getirilerek ek9 tme o-
bir saat evvel Buna baytar ın k b'J ~e verilecektir. Poıta ile gön-
misyon reisliğine makb~~ mut ~ 1 1~ii maddede yazıtı sau.te kadar 
derilecek mektupların n f aye u~unüpür mumu ile iyice kapatılmıt 
gelmiş olması ve dıf zar ın uzerı m 'kmel r kabul edılmez f stek
olması lazımdır. Potta lle olai! ~eclı Bursa Baytar Mllcllrliikleri 
lilerin 9eraiti anlamak Uz~re 1 tl:rıu ~e 2490 numaralı kanunun ta
Ue Hara MUdürlUg~ne mu~ct~ ak e lcmeleri ilan olunur. 
rifatı dahilinde eksıltmeye 1

' ır Y (982) 2-4196 

P. T. T. Binalar ve 
levazım müdürlüğünd~n: 

Muhammen del Teminatt 
Tekerlek t. e Ondülator bandı 13 a 104 Lira 

7500 Telsiz perfora or v d 4100 308 , 
50000 Zamklı ve zaınkıı:ı Huk ban ı. 1975 149 
2500 Simens perfore bandı d a rı ekııltmeye ko-

l - Yukarda yazılı uç nevı Ban ayrı 
nulmuştur. hind nkarada p, T. T. Umum Mu 

2 - Eksiltme 24-10·9 tarı a ıJacaktır. 
diırluğiınde toplanacak koınısyo~da y p veznesine teshm edecek 

3 - Talipler tem'nat armı i aremı:ı 1 belgelerle mezkOr tari· 
b R.:1rtnamede ya 1 1 il ve al cakları malı: uz ve :r- d ü geçen koını yona m 

h"911lusadıf cuma~tesi gunli aaat 10 a aoz 
racaat edeceklerdır. d L ım MudUrlügunden ve htan-

4 - Şartnam ler Ankara a . edv ı olarak verılecektır 
b · t muavınlı ın n P 2 "198 ul Levazım Aynıya (190) __.,. 

k c dde ı u erındc 
1 _ Ek ıltmeyc konulan ı . Çorum n P r 

1 c k o ta o ıl bına ıdır. 
> p~ c 

1 
ı Bodrum, Zemın kat kargır ~ beton 1 ıdır. 

Bu ışı~ k ıf bcdelı (l42 3) Jını (25) kuruş\ ır. 

2 
_ Bu ışc aıd a tnamc ve evrak unlardır. 

A _ Eksıltme artnamesı 

B _ Mukavele pro1csı 
c _ Bayındırlık i lc:rı gcntl şartnamesı 
D _ Fc:nnı v hususı şartname 1l . 
E _ Kc ıf ve ılsileı Hat ve meteraJ cetve erı 

F - Pro1e .. , f Vekileti Yapı hJeri Umum 
1stıyenler bu evrakı Ankara na ıa d ö 1 1 1 h d r Nafıa Daıreaın e g re Jı ır er. 

MudurlUgu bınalar eyetın e ,..or~m Jı günu saat 15 de 
3 Eksiltme 1936 yılı EyJUlunUn 15 tncı sa f d J 

Çoru; vilayet makamında toplan cak k rnısyon tara ın an yapı a-

cak;ı~ Eksiltme kapalı zarf usulile yapıJacak~ırıiıı) r kk 

5 EkaıJtmeye girebilmek içın ıstekhnın.k 1
1 

h 1~ n;uva öat 
temi;.; vermesi bundan ba§ka aşağıdaki vesı a arı aız o up K s-

termesi lizımdır. 'k b 1 
da d k ı ıd ğ a daır vesı a ve u ış erı yapa-Ticaret o sın a ayıt ı o u un . 

bıleceğine dair Nafıa Vekiletinin ehliyetname~dede azılı saatten 
6 _ Teklif mektupları yukarda uçuncU ma Y • 

1' kad Vila t makamında toplanacak eksıltmc ko-
bir saat evve ıne ar ye . . d itecektir. Posta ile gon· 
misyonu reisliğine makb.uz munbıhn e :~~ede yazılı saate kadar 
derilecek mektupların nıhayet 3 Uncft m ile iyice kapatılmıs olma-
gelmif olması ve dış zarfın mU~Ur mumu dilmez. (6S7) 2-4043 
11 lazımdır. Postada olacak 1tecıkmeler kabul e 

Türkiye Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğünden: 

dd d Jırliruk Anadolu hanı namıle maruf ve: ha· 
Bankalar ca csın c ;ıı ·ı \ ·ı ı 

tas Unvanı altında otel olarak işletı en nna ı e .e yevm 
len Loz~pa 1 . . al etti i mağaza ı T evvel 1936 tarıhınden Buda Bırader erın ış.g . · 
ıtibaren kiraya verılecektır. 

Tahp olanların bu hususta daha fa la uabat almak Uzere her 
gun MUdürlugumU.z kredi servisine ve 20 eylUl 1936 tarıhınde saat 

14 de Muzayedeye iştırak etmek uıere MUdUrlUğümuzc mliracaat 
etmelerı ıl n olunur. 2-4172 

Çaııl ırı ili Ornıan 
Direktörlüğünden: 

Ma~de Çankırı ilınde Çerket ilçesinde hud"ılan ıa~tn~de yazıl_ı 
Ç't Devlet ormanından numaralanmıt ve ölçülmüt dıldlı l•lenır ·mıt 
.k;rcstelik 3304 MS. 172 D. M.3. ba muadil 1600 adet çam atacı. ve 125 
M3 269 D. M3 ba muadıl 183 adet k8knar ağacı 20 gUn mUddetle 
kapalı .zarf usulıle artırmaya konulmuıtur. 

2 _Artırma 14.9.936 gün saat 15 de Çankırı Orman Dırektörllİ· 
g\İnde yapılacaktır. 

3 _ Beher gayri mamul metre mikip muhammen bedeli 300 ku• 

ruıtur. • o l' 63 k Muvakkat temınat 77 ıra uruıtur. 
: - Şartname .. e mukavelename pro3cııini görmek iıtiyenlerin 

Mdet içinde her gun Çankırı Orman DirektörlUğUne ve An· 
bu m 0 an Umum MUdürluğüne milrac:aat edebilirler. 
kar: --İstekliler Ticaret Oda1ında mukayyet ve artırmaya gir· 

k l • 2490 sayılı kanunda yazılı ev1afı hala olması "' gereken 
me çın 'ki bı'rJikte getirmeleri ilin olunur. (609) 2- 3949 evrak ve vesaı 

T SHtH 
r de Çerkef ilçesinde hududları prtnamesindc yazılı 

. Çankırı ~~ından numaralanmı• ve ölçUlnUf dikili itlenmc-
Çı.t devlet . ların iha}esi 14 9·936 tuıbinde yapılacaktır. 
mıt kerestelik ağ:ç7 eylul 936 tarihli Ulus nushalarında ihale tarıhi 
yan~~~t~~;~g~ olarak göaterılmiş oldugundan tashih olunur. 

bı 

Dahiliye Vekaletinden 
Muğla şehri içme suyu tesisatı ve 

inşaat eksiltmesi 

ncı madd len e aun 

Belediyele 
~200 

l 

Rel{f Örlüğiinde11 
Bu yıl Ankaıa Yuk ek Zı at Lıı tıtu uı Zı t. B t r F • 

kultelerıne kız ve erkek ve Orman FakuJte ınc > lnı c:ıkek p ı.ı· 
sız yatılı, paralı yatılı leylı ve yatısız t leb alınacaktıı. Enıatitüye 
yazılabilmek için aşa ıdalri ,artlar uymak ereklidır 

ı - Lise mezunıyet ımtıhanını vereıek B kalor} asını yapmıı 
VC} a lıı:;e olgı nluk dıplomasını almı, olmak (Bakaloryasını yapma. 
mı ve a ol unluk dıploma ını imamı ol nl r Enstıtuye alınma ) 
ve turk tabiıyetindc bulunm k la ımdır. 

ı _ 1 tanbul Ünıv r ıt ııinın Fen F lnıl\esınden naklen gelecelc 
olanlar orıtda okudukl ı ome trelcrden muvaffak olmu Jar ise 
ıkiıi kabul edilerek Ba tar Ziraat ve Oı m,n Fakulteainin UçUnci,4 
sômestrelerıne ıılınırl r Ancııl Baytar FakU1tesin girenlerin btt 
fakultenın birincı ve ıkıncı öm strelerinde okunan Anatomi der• 
ı;ine d ayrıca devam etmelerı ve Zir t kulte ıne girenJerın 
Ziraat sta1ını yapmal rı gereklidir 

3 - Enstitüye gir cek talebenin >aşı 17 den as ı ve 25 den yu• 
karı olm z Nih::ıri talebe ylık ek y kaydına b 1ı de ıldlr. 

-4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin ltt um gösterdiği be· 
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında t m te ekkUllü bir haı.t• 
evi kumlunun raporu 1 zımdır 

5 - Enstitü} e yazılan talebe iki ay içinde veni den sağlık ~ e 
sa tamlık muayenesinden geçlrılerek ertıkleıinin liızum göster
digi beden kabiliyetini göatumiy enferin Enstitüden m,ifl keıilır. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankara'da Orman Çift· 
liğinde 10 ay staj g6rmeğe mecburdurlar. Bb ıstaj müddetince tale
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftllkte parasız ıaflanır. 
(Stajyer talebenin yemeıi ve içmeıi de enıtıtUce sağlandığı tak· 
dirde kendilerine bu 30 lira verilemez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde 
sonradan meydana gelen mücbir haller dı9mda olmak üzere, kendi· 
liğinden stajını veya okumasını bırakanlardan veya ceıel olarak 
çıkarılanlardan hükümetçe yapılan maU'Bftan ödiyecekleri haklrm· 
da verilecek nümuneye göre Noterlikten taıdikll bir lrefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek ııtiyenlcr yukarda yazıla rapordan başka 
nufuı kiğıdmr, •tı kilıdmı, pollı veya Uraylardan alaca1dan Uz· 
gidim kllğıdını, Orta mektep •e liselerde gönnUt oldukları .Oel derı· 
ler hakkındaki ehliyetnamelerl ilittf rllerek el yazdıriyle yazacalr
ları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte dofruca 
Ankara'da YUkselr EnıtitU ReırtarlUğUne aışvururlar. Talipler di
lekçelerinde hangi falrUlteye kayıt olunmak istediklerini bildirme
lidirler Aksi takdirde dilekçeleri hakkında bir muamele yapıla· 
mu. 

9 - Pulıuz veya uıulü dairesinde pullanmamıı olan •t 8 inci 
maddede yazıb lcAfıtların illtik olmadrfı dilekçeler gelmemlt 1ayı· 
lır ve bunlar hakkında hiç bir muamele yapılamu. 

10 - Vaktinde tam kllıtlarile bat•uraolar araaından pelr lyl 
veya iyi dereceli olanlar tercih edutr. Kabul edilecek talebe diplo· 
ma derecesine •e baıvurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolma· 
dığr takdirde orta derecc1Ucr de barurma ırraıma g8re ılmablllrle 

ı ı - Cevap iıtiyenler ayrıca pul göndcrmcHdirler. 
12 - Batvurma umanı afuıtoaun birinci gUnUnden eylnlUn o· 

tuzuncu günU akpmına kadardır. Bundan IOarald bafvurmalar b· 
bul edilme . (2) 2-3147 

· Kapalı zarf usulü ile Eksiltme ilanı 

afıa Bakanlığıııdan : 
1 - Eksıltmcye konulan it: Ankarada Yüksek Ziraat Enstitü• 

sU sahasında yatma ve çahfma bınaaıdır. Kqlf bedeli 180000 lira• 
dır. 

2 - Bu. i'e aid tartnameler ve evrak tunlardır: 
' - Eksiltme ,artnameai 
b - Mukavele prOJeıi 
c - Bayındırlık iglcri genel prtnamtsi 
d - Husust f8rtname ve tarifname 
e - Vahidi fiat ve metraj tarifnamcai 
f - Elektrik keıfi ve prtnamui 
i - Sıhhi tesi•t ketfi ve prtnamesi ve kalorifer bakkmda 

izahat iıtiyenler bu prtname ve evrakı g lira bedel mukabilinde 
yapı itleri umum mildilrlUlllnden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21·9'-936 tarihinde puarteai ıilnu saat 16 da Na
fıa Vekiletinde Yapı İtleri Eksiltme: komisyonu oduında yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulil iledir. 
5 - Ekılltıneye girebilmek için lıtenilen 10250 Ura mu-.ô1ıat 

teminat •ermeli, Nafıa Velriletlnden ılmmıt yapı mtlteabbltlili 
vesikası eöıtermesi ve yaptıiı buna benaer bir itin bedeli 100000 
liradan atalı .:>lmaması ve bizzat diplomalı mimar veya mUhendlı 
olması veya bunlardan birile mU9terelıen teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imzalaması lizımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 cU maddede yı•ılı saatten bır 
saat enellne kadar Eksiltme komiayomı relslıjine ı.~buz muka· 
bilinde verilecektir. Poıta ile g8nderilecek mektubların nihayet 
3 cil maddede yazılı uata kadar gelmit olmuı •e dıı ıarfm mtlhUr 
mumu ile eyice kapatılmıı olması lbımdır Poatada olacak ıeclk 
meler kabul edilme•. (720) 2-4134 

Türkiye Ziraat Banka ından : 

Yazı makinesi alınacak 
Bankamı ca alınacak seksen bq adet portatıf yazı makinesi ka· 

pah zarfla eksiltmeye konulmuftur. Ekaıltmeye ıttirllr prtları: 
1 - Teklif mektubu (teslım müddeti taar'ih edilmelidir.) ., 
2 - Görütup tecrübe cdılmek U.ıere teklif edilecek makineler· 

den bir adet. 
l- Müteharrik aksamın analı raporu. 
4 - % 7.5 temınat akçesi 
5 - Yedek akaamın ayrı ayrı fiat hıtcsı 
Anlrwada banka levuım müdürlUlUne verılmelidlr. nıntme 

müddeti on beı eylül. 936 akpm ıaat on dorde kadardır. !\anka 
tercih hakkını muhafaza eder. (734) 2--4J07 

Maliy Vekiiletiııden ı 
17-8 936 tarhinde açık ekııltmesinın yapılacağı ilin olunan 

on bın metre kanuiçeye ııtekli uhur etmemesine binaen bu ekailt· 
menın 10-9 936 pertembe günu saat onbc te. y pılmaıına karar ve· 
tılmı ıtr. • . 

Sa tname i Lev nn mudurlil ünde ve 1 tanbulda Dolmabahçe 
vrakı matbua an nda gorili ilir. 

Tahmin bcd 1i binbc yUı Ilı lir ve muvakkat temınatı yU.on 
tı hr yırmi eş kuru tu 

E ıltmıyc gırecekl rin muvakk t temın~\ makbu u veya bank 
kefalet mektubu ıle rllkte yukarıda v ıh g n v atte leva.z l 

mUdu lU Undekı mil ete ıl c'kıiltme lrorııısp nuna m racaat etm • 
1 rı ıl n olunur. { 48) ı 08 
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Dahiliye Vekaletinden: 
Gazi Antep şehri içme suyu tesisatı ve 

inşaat eksiltmesi 
Gazi Antep şehrine 12.S kilometre mesafed~n su isales! ve şehir 

dahilindeki şebeke için icab eden malzemelerın tedarikı ve. boru 
ferşifatının icrası ile sair mütcfcrri imalatın yapılması ve şehır da
hilinde iki depo inşası, su saatleri ve diğer nlat ve edevatın teda
riki kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 249905 lira 59 kuruştur. 
2 - İstekliler bu is.e ait şartname, proje ve sair evrakı on iki 

buçuk lira mukabilinde Dahiliye Vekaleti belediyeler imar heyeti 
fen şefliğinden alabilirler. 

3. - Eksiltme 24 İlkteşrin 1936 tarihine rasthyan cumartesi 
günil saat onbirde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplana· 
cak belediyeler imar }Jeyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklılerin aşağıda yazılı te· 
minat ve vesaiki aynı gıin saat ona kadar komisyon reisliğine tes
lim etmis olmalar; lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
l3745 lira 28 kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tavin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun 4 °tincü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani hulunmadııTına dair imzalı bir mektup, 
D - Nafıa Vek.fletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası. 
S - Teklif mcktuoları ihale 16inü saat ona kadar makbuz mu

kabilinde komisvon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektuolannın iadeti teahhütlii olması ve nihayet bu saate 
kadar komisvona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu is hakkında fazla izahat ~ 1 mak istivenlerin BelecHveler 
imar heveti fen seflii!ine müracaat etmeleri. (773) 2-4201 

Nafıa Vek~aletinden: 
13 Birinci te rln 936 sah günU saat 15 de Ankarada Nafıa Ve

kaleti Malzeme eksiltme komisyonu odasmJa 53000 lira muhammen 
bedelli Font boru ve teferrüatının kapalı zarf usuıu ile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatr 265 kuruş mukabilinde Anka· 
rada Bakanlık malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 3900 liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını 
7-5-936 tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede çıkmış talimatnameye 
göre Vekaletten alınmış vesika ile birlikte 13 Birinci teşrin 936 sa· 
Jr günü saat 14 c kadar Ankarada Vekalet malzeme mUdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. (595) 2-3966 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCJ b..ANLARI 1 
15869 lira bedeli keşifli hipodrom sahasında yaptırılacak 4 adet 

ser binası inşası 11 eylül 936 cuma günü saat on birde belediye en· 
.cümeninde pazarlıkla verileceğinden isteklilerin müracaatları. 

(812) 2--4216 

Pazarlıkla eksiltme ilanı 
.;ı 

Nafia Bakanlığından: 
ı - 3-9-936 gUnU ihalesi yapılmak Uzere kapalr zarf usulile e'fC. 

sittmeye konulmuş olan Ankarada Cebecide Musiki Muallim mek• 
tebine ilave olarak yapılacak çalışma odaları ve jimnastlkhane in· 
patına istekli çıkmamq ()imasından ötUril yeniden aynı şartlarla 
wc pazarlık usulile eksiltmeye konulmuttur. 
_ Keşif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardırı 
~ - Eksiltme şartnamesi 
iB - Mukavele projesi 
C - Baymdırlık işleri genel şartnamesi 
D - Husust şartname (fenni şartname) 
E - Keşif cetveli 
ıF- Proje 
lstiyenler bu tartname1eri ve evral<ı 122 tiuruş mulCabilinde Ya· 

pı İ§lerl U. Mildlirlliğünden alabilir, 
3 - Eksiltme pazarlık suretiyle ve 25-9-936 tarihine mUsadif 

ı:uma gilnU saat 16 da eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye gh'.Cbilmek için isteklilerin 1835 liralık muvaıc. 

ICat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesindeki evsafr haiz olmasr 
ve bundan baska bu bliylik1ilkte bir yapıyı yapabileceğine dair Na• 
lıa Vekatet1nden alınmtJ yapı müteahhitliği vesikası almış bulun· 
masr lizrmdır. 

5 - İstenilen vesikaların 3 cll maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisvon reisliğine verilmesi ~rttır. (775) 2-4202 

1 D. O. YOLLARI VE UMANLARI UMUM-
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU ILANÜRt:· 1 

D. D. 84 numaralı gidi§ • dönüş yolcu tarifesinin eylCll 936 so
nunda bitecek olan mer'iyet müddeti Birincikinun 936 sonwıa ka· 

1 
dar ve aynı şartlarla üç ay daha uzatılmıştır. (791) 2-4199 

Hariciye Vekaletin den : 
Çankayada Hariciye köşkünde yaptırılacak çamaşırhane için 

tS.8.936 tarihinde yapılan eksiltmiye talip zuhur etmediğinden 
18.9.936 tarihine müsadif otan cuma günü saat 16 da pazarlık sure· 
J;iyle ihale edilmek üzere talik edilmiştir. 

Ke§ifnamede yeniden yapılan tadilatı talipler Vekalet Levazım 
MüdilrlUğüne müracaat ederek görebilirler. (759) 2-4157 

"Kiralık ev 
Ankara Harbiye okulu yanın· 

"a üç oda bir mutfak, banyo ve 
helası mevcut üst .kiraltı.ktır. 
Harbiye okulu bekçisi Mehmet 
'-avuşa müracaat. 2-4206 

ZAYİ 
'.Ankara erkek lisesi birinci 

sınıfından 1934 senesi aldığım 
tasdiknameyi zayi ettim yenisi· 
ıni alacağımdan eskisinin hilk· 
1nü yoktur. 

Ankara erkek lisesi 1 • F şu· 
besi 513 Bekir Erdek 

l\1uhasip 
' aranıyor 

Ankaranın tanınmış Tüccari 
l>ir müessesesi için usulü defte
riyc bihakkın vakıf bir muhasi· 
be ihtiyaç vardır. Taliplerin tah· 
git dereccJerini, vazıh adresle
riyle beraber 47 numaralı posta 
kutusuna bildirmeleri. 

Kiralık .ev 
ve Bağ 

Çankayada; okul ittisalinde 
ve asfalt üzerinde muşamba ile 
mefruş üç oda bir salon, mut· 
bah, banyo, SU, ELEKTRİK, 
HAV NGAZI tesisatını ve her 
türH1 konforu muhtevi üst kat 
müstakil bir daire kiralıktır. 
ıgörmek istiyenler icindekilere 
ve konu mak icin de Ziraat Ban
kası idare meclisi Vizörlüğünde 
Bay Selahattine müracaatları, 

2-4208 

ZAYİ 
Tatbik mühürümü kaybettim 

yenisini yaptıracağımdan eski· 
sinin hükmü yoktur. 

2-4207 Mehmet 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, möble ve Kon

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

1 

ULUS 

(~iimJıuriyet l\'.lerkez Bankasının 
Aktif 5Eylül1936 Vaziyeti 

Kaıa: 
Altın safi kılogram ı 7.08Z,Z96 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kilogram 4.398.244 
Altına tahvili kabil serbest 
döv zler 
Diğer dövizler \'e borçh 
kliring bakiyeleri 

Hıızine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine ~ara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Eıham ve tahvilat cüzdanı: 

1 

Deruhte edilen evrakı 
naktiye karşılığı esham 

A • ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B • Serbest esham ve tabvnat 
Avanslar: 

Altın ve döviz Uzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedar.far: 
Muhtelif: 

LlRA 
24.027.616,ı-

11.991.858,-
901.840,13 

888.427.47 

6.186 482.30 

427.S00,7l 

9.356.450,99 

158. 748.563.-

12.064.611.-

2.177.750.-
16.328.521,l 7 

34.081.633,05 
4.173.234,18 

SS.693,11 
16.988.707.06 

LiRA 

36.Y21.314.40 

!Sti8.42i,47 

15.970.434,0l 

14(\ fiR~ Q'i2.-

18.506,271Jt7 

38.254.86i .ı. 

\ 7 .077.400,17 

4.500.000.-
6.18S.008.4b 

' 

LiRA 
Sermaye: 

İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 158. 7 48.563.-
Kanunun 6 ve 8 inci madde-
lerine tevfikan hazine tara-
fından vaki tediyat 12.064.61 ı.-
Deruhte edilen evrakı naktiyc 
bakiyesi 146.683.952.-
Karşılığı tamamen altın ola-
rak ilaveten tcdaviile 
vazedilen 16.000.000.-

Türk liraııı mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabiJ dövizler 4. 703 265.05 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring balriyc1eri 2 7 .000.868.26 

Muhtelif: 

Yekün 284.987.674,92 Yekun 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi o/0 S 17: altın üzerine avaJl
5 

BELEDiYELER BANKASINDAN 
Baııkamızııı ~...J .-.- liesall devresine ait hilanço ile kar 

ced r Ji aşağı ya clerç ve .ilan oluııuı-. 
31 Mayıs 1936 tarihinde biten 3 üncü hesap devresi bilançosu 

'.AKTll-: . 
Tahsil olunacak kapital 
Dahili muhabir bankalar 

T. L'. 
10 731 941 
4 179 914 

PASiF 
23 
55 

Kapital 
İHTİYATLAR: 

ESHAM VE TAHVİLAT CUZDANI; 
A) Borsada kote olanlar 

AVANSLAR VE İKRAZLAR: 
23 391 60 

Fevkalade ihtiyatlar 
Nizami ve kanuni ihtiyatlar 

% 34 hesabile kardan ayrılan kapital 

28 000 00 
27 970 80 

Mütenevvi teminatlı 
BORÇLU CARİ HESAPLAR; 

l 199 573 99 Cari hesaplar 
Sair muhtelif alacaklılar 

Tteminattr 
Kefaletten dolayı borçlular 
İkraz tahhütlerimi:ı: 
Sair muhtelif borçlular 

MENKULLER: 
Makineler 
Kasalar 
Mefruşat 

~ARİ MENKULLER' 
Sair gayri menkullea 

:Nazım hesaplar 

ZİMMET 

GENEL MASRAFLAR: 
Maaşlar ve ücretler 
İdare masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 

Verilen faizler 
(Belediyeler dergisi 
Amortismanlar 
Safi kar 

Hususi daktilo işleri 
ve ders 

Temiz ve seri olaralC Fran· 
srzca, İngilizce ve Tilrkçe husu· 
si daktilo işleri yapılır, ve dak· 
tilo dersleri verilir. Ayrıca 
Fransızca ve İngilizce dersleri 
de veriJir. Her giln öğleden son· 
ra saat 2-6 ya kadar 1963 No. ya 
telefonla müracaat. 2-4097 

Atıfbey mahallesinde Uluca(( 
&okağında 697 No. da dokuz O• 

dalı içinde kuyusu ve büyük 
bahçesi o1an ev satılıktır. İçin .. 
dekilere mıl.racaat. Telefon: 1475 

2-4192 

tmtiyaı: sahibi ve Başmıı· 
harrlri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt l"eşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri MUdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi c1varrnds 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

39 168 6G 
316 516 58 

1 062 422 65 

Kefaletten dolayı alacaklılar 
İkraz taahhütlerimizden dolayı alacaklılar 

2 204 69 
400 00 

4 539 29 

Yekun 

576 895 10 

7 143 98 
1 143 98 

99 654 06 
182J662240-

240 826 93 

18 477 449 33 

İtfa tahsisatı demirbaş 
Kar 

Nazım hesaplar 

1935 - 1936 Hesap Senesinin Kar ve Zarar Cedveli 
T. I.'. T. L. MATLOP 

56 992 14 
6 405 25 

454 30 
5 462 29 

Yekıln 

69 313 98 
6 804 83 
~ 742 67 

714 40 
178 991 03 

258 566 !H 

Alınan faizler 
Alınan komisyonlar 
Esham ve tahvnattan kir 

Sigortadan kar 

T. ı.:. 

235 067 73 
12 834 54 

,,.. ........ _______ t __________________ ~~ 

ISTANBUL AMERiKAN 
Kız Kısmı Amerikan K ı z Koleji • Robert K o ı e j 

Amavutköy, Tel. 36.160 Bebek, Tel. 36 ... 3 
Erke1' 

d reee 
son e Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Milli terbiye ve kültüıe 

verilir. • 
1
r1ar· • 

Almanca veya Fransızca lisan dersleri. Muhtelif sporlar. İngilizce için ihzarı sın )eti 
Orta k:ısım IJi e ){ısını Ticaret ders 

l\lülıendiS l(SJil}) Ameli ve ~?zari ~~ulleı:le. e!ektrik, makine . 
ve Nafıa muhendısı yetıştmr. ak~ri ~ 

Dersler 21 Eylül Pazartesi sabahc başlıyacaktrr. Leyli talebenin 20 Eylül paza~i gUııl~' 
bulunmaları lazımdır. Tecdidi kayıd erkek kısmında 18 Eylül cuma .ve cu~~rteapıl; .... 
mında 19 Eylül cumartesi günüdür. Yeni talebenin kayıd muamelesı her gu~194 Fazla malCımat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 2 

YENi SİNEMA 
BU GECE 

BEN SENiNiM 

1 - BEN SENiNiM GÜNDÜZ tK~ FiL~ No. lu CASVS 

Programa llaveten : ioıİ· 
l - Haşmetli S. M. Vlll EDW ARD'ın karşılanma nıeral 
2 - 936 BERLlN OLIMPlY ADLARININ ikinci kısm•· 


