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.ASYA 
Ana - 'kıta! Denc~ilir ki hattf., Av

rupa onun bir yarımadasından iba
rettir. Yoksa onun bir buciıına kolla
rını dolamış ve onun kanını eme ~
me hüyümiiş bir ahtapot mu? Belki 
de böyledir ... 

Asyada bir m~mlel:et. Avrupa
nm tAmamından büviiktiir. AsyAda 
mesafe mefh11mu biiqhütiin başka
dır. Ha:za.r. Aıwl"nrn T .Pman !!Ölii flİ· 
bi bir §evdir. l\1ont Blanc ·n tepesi
ne insanlar, kannca portakala hrma
nır gibi tırmanırlar. Himalava'nın en 
yüksek nokta-;ma on Sf'T'lede bir tır
manrrı-;ok içir bütün bir "heyeti ~efe
riye .. lazımdır. 

Asya, tarih bakımından da uçu
rumlar ,tavfunlar ve pirdahlar mem
leketidir. AvruJ>Blt milletlerin kendi 
maMllannı düzdiikleri devirde, A.
yada en yeni medıa"iv~tler, kendi ih
tiyarlık çağlanna henüz gelmemit
lerdi. 

Asya rakamlann, mikdarlann, 
sırtı-vere-Şlelmemif tahiatin memle
ketidir. Afrikada çöller bakirdir. 
Asya'dakilerin bağrmı deıseniz in
•nlann, belki de allahlarm izlerini 
bulununuz. 

Dünya bir gün. davasını anlrya
caktır: Aaya'yı fethetmek! Bu hare
ket, başlanutbr bile ... 

Asya, uzun uykusundan uyan
maktadır. Avrupa, uzanıp gözünü 
yumdu mu haydi diyelim iki asrr u
yur. Asya, öyle değildir. Asya bir 
uyudu mu iki bin seneden aşağısı i
çin gözlerini yummaz. 

Asya, timdi uyanıyor. He ... y ne 
uyanıtbr bu! Düıünün bir kere, A
merika uyandı, kendi kendi,.ini inp 
etti. Ve Avrupa'ya hiç bir teY olma
dı. Halbuki A~'nm uyanmuı sa
de, dört öteki krtanm zangrrzangır 
titremelerine Ufi geldi .. 

Asya Japonya mıdır, Asya Si
berya mıdır) Asya Türkistan yahut 
lran, yahut Anadolu mudur) Yok• 
Hinc:liatuı. Cava ve Çin mi) Asya 
b\\nlarm hepsidir. Fakat Aay.ı 2000 
~~· kac eenede uvanırl 

Japonya bir hareketin bqmdadır. 
Sovyet Rusya bir diğer hareketin. 
Kemalist Türkiye, Önaaya"yr 88mp 
tarta klamaktadır. 

Koca Asyayı zaten kaldırsa kuJ
dırsa ':>öylesine üç vinç kaldırır. Gan
di'ye baksanıza, "Uyanmıyalım .. 
Ruva görelim!" diyor. Ve Gandi, 
uykucu. ~(;zleri c7'.eldenberi mahmur 
kıtanm Orfeus'udur. 

Bütün on dokuzuncu asrr, Asya
mn Avrupa tarafından talan edilişi 
asndır. Servet, bir kıtadan bir kıtaya 
ne çabuk ~eçiyorl Ve Avrupa hala 
doymamıştır. Asya her şeyini ver
miıtir, çırçıplaktır ve verdikleri, ge
ne de yetmemiştir. 

Asyada bir gün, birbirinden zen
gin, birbirinden mamur, birbirinden 
bahtiyar devletler doğacak. Uçaklar
la zeppelinleri ,insan zekası asıl Asya 
mesafeleri için keşfetmiştir. Baksa
nıza, zeppelin, Avrupada kC§fedildiği 
halde, ancak Amerika ile Avrupa a
rasında işliyebiliyor. 

An karadan kalkıp Tokyo yahud 
Hayclarabad'a inmek, gene gün 
hesabına dayanan bir uçuştur. Av
rupayı halbuki, yarım günde, bir u
cundan bir ucuna geçmek kabildir. 

Asya, kendi politikasmm iskele
tini ve mafsallannı henüz yaratama
mqbr. Bunu tabii görmek lAzrmdrr. 
Cihangirlerini bile bir iki nesillik bir 
müddet içinde eskiten koca kıta, her 
noktasını Avrupa gibi teknikle iıli
yebilmek için zamana muhtaçtır. 
Sonra, Asya, afyon dozlan, kuvvet
li teokrasilerle doludur. Bunlan tas
fiye etmek bir meseledir. Kaldı ki, 
en küçük adaya hile .. yeni hayat,. 
dıprdan ve sahillerinden gelir. Kıta
lar için de böyledir. Halbuki Avru
pa emperyalizmi, Asyanrn bütün kı
yılannr tutmuş, bütün hava delikle
rini mühürlemiştir. 

Bundan yetmiş ~ene önce Avru
pa medeniyetini sokmamak için yer
yer harbeden Asya, bugün, aynı me
deniyeti, kaçak olarak sokmağa çalı
şıyor. 

Rir asrrlık hir miidflet jr,indf'. Av
rupa emperyalizmi, hl.iti.in hüner
lt>.rini harcamıştır: Asyayı tahnit e
debilmek için. 

Bugün Asya, tahnit mezannrn 
catlak yerlerinden temiz hava alma
ğa ça1r~ıyor. Aldıkr,.a, çatlak yerleri 
b\iyiiyor. Rüvi.idükçe. kıtanm canlı
lığı artıyor. Ve kiiçük Avrupa, bu
mm öni1ne ge<;ebilmek pe"inde ecel 
terl,.ri dökiiyor. 

Hiç Asya harekete gelince, önü
ne ~ttilehilir mi} Ve. acaba bütün bu
günkü dürıyamrzm krizleri ve ıslı
rablan, bağlı Asva' nm bağlarını ko
parmasından, uykuda Asyanrn uy
kt1dP1n uyanmasından ibaret değil 
midir} 

Kıtalar arasında en büyük ve en 
eski krta, bir ~n kendine mahsus o
lan dinamizmine kavuftu mu, dün· 
ya, insanları". dar gdmeğe başlıya
caktrr. - B.B. 

MONTR.0 
(Baıı 1. inci .sayfada) 

bn ileri aürdüiii bu müta.ealar, 
Montrö'de b .. m dört hafta, uzun ve 
güç ıörüımelerde bulunmut olan po
litika adamlarının umumi duysuaunu 
mükemmel surette telhis etmektedir. 

Ma•affak olan bir milletleraruı 
konferans nadir bir manzaradır. Miif
terek hir muvaff~etaizliii kayd ile 
iktifa etmeyip kurucu bir uerin ik· 
malini te•Iİk eden bir milletlerarau 
anlqma ise, bu ıünlrii tartlar içinde, 
müate ... ıümulü haiz bir hadisedir. 
Kaoe'a kartı akıl ve nizamm bu ilk 
zaferinden dolayı kendi kendini teb
rik etmek yetmez. Nihai mavaffakı
yetİla derin aebeblerini arqtırmak da 
~znndv. Bo.fadar lunıferamı. barb 
ıa nanı muvaffak olmuttur 7 

Bazı kimseler, konferans meuuu
nua lalllNlliyle mahdud olduiunu, türk 
talebinin alikalı devletlerce hep bil. 
den kabul edildiğini ve bundan dolayı 
diplomatların vazifesinin ıüç olmadı • 
ğım iddia ederek Montrö muvaffakiye. 
tini izaha kalkıtacaklardır. 

Bunun kadar sahih olmıyan bir ıey 
yoktur. Konferansın mevzuu Lozan 
andlaımaıııun yeni battan tetkiki idi. 
Fakat daha ilk günden itibaren dikkate 
alınmak iktıza etti ki halledilecek dava, 
ticaret veıya harb gemilerinin Karade
nize geçmeleri me~elesinin pek ziyade 
dıtına çıkmakta idi. Türkiyenin ernni -
yeti, Karadenizde sahili olan bütün 
devletlerin emniyeti. - bu devletleri 
büyük ıarb devletlerine bağlayan br
tılıklı yardım anlapnalannm müeasir
liği: - velhanl, daha baılangıcmda, 
konferans lnÜfterek emniyetin bü
yük ve ciddi clavalariyle karfılaımakta 
idi. 

Konferans ehemiyetli prensip mese
lelerini kesip atmak ve bundan batka, 
boiazlann politik ve stratejik ebemi
yetlerini teslim eden büyük ve küçük 
devletlerin hayati menfaatlerini gozo
DÜnde bulundurmak zaruretinde kaldı. 

On doku:mncu aınn ananevi tezle
rQ-le doktrinlerini biribirinin br1~11na 
koyan büyük "İngiliz • rus'' münazaa
llDID yeniden canlandıiı inlar oldu. in
kısam kabul etmez banf, mütterek em
niyet aibi Cenevre paktının esasmı teı
kil eden yeni telakkilerin karpıına diki
len klasik l»itaraflar ve muharı1tler hu
huku telakkilerinin tekrar doğ .\.1k1an 

ıörülclü. ..... 
Daha konferamm ıayesinin tarifin

de ilk l»ir tehlike, zunni olarak, kabul 
edilmif ti. Bir andlaşma yeni battan tet
kik olunmak üzere toplanılıyordu. Re • 
vizyonculuk mücadelesi ile her çeıid 
"uluortacılar" ın ümidlerine cesaret ve-

Boğazlar n1ukavelesinin imzası dolayısiyle 

tn~iltere dış i~ler ha kaniyle B. T. R. Aras 
arasında ~ekileıı telgraflar 

Boğazlar mukaveleııaınesinin imzası 

dolayısiyle İngiltere Haridye Nazı.rı 
B. Antoni Eden Hariciye Vekilimiz 
Dr. Tevfik Rü,tü Ara&a aşağıdaki telg
rafı göndermişti!- : 

Ekselans Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Türkiye Hariciye Vekili 

Montrödeki türk heyeti murabbasa

sının hattı hareketinin bu derece geni§ 

bir ölçüde yardım ettiği mesud bir ne

tice tefkil eyleyen boğazlar hakkındaki 

yeni mukavelenamenin akdi esnasında 

his ettiğim büyük memnuniyeti ekae

ıansınıza bildirmeyi kendime bir vazife 

teliklri eder ve bu bidisenin, memleket· 

lerimis aruında yeni bir dostluk ve sı· 
kı bir işbirliği devresinin baflaniıcını 

DERS't 
rilmiyecek mi idi? 

Montrö konfennıı, hiç de tehlikeli 
bir .. miaal" yaratmamı,; tamtenine, 
Avrupa reYizyonculan için aarib n ay
dmlabcı hir ihtar olmaıtur. 

Bir ancllaıma, tekrar sözden seçiri
lip yeni ıiyui tartlara ayclundahilimit
tir. Niçin? Çünkü Türkiye, bütün cln
tetı.e 1Ulhça zilıaiye&İnİn sailam ftli
blanm nrmittir. Toprak ıeniflemesi 
ye imme hukukuna bozma politikumın 
pknwzhiını en ..zıh tıarette belirtsek 
pakta imzalıyanlardaa olmanın bütün 
memliyetlerini eksiksiz surette üzerine 
abmtbr• 

Çiakü Türkiye, rmzyoa taleWne 
meaned olarak - onlara tehclidler " 
lnnnret e-M.ü.laoi ....... atmelraizin -

Çiinlrii, nihayet, Türkiye, bütün ali
blılarca kabul edilebilecek müıterek 
Wr •nlapm ile kabul Ye tasdik olun
... ,, milletleraraaı kaidelere göre ıörü
tülüp kaydedilmit bir boiazlar rejimi 
istemiştir. 

* * * 
Montrö dersi nedir? 

1 - Artık iıbat olumnuıtur ki bant
çı milletler arasında anlapna kabildir. 
En kanıık, en nazik meseleler - eğer ba
rış itine bağb milletler bu meselelerin 
halline cesaret ve iyiniyetle atılacak 

olurlarsa - hallolunabilir. 

2 - Montrö çalıımalarından açık • 
ça anlaıılmıtbr ki Fransa, Avrupadaki 
bant miıyonumı yerine ıetirmek için, 
merkezi ve .-ki Avrupaclaki doatlukJa. 
nnı yeniden kıymetlendirmek ve aai
lamlİıtbrmakla İfe başlamalıdır. Karar-
11z ve hakikauiz dostlar araıyarak deiiJ, 
fakat iki mıntakavi Antantla ve Savyet
lerle arasındaki bağlan aıkarakbr ki 
Fransa Avrupa nizamı dütmanlanm 
muvaffakiyetaizliie uğratabilir. 

Fakat Fransa cloıtluldan febekeei -
Küçük itilaf ve Savyetlerle olan anlat
malarını tamamlayacak olan - bir 
fraıwz - türk karıılıldı yardım anlat
mau ile geniıletilmelidir. Mösyö Paul -
Boncour'un ~eti sayesinde mü.aid 
bir hava ihzar olunmuıtur. Şimdi lizmı 
olan, bir ıörüflll9 inisiyatifini alıp kabil 

olduiu kadar çabuk neticelendirmek • ı 
tir .. 

3 - Montrö'cle teakup eden aörüı
meler, karfıhldı yardım pakt1an ile an
lqmalaruu büyük ve tek bir Avrupa 
diplomatik •••İkan halinde l»irleıtirme 
lüzumunu iıbat etmİftİr. Eskiden akde
dilmit olan ulapnalan ıimcliki politik 
fU'llara uydurarak birleıtirmelc, sağ -
lamlqbrmak ve kati tekle ifrağ etmek 
zamanıdır. Huıuıi anlaımalann girift • 
lifi. hukuki veıikalann çokluğu, tam 

tehlike zamanında, l»ir takım tefsir kav-

teşkil eyliyeceği hakkında kalbi ümid
lerimi arzeylerim. 

Hariciye vekilimiz Dr. Tevfik Rüş· 
tü Aras B. Edene şu suı etle cevalı ver· 
tni~tir: 

Ekse/an.<; Antoni Ede11 
lngiltel'e Hariciye Nazırı 

LONDRA 

Sir Poncy Lorraine, avdet eder et
mez, ekselansınızın çok nazik telgrafı· 
nı bana bildirdi. Bu nazik dikkat ese· 
rinden derin surette mütehassıs olarak 
ekselansınıza en hararetli tefekkürleri
mi bildirmeyi kendime bir vazife tel&k
ki ederim. Montröde bi.rlefik kıraliye
tin muhterem delegeleri ile idame et· 
mekle !Cref duyducum çalıpna bi.rligi, 
memleketlerimiz arasında cari samimi 
dostluk ve memleketlerimizin •ıkı itbir
liğinin daimi inkişafı için kıymetli bir 
rehinedir. Türkiye - Büyük Bı-itanya 
siyasetinde açılan yeni devrenin, bizler
ce pek aziz olan aulh eseri için çok mc
aud olacağına kani bulunmaktayım. Ek4 

selansınız tarafından bu derece dostane 
bir surette irbar edilen ümid hakkında 
ekselammızla tamamen hemfikir oldu
ğumu beyan eder ve en samimi hiuiya
tı vefakiraııemi arzeylerim. 

Dr. Tnlilr. Riftli Ara.s 

Maraşta elektrik ve su 
işleri 

Maraf, 28 (A.A.) - Belediye imar 
iflerini yoluna koyduktan tonra ıebrin 
tenviri itini de tamamlamııtır. 

Belediye tehriıı su tesisatmm proje
leri bir mtıeeseaeye havale ed.ilmiftlr .• 

On cUndenberi Ud mühendis proje
leri bantlamak için ~ • 

Bu husustaki projel;r yalanck bit~-
~k ve bu suretle halk çok temiz kaynak 
suyu içecek ve çok ucuz elektrik yaka
caktır . 

Ereğli bez fabrikası 
Patiska, mendil, aalatpur, mermer -

phı, saten gibi ince mensucat yapacak 
olan Erelli bez fabrikasmın montajı 

tamamlannuıtır. Mahallinden bildirU -
diğine göre, fabrikanın iplik ve bez kıs
mında 30 kilovatlık tehir cereyanmdan 
istifade suretiyle ufak tecriibelere baı
lanmıgtır. Yapılan bu tecrübelerle ame
lenin timdiden yetittirilmesine çalıfll .. 
maktadır. 

Buharlı kuvvei muharrikenin mon • 
tajına birkaç gün sonra batlanılacak ve 
29 ilk teşrine kadar yetiıtirilecektir • 

Ankara bisikletçilerini 
davet 

Bölge buikleı ajanlığından: 
Ajanlıfm nezareti altında yapılacak 

toplu idmanlar için bisikletçilerle ya
kından temaa edilmek ve ona g8re bir 
program hazırlamak üzere bölge bisik
letçilerinin 2 ağustos pazar gUnil sabah 
aaat 8 de eski İdman Cemiyetleri bina
sı önünde bulunmalan rica olunur. 

lnhiwr miakeı f(Jrabı yaptıracak 
İnhisarlar Umum MüdürlUğü İzmir

de Bornova civarında yeti§en misket 
üzilmlerinden bu aene hususi bir ıarap 
yaptınnağa karar vermi,tir. Bunun için 
1izun gelen hazırlıklara başlanmı,tır. 

ıalarmın cloimuma veya banffl millet
lerin müteaanid faaliyetinin metnaiye -
tine bazılanmn itirazmı mucib olacak 
deliller verilmesine aebeb olmamalıdır. 

Montrö dıırıi, hakikatte, bir faaliyet • 
plam, bir kuruc:ıuluk ve realizm pla • 
nıdır. Micbel POBERS 

29 TEMMUZ 1936 ÇAr. 

Mar2şal 
Fevzi fAilim ,, 

Çanakl{aled 
Çanakkale, 28 (A. A.) -

4 de Tınaztepe torpidosuyla 
leyi teşrif eden Genel Kurmay 
Mareşal Fevzi Çakmak Nara b 
vali ve tümgeneral taraflarınd 
bal edilmiş ve iskelede askeri 
lar, vilayet erkanı ve bilfımuın s 
memurin ile askeri kıtaat ve b 
halk tarafından coşkun bir sevin 
de tezahüratla karşılanmı§tır. 

Ekonomi Bakan 
Balı kesirde 

Balıkesir, 28 (A. A.) -
Bakanı Celal Bayar Ankaradan 
sire gelmiıler ve iıtasyonda ~ 
lis müfrezesi, mektebler ve çok 
lık bir halk tarafından karfıl 
dır. B. Celal Bayar büyük bir kı 
mamlanmış olan Atatürk parkını. 
sonra .ziraat fidanlığını gezınitl 
Ekonomi Bakanı bugün Susurluk 
ait ve Balya simli kurıun made 
incelemelerde bulunduktan sonra 
mize dönmüşler, gece Uray 
Atatürk parkında ıereflerine veril 
yafette bulunmutJardır. 

Sıhat Vekaleti teş · 
15 ağustosta meriyete gireceık 

Sıbat Vekleti teıkilah kanunu e 
dairi hazırlıklar bitmek üzeredir· 
Vekileti Sıhat müdürleriyle, h 
tabiblerinin ve diler sıhat memur 
aınıf ve derecelerini tayin ve te.ı>lt 
mektedir. Kadro tebeddülitı 15 
tos~n evvel mahallerine bildirilec~ 
tqkilita dahil olanlar eylfil 1936 
itibaren yeni kanunun bükümleriJle 
re maaşlarını alacaklardır. 

yakalandı 
Erzurum, 28 - Olti b.ıaaı o 

rında soygunculuk yapan bet k~ 
çete jandarmalar tarafından bae 
biri ölil, dördü diri olarak yakal 
tir. 

Müfettitlik bölıesinde Hansi •• 
göl taraflannda gezen iki kifiden 
ka pld kalmamııtır. 

DiL KÖŞESi -
Bir kcucı merkezimiz.de, gen 

teıkil etmİf oldulclan bando it« 
6cı.aı ıebcblcr clolayuile dl.:Jft,....._ 
lflulaabir, BaMteye BÖnderidiii 
tupta, bunda ıiJıô,,et ederken 
iti : 

c Gençlerin keneli duygul 
kurdukları bu teıekkül sudan bir 
lum bahanelerle yapılan bir 
yıkmak doiru mudur ? > 

Cümlenin lıorlıunçluiu kar 
tüylerin ürperrnemen kabil deliİ-

c ... ltendi Juyplariyle lıurd 
ne bisim bir tabirdir? Herhan6İ 
fCyİ, İnNn, duyguaiyle nuıl kura 

Yakanda B•çen « bu te,.1tiil 
kelimen unutularak, cümlenin • 
ltumında melul cbu e.eri> di~ • 
bir dela tekrarlamakla bütün insi~ 
bo~lmUftur. 

« Sudan bir talıım 6alaaneferı. 
yalnnak liline ait olacalt. Falıot ~ 
le içinde yeri yanlq intilaab ..,,,_: 
iinJen « yapılan > /iline ait plli ~ 
rünüyor. Bu auetle yaaanın 
lailôlına, oiayanın « ••d- 6ir ıttJllllli 
6alaanelerle yapılan • ..,. > mÔll~ 
çılıarmamcuı kabil deiil. 

Muhabir Y~•ına cle11am eJiyot 1 

cGençler inkuarı ltayale ujı~ 
bu kadar emeklerinin bota gi 
kendilerinde çalııma kudretinin ~ 
liyetini kırmııtır. > 

c Kudretin lrabiliyeti > ni bir i1J-. 
h . d' lı b !....!_;,,. 1 

fa nerı ıye a ul etmea m ..... - # 

EN SIHHi BiR IÇK.IDIR. 
Orman Çi.ftlininde çıxar, 



TEMMUZ 1936 CARŞAMBA - . -
S<JlV fJ,1 K iK:1 : 
Bars2 on k~r;;,ı ıklarında 37 O kişi, 

öldü, 1000 kişi yaralandı 
l-Iiikünıct kuvvetleri Oviedoya ilerliyorlar; Loyo

la' daki asiler teslim oldular 

Madrid, 28 (A.A.) - Barselon'da 
ölenlerin yekunu 370 dir. 270 kişi pa -
zar, 19 kişi pazartesi ve kalar.. da öte~i 
günlerde ölmüşlerdir. Bundan başka hın 
kadar yaralı vardır. 

Tecrübesiz şoförler tarafından yapı
lan kazaların sebcb olduğu bir çok ölüm
leri de bunlara ilave etmek gerektir. 

Yukarda zikrolunan rakamlar ara
sına birçok papaslar, rahibeler ve pat
ronlar dahil bulunmaktadır. 

Rarseloncla şimrli si.iktın hüküm 

sürmektedir. 
Sendika klll umları. şimdi şehri kont· 

rolları altında bulundurmaktadırlar. 
Bu kurumların belli başlıcası, milli iş 
k ~it temayüller onfederasyonu olup anar:. 
beslemektedir. Bununla beraber Kata ~ 
lonya generalitesi, gene Kompanis kabı
nesi tarafından idare olunmaktadır. 
Madridde Kompanis ile milli iş konfe • 
derasyonunun nasıl olup da birlikte ça
lışmakta olduktan suale değer görülmek
tedir. Sanıldığına göre generalite iı.~ikü-

• • • ~ 1 yardımına naıl o-
metı. ışçı vıgın arının 
, .. . 'kdarda silah ve ıup onlara muhım mı 
rnühimmat dağtmıştır. 

lliik·iimet lmrı•etleri 
Oviedoya ilerliyodm· 

(A A ) _ Hükümet 
Santander, 28 · · 

kuvvetleri, Oviedoya doğru ilerlemek-

te olup mezkur şehre ha~im o.lan kuv
vetli mevzileri i,gaı etmışlerdu. 

Asiler bir generali yaraladılar 

Valladolid, 28 (A.A.) - Valladolid 
garnizonu kumandanı eski harb bakanı 
general Molero, asilere iltihal· etmek
ten imtina etmit ve asiler tarafından 
kendisine bir kurşun atılmıştır. Uç 
kurşun isabet etmiştir. 

L()yolaclaki asiler teslim oldulllr 

H 
d 28 (A.A.) _ Loyola kışla-

an ey, t: 
11 

h .. 
tarını işgal etmekte bulunan cı.s er, u-
kümet tayyarelerinin bombardşmanına 
uğradıktan sonra kayıd ve şartsız t~s 
lim olmuşlardır. Dün bütün sabahl.e~ı~ 
şiddetli bir top düelolsunun seslerı ışı-

tilmiştir. 

lspmıyanın f,omlra ,.ıç;~ik 
miiswşarı da istifa ettı 

28 (A A ) _ İspanyanın 
Londra, · · . 
d 1 "l"ğ' m'u'steşarı B. Graısa-Lon ra e çı ı ı . 

Konde vazifesinden istifa etm~ş olup 
bu akşam Brüksele gidecektır. Mu
maileyh gazetecilere beyanatta bul~~a-

k " . d'k'1 acıklı hal ve şartlar ıçın-ra şım ı . . d 
d diplomasi sahasında faalıyetıne e-

e, t k hakkına malik olmadığı te-
vam eme . t" 
takkisinde bulunduğunu,. söylemış ır. 

B. Eden in beyanatı etrafında, 
avam kamarasının B.Edenin dış sıyasa 

J..ondra. 28 (A.A.) - Eden'in avam hakkındaki beyanatından sonra bükü • 
kamarasındaki beyanatınd~n. ba~seden meti 138 muhalife kartı 313 reyle tas -
B. üsten Çemberlayn demı:,tır lcı: vib etmi§ olmasını elverişli bir surette 

"- lngiltcrenin herhalde harb .ede- d 
. 1 d r Bu vazıyet- karşılamakta ır. 

ceği bazı vazıet er var ı . - .. Fr<ınsız gcızctelf•riniıı /ikirleri 
ler İngilterenin ve irnparatorlugur. mu- Par"ıs 28 }A.A.' - B. Eden'in be -

· tiklal ... e toprak , l w s 
dafaası ve Fransandın mıs ıstıKıaııt"ı uııu teıer uıııuıııı ~ ~.... • ... , .. ••··• k h' 

ı"' lan an ' • • es'ı idn art1 ıç Belçika ve ·ıO t ·1 f ransına ıştırak etmem :ı 

k dl ı· Öteki meselelerde ngı - e d ğ azmakta-
orunması · d' . kl\n bir sebcb mcvcud olma ı mı Y 
re hükiimcti her vakada kcn ı ım . 

tvee menfaatleri ile başka memleketklerın dırlBar .. .ıa.la beraber Övr.gaı:etesi. B. Mu-
. . .. önünde tutara va- unuıı . k" t 

h t t hareketını goz solı'n'ın'ın Habeşistan'daki emnv.ıı. un a-
a ı k hakkını muha- tf n 
. t" muhakeme etme . t' •eccg·ini haberlenne a e 

zıye ı nınmasını ıs 

faza cylemelidir." yazmaktadır · 
(~~~)~.::~~G:a:z:ct~e~le~r~·_:.~::,:.:._~----------~~ Londra, 28 ~ A.A. 

İki japon gemisi sovyet 
nANZIG'llE BIH -----
HAHl~E HAH\ 

Alman ınnlıal~fet 
]lart~ı;.inin ltiiı·o~u 

sovuldu 
\ - Meçhu' bazı 

IJanziK. 28 (A.A.r 
.. ece milli alman muhalc-

ahıslar, dun g · . • bütün 
• . . b" rolarına gırmış. 

fet parusının u sokakta 
lnobilveleri kaldırmış bunlan . . . 

• . • ona yerle,,tırmı:ı ve 
bek\iyen hır l,amY 

. bi semte kaçmış-
n ihayet bilinmıyen r k 

k ktan gecme te o· 
1 d Bu esnada so a ~ 
ar ır. . muıu geceleyin vapı· 

lan bir polıs me ' 
a l!meliyesi hak

lan h11 " " ri P taşınnı 
., • . apanlara biı· sual sormuş· 

kında bu ış· Y • e 
" taşınmanın !'artı g -

sa da bunlnı • uıı w 

. . emriyle ol<lugunu 
nel idare neyetının 

. lb 1<' hakikatte bu 
hildinnişle:clır. Ha u 1 

• . 

1 
rnuhalefet 'partısını. 

ta!;tnm:ının. a man 
' . gunculuk oldugıı 

karşı vap11ınış hır oy 
anlaşılmı~tır. .. ,, ·~~Ç· 

~ 

kara sularında 
A ) Tas ajans ı 

Moskova, 28 (A. · -

• bildiriyor: 
1 d k' · pon e -27 temmuzda, Moskova a ı ~~. 

·1· - . dış isleri halk komiserlıgıne baş 
çı ıgı, :ı k • 
vurarak 23 ve 25 temmuzda Kamçat a -
nın cenup taraflarında Lapatka burnu 

• • 
1ıkçı 

civarında kazaya uğrayan 1apon :>at . 
gemilerine yardım için iki japon ge~~
sinin Sovyet karasularına girmelerı ı· 
çin izin istemiştir. Dış işleri halk ko
miserliği, japon büyük elçiliğinin bu 
talebini hemen isaf etmiş ve sovyel ka· 

.-asularına gelecek olan bu gemileri~ 
• . inde kendilerine yardım ~dilmesı 

idıı tazım gelen makamlara emirler ver· 

miçtir. 

Cim Londos - Dinarlı 

maçı geri kaldı 
Atina, 27 ~ A A.) - Cim Londos -

I>in.,rlı maçı gelecek pazara bırakılmış-

tır. 

!Janz1gc1e bir sokak manz;ırarr 

ULUS . . .. ., 
l .. 

Ispanyol hiikümetinin vaziyeti kötüleşiyor mu? 

Şimal ve cenuhda c;arpışmalar yeniden ha8ladi 
iki taraf da kati mulıarebe için hazırlıklar yapıyor 

Pariı, 28 (A.A.) _ Dün İspanyada 
hükümet kuvvetlerinin vaziyeti biraz 
fenalaşmıştır. Filvaki hava yolu ile 
Ceuta'dan gelen yüzlerce asi. Alçesiras'· 
da karaya çıkmağa muvaffak olmuşlar
dır. 

1200 asi, Estepanayı kuşatmışlardır. 
Burada "Halkçılar cephesi,. milisleri 
ümidsiz bir mukavemet göstermişlerdir. 

Milisler, çekilirlerken, asilerin ileri 
hareketlerini durdurmak için ormanları 
ve çalılıkları ateşe vermektedirler. 

Yapılan savaşlar esnasında halkç~
lar cephesi tarafdarlarından 400 ve ası
lerden 120 kişi telef olmuşlardır. Hükü
metin harb gemileri, Melil1ayı bombar

dıman etmişlerdir. 

Şimtıldc de vaziyet kiitii 
Şimalde de vaziyet, fenalaşmıştır. 

Filhakika San Sebastien etrafından mu
harebeler tekrar başlamıştır. 

Yabancı devletler elçileri, hüküme
tin mütalaası üzerine, San Sebastienden 

-r-· Fuen ayrılmışlardır. Fransız elçı ıgı, : 
·1· ~. zaraus'a ve ıterrabia'ya, ingiliz clçı ıgı 

talya, Amerika, Arjantin, Çekoslovak
ya ve norveç el~ileri de İrun'a yerileş-
mişlerdir. 

San Seba.,tiyende kargaşcılıl.-lllr 
gene b~ICldı 

San Sebastiende karğaşahklar çıkmış 
ve dükkanlar yağma edilmiştir. 

Dün saat 16 danberi şehrin yakının
da topların gürlediği işitilmektedir. 

San Sebastien telsiz istasyonu bir 

Anarşist ve komünist kadınlar şelıirlcrdc 
intizamı temin ediyorlar 

tebliğ ne!?rederek "llalkcılar cephesi,. 
mensublarını asker yazılmağa çağırmış-

tır. 

Öğrenildiğine göre San Marko cep· 
hesinin hükümete sadık kalmış olan 
kuvvetleri. San Sebastien yakınındaki 
Oıa Opazzuıı tepelerini işgal etmiş olan 
general Molanın bir müfrezesini topa 

tutmuşlardır. 
Asiler, Oyarun kasabasına hakimdir· 

ler, Yalnız şehrin kilisesi halkçılar cep· 
hesi milislerinin işgali altındadır. 

Gt•11ertıl Mofo ~imale doğru 
ilerliyor 

General Molanın Burgostan ayrıl
mış olduğu ve Loyola şimalindeki asi 
kuvvetlerle iltisak etmek üzere şimale 
-doğru ilerlemekte bulunduğu söylen • 

mektedir. 
Ote taraftan hükümet kuvvetlerine 

mensub iki koldan biri İrondan ve öte
ki San Sebaıtienden Loyolaya doğru 
ilerlemektedirler. Pek yakında kati bir 
muharebe vukua gelecektir. Bu muha
rebe, Guipuzkoa iiyaletinin akıbetini 

tayin edecektir. 
J..oyolada kuşatılmış bulunan 400 a

si subay, yiyecekleri olmamasına rag
men, teslim olmaktan imtina etmekte

dirler. 
lrundan zırhlı bir tren gelmiştir. 

Bu trende Loyoladaki asileri topa tut· 
muş olan hükümet kuvvetleri vardır. 

ller iki taraf da koti nm1wrebc 
için 1wzırlanıyor 

Paris, 28 (A.A.) - Havas ajam:ın
dan: Bitaraf mUşahidler, bu sabahki be
yanatlannda ispanyol ıhtilatinin ne su • 
retle neticeleneceği hakkında hiç bir 

• 

Sevil :şehrinden bir köşe ve büyük kilise 

tahminde bulunamıyacaklarıru söyle -
mekte idiler. Her iki taraf da mevzileri
ni hazırlamakta olup kati muharebenin 
yapılmasına intizaren ehemiyetsiz ufak 
tefek bir takım çarpışmalar yapılmak -
tadır. 

l!tpanya - Portekiz miinakalatı 
Havas ajansının Lizbon muhabiri, 

İspanya ile Portekiz arasındaki münaka
Jatm dünden itibaren normal bir şekil 
almış olduğunu bildirmektedir • 

Ilendeye'den bildirildiğine göre her 
iki taraf da vaziyetin ancak kendilerinin 
işgalleri altında bulunan eyaletlerde 
normal olduğu iddiasında bulunmakta -
dırlar. 

_.., ......... ", ı."u \.ı'lı..n./ .... ""'J "'"'., ~J "'u.u-

na Madridden gelen bir telgrafa göre, 
asilerin Madrid üzerine yaptıkları tehdi
di bertaraf etmek için hükümet kuvvet
leri yakında harekete geçecektir. HükU
met kuvvetleri, asileri, bulunduklan te
pelerden kovmak maksadiyle yapılacak 
kati hücum için tertibat almışlardır. Bu 
harekata topçu ve tayyare kuvvetleri de 
iştiraİt edecektir . 

Bıına karşı asiler cenupta ilerlemek
te ve Malagaya doğru yUriimektedirler. 

Mudri<l t'e Stmtmulerde Hiiktm 
Berlin, 28 (A.A.) - Madrid'deki al

man büyük elçisi, hariciye nezaretine lıir 

telgraf göndererek İspanyol payitahtın
da sükfın hüküm sürmekte olduğunu bil· 
dirmiştir. 

Barselon'daki İtalyan general kon -
solosu, lıir alman harb gemisi gelinceye 

kadar alman tebaasının korunmasını te· 
min etmeğe memur edilmiştir. 

Bayon, 28 (A.A.) - İngiliz ''Veri. 
titi" vapuru, 74 yolcu ile Santander'de~ 
gelmi§tir. Yolculann ifadelerine göre 
Santander'de tam bir sükiın vardır. San 
tanderdeki hilkilmet kuvvetleri 5000 ki· 
tidir. Bu bölgede çarpııma olmarruıtır. 

lliikilmeı kuvvetleri General 
Mola kuvvetlerini kovulıyor 
Madrid, 28 (A.A.) - lç İşler Ba-

kanlığı, hilkümet kuvvetlerinin Gene -
ral Mola kıtalarını kovalamakta olduk
larını bildirmektedir. 

I/' Sen Nazer, is '(A".A.) - l\. 

adındaki vapur ile buraya gelmiı olan 
mülteciler, Koronia ve Asturie eyaletle
rinde boyuna bir takım feci sahnelere 
şahid olunmakta olduğunu söylemişler
dir. 

San Scbastien'de bütün evlerin ka -

pıları ve pençereleri müsellah sivil mu -
hafızların nezareti altındadır. 

l~stcımna Çllrpışmaltırınm 

biltınçmm 

Cebelüttarık, 28 (A.A.) - Estepa• 
na'daki çarpışma neticesinde 600 kişi 

ölmü~ ve 1200 kişi yaralanmıştır . 

400 ölü veren hükümet taraftarı kuv 
vetler, halen asiler tarafından kuşatıl -
mıı bulunan Estepana önünde asilerin 
öncüleri ile çarpışmaktadır. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

=-----~-=======================================-~~-- ~ 

Zecri tedbirler kalkdıktan sonra 

İtalya yahan,·ı devletlerle ticaret 
]arı yapmak. için l{onuşmalara 

aıılaşn1:ı· 
• • • 

gırıştt .. 

Fransa ile konuşmalar devam ediyor, İngiltere ile 
yapılan görüşmeler de yanda kaldı 

Roma, 28 (A.A.) - Yabancı dev
letlerle yeniden ticaret münasebetleri
ne girişilmesi işi pek o kadar sliratle i· 
lerlememektedir. Büyük Britanya ve 
Belçika ile yapılmakta olan konu ına
lar kesilmiştir. Halbuki franaızlarla ya
pılmakta olan konuıtmalar devam et
mektedir. 

İtalyan müzakereciler, iki noktada 

ısrar etmektedirler: 

1 - Zecri tedbirlerden önceki italyan 
borçları için yeni bir hesab açılması 

2 - ltalyaya elverişli bir ticaret mü
vazenesi eldeetmek, 

Devletlerin çoğu, İtalyaya elverişli 
ticaret müvazenesi fazlasının italyan 
borçlarının itfasına tahsis edilmek şar· 
tiyle, bu ikinci talebi. lcabııle hazır b11-
lunmaktadırlar. 

Öğrcnildi~ine göre İtalya, yabancı 
devletleri üç sınıfa ayırmaktadır: 

1 - Zecri tedbirleri tatbik etmemiı 
olan devletler. Bu devletlerle aktedil
miş olan clearing anlaşmaları normal 
olarak devam etmektedir. 

2 - Zecri tedbirleri tatbik etmiş ve 

evvelce İtalya ile clearing anlaımalarx 

akdeylemiş bulunan devletler. 

İtalya, bu gibi devletlere, ancak pe• 

şin para mukabilinde, ihracat yapa• 

caktır. 

3 - Zecri tedbirleri tatlıik etmiş o
lan devletlerden İtalya ile clearing an· 

laşmalarr lıulurunıyanlar \•e yahud malt 

ablokaya iştirak etmemi§ bulunanlar, 
bu memleketlere f talyaya yapacakl:ırı 
ihracat icin üc avlık kredi açılacaktır. 
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Tarih deki garib 
1 

vakalar 

Yazan: Max KEMMERlCH 

Baslamadan önce 
' 

Alman müverrihlerinden Maıc Kem
merichin yazdığı bu eser bir anekdot 
dergisi değildir. Çünkü zikrettiği vaka
ların hepsini vesikalara istinad ettir
mekte ve muayyen içtimai ve ta
rihi müesseseler hakkında bir fikir ve
rebilecek olan hakikatleri. bir az aca
yiplerindcn seçecek olsa bile, sadık bir 
şekilde ortaya atmaktadır. Bir kültü.r 
tarihi de değildir, çünkü mükemmel bır 
levha çizdiğini iddia etmiyor. Bunlarzn 
ne olduğunu kari okurken anlayacak -

tır. 

Fena taraflar iyi taraflardan daha 
çok meydana çıkarrlmış ise bu pek ta
biidir, çünkü kitab insanlara bir daha 
yapmamaları icab eden şeyleri göster
mek niyetiyle yazılmıştır. Burada ne
lere medeniyet denildiği, hakikat/e
tin boş cümlelerle nasıl örtüldüğü gö
rülecek ve ara sıra, bir ışık gibi, insan
ların yaptıkları akıllıca işlerin zikri de 
unutulmıyacaktır. 

Kitab tamamiyle sübjektiftir. Ve 
muharririn pek dikkate değer saydığı 
şeyleri kariler fevka18de basit ve ebe
miyetsiz bulabilirler. Yalnız vakıalar 
gayet objektif olarak alınmıştır. Hiç 
birine bir il§ve yapılmamış, hiç bir yer 
çıkarılmamıştır. 

Yalnız teknik ve ilim başarılarını, 
yalnrz scınatın büyük eserlerini değil, 
hayata hürmeti, şerefi, hürriyeti, baş
kasınrn vicdani kanaatine müdahale et
memeyi en yüksek kültür kriteryomu 
addedenler bu nevi kültürün dünyamızda 
pek yeni başladığım itiraf edecekler
dir. Dünya kültürünün, insanlığın teh
likeye uğramak meylini gösterdiği bu 
günlerde bu garip fıkralar ruhlarda U• 

yandırıcı bir tesir yapacaktır. 
Eser on beş fasla ayrılmıştır: Sağlık 

i§leri, kilise ve dinsizler, ahlak, tıb, 
nezaket, şeref, din ve iman, harb, iz
divaç, müsamaha, hukuk, sihirbazlığa 
kar§!, tedbirler, sömürgeler ve misyo
nerler, batıl itikadlaı, daha bazı garib 

Sağlık i~leri ,.e temizlik 

Orta zamanın ilk devirlerinde, ken
dilerini allahın emrine vermiş olanlar 
yıkanmayı bir zevk addettikleri için y1-
kanmaz1ard1. Azizlerden Elizabet öm
ründe hiç yıkanmadığı için etrafına öy
le bir koku neşretmeğe baslamıştı ki, 
civarında bulunanlar nihayet tahammül 
edemiyerek onu banyo etmeğe ikna 
ettiler. Maamafih bundan bir şey çık
madı. Çünkü mukaddes kadın suya 
temas eder etmez dışarı fırladı vı: i.,.Jc 
diği günahtan dolayı tövbeye başladı. 

Halbuki din ile alakası olma}an ta
bakalarda temizlik biraz daha fazla idi. 
Bilhassa köylüler pek çok yıkanırlar
dı. Şövalyeler de ııksık yıkanırlar ve 
kendilerine bu esnada kadınlar hizmet 
ederdi, Heidelberg üniversitesi kUtü
panesinde "Manesse el yazısı,. tabir O· 

lunan kitabdaki bir minyatür böyle bir 
sahneyi gösterir. Maamafih bugün bile 
İskandinavyada bu iş kadınlara mah
ıustur. 

Eski devirleıde sair halkın yıkan-

Çeviren: S. ALl 

ması sadece el ve yüze münhasırdı. La· 
vabo bilinmiyordu. 1729 senesinde neş· 
redilen bir "Ev kadını Iagatı,. leğen 

ibrikten bahsetmekte ise de lavabC1nU!l 
ismini anmamaktadır. İbrikten avuca 
biraz su dökülür ve bu su ile de yüz 
şöyle bir ıslatılırdı. Bilhassa firengi 
hastalığı Avrupaya 16 ıncı asırda ya· 
yılmağa başlamış ve bu yüzden umumt 
hamamlar kapatılmıc:.tı. Ondan sonra 
temizliğin de arkası pek o kadar kova· 

lanmamıştır. 

Rönesans devrindeki İtalyanlar o 
zamanki şimali avrupalıları ve bilhı;.s
sa almanları dehşetli pis addederlerdi. 
Halbuki kendileri de her gün adam a
kıllı yıkanmak adetinde değildiler. 

* Almanya imparatoru Üçüncü Fre-
drik 1485 senesinde Tuttlingen şehrini 
ziyaret etmek istemişti. Fakat daha 
§Chrin içine girerken, atiyle beraber ça
mura gömüldü ve şehrin içindeki cad· 
deler daha pis olduğundan ziyaretten 
vazgeçti ve geri döndü. 

O zamanki alman şehirlerinin so
kaklarında domuzlar serbestçe gezer
lerdi. Berlinde bu hal 1681 e kadar de
vam etti ve o zaman menedildi. 

1671 senesine gelinceye kadar, Ber
line gelen köylüler dönerken bir araba 
çöp yükleyip şehrin dışına götürmeğe 
mecburdular. Sokaklarda yığılan ve ta
affün eden çöpler böylece azaltılmak 

istenirdi. 

* 1490 senesinde Nürnberg belediyesi 
her gün bir hamal vasıtasile sokaklar
daki ölü domuz, köpek, kedi, tavuk ve 
fareleri toplatmağa ve şehrin dışına 

arttırmağa karar verince şehir halkı se
vincinden şarkılar bestelemişti. 

* 1666 senesinde ilk defa Faris :>okak-
larında ~.r temizlik yaptırılmı§tı. Bu 
o kadar mi:bim bir hiiise addedilnuş
tir ki, bu günü yad için y:ılnız ~ItrJ.~ 
........ 1-... .....,.. ;ı,.; t:.n• ~- rn'.).A~l·ol"\-

1697 senesine kadar Paris şehri eha
lisi gece ve gündüz pençerelerden so
kağa her türlü pislik, idrar ve süprün
tü atarlardı. Bunu yapmayanlar, evle
rinde abdestaneleri bulunan zenginler
di ve bu abdestane bcıhçedeki bir çukur
dan ibaretti. 

Biblograf) a 

ORTA YAYLA 
Haziran tarihli ikinci sayısında şu 

yazıları görüyoruz: Cemal Köseoğlu 

cHalkevleri>, Fikri Gürsel ..aile ve o
kub, Mukadder Soysal ckumar ve ka
dın>, Eyiip Sabri Erman «suçlu insan>, 
1. Gürsan ccumuriyet maliyesi>, Seni· 
ha Turhan «romancıhğrmızın romanı>, 
Cemal Köseoğlu cata sözleri>, co~kun 

Ertepman, İbrahim Olcaytu ve daha 
başka gençlerin şiirleri, Mustafa Gül
tekin cşanu, Kadri Özyalçın ctanınma· 
mış bir türk şairi: Darendeli Remzi>, 
Nurettin arda cziraatte biyolojik mil
cadele:t, 

ispanyada ihtilal ve kar sıih tilal 
~ 

24 tarihli L~ Temps gazetesinin baş 
yaı:rsından: 

İspanyada iç sava ın altıncı günün
de vaziyet hata son derece karışık ol
makta devam ediyor. Madrid hüküınet 
servislerinden, asilerin propaganda 
servislerinden, Cibraltar yolu ile in
giliı: kaynaklarından veya Lizbon yolu 
'tle portekiz kaynaklarından gelen ha· 
herler git gide daha 11ansasyonel ve git 
gide daha tezadlı bir mahiyet al~kta· 
dır. Emin bir kontrol vasıtası mevcud 
olmadığı için her iki tarafın iddiala· 
rını kaydetmekten, ve arasından ma
kul bir seçi yapmak gUçleşen bu mu
azzam telgraflar yığınından biraz aa· 
rahatle çıkan vakıaları tesbit etmek
ten başka yapacak bir şey yoktur. Mil· 
letlerarası haberlerin en süratle yayıl
masını temin için fennin başardığı iler· 
lemelerin müphemliği artırmak ve umu
mi zihin kargaşalığını vahimleştirmek 
neticesini vermesi gerçekten gariptir. 
tnsan zekasının milletleri aydınlatmak 
ve birbirlerine yakınlaştırİnak için ya· 
rattığı, insanlar şahsi ihtirasları lehi
ne kullanmakta, onu mücadele silahı 

haline koymakta, keyflerinin hizme
tine almakta gecikmiyorlar. 

Madridin tebliğleri, her an bize, ev
velce asiler tarafından işgali bildiril
memiş olan merkezlerin hUkümet kıta
ları tarafından geri alındığını öğret

mektedirler. 

mücadelede en büyük şansını teşkil e
der. Buna mukabil asiler ta}I'a garni· 
zonlarının ekserisini kendi taraflarına 
kazanmış görünüyorlar, ve aağ parti
lerin taarruz kıtaları da, yer yer onla
rın saflarını artırmaya gelmektedir. 

Bu fartlar içinde, bitaraf müşahidi 
en fazla hayrete düşüren şey, ilk gün· 
terde sanıldığı gibi, İspanyada her za
man benzerleri görülen alelade bir as
keri ayaklanma mevzuu bahıolmaması
dır. Hareket ordudan çıkmı§tır, fakat 
bi askerler bunun unsurlarından an
cak birini t~kil etmektedirler. 

Hakikatte iki İspanya arasında mu
azzam bir kavga olmaktadır: Bir yan
dan geçen tubat seçimlerinin iktidar 
mevkiine getirdiği halkçı ihtilal ve bir 
yandan da rejime muhalif bütün ku
vetleri bir arada toplıyan karfıihtilal, 
ki mutedil cumuriyetçilerden eski Kar· 
list'lere kadar, monarı1istler, ananepe
restler, faşistler, halkçı katolikler ve 
bir politik partiye mensub olmadıkları 
halde tehdid edici komünizme karşı 

koymaktan başka bir gayeleri olmıyan
lar bunun içinde bulunmaktadır. Doğ
ru söylemek lazım gelirse, oyun, ihti
lalle karşıihtilal arasında oynanmakta
dır. Ve korkunç kargaşalık içinde, so
nunda kazanacak taraf herhangisi olursa 
olsun, son demokratlar tarafından ku
rulmu§ olan cumuriyetçi rejimin, ken· 
dini müfrit sol veya müfrit sağ tehli
kelerine karşı koruması son derece güç

leşecektir. 
Politik ve sosyal bakımdan, İspanyol 

buhranının trajik manzarası buradadır. 
İspanyanın ya bir proletarya diktatör-

lüg-üne, ya da askeri bir diktatör! 
b'r kaymasından Avrupa nizamı 1 

kazannuyacaktır. Garbın moral ve "' 
yal havası bu neticeden çok bulan~ 
tır. Çünkü böyle bir ihtimali k fr 
memnuniyetle karşılamıyacaktır .. 
kat hadiselerin bugünkü vaziyetı~~ 
memleket için bu en büyük tehb fJ 
yi önlemi ye imkan bulunamıyacak dıJfı 
dır Her taraftan sorulan işte bu._. 

. k" ı bidl çünkü gızlenemez ı spanya ı,ıt 

}erinin derin milletlerarası ~.an~ 
olabilir. İngilizlerin, ko~u. ]i,ına e4J' 
da iayanın bastırılmasına ıştırak .,er 
iapanyol harb gemilerine yakacak dJ'A 
meyi red ederek dilrüst hareket e ~ 
oldukları Cibraltar vaziyeti Londiat" 
endişeler uyandırıyor. Milletler ~ 
rejim altında olan Tanje'de, asi ~,.. 
vetlerin yakınlığı dolayısiyle ~ıyl
daha az ehemiyetli değildir. Nıba ki' 
fransız aınıriyle temasta olan no ,Jf 
tarda vukua gelen kanlı çarpışını! eli' 
da lakayd kalmamız mümkün değil 

M d "d" aıiYC Barselon ve hatta a rı ın v ' 
hakkındaki teyidi mümkün o~YY' 
sansasyonel şayiaları şimdilik bır 
na bırakır.sak, artık doğr~l~ğu tebCll' 
yün etmış haber1er, her ıkı tar~ 
milletin bugün canlı kuvvetlerini su , 
liyen ve bütün İspanyaya şüınulll ;,ı 
lan bir iç savaşın hakiki karakter_.,. 

.. k ··cad"tesbite kafidir. Bu traJı mu ~ 
neticesi ne olursa olsun, yıkılınıt ~ 
di harabeler yanında, memlekette, , 
li hayatı uzun zaman zehirliyec:e1' 1'. 
lan kinler ve garazlar bırakacak '11.~~ 
rınki Madrid hükümeti için rnu 
günler hazırlıyacaktır. 

İhtilalcilerden çıkan haberler ise, 
bir an elde edilmiş olsalar bile devam
sız olmuş gibi görünen muvaffakıyet
leri aşikar bir surette mübalağa etmek
tedir. Biraz katiyetle söylenebilecek 
olan yegane şey, hükümetin Madridde 
bala vaziyete hakim olduğu, isyanrn da 
mühim mıntakaları elinde bulundurdu
ğu ve buralardan, artan kuvvetler ve 
ihmal edilemiyecek askeri vasıtalarla 
"'.iikümet merkezini tehdide devam et
den şiddetler, katiller ve tahriplerle 
bir iç savaş hüküm silrmektedir. Asi· 
]erin hükümet merkezinin şimal, ce
nup, şark ve garbında toplanma gayret
leri fark edilmektedir, bazı telgrafla
ra inanılmak lazım gelirse asiler Mad
ridden ancak 60 kilometre mesafede
dirler. Demek oluyor ki nihai savaş, 

hükümet merkezine kati surette sahih 
olmak için yapılacaktır. İki tarafın ma
lik oldukları kuvvetler nelerdir? Bu 
hususta doğru bir fikir edinmek imkan
sızdır. Muntazam ordudan mühim un
surları elinde bulunduramıyan hükü
met, sadık kalmış olan sivil muhafız
lar, milis kuvvetleri ve aceleyle silah
landırılmış olan ihtilalci teşekkülleri 

vasıtasiyle harekette bulunaclktır. 

Taktik manevranın büyük bir ehemi
yeti kazandığı arızalı bölgelerde uzun 
soluklu bir savaş mevzuu bahsolunca, 
bu neviden unsurların kıymetinin ne 
olduğu sorulabilir. Fakat teessüs et
miş bir hükümet, büyük kısmı sadık 
kalmıt olan havA kuvvetlerine aahib
dir ve bu, bugün inkişaf eden şekliyle, 

Çinde sivil harhın sonı.ı 
Ç. de ti' 

yette müdafaaya kalkışmakla ın \I' La Republique gazetesfode Pierre 

Brossolette yazıyor: 

Biliniyor ki, Kantonla civar vilayet
leri idare eden sivil ve askerler, Nan
kin hükümetine karşı ayaklanwışlardı. 
Bu hareketin ilham edicisi general ı:-:n. 

Şi - Tang idi. 

General, Nankin hükümetine k:ırşı 

isyanını haklı göstermek için ileri sür
düğü asıl sebeb, bu hükilmetin Japon
yanın Çine el koyması karşısında yu
muşak davranmasıydı. 'Gerçekten, ha
tırlardadır ki, japonlar Pekin'le Tiyen
Çin"i işgal ederek şimali Çin'in beş vi
layetini Mançuko'nun akıbetine uğrat
tıkları zaman, Nankin hükümeti onla-
ra karşı silahlı kuvvet vasıtasiyle karşı 
koymamıştı. Bu yüzden merkezi hükü
met ihanetle itham ediliyordu. Nankin 
makamları bugünkü şartlar içinde J a
ponya ile barba giritmi! olsalardı, doğ· 
ruca bir mağlfıbiyete gitmekten başka 

bir şey yapmamış olacaklarını beyhu
de yere ileri sürdüler, ve bu atkın ha
rekete giriymeden önce, milletin birli· 
ğini tamamlamak ve memleketi değer
lendirmek icab edeceğini nafile yere 
anlatmaya çalıftılar. Çünkü, bu vazi-

ıarladığı maceraya atılmk için Japon 
ra fırsat verilmis olacaktı. ı 
dinlemiyerek merkezi hükümete kart' ııl 
ferberliği emrettiler ve kıtalarını ~· 
Tse istikametine sürdüler. 

Kantonluları harekete getirmiş 0 

bilecek yorucu hisler yanında, unu~ 
mak lazımdır ki cenub liderleri, keti 1"' 
!erini Nankin'den ayıran eski bir re 
betle, general Şang • Kay - Çek ti 
kin'de tesis etmiş olduğu hükurrıeti 1 

la tasvib etmemişlerdi. Ve cenub a 
ri şeflerini ı bu meshur generale k 
kıskançlık], ı onl~rı Nankin'e k 
yaklanmaya t vl:eden amilleri ta:n 
ladı. 

Şang - Kay - Çek, mutad meharetldl 
le, Kanton'un tehdidine aynı zaın811 f
hem kuvvet, hem diplomasi, hern de 

1 

aad ile karşı koydu, Böylece, Nanlc•; 
in, cenublu politikacı ve generaller ,. 
zerine kolay bir zafer kazanmasın• t 
min etti. 

Hükümet kıtaları Kanton'a gir~il: 
Şin • Şi - Tang Hong - Kong'a sıgın 

1 
Kantonluların deniz kuvvetlerinde 
sonra bütün hava kuvvetleri de dil~ 
na geçti. Ve Şang - Kay - Çek bUY 
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Yazan: Çeviren: 

Rudyard KlPLt~G Nurettin ARTAM 

Kaa zehirli değildi ve zehirli yılanları al
çaklar diye hor görürdü. Yalnız sarılıp sık
ması çok müdhişti. Bir defa bir hayvanın et
raf ma dolanıp da sıktımıydı, hesap ta
mamdı. 

- A vlarm kutlu olsun! yılanın kalçası ü
zerinde doğrulan Batu böyle seslendi. Kendi 
cinsinden olan bütün yılanlar gibi az çok sa
ğır olan Kaa uzaktan söylenecek sözleri duy
mazdı. Bu söz üzerine biraz toparlandı ve 
her hangi bir hadiseye karşı, başını kaldırdı 
ve biraz iğdi: 

- Hepimizin avlan kutlu olsun! diye ce
vab verdi, Vay Balu sen misin, ne işin var 
buralarda yahu? Kutlu avlar Baghira, her 
halde birimizden birimizin cam yiyecek isti
yor. Yakınlarda bir av haberi var mı? Bir 

hind giyiği, hatta bir karaca falan bir şey var 
mı? İçim bomboş ve kupkuru. 

Kaa'nın çok büyük olduğu için telaşa ge-
tiri lemiyeceğini bilen Balu: 

- Avlanıyoruz! dedi. 
Kaa: 
- Müsaade edin de ben de birlik geleyim, 

dedi; Balu, yahud Baghira, sizin için bir iki 
fazla vuruşun ne ehemiyeti var? Fakat be
nim bir av bulabilmek için hazan orman yol
larında günlerce beklediğim oluyor. Bazan 
bir şebek yavrusu bulurum ümidiyle geceleri 
up uzun ağaçlara tırmanıyorum. Pıss - ho ! 
dallar da gençliğimdeki dallar değil. Hepsi 
çürümüş çubuklarla kurumuş dallar haline 
gelmiş. 

- Ağırlığın da bunda tesiri olacak sanı
rım, dedi Balu. 

Kaa, küçük bir gururla: 
- Asıl uzunluk, uzunluk, dedi, yeni yeti

şen ağaçlarda var kabahat. Son avrmda az 
kalsın, düşüyordum. Sonra ağaca iyice sarıl
mamış olan kuyruğumun çıkardığı gürültü 
de maymunları uyındırdı; bana ağza alın
ınıyacak sözler savurdular. 

Baghira, bir şey hatırlamak istivor muş 

gibi yaparak, kendi kendine: 
- Ah, seni gidi ayaksız sarı toprak .... olu

canı, dedi. 
- Sıssss ! Onlar bana bunu söylemeli miy

diler? dedi Kaa. 
- Geçen ay ışığında bize de böyle şeyler 

söylediler. Fakat aldırış bile etmedik. Onlar 
her şeyi söylerler. Hatta sana dişlerin dö
külmüştür, küçük bir yavrudan başkasının 
karşısına çıkama~sın; erkek keçilerin boy
nuzlarından korkarsın bile derler; bu Ban
tlar - log'lar çok utanmaz şeylerdir. 
Şimdi Kaa' gibi hiddetini pek güç belli e

den bir yılanın bile öfkeden boğazının iki ya
nındaki yutma adalelerinin ileri çıkıp geri 
çekildiği görülüyordu. 

Yılan, sakin sakin: 
- Bantlar - log'lar, artık yerlerini değiş

tirdiler, dedi, bu gün güneşe çıktığnn zaman, 
ağaçların tepesinde çığlıklarını duydum. 

Balu: 
- Biz ...... biz de Bantlar • log'lan kovalı-

yoruz, dedi. Fakat kelimeler boğazına yapı· 
şır oldu. Çünkü ilk defa Cengel milletinden 
birisinin maymunlara alaka ı?;Ös_terdi~ini ha
tırlamıstı. 

Kaa' meraklı meraklı yutkunarak, f1JP 
büyük bir nezaket göstererek dedi ki: ~ 

- Her halde kendi Çengellerinin ele 'i'İ 
larmdan olduklarına şüphe etmediğ~ttl ~ 
büyük avcının buralara kadar gelmesı uf Jı. 
tefek sebeblerden ileri gelmemiş olsa g!r:r

- Şüphesiz, dedi Balu, ben artrk ihtıY aS' 
ladnn ve Sioni'deki kurt yavrularının Y ·tt 
hocasından başka bir şey değilim; Baglı1 

ise burada..... 3tl 
Siyah pars mütevazi olmayı hiç bir :ıaaı_.ır. 

kendine yediremiyen çeneleri kapalı olar,. 
ayının sözünü kesti: lJı.I 

- Baghiradır. Derdimiz şudur Kaa: 1" 
fındık hırsızları, bu hurma yapraklnrı t 0P ti' 
yıcılan bizim insan yavnısunu <"~1 11 ka~dt 
lar. Bu yavrudan bahsedilrIViini ter }la 

duymuşsundur. 

Ytlın: ~ 
- Evet, İkki'den bir insan yavrus nun al' 

kurt sürüsüne girdiği yolunda bir ha~~ ıcJ\ 
dnn; fakat pek inınamadnn, dedi, çuıı ııi' 
İkki'dc yarım yamalak duyulmuş bir. çok kit• 
kayeler vardır ve bunları pek kötü bır §e 
de anlatır. 

Sonu v:!t 



SAYFAS 

iııkılall ölçüsünde teııkid 
İspanyol hükümetinin vaziyeti kötüleşiyor mu: 

-,~- ~ (Başı J. üncü sayfada) ' 
Ne tuhaf, ne tuhaftır ki bu .. bir sa

nat eserini tcnkid ederken ya cemiye
ti göz önüne almayız, ya cemiyeti yal
nız kuru bir kalabalık telakki ettire· 
cek şekilde, cemiyette o gün hakim o
lan fikir ve disiplini unuturuz; mücer· 
ret bir (Garplılık) telakkisine sapla· 
nır, pek manasını anhyamadığnmz bir 
takım formiiller içinde bocalar duru-
ruz. 

(Garplılık) modasının peşinden ge
lişi güzel gidenlerle, bugünkü dünya 
ölçüsünde garplılığın ne demek oldu
ğunu bilerek kafasını ona göre işleten
ler ve her oluş önünde bu ölçü ile dü
§Ünenlet arasında geçilmez uçurumlar 
vardır. 

Ne olursa olsun; bugünkü insan ha· 
dio:elere riyaziye, fizik, biyoloji, filo
zofi. ... ila. deki yeni katiyetler1e bak
nıak zarureti karşısında bulunuyor. 
Bövle olmıyan bir avrupa1r, garbın gö
beği nde bile garplı değildir. 

Onun için, tenkitte de (garplılık) na
mı altındaki eski ve köhne telakkilere 
saplanmadan düşünmek ve yürümek 
gerektir. 

Falan böyle demiş, falan şöyle de
miş'lerle vakit geçirmenin zamanı geç
miş bulunuyor. 

Her şey ilerinindir. İleri olmıyan her 
şey ölüdür. Bir asır, iki asır evvel i1e
ri olan bir fikir olabilir. Bugün bir iki 
asır geri sayılabilecek telakkiler de 
mevcuddur. 

Fakat bence, ileri ve yeni ancak eski 
ile mücadeJesini yapmış ve vereceği 
sentezi vermiş olandır. 

Münekkit bir cemiyet içindeki yeni 
ve iJeri senteze, inkılab realitesine gö
zünü kapayarak bir eseri tenkid eder
se, orada bir münekkit aramak yerine 
bir Pesimist bulmak zarureti vardır. 

Bu gün bir takım sanat çömezleri 
sanatı ezeli, ebedi, değişmiyen, mono
ton, fikirle, realite ile alakası olmıyan 
bir nesne sanırlar: Sanat, bütün insan 
hayatının maddi zaruret ve çerçevesi
nin dışında bir nesnedir, derler. Her 
sanat eserini bu zaviveden e-örür. hrr 
~ ....... IJ 91:u11111 uızzat teseJ!um ecıeceıc-

tir. 
Çin için bir felaket olabilecek ve o

nu, parçalanmış olarak Japonyanm ihti
raslarına teslim edebilecek olan bu si
vil savas bu suretle bitmiş oluyor. Yeni 
güçlükler çıkmadığı ve yeni ihtiraslar 
yeni yeni rekabetler doğrumadığı tak
dirde, Nankin'in zaferinin Çin'in birli
ğini hızlandıracağı iimid edilir. 

Bu hadiseden sonra Çin'in Japonya· 
ya hemen kafa tutacak vaziyete gelmiş 
olduğu tabiidir ki iddia edilemez. Yeni 
Çinde nizam henüz kafi derecede sağ
lam, milli hisler kafi derecede inkişaf 
etmiş değildir. Bu itibarla Japonya ile 
bir çarpışmada muvaffakiyet şansı pek 
azdır. Fakat, Çin birliğinin tahakkuku 
bakımından, hiç olmazsa, bir merhale da
ha atılmıştır. Bu keyfiyet, Nankin hü
kümetine, başlamış olduğu milli kalkın
ma hareketini hızlandırmak imkanını 
verecek ve, belki de, diplomasisinin ma
hareti ona rahat verirse, Çini, ~Uniln bi
rinde, Japonvanın istilasına ~irismekte 

tcreddüd edeceği, bir kuvvet haline ge
tirecektir. - Tefrika No. 9 

sanatkar hakkında buradan hareket e
derek hiiküm verirler. 

Bir cemiyet değişiminin sanat ve sa
natkarla alakası olmadığım ileri sü
rerler. Bir kalabalığa aynen kendi 
kendini okuturken güzelin temin edi
lemiyeceğine kanidirler. Okuyucuyu 
karanhk içinde, tedailerin manasrzlığı 
önünde bırakmağr bir sanat yaratıcılı
ğı telakki ederler. 

İşte böyle bir sanatkarda insan a
lakası ne kadar kısır ve zavallı ise, 
bunların peşinden ı:.idcn tenkidin kılı
ğı da o kadar gülünçtür. 

Ezeli ve ebedi hiç bir şey yoktur. 
Her fey insan değişmelerinin, cemi

yet değişimlerinin mahl{funudur. 

Değişmeler: köhne tekimülcüle • 
rin kabul ettiği gibi - (bu nazariye 
mensupları inkılabcı değiJ htlfs isli
hatçıdırlar) • eskiye, muhafazakar te
lakkilere dayanarak olmaz. 

Hakiki inkdabların, geri ile hiç bir 
alakası olamaz. Yeni bir terkib veren 
iki aykırı realite ihtiıaJ çağında müca
dele etmiş ve bir sentez verdikten son
ra ortadan çekilip gitmişlerdir. 

Yeni realite bunlardan hiç birine ben
zemez. Bu, tıpkı (H) ile (O) nın bir
leşerek kendilerine hiç benzemiyen su
yu (H20) vermeleri gibidir. 

Şimdi, bütün dünyanın tanıdığı bu 
hakikat (garplılık) telakkisinden ayn 
mı? Şimdi, bu günkü yeni Türkiye so
syetesine o ezeli ve ebedi olan türkU
leri üflemek doğru mu? Her şeyde ile
riye, yeniye, güzele, doğruya giderken 
hissettirmeden, mistik havalar içinde 
çocuklarımızı, yeni memleketinin yeni 
şarkılarını dinlemek hakkma malik o
lan yavrularrmrzı zehirlemek bir sanat
kara yakışır mı? 

Fabrika bacalarının, demirin, kömü
rün, neftin türküsünü duymak, sırtı ile 
taş tqıyıp günetc yol yapmak davasın
da olan Kemali•t neslin edebiyatı bazı
larının "sanat sanat içindir, sanat ezeli 
ve ebedidir,)' diye hala iddia ettikleri, 

fakat bizce birer mırıltı ve f·sıltıdan i· 
baret olan o edebiyat nasıl olabilir ? 1 9ıt _ ......... "4...,..,... """"""'"""'J a.ı. }'c;..t\. ldUl l uıa "" 
inkılabı anlatmaktır, fakat inkdabm 
getirdiği realiteyi getireceği realiteyi 
memleketin realitesini görerek anlat
mak .. 

Sanatın ezeli. ebedi bir değişmez 
nesne olduğunu ileri sürenler niçin ha
lfı yazdıkları mevzua yakışır o eski dili 
kullanmıyorlar da yeni dille ayni arap 

sarını örüyorlar? 
İnkılfilıın ölçüsünde miinekkid bun

ları göz önünde tutarak bir eseri. bir 
fikri inceliyen adamdır. Hakiki mil
nekkid bence budur. 

İnkılab ölçiiEünde bir sanatkar yetiş
tirebilmek için inkılab ölçüsünde bir 
tenkid kurmak ve böylece eski telakki
lere terör iHin etmek gerektir. 

Kameran BOZKIR 

Fransızca bilen 
Bir gence ihtiyacımız vard.tr. Kendi

Eine matbaada yuı dizme öğretilecek· 

tir. İyi maaş verilecektir. 

UJus Basnıievi 

Barselon, 28 (A.A.) - Katalonyada
ki kuvvetlerin baş kumandanı albay 
Sandino bir çok stratejik noktaların dün 
zaptedilmiş ve Katalonyalılardan mü -
rekkeb bir kolun Madridli milis efradı 
ile kuvvetlendirilmiş olduğu halde Sa -
ragossa üzesine yürümekte olduğunu 
söylemiştir. 

Valensiya, 28 (A.A.) - Katalonya 
kıtalarr, Barbastio'yu işgal etmişlerdir. 
Başka bir kol, Granada üzerine yürü
mektedir. Oviedo şehri Asturiler de Asi
lerin elinde kalmış olan tek şehirdir. 

Şark kıyılarındaki bütün limanlar, 
hükümete sadık kalmışlardır. 

Barselon, 28 (A.A.) - İçişler müı
teşan B. Espanya şu beyanatta bulun • 
muştur: 

" - Tarragon kolu, Alkaniz'j aldık
tan sonra Higar'a doğru yürümektedir. 
Pek yakmda Sakajona'ya yürümekte o • 
lan Lerida kolu ne birleşecektir. Şimal
de Miralay Villalba kolu Saragossa ile 
Hueska arasındaki münakaleyi kontrol 
etmektedir." 

lliikiün,>t iisilerin luıberlerini 

ıekzib edi)·or 
Madrid, 28 (A.A.) - Bu sabah saat 

3,30 da Madridin telsiz istasyonu, bir 
tebliğ neırcderek asilerin ellerinde bu
lunan telsi'z istasyonları tarafından ve • 
rilen bütün haberleri tekzibetm.iıtir. 

Bu teb1iğde Sierra Guadarrama böl
gesinin tamamiyle hükümet kuvvetleri -
nin eliııde bulunduğu bildirilmektedir , 

Toledo geri alındı 
İsyan halind ebulunan şehirler, ge • 

celeyin hilkümet kuvvetleri tarafından 
bombardıman edilmiştir. Toledo, geri 
alınmıştır. Şehirde &ükQn büküm ıür • 
mektedir. 

Ecnebiler, Madrid'de serbestçe işleri 
ve güçleri ile meıguJ olmaktadırlar. 

General Lano da hükümetin 
ıebliilerini tek:ıib e'cliyor 

Sevi!, 28 (A.A.) - General Kueipo 

ı:İıekte oldukları haberled tekzib etmi§· 

tir. 
General, hlikümet kuvvetleri tara

fından Melillanın bombardımanına kal
krıpJdığr takdirde bu şehirde mevcud 
bahriveli ailelere mensub 1300 kişinin 

rehine olarak muhafaza edileceğlerini 

bildirmiştir. 

Mumaileyh, §siler başşehirle şark 

kıyısınd;ıki limanlar arasındaki mtina· 
kalat yollarını kesmiş olduklarmrtan 
Maclridde yiyecek şeylerin tükenmek 
üzere olduğunu söylemiştir. Bundan 
başka general Molanın kuvvetleri, baş
şehrin su ihtiyacım temin eden Lt)s?ya 
su depolarını ellerinde bulundurmak
ta :iırlar. 

General Lano, San-Rokda geçenler
de bir takım kargaşalıklar vukua gel
miş olduğu haberini teyid etrniş, ancak 
Algesirasdan gelen kuvvetlerin intizam 
ve asayişi hemen iade etmis oldukla· 
rını ilave eylemiftir. 

ARilerin kurtlr:kları 

a11keri lıiik;;met 
Lizbon, 28 ( A.A ,) - Sevil ve Kor-

Milis kuve\'tleri sokakhırda haurl:ı !ık lan mevzilerde asilere ateş edı'yorlar 
dobada vaziyet sakindir. Saragoı;s;ıda / rr •il• • · · • • • . 
da vaziyette sükfın hüküm sti tml'klc- P. ız IŞ{'ılerı ıspnayol ı~rrlerrne 
dir. yardım edecekler 

General Franko şimdi bütün yabcln
cı hükümetlere Burosda generRl Ka
banellas'ın reisliği altında bir d~keri 
hükümet kurulmuş bulunduğunun bil -
dirilmiş olduğunu iblağ etmiştir. 

Badajoz ve Huelva eyaletleri, tan-.d
miyle faşistlerin hakimiyetleri altm·la
dır. 

Bir faşist kolu, Sevil üzerine v üı il· 
mekte ve hiç bir mukavemete nstlaına
maktadrr. 

Giinrlıılik 

Tt;TULAN SÖZ 
(Başı 1. inci sayfada) 

aütunlarda arzettiğim g:1Ji (Millet
ler cemiyeti) nin prestijini yükselt
mit oluyor. Bir taraftan da boğazlar 
mukaveleıi Karadeniz ve Balkan 
devletleri araaında artık düşmanlık 
değil, menfaat ve varlık ilgileri do
layuile daha derin, daha samimi ve 
daha ıdn bir birlik ve İ!tirak doğu
racakbr. ihtiyar tarihin asırlardan. 
beri, daima bir volkan gibi gördüğü 
Balkanlar bundıtn lvhrla ..... ı.,._ '-·
tey amili politik bir vahdet olarak 
görülecektir. Montröde bulgar 
murahhaaları tarafından göateri. 
len güezl hareket bizde bu 
ümidi ziyadesiyle takviye et. 
mektedir. Lo:ıanda ölen şark mese
lesinin kadavrası Montröde kül edil
miıtir. Bizde fİmdi o, eski günlerden 
kalan sadece acı bir hatıradır. 

işte bu mukaveleyi miJletin ira
desi namına tasdik edecek sayın me
buslara hoş geldiniz derken, kabine
yi ve nonun ince ve zeki Hariciye 
Vekilini tebrik etmekle milletin u
mumi fikrine tecrüman oluvoruz, 
ıanmm. N. A. KOCOKA: 

B. Baldvin Londradan 
ayrılmıyacak 

Londra, 28 (A.A.) - Öğrenildiline 
&Bre B, Baldvin, tatilini Aix-les-Bainı'· 
de geçirmek niyetinden vazgeçmiıtir. 
Bunun sebebi, önümüzdeki milletlera
raaı konu,maların ve en başta be,ler 
konferansmrn hazırlık çalı,malarının 
ehemiyetidir. 

Londra, 28 (A.A.) - İfÇİ partisinin 

milli komitesi "demokrasiyi müdafaa 

etmek için kanlarını döken,. İspanyol 

işçilerine hitaben bir beyanname neş
retmiştir. 

Bu beyanname, Tredünyonlar kon

gresi umumi sekreteri Sir Valter 01. 

trin tarafından imza edilmiştir. Muma

ileyh, kongre namına İspanyol işçileri
ne bin İngiliz lirası göndermiştir. 

19.15 
20. 

Ankara raılyo!>'u 

Operet pJaklan 

-=4 

Tayyareci konu,uyor (Şakir Ha 
zim). 
Opera parçaları 

"Ankara" adlı kitabtan parç!\IU 
Ajanı haberleri 
Ca:ıı müzifi 

İstanbul rarlvn.ın 
Muhtelif plaklar 
V~olonaelı ve piyano: 
aanatkirlan tarafından. 

Stüdy~ 

20,30 Stüdyo orkeatraları 
21.30 Son haberler 
20.30 StüıWo orkestraları 

Saat 22 den sonra Anadolu ajanSI • 
nın gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

Kamutay bahçesinde 
Riyast'li <'tmıur hallflosmı un 

kouıst>ri 

Muallim Ihsan Künçer'in idaresin 
deki açık hava konıerinin bugünkü 
programı: 

1. KISIM 

1 - Domeniko Mart Militer, 
2 - Bqyka V alı Konaer 
3 - L. Kavallo Fantai Payyaı, 

Bize U...-tür Patri, 

2. KISIM 
4 - L. Ka..00 Fantezi Paya1 
& - G. p.,.. Menüı Kapri• 
8 - V. Halim Entermezo Türkiı 

BiLINMfYEN iNSAN 
taçtırlar. Sinirleri zayıftır. Büro hayatına, bü
yük tehirler hayatma, iı ve güçlerinin verdiği 
tasalara, hatta alelade yaşama ~üçlükleriyle a
cılarına zor dayanmaktadırlar. ljiyenin erişmiş 
olduğu :ıaferler ve muasır terbiye usulleri. bel
ki de, ilk görünüşleri kadar faydalı değildir. 

gul olmuş bulundukları bulaşıcı hastalıklardan 
daha tehlikelidirler. 

Çocukları ve gençleri t~dris için sarfedilmiş 
olan pek çok paraya rağmen entelektüel züm
r: daha kalabalıklaşmı§ görünmemektedir. Vakıa, 
hıç şüpherıiz, mutavassıt halk daha münevver 
ve daha nizRmlıdır. Okuma zevki daha fazla
dır. Şimdi eskisinden ziyade dergi ve kitap sa
tın alınmaktadır. Filhakika, edebiyata ve sanata 
alakalRnan insanlar sayısı çoğalmıştır. Fakat 
u:xıumiyetle edebiyatın en bayağı şekilleri. fen
nın ve sanatın sahteleridir ki bunları kendilerine 
çekmektedir. Çocuk yetiştirmenin mükemmel 
§artlan ve mekteblerde talebeye gösterilen itina, 
0 nlann zeka ve ahlak .seviyesini yükseltmeye 
muvaffak olmuşa benzememektedir. Hatta on
ların beden inkişaflariyle zihin inkişafları ara
sı~da ekseriya geçimsizlik bulunup bulunma
d~~ı da sorulabilir. Nihayet muayyen bir ırkda, 
vucudun gelişip bi.iyümesinin - bu gün san
makta olduğumuz gibi - bir terakki eseri mi, 
yoksa bir inhitat alameti mi olduğunu bilmivo
r~z. Baskının kalkmış olduğu, çocukların dile
dık1eri gibi hareket ettikleri, zihin yorgunluğu 
ve dikkat istemiyen mekteblerde, muhakkak ki, 
talebe daha mesuttur. Bölye bir terbiyenin ver-

diği hasılalar nelerdir~ Muasır medeniyette 
ferd, pek çok bilgisizlik, bir nevi kurnazlık ve 
içinde bulunduğu muhitin tesirini derin surette 
kendisine çektiren zihnr bir zaaf hali dolayısiy
le, oldukça büyük ve hayatın tamamiyle ameli 
tarafına müteveccih bir faaliyetle vasıflanmak· 
tadır. Ahlaki müeyyide yokluğunda sanki zeka 
da çökmektedir. Belki bu ıebebledir ki vaktiy· 
le F ransanrn pek hususi bir vasfı olan bu hassa, 
bu memlekette, böyle göze görünür derecede 
a,uğılaşmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde 
mektebJerin ~~ üniv~rsitelerin çokluğuna rağ: 
men entelektuel sevıye yükselememektedir 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
TDrkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

En iyi atletleri meydana çıkaran Amerika 
birleşik devletleridir. Bu gün üniversitelerin 
spor takımlarında, insan cin nin hakikaten 
pek mükemmel örnekleri olan gençler görül
mektedir. Amerikan terbiye sisteminin bu gün· 
kü şartlan içinde vücud iskeleti ile adaleler ek· 
siksiz olarak tekamül etmektedir. Eski çağlar 
güzelliğinin hayran olunacak şekillerini yeniden 
istihsal etmiye muvaffak olunmuştur. Vakıa, 
Spora alışık olan ve modern bir hayat süren in· 
8anlann ömrü atalarrnkinden uzun değildir; 
belki daha kısalırda. Yorgunluğa karşı pek o 
kadar dayanıklı da değillerdir. Denilebilir ki, 
babalarının vaktiyle yaptıkları gibi, tabii beden 
harektelerinde bulunan ve hava değişikliklerine 
tnaruz olan kimseler de atletlerimizden daha 
Clevamlı ve daha çetin gayretler sarfetmek kabi· 
liyeti vardır. Atletler ise çok uyumRğa, iyi yi· 
)'İp içmeye, hayatlarını intizama koymaya muh· 

Çocuklar ve gençler arasında ölümün de pek 
ziyade azalmış olma91nm bazı zararları olup 
olmadığını düşünmek lazrmdır. Zira şimdı. kuv
vetliler gibi zayıflar da muhafaZI\ olunmnkta
dır. Tabii ısttfa vazifesini yapmamaktadır. Tıb
bi fenlerin böyle .. e korumakta oldukları bir ır
krn istikhalinin ne olacağını kimse bilememek
tedir. Fakat bundan daha ehemiyetli ve hemen 
halli lazım bir dava karşısındayız. Çocuk ishali, 
verem, kuşpalarzı, tifo gibi hastahklRr ortadan 
kalkarken ve ölüm de azalırken akıl hastaları
nın sayısı artmaktadır. Ba7.I devletlerde, timar
hanelere alınan delilerin mikdarı hastanelerde 
bulunan diğer biitün hastaların mikdarını geç
mektedir. Delilikle beraber asabi müvazenesiz
lik de daha ziyade sıklii§maktadır. Bu müvaze
nesizlik ferdlerin bahtsızlığmm ve ailelerin yı
kılışmm en çok faaliyette bulunan amillerinden 
biridir. Bu zihin bozukluğu medeniyet için bel
ki de hekimlikle ijiyenin ısrarlı bir surette meş· 

Denilebilir ki muasır medeniyet hem muhay· 
yele, hem zeka ve hem de cesaret sahibi bir 
münevver zümre yetiştirmekten acizdir. He
men. hemen bütün memleketlerde politik, eko· 
nomık ve sosyal işlerin idare mesuliyetini taşı· 
Yanla~m zeka ve ahlak hacminde bir ufalrş var
dır. ~ın~ns~), endi.istriyel ve ticari teşekküller 
?:v olçulerınde genişlemişlerdir. Bunlar yalnız 
ıçınde ~.oğmuş oiduklan memleketlerin şartla· 
rını degıl, komşu memleketlerin ve büti.in dün
yanın vazivetlerinin de teiiJtltırıdadırl ı. 

" 
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K•sa: LiRA LiRA 
Altın safi 
Banknot 
Ufaklık 

kilogr:ım 17 .079,774 24.024.068,51 

Dahil~eki muhabirler: 
Türk !irası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kilogram 4.398,244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazin• tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki te~ivat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonolan 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 
Deruhte edilerı evrakı nak-

A . tiyenin karşılığı esham ve 
tahvifa.t (itibari kıvmetle) 

B • Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarl•r: 

Muhtelif: 

13.330.296,-
1.171.533,29 38.525.897 ,8C 

1. 724. 793,49 1. 724. 793,49 

6.186.482,30 

374.927,46 

9.692.319,35 

158. 748.563,-

16.253. 729,11 

12.064.611,- 146.683.952,-

2.673.625,-
12.423.361,64 15.096.986,64 

34.083.953,0~ 

4.173.234,18 38.257.187,23 

31.253,7<1 
16.784.048,86 16.815.302,60 

4.500.000,-

4.934.094,63 

YEK01' 282.791.943.50 

Sermaye: .. 
İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve s inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Kaf}ılığı tamamen al~ olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Türk lirası ruevduatı: 

Dövi1 teahbüdab: 

Altına +.ahvili kabil dövi7.let 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

M1.ohtelif: 

LiRA 

158.748.563,-

12.064.611,-

146.683.952,-

-İRA 

15.000.000,-

1.551.182,531 

l6.000.000,- 162.683.952,-

4.lSl.450,46 

23.920.429,66 

1 
19.934.119,85 

28.071.880, 12 

55.550.809,-

YEKON 282.791.943,50 

2Mart1933 tarihinden itibaren: tsknnto h::.~di % 5 '/2 altın üzerine avans% 4
1
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Gümrükler l\Iuhaf aza Genel Ko
mutanlı~ istanbul Satınalına Ko-o 
misyonundan : ., 

ı - Muhammen bedeli 25379 lira olan 942 Kaput ve 1868 Takım 
kıı,lık Erat elbisesi pahalı görüldüğünden yeniden 17/8/ 936 pazar
tesi günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi 127 kuruşa Komisyondan alınır. . 
3 - İsteklilerin 1904 liralık teminatlariyle Komisyona gelmelerı. 

(1811) 2-3314 

Aııliaı·a Askerli!~ Suhesinden : 
!> 

;..ı.J:,.. n !u; ..;:.----.. -··- ~:..:nr.i ..oiiniiorum .nilıav.etine kadar Polatlı 
tam ehliyetnamelilerin l Eyliil 936 da hazırlık kıtasrnda bulun
mak iizere sevkedilebilmeleri icin hemen Polatlıdaki Askerlik mec-
lisine miiracaatla yoklama arını yaptırmaları. ( 17) 2-3330 

Jaıu]··rma (;enell(omutanlığı An
kara Sat1nalma l(omisyonundaıı : 

1 - Erat için (35.400) metre kaı,utluk, (J<'.200) metre krşlık el
biselik kumaş aşağıda yazılı gün ve saatte kapah zarfla satın alı
nacaktır. 

2 - Kaputhığa (99 120) ıira kıvmet b;cillT'I;? ilk tc-minatr (6.206) 
lira sartn?me berleli (490) kurus. kıı;ılık için de (50.880) lira kıy
met biçilmiş: ilk teminatı (3.794) lira şartname bedeli (255) kuruş
tur. Şartname komisyondan alınahilir. 

3 - Eksiltmive gireceklerin ilk temirıdl ve şartn2mede va?.ılı ve
sikalar icinde bı•lunacak mektuplarını :- 1·~il tmede?ı bir saat evvel 
komisyona vermis olmaları. 

Kaputluk kumas: 13 18 '936 perşemJJC r.ünii s;tat 11. 
Kışlık kumaş: 14 8 936 cuma günü s ıJt t l. 

(1ı3J 2~3318 

Giimriiklt~r l\ıJnhafa7.a (;enel Ko
mutanlıf!ı İstanllnl Satınalma l(o .. 
misvonnndan: 

1 - Giimriik Muhafımı örgiitünıieki Subay ve Erat binekleri icin 
525 tane F.ğer takrmrnm 18 181936 sair günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi vamlacııktır. 

2 - Taı;ınl :ın an tutan ~"798 lira(i ı r. 
3 - Şartname .. -e evsafı komisvondan 160 kuruş mukabilinde 

alınır. 

4 - fsteklilı-rin '26&.'i li ralı!<: ilk trlT'inatl ;ırivle (p ... pt-:ı mekt11bu 
veya ve"n" tl'"ı.ı,ıı.,.u olarak) ve 1r,., .,,,"i vec;il•:ıhrivle birlikte eksilt
me .ııaııtinrf .. n ı);r Sl'ıtt evvel teklif mektu"''"'r·.,, komisyona verme-
leri. (42.:6) 2-3315 

Muvanaf he'l"'ı memuru veti~tirmel< ü:r.ere İstanbulda harb aka
demisi emrinrle aı;ıl:ır:ak hesab memı•ru okulunıt verftk snhaylardan 
talebe ahnac., ' ·tır. f stc-klilerin l5 1 .ı\ ;;ııst"'~ ' 93fi d;t 8. Tiimkomut~n
lı~ında imtih~ıı• ~rı vapılacaktır. f st• ' ·'ilerin hemen şubeye baş 
vurmaları. ( l 72) 2-3331 

Ankara f>. ğrr Ce7.a Mah ~pmesinden · 
934 senesinde İktisat Vekaleti Malatya mmtakası ölçü ve ayar

lar müfettişi iken posta IT'ıtkbuzunda tahrifat yapmaktan sudu olup 
yapıfan dt•rıı m:ısı sonıında beraetine ve verilen karar alevhine an
cak C. M. U. hğrnca temyio: mahkemesince bM.:ulmucı olduğundan 
yeniden durusması vaprlmak üzere namına çıkarılan celbname ile 
aranması için yazılan mii :ı:e}ckerelerde bulunmadığından bahisle iade 
edilmiş olan f stcınbullu Ahmed Cevdet oğlu Celi Cevdetin bu defa 
duruşma günü olarak mahkemece tayin kılınan 3/8 936 pazartesi 
giinü saat onda aı"tırceza mahkemesinde hazır bulunması lüzumu C. 
M. U. K . 281 inci maddesine tevfikan ilfinen ihtar olunur. 

(156) 2-~3?.l 

-~ ·- -- -- -- -----

Senirgent Uraymdan . . . . 
1 _ Senirgent kasabasının (42200) lira bedelı keşıflı su tesısatı 

bir ay müddetle kapalı zarf usulüyle ihalesi uzatı~ıştır. . • 
2 _ Eksiltmenin yapılacağı yer Senirgent Beledıye daıreaınde 

Belediye encümeni tarafından yapılacaktır. . 
3 _ lhale 17 / Ağustos/936 pazartesi günü saat 15 dedır. .. 
4 _ Teılsatın isale kısmı çelik, boru ve armatör,. ve teferruatı 

aynca tevzi şebekesi, font, borular, ve teferrüatını yıne ayrıc_a te
sisat, betonarme, intaat aksamı da ayrı, ayn veya umumu bırden 
eksiltmiye konulmu§tur. · . . 

s - istekliler proje ve harita ve fenni tartname. ":e tahhl fıat 
cetvellerini ve eksiltme ,artnamelerini görebilmek ıçın Ankarada 
Ulus gazetesi, ilin memuru Bay Galibden, lstanbulda lstanb.ul U~a
yı Sular Direktörlüğilnden, İzmirde İzmir Urayı Su~ar Dırekto~
lüğünden, Senirgentte de Belediye dairesinden bedelsız olarak go· 

rebilirler, . J..l'J ı,. 
gent Bereaıy~trihnbm:ctJtran· ıt.iıi-oTÜnüı'.•\'tı~ "'rı;~J§ru 

Hak.kari Valiliğinden : 
Vilayetimiz muhasebei hususiyesine aid bir numaralı binaya 

İlaveten yapılacak altı odalı kısım onbeş gün ~üdd~tle 2_2/ 7 / ?3.6 
dan itibaren münakasaya konulmuştur. Bedeh keşıf altıbın ıkı
yüz otuz dört liradır. Taliplerin vilayetimiz encümenine müraca-
atları ilan olunur. (188) 2-3341 

Nafıa Vekaletinden: 
Filyos • Zonguldak hattının Filyostan Çatalağzına kadar ola~ on 

yedi kilometroluk birinci kısım ray ferşıyatı kapalı zarf usulıyle 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 17/ 8/ 936 pazartesi günü saat on beşte Ankarada 
Nafıa Vekaleti Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komis-
yonunda yapılacaktır. . 

2 - Bu işin muhammen bedeli (32.000) lıradır. 
3 - Muvakkat teminat (2.400) liradır. 
4 - Mukavele projesi ile Bayındırlık genel şartnamesi, vahidi 

fiat cetveli, münakasa şartnamesi, poz talimatnamesi ve diğer plan 
ve tiplerden mürekkep bir takım münakasa e~rakı (160) kuruş mu
kabilinde demiryollar inşaat dairesinden verılmektedir. 

5 - Bu eksiltmiye girmek istiyenler, 2490 No. lu kanun muco
bince ibrazma mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 /519~6 t.ırihli 
ve 3297 No. lu Resmi ceridede iliin edilen talimata göıe bilumum 
Nafıa işlerini veya demiryol inşaat işlerini yapabilec,.klerine dair 
verilmiıı müteahhidlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını 
mezktır' kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 17 / 8/ 926 pazartesi 
günü saat on dörde kadar Demiryollar f nsaat dairesine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (126) 2- 3319 

ANKARA ÜÇÜNCÜ SULH HUKUK HAKlMLfôfNDEN : 
Ankaranın Nazim bey mahalelsinde sıhıye memuru Hüseyin 

karısı Eminenin vefatı üzerine mahkemece terekesine vaziyed 
edilmiş olduğundan kefaleti hesabile alacaklı olanlarda dahil ol

duğu halde bilcümle alacaklı ve borçluların vesaiki resmiyelerile 
beraber bir ay zarfında üçüncü sulh hukuk mahkemesine müra
caatları ve alacaklarını vaktile kayıd ettirmeyenlerin mirascıya 
ne şahsan ve ne de terekeye izafeten takib edemiyecekleri ]uzumu 
ilan olunur. 2-3335 

Kastamonu C. H. P, tlyciııkurul 
Başl{anlı~ndan : 
Kastamonu C. H. Partisine dağılan Tiirkoca~ından kalma İzbeli 

sokağında kain 8 ve 10 numaralı kargir iki mağaza 9/ Ağustos/936 
tarihinde ihale olunmak üzere kapalı zarf usulüyle artırmıya ko
nulmuştur. 

Bedeli mubammeni: 8 No. mağazanın 6000, 10 No. mağazanın 
7000 lira olup yekunu 13000 liradan ibarettir. 

İhale: 9/Ağustos/936 pazar günü saat 15 de Parti İlyönkurulun
da yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin Kastamonu Parti İlyönkurul 

Başkanlığına mfiracaatları, Talipltrin 2490 No. artırma, eksiltme 
ve ihale kanununun tarifi dairesinde hazırhyacakları teklif mek
tupları ve bedeli muhammenin % 7.5 ğu nisbetinde teminat ile o 
gun s:.ıat 15 de- Parti tlyönkurulunda bıılıınmaları ilan olunur. 

(177) 2- 2333 
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İzmir Belediyesinden : 
Havagazı fabrikasının. 936 y~lı i?,tiyacı için. beher to~u dok:t 

elli kuruştan otuz beş bın sekız yuz on beş lıra bedelı muha ki' 
le üç bin yedi yüz yetmiş ton Zonguldak zerodiz lave m:d~.n,,;. 
mürü başkatiplikteki grtname veçhile 14/ 8 936 cuma gun.u ~ 
16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 1. tirak için iki bin altıyuı ·rtJ 
sen yedi liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka te~~ 
mektubu ile 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinre hazırlanmı' 
lifler o gün saat on beşe kadar encümen başkanlrğına verilir. 

(2328/ 1812) 2~3~ 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı· 
' Tunceli Nafıa Direktörlüğündell• 

1 - Eksiltmiye konulan iş: (Dördüncü Umumi Müfettiş~ilc ~ 
takası dahilinde takriben 102 kilometre uzunluğundaki Ela~ı~ • tı) 
yolunun teıviyei türabiye. sınai imalat, ve Makadam 'oıesı ınl" 
dır. 

Bu islerin tahmin edilen bedeli (500.000) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. • ...t 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fennı r 

name, 
E - Hususi şartname, 
F - Silsilei fiat cetveli, 
G - Taş, kum. su grafiğL ~ 
İstivenler bayındırlık işleri ırenel şartnamesi ve fenni sıırtrııı gj 

dairede tetkik ve miitaı.;a ve diğer şartnameleri ve evrakı ~~ 
bucuk lira hedel mukabitincie Ankara Nafıa Vekaleti ~oseler ı 
sinden vf' F.t~:ı:izde Tuııceli Nıtfıa dairesinden alabilirler. sJI! 

3 - Ekı;ilt,,.,e 15/R l<ı3fi tarihinde cumartesi 11ünii saat 11 de 
ıi?.de Tnnreli Nafıa Miidiirlü ğii hinasrnda vamlacaktır. 

4 - Rkı:iltme kanalı zarf usulü ile vaoılacaktır. 
S - Eksiltmive P'irehitml"1< irin iı;teklinin 23.750 lira muvııfr 

teminat vermesi ve hıınrtan h:ıqka T ic:aret oıfası vesikalıırrnı ve 
fra Vekiiletin<ien i~tihsal editmic; yol ve teferruatı müteahhi 
ehliyet ••("cı;ı..,,.!lrnı hai,. olup P"Östermec:i Jı1 ?:ımd•r. ~ 

6 - Teklif me1rtımlarr v11kanc1~ 3 linrii ,..,ıırid"'"'" va?:ılı ı::ııa 
bir saat evvc-line k-"dar F.la7.izrle 'T'11nr.eti Vit ılveti N:ıfr!'I ri:1ire 
getirerek l"kc:iltnıe lrrımic:wınu reic:1i l71ne rıı;ı 1 ·' ·• ı,. m .. ı ... h;ı:.,rte 
l"ı-ekt1r. PMt:ı 11e rrönrlc-r11en mektunfartn nil-~vet ;\ iinr.ii nıaıt 
de vıı7'T1ı s<ı,.te karlar 1?elmi11 <'1m~.,, v~ ""! ,.,.rf•rı ,..,i;ı.;;r mıı""'' 

iviı-e kaoatılm•• "'',...,;ısı lazımdır. Postada olı>~"'' .... ~;'<meler 
edilme7!: ( 149) 2-3321 J 

ANKARA TİCARE ODASI SİCİLLİ TİCARET ., 
MEM URLUÔUNDA"' 

Ankara Vilayetinde Yenişehir semtinde Cumuriyet mahalleli'
de Şurayı Devlet sokağında 6 numaralı evde oturan ve T . C. te 
sından olup Ankarada Yenişehir çarıısında 6 numaralı mahalli 
metga.hı ticari ittihaz ederek Ticaret ve Komisyon ticaretiyle iş 
eden ve Ticaret Odasının 1249 •icil numarasında mukayyet bul 
Celaleddin Derviş'in unvanı ticareti Celaleddin Derviı Bükey 
rak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de ticaret k~nunu~ 
inci maddesi mucibince dairece 28. 7. 936 tı1rihinde tescıl edıl 
ilana olunur. 2-3336 

Ankara ... l\.skerlik Sul>esinden : 
' ehid yetimleriyle malUI subay ve eratın 936 yılına ai~ !ii 

olmak ü;ere salı ve perşembe günt;ri ~a~ıla~aktır.' Bu ifuıt;:-;;le 
habı istihkakın ellerindeki maas senedi resmi aylık cüzdanı ve 
bik mühür ve imzası ve nüfus tezkeresi ve ikişer tane foto 
maaş almıyanların Muhtarlık veya N otertikçe tasdikli tatbik 
hür veya imzalariyle şubeye müracaat edeceklerdir. (173) 2 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemesinden · 
Ankarada Akköprü civarında Şakirin hanında Balalı Osman 

Hasan damadı Şakir aleyhinde cereyan eden muhakeme sorı 
verilen hükme kanaat etmiyen diğer tarafın temyiz layihası 
kumun ikametgahının mechuliyetine binaen divanhaneye talilıı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (159) 2 

Nafıa V cl{aleti Sular Umum 
l\iüdürlüğünd 

17 / Ağustos/936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 d 
karada Nafıa Vekaleti binasında Sular Umum Müdürlüğü od 
su eksiltme komisyonunda (138.598) lira (6) kuruş keşif 
Küçükmenderes islah ameliyatı sahasında yapılacak dokuz adcl 
tonarme köprü inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmiye konulnı 

Mukavele projesi, şartname ve insaat projeleriyle buna mil~~ 
diğer evrak (6) lira (93) kuruş bedel mukabilinde Sular ~ f 
Müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat (8179) lira (93) kuruştur. İsteklileri:ı r 
mektuplarını ve 2490 savılı kanunda ya :rılı vesikala rla beıabt'~ 
mi gazetenin 7 /Mayıs 936 tıorih ve 3295 sayılı nüshasrncla ":..hlll 
etmiş olan talimatname mucil- ·nce Vekaletten aldıkları mü~ ,i
lik vesikasiyle en aşağı elli bin liralık betonarme köf)rü yaP'°~ 
duklarrna dair Şose ve Köprüler Reisliğinden aldıkları ~ 
17/Ağustos/936 pazartesi ~ünü saat ( 14) de kadar Nafıa ~e 
Su eksiltme komisyonu Başkanlığına verme11"ri lazımrıh. ~11 / 

(90) 2-3~ 

Türkiye Cumurivet Merkez 
il. 

Bankasınd',,; 
Bankamızın Mersin Şubesi için Mersinde satın ahnmıt ~ ı'.. 

üzerinde yaptırıla-cak Şube binasının inşasını Banka md ;.r.-1' 
receği teklif sahibine ihalede muhtar olmak üzere ıııli fi 
koymuştur. 1~e Münakasaya girmek istiyenlerin Ankarada Umum MUdil~tt• .,
İstanbul, İzmir, Samsun ve Mersinde Şubelerimi ... e 111Ur•t:,_.,5ı.6 
zımgelen izahat ve evrakla planları almalarını dileriz.~ / 

Ankara P. T. T,Başmüdürlüğiiııclr~ 
. il "sr:: 

Ankara telsiz istasyonlarının ihtiyacı olan 50 ton gaı.0 
61

1,SO it" 
zarf usulü ile eksil~eye konulmuştur. Muhammen t>edell .,, 
radır. ı:rıe 'I 

M kk • . k 't cartn3 . uva at temınat 506 lıra 25 uruştur. Buna aı :r • ,,erillf·_,c 
işleri büromuzda her gün görülebilir. lstiyenlcre örneg~en bit ~ 

İsteklilerin 3 ağustos 936 pazartesi günü saat ıs koasi•~ 
eve! mühüriö teklif mektup ve teminat makbuzlarını~.,.~ 
tevdi etf'Tlt"leri, (ı;<ın) 
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Karaeabey Merinos Yetiştirme 1 
Çiftliği Müdürlüğünden : I 

·· ekkil Merino1 yetiftlrme çiftli• 
1 - Karacabey haras~ı;ıda ~uteş . .ı nzerine yapılacak 

linin İsmet İniSnil mevlmndekı Hanıfe cı::.ltmeye lwmaathlr· 
•ulama bendi lnpatı kapalı ·~rf u~Hyle doklu bet Ura kırk yedi 

2 - Kqif bedeli on bir bın sekıs yu. 
kuru,tur. • u dif cuma ıunn sut 

3 - Ekailtme 14 afustos 1936 tarıhlne m u 
onbeıte Karacabey baraımd~ yapılac~~İı .ekeen bet lira elli lal-

4 - Muvakkat teminat mıktan Hıdl Y z 
ru,tur. d 

5 - Bu i.- aid evrak ve ,prtname tunlar rr. 
A - Mali '8rtname. 
B - Fenni şartMme. 
C - Umumi pltn 
D - Bend tafellat restm1~ kl tulani maktaı ve tafsilatı 
E - Sulama kanalı ve tablıye ar an 

res~rnleri. le Haf• ""iti umumiyesL 
F - Ve diler ewak •e ~ml~r nk llerinOI Yeti,tirme Çift1i~i 
lstiyenler bu evrab be e11•• :ı:i Baytar MOdilrJilklerinden ala· 

Müdürlüfünden Buna ve atan , 

ca~ı:_ lıte-k1ilerln ,eraitl kanuniy~vi haiı b'!lunm11ı ve 24rı.n:: 
maralı kanun tarifatı dahilinde eksıltmeye ir.tirak eylemeli 
lunur. (4187) 2-3200--!""9"-.··------

Haydarpw 
Satın urumundaıı : 
u.- ve panıiyon'l için 1soo ton Tüvenan ınaden 

~~~d= un uau•~e saun aııııwak u~eıe eKS&Jtmeye konul• 
111i~. Eksiltme latanbul Kültür Dircktörliliil biDua içiad: top
lana~ owa komısyonda 31 '1 cmmua 936 cuma ıibıu Aa& 15 • ya-

pı~~· ..... fl,.U. tieMr tıDDU tt llra be..w,te 1- Uraclır. 
1. - !lk .., ... , 1$ lid&lır. .u....,., .. , 
4. _ lateJdiler f8rtııamcyı ıormek illere Okal Dlnktlrl ... -· 

müracaat edebilirler. ıh 
5 - Eksiltmeye ıirmek istiyenler prtnameıinde ve 2490 flA1. 

bn~nda yuılı belplen ve ilk teminat ~buz veya .blllka •ı: 
bu içinde bulunan te.klif melmıplarını eksıltme vaktınden eft 
bir aaat enel makbul mukabilinde komisyon bqkanlıp vermıı 

olmaları. ile atinde-Zarflarm kanuni tekilde 1ı:apatılmıt olma11 ve poMa 11.s mdır 
rilecek teJdit mektuplarmm da zamanmda ıelmlt 01-

1 
· 

(4009) .... 

Maballeal So1ı:alı Ada Panel Cinai 

lametpqa Uzun yol 318 10 ana 
Dipoıito Mikırı 

Lira K. 

Beher metre ....,. 
rabblma takdir 

lllktan edilen kıymet 
Lira 1t. 

usı M.2 1 50 

18 23 mbe ,unil uat 16 ela y karda evsafı yazılı ar• 30-7-936 perte 
açık :nırma suretiyle satıl=~~· saatte hizasında yazılı dipoaito 

lstekli1erin sözU geçen darl kta kuruln atıt koml.,onuna mi· 
makbuılyle birlikte Defter 1 2--3022 
racaat1arı (1719) 

- ........... r• • • ._ • nden : 
A 1 da kullanılmak illere bir traktör 
Stadyum ve Hipodrom • a.;1:1 tarihin' rutllJtn ,..-. pmll 

u, altı adet çim ma~nası :·top· f!...n daimi eacOıme• ~ 19! 
.- 16 da ilr't biafflll uın L "ltme~e tıonmuttur. Keflf bede· 
-•--L "- kıpah sırf uı e e&ll • 11-.1-P~ uave ttir llavakbt t='nat 375 au-· .__ 

1i 5 bin UradaD ibare • teminat •lltuP ...,. _. ....... 
ltteldDerlll •"lrlif ~=~ilkte ihale pa mt 15 .. kadar 

ları •e ticaret odası veaı Reldlaane vermeleri ..._..lf. 
Yillyet •ı.t eadhıHni N r ldllrlOtunde ıörUleblllr. (1713) Eksiltme evrakı villyet a 1111l 2-2990 

Ankara ehri imar 
~ Müdürlüğünden : 

ık duvan apak tat-

ULUS 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

lLAN 
Çankırı kıtaatının ihtiyacı içın kapab zarf usuli ile münakasa)'• 

konulan uç kalem erzak bızalarında mikdar~ ve ihale günler& ya· 
zılmıftlr. lateldileran aynı p ve uatıe temuıat mektubu weyı tc· 
minatJ mal aandıtına teslim ederek ÇaDkırıda k&pril batında tabur 
utm alma komisyonuna ıelmeleri. (59) 2-3195 

Mikdan Cinsi thale cllnü Saatı 
50000 Un 12.8.936 10 

115000 Arpa 12.8.936 14 
120000 Kuru ot 15.8.936 10 

!LAN 
1. _ Alaym 1enellk ihtiyacı için 211 bin tllo ekmeklik un kapalı 

zari uauli ile ebiltmeye konanqtar. 
2. - lbaJesi 24-8-1936 paaartni uat dokudadır. 
3. - Teminat ·•160 liradır. tateldilerin meskOr Rlill Ye aaatte 

Mityat utm alma Komisyonuna muracaatlan. (44) (2-3187). 

!LAN 
ı _ Tem kıtaat hayvanatı için kapalı sarf Ue 350 bin kilo JQlaf 

.. tın almacaktır. ı:- b" · 
J - YuJafm beher kiloıuna bqer bnlftlD .t ıçılmJı olup 

tutan 17500 liradır. 
3 - ihalesi 12 atuıtOl/93& tarih çarpmba &Unll uat ondöct bu· 

sukta B9f111Diçte tilm aatınaJma komilyoDUD~ yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ihaleden bir saat eftl temınat -.ıan olan 

1312 lirayı ve ihale kanununun 2. 3. Gndl .-dd~lerindeki naikalar
la bir sut evel komiayona mi1racaat eylclDelen. (U) Z-3283 

BtLtT iLAN 
1 - Polatlı pnıiaoau kit&. Nii'e pmbonanda hlmum 

atı ihtiyacı lçiıı 90 bin ki1o ek. kıtaJanD mudıü etil ÇMD&fı•· 
meklik aa kapalı sarf ıaau li ile baDe ft tobalarmda yakılmak O· 
ı apatoa 936 ıUnlemecindt illa- .eaw llldJMI olua 200 tıDa llmt 
Jeli ppıı.caktır. kok lliadea k&DUrll kapalı arf 

2 - Taliblerin 810 lıra te- uaulile eksiltmeye komlluttur 
minata lln\ftklrateleri ile bırlik- 2 - Beher tonuna 33 Ura fiat 
te l •im• t36 cumartesı gu. tabmiıı ec1n•ı olup ilk temina
nil uat onda Polatlı pı nızon tı 495 UradJr. 
ltomutanlılı artırma ebıltme S - tha1e.t 4 ıttustoı 936 lf• 
komiayonuııa müracaatları 1ı pil •t 16 da tümen aatın 

3 - Şartnamesini görmek ia. alma komiayonanda yapılacak· 
teyenlerin her &Un öileden son.. tır. lateklilerin teklif mektupla· 
ra komiayona müracaatları nnı lbalcden bir aaat evel ko-

(1784) 2-3073 ......,_ bifbnlıfma vermlt ol-
lLAN mahclırlar. 

ı - Kor topça _......... .. 4 - istekliler tartnameyl 
nelik Dıtiyacr için • tin _, tfllde komlayonunda her gUn 
bpah sarf muJi ile ...... .ıma. pU11U slrehilh'ler. (16) Z.-..SU7 
aktn. iLAH 

2 - Ytdaba 1Mıbel' kllae"..a 
ll'V• .,.11 bedeli 4 hnlt 51 ı - Kora baih birliklerin 
......... Jlllık Dıti,.a lçlD yedi bin kilo 
.ı-Wıı 'r ıısUI ..._ ............ .. 

- .......... ela yapdacQ. lmacütn. 
tir. ı - Salıaaaa beher ldlCIMl-

4 - bir pey ..... ıoıs ... .... ............ bedeU Si kunıt
dn. 

5 - Teklif mektuplan ihale
nin yapılacaiJ aaatten blr tat 
~ft•4'1-.,.--· • . 

6 - Şartname ve evsafını 

::;:.~,...ı;;:r~--c~r;·ralr'Et'*"; .... ~ ............. ..et."C 
kor atın alma komilyonuna ml-
racaatlan. (1742) 2-3003 

11....ıdrat 
tem••tı Tutan 
Lira Ku. Lih Ku. 

3200 24 00 320 00 
3250 18 28 243 7 5 == 3200 19 20 256 00 

p tatn 6400 38 40 $12 00 1 
Gambon efatmm lh'ti1acı isin yukarda mikdarları yazılı aebZe ay. 

n ayn prtna:nclerle so • taam'MI • 936 pel'fembe ptı aaat on bet
te blda aatm alınacaktır· !ateldlleriıı belli gün ve aaatte Anka
ra =- Amlrliil aatm alma komisyonuna cclmcleri. (183) 

İLAN 
2--3338 --

lllkdan Tutan tık teminat 
Lira Ku. Lira Ku. 

Patlıcan 1650 U2 oo 9 !'
5 Kabak 250 12 50 o ~ 

500 50 00 s 75 Jl'u=..... aatmm lliti,_. ~ yunrda mikdan JUlh 1ç kal= 
.-.. ..,. pRamlllde • • tem1llU • 93& perıembe ptl aat onbet••caktlr· fattklilerbl Ankara lnuım lmirlill :.:::-t:',_wa ıeJmtlerL (184) 2-3SS9 

iLAN 
ı Beraa-dılld kltlat llltlfaCl için 500 ton ,waf 15 • 8 • 93& 
~ cUnil uat JO da apü elreiltme ile Bercama ukert •tın 
alma JiOmlapnu blnumda IAtm alnacaktır. 

,. T..._ bede& 20000 liradır. Birind teminatı 1500 Urndır. s = ı.teıitl olan1ann blrlacl temlnatlannı Ber..- maliye •es· 
anine ihale amanısıclan enel tea1lm edeceklerdir. 

4 _ Bnaf " rılldlll lılD k ilti'.fenler için her IUn komia1on 
açıktır. (178) 2--3334 

iLAN 
ı - Poladı prnbom1 Jataab Uıti;racı için 2200 kilo ude ,.alı •• 

çık ebiltme 111 10 ......... • 9H cb& aaat 14 de llileil J&PllaCak· 

tır.2 ..-~ US lira IO lnuufluk teminatı~ &° 
10 • .ı-o.. 938 ~ g6nil .. t '4 4e pmisoa bmutanlılı 
arttırma .. ebDtme .......,_... mUncut1an. 

3 - lartnameJl ...... lr iltlJllllerfa her IÜD atkden IODra ko-
misyona m8racUtluL (170) ~3329 

'İLAH 
ı _ Polatb ~ lrıtUb ihtiyacı için 290000 kilo uman •· 

çık ebiltme le 10/aı--/936 İilnll IUt 16 ibaJe11 :yapılacaktır. 
2 _ Taliplarln ı• lira 75 kuru,ıuk temlnab muftbtelerl ile 

10 aı-taa/936 puartlli aenı laat 16 da prnbon komutanbiı 
utınm ve eblltlm koaliqoaana mtkacuttuı. 

3 _ ta.....,t a&mek latiyenler ber atın atledea IODl'a Jro. 
misyoaa lblracaattan. <•> a sm 

SAYf"A 

ANKARA BELEDiYE IWSUCI ILANLARJ 

1 - Sulama postası amelesi için 25 adet üstüste çift bryol ı e 
SO battaniye on bet giln müddetle açık ekslttme e konubnu tur. 

2 - llubammen bedeli (755) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (56,65) liradır. 
4 - Nünıuneleriai a&rmek lltiyenler her ıtlıP Su itleri Lftaann 

Direktirlütüne ve isteklilerin 7 • •luatos • 9361..ma ılinü 8Ut oa 
baçakta Belediye encimenlDe mlncaatları. (103) 2--3145 

iLAN 
1 - Bir 1eneliJC Belediye ıubelerilHleld lramyonJ.rın daıi u 

olan bir ton kıtlık " bir ton yazlık Yal on bet cUn mllddetle ept 
ebiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (26.25) liradı~ 
4 - Şartnameaini görmek iıtiymler her &Un yuı itleri ._......., 

mine " iatcldilerm de 7 atuatoe 936 cuma &ünü -t on ........ 
Belediye encümenine müracaatları. (105) 2-3247 

İLAN 
1 - Yenitehirde 1167 ci adadı 24 panel Wıibi Kadri anuı ile 

,oyuJanan 70 metre murabbaı ada fulau dn bq giln möddftle açı• 
utırmap konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (350) llraclır. 
3 - Muvakkat teminatı (26.U) liradır. 
4 - lartnamennl ıörmelr iad)'eftler her tin yuı itleri Jraleml 

ne ve iateldilerin ele 7 ap.toe 93t Clmla __, tut cm buçukta Be 
lediye encümenine mlracaatlarL (104) 2-3246 

iLAN 
1 - Bahçeler ldanal için on bin aded Vımk on bet cin mllddet· 

le açık ekalltmeye konul•ıttur. 
z - llalw•wıea 1Nıclell (bin) liradır. 
• -11..uırat ......... (75) Unıdır. 
4 - lartnamestnl al~k t.dyenler her ati& 1aa lflerl lmltml 

ne ve latelrlilerin de 7 ....... tM ._itimi -t tlJ ~ile· 
ledi)'e Baelmenlne m8ncaMJan. (107) i-it4t 

iLAN 
1 - Bir eenellk otobUa ldarealnln ihtiyacı olan 7·10 ton (A) 

marka ~ıo ton (B) -•" 1,5 lJA ı llOn (C) marka Jallar on be' 
cUn müddetle a91k eksiltmeye komalmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (4800) liradır. • 
s - lluvakbt teminab (360) liradır. 
4 - Şartnamealni ıörmek latiyenler .._. IÜD yuı itleri kalemi

ne ve iateklilerin de 7 •tusto. 036 cuma dal .. t oa bupkta Bt 
lecffye encümenine milracaatıan. (105) :ı _. t--'241 

iLAN 
l - Belediye odacıları lsiıı pptınlMllJ'4 taıam .....,. • 

len bedel badcH l&71k ı&1Umectiflnden •bittmeai on Cila vatıbDJt
tır. 

2 - llalwmmen bedeli (MO) liradır. 
S - lluftkbt temmab (Sl) liradır. 
4 - lartnameainl 18rmek latiyenler her Cin ,... itleri b1tmint 

ve llteklilerln 4 ajuıtoa 936 lalı ıono tllaf on basüta ......,. 

~~= - .----
J xtJ'Ulf6D iU.t L- • .,1._w 

tarihinde pertembe gUnU aaat 15 te açık ek lltme ile lbale edilecek• 
tir. Şartname (30) kurut mukabilinde kqmil)'ondu wrilir. 'hllJfıt 

ria ll,llP.nkllat ~ ... (~) Uça • - .._.... ....., ..... w,.... • ..,, • .....,..191niicaatfm. (114) 1-3211 

ICIRIKKALB GURUP ll'ODU~U BINAStNIK 
lXllALl !NŞASI 

Kepf bedeli (9077) lira (7S) kuut .. 111iorlia yuıh inpat 
Aıkert Fabrikalar amam milcl•lüiil •tnı alma iomiaycmunca 
3 •iuıtoa 936 tarihinde puartcai &ilnil uat 11 de açık ebiltme 
ile ihale edilecektir. latname (21) kunat mnhhilincli kGm18Jon 
dan Yerilir. 

Taliplerin muvakkat temina olan <•> lira (14) lmnt 2490 
numaralı kanunun 2 •• S -ddelerlade )'Mı1ı •tlaikle wı,_ 
ıh n mtte komiayona mirac:aatlan. (181) l-D40 

MlLLI MUDAPAA YEKALETl 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARl 

l. - Kayqta ıa.terllecek mahalde yap~ yapdu 8'11 ....._ 
tme saretile ebiltJDeJe kon....._. 

2. - 8'ı yapdarm .... -WeJI 7116- 24 lnanlltm. 
3. - Ekailtmeai 8 Aa-- llM Cwi.İlıteal llft6 .at H .. 
4. - 1artname. 1ııet1f" p11a1mn 11. 11 V. SA. AL XO. 6 

bedeli ......... ..__ • 
5. - ilk temimt 549 Hra 47 Jnuıattar • 
.. - BlmiltlmJe ............. ~ .. 1498 tayda ... 

nan 2 ve s Gnctı maddelerinde yuıb belaeleft-birlikte ekallum illi 
" .. tmda il .il. V. Satm alma Ko. da ~alan. (75) (1-3193) 

BtLlT 

Beher kiloıunun muhumnen bedeli 6 bNf olan elli kilo ... 1119 

aatıhlrtır. lateklilerin S0/7 /936 ıtıntı aaM>l~ da M. il. V ~ 
ma komiayonuna &elmelerl. (166) -ı-u 

Blı.IT 

Vekalet ilatiyacı için lkiytls elli kilo ...,.,._ bir tıme- P• 
dolap, lkiyib elli tane au ko'Yuı ve lldJib tane fWt tu1ambl9ı 1411 
aayıb bnaa 4G -dclellnln A fıkralına ıete pasarldda a,fl *Jft 
alınacaktır. Pushla prmek lati1enlerin SO 1 /936 pi aaa 14 
11.11.V.SA.AI.ICO. na plmelerl. (161) z---am 

BIIJT 
ı - Harp olnıla I~ 'beher tanealne G çlıen eclerl 58 lira ld 

550 tane prdrop kapalı ArfJa ebiltmeye konulmuttur. 
2 - Şartnamesini 160 lnınıta almak ve &melini ıGrmelr *' 

7eııler her aGn lto. na ulramaları. 
3 - lbaleai 14 apatoa/9H cuma cllııll aat 11 dedir. 
4 - tik teminat 2392 Ura 50 kufUftur. 
5 - Eblltmeye ctrecekler 2490 aayılı kanunun 2 ve S 

maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teıalttatlarını bava te 
tuplatmı ihale aaatnıdan en u bır aaat enel M.M.V. aa il 
Kam vermeleri. (164) ~~ 

Türkiye Ziraat Baı&asmdan : 
Aaprt orta mektep mezunu olmak ~e bankamın mGaabı-

lmtibuılle ve milnulp llcretle blr daktil f al nacak 
llaan bilenler tercih edilecektir. Taliple evrakı m,ilabıltelr.tll~ 
hamilen 1 alıaıtoı 031 tarihine kadar bankamız Memurin M~ldilrUlt•~ 
itine mllracaatları. (175) 2-3313 
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KRElVl BALSAMIN~~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Kumral, Sarışın. Esmer her tene tev~f~k ede_n ~eg~ne ~ıhhi :4 
kremlerdir. Cildi besler, Çil, Leke ve slVılcelerı ~a~ıle~ ;~ale 
eder. Varım asırdanberi kibar. n:ıahfellerin takdır ıle u an· • 
dıkları sıhhi güzellik kremlerıdır. • 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM .EDİLİR~ 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe rcnkh . ~ 
2 _ Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renklı ki" ' 
3 - Krem Balaamin acı badem günd~z. için ~eyaz reı: ı 
4 - Krem Balsamin acı badem gece ıçın pen ıe renklı. 

1NGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

~~~-490:~~~~:.;;~ 

M:0uıa Viliyeti Nafıa 
~ 1\lüdürlüğünden: 

1 - Muğla cumuriyet meydanında mevcut kaide üzerinde Ata· 
türk anıtı için bir kongur açılmıştır. . •. 

2 Bu kongura bütün Heykeltraşlar gırebılır. ·1 k . d . 
3 = İstekliler meydanın umumi vaziyet planı ~1~ 1 anıt aı esı 

planlarını Muğla ilbaylığından partasğız o~ar~s~~~ıJ~i~~~ah Ata-
4 - Anıt üç buçuk metre uzun u un a 

ttirk heykeli olacaktır. .. .. .. ·· .. 
5 - Heykelin duru' vaziyeti heykeltıraşın duşunuşune gore 

serbest bırakılmıştır. • · d ı kt r 
6 _Anıt bronzdan dökülecek montaıı he~keltıraşa :!ı o aca ~ • 

7 _ Müsabıklar teklif mektuplariyle resım ve tabıı cesametın 
1/S kUçüklüğünde alçıdan ~odellerini nihayet 1. Eyh1le kadar 
Muğla İlbayhğına göndermış bulunmalıdırl~r: . 1n 

"Teklif mektuplarında eserin bu şartlar ıç!nde yapılması ıç 
istenilen para miktarı sarahateu yazılmalıdır. . . . 

8 _ ı EylCllden sonra gelecek teklifler kabul edı~mıyecektır. 
9 _ Teklifler Muğla llbaylığındaki encümen~e bırleşec~k ha

kem heyetince birinci seçimi yapıldıktan snora abıdeler komısyonu· 

na gönderilecektir. • . · b ~ ·1 
10 _ Abideler komisyonunca kesbi katıyet ed~nce ese.rı e~~n~ı en 

sanatk!ra 150 lira, ikinciye yüz, üçüncüye yetmış beş lıra mukafat 

ve~l.ccek~;;....i 1.:..;" .. i d....:Pr.erı,. hei!enilen şanatkarla 2490 sayılı ka-
lecektlr. \ •u ı't) ~;,TISı 

Yüksek Ziraat Enstitiisii 

Rektörlüğünden 
Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Ensti~~sün.ün Ziraat, Baytar Fa· 

kültelerine kız ve erkek ve Orman Fakulteı;ıne yalnız erkek ?~ra
arz yatılı, paralı yatılı leyli ve yatısız talebe alma~a~tır. Enstıtuye 
yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak gereklıdır. 

ı - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yapmış 
veya lise olgunluk diplomasını almış olmak (Bakalo.~.asmı yapma
mış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar Enstıtuye alınmaz.) 
ve türk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 ~ İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları sömestrelerden, muvaffak olmuşlar ise, 
ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin ü~üncü 
sömestrelerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerın bu 
fakültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Anatomi der· 
sine de aynca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları ıereklidir. 

3. - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den ::şağı ~~ 2~ den yu· 
karı olmaz. Nihari talebe yüksek yaş kaydına baglı degıldır. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği br-· 
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam te~ekküllü bir haı.tı 
evi kurulunun raporu Uzımdır. 

S - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, vcniden sağlık ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek eı·tiklerinin lü:ı:um göster
diği beden kabiliyetini göstermiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankara'da Orman Çift· 
liğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince tale
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. 
(Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce sağlandığı tak
dirde kendilerine bu 30 Jira verilemez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde 
sonradan meydana gelen mücbir haller dışında olmak üzere, kendi
liğinden sta jmı veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak 
çıkarıl nlard n hükümetçe yaprlan masrafları ödiy c"kleri hakkın
da verilecek nümuneve göre Noterlikten ta .. dikJi bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarda yazılı rapordan başka 
nufus kac;ıdmr, aşı kağıdınr, polis veya Uraylard n alacakları Uz. 
gidim kağıdını, Orta mektep ve lise1erde görınüs oldukları süel ders
ler hakkıntlaki ehliyetn:ımeleri iliştirilerek el yazılariyle yazacak
ları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca 
Ankara'da Yüksek Enstitü Rektörlüğüne Ba vururlar. Talinler di
lekcelerinde hanai fakülteye kayıt olunmak istediklerini bildirme
lidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında bir muamele yapıla· 
m;:ız. 

9 - Pulsuz veya usulü dair sinde pullamnamış olan ve 8 inci 
mad lede ya .. ılı kagıtların ili ik olmadı" ı dilekçeler gelmemiş sayı
lır ve bunl r h ·km 1 hic bir muamele yapılamaz. 

10 - Vaktinrle t m k ıtlarile başvuranlar arasmd n pek iyi 
veya iyi deıece i olıın r t rcih dilir. Kabul edilecek talebe diplo
m d re·es·.,e ve b vurma tarihlerine g··r seçilirler. Kadro dolma· 
dı 'I takdirde 'lrta dereceli r d .. b vurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cev p i tiyenler a~ rıca pul göndermelidirler. 
12 - B vıırma "am nı a0 usto un birinci gününden eyllılün o

tu .. unru cin•• ,., mm:ı k dardır. Eund.ın sonraki başvurmalar ka-
bul ed:ımez. (2) 2-3147 

Is Bankasına memur 
.:,, 

alınacak 
Türl{iy~ iş Baol{asından : 
Bankamızın Merkez ve Şubelerinde çalıştırılmak üzt:· 

re Lise veya Ticaret Liseleri mezunlarından müsabaka im
tihanı ile memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar a
rasında aynca Yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı li
sanları iyi bilenler tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvafafkiyet ve tah
sil derecelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verile
cektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 cumartesi günü saat 
ONDA Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapıla
caktır. En son yazılma tarihi 10 Ağustos l 936 dadır. 

İstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahna
meyi Bankamızın Ankara, İstanbul ve lzmirdeki şubele
rinden alabilirler. Başka yerlerde bulunanlar bu izahname
yi Bankamızdan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütiin 
taliplerin çok vazıh adres vermeleri taıımdır. 2-2958 

... 
Anl{ara Valili«inden: 

Mevkii 
Aşağı 
Ayrancı 

Kapu No. 
13 eski 

Metruke No. Cinsi 

Aylık muhammen 
bedeli icar 
Lira K. 

394 Bağ ve 
hağhane 

5 00 

Dipozito Miktarı 
Lira Kuruş 
4 50 
Yukarda evsafı yazılı bağ ve bağhane 30-7-936 perşembe günü 

saat on altıda açık artrrma suretile icara verilecektir. 
İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen di

pozito makbuzile Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 
(1718) 2-3021 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı : 

Tunceli Nafıa Direl{törlüğündcn: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Tunceli Vilayeti Pulur "Ovacık" 

kazasında yapılacak iki bölüklü!~ Askeri Kışla inşaatı) 
Keşif bedeli 29300 lira 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksi!tme sartname.ı;i 
l) 

name. ,.--

E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat, metraj cetveli. 
G- Proje. 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi. 
İstiyenler bu ~rtnameleri ve evrakı bir lira bedeli mukabilinde 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltmesi 31-7-936 tarihinde cuma günü saat 15 de Tunceli

de Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2197-50 lira muvak

kat teminat vermesi, bundan ba§ka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden işe girmesi için ehliyet vesikası 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Tunceli Nafıa Md. daireye getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönd~rilecek mektupların nihayet 3 cü maddede yazılı saate kadar 
gelmı~ olma!u ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olma
sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (53) 2-3190 

Lisan derslerinden 
ikmale kalan 

Talebeden Ha.lkevinde açıla
cak İNGİLİZCE ve FRANSIZ
CA hazırlanıa kurslarına kay
dolmak istiyenlerin hergün saat 
18-19 arasında Halkevinde ingi
lizce öğretmeni B. Lütfullah'ı 
görmeleri. 2-3050 

YENİŞEHİRDE 

Kiralık bodrum katı 
Bir antre bir geniş oda ve bir 

mutfak su. Havagazı ve elektiri
ği vardır. Su ve elektrik dahil 
olduğu halde 25 liradır. Son otö
büs durağı Adakale. 18/ 1 tele. 
fon: 3753 2-3274 

iş Bürosıı 
Yenişclıjr Kızılay yanı No. 60 
Emlak alım satım ve her tür

lü nakliye işleri Kerim Ertaç 

Tl: 2027 

Kiralık Ev 
Di~mn caddesi civarında Yiş 

sokagr baıında iki katlı dörder 
oda ve ıairesi mevcut olaı. ev a
ğustos ve eylul iptidalarrnda ki
raya verilecektir. İcarları müza
yiftir. Arzu edenler Hakimiyeti 
Mi~Iiye me~d~nında Altın Işık 
magaza sahıbı Bay Kazıma mü
racaat edilmesi. 2-3220 

Y Pni. ehirtl .. 
l\iı·alıli apartı
maıı aranıyor 

1 adet üç ita dört odalı 
1 adet üç ita dört odalı garajlı 
ı adet iki ila üç odalr 
Müracaat iş mın Eti bank"ta 

B. Fazıl'a. 
2-320"4 

1 YENi J si 

ŞEHİR BAHÇESİ YAZLIK SİNEMA 

Çardaş Fiirstin 
1\lartlıa Eggerl 

ı Duhuliye: 25. Kr. Konsumasyon mecburi değildı 

Kastamonu Vilayeti11 
1 - Kastamonu vilaytei merkezinde ve Oluk başı 

keşfi mucibince yeniden vapılacak Kırk yataklı hastah 
gir inşşatı kapalı zarf usulivle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Proieı-ine göre yapıhıcak insaatın keşif bedeli 
(50) kuruştur. Hu işe aid şartnameleı ve evrak şunlardır 

A - Sksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Naha İşleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei türahiye ve kargir inşaata dair fenni 
E - Hususi sartnnme 
F - Keşif c~dveli. silsilei fiat cedvcli, Metraj cedve 
G - Proje grafik 
İstiyenler bu s=ırtnameleri ve evrakı (140) kuruş m 

Kastamoni Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Sksittme 8-8-936 tarihine müsadif cumartesi günü 

Kastamonide hükümet dairesinde daimi encümende yapı 
4 - Eksiltme kapalı 7.arfla yapılacaktır. 

. 5 - Eksiltmeve !!irebilmck için iste1dilerin (t882) li 
kat teminat vermesi. bundan başka a ağıdaki vesikaları 
göstermesi lazımdır. 

(Bu inşaatı yaoahi\ece~ine dair fenni ehliyetname ile 
carcte kavıtlr olduP:una dair ticaret odasından vesika) 

6 - Teklif mektuplarr vııkarda üçüncü maddede yazı 
bir saat evveline kadar vilayet makamtna getirilerek makb 
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış z 
hür mumu ile iyice kapatılmış bulunması Hizrmdır. Posta 
gecikmeler kabul ertilmcz. (4201) 2-3141 

1 O O YOLLARI VE LIMANLARI UMUM 
MUOÜRLOCO S A. KOMİSYONU iLANLAR 

Muhammen bedeli ( 5424) lira olan Demiryolları dergi 
sene müddetlr- basın i§inin 14 8 1936 cuma günü saat ıs.ıs 
lı zarf usulü ile Ankarada ittare binasında eksiltmesi yapıl 

Bu işe girmek istiyenlerin (406.80) liralık muvakkat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/193~ 
3297 No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname daı 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı giın saat 14,IS e kadar ko 
reisliğine verm~leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde 
tılma tadır. (123) 

Ankara deposuna 31.5.937 so- yenlerin 425,25 liralık mu 
nuna kadar gelecek takriben teminat kanunun tayin ett 
16200 ton maden kömürünün bo- sika ve beyannameleritc b 
şaltılması ve makinelere yükle- aynı gün saat ( 14) kada 
tilmesi işi, 4.8.936 salı günü saat misyon reisliğine mürac 
15 de ihalesi yapılmak üzere ka- meleri lazımdır. Muka 
palı zarf usutile eksiltmeye ko- şartname projeleri komis)' 
nulmuştur. Muham.nen bedeli rafından parasız olarak 
5670 liradır. Bu işe girmek isti· maktadır. (11) 2 

İLAN 

'Görülen lüzum üzerine 10 8/ 936 tarihinde yapılacak 400 to 
kömürü eksiltmesi tehir edilmiı,tir. Eksiltme günü ayrıca ilifl 
lecektir. (162) 2-3324 
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Gazetelere girecek 

RESMi iLANLARI 
tek mercii Türk l\laarif Cemi ye 
mJDlllUlll llllllU il llllllllUllWllllllll llUll llllllllll Hll 11111111111 ltllllllllll 

AV 
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E 
İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri FaHh Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı İdare 

eden Vazı İşleri Mudürü 

BUGÜN BU GECE 
KONTİNANTAL 

GINGER ROGERS 

BUGÜN BU GECE 
T 

,.., 
nmamen Türkçe sözlü ir LÜ t 

A Y S E L 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevindc basılmıştır. 

FRED ASTAlRE 
Mevsimin en zenğin opereti 

Büyük bir muvaffakiyetle devam 
ediyor 

Darülbedayi artisllcri t nf ndan Ç " • 

len bu film Türkiycd • old;,ı;;;:ı it 
rupada da b r;1ük b"r muvaf ~ 

l.12annuşt r. 


