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Bırıncı mektub 

l UGO 'L VY 'D .. 

Falih RJln ATAY 
Bu do.t millete miaafir olmak 

zenini anlatabilmek için, en .ki 
•e en çok tekrar olunan bir i!acl. 
yi ladlanacaian: Diintlenberi .hn
dinUai öz memlelıetirnid• m.... 
di10raz. 

Dahası var: Belırad'ın 6 eyi~ 
aolcakları adeta bizüa 29 tetnn 
neıemizle dolu idi. Hallan se.in
cini o kadar bmimliJOl'Uo Geçhl 
resmi meydanında, Yqoela.y .. 
mn ha1at in.._. t.maİI eden•· 
cta,a bakıyorum: •-. Wa' H si
iti, iatila,a kup laOniJet •vaf'D'" 
............... o .. bisilnlri ıibi, 
içerde .... Wtüülli •• millet 
birlifi, d ..... bulf claYUIDI İ .. 
al ediwiftir. iki mUll midafaa
ma da fuileti ldnn... Mı .., 
ittememek, •• laadnti lalf •• • 
Je bir .. , •i::Cielc ............... 
da huliaa o 'lir. 

HarbiJ• talebeleri. lilulaafıa " 
dal latalan. mot&l8 ......... 
tanareler, hepal Wribiriodea d.. 
ha iyi ltir intiaamla PNDI Pol'ua 
önünden ~ laiç Wr armuıa, 
Yuifeleftai pptdar. la me••ra 
kutumda tribüDl.-d• ~ 
miiftenk hiMi, ,_,oela• mılJetl. 
nin dDiplin Ye uk.Hk heHHm& 
samimi ltir ha,..aaldr olmufbar • 

••• 
a.lpacl'a ilk defa IMlJiik...,.... 

ta ••• ,,,... .. ... , ,. ... ~ ~ 
kit tanıdan. Bü,uk...... tarihın
..... lld mealeluıt aıil, lld deataD 
i.ı silti kalacaktır. Onlar, kemi-
yetlerin riyazi üstünlüiü kart11ın· 
da, hurriyet ve teref aancaklannı 
ula te.lim etmiyen uil milletler
den olduklarım iapat ettiler. tc... 
leler, tehirler Ye ordular çilnen
di, 1ritti. F abt d a Y a ayakta 
kaldı. Y&f&lllai• hak a7.a.nan 
"''lletler, tarihin böyle 1'üyük İm· 
tihanlannı Yerehilenlerdir. 

• .y.. 

Büyük Piyer'in küçük Bel,..ad'ı 
timdi tam bir Anupa tehri ol
mUflm. Ballcanlar S1rW1tam ile, 
Ant1pa AwatmJaunm parçalan 
arumcla tecanBI IPYafl hemen 
hemen hapnlmııtır. Dot&nmek
aisla -.Ualdl YuıoalaYJ&'JI clüa
ldl AYUlturya imparatorluiana 
......_tere hayret ediyorumı 
A...turya imparatorlula ayn ay-

rı ıddarm, milletlerin " kültürle
rin bir mozayild idi. Yuı•laYJ•
da iae, bir ırk ye kültür birliiiaia 
bütün fUllan, bur mezheb •• 
hatt& din ferldarma ntmen. he
men ıöae ..... rnıyor. Eski tabir ile 
k a h i r Ji;.:biı.c.fimis ebeft· 
yet &J'DI kandaadll' ••• ,... dille 1r..,.,.,... yqoelayp'da ekalli-
yetler nrdır. Fakat ualdan JU• r-I•• da.uı diye ifittİtinis, hır
Yat • 11rp mücacleleai, •JDI kan
dan, dilden •• kültürdm olanlar 
aruıncladsr. Buna inhilal de~il, 
ancak •ahdet buhnm adı •enle
bilir Aaırlarca biribirlerind.- aJ· 
rı ~JPD wclatlar, bin1"rl.erin
den &Jl'I ediadilderi ldetlen •• 
ha,at prtlanm yeo.iden ~JD&t· 
tırmak için, fiiphe9ız, yem utnf
larda balunacaklarchr. Kayıbm n 
&cDmı o kadar dennden • duy • 
cluiumuz Aleluandr'a, bırlet. 
tirici kıral denmeei beJhude de
lildi. 

(Sonu 4. anca uylıdı) 

10 E L L 1936 PERŞEMBE 

Son haberler üçüncü 
saylarnızdadır 

ADJMIZ, ANDIMIZDIR 

Büyük Misafirimizden Atatürke ve 
-Büyük Onderimizden Edvard VIII e 

Çok samimi veda ve te,ekkür telgrafları çekildi 
tıtanbul. 9 (A.A.) - Cumur Reisi Atatürk ile Ma1eate 

Sekızınci Edvard arasında qatıdald telıraflar teati eclil-

Na;.te Elwn Vlll 
Vırana 

lla;e.telerinin. tUrk topraklarından ayrılırken bana 
ı&aclea'mlk wakttindt bulundukları telcraf, benı derin 
tuntte mltebulla etmlttir. Maıeatelerinın. memleketi
....... bUe tok ima ılrtlnen ikametleri nna11nda. tUrlr 
aai1'ed. baldanaıda btelediii yU.belc takdir ve ihtiramkir 

mittir. 

•+""* Wıslerinl ..... edebilmı,tır Majeıtelen biltUn 
blpled keadJeiH ... Mbniftir. 

a.. ı"ma. bu culbeyi. bUtün ıümulu ile hıuetıne
ala WlJlk .mdai d.,.... lenfU htlkümdar baklanda 
•u' .,. oWtalım ı . ..., Mt.111k bWeri. bu ilk n la· 
• ..... o .. blraktllt -uwa... laatn ile tılbelfflr ..... .......,., . 

...... rint. bltla kal.... gok ıUael bk ..,..Ut 
.. JIJ llıtdlnu _. Wr ndet dUer, '" •mimi t• 
.............. bbu1 '"'1urmalannı rica ederim. 

IC ATATORIC 

iHTiLALi ISPANYOL 

Vikont Çurçil tal a il 
LIZBO D 

· Po kiz harb g 

............ nyayı it am diyo 
Hükiimet:e göre 

Madrid, 9 (AA) - Harbiye nuın, 

tcblıl ediyor. 
Aracon ccpheaınlekı hUkümet kuv· 

vctleri Vdlalata'yı ıtcıl etmı§lcrdır. Hu· 

ncadald laller laflllatda mub•emet 
etmektedirler Paket fthrin tamamiyle 

l11all. yalmıdır. Eetramaduredeld blUdl

met kuvvetlen, Santa C1alla'yı 111al et• 

m lerdır 

Asilere göre 
ll'\lll. 9 (A.A.) - HaYM ajaall ID\&• 

babiri B. Jou J'uteaoJ, JteUr.pler cep· 
hesi milialeri ........._ idam eclilmlf 
rehınlerln topraldaa pkanlmunıda ha· 

m l uhmmutaar. BllDlann arbdatbn 
büyük bk çukur ... _..., •• idam edi
lenler tabuta._. •• ,,. • ..._ ka

rqık bir halde --6glae .... ı•·rdır. 
Karllıt ... rler. iN gukuru ayıkla· 

iltihik i . 
Liabon, 9 (A. 

A.) - Alfonso 
.. Albubtk a· 
Yilıoau De Dao 
Wpido muhrıbl 
tayfalannnı ıı· 

yanı &fal d kı 
ahval ve teraıt 
lclnd• • u k u. .......,. 

HER YFJU>E S KURUŞ 

B. Bald in 
kil 

Londra, 9 (A 
A.) B Bald 
vuı'ın mczunı 

yetim u attıcı 
hakkınd kı teb· 
laf, ıryaul mah
fillerde b a t ı 

ıürpruler uyan
dırmıthr. 

Bu munasc· 
betle bazı ıa· 

ııeteler. batba 

k . ·> mı. 

kanın bu sene aonundan evvel 
istifası ıhtıımılmMn bahıcylcmcktcdir· 

lcr 

lürt. 9 (A ) inhisarlar vekil 
& AU Uai 'hrban buraya ı•Diftiır. 
lehlrdt Clrcllll umren fulı,.tiadea 
" laalke.t pl111Mlarrndan memnun kal
llUflardır. 

BI D E 

Navaliperal mmtakumda da muha

rebeler olmuı ve bUlrilmet kunetlcri, 

San Bartolome'u ıtcal ctmıflerdir. 

makta •• ıa.lerl tofnkla dolu kurfun 
renkli bir takim cetedltt çıkarmakta
dırlar. Bir Ablt. bu man.aaralar brtı· 
amcla ı&sterinden Jqlar bofanan bdm • 
lan aorıuya çekmektedir. Ceeedln çam-

Dün sabah 
bu ald ıeml ... 
mandıralı• 

r ı n ı terkede· 
rek Tacı nehri 
boyunca qai• LlılJon'dı ıimendüler garı 

• (Soaa s. 1-' uylıthJ 
lnmifler Ye ıcçıde doirulmuş· 

Jardır. Şimaldcld Doduque •• cenub ... 

KOÇUK ANTANT KONSEYi TOPLANIYOR 

8. to adinoviç Romanyay gitti 
•itler ~irken A•uıturya me
•ltli. pteDlerde ıktedilmlt olan al
man • Avuıturya ltlWı .e AYU1tu178 

(Soaa J. inci u7/adı) 

bddeld Almada kaleleri ıurıtini artır• 

makta olan aviıoyu bombardıman et· 

mitler •• bit tarafını tahrib eylemifle ... 
dlr. Amo, Tqe'ln .. ı ablllncle kara--ya oturmupar. Bir obUa laabet etmlf.,. 
lan Dao torpWo mularibi de beyu .,. 
rak çekmiftir. Hallr, bUtOn bu ifleri ltJ• 

retmiftlr . 

Londra. 9 (A.A.) - Lizbonclaki mil 
ıt layan baklanda Rllyter ajanıma sel 

(S.• f. hel uy/ıdd 

Prai. 9 (A.A ) - Küçük ltillf kon
feıeua. ıs eytlWe '-tlı1acaktır. Ut 
nuır, ...-11 U efUllde B. Benea'i d· 
yam ..... ldt.,· KıpaNnı celltli, 
14 eyUllcle oJacaktır. ~ ............................................... :~~; .......... ,~,, 

lıpaqı d•llarııuıı Çftl• yollarıad•ıı 

1~ıril•• topl•r 

Madrid. 9 (AA) - Htlldlmet ku•· 
ntlen. Talevera cepb taarruza 
ıeçmifle ve üç ldlOllletre il rlemiflcr· 

dir. 
Bu Un yapılacak miifterek b tın 

bu ,.a.rtn ~ lııOlatlliftalDlll kle
nllmelrtedir. 

J' ikanı t;urçll' Al itlaaınları 
Londra 9 (A A.) - ispanyaya plen 

-conllllil seyyar baltanenin bqmda bu

lwwı Vikont Çurçll. ispanya tıbbi yar

dım komitesi bqkaıuna ktiii bir tel
crafta. ltalyanlarm ve almenllna lapan• 

yadaki &ailtre miltema en ailah ver

mektıt oldaalr,luma dair lllr cUD pilkeb 

dellJWr me.ca4 Wan'alD- Wldlrmit
tir. Bu telpm bir saretl, Plymuthda 
iqDb tendikalan koqreliae bltkanlrlr 

ecltD B. SitrlM I~ 

Qarilfmll•r, bllha- milletler et• 

mlyetbal• reformuna aid projelerle Lo
amocu .... tleria mizakereltri bak· 
kmda olacakUr· Tana h .. Alma ald me-

Londra. 1 (A.A.) - Bu ubah bari· 
c ye a sarctincle B Morrilon lnciltere
nin ri)'....... toplanan beynebnllel 
ademl müdalaall taslm komiayonunda 
Portelds mU.-"' yoktu. ltomllyona 
ırranea. ltal,a. Almlapa Ye Amenka 
mllmı•lllerl lttink etmltlerdir, 

Monılnl POlt dlJor ki: 
"Portekis. llpUl,a Bt Jaembudud ol· 

du~daa, lııoaııltenia DM11••nin mu.af· 
fak olabiJmeal lç1a Portekbtn komite ... 
1eriDe lftirak ...U eb:em telakki edil· 
mektıldir· P9rtekUla Beri ıllrdutG on e· 
IUb ibtiru bJdlarmclan blrial lapan· 

'°' komilDllt ... ,..... Portekbin 
ıiıWIJtdal ..wlt ............... h~ 
1dlmetlD .......,. ................ . 
Mlelladt ~ mubafua etmek ............ 

Nasyonal-sosyalistlerin 80 inci kongresi 

8. llitl r ongre ' 
yan nam al 

• gen 

NaNmhtı'dt yıpılın ftç.n •ne'll i• rNd• 6/r t•nba, " ~· h Mıwfl 
,,..,,.,ı bit nututlı ,,,,. B, Hn (Ynı11 ı l11el uylıtlı) 
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~ili bin en 

'. -------
uşu ın 14 Ü 

10 EYLUL 

·· ı .. nilJll cu 1 o J 

azla yurddaşın istirak etri~ 
Ôgünenlcr kuliibü aziis1111n hikayeleri diinkü sayımızda. bir tesadiif e

seri olarak, tamamlanmtı1111şt1. Sonuncu hikaye de şu idi: hiiyük tö enlerle kutla d 
Wmiam H. Deckcr anl.-ıt1yor: " ..• o ?.amanlar otomobillerde elektrik 

fenerleri yoktu, asetilen kuilamludı. Uzunca bir yolculuga çıkarken ya-
111ma asetilen almağı unutmuşum. Gece olunca şsprdım. Fakat iyi :tesadüfe 
bakınr~ ki yolun kenarındaki çayırda buyıik. hani hattı üstıivaya mahsus 
kocaman ate~ bocekleri yoknıudur: işte onlardan binlercesi uçuyordu. Zor
la bunlardan yirmi tane yakalayıp fenerlere onar onar yerleştirdim. Kor
kum kalmamı§tı, ocomobılin onü gündiiz gibi spaydm olmuştu. Yoluma de
vam ettim ... " 

ln anlar hep böyle ögünselerdi sa.dece güler ve geçerdik. 

Ka•lrn czi~i 

Yeni evlenmiş bir gen~ kadın ıu
kadB§InB sordu: ''Ben çirkinle{imeğe 
mi başladım?" 

- Se11 mi, ncde.ıı irkinl~ecek
ı;in? 

- Dün akşam lokantada kocam 
garsonur; getirdiği hesab pusulasım 

ilk defa olarak tetkik etti, 

Za\ allı kaclmlar, 

Zavalb çocuklar! 

Bir Lizbon haberi: "ispanya ihti
/Blinde ölenlerin çoğu evli erkekler 
olduğu için daha şimdiden ispanya
da 38.{)()Q kadrnrn dul ve n.ooo çocu
ğun da öksüz kaldığı tahmin edil
mektedir. 

- Peki, neden ~apkanızı ba§ınıza 
giymiyorsunuz~ 

- Giyemem, çünkü yemeğimi on· 
da pi§iriyorum. 

Gene hizmetcilere dair 

Bu öldütü§mc böyle devam ettik
çe bu rakamlar kim bilir daha ne ka
dar yükselecek! 

Bir mektub aldık; bir okuyucumuz bunda diyor ki: 
"Her şeyden biraz sütununuzu her gün merak ve lezzetle okuyorum. 

Evelki günkü sayınızda ev sahiblerinden fena muamele gördüğü için ken
di canrna kıyan bir Çin hizmetçisi dolayısiyle sözü bizim hizmetçilere ge· 
tiriyor ve vaziyeti çok güzf'!l anlatıyordunuz. 

St!nelerdenberi Ankarada otorurum. O kadar hizmetçi değiştiriyorum 
·doğrusunu isterseniz, ben deği§tirmiyorum, onlar kendiliklerinden deği
şiyorlar - ki beş on gün, çağırmak üzere, isimlerini öğrenmek ı'stemiyorum 
ve hepsine "Fatma" deyip i§in içinden çrkıyorum. 

6" 
Yazdığınız fıkra dolayısiyle bir İngiliz esprisi hatımna geldi. Size ya-

zayım: 

"lki arkadaş koııuşuyorlar. Birisi ötekine diyor ki: 

- Bu akşam bize gel; bı'zim hizmetçinin jübilesini kutlayacağtZ. 

Ôtcki hayretler içindedir; soruyor: 

- Bu zamanda nasıl oluyor da bir hizmetçi yirmi beş sene bir kapıda 
oturuyor? 8(1 işe §Bşıp kaldım. 

Diğeri cevab veriyor: 

- Hayır, yanlış anlama: hizmetçimiz yirmi beş sene oturmadı; bıı se
nenin yirmi be§incl hizmetçisini bugıin tuttuk .. .'' 

·--~ GVNLiJK TAKViM ·--.. , 
10 EYLÜL 936 PERŞEMBE * * * 22 Cemaziyelahır 1355 - Anadolu Kulübünün yeni taşındığı binada kü· t 

şad resmi yapıldı (933) * 
1352 - İstanbulda misli görülmemiş yagmurlar oldu. * 

Be ikta§'ı su bastı (934) İ 

128 - Beynelmilel Londra - lstanbul yolu kongresi 
Bükreş'te açıldı ( 935) j 

- Yeni evrakı nakdiyenin sayılmasına başlandı 

(927) * 

28 Ağustos 

Hıdırellez 

Güneşin doğması 5,34 

Güneşin batması 18,29 

İzmir. 9 (A .A.) - Bugün 9 eylül 
İzmir kurtuluşunun l4 üncü yıl dönü
mü olmak münasebetiyle şehir baştan 
başa donatılmış resmi ve hususi bilu· 
mum binalar, kara ve deniz nakil vası
taları bayraklarla süslenmiş, büyük mU
essesat ve bankalar tenvirat için terti
bat almışlardır. lzmir'in bu büyük ve 
tarihi gününün kutlanmasına iştirak i
çin kom~u il ve ilçelerden elli binden 
fazla yurddaş gelmiştir. Caddeler in
sandan bir sel manzarası arzcdiyordu. 
Biri sabaha aid ve diğeri de öğleden 
sonra olmak üzere iki kutlama töreni 
yap1lmıştır. 

ISTANBUL TELEFONLARlı 

Feci bir kaza 
Maraş mebusu B. Mithat 
Alam ağır bir otomobil 

kazası geçirdi 
İstanbul, 9 - Maraş mebusu B. Mithat 

Alam dün akşam ağır bir otomobil ka· 
2ası geçirmiştir. 

B. Mithat'ın, aylesıle beraber bindigi 
otomobil Kızılt'oprak'dan Kadıköyünc 
!IÜratle gelirken patinaj yapmış ve 
tramvay diregine çarparak parçnlan • 
mıştır. 

B. Mithat, başından ağır :.urette ya· 
ra1anmıştu. Hemen götüriıldüğü Hay -
darpaşa hastanesinde ve paygın bir hal· 
de yatmaktadır. Aylesi de muhte4if 
yerlerinden yaralanmışsa da yaraları 

ağır değildir. 

Yapılan tahkikatta §Oförün, otomobili 
80 kilometre suratle ııevkettiği, kaza • 
nın frene ve direksiyona hakim olama
yışından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

ULUS - Dün gece yarısı Haydarpa· 
şa hastanesinden haııtanın vaziyetini 
tahkik ettik. Ve biraz salah görülmekte 
olduğunu öğrendik.B. Mithat ve ayle • 
.ı:ine acil şifalar temenni ederiz. 

İstanbul'un iktisadi 
vaziyeti 

İstanbul, 9 - Cumuriyet Halk Partisi 
vilayet idare heyeti latanbulun iktisadi 
vaziyetini tetkik ederek bir rapor ha • 
zırlamak uzere bir komisyon seçmiştir. 
Bu komisyon bugün ilk toplantıısını 

parti binasında yapmıştır. 

Memleketin maarif vazi -
yeti hakkında bir toplantı 

İstanbul, 9 - Bugün, Maarif Vekilı 
B. Saffet Arıkan'ın reisliğinde bir top
lantı yapıldı. Bu toplantıda memleketın 
ilk, orta ve yüksek tedrisat vaziyeti 
tetkik edildi ve bıı hususta alınan ted • 
birler «:trafında görüşüldü. B. Saffet 
Arıkan pazar gi.lnü Ankara>:a döne • 
ceıktir. 

İstanbul mezarlıklarının 

ıslahr 
İstanbul, 9 - İstanbul belediyesi, 

Topkapı, Edirnekapı ve Karacaahmcd 
mezarlıklarını ıslaha karar vermiştir. 

Bu mezarllkların etrafları dıvarla çev
rilecek ve içeı'Je'ri tanzim edilecektir. 
Ancak belediye hüdcesinde bu sene 
tahsisat olmadığından bu ıslah jşi gele· 
cek sene yapılacaktır. - Ankara otomatik telefonunun yıldönümü (926) t 

................................................................................... ................ ı ===::::i::============== 

maceraları - Temiz bir caket giymek isterken ... Journal'dan) 

Sabahleyin saat :>ckizde İ.zmirde bu
lunan saylavlarla resmi daireler erkanı, 
özel kurumlar mümessilleri, şarbay ve 
uray erkanı, pax:ti yönkurulları ve par
ti örgütleri, basın, banka resmi ve gay· 
ri resmi tecimsel kurumlar başkanları 
ve direktörleri ve mümessillerinin C. 
H. P. merkezinde ilbay ve parti başka
nı Fazlı Güleç'in başkanlığında topla
narak otomobillerle Halkapınardaki şe· 
hidliğe gidilmiştir. tzmir'in istirdadı 
günü şehre girerken bir fabrikadan a
tılan bomba ile şehid düşen Mehmet
ciklerimizin gömülü olduğu bu yerde 
aziz şehidlerimhdn mezarı başında 

verilen söylevlerden sonra mı· 

zıka istiklal marşını çalmış ve süel 
müfreze havaya üç el ateş etmek sure
tiyle 5aygı ödevini yerine getirmiştir. 
Saat 10 da kışla balkonundan ilbay ve 

parti başkanı Fazlı güleç hükümet 
meydanını dolduran on binlerce vatan
daş huzurunda hir söylev verdikten 

sonra Halkapınardan gelen askerleri
mizin önünde yaya gelmiş olan atlı 
müfreze komutanı tarafından hükümet 

ve komutanlığa şanlı 'bayrağımız çekil
miştir. Bayrak çekme töreni sırasında 
muzika İstiklal marşını çalmıştır. Marş
tan sonra bir geçid resmi yapılmış ve 

.. 1 . l b' . . torcııe boy dık e ınncı 

tir. 0 da~ 
I
. • • .. -~"t J5.3 
kıncı toren ,,_ . ör 

çesincle toplanan partı 
1 

, e it 
kul talebeleri, orta okıı. 1e 

. ·1erı 
retmen okulları ızcı "u' 
mümessilleri tarafındaııarsfrfl 
len muazzam bir alaY t ıı1 f 

.. }lkCl'J1 
mıştır. Önde rnusta ıcışl:ı~11 

dosu olduğu halde erı 
eden bu alay Kordon u C 
lerce halkın bulundugıı rıe 

. oııtı 
)anında Gazi heykelı 8ı1ıı•" 
dır. Heykel önünde . çadrıı' 
marvndan sonra parti d3 ı' 

· adına 
verilmiş ve halkevı ııştıır 

kurıırı 
zel bir manzum~ 0 ;Jukt• 
törenle çelenkler kail caddt' 
lay, Mustafa Enver rnı~ \e 
yüruyüşüne devam et 

ğılmıştır. . fefler 
. "k btt Gece pek buyu .. ııe 

natk ~ıo 
pıldığı gibi yer yer . ııı\ef 

'b d'l · t"r tırnır ~ tcrtı e ı mış ı · ,\tatil .A 
yaratan büyük öndet afi otO"''J 

met lnönü'ne ve kabr~ göl 
se"ıııç .ı. 

net ve şükranlarını 1111uıı • 
btı &' 

le izhar etmekte ve • etflSt 
ıaııı 

nin aziz ruhlarını 

tZI\1iR FU,7 ARI D e 
V·ı" ı . . . ]·ıl'l ' ı ayet erımızııı pavyon ~. 

mahsullerı ~e 
izmir : 9 (A. A.) - İzmir bugün ta

rihi bir gün yaşamak münasebetiyle çok 
kalabalıktır. Bu münasebetle arsıulusal 
altıncı fuarın ziyaretcileri de çoğalmış· 

tır. Fuarın açılışından şimdiye kadar 
ziyaretcilerin yckfınu 160 bini bulmuş • 
tur. Esasen pek cazib olan fuar bugü • 
nün şerefine emsalsiz bir surette süs • 
lenmiştir. Fuar'a iştirak eden illeri tt'm· 

sil eden pavyonlardan Buraa, İstanbu], 

Kocaeli, Muğla, Samsun ve ilçelerden 
Turgutlu pavyonları eşlerine nisbetle 

dikkat nazarı ceJbetrnoktedir. Bursa'nın 
yerli mamulatından hamur makineleri 

ile Kocaeli'nin koza ve ipekciliği ve 
tütünleri ve Adapazarı'nın mobilyeleri 
ve dökmeleri ilgi uyandırmaktadır. 

Muğla pavyonunda teşhir edilen Mi
Uis sabunlan, Marmaris w: Bodrum ilçe
lerinin süngerleri, Milas ve Fethiye'nin 

ıatı 'stihSll 
zımpara ve kuroın 1 tıa} ,-ıı ... 
pars gibi nesli azala~tadıf· S' 
derileri göze çarp~al ri'fıe ' 

· "tün e ıe ç yonunda nefıa tu rillıı 
· bir ye 

yurdumuzun hıç • . u'f'ıı 
siyah havyarlariyle ılgı erı ıı 
dır. Esasen bu pavyon ~f{~ 0 

rasyon noktasından ınu ıı oıilııı 
dolu'rıU t e 

pavyondur. Ana ve ııt d 
sinde verimli toprağ~ . ;ıe 

•kJıflll '° tirmeye müsaid 1 
• ıaıı 1ur~ 

bereketli bir beJde~ı ~ gıııel 
yonu da teşhir ettığı şıur· 81\tr 
riyle muvaffak oıınu . ıırotıı' 

t 'k)erl J11cll 
lar aynca neşret 1 

• ııalı1' ftl 
leketlerinin ürünleri dirJef· oP 

ıneklC \1 zel mallımat ver p• t 
lsparta el 

rahisar, Konya, . edilerı 

1 

.. ü l • ve teşhır ·dJef 
ur n en .. el uırı' 
mamulatı için guı 
maktadır. 

Dii*i; nii~ ler 

KOLLEKTiViTE Şf!~~,q,~ 
S inemada gözlerinizle uran bu nevi insanlar, !J1IY~ saıılar1• gıtıl tJ 

takib ettiğiniz yazı- a~ba başkalarını böyle Jan 1"utiitl bllbi' t'~ 
Jarı, sizin hesabınıza bu rahatsı.t etmekten fizio- d~n b yanJıŞ oıııı 
hizmeti görmek ister gi· lojik veya pşikolojik bir ~ v-~urbııtı1 6' 
bi, kulaklarınızın dibin- haz mı duyarlar? Hiç nın drf· 5~rıtı ııJJ 

sanmam. Onlar sadece, ıııar • • 1<1 J3 e de bağıra bağıra oku- del sı ıı 
yanlar yüzünden kim etraflarının farkında ol· fer ~rııı bb' 
bilir kaç defa rahatsız mıyan kimselerdir. ~şka bir t~r ıı tJlf ~ 
olmuşunuzdur. Kim bi· Hiç bir zaman sinema· dır .. dııırı ıÇ'1111C1'' 
lir kaç defa, pencereni- da • hele bu sözlü film· otan 

8

11ııııı' ı11t" 
zin altından geçen ve dört lcı· devrinde - yüksek rının rtıııı11 11• 
mahalJc uzaktan işitilc- sesle konu~ulmasından bir ~e Jttfıı ıı 
cek kadar yüksek sesle eza duymamış bir insan, ğiJdıt· ver'~ e 
yapılan bir konuşma si- a} nı hareketi tekrar)dr· ferde ğU bir te'' , 
ze asabiıet bunı:.nıarı l<cn başkaJ..ırını taciz et· oldu d0ğrıl"~yıl 0 
geçirtmiştir. tigini nctedc.n bilsin? darı '1'Ç'• s0 

1< ~1 

Ya sokakta, acele bir Hıc bir acele işi, ve hal• rned~·ğitle rıııd• 1 
işiniz dolayısiyle hızlı ta ekseriya hiç bir işi i Je ~ rı~11f0ıtıl 
y\irümek mecburiyetin- olmadığı için herkesi onu f!rııırı0 1 t 
de bulunurken, bütün kendi gibi sanan ve so- yet. ,05uıı t 1' 
bir kaldırımı işgal ede· kakta acele yürümenin r~dJ ve>' bjls1'e 
cek surette yanyana sı- tüzum ve manas•nr id- kıl e ç•l11 

0 
ralanarak, birer heykel rak edemlyen adam, ta- det~C ırıal 1 tl 

hareketsizliğiyle etraf- biidir ki, sokağın ortası- St'~~ vc~st 
)arını seyreden insanla- na dikilmekle- karşısın· ka halde 15 

\e 
ra kızgınlığınızı haykır- da bir an duraklamaya rnl'}>iltrıe1' 
mak ihtiyacını nice de- meel ur ederek size yao• paabtarırı0'111ııı 
fc:.ar duymuş olduğunu. tı~ı zararın farkında de- ıc ceve ta d 
.u bir hesc.b etseniz! gildır. Gene bunun gibi. çe~edeııi 11 

• ııl'I 
Adeta vazifeleri etraf· her ferdin mülkiyetini t teJaklc~ 1111 

larını taciz etmekten i- kendi evinin duvarlariy- r )(ll ~ıd Jıi ıı1 
batetmiş hissini veren çevrili sayan yurddaş ar e h•Ç dtıı 
ve hayatta, her gün, her için, sokaktaki hürriye- ;e~at file rt11 ~ 1 
dakika karşınıza ~ıka- tine sizin ne hakla ka· ada getı ,,rıı A iZ 11 
rak, türlü derdleriniz- rıştığınızı anlamamak c~ jtC ş'!, jl 'ir 
d '] • ı k t b"' .. ül l'd' tıll J en ı erı ge en sı ın r- ta ıı gor me ı ır. d'r' 

· faı ınızr bir kat daha ar- 'Bir cemiyet içinde ce· 1 



vrııpa ve öteki kıtalar 
Geçen iki yazımızda. Avrupa

nw e ki ve yeni miraslannı göz
den geçirmekle, bu küçük k~t?11111 
birkaç a~ırlık bir müddet ıç!nd~ 
nasıl bütün bir ciham ele gccırmı 
olduğunu kıı;aca anlatmış olduk. 

Tarih f el selesi bakımından. 
bugün geçirmekte olduğumuz bü
yük ıstırablarla dolu devre, aca
ba, cihanın Avrupamn pençesin
den kurtulması devresi değil mi
dir? Mulıakt-ımemİY.İ birkaç yahut 
be~ on sene gibi kısa zaman mesa· 
leleri dalıilinde de~il de geriye 
doğru bir a~ır ve ileriye doğru bir 
asır gi/Ji daha uzun bir zaman me
safesi dahilirıde calı tmrsak. b.: 
irlrfianm yersiz olmadığım görü
rüz. 

1914 Jıarbuıa kadar bütün dün
yayı A vrupamn büyük devletleri 
ve bunlarw ba~rnda gelen 111giltere 
idare ettiği lıalde. 191~ den son
ra, işlerine hiç kiınseyı karı~tır
mıyan devletler olarak Amerıka
mn, Rusyanm ve ]aponya'mı1 zu
hurunu görürüz. Bundan başk~. 
büyük devletlerin ayaktopu vazı
/esini gören osma11lı impar~t~r
luğunu11 yerini iradesine hak~m 
bir kemalist Türkiye aldığı gıbl 
İngiliz ve rus 11üfuzu arasın.da 
paylaşılmış bir karanlık lran m 
yerini Şalı PeJılevi'nin . lıcs_ablı 
ve enerjik idaresinde ılerlıy~~ 
müstakil bir lraıı alır. Ayrıca, ku
çük Balkan devletleri !'~ Cenub 
Amcrikası hükümctlerımn çok 
daha mü takil bir surette h~reket 
ettikleri Rörülür. Ve en nıha~et 
Çin' de. Hindi tan'ds ve !'f ~ ır ~a 
mil11 kurtuluş Jıareketlerımn gıt
tikçe daha fazla kri tn1iza o1duk-
Jarma alıid oluruz. . 

Ekonomik bakımdan. aynı ın
kisaf mcvcuddur. Geçen asırda 
bütün mamul maddeleri atmak 
urctiylc geçinen Avrupa, bu as

rrn bnslangıcmdan ve bilhassa u
mumi harbtan itibaren. maki11ala
rı satmak suretiyle geçinmekten 
baska çare bulnmnz. 

Bunların mııhs ala ı olarak da. 
)t vrupa kültürü. e ki nüfuzunu 
kaybed r ve A wupa haricindeki 
m mlekctlcriıı dü unce ve har~
ketl rirıde hiraı ula ma ve ah ı
yctle me başlar. 

Bütün bunlar, 19 uncu a ır me
acniyctinin Avrupanrn inhi arm
'dan çıkmı oldu~unu ve gittikçe 
bütün diıny y nid bir medeniyet 
olma wa ba 1 dı 1111 go teren hal-
lerdir. 

Avr1111n'yı. milletlerinden ve 
nw Jıehlerinde11 tccrid ederek bu 
biıtim telakki ed r ek, bütün on· 
'dokuzuncu a ır, dünya olçüsıinde 
bir nizamın tam olarak kurulma 
sı ve bunun merkezinin A Vtl'pB 

kıta mda tee sü~ü ssrulıı. 
Bu nizam, ilk dünya olçu ün-

'deki nizamdır. Ondan öncekiler, 
ya a11cnk bir kırnya yah.ut bir i5-
'denizin lıawllisine şamıl olabıl
mişlerdir ( 1) 19 uncu s .. 'r makiqa 
medeniyeti ile. insanlıgm mu~y
ycn vastflım Jıaiz bir parçası, ılk 
'defa olarak. ciJıan ölçü ünde l;ir 
nizam tc i edebilmiştir. Bıınu 
yapmağa muvaffak olanlar avru
valilardrr. Avrupalılar,. b?nu. fe
odal bünye ve göru lcrın~ grc_J...o 
romen demokrasi prcn .1P.1c.rı ılc 
aşılamak ve hıri tiyan dımnrn lı
lak nizamrna baglanmak uretıy-
lc yapmıdardır. 

Bunun içindir ki, A vr.upa ~1 1 

peryaliuni ve Avrupa cıhcw ım-
paratorluğu. feodal gi>rü-:1crind 
kurtulamıyarak milletler ve b 
v.at Avrupa milletleri ara.,rnrl 'Jır 
hierar i kabul ctmi~. d rebc} 1 r 
arasmdski rekabet ve mücaclcl • 
yi milletlerarasmdaki ah va nok
letmekten çckinmcmi ur. Ve ge-
ne bunurı içindir kl. ~v~upa 011 

dakikalara kadar hmstıyan !_<al
mı vc kendini i ter toptan mud · 
laa ederken (geçen a rtlarda A
tila'ya, daha son aları arsblarn 'r! 

( ı) A v ımpnratorlıık/orr, O 1' "
1
' ' 

lı imparatorluğıı, Roma impararQrlıt· 
cu ve saire gıbı. 

türklcrc karşı ve .şimdi de her tür
lü din akidelerini tasfiye edici 
so yalizme karşı) ister toptan em
poze ederken (müstemleke. f_ütu
/ıatı ve bu lütulıatta hmstıyan 
ekalliyetlerden istf f ad.c) hep bu_ 
hıristiyanlık zihnıyetınde kendı 
vahdet kabiliyetlerini bulmuştur. 

A vrupa'nm ideolojik ve kültü
rel yapı 1 bu olduğu._ halde, onun 
ortaya koymu ol~ug~ 19 uncu a
sır makina medenryetı, gerek fe
odal gerek hıri tiyan görü ler: 
gayri mü aid.d!r. M ?kin_~ mede:ıı
ycti, konkre ılımlerın oı çocugu· 
dur. Konkre ilimler ise. bünyele
ri itibariyle pagan'dır ve demok
ratik'tir. Hem de cihan ölçüsünde 
ve bütün insanlığa şamil olmak 
ha a ını haizdirler, binaenaleyh 
evrensel manada demokratik:tir
ler. 1 ki kere ikinin dört etm.e ı na-
ıl her yerde hakikatse, bır gra

mo/o11, bir radyo. bir vida 'e bir 
çark da o kadar. dünyanın her ta
ralında aym şeylerdir. Ve bunlar 
üzerinde bir hıri tiyanlık yahut 
bir Jıier:arşi iddia ı yürüt.~1e!:·. sa
dece abestir ve her "abes gıbı. kı 
sa bir ömre maliktir. 

Netekim, 19 1ıncu a ır mskino 
medeniyeti, Avrupanın oıuırs 
koymuş olduğu modern feo~olıı
me yani k1talar üzerinde te ı et
tiği hegemonyaya rağmen, A vru· 
pa'mn inhi armds kalamamış ve 
diğer kıta/arla diğer menılel:ct
lerin eline geçmiştir. 

A vrupa'ya yakından b3kalım. 
Gorürüı ki, korkunç denecek kR· 
dar hıri tiyan, muhaf azakiır ve 
feodaldir. Katolik kilise i başta 
olmak üzere, kiliseler, hiç bir de· 
fasında olmadığı kadar bu devir
de avrupalmrn hayatrna maliktir
ler. ltalyan faşizminin en büyük 
müttefiki Vatika11'dır. Polonya'
ya, Hırvatistan'a, Belçika'ya, Al-
manya içerlcrinc kadar, katolik 
kili c i, yeni fikirlere ve makina 
medeni} eti'nin öz po wlat'larına 
kar ı iddctli bir mudalaa lıalin· 
dcdır. 

Belçika la ı mini idare eden 
Degrell , /f"' lcmenk't ki faşi t hs
rek tini ıdarc eden Mu ert, Fr n-

'd ki hartk tin Iidcrligini yap
ma ç lı n Le Grix, katolik. k~
lisc inin ortaya koyduğu yem sı
mal rdır. 

Keza, A vrııpa'ya y kından ba: 
kncak olur ak, hakiki demokra ı 
zihniyetine Avrupa'mn birçok ta
raflarının ne kadar az alı mı~ ol
duklarım da gorüriız. Avrupa, or
taçağ'daki kadar feodaldir. 1 -
panya bugün katolik Ferdinsnd 
zamamnda olduğu kadar mulıala
zakfır ve korkunçtur. 

lştc boyle bir bünyeye malik 
olup bu bünyenin hususiyetlerini 
ötedenbcri kendi varlığının istila 
ve müdaf as ilalıları olarak kul· 
I nmış olan Avrupa, bu hususi
yetlerini, kendi emperyalizmine 
de m letmi tir. 19 uncu a ır ma
kina medcnryetini uzun müddet 
ve tam bir inhi ar şeklinde, kendi 
toprakları üzerinde ontraliz.c et
miş ve diğer kıtalarla milletlere 
göz açtırmamıs , ncft:.' aldırma
mı tır. 

EgN bıı m d niyet buna rag
me11 A vrupa'mı clindcn kurtula
rak bu 11 dığer kıt 1 r ' diger 
meml tlere goç ediyor a, bu-
nun bebirıi 11e A \ rupanm zafm
da ne de dı er milletlerin k C· 

tinde ramalıdır. Bunun sebebi 
bu medeniy tu o bünye İrlde 
y tm ktadır. 

Mskilla mcdcniy tı, po itil 
ilimlerin mcdc:_niyetid"r. Po ıtif 

ılimler, butull iıı 111 ın malıdır, 
ve, irı a ı zeka ve mu akcmc inin 
mu .>yen bir i ti hale devr ini 
temsil etmektedir. 

Dava, poıitil ilimi re dayanan 
mu pet bir medcni}'e ·n cihan öl
çü unde o!arak tee s~ U . d~v~sı
dır. Hiç bır kuvvet, hıç bır ırtıca, 
hiç bir müdafaa, bunun ônüne ge· ı 
çcmez. 
Dünyanın her parça ı, Avrupa 

ULUS 
umx 

Nasyonal- sosyalistlerin 80 inci kongresi 

lıitah IJ. llitl r koıı•rı·ey 

annanıesind alnıaıı ııı ·· 

~deıı hiı· he-
I. ııılek :.)erinin 
it di erilın 

Nuremberg. 9 (A A.) - Na yonat 
o }'alis p rtı ınln O incı kongresı bu· 
Un B. Rodotf He 'ın bir nutku ıle a· 

çılmı tır. B. Adolf Vagner, B Hıtler·

in kongreye hitabeden beyanname ıni 
okumuştur. B. Hitler, bu beyanname· 
sinde n zi re1imlnin son dort ene zar· 
fındaki faaliyetıni gözden geçirmekte 
ve Almanya"nın şimdi artık dahili sulh· 
ten r ydalanmakta olduğunu beyan ey
lemektedir. 

B. llitler, dört senelik ycnı bır plan 
yapılmı oldu unu bu plinın tatbiki O• 

nunda Almanya'nın şimdiye kadar İt· 
hal etmek mecburiyetinde bulunduğu 
iptidai maddeler bAkımından tamamly
le mu takıl olaca ını haber vermekte-

• • 
llll 

dır. Bu pi nın tatbikine yeniden ıl h· 
lanma programının tatbiki hıtam bul· 
duktan sonra ba nılacaktır. 

B. Bitler, bundan onrı alman mıl
letinin hayat hakkı namına alman mUs· 
temlckelcrinln iadesini istemi tir. 

Nuremberg, 9 (A.A.) - Hitlcrci 
eençllk teşkitltı nasyonal sosyali t par
tlai kongre inin toplanması münase
betiyle bugUn ilk tezahUrU yapmıttır 
25 muhtelif mıntakaya mensub altı yüı 
genç Almanya içinde "Adolf Hitler 
yUrUyüşU"nU bltirml~lcr ve bu sabah 
370 bayrakla B. Hitlerln önunde bır ge 
çld resmi yapmıtlardır 

Halk, bu esnada B Hitlerı lddctle 
allcrşlamı tır. 

KUÇÜK ANTANT KONSEYİ TOPLANIYOR 

ıı. toyadino\. ç Jloınarıyaya oitti 
( Bs ı ı. ıncı aylada) 

ordu unun te ekkulU dolayısiylc, mil· 
zakeratın merkc:ııni tefkll edecektir. 

Kuçük itılaf konseyi. :Macaristıın'
in Trıyanon muahedcnamesinın askeri 
hk mını ıhla! etme i takdirinde kU· 

çlik ıtiUifın nasıl bir yol tutaca ını da 

tetkik eylıyecektir 

KuçUk atıl f konse} i, iktisadi nok
taı nauırd n merkcd Avnıpada i bır
lı i y pılm sı mc clcainln hey eti mec
mu sını d tctkılc edecektir. 

Nıha)et konsc}. fran ı - leh lf bır· 
li ının kıslerl lle de me ul olacaktır. 

Belgrad, 9 (A A.) - Ba vekil ve 
hariciye na m B ilan Stoyndinoviç, 
s at 16 20 de BUkre 'e idccektir. 

Rom n nın Helgrad clç11i B. Gu
r nı k d sıne rcf kat edecektir. 

B Sto}adınoviç, Bukr 'te cu 
k k 1 c k ve onr bcrabc-

rinde Romanya harıcıyc nazırı B. Vı" 
tor Antonesco oldu~u halde Bıatıal -

va'dakl toplanacak olan kUçuk itilaf 
konfcran ına i tirak etmek Uzere ora

ya gidecktir. Kendllerıne Romanya ha· 
riclyc müste rı B Badulesco da refa. 
icat edecektir. 

Kırat Karol, Yu o lavya ba vekilini 

per embe sab hı B Tataresco ve B 

Antoncsco ile birlıkte kabul decektlr. 

Uç devlet adamı, kır lın Slnala'da yaz

lık malik nesinde ö •le yeme •ini yiye· 

ccklcr ve iki mcmlekctı al k dar eden 
iktisadı ve m ır mc leleri tetkik ede· 
ceklerdır. 

Bukrc • 9 (AA ) - Yugo lav) ba 
bakanı B. Stoy dınovıç, bu ab h t 
10.15 de BUkreıe gclmı~ ve durakt 
Romanya b b k nı, hU met a v 
elçiler he} ctt t rafı dan kar ı a m tır 
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so DAKiKA: 

1aje t Ed ard 
a 9 (A.A ) - ln ıltcrc kıralı 

Sckı ıncı F. v rd bcrabcrmdc ingıllı or
ta elçı i B. S ll>y oldu u h ide Bn tol 
otelıne ıtmı ır K ıf bir h lk kUtleai 
kendı ınl lk lamı tır 

Vıy na, 9 {A A) - in ılterc kıralı 
Sekı ınci Edvard cumur ba kanım zi. 
~arct etmi tır. İki devlet d mı bir bu. 
çuk t göru mu lcrdir. 

' 'ili ''i anada 
llrılg<ır l.ırtılrna ''' cl,J iir 

Sof) a, 9 {A A.) - Bulgar ja ı bıl· 
diriyor: 

lngıHı kıralı M J te Sekızincı Ed· 
vard, bulgar kır h Borı bir telgraf çc
kerel<, Bul ariatanda kendısinc kar ı 

g&tenlen hararetli hiı nU kabulden do
layı samimi tcJckkUrlcrı u bıldırml tl • 

Kontrol koıni le iııiıı t bliği 
ı..ond , g (AA ) - İspanya ı !eri

ne karıtmamak ıçan alınan tcdbır1erin 
kontrolu ıle meı ul olac k olan bey.nel· 
mılcl koınıtc bu un Y Ptl t ılk topl ntı· 
d n onra a a d.ııki tcblı ne redılmı • 

tır: 

'Komıtenın lablyet1 hakkınd ce-
rey n eden bır mUıakeredcn onra, muh-

telıC he) etı rnurah larrn ınUd hale e· ı 
dılm m k ı ı hııkktnd kc dı hUkumct
lert t ra!ınd n tcdbırler h kkın· 

da komiteye en kı& manda mahımnt 
vermelcrı tcklıf edılmı tır. Komıtc, 

franstz hliklimetınln dı er hukUmctlcr 
muvafak t eder ctmet, ademi mUdaha· 
le hakkında teati etti ı notal n ncşı cde
ce~inden m lUmat almıştır. 
Komıtc mümkUn oldu u ka ç buk 

toplanmak nrzu unu i har etmı tar Ba • 
kan, lu umu k dar m 1 eme topl yınca 
komiteyi tekr r topl nma> 
tır. 

Şanghaydaki sovyet generali neden geri çağrılmış ? 
(A.A.) - H vas AJan ı 

ta 

kadar mamur ve mürefleh olacak· 
tır. A vrupsnm inhi arcı \•e ieodsl 
gorü ü, kati bir h zimete uğramış 
ayllabilir. 

Şimdi artık Avrupa'nın dev· 
Jetlerini ayrı aytt tetkik ederek, 
umumi olan bu davayı Avrupanrn 
muhtelil milletlerine g&e husu-
ileştirerek vasıllandtrabiliriz. 

Burhan BELGE 

Mllı.covakınin, Troçkı t fıkirl r kar ı 

olan temayUllerinden dol yı Moskovaya 

çağıııldıklarını tekrar etmekte ı de, 

bir japon eazet i gencr lln, Japonyaya 

derhal harb ı1 mnı i t dı i •çın geri ça
ğmldığmı yazın k dır 

Kanton, 9 (AA ) - Yapıl, n an 

füı:erine. Kuangı;ı'yi çcvıren Nan\ 

taatı çcldlmeyc baıtamııtır. 

ma 

Kanton, g (A A.) - J ponyanın Sa· 

ı• ıambotu, Pakhcl b dıseıi hakkında 

mahallinde tetkikat yapmak U:ıcrt ha 
rr.ket etmlttlr, 

SAYFA 3 

ı 
SOVYETLER'DEı 

f sla•r·i r1umcı•r«ılm· ) 11111/ı.H>r 

. 

Moıkova, 9 
(A.A.) - 1'as 
aJan ı bıldıri· 

yor · 8 eylilldr 
M uda fan 1 lalk 
Komı rı Sov 
yeti er Bı rlı ı 

Mar .ılı Voıo· 

Uof, b • bcnn 
d SOV)Ct 

1 e ı H i r l ı • ı 

mare llarınclan M JH' I Voro ılof 
Tuk. şcvskı. Yegoıov ve Budi-
cnnı ılc l>eya Ru ya Sovyct Cumun-
yetlcı ı J 1 lk koınıserlıt,:ı ıncclisı reısl 

Golodcd oldugıı halde. Sovyt t ktıalaı ı

nın m ncvra yapmakta bulundukları 

mınt kaya gelmittir. 

M re 1 Voro ılof, ucya Rusya as 
kcri mıntakası kuvvetlen kumandanı U

b rcviçin raporunu dınlcmi , kıtalan tef 
tı etmi , kırmı ı ve mavı tarafın suva 
rı. motorlu kıtalar he tank ve tayyaro 

icranın faalıyetinı tctkık eylemıı ve aı 
kerter ve kumandanlarla göruşmlııür. 

HABf.ŞISTAN'OA: 

ı•cn~i bfr lıt>~ "'' rımnt• llf'ı4''''ttl 
Londra, g (A. 

A.) - Neca ı, 

bütün dünyaya 
hıtabcn ne ret· 
mi oldu u bir 
beyannamede ı· 

taly nların l la
be ı t nın bçte 
tkı ınc h kım 
olmadıklannı bir 
kere d h tele-

MiLLETLER CEMIYETİ'NDE: 

llnb delcgl'lcı i millNff-., C(•mJ 
~eti o cmıbfo toıılaııtı ırw i tir<d 

edemi) ''cP.kfor 

Londra 9 (A.A.) - D .}lJ Her ld 
g zeteslnın dıp\omıuı muhabın, B. Ave· 

nol"un Rom yı ıyareti hakkın la ya 
mı oldu u bir ya ıda H b ı tan dele 

g ıyonun Mılletler c ""1yetl a mbte-
11ne ı tır k etmesine mUsaadc edılmıyc
cc inan artık hemen hemen muhakkak 
oldu unu bey n etmektedir. 

Uu ga ete, Habe ı tanın ı tıkl lının 

t nm c ını, bu mcmlcketın mılletlcr 

c mı> ctınin n ınblcde rey vermek hak 
kıı m lık z ınd n bulun lu unu ıl 

\:C ctm ktedır. Ancak mur hh lan nııl 
1 tlcı cemı} etinin l u def kı t pi nt ın 

ı tır k tm y c ki rdır 

fRANSA'OA. 

n. f);; "' lfol. lı·lulid c<li3 m 

P ııa 9 (A 
A) - Fran ır. 

So y l Part111 
Lıdert Albay do 
la Rok beyan • 

tında, p ninın 

nı mı ve rne • 

nı yollnrl ıda-

e&cr D6 lı Role 
partıler kızıl dıktatörlulı 

vilcuda gctırmek uzcrc mevcud hürrı

yetlerl ıhl 1 kalkıtırlana partının tld· 
dctten kaçmıyaca ını da illvc eylcınıı· 
tir. 

, 



SA 'FA 4 

LİZBONDA , 
BiR HADiSE 

(Başı 1. inci sayfada) 
ve hcnUz teyid edilmemiş olan mütem
mim haberlere göre Albukerk ile Dao
nun tayfalarından bir kısmı, İspanyol 

· hükümet kuvvetlerine iltihak etmek ü
zere Valensia ve Malagaya gitmeğe ka
rar vermişlerdir. Asiler zabitleri hap
aetmişlerdir. Fakat dört zabit veki
li kargaşalıktan istifade etmişler ve yü
zerek sahile çıkmışlardır. Bunların söy
lediklerinin tesiri ile bahriye nazın, sa
hildeki kalelere limandan çıkmak teşeb
büsünde bulunacak bütün gemiler Uze
rine ateş açmaıı emrini vermiştir. Bom
bardıman neticesinde bilerden on kişinin 
ölmüf ve yirmisinin yaralanmış olduğu 
söylenmektedir. 

Lizbon, 9 (A.A.) - Nazırlar mecli
sinin gece geç vakit sona eren içtimaı
nın hitamında başvekil, ezcUmle şu teb
ligatta bulunmuştur: 

"- Asi gemilerin efradı, zabitleri ve 
zabit vekilleri azledilerek yakında askeri 
mahkemeye sevkcdileceklerdir. 

Kumandanlar müstesna olmak üzere 
isyan hareketini bastmnağa teşebbüs 

~tmiş olduklarını isbat eden zabit ve za
bit vekilleri tekrar kadroya ahnacaklar
~ır. 

Siyasi mahfiller bu isyanın münferid 
bir hadise olduğunu söylemektedir. 

Birinci mektup ı 

YUGO~LA \YA.DA .• 

(Ba§ı ı. inci sayfada) 

llk mektubta bu mülahazaları 
7azııımm sebebi. var: biz hakika
ten Yugoılavya'nın kuvvet.ini ve 
birliğini istiyoruz. Balkanların 
~vnıpa serhaddi odur. Eğer Tür· 
•iye'nin ıükununda ve emniyetin
de balkanların ehemiyeti vana, 
Yugoılavya'nın ıükun ve emniye
ti bizim batlıca isteklerimiz ara· 
ıında yer tutmak li.zımgelir. 

::: "',,. 
Yugoslav dostlarımız bizim için 

~engin bir seyahat programı ha-
zırlamıtlardır. Bosna • Hersek'i, 
Dalmaçya sahillerini, Eski Kara
dağ'ı yani hemen hemen bütün 
memleketi dolaşacağız. On bet 
günde bitecek olan böyle bir de
vir ciddi bir tetkik i_çin müaaid bir 
'•rsat addedilemez. Fakat birkaç 
aenedenberi yakından tanımağa 
çdıflığımız dost memleket hak
' ·ndaki malUnıatımızdan istifade 
t derek, Ulus okuyucularını bu gü
zel (ezintide gÜnÜgÜnÜM benim
le beraber bulundunnağa çalı .. 
lıtacağım. 

Falih Rıfkı A TAY . 
Manisa bayınıdırlık 

direktörlüğü 

Oçüncü Umumi Müfettişlik nafia mü

fAVirJiginde çalışmakta olan B. Mehmed 

Nuri Kuranç Manisa vilayeti bayındır
Jık direktörlilğüne tayin edilmiştir. 

ULUS 

Y ~ni romen kabinesinin· uyandırdıfrı akisler 
B. Tituleıko'yu Clııarda bırakmak ıuretiyle gene B. T atareıho'nun b41kanlığı altında t~fekkül. 
etmiı olan yeni kabinenin, eıaıen ıon ~erece_ aıabi~e! ve veıveıe i~in~e bulun~".. A1.1rupa dıploması 
mahfillerinde uyandırm•f olduğu türlü telıırler hala devam etmektedır. En kuçuk ııycual k~ılda_
nııları derhal kendi davaları uğrunda bir 1.1ası ta yapmak için harekete gele~ '!ropagan~a urvıal~~
nin ortaya attıkları kaıdi ıayiaların bü~b~tün alevlediği bu aıabiy~t h.av.~ı~ ıç~-~1,e. yenı. Romen kabı
nesinin temayülleri hakkında, biribirinı hıç tutmıyan mütaleaların ılerı ıuruldugune f~~ıd ol~ulı.1!~1-
ki zatinde ancak bir iç ihtiyaçtan Joğmuı olan bu kabine değiıikliğini Romanya polıtıka mı.hverının_ 
tamamiyle Jeğifeceğine alamet sayanlar yanında, böyle bir ihtimalin, Romanya'nın kendı. ~ayafı 
menlaatleri dolayısiyle aıla mevzuu bahıola mıyacağını ileri ıürenler yer alma~lttadı~. ~u ıtıbarl~, 
Romanya'Ja vukua gelen hadiıenin muhtelif memleketlerde uyandırmı§ oldugu aluılerın kısa bır 
bilançosunu çıkarmak faydasız olmasa gerektir. 

Sovyetler Birliğinde 

B. Titulesko'nun kabine dışmd41 kalmasını .Roma?Y" hesa
bına hakiki bir kayıb telakki eden İzvesciya gazetesı: bunu.n 
Romanya ile Almanya arasında bir yakınlaşmaya ve~ıle. teşkıl 
edeceğini ileri sürmek için henüz erken olduğunu soylıyerek, 
böyle bir yakınlaşmanın Romanya'nm intiharı demek olaca
ğını kaydediyor. 

Ronıunya,<la 

Romanya'da yeni kabine değifikliğini iç politika i~tiyaçla
rından doğma bir hadise olarak görmek temayülü sezılmekt~
dir. Yeni kabineyi doğurmuş olan zaruretlerden bahs~den hır 
yaz.ısında Le Moment gazetesi aşkın sağcı .h~reketlerı~ me~
leketin her tarafında gitgide genişlem~k ıstıdadını .. gosterdı
ğini ve bunların antidemokratik organızasyonlar vucuda ge
tirdiklerini, tezahürlerinin gitgide daha tehlikeli bir man~a
ra aldığını söyliyerek bütün bu hadiselerden kamoyun endışe 
içinde bulunduğunu kaydediyor. Buna karşılık da, pa.rlamen
to, intihabat ve vatan aleyhinde çah§:311 muhtelif genç!ık ~~~
nizasyonlarının da azaları gitgide çoğalıyor ve hatta. hu~u· 
met memurları arasında bu gibi teşekküllere girenlerın mık
darı pek kabarık bir mahiyet alıyordu. Kimi alma? n~syonal
aosyalizmine, kimi italyan faşizmine, kimi rus bolşevızmıne t~ma-

• yül eden bu tefekküllerin biribiclerine karşı ald.ıkla;ı ~~zıyet 
memleket hesabına hakiki bir parçalanma tehlıke5ı goster
mekten geri kalmıyordu. Halk bütün bunların mesuliyeti~i 
kabineye ve hususiyle adliye ve dahiliye nazırlarına atfedı· 
yordu. B. Tataresko'nun kabinesine yapılan bu haklı şikayet
leri itibare aldığı içindir ki bu iki nazm deği~tirmiş ve 
yerlerine dürüstlükleriyle ve kanuna bağlılıklarivle tanınmıt 
iki şahsiyet getirmiş olduğu söylt-nmektedir. Halbuki, gaute 
dahilive nazırlr~ından alınan B. Inkuletz'in başbakan muavi .. 
ni rütbesine yükeeltilmf§ olmasını ve adliye nazırının da ik
tısad ve malive nazırlığına ~etirilmi' olmasını garib buluvor. 
Ve hele B. Titülesko'nun haricive nazırlı~ından atılması kcv
fiyetinl. Tataresko kabinesinin bütün diinyaya karşı gelen 
bir hareketi dive telakki ediyor. 

Demokratların organı olan Dimine~tza gazetesi de, mesut 
hükümet adamlarını bu kabine değişikliğine sevketmİJ oldu
ğunu söylediği nasyonalist ve raaist şeflere hücum etmekte 
ve güdülmekte olan Hitlerci politika temayülünü bir delilik 
diye tavsif etmektedir. 

Yeni hariciye nazırı B. Antonesko, verdiği bir beyanatta 
Romanyanrn dış politikasının deği,mesi mevzuu bahsolmadı
ğını aöyliyerek ananevi bir mahiyet almıJ olan fransız - ro· 
men ittifakına hükümetin sadık kalacağını, gene bunun gii>i, 
küçük anlaşma ve balkan anlaşması içinde de Romanyanın 
vazifesine ehemiyetle devam edeceğini tebarüz ettirmiş, Al
manya ile olan miinascbctlerin, ekonomik menfaatlerin de icab 
ettirdiği bir dostluk havası icinde devam ettirilmesine çalışı
lacağını keza Sovyetler Birli~iyle komşuluk ve doıtluk müna-
sebetlerinin inkisafına gayret edllec:eğini söylemiMir. Yeni 
hariciye nazırı, Romanyanın büvük harbtan tamamivle tatmin 
edilmi~ bir halde cıktığını ve kimseden iıtiyecek bir feyi o1-
madı2"ını söylemiştir. 

FranMı' du 

ya ı>adilkat davasını müdafaa ettiği, küçük anlaşma ve balltan 
anlatması devletlerini biribirlcrine ~~ğ~ıy~ rabı~l.~rı~ s~~
laştırılması icab ettiğini söylerken buylik hır uzgorurJuk go5-
teriyor. Bu mantığın dilidir ve bütün Bükreı tarafından an
laşılmıs olması temenni olunur, çünkü Romanyanın hayatf 
menfaa"'tıerini kurtaracak ancak bu politikadır." 

Romanya'nın dış aıyasasının değit.cceği hakkında .birç?k 
pyialardan ve bunlar arasında, hususiyle, yeni kabınenın, 
Romanyayla Almanya arasında yakınlaşmaya çalışacak olan 
bir Vavda - Voyvoda kabinesine zemin hazırlıyacak bir muvak
kat kabine olduğu hakkındaki rivayetten bahseden Temps ga
zetesi, hadiselerin lnkipfını beklemek İcab edeceğini kaydet
mekle beraber, bu gibi haberleri varid bulmıyor ve yeni hari. 
ciye nazırı Antonesko'nun maruf bir fransız dostu olmasına 
işaret ediyor. 

Bulgcıriıu.ın' da 

La Bulgarie gazetesi, B. Tataresko'nun, dış sıyasssrnın de
ğişmiyeceği hakkındaki sözlerini zikrederd buna inanmıı 
g6rünüyor ve diyor Jci: 

''Nizamın iadeli ve gerek aae, gerekse &ol afkın cereyanla
rın tenkili için tedbirler alınacağı muhakkaktır. Nereden ge· 
lirse gelsin her türlü tahrik imkansız bir hale konacaktır. Bu 
defa tamamiyle omojcn olan ve yalnız liberal partiye istinad 
eden yeni kabine nizam ve asayişin muhafazası hususunda şe
fini takib etmesini biltcektir. 

Alm.anya'dtı 

Almanya'da B. Titule&ko'nun düpneai, franıuz ittifak sis
teminin iflasına delalet eden bir alBmet ve rus siyasetine bir 
darbe telakki edilmektedir. 

Alman hariciyesiyle ııkı temaıta bulunan Doyçe Algemay
ne Zaytung gazetesi yazdığı bir yazıda diyor ki: 

"Yıllardanberi B. Titule&ko, fransız ittifak sisteminin bir 
kö§e taşı, fransız • Romanya dostluğunun bir hamisi ve hatta 
küçük antant siyasetinin bir mümessili olmuştu. 

Bir milletler Cemiyeti siyasetinin taraftarı olan bu zat, 
Versay muahedesinin bütün ağır ,artlarını öğrenmitti. 

O, Fransanın sayelerinde Avrupada bir hegemonya kur
mak iıtediği muahedelerin müşahhas bir timsali gibiydi. 

Bugün Avrupada olup biten bütün hidistler, fransızların 
komünist Rusyayı Avrupa sahnesine sokmak için verdiği ka· 
rarlardan ileri gelmektedir. Fransa'da da bugün bu karara ar
tık bir nihayet verilmesi lazımgelip gelmediği sorulmaktadır. 

Romanya, Fransa ile ittifakı dolayısiyle kızıl ordunun 
kendi topraklarından geçmesine müsaade edecek midir? Bu 
takdirde bu ordu, Romanyanın son zamanlarda ele geçirmiş 
olduğu bir takım topraklardan çıkmıyac:aktır. 

Avrupanın Fransa tarafından çıkarılan bu rus müdahale
sinden yakasını kurtarması güç olacaktır. Moskovanın bu it
ten itilip çıkarılması lazımdır. Romanya'daki hadise bu hare· 
ketin başlamış olduğunu göstermektedir. 

Propaganda nazırı Dr. Göbels'in organı olan Angrif ga
zetesi de aynı mevzu üzerinde tunları yaz.maktadır: 

Tituleıko düştü; çünkü o, Ruıyaya Jı:arıı güdülecek Ro
manya politikasının fransrz ve Çekoalovakya siyasetinin ay
nı olmasını istiyordu. Bugünkü Romanya kabinesindeki mark
aiat dü~anları her zamankinden fıulachr. 

Çekoslot«ıky"' tfo 
Le Temps gautcsi, B. Antonesko'nun bu sözlerim· zikre- -----~-

d~rd diyor lıi: Çekoslovakya gazeteleri, Romanya'daki değiyme lıakkında 
Öyle sanıyoruz ki, memleketinin dış politikasında yeni bir mütalea yürütmekten çekinmektedirler. Resmi mahfiller, B. 

istikamet almanın bu kadar büyük neticeleri ihlal etmek teh· TatarCBko'nun Romanya dış siyaseti değişmiyeceği ve bu hü· 
likeaini doğuracağını bilmiyen bir tek romanyalr yoktur. E- kiimetin küçük antanttan ayrılmıyacağı hakkındaki beyana· 
ğer bazı ekonomik menfaatler, ve, şüphesiz, bazı otoriteler dok- tından memnun görünüyorlar. 
trinlerin sempatisiyle Almanyaya teveccüh edenler mcvcudaa, Romanyanın bundan sonra Çekoslovakya'nın Skoda firma-

. . ıı 
kulliyc.tlı sı ı s arı 1 

Çckoslovakya'da .S 
c:ok E,eçmcdcn gene dı~ 
~ b' kanaat leccgi hakkında ır . .,,ıı 
koslovakya. Romanya 
yük bir tehlikeye atrnakt 

tanttan ayrılını}acağın• 

I ngilın·e ''"': 

ı eylul 936 tarihli fa 
• Titülesko'nun aukutu t 

- . kalede, 
yazdıgı bır baş ma fıjıll 

danberi Romanya nı~°'b·r 
ve Romanya'da büyuk \,. 
tidar ile müdafaa edc,n ıeıl' 
{arıklı bir takım kabıııe ıııJll 
B. Titillesko'nun sukut" & 

.. t\ltl ,. 
maııya"da, gerek bu aJI 
leketlerinde 'hayret u)'ilk 
gün Romanya'nın kilÇ 0 ··drnekte Fransaya karşı gu . eııel' 

. d ğ" . . e bır il setı e ıştırmesın dl __ ..., __ 

drgını söyledikten. ııe ·tiil 
ihtilalci olmıyan :s. 1 'ticSC' 
politikalarda liberal p•\,.. 
beral oldugunu anlattık 

S· 1'i 
« Ne olursa olsun ~"6f 

ıiyaset sahasını uı:un 11.#b 
•• ,, it""' 

cağına inanmak ıçı bir 
iktidar ve yaradıhfda k 
müddet ıiyaaetten uı; oct' 
ı Eylltl 936 tarihli 

. T ' Ulesko'rıUll gazetesı de ıt 

layısile Romanya'run :: ~ 
kıııda yazdığı bir yaıı ri fi 

.. d .. ğ"' hı' ır:rıetle _...tt. 
nının gor u u fO''"- -. 
2iy,etlerini anlattıkta~ e .,, 
değimenin siyasi netıt 
getirerek diyor ki : ·JllJ 

b• fa~' « Bu değişme ır il eıt 
T Bunu tcUikki olunabı ır. •ıııll 

miyet alması, Fran~eıı t1' 
olan ittifakına yenı d\lf• 
çalıştığı sırada vuııuu blr 
lonya, gayet kaygılı 

1 
d 

Çünkü şayet faJiıtier e ,.,-. 
bir JaJ> aında Avrupa'da . de • 

Jur&a bundan en .ııyt l' 
aıı· 

Rusya arasında bulun 

tarib olacaktır. _.....,ıtt 

B .. le bir kapı,...-;.1r 
• • • • oy bii1P "' 

mek için garbdeki ·r f'1 
tedbirler almaıından bı 
b'ilir. pel110"~ 

Fransız dıf bakanı pat• l 
nm var kuvvetile /. "r" r-:d' 

alı )loyrı"'".:,. 
gruba ayırmaktan b" -' d 
ğını anlatan beyarı~tıurnil•cte 
himdir. Herhalde örı ~r tıcı'l 
de toplanacak olan bCfe•••lt • 
da bu mühim mevı:tıU 
nuşulacaktır. » 

bunlar unutamazlar ki Berlin yolu, ister istemez Budapcşte'den ıı yer.ine alman firmaları tarafından ailahlandırılacağı ve bu. 
geçer, orada ise revizyon havası esmektedir ve bu revizyon- radakı fran11z teşcbbüılerinin •iipheli karşılanmakta olduğu
culuk taleblerinin tahakkuku romen birliğinin yeniden kırıl- hakkında bir takım şayialar dolatmaktadır. Çekoslovakya, Ro
masını ifade edecektir. Bu itibarla, B. Antonesko Fransa- manya için büyük bir kredi açmıştır ve Bükre~'ten gele«k 
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CE NGEL~ Ki TABI 
Yazan: Çevlr~a: 

Rudyard KlPLl-"'G Nurettin ARTAM 

İhtiyar deniz avcısı, adam akıllı sakat
landığı için vücudunu ağır ağır kaldırarak 
dedi ki: 

- Öldürücü balina bile onlan bu kadar 
kesip biçemezdi. Oğlum, ben seninle öğünü
yorum. Ve şayet böyle bir ada varsa ben se· 
ninle o adaya geleceğim. 

Kotik kükredi; 
- Hey şişman deniz domuzlan 1 Kim be

nimle deniz ineğinin tüneline gelecek? Ce
vab verin, yoksa gene size hanya ile Konya
yı öğretirim. 

Kumsalın üzerinde, bu zamanlarda su
yun hafif şırıltısını andırır bir fısıltı dolaştı. 
Binlerce yorgun ses birden bağırdı: 

- Biz geleceğiz, beyaz fok Kotik'in ar
kasından geleceğiz. 

Bunun üzerine Kotik, başlarını omuzla
rının üzerine indirdi ve büyük bir gururla 

gözlerini kapadı. Artık beyaz bir fok değil .. 
di; başından kuyruğuna kadar kıp kırmızı ol .. 
muştu. Böyle olduğu halde yaralarına bak· 
mağa, yahud dokunmağa tenezzül etmiyor
du. 

Bir hafta sonra o ve ordusu (aşağı yuka
rı on bin hollusçiki ve yaşlı fok) şimalde de
niz ineklerinin tüneline gittiler. Kotik baş .. 
larında idi ve Novastoşnah da kalan foklar 
bunlanıı budalalığına hükmediyorlardı. Fa
kat ertesi sene ilk baharda balık avlamak ü
zere çıktıkları Pasifik sahillerinde buluştuk· 
lan zaman, Kotik"in fokları, tünelin öte ta
rafında bulunan kumsal hakkında ö~le gü
zel hikayeler anlattılar ki bir çok foklar .da
ha Novastoşnah'ı bırakıp oraya gittiler. 

Şüphesiz, bütün bunlar birdenbire ol
madı. Çünkü fokların, kafalarına koydukla
rı bir şeyi değiştirmek için uzun bir zamana 
ihtiyaçları vardır. 

Fakat yıllar geçtikçe Novastoşnah'dan, 
Lukaunon'dan ve öteki kumsallardan fOk
lar, akın akın oraya giderler. Kotik, orada 
bütün yaz oturur, semirir, kuvvetlenir ve hiç 
bir insanın ayak basamıyacağı bu kumsalda
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onun yanı başında, Hollus~iki'ler rahat ra
hat oynarlar. 

Lukawıon 

Bu, bütün Sen Pol foklarının yazın, kumsalla
ra dönerken söyledikleri büyük bir derin deniz şa.r
kmdır. Buna fokların milli bir neşidesi diyebiliriz: 

Arkada§larımı bu sabah rastlıdıni. (Fakat nr 
~azrk ki ihtiyarım) 

Toprağın üzerinde yuvarlanan yaı dalğaJırı 
/ıülıurJıen; 

Bunların, çatlaklar prkısını boğan bir Koro'sıı 
yükseliyor, duyuyorum -

Lukaunon Jrumsallarz iki milyoıı ~es kuvve
tihdedir J 

Tuzlu batalrlarw yanındaki güzel durakların 
'Şarkısı, 

Tepeciklerden apğı eser gibi Jıoşan sürülerin 
f•riısr, 

Denizi ve Lulıaunon kumsalını aleve veren geu 
varısr danslarrnın ~arkısı fok avcılau gelmeden] 

.4rkada§larıma sabahleyin rastgeldim. (OnlıJ11 
bir daha göremeyeceğim!),· 

Onlar, bütüa kıyıları karartan büyük sürüler 
halinde gelmi§lerdi. 

Sesin ulaşacağı kadar .uzun mesafeleri köpiik
ler i~inde bırakarak, 

/1 ~ıt 
Karaya çıkan parıileri ku/11~ 

f<lrkI/ar söyliyerek selamladık· 

"" ııık'" 
Kı§ buğdayları uzun boylu ! ;6 

/arı , surJll.~ l'l:. 
Deniz. sisleriyle 11emle11mil 1° .,,,,. 

yu11r 
Dliz, parlak. ve yıpranmıf 0 ,,,//////// 

lt>ri ! . . dolİ, . 1 

LuJcaımon kumsalları, ıçındı 

. ıst/I~ 
A rkadaşlanma sabahleyın 1 rD _,,, ... ~ 

lıanadları lrmlmı§, bitkin bır sO 
1 

.,,..-.}~ 
ln$anlar bizi denizde öldUtiJY' ~ i',, 

/arla döğüyorlar ; 
1 

11P--
lnsanlar bizi tuz evine abdıl t' 

gibi sürüyorlar, - .,.,, 
Ôyleylten gene biz, Jok 1 ,'

fi ,, 

lcaunon şarkısını söylüyorıız. 

u"'"~ 
Cenuba doğru diimen )cır! ı~ b,ıJfP 
Derin denizlerin hükümdarı 

lint(zi anlat,· 11,,ı"'' 
Fırtma, boş bir kopek balı&' y 

hile vurmadan, . dah' ~ 
Lukaunon kum ıaJJarı, bır 

remiyecek! (soıııJ 
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Tarihdeki garih 
XXVJ 

a al r 

y en Mu KEMMER1CH 

1248 de Johanneı Brito adında bır 
ualıade kızının yanında G. de Miller 
adında diier ıenç bir aıil&ade yakala· 
lnıt " bu detlkanhyı bacalrtanndan 
havaya astıktan ve hadım ettikten son· 
ra dıtarı atnuttır Bunun uzcrine, böy· 
le bir aıilzadeyi aalcat ettiğinden do
layı lrıral tarafından ıürıüne yollan
tllıf ve "zevcelere yapılan tecavus mil• 
tıeana olmak üzere" bu cibi hallerde 
Jlerhangı bir tah•ı hadım etmek yasak 
~ditmt~tir 

* Karıaını zına ederkea yakalayıp il 
durc:nler orta zamanda pek çoktu. Br&n· 
t~hne'un ya.ıdı&ına ıöre bu kabil vaka· 
lar 16 ıncı asır Fraıısaıında hıç de na· 
dir dtgıldi. Aynı devirde Almanyada 
da bu harekete kanunen mUaaade .ar• 
dı. Mesela 1558 tarihll Frankenbaaı 

1 d ''Kim lranunnameaınde fCiyle yaıı ı ır 

nilrthh lrarilmın yanm&ı •e aynı .,.. 
takta çıplak olarak bir diier flbal ıe>
ru r ve hıddet tuınyle onu öldürürse 
cualandırılmu !" 

Zimmer aclh muhanuin vekayın•· 
meıınde, kitibiyle karııını banyoda y• 
Jralıyan bir tüccardan bah10lunınakta
dır. (O ı.-nlar buyoawa b&Jlt bat
lıata llemlcri içia pek ~ -Jdr'I 
oldulu birçok nkalardla malapl•lr
tadrr.) Ttlccar kltfblai ........, 119 

1'Uktlmet ite mOdah• etmemlttir. Va· 
1ra Komtanı tehrinde cereyan etmlt· 
tir. Bundan birkaç sene eni de Zilricb
le bir papu ıene banyoda ufa ıilre
)'ila .., ... awarelmlt•· ısa .... 
-... ()MrHorf'da diler blr papu 
stınah lfleylm Wkeft H9f tarafmda 
yakalanaut " elleri apklan WriblriM .......... ,... ............ ...... 
nlanftlr altla lla .......... .. ................................. 
hdllerek ,.Uyr uyu-landır 

• Orta Hmrd• premler ve Jaiildimo 
41arlar ek•riJ& biç ıörmedıklerl ka. 
ıdmlarla evlenmeye mecbur olurlardı. 
Faka baııp bir pdubet ile evlenml9 
olmamak içın eklerıya c:lçilerinl veya 
taray reuamlarını ıörikil ıWcrirler· 
di. ı ı61 aeneaindt Bbana imparatoru 
Manuel Trab1uı prenıinın kıs kardqi 
lıl.ihlClldll ıle evlenmtıe talıb olunca 
Biaanı aef ırleri mufa .. 1 malCimat •e· 
rebılmck ıçin km anadan dolma ıoya· 
rü tetkik etmtıler ve uzun zamaıı ko
nufturarak tcıuıı ve dııterını kontrol 

ctmitlerdır 

• 
11 tncl •ra kadar Fransada prc:na

lttin nifanldarı akrabadan bir kadın 
tarafından , • ........, n ncedm ine ye 
muayene edilirdi 

Otta zamanın ılk dcvırlcrınd• *• 
.. lderin karılarını daiJDCleri pek ,,.. 
~ılmıt bır idet idı Hatd sopa veya 
kırbaç ıle döpdı bıle pek ayıp 11yıl· 
ınazdı. Eski töftlye romanlarında bu 
nevi hareketlerden pek büyük bir tabii 
Jıkle babaedılmektcdır Mefbur Nıbe
)unıtn efnnelerinin kahramanı Steı
f ritd bile HTıtllıi Krimhllde'yl, sene 
daane kıhramanlarındaa Brunbil8e'ye 

Çnırea S ALI 

kırıcı ıo ler aoylfllı dıye adamakıllt 
patakluNftlf. 

(lılıbeluqen. u inca faaıl, 894 un-
cü mısra) Baviyu-a"da 1900 aeneaındc 
tatbik& baflanan medeni kanun ıcvcan 

a~-ı. bak.kını kaldırauJtır. Yani sopa uuaa 
ancak yırmınci uır bapnda karılar rn 
men dayaktan kurtulmuf oluyor. 

* Karısının kendıaıne udakat nden 
tüphe edenler ıs Qncil uırdanberı n· 
lara kibtff birer .. affet kcmerı balla• 
mak &detiacle idıler Bu kemerlcnn bu 
.une kadar kalmıı olan nümuneleri 
Breılav daW antüuteler müze1tnde, 0-
denwald'daki Erbacb ,.tosunda Vene· 
dig ve Poıtıen mil clennde Lolldn
daki Touaaand mü.aesınde Parıl ~ki 
Cluny mlizesınde " ibtbml daha r 
çolr yerlerde mcvcuddur 

Bu kemeri karıama takarak muıte· 
rib ~ -.Uycn kıskanç ıevcan fU 
f&pheyl de ~inden atabilmeaıne ımk&n 
yoktu: Acaba kemcra yapan aanadılr 
onun anahtarını çıft yapmamı' ve bir 
tekin& kadına veya itılnna vermem f 

mıclir' • Juı p..-ae noctıa y.U •ıık ıc· 
ce hakkr nnı 16 mcı uır ortalarma 
lradar dn1111 ettlli ispat fllilınitdr. 
UJI aenealndt Jurich lıaantoaunun ka· 
bul ttdfi bir lraa_. flyle yuılıdrr: 

''Bir ld- andl araziıl üzenndc 
yatJy&n diler bir klmlenin evine ıe· 
tırdıli yelli nwceaiyle Dk ıeceyl bera· 
ber ....._,.,. latene kendi Hfteıinl 

de 0 U.- ~ o kim.eye bırakmafa 

mecburdur" 

* Yeai e•lenen kunae ilk ıece hakkı• 
Dl pua Dt lkfi~ WllllU efeadlei
Dla ., ........ lmrtanıııü ~ ................. ,. .... ,. ..... 
ki ,,.... .. ,._ .- aJmü lf1a onla

ra bdmm ._.,." MytldatllMlc PIJ• 
nir nya tereyafr nrmek lhlllldr 

Arazi sahibi asılıade ruhanıler de 
bu haktan attıfadevı ihmal etmezlerdı. 

* Martin Luthtr .. l.m.,., hayatı hak 
inada" ..tir rltaleelade .... lılru ~ 
ıelebl1eeek olan fU pek mlnaa b f ki 
len ileri .Urmektedır 

Ege mmtak~smda 
sürekli yağmurlar 

lzaur 9 ( A A ) - ltnellri cUn .e 
ıece bUtun Ese auntakasım ya mur 
dilpniiftür Ahnaıt malümata pre fll• 
mur, ba 1 yerlerde sürekli bur yerlerde 
hafıf ıcçnutur Bazı bötcetere de yal• 
murla karıflk dolu düpifdlr. Uıilm 
relloltıcıainın mühım bir klllDI bCDb 
terplerdc bulu...uta ohlutundan .-11-
eul lmmeD Arar ......... NuilU. 
Deniall. A1dm. Selçuk Ortaklar •t dl
ter ladr mmtalralarına da yatmur dlf
m sur Serplerdelri incırler kısmen 

mutuanır olmUif8lr Bununla beraber 
Nna mdf w.lea " llaill laa)'Uldar 
dan öl ldllane s&'• irim pıyaaua 
utı.m olftlu için aon ,.1-t'lu ,e · 
ıOnden lbOm f ,atlarında mllhhn )'tllr• 

ler bek erunektedır 

ruu Dt AU~l6 CAllUI. 
TOr~Y• pnreo: NUUBI BAl'DAa 

HaüUtte uzvıyetteki tecan.-.zliilr m 
lıidin fantemınden meydana gelmiftir Bir~ 
wa him)'f'tam• mu etmekte oWuia ,_.. 
maddelere aore tayın etmek ;:en~ 
-.un hialolojik uuw..,_ pclde 
~la~ AnatomıcİJ'•~ n:k..Pk ...!; 
bi aorunur J..bl""CJUki Jı ~ oluna 6-
-., ~ve ıüiPclea ::J!r ı·--'- bü r 
•-L! ...LL--e- uirar D Ulll yu 
unu cm1191111 " - ile .-hdud deiiWir. ifra 
Bar uaa~. kendi •thı ...:.ı.9 r.W "" 
ettiji maddeler bdar uzata __.. 
uzvun bünye ve fonkliyon 1.bnmclım fta1e

•• ., 1 •• dile' ...... 
aındakı ıurate baihdu dölstülderi 

F arzedeli.m ki bUl)'elenn kana 
madde mavı olsun Erkesm bütu:.;::udu f.: 
ve huerder aee dmha koyu mava dere : hitün 
keneli ne hu renk bütün Mil pdelri lab-

hatti kemıklerin ucu ud 
r yayda aktır V o n 

ULU! 

İki porcu Himalaya'n n 
tepesine çıktılar 

Hımı/ıyııua k•lı ,.,.,.,, 

Loodra, 9 (A.A.) - Sim'N'an bildi· 
rildipae ıöre, bir mpll • .-ilra he
yetine memub liri lfC*U. ............. 
Hiınalaya dallannm en yilbek tepelc
rınden biri olan NUlda • Dtrinın tepe
sıne çıkmaya muvaffak olmUflardır· 9810 
mctrt yilkaeklikte olan ........ Dm. 
inıiliı Hindistuaua en ,..ıs tepeat. 
dir. 
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OL 
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(Bqı I 11111:1 ..,t-41) 
dall tabutlara konuJmütadır tnuı po
lia müdlrimin cacdi pd iri oldulun
claD bac•klanru kawu-ıs mecburi,.U 
huı1 olmuftUr Prime de Ri•eranm na
ısrlanndan Lcopold ..._.un ceeecli çok 
büyü olclutundu 1* ini ile nakle· 
dılmııtir. 1ki yt1a ldfinln fftü undıkla
n Uzc:rındc yat!Mlrta oldutu pıı bir ku
lübeye dofru uzanıp ııden bar lcorıdor· 
da ~ 4elik ıöriUmektedir. 

B rpa. t (A.A.) NU)'OUliatle-
r bir kuntti o.ledoaua cenuba pr
bWnde baft"9 IJedemlt, bu tehria ce
n bu 11rk e Palmat ma tepesini 
aaptetmiftlr Birçok kuvvetler birb rine 
yalrlıfl"k suretiyle Ovıedonun ımdadı 
na kofmaktadırlar. 

General Llno Talanncla ıencral 
Mola U. ıeacral Pnüo kn •etlerlnln 
Dtlealı ,.,._ etmeltrl beklenilmekte ol-
dutundan Talanrada mUcadelmin pd
detinl kaybetmlt olduiunu radyo ile 
bilctirmittir· 

letanbul Ecsana 
lılerlı:ea 

Aabra 
Yeni 
Halk • 

t-Cuma Ep 
' - c-nett W.t. 

ku 
or 

Futbol mevaaminın ıelmuı huebrte 
Ankara ıpor kulüplera murahhaıları dun 
akpm bllp .,.rktaindt futbol aılftl•I• 
" meırkeı heyHinla lftlraült bir top
lantı yaparak bu eencnan lik ve tılt 
musabakalarıaın tarıı lcruı hakkında 

&örütmilflerdir 
ltu1Upleran hazırlık dnrnine bcnü.a 

ıınnclerl nuarı ltibare alınarak bu bal• 
tadan itibaren Çaa.kkale saf erlnın U. 
tıruını taııyacakolan bir kupa maçı lc
rMına ve bu maçların hıtamını mitealrip 
,nt " lak maçlarının bqlunM1na karar 
verllmitdr. Vcrilaa bu karar mudbioc. 
ÇanalaaJe lnapMI .-çı kur'a neticelU.. 
de a .. tıcla sllteri1ea .. ldlü bqlana • 
cak ve bunların c•lipleri ıelecek balta 
demi fınal mOAW•ını w 0"1ıadl bal• 
ta flaal müeablkMmı ,..-ıldudır, 
Ayaı .amanda 1aa11p •nwr,Lrlan iMi· 
miadeld ub Pil tekrar toplanuak 
t11t ımçları fl~tilrüni taulm edecek· 
ler vı tetkll edilecek IUı bqetile de 
ilk maçlumın n.kUlrellrOni mltıeeldbea 
yapacaklardır. 

Bu .haftaki Çanakkalıe kupilı ıaaçlar 
tunlardır . 

13 Eyleil puar 

Aab,. Glicl .UU.Dda : 
Altm ordu • Ottltkr Blrllli Mat 14 

debMcm. Rtflk. 
An.kara Gtlctl • Çanısaya aaat 16 d• 

hakem : Ihsan. 

Jlubılıa GOcl abı1Jada ı 

Mubaf u OUcQ • Deminpor Mat 14 de 
bakma : Hilanlt. 

Kmkkale • G~ aut 16 da. 
1lalrem ı Omer 

Bu ~ı.ra ber 1Nllp pbııı .Unml 
OJUDeularHe lfdralr ecleWltetlrtlr. 

Orta tedrisat 
kadro lan 

latanbW'cla ...... dtr ...... 
bir orta tıedrilat umum mldlre B A•· 
ni nln yar n ~nkaraya d&neceil babeı 
verilmektcdar. 

Orta tedrıut daırw, muhtdıf ıaru· 
retlerle yerle: ı dtliten muallimlere ald 
tebeddulit cedwlinl buırlamı9tır. 

B. Avnı ıetdikten sonra cedvel ıon 
eldıni alacak Yt beka••• naakam1D1a 
tudikıne ıunulacalmr. 

Sanat okullanna 
alınacak talebeler 

•• ,aı Anura yapı ve auntaka sanat 
okullanna alınacak paruıı yatılı talt· 
belere aicl imtihan evrakı, tqkU olu • 
DAD bir koml9yon tarafllM'la la.a. • 
-*tedlr Bu a1m ııonlarraa dotru lra
bul edılcıcek talebe lalmlerlaJa okul d • 
ftktarHlk1crlM MI~ •••l'Mla• 
tadır. 

SAYFA 1 

Sovyet Rusya' dald 
Kültür heyetimiz 

or 
lloebva 9 (A.A.) - Tu .._ bil

diriyor TM ........... ., lllJwd, 1f "'8 
LeninrncWa 1ııa1araJr •adald .....,... 
rl. lllm, ftn N lrWtOr ınU111111Jerlnl, 
devlet ilni•enfteeinf. Ermitaj ..,.,... 

tiyatroları " ............ rl ,.........,. 
dlr 

1 eyffllde ,..adn 11--.,. dlne11 
he,et. bu Mftr de burada clnlet em. 
venltttlnl, koalerntunn, tecrünt 
mcrlı:czl cnMklallnO ve mlae1trl .. ,.. 
ret etmlttır. 

Akpm. R LP..S.R. lı:ülttlr ballı ~ 

aerlitı, türk laeyeti terefıne b r kabul 

reum tertib tflemııtir. 

Heyet, H ey'lille kadar Moak.ondtı 

bJacak ve billlaart Kırıma barebt tde• 
cüür. 

1 P1lk aqriyatı 
2- Seçme lülaayeler 
3- Kant* muılk 
4-A~llll>erlert 
5-Cu .. lldai 

rad rad o u 
ı...- ...,_.Kasa .... 
<•M LKW .... ltC) 

............. 1 

L- bık ..._ter 6 SS 
ı- Ope• mupnnileri tarafında 

lıonltr 7.0S 
S- Doa lıııuaklan kural heyeti IDon • 

aerl 7 30 
+-........ sıar..ieivlolon -- 1 

, .. (pl,... ıefalratlle) 

Alliwlll'• : 
ı- Sarpta • llsnatca muaababe 20 w 
ı- Mont• dansı 20.IO 
3- Balkan radyo ıündellll (tlrkçc.. 

arnavudçc, macarca) 21.00 
4- Prwana, Jn&iUac., alpwau, ltal 

,.... ....... a.oo • JUi 
._ ....... aeceltri ......... '*tur 

IS ıs 
6- En IOll hlbttler 24 00 

Kocaeli muallimlerinin 
eeyahati 

Yurd lcl• Wr HJabate pbD Socaı. 
•il .....Ullll1tdad• şo klflllk Wr llafilı 
oumartllli ... , .. , il.il " ..,_, • 
den Ankaraya ıeıleceldmlir. 

KOltUr Balmablmm emrile, raaaJl1m. 

ltria ,.tmaıan isin Gaal ..... ,. _t .. 
tGaune yer ayrılnu9tır 

Ankara "'1klr diftWrlillU dt, -... 
firlcri kaqaı..k ve fdalrdt pa4irmelC 
...... bir .. httitle ~ muallimi aıih • _., .. ,.. ......... 

Anbra anualllmleri, puar akf1m 
IDCllckdıılın .. reflne, laUııtwinde .,... 
b bir PJ tıerıcıeklmllr. 

T ecrid ohınmut böcrelerde. uzuvlm lrMak· 
tenze. eden yapılan, bedefm ve p,.m oluQ, 
tekrar kurmanın ac&YIP kudreti vanLr ya 
lwha'iı .-.u1mUf bir damla kan· 
dan. .... birkaç kırmm "'' 
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1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDURLUGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI 

Müteahhit nam ve hcsalıına 40 takını maa ka.;ket 
Askeri talebe elbiı.ei. 
40 Adet Askeri talebe kaputu 

Tahmin edilen bedeli ( 1780) lira olan yukanda miktarı ve cin
si yazılı melbusat Asken faLrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 21 eyliil 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (133) lira (50) ku· 
ruş, 2490 numarah konunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez-
kfır gün ve saatte komisyona mliracatları ( 712) 2-4 l 15 

BİR SENF. ZARFINUA KAYAŞ iSTASYONUNA GELECEK 
VE GİDECEK 2000 - 2500 TON ESYA NAKLİYATI 

Tahmini l.Jdeli 1500 lira olan yukarda yazılı nakliye işi 22 eylitl 
936 tarihinde sah giinü saat 14 de Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü satın alma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. 
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

isteklilerin muvakkat teminat olan 112 lira 50 kuruş ve 2490 sa
yılı kanunıın 2 ve 3 iincü maddelerinde yazılı vesaikle sözü geçen 
glin ve saatte komisyona müracaatları . (770) 2-4170 

150 TON SAF KURŞUN 

Tahmin edilen l.Je<leli(22500) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
ya.: lı malzeme asken fabrikalar umum müdürlüğ satın alma ko· 
misyonunca 22-10-936 tarihnde per ·embe günü saat ıs de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat terail'at •ın ( 1687) lira (50) kuruşu havi 
teklif mektul.ılarını mezkur gunde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele· 
rindeki vcsaikle mezk(ır gün ve saatte komisyona müracaatları 

(718) 2--4116 

2500 KiLO ete BEZiR 
3830 KİLO fNG1J .. 1Z BEZlRt 
'l500 KİLO NEFT Y AGI 
3200 KİLO lKt KAYNAMIŞ BEZ l R 

Tahmin edilen bedeli (8950) lira olan yukarıda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 24 eylül 936 tarihinde perşembe günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan (671) lira l25) kuruşu ha

vi teklif mektuplarını mezkl'tr günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde· 
lerindeki vesaikle mezklır gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(777) 2-4184 

2500 KİLO CELfK 

Tahmin edilen bedeli ( 4950) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Ko
misyonunca 14.9.936 tarihinde pazartesi günü saat 14 de pazarlık ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
tiplerin muvakkat teminat olan (371) lira (25) kuruş ve 2490 numa· 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiklc mozkfır gün ve saatte 
komisyona müracaattan. (820) 2-4235 

Kars Valiliğinden : 
1 - Kars şehrine 16 kilometre mesafede bulunan Borluk membaı 

ımlarının Nafıa ve Sıhat vekalctlcrindcn musaddak 123062.92 liralık 
projesi U:zerindcn isale inşaatı 27 .8.936 tarihinden itibaren 4 5 gün 
müddetle kapalı zarf usulilc ekısiltmeyc konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12.10.936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de Kars hükümet konagında toplanan daimi encumence yapılacaktır. 

3 - Hususi, umumi ve fenni şaıtnamcler keşif evrala ve resimler 
5,1 S lira mukabilinde Kars Nafıa miıdürlügiınden verilecektır. 

4 - Muvakkat teminat 9229.71 liradır. 
S - Projelerin mu~ddak suretleri, Ankara; İstanbul, İzmir vila· 

yetleri Nafıa mudurlüklerinde mevcut oldugundan buradan tetkik 
edilebilir. 

6 - İsteklilerin kanuna uygun şekilde teklif mektuplarını ve Na
fıa vekaletince bu işlerde ihtisası olduguna dair ehliyetnamesini ve 
mali iktıdannı mübeyyin vesaikle birlikte 12.10.1936 pazartesi günil 
aat 13 e kadar Kars vilayeti encümeni daimi r~isliğine vermeleri 
lazımdır. (1046) 2-4239 

Kar Nafia Müdiirlüğündeıı : 
t - Igdırda muhacir iskanı için yapılacak olan ve beheri 591.23 

liralık 236 adet evin 139.530,28 liralık keşif üzerıne inşası pazarlık 
;;uretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Z - Pazarlık 21.9.936 tarihine mlisadif pazartesı güniı saat 14 de 
Kars Nafıa Müdürlüğünde toplancak olan komisyonca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 10464,77 liradır. 
4 - Şartnameler, ptan ve keşif 6.97 lira mukabilinde Kars Nafıa 

JnÜdürlliğünden alınabilir. Bu hususta tafsilat almak istiyenler tstan· 
but, Ankara, İzmir vilayetleri Nafıa müdürlüklerinde mevcut musad
~ak evrakı ·görebilirler. İstekliler muvakkat teminatlarını Nafıa Ve· 
kaletince musaddak ehliyctnamcleıi ve mali iktidarına dair vesaiki 
hahmil olarak bu günde pazarlığa iştirak etmek üzere müracaatları 
illin olunur. (1047) 2-4240 

Knru~ 

ULUS 

' ANKARA & .... LEOIYE KEISLIGI iLANLARI 1 1 ANKA~A LEVAZiM AM I~~ 
SAT1N ALMA KOMISYuNU !.LA 

İLAN 

15869 lira bedeli ke ifli hipodrom ahasmcla y31ıtırılacak 4 adet 
ser bınası in ası l l eylül 936 cuma günii saat on Lirde belediye en· 
cümenınde pazarlıkla verilece~inden isteklilerin miiracaatları. 

(812) 2--4216 

tLAN 

1- Belediye Temizlik Direktorlu~ime a_İt demiri uakla kırı at ile 
lıir adet iki tekerlekli su arabası açık artırma ile satılacaktır. 

2- Iı.teklilerin 1 l 9 936 cuma günü saat sekizde M-ezlıaha civarın· 
daki hayvan satış mahalline gelmeleri. 

3- Araba ve atın Muhammen bedelı (26) Muvakkat teminatı (2) 
liradı-r. (663) 2--4010 

1 LAN 

l- Yenişehirde yaptırılacak pazar yeri on hes gün miıddetle ka
palı zarfla eksiltm:ye konulmu tur. 

2- Keşif bedeli ( 18945,47 ) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (1421 > liradır. 
4- Keşifname ve artnamesini görmek isteyenler 1ıergün Fen 1~

leri Direktörlüğüne müracaatları ve isteklilerin de 15 Eylul 936 sah 
günü saat on dört buçuğa kadar teminatlarıyla birlikte teklif mek -
tuplarmı Belediye Encümenine vermeleri. (662) 2-4009 

1- Sakarya mahallesinde 450 mci adada 8 parselinde Abdullah 

oğlu Osmanm arsaıtıyla şüyulu 309 metre mural.ıbaı arsa on beş gün 
müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 927 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 69,5 liradır. 
4- $artnameıini görmek isteyenler her gün Vazı tşlcri kalemine 

ve isteklilerin de 15 EylCıl 936 salı giinü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (646) 2-4000 

t LAN 

1- İtfaiye garaji ve koğu larmdaki elektrik tcsLsatı tami.r ve ta· 
dilatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmustur. 

3- Muvakkat teminatı 21 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 22 liradır. 
4- Şartname ve keşifnamesini görmek isteyenler hergün Yazı 

lşl~ri Kalemine ve isteklilerin de 1 l/Eyllıl/936 cuma günü saat on 
buçukta Belediye Encümenine müracaat lan, (645) 2-3999 

BtLIT 
ı - Temizlik hayvanatı ıçin !Uzum olan 70,000 kilo arpa ve 65,000 

kilo saman ıs gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur, 
2- Muhammen bedeli 2750 liradır 
3- Muvakkat teminatı 206 liradır. 
4- Şartnamesini görmek isteyenler hergiın Yazı İşleri Kalemine 

ve isteklilerin de 11 /EylCıl 936 cuma günü saat on bu.Çukta Belediye 
Enctimenine müracaatları. (644) 2-3998 

İL!N 
l - Yenişehir pazar mahallesinde yapılacak yer altı hclalerı 

ile bekçi kulubesi işi l S gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli keıfi (7655,66) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (575) liradır. 

4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler her gün fen 
isleri direktörlüğüne ve isteklilerinde 25 eylül 936 cuma günü saat 
on buçukta belediye encümenine muracaatları (819) 2-4231 

İktisat Vekaletinden : 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen salahiyete müsteniden mez· 

kttr kanunda yazılı maddelerden kahvenin aş.ağıda yazılı esaslar da
iresinde bir elden memlekete idhalıne devam edilmes hıikümetçe 
kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu husustaki tklifler 7 ılk tesrin 1936 tarihine kadar doğru· 
dan doğruya İktısat Vekaletine yapılmalıdır. 

3 - Bu teklifler Vekaletçe teşkil olunacak bir komisyon tara
fından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacaktır. İhale· 
nin icra edilebilmesi içn teklıf sahiplerinin en müsait teklifi yap· 
mış olmakla beraber deruhde edecekleri işi emniyetle ifa edebile· 
cek ehliyet ve iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu hususun tak· 
dirine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehli}'et ve iktidara gö
re talipler arasında işin dilediğine ihalesine hükümet serbesttir. 

4 - Teklifler, Türkiyenn ibutün kahve ihtiyacını temin edecek 
mahiyette olacak ve piyasa için herhangi bir darlığı mucip olmıya· 
cak surette memleket dahilinde en az 10,000 çuval istok bulunduru· 
lacaktır. 

5 - Türkiyeye idhal olunacak kahvelerin bede!leri ~Hikadarın 
nam ve hesabına olarak milli bir Bankada bloke edılecektir. Bu pa· 
ra, ancak 6 ıncı maddede yazılı olduğu veçhile sarf edilebilecek ve 
kahve mukabilinde hiç bir suretle döviz verilmi>:ecektir. 

6 - Memlekete idhal edilecek kahve mukabılinde memleket 
mahsulat ve mamulatından muadil kıymette eşyanın kahvenin men· 
şei olan memlekete veya Türkiye eşyasına hcnUz pazar olmıyan 
memleketlere ihracı mecburidir. 

7 - Memlekete idhal edilecek kahveler, memleket dahilinde bey
nelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüccarlara satılacaktır. 

Tekliflerde beynelmilel teamüle göre tesbit olunacak fiata ne 
nisbette zam y~pılmak istenildiği dahil vazihan gösterilmelidir. 

8 - Hükümet, bu esaslar dahilinde ve üç sene müddetle akte· 
dilecek mukavelename hükümlerinin tatbikini dilediği gibi kontrol 
ettirmek hakkını haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamiıllerine göre hareket olunmaması 
veya bu piyasa fiatlarından fazla fiatla satış yapılması ve yahut 
herhangi bir sebep ve suretle mukavele ahkamına riayet edilmeme· 
si hallerinde tarafeyn arasında tehaddüs edecek ihtilaf hakem vası· 
tasile halledilecek ve 3 üncü hakem İstanbul Ticaret odası reisi ta• 
rafından intihap olunacaktır. 

10 - Taliplerin tekliflerine fktısat Vekaletince makbul ve mu· 
teber bir Banka teminatı raptcylemeleri şarttır. Bu teminatın mik· 
darı teklif yapılırken asgari elli bin lira ve mukavele aktedilirken 
askari iki yüz bin liardır. Bu son teminat kül halinde, miiteahhit 
mukavele hükümlerine riayet etmediği takdirde irad kaydedilecek· 
tir. (1646) 2-2970 

Nafia Bakanlığıııdan : 
ıs - eylul • 936 salı günü saat 11 de Ankarada Nafıa Bakanlığı 

mal.zeme eksiltme komisyonu odasında 432,25 lira muhammen be -
dclli 83 çift erkek 8 ~ift kadın iskarpini mübayaası pazarlığa ko· 
nulmuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak malzeme 
dairesinden verilecektir. 

1 
Muvakkat teminat 32 lira 42 kuruştur • 
1936 senesi Ticaret Odası vesikası ibrazı mecburidir. 
Pazarlığa girecekle r in lS-eylQl 936 salı günü saat 11 de malzeme 

eksil tmo komisyonunda bulunmaları lazımdır. (639) 2-3991 

lLA?\ 

1 - Levazım aınirligine l.Ja~lı kıtaat ve müe~s~şatı' 
icin kap.ııı zartla nıunakasaya konulan ı 260 ton yer 1 

verilen fiat pahalı göruldüğünden lıir ay zarfında Pdl 
miı ütür. Pazarlıgı lZ-9-936 cumartesi gunü saat on yo 

ı - Şartnamesi 195 kuruş mukabılinde koını~esı 
Kömürün tutarı 39060 lira olup temınatı mu.vakk~ 
kurustur. İsteklilerın 2490 sayılı kanunun 2.3 uncu rtı 
vesikalarla pazarlıgın yapılacağı Ankara levazıma~_'._.. 
komisyonuna gelmeleri. (797) 

İLAN 

1 - Harbiye mektebi için 1000 ton yerli gazhan~ 
lı zarfla verilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlı~iiJli 
Pazarlığı 12 eylül 936 tarihine müsadif cumartesd 
Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun a 

2 - 1000 ton kömürün tutarı 31000 lira olup tc k 
tesi 2325 liradır. Şartnamesi l55 kuruş mukabilinde 
dan verilir. .. ddelc 

isteklilerin 2490 numarah kanunun 2,3 ün~u rrıa ttarı 
sikalarla pa.:arlığın yapılacağı komisyona muracaa 

(7Q8) 2--42Z3 

İL A N 

20 M.. hk - "h . . . k alı ıarfla 
ı - . usta em tum ı tıyacı ıç ın ap 

bulgur satın alınacaktır. t .,,, /ııt 
Z - Bulgurun beher kilo. ıına 13 kuruş JO san' 

tiı. Tutarı 14742 lir.adır. bette 
3 - ihalesi 24·9-936 perşembe günü saat 00 

tümen satın alma komisyonu binasında yapılacakt_ır~t 
4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel t~rrıın ki 

1106 lira ve ihale kanununun 2,3 üncü maddelerınd;_.4ZZl 
misyona müracaatları, (796) 

11.AN bedeli 
132000 kilo un satın alınacaktır. Tahmin edile~ır. 

radır. Şartnamesi Bursa aatın alma komisyonunAda tııı a 
9-936 perşembe günü saat 16 da Bursada ask_eı:' ~r. fi( 
yonunda olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuh ıte 

4
_9.9J6 

minatı 1336 füa 50 kuruştur. Teklif mektupları 2 riJıllİI 
1 giinü saat onbeşe kadar satın alma komisyonuna ve z..-4 

(758) 

lLAN 1i1' ı 
1 - Erzincan kıtaat ve müessesat eratının sene at o 

138000 kilo sığır eti l4 eylul 936 pazartesi günU sar 
edilmek üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmu!:.tU · 

2 - Muhammen bedeli 20700 liradır. . }<U 
3 - Yüzde yedi buçuk ilk teminatı 1552 ııra ~O ErJ1 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gu~irlet· 

men satın alma komisyonundan parasız alıp g~rebı tekhf 
5 - Şartnamesinin 4. Uncil maddesi mucibınce 32, sJ. 

rınr 2490 numaralı artırma eksiltme kanununun saatiııd•• 
maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale. yonU 
cveline kadaı- Erzincanda tümen satın alma koıtı'~oz) 
na makbuz mukabilinde vermi bulunacaklardır. ( 

İLAN 1 
Demir köy alayının 376000 kilo ekmeklik unu l<;f~~ 

siltmeye konulmutur. tık teminatı 3948 lira bedelı ·ıe sat 
İhalesi 17-cylUl-936 perşembe günü saat 14 de '~er g 

m isyonunda yapılacaktır. Şartnamesi konıisyonda3 bilir. (673) 2-403 

İLAN a 
Garnizon erlerinin ve harbiye talebelerinın ıh 1 ~es 

üzere 9000 kilo domates salçası 26 eyliıt 936 curn r 
birde açık cksıltme ile alınacaktır 

2 - Tutarı 2700 lira olup temınatı m uvakkat 
ruştur. or 

3 - Şartnamesi komisyonumuzda hergun pcıra~ı cu 111• 
4 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. u ~ıtırı ı 

kı vesıka ve teminatı muvakkate makbuzlarilc e' 1 g 1 
gı Ankara levazım amırlig i satın atma komisyonun 

(826) 

....... . 1LAN d t n . e ı 
33800 kilo sade yağı satın alınacaktır Tahın n dadır· tol 

liradır. Şartnamesi Bursa satın alma komisyonun at •!1ttt" 
9.936 pazartesi günü saat on altıda Bursada askerı ~ıı\'V 

f r iled r. n yonunda olacaktır .Ek iltme kapalı zar usu ı te ı !( z 
natt 2028 liradır. Teklif mektupları 28.9.936 paıarktır· ( 
beşe kadar satin alma komisyonuna verilmiş olaca 

İLAN . be)'a pc 
ı - Garnizon eratuun ihtiyacı için 12000 kılo ah zarfla 

936 tarihine müsadif cuma günii saat on beşte kaP adi' 
5 ıır tır. esı 40 cici 

2 - Tutarı 5400 lira olup teminatı muvakkat ·ncı ıııa 
3 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 •. 3k;palı 41~ 

ki vesaik ve teklif ve teminat mektuplarını havıA 1<ara te 
lenin yapılacağı saatten bir saat evetine kadar 11 

liği satın alma komisyonuna vermeleri. . 81 .ıs 4z,S 
4 - Şartnamesi mezkür komisyonda her ~un P ı 

(827) 

Türk Hava Kuı·ull111 
coS BUYUI( Pi YA 

·rı et"'' 
. . b' k' . i ıerıgı Sımdıye kadar ınlerce ·ışıy 

~ c1ır· 

5 inci keşide 11Eylfıl936 da 

')•• .!!.L ·ı . 35 ooo Litıl 
~UJUK 1 \:raınıye • e•>'el 

·krat11 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ' 

dıf·" 
(20.000) liralık bir mükafat var 

Oda aranıyor 
Aile yanında geniş, manzara

lı ve mobilyasız oda arayorum. 
S.A. P osta kutusu: H _ 

2-4232 
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Ar ba maka ı ı b 
1 93 rç ray d mı ı ıle ra a 

Mıktarvecınıyukrda 11 P kdr mı un 
ları 1 ey l(il 936 unUnden 20 eylul 936 unu ne 
muddetlc açık arurm ya konulmu tur. l tah ıl t mudu • 

1 - 1hale yerı Evkaf aı artım nmd "arı at ve 

luı.:udur. 1 n 41 lıra ın evk r 
2 - 1 teklıler o 7 5 muvakkat temın ll o .. ktu ıl 

ı ı hut Bank ~ e nesine yatırıldıgına daır makbu ar v 

ı tırmay ıştirak edecektir 
3 - Teknrrur eden bedel peşın alın 
4 - tıınle i 21-9-936 pazarte ı gunu 

c ktır 
a t 15 dcd\r 
(677) 2 044 

nl ara )) ~ lt~cl iy•~ ı~t~i ·)iO-inclen: .. 
d h ı· de seyrusefer eden hu usı ve mumı 

Beledıye hududu a 1 ın .1 olan pıl kal rın de ı tı ılme ı 
b' k Uk arabalaıına verı mı 
ınc ve y ld ndan bu vesaitı nakhye sahıplerı bırıncı te • 

karar! tırılmt o u u · ·ı h e· 
rin 936 iptida ına kadar pilakalarının de ı tırı mesı ıçlın mu k' 

'd' 1 B 'ht onra hukmU o mıyan es ı 
beye muracaat cuneh ır er. ; ltarık en ahıpleri cezalandırılacak· 
pilukalarla eyruscfcr men e ı ece ve s 2--4230 
tır. (818) 

taJiye ,, ekaletinden : 
1 - Ek~ıltmeye konulan ı (Adlıye Vck letı bina ı ç tı t van· 

farının tamiri.) 
Ke ıf bedeli 4669 lıra 9 kuru tur. 

2 _ Bu i e aıt şartname ve evrak unlardır: 
a) Eksiltme artnamesı 

b) Fenni artn~me 
c) Tamirat pro1csı 
d) Keşıf cetveli . 

) Mukavele pro1esı • • . V '·" eı 1 bu evrakı gormck ve itahat tmak ıçın Malıyc eıw· 
steyen er il d b'l 1 Mi1li mlak mudUrlugne m racaat c c ı ır er. 

ıcu. 
3 

_ ı:~ııJtme 24 eytUl 1936 pcr embe gUnll ıaat ıs de M lıye 
vek lctı Mıllı eml k mUdürlu ünde yapılacaktır. 

Ek 'ltme açık eksıltme uretıyle yapılacaktır 
: ::: Eks~;tmeye gırebılmek içın ı tekhlcrın 350 lıra 22 kuru luk 

kk t mınat vermesi lazımdır. 
muv6 - ~k~ıltmeye gıreceklcrin. bu gıbı ı lerı yaptıklarına daı.r Na 

tl ·• ıu ünden v rilmi~ chlıyet vesıkalarını haı olup öıiter· 
(ıa m uur (795) 2- 4220 
mcsı lazımdır. 

nl ara ,, alir o'iııd n : 
Hususı ıdarey aıt Nec tı bey caddesınde 18 No lu ma nın 

939 n k dar icarın ıhın edılcn muddct zarfında talıp 
1~:~ dıgın:':u paz rlıkla çıka~ .k talıbıne ıh le edılm k uzerc ıha-
f e müddeti 3-9-936 tarı hinden ıtıb. ren bıt ayr~zat~~~ıfıı;: 20 kuru 

Bır &enehk b deh ıcnıı 2010 lıradır. tc ı er 

luk muvakkat temınat ita ~a mecburdur. unlerı t onalud vıl • 
1 teklılenn her ı~zartesı. ".e perşembe g enlerin hu u&f muh sc!-

yet daimi cncUmenıne şcraıtı ~nlamak 1 tey (794) 2-4219 
be mudurlu Une muracaatl rı ılin olunur. 

ara a li)1C biı·iıı ·i lıuku 
· nıahl m . ind ıı: 

1 thrnede furçacı Salamon Avkalay yanında Estere: k 
24 Kocanız Ankaranın yegen bey mahalle ındc kumrulu oka. 

ı;;ı ılı evde oturan Y ko tarafından Jeyhinize Ankara a lıye bırıncı 
h Ykuk mahkcmeaine çtı ı ihtar davasının bakılmakta olan duru.· 
~ı 1 sonunda: J<.anunu mcdenınin 132. inci maddcsı mucıbınce bır 

zarfında kocanızın evıne dönmenızın ıhtarına 15-7-936 tarıhı~
d~ karar vcrılmı oldu undan ı bu kararın bır ıuretı mahkeme dı· 
vanh ne ıne talık suretı)•le usul~ ?aireıındc ıl.ıın edıldı ındcn bu 
•- b d ını'• varaa tarhı ılindan :tıbaren on beş giln zar-
11ar ra ır ıyccc .. • b h k k hk f · t k uretiyle Ankara ashye ınncı u u ma c. 
ında temyız e me .. aksi takdırde mezkur hükmün ke1bı katı}ct 
ine muracaat etmem.. bl ı 

d c. J(imunuz olmak üzere ilanen te ı o unur 
e ecebı ma (?76) 2-4217 

p. "l . 'f. B, , e l. 
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ANKARA 1CRA DA1Hl St GAYRI ENKUJ. SATJŞ ME 
MURIUÔU DAN 

M c lup t im ına k r 11 r l n t u l 6 8 ()j t. 
9 96 N da kayıtlı ve Ankar nın raı lar kov ünde vakı t rl 

ıd kı rtl r d ıre ınde açık rtırma a çıkrılmı tır 
2 _ Eil f ve mu t mı! t Altın kaynak U} u men .uda ıhtıv 

ed n t rla ş k n helvacı o lu Hacı Mchm t ım len ve C rben de
re ve Mchm t cen ıben Tayy r o lu tepe ı t rl 1 rıle m hdut olup 
,9 5 m tre mur ıdır Ve teke da ı mtınd ılu çukurda ıkı u 
depo u ve ıkı t nel mevcut olup v sati olarak unde bır ton liU ver
mektedır. ll vetı umumı uıne d rt hın !ıra kıvmct konmuftıır. 

3 _ Satış e ın p ra ılc olmak ur.ere 12 10 q 6 t rıhıne mus dıf 
pa rte ı un t 14. 16 \a kad r ıcr d ıre ı rı menkul , tı 
memurlu unda y pıl caktır 

4 - Talıpler t kdır cdılmı olan vuk ıd k~ muh mmen kıym -
un yu de 7 5 u nısb tıncle pey kç ı ve 11'1llı ır bankanın te· 
mınat mektu u ıle kanunen temın t ola k k ul edılcn h zıne 
tahvıllerı getırcceklerdır· 

S - Satış unu artırma bcdelı l kd r edıltn kıymctın yUıde 
15 ini bulduktan ve ü çdefa nıda cttirıldıktcn sonra me kuı ti.inUn 
16 mcı atinde en çok rtıran t llbınc ıhal olunac ktır. 

6 - 1 bu t rıh1~kı rturmada te lıf edıl n bedel muh mınen 
kıymetin yu de 7 S tıni bulm dı ı takdırd 27 l 0-936 t rıhıne ınUı • 
dıf 1ı gunU t 14 • 16 ya kadar )apılacak ıkıncı artırm,. 
d (keza muhammen kıymetin yUzde 75 ı~ı bulm. k rtilc. en ç.ok 
artıran talibine ıhale olunacak ve bu nıliibctı bulmadı 1 takdırde ı e 
2280 numaralı k nun ahk mına tevfikan borç be, ene mUddetle 
tecılc tabı tutulacaktır.) 

7 B k artırmalarda ıh le bcdelı ıhaleya mUteakıp - ırıncı ve ı ıncı , 
verılmedı ,1 takdırde Uzerıne ıhalc cdılenın talcbı üzerıne ıhale tn: 
nhinden itıbaren kendıınne bcdelı ıhalc} ı teıılımı vezne evlcmc ı 
için yedi gnn kadar mehıl verileccktır l bu mllc.ldet ı rfında iha
le bcdeh yatınlmadı~ı takdırdc ihale bo ul c k bu tanhden ev
vel en )IUkliiek teklifte bulun n t tıbe tcklıh veçhıle alm r zı 
olup olmadı ı aoruldukt n onra teklıfı veçrılc alma a razı ıse 
ıh le flırkı bırıncı uılıpten t h ıl cdılm k üzere bu talıbe ıhale edi· 
lccektir. Tcklıfı veçhıle lmn ra ı olmaua a~ rı m nkul yemden 
on be Unl k ıkıncı artıım > a çık rıl c k en çok artır n t lıbınc 
ıhale edılccektır 

E naf 

14 nıı· 

t rtn • 

etleri 
lnı·akih)i;Jind 'il: 

12 9.936 e rtc 1 nu n r ccmıyctlerı tarafından kım c iz 
çc Jklar ı;Unn t edılecektir Çocuklarını iinnet ettirmek isteyeni r 
ıı-9-936 cuma unu ak mına kadar Özturk m h ile ınde esnaf ce
mıyetlerı bürosuna b 1 'I: urar k çocukları kayıt ettirmeleri gereklı 
ıl n olunur. 2-4233 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı · 

farelin 'ila) ti daiın · 
~ıı(·iiııı niııdeııı 

ı e ıt tart 

nl~ara hirhı(•i J ukuk 111alıkc
n1r i rPi~liğindeıı: 

SAYFA 7 

Türkiye Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğünden: 

Bat k 1 r c dd ı d kuçuk An dolu h nı namılc maruf v 
len Lo anpalas unv nı !tında otel ola k ı letılcn bın ıle elyevm 
Burl Bıraderlcrın ı 1 ettı ı m 1 1 evvel 1936 t rıhınden 
ıtıbarcn kır. Y• verıleccktır, 

1 lip olanı rın bu hu u ta d h f ız h t lın k Uzerc her 
gUn Mudurlu üm\ız krcdı rvı ıne ve 20 eylOI 1936 tarihınde saat 

14 de MUznyede) c ı tır k etmek li er Mudurlugumuze müracaat 
etmelcrı ılın olunur 2-4172 

ANKARA İCRA OA1RES1 GAYR1 MENKUL. SATIŞ MI. 
MURLCGUNDAN· 

ı - h leı U) ııu ımnında aatılm sın kaı. r vcrılen tapunun 
pafta 13 Ad 1 3 ı rı 1 9 numar sınd muk ) yet 'e An karanın 
Ycnıce mahalle nde yenı ş r c dde ınd kim 10, 12 k. pı num r lı 
ıkı k pılı ah aı bır ev 3 O lir.a muh ınmcn kı} mette ol r k satı, 
çık rılmı tır 

2 - Evsaf ve muşıemıl t Bunlard n ıı numar lı bır h l , bır 
kuçuk ofa, bır !on, bır kuçiık od , ıkı oda, hır kuçi k ofa, bır 
t hta merdivenden çıkıJınc;t tekrnr kuçlık bır 11ofa, ıkı od bır mat 
b h, hır odunlukt n ıbarcttir. Oı er 10 numar 1ı ıkı oda, natam ın 
dı •er bir oc.la kuçük hır b hçc v usuz bır kuyuyu havıdır. 

3 - Satı' pc ın Jl r ıle olmak uzere 12-10 <>36 tarıhın<: mus clıf 
p zartc ı gUnu t 14-lö ya kad r ıcr d ıresi gayrı menkul satı 
mcmurlugunda yapılacaktır. 

4 - Talipler t kdır edilmı o1 n yukardaki muhammen kıymt'· 
tin yuzde 7,5 ~u nııbetınde pey nkçeıl veya mılli hır bankanın te
mınat mektubu ıl kanun n ttmın t olarak kabul edılcn hıızlne tah
villeri etireccklerdlr. 

S - Satış günü artırma Ledelı takdir edılen kıym tın :yil de 
7S mı bulduktan ve Uç defa nıda ettırıldıkten onr m kur il· 
nun 16 ıncı atıncle en çok artır n t hbine ıhalc olunacaktır. 

6 - işbu tarlhdekı arurmad teklıf cdılen bedel muhammen 
kıymctın yi zde 75 şını bıılm eh ı t kdırde 27-10 936 t rıhine mu 

dıf &ah gunU t 14 16 ya k d r ) pılacak ıkınci rtırmada 
en çok rtırana ıh lesi y pılac ktır 

7 - Birinci ve ıkınca artırma! rda shale bcdclı ıhalcyi milte• 
akip verilmedi ı takdir 1c Uzcrine ıhalc ~dılenın talebi üz rine il • 
le tarihinden itıbarcn kcndıaine bed li ih leyi teslimi vezne eyle
mesi için yedi gun kadar mehil verileccktır. işbu mUddct .ıa:fın· 
da lhnle bedeli yatırılmadı •ı tnkdırde ihale bozulacak ve bu ta• 
rihten evvel en yilk ek teklifte bulunan talibe teklifi ve~ile alma· 
fa razı olup olmadı •ı sorulduktan sonra teklifi veçhilc alma~ı ra. 
ı:ı ıse ihal'c farkı bir ıcı talıpten tahsil edilmek Uzere bu talibe iha
le edilecektir. teklifı v çhile alma a razı olmazsa gayri menkul 
yeniden on be gunluk ıkincl arttırmaya ç1karılacak en çok ilrtır. n 
tahbe ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menk(il talıbine ihale edil· 
dıktc tapu harcl ile dcll lıye resmi mil tenye ve ihale tarihine kıı· 
dar olıın müterakim vergi ve resmi iıc borçluya aitir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla dı er al&kadarlırın bu gayri m n
kul üzerindeki h klarını e husu iyle faiJ: ve masrafı dair ol n 
ıddıaJarını evrakı mUıbiteJcriyle 20 gün içinde dairemize biJdir• 
mckri lizımdır. Aksı takdırde hakları tapu siciliyle sabit almadık• 
melen l zımdır. Ak ı takdırde hakları tapu aıtihylc sabit olmadık· 

10 - Artırmaya ı tir k edcccldcr h r gtın tarıhınde 935/5 nu
m r ıle daırcmızdcki ycrind herke c çık bulıındunılaıı şartı a• 
mcmı ı okuy bılırl r. 2--421 ı 

1\nkara alili«-ind ıı : 
24 cyhıl p rşcmbe linU a t on bırde Ankara vila> etı bina ıtı• 

d nafıa mlldUrlu u oda ınd toplanan ek ıltmc komlsyon\I tarafın .. 
dan (1961J) Jıra 32 kurut muhammen bedcllı Etlık merkez baytarı 
J bonıtuvarında yapılacak bina ve tadıl t ı leri kapalı zarf usuhlc 
eksıltmcyc konmuştur 

hhıltme rtnam ıı fenn rtn me 'I: keşif varakaları 12S ku· 
ru ınukabılinde vılcıyet n fı mUdürlu unde verılecektır, 

Muv kkat teminat (1470) lıra ( S) kuruştur. 
1steklılcrin teklif mektupl rını, ticaret odnaı ve ika ı, ve en • 

ağı (15000) lır lık in atı muvaffakıyetle bıtırmiş ve nafıa veki· 
Jetinden alınmış yapı mUteahhitlı i ehliyet vesikası ve teminat 
mektup veya makbuzıle birlıkte yuk rd yazılı günde aaat 10 a ka· 
dar eksiltme komı ) onu reısllğine vcrmclcrı liiıımdır. 

(749) 2--4147 

ra) ııtlaıı : 
l - Senirkent ka sının (42200) lira bedeli kc: ıfli Su tesis • 

tının kapalı urf usuliylc ek&ıltmeaı ıbsr ay muddetlr pazarlıjta bı· 
rakılmıştır. 

2 - Pazarlı ın yapılaca ı yer Scnırkcnt Bcledıyc Daircaindt 
Belediye cncUmenı t rafınJan )apıl caktır. 

3 - Pa:ıarlık 17 Eyi Ol 936 per mbc gunu t J 5 e kadardır. 
4 - Tesi atın uıale kı&mı çelik boru ve armal .>ve teferrUatı ay• 

rıca tcvzı febekcsı font borular ve tcferru tları yıne ayrıca teıiaat 
betonarme inşaat aksamı d ayıı, ayrı veya umumu bırden puıt• 
hğa Jı:onulmuııtur. 

5 - Paı:aı h a gırebılmek artı rını h ız olan ıstcklıler evrakl 
mu&bite ve muvakkat tcmınatl rı ılc blrlıktc Senirkent Beledı) e 
Encumenine mUrac tları ılan olunur. (585) 2-3963 

rfa Bt>l di "Jl isli«iııden 

nler Ur{ Bel dıy" Oaııc ıne 11 

t on ıkıd Urfa Beledi 

raıti h ıı huhındukların 
ddak chhyetı fenniye ve ı· 
) 2--4046 
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Plan 1\.opyaları 17 ğusto dan itibaren t\letro kar·<-,si 50 Kuı·H ·a Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Şehir Bahçesi Sinemasında 
Bu akşam saat 9.15 de 

RU 1BA ADAlıAR SARl(ISI 
' Yeni kopye 

Lavrenc Tibbet: Lupe Velez 

-M. M. V. den: 
ı - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye okulu İn· 

gilizce, Fransızca, Almanca öğretmenliklerine yüksek okullarda 
öğretmenlik yapmak salahiyetini \'e vesaikini ve bilgilerini taşıyan 
iki İngilizce bir Almanca. Uç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenlik!erin Ucreti ders saatı başına 4 ita S liradır. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonserviJ ve nu· 

fus kiğıdı: askerlik vesikası: Uçer fotoğrafı ve bulundukları me· 
muriyetleri gösterir hal tercümesi: ve bir istida ile Ankarada M. 
M. V. ne lstanbulda Pangaltıda Harbiye okulu K. müracaatları ve 
sarih adres yazmaları lbımdır. Müracaatlar en geç 20 eylCll 936 ya 
kadar yapılmalıdır. (56!) 2-3882 

MlLLI MUDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

BlLlT 

Cµ kursu içni 5 kalem malzeme sa~n alına~ktır. th.aleıi 14-9-
936 pazartesi günü saat 10 dadır. Tahmın bcdelı (1750) lıradn. İlk 
teminatı (131) lira 25 kuru1tur. 

Evaaf ve ,artnamealni almak ve görmek lstiyen bedelsiz olarak 
M. M. V. satın alma komiayonundan verilecektir. Münakasaya gire· 
ceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve. teminat mektu• , 
bile birlikte belli gün ve aaatrnda satın alma komısyonuna gelme· 
leri. (129) ~-3269 

lLAN 
ı - Beher tanesine biçilen ederi altı kurUf olan muhtelif renk 

ve numaradaki iki milyon makaraya ihale gUnU istekli çıkmadığın· 
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 eylf11 936 cumartesi günü saat 12 dedir. 
3 - ~artnamesi üç liraya M. M, V. Sa. Al. ~o. dan 'alınır. 
4 - İlk teminat 7250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu• 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarmı ihale saatından en az bir saat evvel M. M, V, satın alma 
Ko. na vermeleri. (92) 2-3258 

BİLİT 

1 - Beher metresine biçilen ederi 75 kuruş olan 100 ita 150 bin 
metre portatif çadır bezi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur, 

2 - İhalesi: 17-eylUl-936 pertembe günü saat 15 dedir. 
3 - Şartnamesi 565 kuruşa M.M.V. satmalma Ko.dan alınır, 
4 - f lk teminat 6875 liradır. 
5 - Çadır bezleri yerli fabrikalar mamulatından olacaktır. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve vesikalarile birlik· 

te teklif mektuplarım ihale saatından en az bir saat evvel M.M.V. 
Sa. Al. Ko. na vermeleri. (660) 2-4031 

........ 1LA.N 
1 - Hepsine biçilen ederi 8500 lira olan 900 metre urgan, 150 

000 metre gergi ve i 50,000 metre sitil ipi kapalı zarfla alnacaktır. 
2 - Şartnamesini paraaız alsılilk ve örneklerini görmek istiyenle

rin her gün öğleden aonra Jtomisyona gelmeleri. 
3 - Eksiltmiye gireceklerin kanunun 2 ve 3 iincil maddelerinde 

yazılı belgelerle 637,S liralık ilk teminatlarını teklif mektublariylc 
birlikte ihale gilnü olan 15-9·936 salı günü saat 11 den en az bir sa• 
at evvel M. M. V. SA. AL. KO. na vermeleri (666) 2-4021 

BİL İT 

M. M. V. Emakin İnşaat §ubesinde münhal olan mimarlığa bir 
mimar alınacaktır. 

Mlmar diplomasını haiz olan istekliler 20 eylôl 936 tarihine ka· 
1'ar Vekllet tnpat Şubesine müracaat etmeleri. 

Şeraiti öğrenmek istiyenler her gün saat 9 dan dörde kadar 
uıezkQr 9ubeye müracaat ederek şeraiti öğrenebilirler. 

(761) 2--4162 

BILİT 

1 - Yerli fabrikalar mamul~tından ve beher metresine biçilen 
tderi 36 kuruş olan yüz bin metre yatak kıhflrğı bez kapalı zarfla 
ıkıiltmelıe konulmuştur. 

2 - halesi 23 eylül 936 çarşimba günU saat 15 dedir. 
3 - Şartnamesi 180 kurup M. M .V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 2700 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu· 

nun 2 ve 3 UncU maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarrnı ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (738) 2-4139 

BİLİT 

1 - 185 kilo aleminyum saç levha ile 105 kilo aleminyum perçin 
~tvi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 772 lira olup ilk inanç parası 57 lira 
DO kuruştur. 

3 - İhale günil 28·9-936 pazartesi günü saat 11 de dir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad· 

Selerindc istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatinde M. M. Veki· 
Jeti satın alma komisyonuna varmaları. (807) 2-4225 

BILtT 
Vekalet ihtiyacı için 10 kilo bezir yağı, 10 kilo tutkal, 150 çift 

menteşe, 15 metre mik'abı kereste, komalika, 8 teneke mobil yağı 
mak'ap benzin havya gelberi, kanca vesaire pazarlıkla ayrı ayrı veya 
toptan alınacaktır. 

Pazarlığa gireceklerin 14-9.936 P. ertesi günU saat 11 de M. M, 
Y. SA. AL. KO. na gelemeleri (810) 2-4226 

BİL İT 

t - Her birine biçilen ederi 40 lira olan 50 tane muallim kUr· 
aüslinün konmasına mahsus sedir açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız ve planlarını 10 kuruşa almak isteyen· 
lerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 
de yazılı belgelerle 150 liralık ilk teminatları ile birlikte ihale gü
nü olan 26..9·936 C. ertesi günü saat 11 de M. M. V. SA. AL. KO. 
na 2'elmeleri (811) 2-4227 

' 

afıa Bakanlığından: 
Kayın traveı·s eksiJtme ilanı 

" parti 
Aşağıda miktarları yazılı Qlan ceman 349870 adet normal, 3900 adet makaslık ve 1000 adet kôprülük kayın travers r 

Eylı11 936 perfembe günti saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştu 
Eksiltme Ankarada Bakanlık Malzeme Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. . ıarı fC 
İsteklilerin bütün partilere ait teklif mektuplarını aşağıdaki cetvelde hizalarında yazılı miktarda muvakkat tenıına~ 1 

tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede çıkan talimatnameye göre Bakan 1 ıktan alınmış vesika ile birlikte 17 cylfıl 936 perşeııı e 
9,30 a kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lilzımdır. ıttt 1' 

Her partiye ait şartname ve teferruatı cetvelde hizalarında gösterildiği bedel mukabilinde Ankarada Bakanlık Malıe 
ğünden alınabilir. iN JC. 

M i K T A R Muhammen Muvakkat Şartname TRAVERSLER IS f;I> 
PARTİLER Normal Makaslık Koprülük bedeli teminat bedeli SİNE TAHS ofd/. 

adet adet adet Lira -kuru Lira - k" kurus DEVLET o~. 
·1·yetı 68970 ı 170 75343 50 5017 18 377 Zonguldak ~ı a~ fik~ 

zasınm Yenıdag lı 
Birinci parti 

İkinci 

Oçüncü 
DördUncU 

Beşinci 

Altıncı 

Yedinci 

.. .. 

" 

.. 

48500 

35300 
61600 

35100 

93400 

7000 

780 

390 
780 

195 

585 

soo 

500 

90495 

61570 
104760 

5774 75 

4328 50 
6488 

452 Kiitahyanrn !a~~yeıl,.it 
bağlı Domanıç na nı· 
mut Eğridere orrı; iklt 

308 İnegöl kazasının r 
524 Adapazarı kazasının 

ormanı 
11 58695 4684 75 293 Hendek kazasını 

ormanı ~ 
168290 9664 50 841 Kocaetinin Karasu p 

linde Molla aasaıı 
Çamdağı ormanı. 

9450 708 75 Bedelsiz Kocaelinin Kand~ 
. de Koyunağıh o 

Hususi mukaYeleU orman sahipleri de kendi ormanlarında kesilmek üzere eksiltmeye istirak edebilirler. (638) 

Devlet Demir yollar umumi 
idaresinden 

Ankara \7 aliliğinclen : 

• Ankara • Kay.-eri hattı üzerinde Küçük Yo~gat İstasyon civa
rında 52 inci kilometredekl taş ocağından çıkarılacak 40GO metre 
mikabı balast puarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (4280) ve muvakkat teminatı (321) lira olup 
müddeti (4) aydır. Pazarlığı 21-9-936 pazartesi günü saat (11) de 
Ankarada 2 incl iJletme Müdürlüğü binasında yapılacaktır. Muka· 
vele ve prtnameleri Yozgat istasyonu ile İşletme mlidürlilğünde 

Hususi idareye ait Neactibey caddesinde 15-16 n.~~ 
zanın mayıs 937 sonuna kadar icarına ilan eclilen ırıu · 
talip çıkmadığından pazarlıkla çıkacak talibine i~.alde de 
ihale müddeti 3-9-936 tarihinden itibaren bir ay mud c ~. 

Senelik icarı 1800 liradır. . at i~ 
Pazarlığa girmek için 135 liralık muvakkat tcının 

buridir. ıtıdt 
İstekliler her pazartesi ve perşebe günleri saat 0~ 

daimi encümenine şeraiti anlamak isteyenlerin huS 

parasız olarak verilmektedir. (712) 2-4173 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (797) 

Zonguldali Valiliğinden : Devlet J)eıniryolları 
Uı~umi idaresİJI Ereğli - Devrek yolunun 10+090 - 59+825 kilometreleri arasın

da 2G836 lira 35 kuruş keşif bedelli 22 adet menfez ve köprü inşa· 
atının kapalı zarf usulile eksiltmesi 16 eylfıl 936 çarşamba günü 
saat ıs de Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. Irmak · Filyos hattı üzerinde Kalecik - Alibey ist:

5Y3o00 
iında 28 inci kilometredeki taş ocağından çıkarılaca Eksiltme şartnamesi ve buna milteferri diğer evrak 104 kuruş 

mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden satın alınabilir. 
Muvakkat teminat 1562 lira 73 kuruştur. Eksiltmeye girmek isti· 
yenlerin resmi guetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname· 
ye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikası ile ticaret odasından 936 
yılı içinde alınmıı vesika ile teklif mektupları 16 eylUI 936 çarşam· 
ba günü saat 14 de kadar viliyet daimi encllmeni reisliğine verme-

mikalu balast pazarlıkla satın alınacaktır. . (247,j} 
Muhammen bedeli (3300) ve muvakkat teın~natı stlıY'° 

lup müddeti (3) aydır. Pazarlığı 21·9-936 tarih.an.: ~ğO 
tesi günü saat ıs de Ankara İkinci lc:letme miıdur 
yapılacaktır. 

01
e 

Mukavele şartnameleri Kalecik İstasyonu ile iş~4t ğünde parasız olarak verilmektedir. (757) 2--41 leri lazımdır. (668) 2--4023 

Kiralık Oda 
Ayle yanında. möble ve kon· 

forlu. Yenişehir, Tuna Cad. VI· 
ğitko}un S. ıs 2-4075 

Sablik Arazi 
Ankarada muhafız alayının 

halen bulunduiu arazinin bir 
kısmı bir dönümden aşağı olma· 
mak üzere münaıib fiatla satı• 
lrktır. Telefon: 2285 

2-41Ql 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

İngillz kanzuk eczanesi labo· 
ratuvarlarrnda hazırlanan Juvan· 
tin saç boyaları muaur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabit renklerini bahşeder. 
Juvantln saç boyaları kumral ve 
ıiyah olarak iki tabii renk üze. 
rinde tertib edilmlttlr. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı ltltri MUdüril 
Nasulıl BAYDAR 

Çın.kın cadde&/ civarında 
Uluı Basımevinde basılmıştır. 

Harita Genel Direk törlüğüııcleu ~ . ril"' 
1 - Şartnameleri ayrı, ayrı }'apılmı~ Harta Genel Drk. lüğu için aşağıda muhaınıneıı 

siltme gün ve saatları yazılı yiyecek ve yakacak açık eksiltme ile satın alınacaktır. "de aart' 
2 - Şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltme ye ~irecekleri~ de vaktında Cebecı 

DirektörlUğı.i satın alma komisyonuna gelmeleri. giJıtll 
Muhammen bedel Mikdarı Teminatı. M. Eksiltme tarihi _Jf 

Lira. Kuruş, C İ N S t Kilo Lira. Kuruş cuırıar'P" 
4500 00 Kok kömürü 150 ton 337 50 26-9-936 
4905 00 Sade yağr 5450 kilo 367 88 26·9-936 

Marnıara Üssü Bahri satınalma komj 

Cinsi 
Pirinç 
Sade yağı 

Kilosu 
S0.000 
25.000 

Tahmini 
Bbedeli l\'ı. ·ı emınah 

Lira ku. Lira ku. 
12500 00 937 so 
21250 00 1593 75 

l!:ksıltme 

Şekli 
Kapalı zarfla 

.. 
Kuru üzüm 10.000 1800 00 135 00 Açık eksiltma 
Zeytin tanesı 25.000 6250 00 468 75 Kapalt zarfla 

,, ,. ,, .. 
Zeytin yağı 8.000 4400 00 330 00 Açık eksiltme ,. " '' . 
Sabun 25.000 8750 00 656 25 Kapalı zarfla " •• 'j ri it wdl 

Yukarda cinsi ve miktarları yazılı 6 kalem erzakın şartnamelerine göre eksiltıne epıtacV~ 
gösterilen tarihte tzmitte Tersane Kapısında Ossli Bahri Satmalma Komisyonunda ~Y:eıgel• • .,ıı 
nameleri komisyondan bedelsiz alınabilir. İsteklilerin teklif mektuplarını ve kanunı 'Z~ 
gUn ve saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri. (802) 

Harita Genel Direktörlüğündeıı: . 1.,.ıı 
l -:- Harta kıta erleri için zirde muhammen bedellerile mikdarları ve eksiltme .. gıin~~~ıio'f~ 

ceklerın eksiltmesinde talih çıkmadığından işbu yiyeceklerin eksiltmesi (10) gun \lJ<tınd' 
2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de ı1a 

Harta Genel Direktörlüğü satın alma komisyonu na gelmeleri. 
Muhammen bedel. C İ N S l Mikdarı Teminatı. M. 

(i&>fl 
Eksiltme taribİ· 

Si Lira. Kuruş. Kilo Lira. Kuruş 
120 00 Pir.inç 600 9 00 
112 00 Toz şeker 400 8 40 
210 00 Kuru fasulya 3000 15 75 
245 00 Mercimek 3500 18 38 
280 00 Bulgur 3500 21 00 

96 00 Tuz 1200 07 20 

15-9·936 
15-9-936 
15-9-936 
JS-9-936 
15-9·936 
15·9-936 

SiNEMA 
BU GECE 

13 No. lu CASUS 

GÜNDÜZ !Ki FiLM 
l - BEN SENİNİM 2 - 13 No. lu CASUS 

Programa Uaveten : 
l - Hqmetli S. M. EDWARD' ın karıılanma meraıiıni. 
~ - 936 BERLIN OLIMPIY ADLARININ ikinci kısmı. 

,. 
,, 
,, 


