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Falih RJkı ATAY 

Bled'in on dört kilometre uza· 
iıncla bincliiimia tren, tekrar Lubli
,.... ve Zagreb üstünden clolqarak, 
Yuaoalav Adriyntiiine cloinı ini· 
Jor. Sabahleyin tqh ve kıarr dağlar 
araamda uyandık. Bu clailann, de
nildiği gibi, eski Akdeniz ıemileri
ai inşa etmek için tabrib olunan or
aaa '"'rla bir zamanlar yetil olcluiu
.. di,WUnmek MJe alda liic ••li70r. 

Fakat Slovenya ormanlumm aon 
la.ha, serinliğinden, Adri~•tiiin dık 
aydmhjma kavuıuyoruz. Adeti 
tönlümüzün Jllndıijmı hissediyoruz. 

Suf&k'dayız. Kurbaiah dere köp. 
l'ibünün Kadıköyü ikiye aymmlda 
olduiunu tuaTTUr eclinis: Bamm 
lıir tanfı italyan olan Fıyume'dir, 
atMir .tnfl Yupalav olan Supkdar. 

Sufak Fiyume'nin eski bir ma· 
haDeSi 1di. Dannuncio'nun methur 

.-L.: •ki bô·ı-..:: .... a. Aa-lbaceraaı, pu• 1 ve -~ ... . 
calr biri. İtalyan Fiumesi, binterlancl-
• olduiu için, IOIU'a, faaliyet Tır • 
Jestede toplandıfl için, IÖnüp ıit
lllİftir. Buna karp Supk nüfusu 1 
ilinden 23 bine çdmuf, Ye y Uptl • 

la.-,.•nm bathca limanı haline pi • 
IDİf olduiu İçin ele ....... •• re • 
fah hulmuttur. 

Belpad'claa - ~alan denis 
Sutalc'tadll'. Onun i5ia ._.-, •"I • 
,.., ldJtkler .......... ele Ml7'imüt
tilr. Bak+rm • ..,. ._ntı 
..,_.5uta1r•11r.Y.........., W. 
,....... ..... hü:rük bir tarife l&ft • 

.. • n para)armm da düf(iklütün
den İstifade ederek, l>uruım bütün 
arta Anopenm .. .,_ ..... W. 
ne ıetirmefe daM ......,,.. ..ı..;: 
ı.ntw. Son tenenin ekonomik, 
aliyetleri aruında, Ldbdra da 
teeaiiı eden bir yugoslav ~ 
luk tirketini de zikretmek limn plı
YW: Bu tirket, amele ve memu~~: 
rmı yugoılav ucuzluğu ile ödedi~ 
İçin nakliyat hususunda büyük hir 
l'\içhan kazanrmttır· 

Slovenya ormanlarmm keresıe.i 
S1.1fağa akıyor. Burada tayyare kap-
laınaıarma kadar, her türlü kaplama 
İf'eYen bir fabrikayı dolattdc· Yu
ıoalavyada buJummyaD .pçlar Hin
distan ve Afribdan kütük olarak 
letİrilip bunda ~edir- Bu 
auıetle Suf&k lnıiltereJe dahi kap • 
..... ihracı yaplJOI'. 

Y uıo.la'f'Y8 AdriyatiiİDİD turİml 
Yolu da Supk'da bafbyor. A.....,.. 
.... trenle .......... - iki sün bu • 
.... blıyorlar. . . . ~ 

Sutak'ta, clereJ• Wmn urp bir 
... iiatünde f ........... 'lann pto 
........... aun1mrm..W ~ 
~ ............. 
ı.... San ikili, AwaturfaP brp ._ ,_ ...... . . ......... _.,.. 
~ ile .: ... : lwmplo lcetfecll-
~ İIÖIİnin de V°IJUl&'da lra • 
.,.._ lceaildi. Aile bu ...... IÖD • 

lllüııtGr. 
Hanai {"'81• Çlk-nm. ... tanft:

--- n · İnf& prüyonunua. Mui
(Sonu S. inci uylada) 

Ba~bakammız 
geli or 

İetanbuJ 22 - Baıbalran hmet tnö-
-... • 1 ve 
... Janlanndı m hterem refika an 
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Son haberler üçüncü 
sayfam zdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR BU YERDE 5 KURUŞ 

Belçika 
parlamentosunun 

f ev kala de toplanh ı 

MWetler Cem yeti A amll 

Askerlik müddetinin 
uzatılması ihtimali var 

Salahiyetleri tetkik komitesi, habeş delegasyo
n unun v~~.J:yetini tesbiti Lahey divanına bıraktı 

Bri.ıkıel, 22 (A.A.) - Parlamento
nun milli muü.afaa meseleainı 1örü9mek 

Cenevre, 22 ( A. 
A.) _ Mılletler 

Cemiyeti uambl • 
• ıi bu sabah muh· 

telif komitelerin 
mutat te,ekkiıJU 

ıJe uğr•fllllttır. 

Silihsıdanrna ıle 
mef&Ul oJauk o· 
lan üçüncü komi· 
te kurulmama,, 
fakat lüzumu tak· 
dirinde, y a n i 
Fransa sitlhsnr• 
)anma mesel ıi 
hakkında bir te• 
febbÜI y a p t 1 • 

f 1 takdirde bu 11/letleı cemiyetinin yeni sarayı 

komisyonu topla- SaWıi türken adalet divanından cevab ıelin· 
mak hakkı bqkana verilmlttir. • 

omi bu aabab ... ceye kadar babeı murabhuluının •·· 
yetleri kontrol k ıyooa aambleye ittirakda devam edip etm ye· 
at O .. birde toplanmq ve babet delelınd· .. cea.ı meaelell hakkında da bir karar ve· 

un kabulü hakkmda ~ er e • 
yonun .... ~ı-e ver· r~ktlr. 

Övr gazetesine göre ce .. 
nevrede hadiselrin seyri; 
Fransayı hakiki sovyet 
ittif aklannın leh veya 
aleyhinde bir politika t.a. 
kibi zorunda bırakmak-

tadır. 

Pariı, 22 ( A.A.) - Bütün guet Ser, 
Cenevr deki vaziyet hakkındı uzu• 
tahliller nc9relmektedirler. Oazetelerla 
kanaatine göre, habe, delegeleri ile ne. 
catinln Cenevrede bulıunmatarı prğln• 
illi ırtırmııtır. ltalyanm MiUetler Ce
miyetine avdetini arau eden büyük de,... 
letlerle nlsamnameoin p~iplednl e
nerjik bir tekilde müdafaa eden kllçlllr 

(Sonu S. im:/ ••ylada) 

s~ı,ıı. baJbakaaı B. Vaa Z~laad 

ilsen ildnd tepin toplantıamı bekleme
deti 15 tqıinleYelde feftalAde toplantı• 
ya ptnlmuı elylenmelrtedlr. Milli mil· 

bulunmu9tur. Hıbeıler ~·-,, 

dikleri bir muhtırada bir karar verilme. ~------ııııiım---------H-•T-•1-L-A 1 .. 
den enci kendileriniD din)enilm ılnl I S P A N Y O L • 
iatemektedlrler. ffabetler bundan bqka 

(Sooa S. inci aylada) 

B. Zaimis törenle 

Adm.11 tA. 

uamblenla komite nporunun okunma-
ıından ancak 24 Mit tonra bir karat 
vermeıbd lltemektedirler. 

Cennn. ız (A.A.) - Deleıelcrin 
aaWıiyetnanıelerinl tedstra memur ko

misyon habc' del gclcric"n mblcyc 
,.... tdWJt edl....,....t mneletlnl La
MF ..... t .. ....._ ı.tfakla 
..... ftlllllttir. a1t •üuk komitesi 
atledm 110U1 bu8'n adal~ dıvanına 

e&lderllecelr tullltrenüa metnini tesbit 
edecektir. Bu metin konıfıyonun ve r 

B. Kaballero, iki yüz sovyet ay
yaresinin geldiğini yalanladı 

Mıdrid. 22 (A.A.) - Bir lnrllt. ca· 
aeteal Bırılona içinde 200 tayyare bulu· 
nan bir sovyet vapurunun ıeldifinl hı· 
ber vennit otdufundan Kıballero bu 
haberi kati olarak yalanlamıfttr. 

dı lladrldden IO kilometre ....reele '"'9 
lunmlktadırlar. A.)-Aleban• 

Zahnla'in cenue 
meraauni bu&Un 
yapılmıttır. Kı· 
ral, batbakan , 
bükilmet mu
meıııllerı , Sen • 
Sinod azaları • 
kordiplomatik, •1-

vil ve sUel yük
sek memurlar 

lllDblenin tawlblne arzedilecektir. Mez. Sevil, 22 (A.A.) - R wmt bir tcbli· 
kftr komlıyon ve uamble metni a rü- le eöre nasyonallıtler Toledo cepheaiıı· 

Rejim mücadeleleri 
---------------------meraılme ittirak . 

B B Zaıaus 
etmitlerdır. •t· 
bakan Metakaaa. Zaiınd'in napnı ae· 
lfml•m'fbl'. Bir top arabalı iberine ko
nulaıa tabut menmimle mesarlıl• cotil· 

rülmüıtnr. 
Ankara. 22 (A.A ) -
&ki yunan Cumur Reiai B. Zaimis-

ln vefatı dolayıliyle Hariciye Veklletl 
V kili B. Şükril Saraçoflu yunan Ha· 

rlc
e. Hum ve Bapekill B Mmknı'a 
ıye ..1.-ı. B Mt· 

bir wlye telırafı ıanuc• ~ . 1 
kkUril mutuaanmm bir 

taba• da tefe 
cnab venniftir. 

• 

8. Loyd wrç 
uyonal 808y&lizmln komü

nisme dilflDAD olduğunu, ) alnız 
lmaayanlD lldli değ~. mia~~a

f u haarlıkJannl yaphganı aoy-
ledl. 

ı.ondra. 22 (A.A.) - Nen Kronikl 

paeteaL mubuftrlerlnden Cummlnsin 
Almanya lntibalan laakkında B. Loyd 

(Sonu S. locl aylada) 

Ankaranın yeııı __:. ____ _ 
Kaym•k•mlık dainıll ~~e~lf 

bym•k•• da o...- "r' 
da vardL Bu yeni kuaıun bymakam-

Biiytik llWet Mecliai. tatilden an- bjına ta,tn edileA Patib kaymakamı 
ce, yeaWea birbC lraA tetldline ~ B. HalGk Nibad m ıeçen ay ite bafla-
bit pnun kabul ettL 81lnlar (S.- S. isi •ylada) 
Ankara VallliliM dbl Çankaya kaAll 

yeni 

Milli .,a4a/11 oatltlMI I• rl• Ç_..,. ,_,..._,,,, 

Belçikada: 
Poll 10syall81 bir lhıllil ha· 

.. rlığına ald e lkalar buldu. 
Macaristan ve Cenup merlkuı 

hilkümealeri komünizme kartı 
teclblrler alıyorlar. 

Brtıbel, 22 (A.A.) - Po1la tarafın· 
dan Belçikanm her tarafında ,.p11an .. 
raetırmaıar neticealnde tabanca •• sair 

(Sonu S, inci uy/ada) 

ıtııvdht lbt/1'1 hOHmet r.Jai GtlMrtl 
Kabınıllos kındl yaıaıan1 iltrllj/cUec 

için lını verirken 

Fili tinde vaziyet 
omitacılar mü ad l d aın yor 
Gre eil r pazar yerin bomba attılar 

Londra. 2a 
(A.A)-Flti1-
tindeki kuvvete 
lerin ırtırlmHı 

için bqlanılan 

haıırhldar blt-

mit bulunmak• 
tlıdır General 
DU ffayfa'yı 

ıeJecek olan lllr 
tabudan 1etlm
lryacaktır 

Askeri otorl• 

1 

telerin k ntro
lu altında bulu
aaa c1emlryol
lan ıııecek 
(8-S.dı) 

Filütlndı ınülHH tl/ei, pto/ıitlt \'f • tai ,.,,ula 
Nf6ls edllıalf "" ,.... 

' 

~lt8r Bakam Saffet Arıbn olduğu 
halde bu akpm hareket eclen ekıpreale 
lutkaraya hareket etmitlerdir. bta1-
'-da Ctamur Reisbni• Atatürk. .ekil• 
ler, lllebualar k~tnlar, vali .,. .. ~ 
ha birçok ıe.;..t ve ka1ıbabk bir bal 

lttltle.a tarafından uturlamn..ı.ct•r·------------~---------------------------------------------



HER 
1 şEvorEN • 1 

-----------flöRAZ 
1937 Paris sergisi 

Le Temps'ın'Roma muhabiri bildiriyor: ''1917 Paris sngisinde ita/ya 
pavyonunu idare edecek olan senato azfısında.n Picr Rıı~geıe J'iccie, ltal
yanrn tasavvurlarını anlatmıştır. 1talya, Paris sergisinde istihsal ettiği türlü 
eşyanın bir envanterini değil, faşizmin iktıdar mevkiine gelmesinden beri 
tahakkuk ettirilmiş olan bütün işlerin mahiyetini ve mesela Pontiya batak· 
Jıklarrnın kurutulmasını,· yeni §ehirlerin, yolların, köprülerin inşa tarzını; 
turizm servisinin i~leme.~ini, eski Romadan yeni Romaya kadar Roma me

<leniyetinin devamlrlığını teşhir edecektir. 

Berlin olimpiyadlarmcian bir sene sonra, 1937 Paris sergisi, Avrupamn 
en dikkate J§yık medeniyet tezahürlerinden biri olacaktır ve seqinin 
açılmasrna on ay kadar bir zaman kaldığı hatırımızdadır, 

Sanal Jıazindt•rini na!;ı) kurtarmalı? 

J:spanya'cla iç muharebe bütün şenaatiyle devam ediyor. ihtilali ''insa
uileştirmek'' teşebbüsleri sözde kalırken başka sesler yükseliyqr: "lspan· 
yan111, eşsiz sanat hazinelerini nasıl kurtarmaıJ?" 

Herkes canryla uğraşırken Greco'ları kim düşünür? demeyiniz. Mad
rid hükümeti meşhur Prado müzesi direktörlüğünü o müze kadar şöhretli 
Picasso'ya vermek istiyor. 1 htilalciler (yahud mi11iciler) her tarafa yafta
lar yapıştırmrşlardır: "Sanat eserlerine hürmet ediniz"' 

llıtil!ıl başka, milli sen·eti korumak arzusu, muhakkak Jci, başkadır. ls
panya'nın kendi kendini büsbütün inkar edeceğine neden hükmedelim? 

Dil bilnıemt!k sıkmtıı;ı 

- Parise gidlyorsıın, fakat konu.ş

tuğun fransızca ile orada güçlük 

çekmiyecek misin? 

.- Ne münasebet, güçlük çekecek 

olan ben değil, fransızlardrr. 

Bir fran!'ız gözii lic amcrikalılar 

İngiliz tuhaflığı 

Müsamaha edilebileceğinden faz
la sarhoş bir iııgiliz polis karakolun

da anlatıyor: 
- Bilmem ııasıl oldu? Yağmur. 

yağıp yağmadığını anlamak için u
zatmış olduğum elimi geri çektiğim 
zaman içinde, bir dolu bardak viski 
buldum.. • .......................................................... . . 

i : 
i Ballcanlar ve i : : 

~ Türl<lül{ l 
! i 
: Arkadaşımız Yaşar abi, Bal- : . . 
: kan memleketlerinde yaptığı scya- : i : 
l hatin intibalarını güzel bir cilt ha· ! 
l linde neşretmiştir. Balkanlarda ya- i 
: şayan türklerin hayatını anlatan ve ! . . 
i göç meselesini tahlil eden bu 260 i . . 
i sayfalık eser 1 lira fiatla satılmak- i . . 
: tadır. : . . 
i Her kitapçıda bulunur. l . . . . ................................................ ········· 

Fransız muharrirlerinden Andre Maurois, Amerika ve amerikalılar 

hakkında yazdığı bir yazıda diyor ki: 
. "lçlerined zadegan sınrfı olmadığı için Amerikada hiyerarşi yoktur, 

dıye, sakın düşünmeyiniz. Ben, Amerika kadar etikete riayet eden pek az 
memleket gömüşümdür. Anglo - saksonlar, başka ırk/arı hor görürler. A
merikalılar, birbirlerini hor görüyorlar. Cenublular. şimsllileri; şarklılar, 
garblıları beğenmezler. Hatta 300 senedenberi A ,,. • ··~ada .verle!jmiş olan
lar, 200 senedir yerleşmiş olanlara tepeden bakarlar. 

Kadın ... ve ev kadını 

Sinema yıldızı Claudette Colbert'i kim tanıma?.? FaY.3t 1,u gl'tı\ kadrn, 
pek de kadındır ve temiz, rahat, modern evini tanzim etmekle sık sık uğ· 
raşır.' Yeni yaptırdığı bir köşkü döşetmt-k için Nevyork'a kadar gitmiş, 

mobılyalarrn en zarif/erini, antikaların en pahalılarrnr almrş, getirmiş ve 
köşkünü daha çok güzeJleştirmek için bütün tatil günlerini ustaların ba • 
şında geçirmiştir. 

Nihayet, her şey bittikten sonra köşkü dolaşırken mutbakta aşçıya sor
muş: "Nasıl, mutbağı beğendiniz mi?" 

- Çok güzel, Madam, fakat bir de ocak a/<:ayclrnr7.' .. 

ULUS 

lSTANBUL TELEFONLARI: . 
Bulgar gazetecileri 

döndüler 
İstanbul, 22 - Evelki gün turist o

larak şehrimize gelen 21 bulgar gaze
tecisi bu akşam İstanbul matbuat cemi
yetinin çayında bulunduktan sonra va
purla memleketlerine döndüler. 

Harbiye mektebi geliyor 
İstanbul, 22 - Harbi:·:: mektebi ö

bürgün Ankaraya hareket edecektir •. 
Hareket günü talebe Taksim abidesine 
merasimle çelenk koyacaklardır. 

Suriye delegesi İstanbula 
geliyor 

İstanbul, 22 - Fransız hükümetiy· 
le Pariste fransız • suriye muklvelesi
ni imzalayan Suriye mıırnhhas heyeti 
yarın f stanbula gelecektir. 

İstanbul, 22 - Elektrik şirketinde 
yapılan tetkiklerde firketin memurla
rına meccani olarak verdiği elektrik 
cereyanlarına aid kazanç vergilerinin 
hükümete tediye edilmediği anlaşıl· 

mıştır. Tetkikata devam ediliyor. 

İstanbul, 22 - Belediye Tünel şir
ketinin Galatada yaptıracağı hanın in
şaatını, inşaat talimatnamesine uygun 
olmadrğr için tatil ettirdi. Mesele Ba
yınciırhk bakanlığının karariyle halle· 
dilecektir. 

ntL KÖ~ESI: 

Bir lstanbul gazetesinin 
sından: 

başyazı-

«Son on gündiır dünya salahiyet
lerinin konuşuşu ve ifade tarzları kar· 
şısrnda gerçekten bir ürküntü geçiren 
insanlık için Leon Blum'un söylevi 
gergin sinirleri hiç olmazsa biraz sü
kCına ve rahatlığa götürebiliyor.> 

l~te bozuk ifadeli ve vuzuh •ız ol
d11tu kadar hataları da bolca bir ı.ıim_ 
le örneği. 

cDiinya salahiyetleri> bize bir ter
cüme kokusu duyuruyor. Fransızca 

«Auroritb sözünün bütün şumuliyle, 

kullanılan bu «salahiyet> kelimesi 
türkçede bu kadar geniş bir manaya 
:)<Jhib değildir. Çünkü safrhiyet ko
nu~maz, salahiyet salJJbi adam konu
şur. Hiç olnıa;::;a «sal:ılıiyetli> konu-
şırr. 

Konuşmak fiilinin ismi masdar ya_ 
pılarak «konuşup ıeJ,Jine solwlm:ısı 

da tenafür doğuruyor ve kulağa hoş 

gelmiyor. Aynı manayı ifrıde eden «ko-
nuşma> ismi masdarr yerine bu şeklin 
kullanrlmasrna lüzum ve ihtiyaç yok· 
tur. 

Sonra «konu§U§J> müfred olduğu 
halde cifade t:ırzlan» cemi halinde kul
lanrlmrştrr. 

«Ürküntü geçirmek> tabiri de ho
şa gitmiyor. Sonra csoıı on giim.liin 
denmekle fiilin de~·am etmekte olduğu 
anlatılmıştır. Şu halde «geçiren> değil 
«geçirmekte olan> denmek icab eder-
di. Ancak bu sefer de geçirmek fiili ye
rinde kull:ınrlrfJış olmıyacaktr. 

cGergin sinirleri hiç olmazsa bir TAKl'iM 
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1355 

........ 
~ az sükuna ve r:ıhatlTğa götürebilir> ! J ciimle parçasrnda gergin sıfatrnrn ud-

10 Eylül 

Hidrellez 

1352 

141 

- Başvekil İsmet İnönü şark vilayetlerinde bir 
tetkik seyahatine çıktı (9J2) 

' dr bir srfat kııllanrlmsk ve mesela cger
t gin slnirleri biraz yumuşatmak> tar
• 1 zında bir ifade ile, imajda de~·amırlık 

* 
temin edilmek icab ederdi. Halbuki 

• I 
- Vanda Atatürk heykelinin küşad resmi yaprldr ' 

Güne§in doğması 5,48 / (932) : 

i ,, batması 18,07 1 t 

«sinirlerın rahatlığa götüriilnıesı> ta
biri ile k:ısdedilen halet eyice ifade 
edilmiş olmuyor. Gaye sinirlerin raha
ta ermesi değil sinirlerin teskin edil· 
mesi/e insanların rahatlığa kavuşması
dır. -------------------------------l 

Profesör Nimbus'ün maceraları: Kedinin ku§ıı kapmaması nasıl temin edilir? (Le journal'den) 

Doğu vilayetlerinde 
--

Umumi müf ettis B. Tahsin Uzer 
' '!'.!.ıi 

işlerinin durmadan ilerledİğJ.JP 
· de tJ Burada bır 
ktadır· 

desi yapıtına.. bir 
Erzurum, 22 (A. A.) - Müfettişlik 

doğu mıntakasındaki gezisinden dönen 
üçüncü umumi müfettiş Tahsin Uzer, 
gezisi hakkındaki intibamı Anadolu 
ajansı muhabirine şu suretle anlatmış-

yakında küçuk bet 
Karakösede oıı 

t .. k tenviratınl . 
rı "reııı 
bayramında to bUrP tır: 

Doğu illerimizde yer yer kalkınma 
ve genişleme hareket ve faaliyetlerine 
memnuniyetle şahid oldum. Bilhassa 
yol ve yapı işleri süratle ilerlemekte_ 
dir. 

Burada da 1--ı. Yapı ır 

Transit yolu da bu meyandadır. Ye
ni kurulan Patnus kazası merkezinde 
hükümet dairesi inşaatı bir aya kadar 
üzeri örtülmüş bir hale getirilecektir. 

Kastamonide zelzele 
Kastamoni, 22 (A.A.) - Dün saat 

13.50 de cenubtan gelen ve beş saniye 

devam eden şiddetli bir zelzele olmuş

tur. 

Saat H.44 de dört saniye süren ve 

gene cenubtan gelen ikinci bir zelzele 

daha olmuş ve sarsıntının şiddetinden 

bazı duvarlar çatlanuştır. 

Sinob' da ve Ç.ankırı da da zelze1«· 

Sinob, 22 (A.A.) - Dün saat 13,35 

de ve 15.4 de şiddetli fakat az devam

lı iki zelzele olmuştur. Zarar yoktur. .... 
Çnnkrn, 22 (A.A.) - Bu gece yeni· 

den iki ı>ar wıntı olmuştur. Bunlarla 24 
saatte duyulan sarsrntı altıyı bulmuş

tur. 

Dahiliye tayinleri 
Niksar kaymakamlığına Korkuteli 

kaymakamı Pertev Balmumcunun, Mut
ki kaymakamlığına Niksar kaymakamı 
Zeki Şükrü Uğurtanın, Alanya kayma

kamlığına Mecitözü kaymal:amı Fazıl 

Özsöy, Eruh kaymakamlığına Hasan· 
kale kaymakamı Avni Dümerin, Nazi

miye kaymakamlığma Alanya kayma

kamı Hami Arıkanın, Ovacık kayma· 
kamlığrna Bafra kaymakamı Abdülka

dir Sl'izerin, Bulancak kaymal;amlığına 
Serik kaymakamı Şevket Gürkanın, 

Kcskir, kaymakamlığına Çubuk kayma

kamı Ekreın Anrtın, Kızılcahamam 

kaymakamlığına Koçhisar kaymakamı 

Vasfi Kulçakın yeniden ve naklen ta
yinleri yüksek tasdikten çıkmıştır. 

===== --

orta mektep . ~' 
seri olan yen• O: 
riyet bayraıı>ıtl 1 ~ 

1
, B da ayrıca 

ura fe 
ı sı jlc sıhhi ve bİ 
\ bamaının inşaa~ 

1 
Karsdı ara.ı~ 

rinin arkası alı 

İstanbul gazeteleri
nin birinde bir meslek
taş, muhtelif yüksek 
mekteplerin Ankaraya 
nııkledilmekte ve edile
cek olmaları dolayısiyle 
yazdığı bir yazıda, 1stnn· 
bul gibi nüfusu 800 bi
ne yaklaşan bir şehrin 
yiiksek mekteplere olan 
ihtiyacına işaret ediyor 
ve hükilmct merkezinin 
bu neviden mektepler 
kazanm:ısı faydalı oldu
ğunu kaydetmekle be-

Yüksek Ziraat, Maliye 
gibi hepsi yatılı ve ü.c
retsiz olan mekteplerdır. 

Bir nevi taahhütle 
girilen ve muayyen der& 
seneleri devamınca tale· 
benin cep harçlığına va• 
rıncaya kadar bütün nıas 
rafları devlete ait ola
mak üzere içinde tahsil 
edilen bu mektepleri is
tediği ve kendine elve· 
rişli olan yerlerde ku~· 
mak devletin en tabii bır 
hakkıdır. 

raber, giden mekteJ?lerin 
yerinde yakında lstan· 
bulda yenilerinin tesis 
edileceği ümidini göste
riyor. 

Bu yazıda küçük bir 
noktanın açıklanmamış 
kalması hakikatte haksız 
olan şikayete zahiri bir 
doğruluk manzarası ver
diği için bu noktacığı 
kaydetmeden geçemeye
ceğiz. 

Ankaraya nakledilen 
mektuplar, zikrettiğimiz 
yazı sahibinin de isimle· 
rini kaydettiği gibi: 
Harbiye, Mülkiye, Or· 
nıan, Baytar, Kadastıro, 

Harbiye veya Mül
kiye mektebinin fstan
bul<la veya Ankarada bu· 
lunuşundan 1stanbulun 
tahsil bakımından kaza· 
nacağı ve kaybedecegi 
hiç bir şey yoktur. Me.rn
ieketin her tarafroc?an 
gelen gençlerin koynun
da toplanchkları bu mek
teplerde İstanbulun ço· 
cuklan, bu gün gibi ya-
rmda, ve yine ayni nı•• 
oetler içinde okumak ırn· 
1'-anrna sahih olacaklar· 
dır. Yüksek tahsil genç· 
ligi, ana ve babasının y~· 
nından ayrılamayan ~~
ni mini yavrulardan mu· 
rekkep olmadığına ~öre 



L 

iNGlLTERE 
lngilıere, on sekizinci asırda 

r devlet ve on dokuzuncu asrın 
Yarısında bir büyük devlet idi. 

n dokuzuncu asrın ikinci yarı
ndan itibaren, lngiltere, büyü~-
~vlet çerçevesini parçalıyara.~ 
ıhanm yegane "cihan devletı 
mak yolunu tutmuştur. ôyle kı 
iJyük Britanya imparatoıluğ~. 
sanlığın ~imdiye kadar tanıdrgı 

111paratorlukların hem en büyü -
iJ, hem de, imparatorluk idare 
tmek hakımmdan. bunlımn hep

ainin bir zübdesidir. 
Bu baş döndiirücfJ yükseliş 

"Rule Britannia'' ve "right oı 
14'rong, my country!'' siar/aTI o;a
yeslndc mümkün olmuştur. 

Geçen yaumrzda da söyledili· 
lh:z gibi, Büyük Britarıya. l~v~a
ratorluğ u anP.losakson bırlıg ın· 
tlen kuvv~t almaktttdır ve ''Amc
lilca Bir/esik Devletleri" b11 birli· 
le. her bakımdan dahildirf Pr, 

Bundan baçka. imparatorluk. ~e
rek müstemlekelerinin serveti"?<' 
ıerek Felemenk ve Portekiz ve 
terekse lskandinavya memleket
lerinin tam bir müzaheretine da-
1anmaktadır. 

Bu saydığımız memleketlerin 
ırıenkul ve gayri menkul servetle
" ile topladıkları nüfus yığınları
., göz önüne getirecek olsak 
• dünvamn tamamı bir hİ!<>seli ~ir 
iet olsa, _ hisselerin % 15 inden 
fazlası Britanya imparatorlu~u 
tara/ından temsil edilmekte olan 
~unun elinde demektir. 

iste lngiltereyi bir süper - dev
let kılan ve ona bütün bir cihan 
1117.ammı temsil ettiern keyfiyet. 
6udur. 

Cihan krizinden önce. dlinya
daki bütün poliçelerinin eninde 
"e sonunda city'de kabule arzo
lunmaları ve dünyadaki bDtün pa
raların sterling'in emir v~ lr_u: 
mandası altında yürümelerı gıbı 
~ahiri deliller, Britanya impsra -
torluğunun hııdrıdsuz ve cvrnescl 
nüfuzunu elle tııtulur gibi i. bat 
edivordu. Krizden beri, bu zahiri 
'deliller ortadan kalkmış olmakla 
'1craber aslında baki kalmıslardır. 
f ngi/tere, bugüne bugü~ •. cihan t~
carctinc cilıan ekonomısınc ve cı
fıan malfyesine. gene lıakimdir. 
'Tabi1 Amerikamn yardımı SD}'l'· 

cinde' fakat bu ikisini biribirin -
~en ~yırmanrn doğru olmadığım, 
tcrPn yazımızda söylemiştik. 

iste ingiliz donanması, bu nü
'''?. ve kudretin bekçisi, dünyada
t; bütün geçid noktaTarının . cld? 
)11t11lması bu nüfuz ve kudrctrn kı
t;,1; ve İngiliz diolomasisi de bu 
tıüfuz ve kudretin sıyass,.ıdır. 

Daha fazla değil, yalnız yüz 
.. •nelik cihan tarilıir.i tetkik ede::· 
Sek .. .. .. k · her memleket bı-' , gorııruz ı, . . 
'davette lngilteıe aleyhındekı te-
ccmmuun basında bulunsa bile, 
sonunda, irı1:iliz dostluğu~u ~ra. -
rnayı kendine gaye bılmıstır. 
l'rf cmlcketlcrin hayatında en çok 
hoşa gitmiş, en çok al~ıdanm!ş• 
"e _ eğer 7.amanr iyi intıhsb ed~l
llli~ e - onlara c;n çok k§r getıı-. .,. o-
'111İı:: olan opuırüniım. ınf!ı ız P 
titik~sı yapmak kararı olmuştur. 

Mesela. dün lngiltereye ~ar
fi harb etmiş olan ve dün l~gılte
renin gazab ve cezasına ugrayan 
b• .. b"'tün hare· rr Almanya. bııs:un u 
'lret1crinde, lngiltcreyi kııdırma-
mayı esas tanımaktadır. Ve ne şu_p
h? ki, eğer Avrupa .muv~ıencsı
nın 1918\'"nuahedelerıne g_ore. d~
"am cdemiyeceği kararı, ılk, ın.g•: 
lizlcriır kalasrnda hasıl olsa ıdı, 
bu1:ünkü Avrupa durumuna asi 
imkan olamazdı. Almanyanın yer
SBİl/cs hükiımlerinden ve bag~a
l'lndan hfrer birer kurtulm?sı, ın
.gılfa· diplomasisinin. kendı cep
lıeı::ine taze kuvvetler scvketme
si ı;;.,,;mrından ileri ~cimi tir. 

' Binaenaleyh, yeni Alm~nY.8• -
ıım. daha aoğduğu gün '!1gılız 
poı · · ··ası yapması ile, lngıltere-
11İn bu yeni Almanyanın doguşu_
~a kolylaştırması, aynı hidisenın 
Yaıı• ve "tura" tıra/Jarıdır. Za-

ten İngiliz politikası, ekseriyetle, 
ağliıb ettiği düşmanlara, umu • 

:iyetle de bükemediği kola kar
müsamaha ile hareket eder. 

~~70 mağlubu Fransaya karşı da. 
böyle yapmıştı. . "' ... 

l 'it ıe'nin cihan politikası 
ngı e 'k' 

hakkında burada yalnız ı ı ~e~e-
/eyi kısaca işaret etmekle ıktrla 
edeceğiz. · 1· 

Bunlardan birisi, kapıt~ ızme 

k tu .. rlü sekillerde tecellı eden 
arşı ... . d .. 

hücumları defetmek dıge~ı . e ~o-
miirgeler mesefe-.ine yem bır ıs-
tik1tmet vermektir. .. .. .. . 

Biraz düsünülür e. gorul~r kı 
kopitalizme merkezlik ctmı~ ve 
çömiirgeleri sayesinde b111{unkü 
essiz mt>vkiine eri.~miş ~;~ de,•le -
tin. kendi drş politıkası ıçın bun· 
lartf ım mühim davaları olamaz ... 

KapitaliT,me karsı yapılan h~
cumların deli politikasın_ı. ko~u-
1tizm vr. f a-.izm IR<>ile1erme suren 
cereyanları biribirine karşı k~llan· 
mak ve biribirinc tahrib cttırmek 
esasında görüyoruz. Bi~ umum1 
harha yol acmamak şartıvle, bu 

·bi miiratfelelr.rin vıık1111 ve de
!~mı. bunların kendi ,. .. 1; '!_8 velr
rini vani az yahrıd çok nısbC"ttc 
antikapitalist oldukla~ım !muta -
rak bir tarafın antila~ıst dı er ta
rafın da antikrımiini-.t olma.;ına 
yardım cylemt>ktcdir. Bu ise, hl'~ 
kapitalizm'e karşı yanıltın 7~
cumlarrn durmaçı hl'm de bu ııı
cumu yaptın harrketlerin. ve drıl~
yısivlr tehlikelerin lokalıu edıl-
me idir. . 

Sömürgeler mc ele İ?e ven-
/en yeni istikamete gclınce, bu
nu da ''Hind yasası., ve Mısırla v,a
pılan yeni muahede yshud lra~ a 
verilen şekilden anlıyoruz. lngıl
terenin yaptığı bütün b~ an!aşn:a
lar geniş bir toleran~ z.ıhn~y~tıne 
dayanmaktadır. Bellı kı. mı/lı kur
tuluş cereyanının icabmda bir 
karşı kuvvet olac~~ı a~la ıl~rak 
bunun önüne gcçılmck ı t<~nıyor. 
Çünkü ''mi111 kurtulus" cere}'a -
nından lngiltere ve Fransa aley
hine ; tilade etmek istiyenler, pek 
çoktur. 

Bir kere, "milli kurtulus'' ha -
rcketine mevzu olan memleketle
rin k endileri vardrı. Bundım b Ş'
ka, ]nponya, Sovyet - Ru _ra. lta.1-
ya ve Almanya. Jı p mı/1 tlerın 
''milli kurtulu~·· Iarına yardım et
mek iddia ındadırlar. 

Sovyct - Rıı"ya ile T i'rkiye ~
ra mda ilk gününden b ri tecss~ı . 
etmi olan dostluk; Mancurıyı 
kendilerine ekledikten onrs ]a
ponys'nın Çin milli kurt.uluşunu 
kendi görüşüne göre ~emın .etme
si teşebbüsleri; ltalya nın bı.r yan
dan Etyopya istiklaline nıhaY,et 
verirken diğer taraltan Mısır m 

Rdllg"ı davasını k11rcalaması, I n-
az •• d k' .. 

iltere'ye sömiiıge~cr ısın c ı go-
g_, - .,. dep.'Tiçdirtmış olan kuvvet-
ruşunı . 
li sebeblerdır. . 

Buna ayrıca, "hammaddelcrı!1 

d h dilane l'C daha rasyonel bır 
8 B •• k" 

şekilde herkes~n. ış~lı~a ıned a~:e~ 
dilmesi'' niyetını ı ave e er 
bu bahsi de şimdilik burada ka-
patmış oluruz. 

,,. "' 
lngiltere'nin politikasına e a 

te~kil eden bu iki noktanın ~un -
dan sonraki inki l/ruma, suphe
siz salıid olacagız. Şımdılık . ~u 

l't'k 11 n Avrupa ve Akd nı e 
po11 . .. 'd d 
aiti birkaç husıı iyeti uzerın u 

ralım: .. 
Jngiltere. Avrupa'da reıım 

ri karsı ksr~ıya g tirdik n on -

a batı" Jel ine çalı abilecck bir r ' Y •• 

muvazeneyi. teşekkul etmek ı tı-
dadını gösteren bloklar çözm k 
yaJıud gevşetmek e a ında bul • 
maktadır. Bunun içindır ki, bazı 
memleketleri, ~u yahud u blokun 
direkt tesirinden çekerek, kendi 
dostlu unun tesiri alt a almağa 
çalışmaktadır. Dikka_t 'k~kilirs:·. bu 
memleketler, ya polıtı om ıne
ıonlarda malsal rolü oynamakta 

ULUS 

Fraıı ·ada 
\ t•niden hir grev lıareketi 

Paria, 22 (A.A.) - Robentstur Ku
vang dokuma fabrikalarının makinist 
ve tofôrleri ücretlerinin artınlmaaını is· 
temitler ve çarşambaya kadar talclılerl 
yerine getirilmediğı takdirde bütün ma
kinalan durduracaklannı bildirmişler

dir. Bu grev takdirinde 60 bın ilÇt ıı· 
siz kalacaktır. .... "' 

Pans, 22 (A A.) - Tolon'daki de· 
nh: tezgahları i§çileri greve devam et· 
meye karar vennitlcrdır. 

SON DAKiKA: 

LL 

UZAK ŞARK' DA: 

Japon tahkik komiMymm 
Pakhoi'da 

Şanghay, 22 (A.A.) - Yedi harb 

remiai ve askeri kıtaların himayesi al
tında bulunan japon konsolosluk mll· 
me11illeri, japon cczacrsı Enakao'nun 
katli hakkında tahkikatta bulunmak ll· 
zere bugun Pakhoi'ye gelmiglerdir. Çin 
tahkık komisyonu bir Çin kruvazörU
nlln himayesi altında bulunan ''Fuan" 
vapuriyle gclmit ve aynı autta karayı 
çıkmıştır. 

~ aml>1e kararının ltalyada aki ·leri 
Roma, 22 (A.A.) - Salihiyetli mah· 

filler, Mılletlcr Ccmıyctınin salihiyet· 
teri tetkılc komitesinin Hal>cıistan me· 
selesini Lahey divanına havale etmek 
için vermiş olduğu karardan sonra mil
letleraraııı vaziyetin Meta bir çıkına:ı:a 
ginn olduğunu aöylcmektedır. Bu 

mahfiller, İtalyanın asamble tarafından 

Habcgistan hakkında alınacak nihai ka

ran tam bir kayıdsıdık ile beklemekte 

olduğunu ve Milletler Cemiyetine kal")I 

hareketini bu karardan aonra tesblt e

deceğini Uftve eylemektedirler. 

İspanyol Verdun'u M adrid önlerinde olacak 
Madr id. 22 (A A ) - 25 ihtHalcl 

tay} arcsi Madrid Uzcrindr.n uçarak 
halka payitahta pek yakında taarruz 
cdıleceğıni bildiren beyannameler at· 
m lan uzcrine hilkilmet kuvvetleri ye
ni askere alınanlara durmadan talim
ler yaptırmakta, Madridi çeviren bD· 
tUn cephelerde siperlerini takviye et• 
mektcdirler. B. Largo K bı1lcro ile ge
neral Acensio'nun talebi Urcrinc Bar
ıclondan Madrlde aiUh ve mUhimrnat 
ıevkcdilmektcdir. 

Askeri mü ahld1cr, Madrid mu
harcbcslnın kati olllca mı ad •lemckte
dirler. Gazeteler bir ispanyol Verdun 
muhaı ebe sinden bahsediyorlar. Aslier, 

Tage vadisi yolu ile yani Napo1conun 
ukcrlcrinin 1808 senesinde takib etmif 

oldukları aynı yoldan Ml\drldi latl\A et
mek maksadiyle Talavera cephesinde· 
ki gayretleılni arttırmaktadırlar. 

HUkUmet, Madı id tehrinin yiyecek· 

siz kalmıyacağınr, çUnkü isilcrin en 1-
lerl mevzilerine '40 kilometre mesafede 
bulunan Vatanıiya • AranJUZ dcmlryolu 

vaaıtasiylc erzak cctl>I mUmkUn o1ıca
lını be) an etmektedir. Madrid'in ti· 
malindekl biltUn da lardı hUkUmct ikuv
vetlcrinin m vzilerı pek aa~lam olup 

timdiden bu yUkıck mıntakalarda kıt· 
lama hazıı lıklarına b flanılmıştu, 

Sporcularınız şerefine verilen supe 
osk'ova. 2 

Bırlı ı Halk komiserleri meclisıne baf
h beden tcrbıyeıi ve spor komlteal dlin 

ak am türk sporcuları ercfıne hır ıu

pc vermiştir Supede tilrk misafırl r. 
B J? rruh Alkend, Turki~ e Bu> ük el· 

çılı i rek nı, dıı lıakanlı ı birinci do· 

u d ıre i dırekt rU B Zukerm n, dış 

b k nlı ı erk:inı, •ı or ul r, m tuuııt 

mü c illeri ve diğer b zı kimseler \la· 
zır bulunmuflardır. 

Çok aamimt eeçen aupede Sovyetler 
Birh 1 halk komiserleri reis vekili B. 
Antipof bulunmu, ve tUrk ıporcularr
nı B Molotofun s 1 ı l rını tcbli et· 
mi tır. TUrk lıeyctl rc\si B. Cevdet Ke-
rlm te kkUr lcrini n rzını ı·i ca. ctmit
ve kar ılıklı do tluk nutu lnrivlc top
lantı geç vakte kadar devam etmiftir. 

Akdeniz enıniyeti • • 
ıçın 

B. S. Hor'un nutku ve Joumale d'İtalyanm bir yazısı 
Londra, 22 (A.A.) - Akdcmz td-

tıı s yahatınden d nen Sır mue Hoı, 
matbuata ıu bc~an tta bulunmu tur : 

• lngıltere, Maltayı bır ııtınad nok
tası olarak kullanmaktan hı~ bir zam n 

vaz gcçmıyecektır. 
Brıtanya bukümctı, Akdenizd ki 

kuvvetlerın muvaı:cnesınl, ımparatorlu
ğun mudafaa hatlanru emnıyet altına a
lauılmek içın, yeni duruma uydurmak 
arzusundadır. Kıbrıs ad sının suel ba
lomdan ıstikbali de tetkık cdılmekt dır." 

Sir Samuel Hor, hundan ıonra, im
paratorluk mUdafaa hatlarının hınıa
yesı hakk nda inellız kararının hıç bır 
lmnaeye karşı tehdıdı tazammun etm • 
dı ını kaydet mı ve demıştir ki : 

.. _ Zıra, 1talyan matbuatında, in-

yahud bir harb vukurında geçid 
noktası teskil eylemektedir. 

Bu ur tle, blokların lccndile _ 
rine ıüvenlcri .azalmakta ve harb 
ihtima/lerı tecıle u ramaktsdır. 

Akdeni 'de i e, lngiltere'yi, 
bu denizin bilha a ark kı ım1a
ım.da büyük bir I slıyet halinde 
gorüyoruz: Yenı do. ~foklar ve ye
m bazlar arıyor. Bızım/e yeniden 
tesis ettiıri do tluk münasebetle
ri, onun bu politılcasının ağlam 
bir mihveri olsa ~erektir. 

• • • 
Avrupa ve cihan politikası hak

.kında umumi bir görüş vermek is
teyen yaıı serimizi, şimdilik bu
rad• bitireceğiz. 

BURHAN BELGE 

gıltercnin Akdcnız sıyaaaaına bir vuzuh 
vermesı ve dı r Akd nız dcvlctlenne 
ve bu rada Fransa ıle ltnlya:ya beya
natta bulunması la ııngclcce i hakkın
da makaleler okııyonım. Böyle bir be
yanata luzurn goııtenlm ı mutl k bir 
ıuitefchh ım mevcud oldu tunu iııpat e
der. Akdcnızdc yeni hiç bir sıyaaamız 
yoktur. Sıyasal hatta h reketimu dc~it· 
mcmiıtir." 

Roma, 22 (A A ) - jourMlc d'haı. 
ya ga ete ı, Sır Sanıııel llor'un Londra.. 
ya dönmcııı munascbctıylc, 1ngiherenin 
Akdeniz il) asa ı hakkında hır makale 
neşretmııtır. 

Ga ete dıyor ki: 

Kıral Edvard do u J\kd niz memlc· 

k ti rini aynı zamanda ziyaret ederek 

ııyasal bir faaliyette bulunmuıtur. ln

i:ılt re Akdenlzde aılahlanayor. 1talya, 

in&ılız h zırlıklarını ıUkönetlc ve fakat 

al ah olarak takib cdıyor. Hab f an

la ma lı ı canaaımi kı ıngıhz ıryauıını 

hatırında tutan halya, ıncılııı: gazabının 

ne aman geç celıni ve !ngllterenin 

s~kUlasyonu nerede baıtıyaca6:ını me
rak etmektcdır. 

Fon Noyrat avda 
Budapcıtc, 22 (A A.) - Alman d11 

bakanı von Noyrat, Naıb Amiral Horti
nin davetiyle &cyık avı yapmak Uııere 

Budapeıte cıvarınd.ald G6d8ll8 ptoeuna 
cıtmııtir. 

:)AYFA 3 

ÇRKOSLOVAKYA'DAı 

Fon Papen U ..... erna altı 
koııu§madı 

Prag, 22 (A.A.) 
- Almanyanın Vi· 
yana büyük elçisi 
Fon Papen ile Çek 
ziraat partisı reısi 

B. Sera'nın Kar
patlarda mulikat
ta lıulunduğuna 

dair çıkan haber
ler aalahiyetli mah 
fillerde yalanlan· 
maktadır. Seran 
Karpatlarda tcsa-

dlıfi olarak Fon Pa- Fon Papcn 
pcn İle aynı zamanda bulunmuştur. F. 
aasen Fon Papcn ile herhangi bir Çek 
politib adamının göruımcai asla deı t)lf 
edilmiş değıldir. 

FRANSA'DA: 

Prof. Jt·z lıatw~ clt·lt·~rliğini 
yapanıı)acak 

Paria. 22 (A. 
A.) - Necqinin 
eski hukuk mü
pviri B. Jcz , ha
bct delegesi sı
fatiylc milletler 
cemiyeti top
lanttaına ittlrak 
etmiyecektir. 
Fransız hUk<l 

meti Franaada
ld resmi memu
riyetinin Neca
ıinln Cenevre 
deltıelilı!i ile telif 
Jeı:'e bildirmiıtir. 

Dr /H 
editcuu> ~ccgıııi B. 

H. Rasticl Hclgrada gidiyor 

Paris, 22 (A.A.) - Yuıoslavya baı
bakanının <Uvcti Uzerinc franaı-ı ticaret 
bakam B. Bastid ticaret panayınnın •· 
çılma11 münasebetiyle 14 lıirincl teşrin· 
de Zagrc\ı'e gidecektir. B. Bastid Bel· 
gnda da uğnyacak ve orada lki mem· 
lcket arasındaki ekonomik mUnn ebatı 
ıeniıletmek hususunda baıbakan ıle 
eörU.t cektır. 

B. Tiıüle. ı~o nun 
~ılılıati 

lf nsıa ne ilt• iHmcAe mnlıkfmı 
olcl n~urm (;) Iİ) or 

Senmoris, 22 (A. A ) - Dün ncırc
dılen ııhat lıUltenlnde 96yle denihyor: 

"Yapılan umumt munycncler B. 1'i
tUlcskonun ba lan ıcı geçen tcmmıı.ı 
ayının son günlerine teııadlıf eden ve 
kendilı inden birdenhlre ara mı göa. 

teren bir hastalı 111 neticesi olnn had 
fakruddemden muıtarib oldu unu lıe· 
yana mliaaiddir. Kan nakli netkeainde 
mllphede olunan kan reaksiyonları hu· 
tanın lehinde ve onun henll veh meti
ni muhafaza eden aıhi va ıyetind sa· 
ISh husulUnU Umid r.ttirccek mahiyet· 
tedir . ., 

Pariı - Soir ga ctcııinin hu usi mu· 
habiri Jus Soervin iııe B. Tlttıleskonun 
zehirlenmiş olduğu iddiasında 11nr et
mekte ve bunu ispat edecek ortada yır
mi vcıika bulundu unu söylemektedır. 
B Soervin, dcmittlr ki· 

B. 'tıtüleako, her zaman: «Doıt hır 
hükumetin banil vermit olduğu m ın_ 
mat sayesinde neye mahkOm olduğumu 
biliyorum. Beni zehirle oldllrmiye mah
k(\m etmi ler. Romanyada son seneler 
içinde vukua gelmiı olan siyast cini• 
yetlerden ıonra benı kurşunla veya hın• 
çerle aldUrmek bllyilk bir rezalet ola· 
ca~ından dU,manlarımın beni zehirle 
mahirce öldurmek iıtemelcri gayet tL 
bltdir, ÖhlmUm, muhtel olan sıhhatime 
hamledilecek ve bu suretle her ıey ört 
bu dllmit olacalctır.ıt deme rf itiyad e• 
dinmi idl, 

B. Tıtilleakonun sıhhati San Mor· 
tis'e geldıli gUndenberı gittikçe bo. 

zulmaktadır, Romen devlet adımının 

l kanında milimetre mlkibı batını bet 
milyon kırm111 kUreyvat yerine bir 
mılyon vardır ve B. Soervin'c g8re kcn• 
diaınl kurtarmak lmkinı yoktur. 

• 



' 

~S~A-Yf~·~A~·4~~111m1!!!!!!!!!!9--~~~ ...... --~-------------"'!"F------~~~=-U~LUS~~~~!!!!!!!!'-----~!!!!'!!'!!~~~~~---~~;;;_~~~--=· 
utukıar 

:Bihli yograf ya 

ÜLKÜ 
HAALKEVLERl MECMUASI 

Ülkü, eylül tarihli 43 üncü sayısiyle 
ekizinci cildinin ilk nüshasını vermiş 

olmaktadır. 

Şimdiye kadar ağır başlı ve ciddi bir 
kültür mecmuası aıfatiyle, ilk çıktığı 

gündenberi büyük bir intizam ve olgun
lukla neşir hayatına devam etmi§ ve bu 
aahada çok değerli hizmetlerde bulun· 
muş olan bu emekli mecmua, geçen sa
yısın dan itibaren yeni bir hüviyete bil· 
ıünmüş ve değeri bir kat daha artmı • 
tır. 

İlmi otoritesi herkesçe tanınmış o
lan Fuat Köprülü'nün idaresi altında 

yeniden muharrir kadrolarını organize 
etmiş olan mecmua, geçen sayısı gibi 
bu sayısında da, hakikaten bütün ay
dınlarımızı tatmin edecek bir mükem· 
meliyet manzarası göstermektedir. 

Ayın en mühim ilmi, içtimai ve si
yasi hadiselerini tetkike büyük bir ehe
miyet veren Ülkü'nün bu sayısın1a Dil 
Kurultayı çalışmaları hususi bir itina 
ile takib edilmiştir. Falih Rıfkı'nın "Dil 
Kurultayı" başlıklı bir müsahabesiyle 
başlıyan eylfıl sayısında üçüncü dil ku
rultayı zabıtları, güneş dil teorisi, dil 
karşılaştırmaları komisyonu raporu, 
Başkan'ın kapanma nutku bulunmakta· 
dır. 

Bu kısımdan başka mecmuanın 
zıları şöyle sıralanmaktadır: 

Ali Nihad Tarhan, "İran halk 

ya-

ede-

biyatı", profesör A. Metz "Orta zaman 

türk - islam dünyasında ticaret {çevi· 

ren Cemal Köprülü,), Abdülbaki Gölpı

narlı ''Yunus'un mesleği'', A. Caferoğ· 

Ayasofya kütüphanesinde yazma bir 

Sırp liıgati münasebetiyle, Nahid Sırrı; 

''Bir Büyük Elçinin mektublan", Dok• 

tor M. Hayri OrgüLıü "kadın hukuku", 

M. Şerefc!tin Yaltkaya "Biruni'nin bir 

kitabı", Ezio Bartalini "Cenevre devlet 

arşivindeki türkçe vesikalar, Hikılye: 

Rip Van Winkle {yazan: Washington 

İrving, çeviren Kasım Gülek),, 

Bibliyografya kısmında bir alman e
seri hakkında Fuad Köprülünün bir 

tahlili, Tekin AJp'ın "Kemalizm'' hak· 

kında Ömer Barkan'ın bir yazısı, A. 

Caferoğlu'nun Orta Asya üniversitesi 
bülteni Üzerinde bir tenkidi vardır. 

Bundan başka arkeoloji haberleri 

kısmında, Alacahöyük, Yazılıkaya, Ku

sra köyü, Bergama, Alpullu kazılariy· 

le Oslo kongresinde Alacahöyük kazı

lan hakkında türk mümessillerinin be
yanatı. 

· Görüldüğü gibi, mevzuları çok mü

tenevvi olan bu sayıda bilhassa tarih ve 
dil tetkikleri birinci planda bir yer iş
gal etmektedir. 

Ülküyü biıtün aydınlarımıza tavsi
yeyi bir borç biliriz. 

Kaloriferli - konforlu 

I""" iralı1{ Daire 
Yenişehir, Yugoslavya sefareti 

yanında geniş 7 odalı mutbah, ofis 
ve çamaşırhaneden ibaret konfor· 
lu kaloriferli, manzaı alı bir daire 
kiralıktır. 

Ayrıca garajı da vardır. 

TUR.k-YUNAN DOSTLUGU 
le ve dış bakanlarımızın Atina'yı ziyaretleri ve orotla yunan lıükii.met reisiyle yaptıklan gö
rii~meler dolayısiyle yunan gazeteleri iki memleketin dostluk ve birliğini tebmüz ettiren yazı
lar yazmışlardır. Kom§U memleketten gelen bu dost •esleri lnıaca okurlarımıza ifittirmek 

istiyoruz: 
Le Messageı D' Athenesde M. Moskopulos yazıyor: 
Yunanistanın dostu ve müttefiki Türkiyenin dış siyaseti

ni idare eden muhterem diplomat, Milletler Cemiyeti toplan· 
tısına iştirak etmek üzere Cenevreye giderken, maruf tabi
riyle görüş teatisinde bulunmak ve günün milletlerarası mese
leleri üzerinde konuşmak üzere B. Metaksasla temas etmek 
istemiştir. 

Bu defa, Türkiye dış bakanının geçişi, geçen sene yunan 
donanmasının !stanbulda türk filosuna yaptığı ziyareti iade 
için türk donanmasının ilk teşrinde yunan sularına geleceği 
hakkında verilen bir haberin ertesinde vukua gelmektedir. 

Bütün müşterek menfaatleri dost geçinmelerini icab etti
ren iki memleketi biribirinden ayırmış olan uzun bir ihtilaf • 
Jar devresinden sonra, harbın ertesinde Türkiye ile Yunanis
tanın yakınlaşmasının ehemiyetini tebarüz ettiren, iki mem -
leketi ve iki milleti birleştiren samimi münasebetlerin tabii 
bir tezahürüdür bu. 

30 ilkteşrin 1930 da akdedilen yunan • türk muahedesiyle 
bunun eki olan deniz sliahlarrnın tahdidi protokolu, 9 şubat 
1934 Balkan paktının mesud bir genişlemesini teşkil eden 14 
eyJCıl 1933 tarihli türk - yunan paktı, haklı olarak, harbsonrası· 
nın en mühim hadisesi telakki edilmişti. 

JJlazinin lıat.alarıntları diiniilmii~t iir: 

Bu muahedeler, mazinin hatalarını ve bunların meşum ne• 
ticelerini tasdik etmek cesaretini göstermiş olan milletler a .. 
rasındaki samimi anlaşmak arzusunun nelere kadir olduğunu 
göstermek için misal diye zikredilmişlerdir. 

Daha on sekizinci asrın sonlarında her iki millete mensup 
münevver tarafından tahayyül edilmiş, yüz seneden fazla bir 
zamandanberi türk ve yunan devlet adamları tarafından arzu 
edilmiş olan ve iki milletin iradelerinden müstakil engellerle 
ve yahud bir kenara çekilmesi doğru olacak düşüncelerle kar
şılaşmış olan türk - yunan anlaşması altı ıenedenberi millet
lerarası diplomasi sahasında batın sayılır vakadır. Bu anlaş. 
ma cenubu şarki Avrupa köşesinde ve 9arki Akdeniz havza • 
ıında bir nizam ve sulh garantisi teşkil etmektedir. 

Rüştü Aras'ın ziyareti iki milleti bağlayan samimt dost
luğun tabii bir tezahürüdür. Bu, dış politikaları bu derece bi· 
ribirinin aynı olan iki memleketin devlet adamları için lüzum
lu olan muvakkat görüşmelerden biridir. 

Dostluk kuvvetleniyor: 

Elefteron Vima'dan: 
Yunan milleti, iki memleket arasındaki dostluğun Kuvvet

lenmesine yaptığı büyük hizmetler için kendisini pek sevdi • 
ği tUrk hükUmetinin dı~ bakanını arasında karşılamakla bil • 
hassa bahtiyardır. Bu dostluk rejimi günden güne daha sağ • 
lamlaşmaktadrr. İki milletin hükümetlerini, maziyi unutmaya 
ve aralarında.ki askılı meselelerin hepsini dostça halletmek ka• 
rarını verdikleri zamandanberi, politikalarının bu yeni aldığı 
istikametten asla pişmanlık getirmemişlerdir. Bu yeni poli
t~kanın doğruluğu hususunda hi!:bir zaman bir tereddüd ge
çırmemişlerdir. Her iki hükümet de, tamamiyle tabii, as•r1ır 
.zarfında olgunlaşmış ve nihayet önüne geçilmez olmuş bir iş 
görmüş olduklarımı kanidirler. 

Hakiki bir ittifak şeklinde inkişaf etmiş olan türk • yu • 
nan dostluğu yedi senedenberi mevcuddur, fakat her sene da
ha kuvvetli ve daha sağlam bir hale gelmektedir. Belki de bu· 
gün diinya yiizüntle iki millet arasmda türk • yunan dostluğu 
kadar kuvvetli ve samimi bir siyasi bağ mevcud değildir. 

İlk havretlerinden sonra, yabanc• milletlerin, bugün, asır· 
larca müddet kavga etmiş iki millet arasında en takdire IS.yık, 
en faydalr bir siyasi uzlaşma diye tavsif ettikleri bu büyük 
diplomatik esere, onu mümkün ve devamlı bir hale getirmek 
için, B. Tevfik Rüştü Aras, yalnız, herkesc;e musaddak olan 
müstesna meharetini değil aynı zamanda büti.in muhabbetini 
de getirmistir. U:mn miicadeleler esnasında do~muş karşılık
lı takdir hislerinin tabii bir semeresi de olsa böyle bir eser, 
samimi bir muhabbet ve bağlılık hissi olmadan ayakta dura
mazdı. 

Türk - yunan dostluğu, ilk adımlarında kuvvetlenmek için 
ihtiyacı olan teveccüh ve muhabbet hissini, bugünkü misafi • 
rimiz kadar dost millet hükümetinin şefi İsmet İnönü ve yük
sek reisi Kamal Atatürk'ün şahsında bulmuştur. Aynı zaman
da bu hissi türk ve yunan milletlerinde de bulmuştur. 

İki milletin duyduğu bu karşılıklı takdir hisleri, hükümet· 
lerinin de rehberli~iyle, karşılıklı bir sempati ve itimadla son 
senelerde daha da inkişaf etmiştir. 

}'un an milletinin laledir ve 8empatisi. 

Proya gazetesinden: 

ti aynı derecede alakadar eden me~eleler Uzerinde yunan hü· 
kümet adamlariyle konuşmak fırsatından istifade etti. Bu iki 
memleket arasındaki dostluğun samimiyeti için inkar edil· 
mez bir delil teşkil eder. Türk - yunan anlaşmasının öncüleri. 
arasında bulnan Türkiyenin dış bakanı Yunanistanda daima, 
hakkında yunan milletinin takdir ve sempatisi derin ve de -
vamlı olan bir milletin mümessili ııfatiyle karşılanmaktadır. 

Yunanistanllalci rejim deği§ikl.ği 

dostluğu ancak kuvvetlendirmiştir. 

Viradyani gazetesinden: 
Türk dış bakanı, yunan milletinin ve resmt miimessmeri • 

nin kendi memleketi ve şahsı hakkında.ki samimi hislerini ilk 
defa olarak müo;ahede edecek değildir. Atinanın bu eski aşi -
nası ancak bildiği tezahürlerin yenilenmesini g::irecektir. Fa· 
kat aynı zamanda, aradan geçmiş olan zamanın, bu dostluğu 
yunan milletinin kalbinde nasıl "eski şarab gibi sar ve kuv-
vetli., bir hale getirmiş olduğunu müşahede edebilecektir. 

ôene B. Metaksas ile görüşmelerinde, Yunanistandaki son 
deP,işikliğin Türkiyeye karşı dostça durumu değiştirmemiş, 
bilakis daha fazla tebarüz ettirmiş olduğunu da görecektir. 

Küçük antant konseyi 
15 eylul 936 tarihli Taymis gazetesi, ''Küçük Antant kon· 

seyi,, başlığı altında yazdığı bir baş makalede diyor ki 
'' Dün Bratislava'daki içitmaını bitiren üç memleketin 

dış bakanlarından mürekkeb küçük antant konseyi, 1933 sene
tRnde tek bir büyük devlet olarak kuruluş şeklinde verdiği 
kararını yeniden pekiştirerek dağıldı. 

Antantın üç cüzü, biribirinden yavaş yavaş ayrılır bir vad
yet almışlardı. Fakat hadiselerin ikası ve dışarının tazyiki 
bunları yeniden birleş..meğe mecbur etmiştir. 

Çekoslovakya tarafından Romanyaya bir silah 1iredio;i a~Il
dr; Yugoslavya ve Romanya, uzun zaman süren petrol müş -
külatını hallettiler ve memleketleri arasındaki ticaret ve mu· 
vasata münasebetlerini de inkişaf yoluna soktular. Umumiyet· 
le iki memleketin askeri hazırlıkları da tekemmül etmektedir. 
Fransanın bu memleketlere para ve teçhizat hususunda yar • 
dım ettiği anlaşılmakta, bu sırada Avrupa memleketleri de 
mütecanis olmamakla beraber birer silah kampı haline gelişi 
devam etmektedir. 

Bundan üç ay önce Dr. Şaht, Belgradda idi. Onun y2ptı~ı 
ticaret görüşmeleri, tahmin edildiğine göre, Yugoslavya ile 
Almanya arasında bir dostluk tesisi maksadiyle vuku bulmuş
tur. 

Halbuki Bratislava'daki muhabirimizin verdiği haberlere 
göre, Fransa Yugoslavya ile gerek politika, gerek siyasa hu • 
snsunda daha müsaid miinasebetlere giri.,mek yolundadır. 
Buradaki fransız nüfuz ve tesirinin yeniden artmakta ol
..:uğu d:ı anlasılmaktadır. 

Küdik antant devletleri, herhangi bir dvelete karşı istik -
fal1erini korumak azimindedirler. Dün konseyin neşretti~i bir 
tebli~de de lokarnocular müzakerelerinin yalnız ırarb devlet • 
leri icin değil, şark Avrupası devletleri için de bir emniyet 
sistemi vücude getirmesi istenmektedir. 

Cenevre'de her milletin murahhasları, istedikleri gibi ko -
nuşabileceklerdir. Yalnız tehlike, bunların bir neticeye vara • 
mamalarındıldır. Fakat bu üç devlet, mıntaka paktlarına olan 
itimatlarını bu kere bir kat daha kuvvetlendirmislerdir. Garb 
paktının da bu zihniyeti kabul edeceği tahmin ~lunabilir. 

Lokarno paktının, esasen, böyle bir pakt olduğu söylenebi
lir. Fakat hadiselerin gidişi değişmiş olduğuna göre bu mev
zu üzerine yeni bir görüşme lüzumlu bir hal almıştır. 

Alman yanın değişmiyen siyasası 
16 eyl(ll 936 tarihli Deyli Telegral gazetesinden: 
Nürnbergdeki büyük kalabalık tören nihayet bulmuş ve 6-

ki şehir gene normal hayatına dönmüştür. Almanya dışında • 
ki dünya, orada alman liderlerinin ne demek istediğini anlamı_ 
yarak hayrette kaldı. Bu sözler arasında bütün milletler gibi 
aulh istenilmis, sonra demokrasi ve komünizm aleyhinde sözler 
aarfedilmiştir: Fakat bütün bu gösterilerin yanı ·başında ya • 
pılan şey, askerlik müddetinin arttırılması ve silahlanma mas
raflarının arttırılarak alman milletine yükletilmesi olmuştur. 
Şuna şüphe yok ki almanların muhtemel bir rus hücumuna 
karşı koydukları korku hissi, ingiliz müşahidlerinin tahmin 
ve tasavvurlarından çok fazladır. 

Bu tehlike, yalnız rus hududundan beklenmemekte, bütün 
alman imparatorluğu içinde vukua geleceğinden koııkulmak • 
tadır. 

Nürnberg n Atııı3 
kunacak olrusa. aİ 

botııl 
Sovyet paktını 

laşıhr • ıır'°Jll 
Bu pakt, Alıtı•bll yllS 

na bahane olınUf• d'tld 
teb 1 

Belçikayı karşı ôt 
d 11eıer Almanya a tiıı dıl 
ınleke 

olıun, bu ıne c:tıf· 
· kalın1:1 sasları aynı 6tı'' 

B .. ük harbdell lı' 
uy ·ras 

Agadir ve Atgecı "uıııı 
tiz _ Fransz dostl~di öt ~ 
çin yapılmıştı. Ş ııı b 
anlaşması AtınatıY~ıadll' 
mesine sebel olf1lll ·si y 

. tornası 
Atman dıp dit· ı1 

. • 1 ıııekte 
bır hata ı§ e ·ıı . ·ııet1erı 
ona dahıl IJll k0r!c 
cuma uğrayacağı t1cndir' 
hiç bir şey ı.u~~et ga 

Fransız ve So ): ol 
bakılaca wt 

talealarına 111ıe"'· 
tezahürleri, iki ıııl er·1 ııe ~ ··.ı e 
sulh isteyen 60 iki Jl1C c 
1 - d '. ··rrniiŞ "e .. ~re~ 
ıga uşu ber , ... ~ 

den ziyade beta tardır· 1' 

zumunu duyınuŞ tıır. 
neticesi bu olınuŞ ·de fC 

·çerl 
Her nekadar ı rı ~t 

ktarını idi 
rnberg nutu a ısı 

· larırı tctJ 
dair olan pasaJ baştaıııa ; 
sa da bu hafta ptO~~..C. 

. tulUi . cİI"' konomık kur bır 
1 aınak 

yetle ele a ın ttalf' 
Almanya da ":.ı.ı~ff 

l·rıırı ... 
dört yıtıık P 3 • ıuııJ111 
ki i~in sulha )<atı cal' 

duY8 ~ 
Avrup~nırı ıetcetill Jt 

iyisi, bu ikı ıneııı. bale ~.V 
kavrulabilecek bır ral•P"~ 

· ıe ' var kuvvetter•Y ktİldt 
:su ta ·ııde 

olmalarıdır. tb iÇ1 

sene müddetle su 1e b" 
b·tirJer t 

na emin ola 1 ıaştıl' 
de rahat rahat arı r1 
labilir. .. Je ist 0&c 

Eğer bu boY ·rııası i~1 ~ 
t şurıı ·ıır· 

rupanın ya 1 • ıurıab1 3J9 
noktası telakklv~ da b~:ı• 
olup olınıyacag belli 
nacak tetbirlerdCl'l 
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Milletıerarası ıtof1f 
tolar ticaret d• 

kaPaO 
/ 

(AA·) 
Bükreş, 22 t~ıar ıco 

ticaret parıarnerı daıı l> 
k rıtarııı "' fransız b~ a bOrçııırı jt 

rat'nın zıraat er ,ııs· 
bir karşılıklı k~~ğl~rit1d'11 

hakkındaki teb 
1 ~ 

mıştır. . şefı <' 
Fransız heyeti :rJılf _.ı~ 

f. Alba>' ..ılr" 
delegesi şe 1 yada ~· tı 
reisleri, Roınan ~otılıııı>" eŞ ~ 
bulden dolayı o'>" ' 

Sa~eaP 
başkanı B. tı 

. ~aP 
lerdır. titıill ı es 

Fransız MYeı937 şeıı rı 
rine konferarıs 01ıııtll~ ıı 

. 'te tor ıero 
nında Parıs . flt>'et 

Kı 1 bUt'ırt . 
ra ktır· 

da kabul edece 11ıfl 
,,ıı••" fi "' 

DeJ,•gn~yofl' (AA·) ;ı 
Bükreş. 22 . art' ..cı 

ıar uc tıtı 
parlamento url< e 

·rıde t o t 
panış celsesı l rı"l'nt 

par n ~ ı 
zım roınen . e g • 

b .. kiiınetırı ~·e' t men u .n tıtı l e 
dolar t kabulden ar.sırı 11i ı.orıfer . ,eti 

etmiş ve ınııı.ırııY 
den dolayı rne 

ıı1 
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1 
ııltJıl t 

Telefon: 2250 Hayri 
iimll!Wl!&•~!!!!mı:m::dılllilll13m ... mli8& .. lli B. Rüştij Aras, Pire'ye her uğrayışında, iki dost memlekc-

BiLiNl\liYEN iNSAN 
Yazan: Dt. ALEXlS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

F erdlerden çoğunda estetik faaliyetin ın -

kicıaf edememesi sebebi endüstriyel medenıye -

tin etrafımızı çirkin, kaba ve adi manzaralarla 

sevirmiş olmasıdır. Bundan başka, bizler de bi

rer makine haline geldik. işçi ömrünü her gün 

aynı hareketi binlerce defa tekrar etmekle ge • 

çirmekte, muayyen bir şeyin ancak bir parçası· 

nı imal etmekte ve o şeyi tam olarak yapma • 

maktadır. Zekasını kullanmasına imkan yok

tur. Kuyunun ağzı etrafında bütün gün dönüp 

su çeken, gözleri kapalı, bostan beygirine ben • 

zemektedir. Her gün insana biraz neşe verme

si kabil olan şuur faaliyetlerinin kullanılması-

delaletiyle zekayı maddı::ye feda etmek bir ha· zellik, onu keıfedebilen için tükenmez bir neşe bazı devrelerde, bazı şart n Jtı• e';ıı 
ta olmuştur; öyle bir hata ki hiç bir isyan hissi- kaynağıdır ve ona her yerde tesadüf olunur: §ekliyle kalır ve hatta bazlJ~tl~ 0 ~, 
ni tahrik etmemekte, büyük şehirlerin sıhi ol .. Balçığa şekil veren veya kaba bir çömleği bo • tün derecede malik bulofl tdı.ıSt' . }ıtl 
mıyan hayatını ve fabrikalara kapanıp haps- yayan, bir tahtayı kesip ondan bir mobilya ya- d d b b ·· kaybo :fİt11 
olmayı hekese sessizce kabul ettı'nnekte olması nez in e üs ütu~.. "ıellikle. ~1ı1 pan, ipek dokuyan, mermeri hakkeden veya M l" F b gu tıf1' 
nisbetinde tehlikelidir. Bu vazı'yet ı·rı"nde sa"yı·· · k ese a ransa ta 

11 
• 1 btı ııtı" ~ insan etıni esip yarayı diken ellerden çıkar. k k · · e '110 ..., •• 

ı · d d d l yı ·ma ta ve rnazısın 1 .. ~ ı.- oıı"' 
erm en, ipti ai e o sa, estetik bir zevk duyan Evet, o büyük cerrahların kanlı sanatında bu- M" } el w"'· JDfl ""' 

insanlar, ancak ve -ınc~k istihlak için istihsal lunduğu gibi ressamhırm, musikişinasların ve mektedir. Saint - tC ı torııtl .;t 
edenlerden fazla mesuddurlar. Muhakkaktır ki · tünüp kurmuş olanların • tl'ııf' >' şairlerin sanatında da mevcuddur; Galilee'nin k ar0 cl<l~' 
endüstri, bugünkü şekliyle, işçiyi yaptığı işte hesablarmda, Dante'nin hulyalannda, Pasteur- tini artık sezemerne te, .V<l(Cfl ~le ı 
herhangi bir hususiyet göstermek ve bu sayede ün tecrübelerinde, Okyanos üzerine doğan gü- diya•daki ve hele Paris '~ ... ·ııi 1.e'' ~'pi 
b. l kt h · · z · kinhğl ~ frıl ıraz neşe enme en ma rum etmıştır. ama .. neşte, yüksek dağlarda kışın yapbğı tahripkar· nn tarif olunmaz çır . hel d:"#cr· 
nrmız medeniyetindeki bcl<>~t ve hüzün, hiç hkta da mevcud olduğu gibi .. Yıldızlar alemi. mektdeirler. Saint .. ~fıc e 1'Ö)I ~f 
olmazsa kısmen, her günkü hayatrmızdan este-- · · 1'"" • be · · ·1 d l kendisı· ve Fransa !:ehir v·jııcl"" 1.11 nın sonsuz genış.ıgı, ınsan ynının ı a e o un- :: .,•• ır 

tik hazların en iptidai şekillerinin dahi kaldırıl- maz ahenginde, başkalarının selameti için sessiz- Tk yüıt ,,jjte 
mıcı olmasından ileri gelmektedir. iğrenç bir ticaretcı 1 'bİ ı;· ııd" ~ ce kendini feda eden adamın ruhunda daha ha· u gı ı1'sf 

Estetik faalı'yet gu··zellı·g~ı·n hem yaratılması b hal lır miştir. Ahlak duygos ....,, sı zin ir a • Ve bütün bu .ıekiller alanda da d vıu•· 
h d :r da bir medeniyetin e ··rı•"· (~ofl ve em e seyredilmesi ile tezahür eder ve cihanın çehresini yaratan beyin maddesinin ta- ..,, ., 

me•ıfaat fikrinden tarntlmiyle uzaktır. Denilebi- nınmayan misafiri olarak kalır. bal zirvesine çıkar ve 
50 

lir ki sanattan zevk alınırken şuur kendi kendin• Güzellik duygusu birden bire inkişaf et• 
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Ba hek•e Rejim mücadeleleri 
SA.YFA. 1 

Tar111deki garib 
xxxıv 

Çnireaı !. ';4Ll 

Bu ibareyi doğmatıkler hıristiyan· 
bktald teslis itilradma eau olarak ala· 
elmiılerdlr. Halbuki katolik ulemuın

:. I(arl Kunstk 1905 senesinde netret· ti; "Jobanna indlinin meatei" ..Uı ld-

Yuan: Jlu KEJIJIERICH 

K 1 "lerdo bu gibi insanca 11 ınua· 
o onı . . bil 

melelerde bulunmak her mılletın, • 
baaaa franıız, ingiliz ve holandahlann 
aünlük Adetleri meyanındadır ve Kon· 

'd b gün bile, bir siyah ile bir be • 
ıoau . tıwe-
yudan olan çocuğu devletın ma 
eiri addeden bir kanun mevcuddur. BO· 
tUn bunlar hıriıtiyan ve tefkatli Avn;· 
pa kavimlerinin yerli halka naaıl kQ • 
tUr götürdüklerini pek gUı:el anlatır. 

Ç·n•e 
1900 senesinde avrupalıların 1 

ha bta müttefik ordu-karıı yaptıkları r 
d h t halka reva lar etrafa saçtıkları e şc • 

gördükleri zulilm ve yağmaçılık ~u 
. . ı ayıldığına baf a medenıyetın nası Y 

bir misaldir. 

DiN VE lMAN . 
Hıristiyanların .akınm~k. me~~un:, 

:yetinde oldukları "yedi buy~k g~nah 
ı.k devri müneccımlerınden 

putperest ı .. Sto-
kalma bir ananenin mahsulUd~r. ve a 
ik filozoflılr vasıtasiyle . hın tı. anlığ 

. . ı· Horotuis devrınde bıle bu gırmı ır. 

itikad bilinmekte idi. 

* J ohan na re uliın birinci u~u~i ri • 
aalesinin beşinci babının yedıncı mıs -
raı şöyledir: "Zira semada şehadet e· 
denler üçtür: peder• kelim ve nıhulku
düı; ve bu üç birdir." 

b d ba ibarealn t.a'dan 10nra dCSr· 
tam • p · ·1• 

O da ft •mdıldardan rıxı ıan 
dOnc aırr d·ıd·~· . i 
tarafından rluleye ilive e ı ı.ını • • 

bat etmlttir. , • 
Eaatirdeld Diony10ı ua anneu De-

meter'in unnnı da Meryem g·bi .. mu
kaddea bakire" idi ve Aıurt hükilm • 
dartarından birçoğu ve bu meyanda 
Asumaaipal, Aıurhanipal ve Sargon 
analarının bakire mabud htar olduğu • 
nu iddia ederlerdi. Halbuki bu adam • 
Jarın analın •e babalan tarihçe matnm· 
dur ve zamanlarında da herkes tarafın• 
dan bilinirdi. 

* Bırincı kanunun yirmi beşinci gUnU 

gece yarısı uzun geceler sona erer ve 

gok yu Unlin tark tarafında "bakire" 
burcu zuhur eder. tsa·nın doğumunun 
bugune getirilmesinin ve anasının ba • 
kire olduğu masalının 11ydurulma1ının 

bebi de budur. Nıtekim Asuri hU-
ıe 1 bu burc :.ın 
kUmdarları da doğum aruu 
zuhuru ile birleıtirirlerdi. 

(Soaa 'tar) 

4 

tSPANYOL lHTlLALl 
(Başı 1. inci sayl•d•) 

Diger taraftan Mayorkdaki nasyona
listler Biza adasını ele geçirmi~lcr .e 
halk tarafından ıevinçle kaffılanınıt· 

b~~ . k 
Malagada marka11tlerle denız aa er· 

leri aokakJarda çarp.,...ırtaclırlar. 

Ambargo komi8yonunun 
wrdığı netice 

Londra, 22 (A.A.) - lıpanyaya ı::s· 
d rilen ıiWıla.r üzerine ambar&OJU m 
~ etmek uıere kurulan milletlera
raıı komite dlin toplanmı§tır. Komite

nin tali komis; onu, ambargoya muhı\lif 
hareket edecek her hangi memleket 
hakkında tahkikat yapılmaıma dair bir 
teklif vcrmit ye bu teklif komite tara-

. · · Komite hemen fmdan ta1vib cdılmıştır. ' ko-
hemen butun devletlerin ambargo 
nulmasına razı oldukıarını kaydcunck· 

teclir 
B. Kompani,. hakkında 

e 8 h haberler 
ı 22 ( A A) _ Katalonya Barsc on, · 

· ·· ··ıdlirüldU· hul Umcti reisi Kompan11 ın o 
ğüne ve di~er hUkUmet azasınm da ka., 

ğ da·r hariçte çıkan haberler tek· 
tı ına ı 

zib edilmektedir. 

• 
Ankaranın yenı 

(Başı 1 inci say/ad•) . 
maslyle kaza reımen teıekkül etmıt ol· 

du. • lan r ..... 
Tam tqkilatlr hır kua ~. .. Y""' 

dört nahiyeıi var: Kuçuk Yoı-
yanın C bec. Nahiye· 

d Gölba•ı, Dikmen, e ı. 
ga • 'I' u~---t.t.*:1 •e •i-
l · ·ık ikili esasen m ~ 
erın ı .d. 1 Dilemen ve 

Jiyet merkezine tlbi ır er. . .• 1 .. rdJr 
Cebeci nahiyeleri yeni Jrurulm....- . 
Kazanın 49 köyü vardır. ,._L.... 

kö l . •• vıı:u.-Nahiyelere bağlı Y enn 
. . bi ha)Jcınm itlerini kolaylq-

cı, Yenııe r tirmek makudiyle 
tırmak ve ıüratlet d 

kuUlnlD budu unu 
kurulan Çankaya tamim 

. faaul buductname 
ıöateren mu da laudud ad 
edilmektedir. Pek yalcın bildirilecektir. 
teklini alacak " hallra Ua rindeld in· 
t:ı."mdi Yeniıehir caddesi e 
y• • almaktadır •• 
c~u köprüıU budud uy . tin· 
bu budud ,unendifer yolu ıadlrame 
ce devam etmektedir. -

• _mt müdafaa p,dde
Kaza merkuı, ~ ... _..ıı..... Kayma· 

. d ltı n.aınarah bina~~ • 
ıın e a id. ıelınelenn· 
'-·m lll ''"i o'anl ,... ' IC ıp 4..11-• 
- " için otouu .. e-;,.. '!1k çt-kmeım: en min odiJ 
rin bina 8nOnde durmalan tc 

. i ' mııt r. . h. merkule-
Dikmen ve Cebecı na ıye lrt dır 

.b vler aranma a ri için de mUnaıı e ti 

idam e(U)enler 
Paril, 22 ( A.A.) - Bar1e~on lima

nında bulunan UruguvaJ Habıaane ıe
. . de toplanan marbbt halkçı mah· 

mııın . 
kemesi, bır albay ile üç tep.eni icm. 
mahkUın etmittir. Diğez bir albay mil· 
bbed kQrcfe maJıkQm eclilmlıtir, 

e Lerril bblaC9inlD eaki radikal ba
Jran)arından AJomoyu da idam edilmi,. 

tir. 

HuHkada bir çarpt!DI• 
Baııclon, 22 (A.A.) - Hucakada 

mcvcud bulunan nasyonalist gamiıo
manda bir çıkıt ı.reketiııe tefCbbtie n
mlflene ele qır aylatla aerl atıbmf
tır. Garnbon US IUl ••IS ,..ıı bl· 

rakmıftl1'. 

Portekisin kontrol komitesine 
girm i için 

Cenevre, 22 (A.A.) - Portekb dıt 
bakanı Monteiro, Portckizin tıpan)'& 
itlerine mUdahak etmemek anlafıDU•• 

a udık bulundutunu teyid etnıiı fa· 
:.t Portekizin coğrafi vaziyetinin icab
ettirdili prantiler olmak11zın .Londr~ 
kontrol komitcaine ittlrak edemıyccei•· 
ni söylemittk· 

kazası : Çankaya 
bir formalitenin iknMhae klbmftır. 
Maamafib. ayınaJramlık ~ beledi-

sabtıamdu memur •erilmittir Bu 
ye ... _ .... m-..ıı-
memurlar ıimdiden kua - P· 
Jıtmütadırlar. BeJedJ1e muhtarlık it
lerınde Çankaya, Yenitclıir ve Cebeci 
mahallelerinin mflmeuili olarak çalıpn 
memurlar artık icaz• merkezinde çalı
pcaldardır. Jan1larma tqkilltı da ka
zaya baflanmııtır. 

J[uanm bdroau tamamJandıimdan 
kaza hududu içindeki anbralılann ut· 
bk, belediye, sabit&. nuflll lfleri •e ber 
ttırlil idart if1eri isin dotrudan dofruya 

a1111•Jramhta " nahiye mlldilrlerine 
bqYUrmalan Jlamlclmektedir. Çanb-

kaym&lramblı •e kadıoeu dahilinde
: nahiye müdi1rleri w memurlar lal&· 
biyetlerl dahlHndeJd lflerl reaen balle
dec:eklerdir. Tabi valilll• ve vüilil• 
_,erbut ıubdere ald iflerl eüW sibi bu 

daireler ıancelderdir· 
Şehir içinde beyle bir kua tepilltl 
dana ıetinnelrten mabacl, ballan 

~y claba çabÜ prmek .. Jmtuiycd· 

a·rkaç bin• görUJmitş ye belenilmıı r 
Bugunlerde kiralanacaktır. f 

K kam vu· ıine ilive ıure ıy 
yma • k 

Je he dıy~ ı:nüdilrlU~nU de yap8CA • 
tır F kat. bunun katıyet keıbetmeaı 

;' a:a..~·"'Kua hududa iPiMie 
oturan ankanJdar bwnımetle olaa _,. 
amelelerinde tıendD rine çok yakın bir 
merci bulacakJardıı MC8el&, bir lıtlllll
bal mubatuma iMiJKI buluaua Wr 
~ be1ec1iJe reialiline utra-

1 
medan 1ırua meskedne ıtderek ...._ I 

alabilmesi mtımlrilndBr " daha bir = kolaybklar uyılabilmelctedir. 

YUGO LA VY A'DA ••• 
(Bap 1. inci sayfada) B. wyd C.Orç BeJ~lr..,,da : 

Ji ıeçmek ve yusmia• kültürüne, ~an.a 
yaıubqmdaki italyan medeniyeti 
yanında bak 1cuandmnak lizmımr. 
Binalar, ibicleler, bahçeler ve yeni 
kötlder, hepsi, yüksek bir zew ve 
itina ile yapılmakta, ve yusoelav 
dnrinin parlak eserini vücude ptir. 
mektedirler • 

••• 
Sutak'tan Amavuclufa kadar 

Y uıoslavya Aclriyatiii ~k~ 650 
kibnetn ile ele, aayıtm pmti P
kmblanndan dola)'I, bunun üç miali 
tutuyor. Sahil, boydan boya küçüle 
büyük adalarla bezenmittir: 61 bü
yük 46 küçük ada! Ankara'daki in
cilD 1efareti büyük memurlarmclan 
birinin her yu tatilinde buraya sel
cfilini biliyorum. Hatta ondan bu 
loyJum uzun methini duymuıtum. 
Fakat turizmin inkifah yeni JUIOS
lav idftreainin uaanmllk bilmez l•Y· 
~ti ile birkaç tene içinde vücud 
bulmuıtur. Her tarafta yeni otel
ler ve pilajlar lrurulmuftur; eon de
rece rahat ıezinti ve seyahat vapur. 
lan • JUıoılaY tezphlarmda • inp e
clilmiıtir. Marmara'da böyle •apur
lar ıönneği ne kadar isterdim. 

Sahilde ıdc sık küçük köyler ve
ya büyücek kasabalar biribirini ko
Yalıyor. içlerinde Siplit, Yuıoslav
ya Adiryatiğinin merkezi, eonra 
Dubrovnik eski Rıguza var. 

Y uaosl~vya Adiryatifinin ba-
har Ye aonJ.Mn ima, y&ZI kuru 'H 

ııcak, kıtı biraz nemli, fakat yumu
plcbr. Gidlerde prdüiüm ..ır. 
yeseler bura iklimini Kotdazür' e 
~ ft ilalyan Adiryati
line tercih etmekte&rler. 

Deniz, hayat, tarih. tabiat, ve 
süael bir 1e,riilefer tamimi Ye top. 
halaiu. maktu aylan l&'ünea 
..,.. - colnf7a fantuilini, Wr 
tanltan YuaoslaYJ•J& döTia pti
ren, cliier taraftan :reni JUIOlfay 
lriiltüriinün tanmmuma himaet .. 
... hir ~titilr haline ptinniftir. 

Sahil dört parçaya aynlıyor: 
Hrrvat parçasrJ J>..hıacya parçası, 
Adalar parcall Ye fCaradıı3 parçauf 
790.000 nUf...- 7a.le 2 elnden 
_..n.i mit w '""-tbr: YGsd. 2 71 
..,.... bıflDI ~. 

Falih Rwfln ATAY 

övr gaze ine göre 
(B.,, J. iocl Aylada) 

devletler araunda mücadele baıtamıı bu· 
Junmaktadır. !lk rnerbaleyi küçUk dev
letler kl•nm'ftır. 

Maten p.ıeteai, görüfmelerin bir •· 
aablyet haYUI içinde bafladığını yaz
maktadır. Habe9 delepıyonu eörü~ 
ıerc iıtirak ettiii takdirde ltatyanm çe· 
ldl•ee•ae mı olmak milmkün olmıya· 
ca)rtrr. 

Ovr ıuetesinin dıt itleri muharri· 
riain Jııaaa&ıine ıörc, derin bir endı~ 
nin hükllm ılirdilp Milletler Cemiyeti 
urayındlı, iti hakkmda ıitcide art
makta olan bir bedbinlik beılenmekte
dir. Bu aıubarrlr dıyor ki : 

• Cennrtde de toplanmıf otan poll· 
tilcacıların çoiu Franaanın timdi ıiya
..ı hareketlerinde felce uğradığı kana· 
atini bnlemelrtıedirler. Umumf teeuUr 
ıu aıerke dedir ki. Fransa, eğer çok dik· 
kitli da•raamana, Polonyanın w kO· 
"11' utaDt devlctlcriniıa memnuniyet· 
.uıllinl u1andıraut olduju aıbl, Rue
yanm bopadlulufunu uyandırmak &
sere bulunmütadır. Belçika dclepleri· 
nln Franudald bazı ıiyuaJ lakı,.nara 
karfı takındıkları nzıyct dikkate dclu 
Pranea timdi Rusya ile hakiki bir aiya
el itt fakların leb veya aleyhinde bir 
karar vermek -c>ru kartıaında bulunmak· 
tadır. 

dı haberi r 
• fllapa7 - Çin Kantun lnınetle· 

rl Pekboayi'yi almıtJardır. 
• llanU1a - Bir otokar trenin al

tmda lra1arak parçaJanıruıtır. On auı, 
24 Jarah ftfdal' 

* 8aa Dedro - İki npur ~lflDlf. 
iqi1b badll'alı aeml aedelemnlftir. 

• Saati,aco - Dtt bakanı cenub w 1 
denh AmeriU. elsllerini ytııl direktif· 
Ju vemwk Uaere merkeae çafırmııtır 

Nasyonal soeyallzmln komU. 
nizme dütman olduğunu, yalnı~ 
Almanyanm istila değil, muda
f aa haaırhklarım yaptığını ıöy· 
Jedl. 

(B•~ı 1. inci Aylada) 
Çorç'la yaptıtı bir millikatı nepetm-k 
tedir. MUWrat ıuctcclniıı ıu ıuali ile 
bqlamı,tır: 

- Almanyayı Avrupa için bir tchll· 
ke olarak telakki etmiyor görUnmekte
liniz? 

- Bu, Almanyaya karp alınacak 

hareket tarzına bağlıdır. Almanya, 
Puvankare'nin 1923 de yaptığı gibi hü
cuma ufrana artık •ulhçu kalnuyacak 
ve kırbaç darbeleri altında egilmiyecek
tir. DUnya, kendini korumak i'"1 Al· 
manya tarafından yapılacak herhangi 
bir hareketi tehlike olarak telakki et· 
mektc aerbeıttir. 

- Bir alman militarizminin tehlike
sine inanır mı11nız? 

- Almanya Avrupanrn herhangi bir 
memleketine tecavilz etmek niyetinde 
de ıldir. Hıtler, tecavüz için de&il. mil· 
dafaa i'"1 ıilabtanmaktadır. Hitlcr'in 
bolıevimıe kartı mUtblt bir kin beele
d ığı dofrudur. Fakat Hitler'in Moıko· 
va Uzerine yUrilmek wtedilinl Jahut 
Ukranyayı Almanyaya katmak niyetin
de oldufunu aanmak pek ıWUnç olur. 
Almanya milli hayatının çok mühim bir 
anında millt birlik ile demokratik ıer
beıtlden birini ıeçmek için bir karar · 
vermek zorunda kalmrıtır. 

Bırlifi tercih etmiı olan Almanya 
bunu, birıciJc yeı&ne bal çareli olarak 
telakki etmektedir. Srnınann kabir bir 
sofunlufu, bUbaıu Almanyanın birçok 
dUpanlarla çeYrildili böyle bir cUnde 
etki smıflar mUcadeteai ıiatemine dön
mek iatemiyecelrtir. 

- lnıilız • alman mllnucbetleri 
baklandaki filuinl& ne? 

- B. Hitler, inıiliz milletine ka.rp 
derin hayranlık hialeri bt-ılemektedir. 

Her unıfa menıub almanlarda lncili.s
lere kartı aynı muhabbeti beslemekte· 
dirler. Almanlar, her iki memleket ara
unda hakiki bir doıtluk teaiıini temen
ni etmektedirler. Almanlar bana dalma 
demlı1erdir ld : 

"Bb ln&Utere ile bir tek kere mil· 
cadde ettik. Bu mücadelenin bir daha 
tekrarlanmaıuru bıç bir ıckılde arıu et· 
meyiz." Hitlcr, lngıltere ile Almanya· 
nm karııtıkb bir doatlukla biribirlerint 
ballanmalarını arzu etmektedir. 

- Fakat Hitler'ın mukabil tekJlne
lerl ne merkezdedir? 

- Hitlcr, bir takım haklar delil, fa
kat büyUk memleketi ile dilerlerl ara· 
11nda bak birliti lıtemektedır. lnıllls 
auerf liıtelialn Almanyaya 16nderll· 
memeli llmndı. Bi.s, böyle bir hareketi 
!taJya •e Pranuya karp yapmamıı i· 
ken, Almanyay& brp neden yaptık? 
Buıiln lta1ya ile Fran• Almanyadan 
~k daha fazla lilahb bir vaai,ette bu
Janmaktadırlar. 

lçika 
parlamento unun 

f evkalide toplant 
(Bafı 1. inci aylada) 
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dafaa bakanı ukerlik müddetinin piya
deler iç1n 18 aya ve diler unıflar için 
l2 aya çdcanlmaunı teklif edecektir. 

Kabine toplantwna erilen 
ehemiyeı 

Brüksel, 22 (A.A.) - Sıyaaal mah· 
filler B. Van Ztlancl'm bu aJııpm toplan
maya dant ettifi kabine koneefine bil· 
yUk bir ebtmi1et vermektedirler. Tab· 
min cdildilln• ıöre koneey, !ıpanyaya 
yapılan ıiali ll1alı ihracatı ve Belçika
dald baa menft kareketlerle mıetcul o
lacaktır. 

lladrid bUkOmeti deJeıesi Huban'
m BrUbel • AnnN treninin bir kom
partimarunda lcaybettifı çantanın tetJd
ld neticesande anlapldıfına ıöre Belçi
ka ltçl partiıi ıenel ~kreten Jan DoJ. 
•la. hpanya lmıl ordusu ile Belçika 
lllah fabrlkat8rltti ara1mda mutaYUUt
blc etmektedir. Müddeiumuminin açtılı 
tahkikat neticainde, bir ciali silah ve 
cephane fabrikası ile iclnde kUW,etli 
milrdarda barb malaemeli bulunan bir 
depo meydana çıbnlmıttrr. 

Poll. eosya)UI bir lhtDil Iİa• 
sırJıiına aid Teelkalar hul\IC. 
Macaristan ve Cenup A ....... 
hükümederl komünlame b 
tedbirler alıyorlar. 

(BaJr 1. inci -.,lada) 
ellablare, yabancı bir mcmle kete ıllalM 
ıönderildifinl tabit eden 'ltaikaJar eJtı 
ıeçirmiftir. lhtiWd eoeyaliatlerı alt o
lan bu ... u .. ıar meakOr parti De Tl'Of' 
ki arasında da mllna1ebet buluncln uruı 
tesbit etmektedir. Keza polla bir ihtilal 
hazırlanmau ve çıkarılmau h l dil 
da muhabere evrakı ele ıeçirmİftJI'. 

Cenup Amcrikuı hükümt'llerl. 
nin konıliı i tlere kllJ'!ı aldık .. 

ları tedbirler 
Montnldeo, 22 (A. A.) - UruıuaY. 

hUkUmetl, Arjantin hiılrilmctinin, koma, 
ni•t unıurlann ıirmeaine mani elmali 
için Arjantin, Uruıuay ve BrezUya .. 
ra1ında bir ittifak yapılması hUI '!Uftdaııı 

ki teklifine milabet tekilde cevalt Ht
meyi kanrlqbrmıftır. 

Macari tanda komünlaa 
hareketleri 

Budlıpqte, 22 (A A.) - Birç k eo. 
dOıtri mıntakalannda komilrust C , .. 

ti yeniden._ artmrıbr. Soeyal • d m 1r a' 
partilinin bir toplantıunda Mad iJ •• 
kümeti lehine doıtluk tuahiirleri ;papde 
mııtır. KomUniıtlere çok mütemayil °' 
lan k8y10 itçiler ıendikHı ıon u~ 
larda artan faaliyetinden dolayı (Mtlit 
tarafından kontrol altına alınm r. 

İKiJer, umumiyet itibariyle. • mU.. 
niatleria cm ilan etmek bua Jald 
davetlerine icabet etmeml9lerdlr. 

Budapqte, 22 (A. A.) - 22 cent 
komilniet eendilcumm bodrı n49-
ıfıll bir toplantı yaparken yalralaam.,. 
lar ve tnklf olunmuılardır • 

Franudan 1 panyol hilkümetlal 
yardımlu 

Parl" 22 (A. A.) - HUmanltt ... 
ıetesinln bir tahminine &öre, konıUn .. 
partiainln t&panyol cumu.riyetine JOU.. 
dıiı yardım 500.000 f ranai bulmuft11rf 
Batbakanm orpnr olan Populer pse. 
tealnin blldirdlifne ıar .. eenda al• 
federHJODU lle teunUd komite 
4.228.180 fnklık bir mebl&I topl mlJta 
muvaffak olmuıJardrr. Bu gazete, Be .. 
çikadan fıpanyaya dcniı yolu ile J4.00I 
kilo&-ram et yollandı .. mı ılive etmekte.. 
dir. .. ' 

ovyet Km•yadan ispanyaya 
yardım 

Moekon. 22 (A. A.) - SoV7et a ... 
ya mesleki ıendika kon1e1lnin ftrdill 
izahata rısr.. cumurfyetçi lıpan1anm 
dın ve çocuklarına yardım etmek ~il 
ıovyet lıadrnluı tarafından topl .... 
ianat 20 eyl<Ua kadar yedi aıllyoa Nbe 
leyi bulmuıtur. Nna ftpuru ile ıs .,. 
16Jda ıWcrllcn et1• itte bu ....... 
toplanan pan ite alrnmrıtu. 

· • tinde aziyt't 
(Safı ı. inci sayfadı) 

kuvvetlerln nakline tahliı olunacalltıf 
lhtil le terin trenleri hücum ile 

rib etmelerine mani olmak için 14-
ıelen bUtUn tedbirler ahnmıtlfır • 

Suriye lhtilllcilu reiai B. JPnd 
Tulkerim, Jevia arumdlı bulun•p • 
"t mU..lleel" adiyle anılan llUfttabda 
bulundutu töyJenmekttdir. !nıılla ka 
aaklarrndaa &elen haberlere ıör" 
Pevıl, PiUatin arablarına ingllıa otorl. 
tıelerine kartı blç bir mUaaadeklrl~ 
dlı bulwanarnak buıuıunda lbtarluda 
bulwunuttv. B. Pevai kumandam 9h 
tında buluaan kuvvetlerin, bir anb 
tilll orduıunun nUve11na tetldl edeoee 
tini llmld etmektedir • 

KudO., 22 (A.A.) - Grevcner .... 
pilbane binalı yanında kurulan ... 
ıebae panrma bir bomba atm t:ll'dlr. 
lıciıi çocuk olan 3 arab öJmUt •e 4 lr'llİ 
da yaralanmııtır. -----
İzmir Fuvarı kapandı 
BeyntlmUet !amir fuvan bu Jd 

nfbet cörmilftilr. Ekapoıaalardaa 
alan mlld4etin uatılmeNN ...._. 
• de fuvar llomltal bu talebi kabul 
memiştir Scrıi dün ıcc:e IUt akide ret• 
men kapamnııtır. 



~AYFA 6 

Türkiye· Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğünden: 

Halen Lozan Palaa oteli ile Burla Biraderleı in işgal ettikleri 
tilnanrn kiraya verilme tarihi 23. 9. 1936 tarihine tesadilf eden Çar
pırıba günü saat 14 de tehir edilmiştir. Taliplerin mezkur günd~ 
1250.- liralık depozitoları ile Müdürlüğümüze müracaat etmclcrı 
Du olunur. 2-4387 

İki Memur Alınacak 
Türk Hava Kurumu Hesap İşleri şubesine, (90) lira aylık ve 

..{tS) lira mesken bedeliyle, imtihanla iki memur alınacaktır. İmti-
)uuıa girecek memurlar, şu vasıfları. taş~malıdırlar: .' .. 

1) Lise mezunu olmak (Ticaret lısesı mezunları tercıh edıhr.) 
2) Askerliğini bitirmiş olmak, 
3) Muhasebe usullerine vakıf olmak. 
istekliler istidalanna şu vesikaları iliştirmelidirler: 
'.A.) Tahsil derecesini gösteren vesika 
B) Eskiden bulunduğu işlerde ilişiği ve kullanılmasına engel 

Wr hali olmadığını bildiren vesikalar. 
C) Sağlık raporu (fotoğraflı) 
Müracaatlar Türk Hava Kurumu Başkanlığına yapılacaktır. 

2-4512 

Nafia Vekaletinden: 
Fevzipaşa • Diyarbekir hattının 360 + 300 üncü kilometresi i

çin montajı ile beraber 50 metro açıkhkta bir demirköpril kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

ı - Münakasa 28.10.1936 çar~amba günü saat 10.30 da Anka· 
rada Nafıa vekaleti dcmiryotlar inşaat dairesindeki münakasa ko· 
aiıyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu isin muhammen bedeli (35000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2625) liradır. 
4 _Münakasa. şartnamesi ve sair evrak 175 kuruş mukabilin-

9e inşaat dairesinden alınabilir. . . . 
s - Bu eksiltmeye girmek ıstıycnlcr 2490 No. lu kanun mucı. 

btnce ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7.5.936 tarihli 
Ye 3297 No. lu resmi gazetede ilan edilen talimata göre verilmiş 
mDteahhitlik vesikasını ve isteklilerin laakal 50 metre tulünde de· 
mirköprü ve montajını muvaf~a~iyetle _yapmış olduğuna dair fenni 
etliyet vesikasını ve fiat teklıfını havı zarflarını mcT.~u.~ kanunun 
tarifatı dairesinde hazırhyarak 28.10.1936 çarşamba gunu saat do
kuı: buçuğa kadar demiryollar inşaat dairesine makbuz mukabilinde 
ftrmeleri lazımdrı. (813) 2-4301 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
Tahmin edilen bedeli "19250" lira olan 1125000" kilo sade yağı 

8 - eylül - 936 tarihine rastlryan sah günü saat 15 de kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. . 

Muvakkat teminatı ''1443'' lira "75" kuruş olup ~artnamesı ko-
1nlsyondan her gün parasız verilir. . . . . 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesıkalarla teklıfı havı 
liapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline ka \ar Kasnnpa· 
9ftda bulunan komsivon 1':ıc: 1~~nlığma vermeleri. (1141) Z--4314 

Karacabey Ha? ·ı 

Direlitörl~Oiindeu: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (ÇÖreklide ikinci inek ahırının ye-

•iden inşası) Ke~if bedeli (21689) füa (14) kuru tur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyes4 
D - Fenni şartname 
E - Planlar 
fstiyenler bu evrakı parasız olarak Karacabey Harası Müdürtu

~Undcn alabilirler. 
3 - Eksiltme 25 eylUl 936 cuma günü saat on altıda Bursa Bay

ter Müdiirlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
~ - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1627) lira teminat 

vermesi, aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi Ulzımdır. 
Eksiltmeye en aı bir parçada yüzbin liralık birinci nevi bina 

yapmış olduğuna dair Nafıa Müdürlüğünden vesika alanlar girebi
leceklerdir. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evvel Bursa baytar müdürlüğüne getirilerek eksiltme ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saaate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın üzeri mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdrr. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmeı:. İstek
lilerin şeraiti anlamak üzere İstanbul, Bursa Baytar Müdürlükleri 
ile Hara Müdürlüğüne müracaatları ve 2490 numaralı kanunun ta
rifatı dahilinde eksiltmeye iştirak eylemeleri ilan olunui'. 

(982) 2--419~ 

Jandnrma Genel l\.omutanlığı Aıı
l{ara Sahnalma Komi ··yonundan : 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat bahalı görüldüğün
den ( 163.000) metre yazlık elbiselik kumaş pazarlıkla satınalınacak
trr. 

2 - Metresi (52) kuruş tahmin edilen yazlık kumaşın ilk temi
natı (5488)lira, Şartnamesi bedeli (424) kuruş olup pazarlığı 24_9. 
936 perşembe günü saat (11) yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyondan alınabilir. Pazarlığına girmek iste
yenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya Banka 
mektubları ile belli gün ve saatind'! komisyona baş vurmaları. 

1 
{266) 2--4180 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 1 
"'"'rTN ALMA KOMt~VONU tLANLARJ 

BİLİT 
M. M. V. Emakin inşaat şubesinde münhal bulunan bir mühen

disliğe mühendislik diplomasını haiz bir mühendis alınacaktır. En 
son verilecek maaş 300 liradır. Talipler şeraitini öğrenmek ve fazla 
malümat almak için her gün M. M. V. inşaat şubesine müracaat 
edebilirler. (920) 2-4389 

BİLİT 
.Yapı: Kayaş ve Yahşihanda yapılacak binaların açık eksiltme • 

sine istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün sonraya bırakılmıştır. 
Keşif, proje ve şartnamesi bedeline karşı dairesinden verilecektir. 

İhalesi: 29-9-936 sah günü saat on birde yapılacaktır. İlk temi
natı: 549 lira 47 kuruştur. Eksiltmeye griecekler 2490 sayılı kanu • 
aun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle Bayındırlık Bakan
lığından alınacak olan ehliyet vesikalarını M. M. V. Satın Alma 
komisyonuna eksiltme 1:ün ve vaktınca getirsinler. (1027) 

ı-4523 

ULUS 

Aktif 
t:ümhuriyet Merkez Bankasının 

19 Eylfıl 1936 Vaziyeti Pasif 

Kau: 
Altın safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçtelci muhabirler: 

17.083,062 

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

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiyc 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan harinc tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Eıham n tıthvilat cüzdanı: 

A-

Deruhte edilen evrakı 
naktiye karşrlı~ı esham 
ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanılar: 

Altın ve döviz ÜT.erine 
Tahvilat Uzerine 

H issedarlar: 
Muhtelif: 

LiRA 
24.028.693,35 
11.277 .910,-

904.017,15 

283.336,30 

6.186.482,30 

538.250,36 

10.867.636,31 - - -
158.748.563,-

12.064.611,-

2.179.250,-
17 .070.678,90 

34.152.679,2() 
4.172.725,88 

88.673,01 
16.723.885,10 

Yekun 

LiRA 1 
36.210.620.50 

l .592.368,97 

146.683.952,- , 
19.249.928,90 t 

38.325.405.08 

16.812.558,11 
4.500.000,-
6.421.922,81 

286.080.092,67 

1 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türk liraıı mevduata: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövi:dcr ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif: 

LiRA t> 

158.748.563.-

12.064.611.-

146.683.952,-

16.000.0~ 

4.240. 7 53,54 

27.414.2~ 

1 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 

Elektrik münakasası ilanı 

Fethiye belediyesinden: 
1 - Nafia vekaletinden tasdikli proje, keşifnamc ve şartname 

si mucibince Fethiye kasabasmda elektrik tesisatı yapılması 22-
8- 936 tarihinden 6-10-936 tarihine kadar 45 J.riln müddetle ve ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 6-10-936 salt günü saat 16 de Fethiye Belediye 
dairesinde müteşekkil Belediye encümenince yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4520 liralık santral binası inşası ve 
ağaç direkler hariç olmak üzere 16301.05 liradır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarr 1222.58 liradır. 
s - Proje ve tcferrüatı, fenni ve hususi şartname ve mukavele- l 

name projesi surette:i lstan~ul Sirkeci !atı köş~il ~addcsinde 
Fethiye Nakliyat ve tıcaret cvınde ve Fethıyc Belcdıyesınde para-
sız görülebilir. 

6 - Teklif mektubları şu vesikaları ihtiva edeceketir. 
A - htekli bir şirket olduğu takdirde sicilde kayıtlı -:>ldu~u 

ve Mlen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltmenin ilan tarihin
den sonra alınmış resmi bir vesika. şirket sirkülleri veya noter
likten musaddak vekaletnamesi 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
C - Bugüne kadar en aşağı 16500 liralık bir elektrik tesisatı

nı muvaffakiyetle bitirdiğine dalı' kabul raporu veya musaddak 
sureti . 

İsteklilerin eksiltme şartnamesi mucibince tanzim edecekten 
teklif mektublarını eksiltnıe saatinden bir saat evveline kadar Be
lediye riyasetine vermeleri veya bu saate yetiştirmek üzere gön-
dermeli ilan olunru. (986) 2- 4188 

Anl(.ara vilayeti satın alma 
komisyonunda: 

l - Kapalı zarf usuliyle 500 kilo sulfat nikotin satın alınacak
tır. 

2 -Muhammen bedel 2250 teminat 168,75 liradır. 
3 - Eksiltme 4 ikinci teşrin 936 saat 15 de Necati bey mahalle· 

sinde Saylavlar sokağında Ferah apartmanında ziraat mücadele 
müfettişliği dairesinde yapılacaktır • 

4 - Şartname Ankarada adı geçen müfettişlikten, İstanbulda 
ziraat müdürlüğünden parasız verilir • . • . . 

5 - İsteklilerin teklif mektublarmı temınatlarıyle bırlıkte mu. 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun ~ inci ~e 3 ün.~ü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme saatınden bır saat onceye kadar ko· 
misyona vermeleri (874) 2--4416 

Çor um Vilayeti Nafia 
Direl{törlüğüııden : 

ı - 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ~onulmuş 
olan Çorum Park caddesi üzerinde yapıla~ak ~rt8: o~ul bması 15.9. 
1936 gününden itibaren 15 gUn dah~ temdıt edı~~ı~tır, 

Temel, bodrum, zemin kat kargır ve beton ışıdır. 
Bu işin keşif bedeli (24283) lira 25 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak sunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C • Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi şartname 
E • Keşif ve silsilei fiat metcaj cetvelleri 
F - Proje 
İstiyenler bu evrakı Ankara Nafıa VeHleti Yapı İşleri Umum 

Müdürlüğü binalar fen heyetinde Çorum Nafıa dairesinde görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 1936 yılı eyhitünün 30 uncu çarşamba günü saat 
15 de Çorum vilayet makamında toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usutiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1821) lira muvakkat 

teminat vermesi bundan baska qağrdaki vesikaları haiz olup gös· 
termeııi laznndır. Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve 
bu işleri yapabileceğine dair Nafıa Vekaletinin ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar vilayet makamında toplanacak eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazrlr saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür rnumu ile iyice kapatılmış olması 
lbnndır. Postada olacak gecikmeltt kabul edilmez. ( 1006) 2--4477 

Emlalc ve 

Kiralık 

- dtıtl 
Eytam Bankası.Jt 

Apartıman 
Dairele 

art'ııı' Bankamıza aid Işıklar caddesinde Turha~_apınatb~1 
lektrik ve havagazı tesisatını havi beş oda, 1

; 3 P~lı il 
bir hela, ve bir koridordan ibaret l, 2, ~· 6, 1, -~ rU hafi ~dd 
ve üç oda, bir matbah, bir hala ve bır kort .0 sene 111u tıı 
daire açık artırma ile 1.10.1936 den itibaren b_ı_r U saııt o: ıJ 
ya verilecektir. İhaleleri 30.9.1936 çarşam~ g°ı:' 0ıarılal~Jito 

• kamızda yapılacaktır; açık artırmaya gırec~ lifll dtP ııi 
ralı daire için e.lli lira ve diğerleri için de yüz eya bıJ ·,tl 
nı müzayededen evci veznemize yatırmaları ~ aJınlltc ~~ 
teminat göstermeleri laznndır. Fazl~ ~aınrn~ in de •tg 
muamellit müdürlüğümüze ve daireyı gorınek ıç 2..,...443 
pıcısına müracaatlarr. (936) __;.__;, ___ __ · ıarı

1 
: 

Pazarlık suretiyle eksiltme ı 

Nafıa Velcaletinden: 1 ,. "haıes 1 
l - İstekli çıkmamış olmasından dolayı 'rına t11e') 

22959 lira 69 kuruş keşif bedelli Ankara Jand~yecel< \'eatl 
na yapılacak olan müstakil jandarma taburu r ne ittŞ3 
rı, hayvan sulama yalağı, mutbah ve bulaşık a 
suretiyle yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır, 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, • 
C - Bayındırlık İşleri 'Genel Şartnamesı, 
D - İnşaata aid fenni şartname, 
E - Keşif cetveli, 

1 
ııı 

F - Proje. uŞ bede 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 115 kur ıc) 

Yapı İşleri U. Müdürlüğünden alabilirler. d Nafııı .;e 
3 - Eksiltme 29.9.936 salr günü saat 16 a ktır· . 1 ıP İşleri Eksiltme Komisyonu Dairesinde ya~ıla~a 17z2 tı~utt 
4 - Eksiltmeye ~irebilmek için isteklılerın yııP' 

teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden atınınıŞ 
1 
~ 

vesikası ibraz etmesi lazımdır. de yıı:1! 1 1 
b 

5 - Teklif zarfları yukarda 3 üncü mad.d~. -jııe ırtll 
saat evetine kadar Eksiltme Komisyonu Reıs ~~367 
bilinde verilecektir. (891) ~ 

Tavukçuluk Enstitüs~.. Jeıı: 
Diı·elitörliigt~~esııı 1 

twv· ·ıııı 
Tavukçuluk enstitüsü için isim ve evsafı şa\1yıııet~ 

kırk kalemden i~aret ve (2500) lira muhamrnen şıırt~e$1 
edevat açık eksiltme usulü ile satm alınacaktı~rrı cııd r· f 
gün saat 9 dan 12 ye ve 14 den 17 ye kada~. Ç.~0 den ıııı.ıı:esı~ 
bulunan Tavukçuluk Enstitüsü Direkt~rtugun dası \ e 
25 • eylut - 936 cuma günü saat 10 da tıcaret ~ıınl<ll ıtı ~ ı 
187,5 liralık muvakkat teminat makbuzu veya ıstııll z/4 
birlikte Keçiören yolu üzerinde Ankara Tohurn 
de toplanacak Komisyona baş vurmaları (1032>2_.ısz9 f) 

·Je•• 
Ankara Ask~erlilc S1ıbesı ,oıı 

' tı1' • ı:bi er' ·ııı e 
1 - 332 doğumlu ve bunlarla muameleye ta 

1 
_ ıeŞ(I 

malarrna 1 • teşrinievvel • 936 da başlanılacak 3 ıı'' 
da nihayet verilecektir. Jc dar rııtJŞ) p 

2 - Sabah saat sekiz buçuktan on ik.iye :larnal•'' 01'
11i 

üç buçuktan on yediye kadar da yerlilerın yo ınel<tebtft ~' 
3 - Her erin fotoğrflr Nüfus cüzdanı ve b'rtil<te 

okudukları mektepten alacakları vesikalarla 1 f.' 1 
1 

lisine gelmeleri lazımdır. sıl<•t ~il 
4 - 316 dan 331 dahil doğumuna kadar olan rııfl' ca11 

niden muayene ettirileceklerdir. Bunlar da f~~~jcriı1eto" 
danları ve muhtarlariylc beraber köy ye ı;ıahf çııW' _1tl' 
günde ve namlarına yazılarak gönderılnıış 0 arı ıııd";i• 
le birlikte geleceklerdir. b' 1cat11'y..' 

S - Askerlik meclisi İsmet İnönü rnckte 1 

toplanacaktır. (1028) 
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kitablan geldi. AKBA'da satılıyor 
İlk, Orta, Lise 

~-- {1 tablarnuzı, nıektep levazımınızı ~in1diden AKBA'dan aluuz. Tel: 3377 

1 
ZIM AM1RL1G1 

ANKARA KLOEMVfsvoNU İLANLARI 
SATIN ALMA 

. da bulunan kıt at ve mue • 
ı ·- Tumcnin J• rzincnn .garnızo.~un nuna ihal un ı tahp çık· 

..,., ilıtivacı olan 4c;o bin kılo fa~rı :n~ saat 1l de ıh 1,. ~...ııtmck 
5 10 ı 9'.-\6 pnzartesı g 

;madı~ınd n • - · fi k iltme) e konulmu tur 
here yeniden k pah z r . e 0 liradır. -

2 Muhammen bedelı 6750 • 5062 lira 50 kuru tur 
! : Yuzde yedi lıuçuk ilk .tc~ınn:;r 338 kuruş muk ılınde 
4 - Ş rtnamesini görmek ıstıyen 

bn ~1ma komi yonundan alırlar. dd . e ore i tekliler tekl f mek· 
5 - Şartnamenin 4. Oncü ma eskın ltme kan n n n 32 33 34 

1 artırma ve e 1 n en 
tııplnrını 2490 numara 1 vfıkan t n ım ederek ı 

0 Urıcn mnddt-leri ahk mına. te tın alm k m n 
bi .. ı:aat evcline ~cadar Erı~n~ı~"~rı"r , tardır (941) 420 

;n;ıkl1uz mukabthnde vermış İl AN 
d } npt rıl c n o det alı 

1 - Cebeci a .k:ri hnsütand~/':.af, gunü at on b te pa artıkla 
wısa 19 9-936 tarıhıne m sa 1 

alın. caktır. . 
1 

muvakkat temın tı 45 hr dır Ş rtna~~ 
z - Ke fi 600 ı.ır1l: o UP h ün Ankara Lv. Am1rlı ı satın 
k .,,. . nörmek ı U) enler er 

ve ei"' ın1 ., . l T l r 1 
'IU komis}onundn göre ~1 ır e. kkat makbur.ları ıle An ra e· 

3 - Jsteklılerin temınntı m_uva clınclen ( 1) 2 4323 
•azım llmirlı '' satın ima kom~ı\oı~ına g 

1 •f 600 ton rpası Alpullumm 960 
1 - Pınnrhlsarın 744 ton yu a ı 

d ksıltmeye konulmu tur. 
ton o unu e ka ah zarfla yııpılacaktır. 

2 - !halel rı P .... d r 44640 arp sının 30000 Alpullu 
3 _ Pın rhi ar yulafının ~ e 1 • 

tdununun 18240 lir dır. ıs 16 d Vazc-
4 - haleleri 28 • eylul • 936 pazartesı gunu saat • 

de y pılac ktır. . • 225 odunun ılk pe· 
5 - Yulafın ilk peyi 3348, arpa~ın ılk pel ı k ahnac k makbuz· 

yi 1368 liradır. Tu'llen muha ebesıne y tırr/aı 
Ja komisyona vaktinde mekt~plnrını \i rme lk~::ne~yonunda görüle· 

6 Ş rtname her gün vıze satın a ma 
- 2-4324 

bilir. (885) t L A N 

1 fJ 106400 kilo fasulya satın 
1 - 20 tiim ihtiyacı için kapa ı zar a 

alınacaktır. 
1 

k'losuna 12 kuruı so untim fıat bıçılmiı· 
2 _ Fasulyanın be ıer ı 

tir. Tutarı 13300 lirndır. ba UnU, at on beşte Çanakkale 
3 - İhale i 30 - 9 • 936 çarş. am g ılncaktar 

türıen tın alma komisyonu b~nasındn ya~ temın ; akçeleri olan 
4 - 1steklılerin ihaleden bırüsa~ c~~Jeerindekı vesıka ıle ko-

g95 lira ve ihale kanununu? 2. 3. ne ma 
2
_..3 3 

misyona muracant ctmelerı (8,) N 
ı.A kk t teminatları azılı } u· 

1 - Aşa ıda yerleri mikdar v~ ~:::ın~e vcrılen fıatlar korca 
lafların 20 n uıtos 936 yapılan \ s'ı ~ 25 eylül 936 cuma ünU 
pahalı göruldü undcn yenbi.den c d:~:1:un alma komısyonunda ya· 
aaat 16 da İınııtte tümen ınasın 

pılacaktır. . . her ..ıı0 komisyonda ı? rebılirler. 
2 hteklıler artnamesını to.. b 1 l 
3 = htekhler be11i. gun ve saatinde kanunun 1stedı ı c c er-

le komisyona gelmelen. Muvakk t tcmınatı 
Yerleri Mıktan Tutarı 157 86 
lzmit 44500 2091 50 
Ad n zarı 29000 1444 20 108 31 

T u ıa 227000 11009 50 25 73 
00 "06 80 Gebze 190000 9424 

23969 20 
(7i ) 2--4185 

kılo p1rinç aatın 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MUDURl.OCO 1 ı---~---llllll--m;zı_, ... ._ ... -.r:: 
SATIN Al MA KO 11SYONU ILANLARI ANKARA BELEOJYE REISUCJ iLANLARI 

ıdı. 

t l. AN 
19 10-9 le edılec ı 1 3 S 7 EylC'ıl • 9:\6 unlU 

ga et !erde ıl n edıl n d rt k lem ç elektrolit ve f si r u l; kır-
larla tutyaya aıd ıl nın hukmU yoktur {95 ) 2-44 4 

150 TON HUSUSi PI.ATİNDEN SAC 
Tahm n cdılen bcd h ( 16500) lira lan yuk r lıı m1kt. rı ve cın ı 

azılı m 1 eme A krrt F lırı lar Umum fodurlu ü tın nim 
k mıs) onun a 13·1 l t rıh nde cu unlı s t 1 tc k palı tf 
ile ıhale edıJ ce ur. Ş rtname parasız ol rak k m ıyon n verılır 
Tahplerın mu\i kk t temın tol n (1257) lıra ( O) kuru u havi tek
hf mektupl rına me kur unde aaat 14 c k d r komı yona vermele
ri ve kendaler nın de 2490 numaralı k nunun 2 ve 3 m d Jel mıdelu 
ve iklc mezkur un ve •aatte komayı na m ıraca t1 rı (969) 

2--4516 

100 TON Er.f.KTROI tT TUTYA 
Tahmın cdılen bedeli (19000) hrn olan > uk rd mıktarı ve cınsı 

yazılı m 1 eme Askeri f brakalar umum rnüdUrlU U ı tın 1111 ko • 
m1s} onunca 12·11 ·936 tarahınde per enıbc Unu s t ıs de k pah 
zarf ıle ıh le edılec ktır. ş rtname parasız olarak kom11yond n ve 
nhr. 

1'a1iplcrfn mu .. ~kkat t minat ol n (1425) lırnyı havı teklif mck· 
tuplannı mc kur Unde saat 14 e kadar komısyona vermeleri ve 
kendılerının de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 m ddclcrlndeka ve • 
&aıkle mezkQr un ve tte komısyona müracaatları (970) 2-4517 

350 TON ELEKTROLİT BAKIR 
Tahmin edılcn lıedch (133000) hra olan > ukarda mıktan ve cin· 

si y zıh mal eme Askeri bukal r Umum 1üdUrlu ü Satın Alma 
Komısyonunc 11·11 93 t ri ı nde s r günü sa t lS,30 d k • 
palı zarf ıle ıhale edılecektar Şartn me (Allı) hra (65) kulu§ mu· 
kabılinde kom11) ond n verılrr. 

Talıplerın muv kk t t m n t olan (7900) lır yr hnvl tc.klıf mek
tuplarını me kur undc at 14 30 a k dar k mı )On vcnnclerı ve 
kcndılcrının de 2 O nu r 'ı k nunı n 2 ve 3 m ddelerın ckı 'c -
saıkle mezkur un \le saatte kornıs)On murac tları. (971) 

2-451 

Bal~anlı U-ında n: 
rte5l Unü M t 15 de eksıltmesl yaprlacn r fi n 

e te lıı rtn mcsınde t dıl ıt y pılı l sına 
n n kaıhm den k lclırılmıştır (9 2) 2-44 7 

arar.al>c 1 llaı·a ·ı 
J)ir ~ı töı·Jü;;ündeıı: 

Karacabey Harur 

rtte Buraıı Day-

İLAN 

J - itfaiye memur ve mu tt t ve oforleri için 2 talom el .. 
bı e m k ket on bes Un muddetl a ık ek&ıltnıeyc koııulmı.. .ur. 

2 - Muhammen bcdeh (1050) lır dır. :ı1 
3 - Muv kk t temın tı (79) lır dır 
4 - Ş rtn .ne 11c ıı mıın ıni rm k iıtiyenlcı h r gUn yazı ı . 

krı kalemıne v ıst l.lılerın de 6 t rı ıı evvel 936 aalı gdnU 8 on. 
buçukta Beledıyc Encumenıne mUrac tl rı. (972) 2-4448 

iLAN 

l - Su ıd re ıne lınacak 40 t n odun ıle 300 1r11 sıra on ı, 1 ıün mudd tle çak ek ıltme) c konulmı ıtur 
2 - Muh mmen bcd li (815) lır dır 
3 - Muvakk t t mın tı (60,12) lıradır. 
4 - Şartnamcs nl görmek ıstcyenl r her glln ya ı l len kal!"ftrinc 

ve ı tcklılcran de 25 cylul 936 cum unu at on lıuçukta b lıy• 
encumenlnc mur:ıc tl n. (850) 2-42~ 

1LAN 

re ınc • lın cak demır boru ve tef rr ı tı ıl çimn11t 
müddetle kap h znrna ek ıltmeye konullllUflı.!1. 

2 - M ulı ı b deli ( 6690,50) lırn ıı. 
3 - Muvakkat temın tı (501.78) hı. dır. 
4 - Ş rtname ve lısteslnı görmek i t yenler her gUn yıııı:ı i le ı 

k l m ne ve ı tel lılerln de 25 ylul g36 cuma gUnU aat on bırdc be 
ledı't e cı ı • ı ıl ı d n o ı:Un sa t ona k d r tew 'l ta-
rt) le teldıf mektulıl nm lıelcdı c encUm nine vcrmelcrı. (852) 

:-427t 

!J AN 

1 - Mc•bııha için tınacak ) lrml bin kilo nıe t odunu ite UOO 
kilo m n 1 k milru on bet ün mUddetle açık ek ıltmeye kôoul
mu tur. 

2 - fohammen bcdelı (410) lıradır. 
3 - Muvakkat temınatı (30) 1ır lrr 
4 - Şartname ıni görmek 11tıycıılcr hcrgnn yuı ı~leri kn'Potnine 

v istcklılcrin de 2 tcşrınl evci llJJG cı m• cUnU s t on btı kta 
Beledi> e Encümenine mUraca. tlıırı (91J) 2-43S8 

İLAN # 

1- 1tf iye mcydanand ) apılacak ölU yıkama evl on bq fl n 
müddetle çık ek iltm ye konulmuıtur. 

2 - Ke ıf bedeli (4199, 6) liradır. 
3 - Muvakkat tcmınatı (315) llradtr. 
'4 - Keııfname ve ıartn mesınl & nnek Sstlyenler hergUn 

itleri kalcmıne ve late'kllicrın de 2 tcşranlevel 1936 c ma glın \ aa• 
on buçukta Beledıye cneumenine müracaatları. (90 ) 2--n 5 

1LAN 

1 - Belcdıye kimya evinde yapılmasını Juıum g8sterılcn laOO. 
ratıı arma 1 rı, hava ga ı, ııu teaısatı, bo ~e badan l lcri on bcı 
aun müddetle açık e'k&ıltmc) c konulmuttur. 

2 - Ketıf bcdeh 501 hradır. 
3 - Muvnkkat temınıtı (37,S) liradır. 
'4 - Ş rtnamc ve ketlfname ını görmek lıtiycnlcr her ün 7an 

i lerı k cmıne \i c isteklılcrln de 2 te rlnlcvcl 11J36 c ım gıın i 
no buçukt Belediye cncUmenınc mUraca tl n. (909) 2-4356 

II4AN 

1 - Su ad re ine alın cak g z, bcntin, ve ya lar on be ıUa mld4 
detle k ı Jı zarfla ckııltm ye konulmu tur 

2 - Muh:ımm n bed 1ı (9423,65) hr dır. 
S - Muvakkat ten n:ıtı (70 ,77) lıradır. 
4 - Ş rtn me 'te lıste inı g rmek isteyenler her 1:Gn yaıı ft1erl 

k 1emınc ve ih le 25 c lül 936 cuma gUnU ' t on birde b ı · c:n• 
cUm nın 1 p 1 ı ındnn a klılerın o ş:Un t ona k dar tl"m n t• 
leri) le tekit! rneklubl nru bclcdı) e enclinır..lWlc vı m leri. (ft1S) 

2-4263 

IJ AN 
1 - Su ıdaresl lçın alınacak font boru e ek parçalan on bet ~" 

m lddetle ve k ı alı z rfla ckaıltmeyc ko lmu tur. 
2 - Muhammen bedeli (5500) hra • 
3 - Muvakk. t temınatı (412,SO) Jıradır. 
4 - Şartname ve li lesini görmek i tcyenler her glln yah ~rf 

kalemınc ve isteklılerln de 25 cy11ll 936 cuma gUnü saat onbirde b"le
dıyc encl meninde a111J11ca ından o gUn ona kadar teminatı ri Jc Wl)t 
likte teklif mektublanw bclcdİ)e erıcUmcnior vanncleri. (846) 

2--4264 

!t AN 
ı - Su ıdarcslne 11~rnacak çclık, kö ebcnd lama demm ve -.ç °" 

bet gün m ddetlc açık ckaıltmeyc konulmuıtur, 
2 - Muhammen bcdelı (738),60 liradır, 
3 - Muvakkat temınatı (53,38) lınıdır. 
'4 - Şnrtnamesln1 glirmek 11tcyt'nler her giln ) u 1 lerı kalemin• 

ve ıateklılenn de 25 eylill 936 cuma &ün saat on bu ukta belediye 
cncumeıune müracutlan, (847) 2-426$ 

U .. AN 
t - Su idarcaimn lıır senelik Utta) c1 olan 60 ton kok kUmlrll n 

be§ gUn mUdd tle çık ek ıltmeye konulmu tur. 
2 - Muhammen lıedelı (2040) lırndır. 
3 - Muvakkat temın u (153) lırııdır 
4 - Ş rtname ını rmek 1 t nlcr her gün u ı 1 rı lnt1t"mlne 

ve ı t 11 rın de 25 r JUi cum t ou bu~ukta 1 1 Jıye 
ene ım nıne mUracaatlan (849) 2 267 

stclc:h çıkına~ı '"'" 
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TUR·K ANTR.ASITI 

Ankarayı Kömür Pahalılığından Kurtardı 

BVSAFI: 

••ltızda: yanar, 1"1§ırıcılir başka koktarda bu evsaf voktur. 

Sobada ve Kaloriferde: ısıtıcıdır, duman ve kokusu yok tm · üruf 

ilrakmaz, külü diğer koklardlln çok az ve kalorisi 7200 dür. 

Yabancı ve yerli koklardan üstünlüğünü tecrübe iapat eder. Ge· 

.. mevsim kullananlardan 10runuz, 

,.... 

1 
i 

(Depoda teslim: 28 
F J AT ı 

Vagon teslimi: 27 
SATIŞ MERKEZLERİ: 
Yenişehir Ali Nazmi apartmanı No. 3 
Bomonti Bahçesinde Depo 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Ankara Memurlar kooperatifi 

Yeni açılan: MADEN KÖMÜRÜ iŞLERi T. A. Ş. SATIŞ BÜROSUNDAN Telefon: 1162 :..:.....:..::::.::::~=-~--:..._ __________ __ 

Plan Kopyalaı·ı ı • A;.;u ... ı •• ~c1a11 itibaren Metro karesi 5 U Kuruşa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Ankara Defterdarlığından: 
İaim ve 

t-eaı Sanatı İkametgahı 
.... • Su tesisatı İtfaiye mey· 

müteahhidi. danı hamam 
sokak 3 nu
maralı evde. 

Vergisi 
Lira K. 

3 80 Kazanç 
3 80 Misil zammı 
1 52 % 40 zam 

Cilt 
10 

İhbanamenin 
yaprak N. 

49 
Dosya No. 
21198 ,35 

2306 

Ye~enbey Şubesi m~~ellef~rin~en iken ticaretini bır~lmuş olan Kavser ustaya 933 senesi ıçın 
prhedılen ka.ıanç ver.,. sıne aıt cılt 10 yaprak 49 sayılı ıhbarname şimdiki kanuni ikamet ve ticaret 

ri bilinemediğinden teb'iğ edilememiştir. Matruh bu vergiye ilan tarihinden itibaren 30 gün için-
itiru hakkı olduğu tcb ıiğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (1029) 2-4525 

Yük~ek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat Fakültesine 
liu ye erkek ve Baytar, Orman fakültelerine yalnız erkek para
.. yatılı, paralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. EnıtitUye 
JUllabilmek için aşağıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yapmıı 
wp Htıe olgunluk diplomasım almış olmak (Bakaloryasını yapma

wya olgunluk diplomasını almamıı olanlar EnatitUye almmu.) 
w tllrk tabiiyetinde bulunmak lizımdır. 

1 - İstanbul Universitesinin Fen Fakültesinden naklen ıelecek 
..... , ... orada okudukları &iSmestrelerden, muvaffak olmuşlar ise, 
.... kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü 
••eatrelerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu 
t.ktiltenin birinci ve ikinci ıömestrelerinde okunan Anatomi der
... 4e ayrıca devam etmeleri ve ZiraJt Pakültealnt &{rcnlerin 
JlkUt stajını yapmaları gereklidir. 

S - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yu· 
~ elmaz. Nihari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertikterinin lUzum gösterdiği be
~ kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hash 
'91 kurulunun raporu lizımdır. 

S - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve 
-ıtamhk Qtuayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum göster-
-.ıı beden kabiliyetini göstenniyenlerin Enstitüden ilişiği kesi1ir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankara'da Onnan Çift· 
llia41e 10 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince tale
'8,e JO lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasıa: aağlanır. 
l8tajyer talebenin yemeıi ve içmesi de enstitüce sağlandığı tak• 
..._ kendilerine bu 30 lira verilemez). 

7 - Parasız yatı talebesinden ıtaj veya okuma devreıi içinde 
-.ndan meydana gelen mücbir haller dıtında olmak üzere, kendi· 
ıtıadea ıtajıru veya okumaımı bırakanlardan veya cea:el olarak 
t*M'alanlardan hükümetçe -yapılan masraflan iSdiyecekleri hakkın· 
• wrlleeek nümuneve göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname 
4ılıılas. 

• - EnıtitUye girmek iıtiyınler yukarda ymh npordan batkı 
•fm klğıdını, a,ı kağıdını, poHa "Veya Uraylardan atacakları Uz
.wım klğıdını, Orta mektep n lleelerde cörmilt oldukları ıilel ders
... llükmdaki ehliyetnamelwi lllftirilerek el yazıtariyle yuacak· 
llrı fUllu bir dilekçe ile ve altı tane fotolrafı ile birlikte dofruca 

bn'da YUkaek Enstitil Rekt8r1Uttıne BatyUrurlar. Talipler dl· 
çelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak istediklerini bildirme

;W Mder. Aksi takdirde dlleqelıri baklanda blr muamele yapıla-

• - Pulıua veya usultı dldnılnde pullanmamıı otan •e ı inci 
-6:1ede yuıb kağıtların ilitlk olmadığı dilekçeler ıelmemit aay• 
lir we bunlar hakkında hiç bir muamele yapılamu. 

U - Vaktinde tam kiğıtlaı:ile bqvuranlar araıından pek iyi 
iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diplo-

•receuıie ve başvurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolma
takdirde orta dereceliler de bqvurma 11raaına göre alınabilirler. 

il - Cevap lıtiyenler aynca pul göndermelidirler. 
11 - Batvurma samanı aluıtosun birinci cOnünden eylOUln o

-..ıncu günü akfamma kadardır. Bundan sonraki bqvurmalar b-
elllmes. (2) 2-3147 

·ıa Genel Direktörlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayrı ayn yapılmıı harta genel direktörlüğü 

lilfa erleri için aaşğıda yazılı (3) kalem yiyecek açık ekailtme ile 
9IÖll alınacaktır. 

Z - istekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gire
..W.rin de muvakkat teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatler
• Cebeci.de harta genel direktörlüiü satın alma komisyonuna gel
..-L (959) 

Dbammen 
1-del 

Ura kruş 
350 00 
'20 90 -· 

Cinai 
Bulgur 
.Mercfmel&: 

Mikdarı Muvakkat T. İhale 
kilo Lira kruş tarihi 
3500 26 25 5.10.936 
3500 31 50 5.10.936 

Kuru faıulya 3000 27 00 5.10.936 
2-4441 

günü saat 
pazartesi 13 
pazarteai 14 
puartesl 15 

Kiralık Daire 
Yenişehir Kocatepcde su de· 

posu şarkında beş oda bir hol ve 
bütün konforu havi bir daire ki· 
ralıktır. Telefon: 2580 

2-4483 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara Joğwn ve çocuk 

bakım evi 
çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartımanr No: 3 

Telefon: 3951 

Her gün üçten sonra hcıı- 1 
talarını kabul eder. .. . 

Memur aranıyor 
Usulü muhasebeye aşina ve 

satıcılık yapabilecek bir memu
ra ihtiyaç vardır. Lisan bilenler 
tercih edilir. Kınacı Han No. 7 
de İşevi telefon 3714 e müracaat. 

2-4496 

Satıhl~ Arsa 
Yeni şehre yakın ] andarma 

mektebiyle Bomonti arasında 
Balkat yolu üzerinde fevkallde 
manzaralı dört dönüm araa satı· 
lıktır. 

Atatürk Bulvarında 22 nu
maralı Alişan apartımanında dit 
tabibi Necati Sadıka müracaat. 

Tel: 1726 2-4497 

Dünyanın en lüks traı blçaklan 

Globüsmen 
Goldü 

On tiuruşa almayınız her yerden 
beş kuruşa alınız: Ankara acan
taaı Anafartalar No: 71 ADNAN 

2-4025 

Kiralık 
.Mamakta iyi bir ev kiralık • 

tır. 1stiyenlerin denizciler cad
desinde 5 numaralı yazıhaneye 
müracaatları. 2-4527 

lmtiyu aahibl ve Başmu· 
baniri Fatih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yan t,leri MUdürü 
Naıuhl BAYDAR 

Çankırı c•ddesl civarında 
Ulu B••ımeviade basıllDlftır. 

Cinsi Azı Çoğu Fiatı llk Kırdırmanın 

Ekmek 
Kr§. teminat Tarihi Saati 

100.000 145,000 Kg. 9,75 1060 L . 24/9/ 936 14 
Zeytinyağı 4,300 6,300 .. 52 246 " " ., 
Koyun eti 16,800 23.500 ,, 40 705 ,, ,, .. 
Sığıreti 11,400 17,000 ,, 32,50 415 .. ,, 
Sa-!eyağ 

,, 
5,900 7,500 

" 
80,00 450 " ,, 

Tuz 2,100 3,000 9,00 20 ,, 
Pirinç 

,, 
" ,, 

8,800 11,200 
" 

26,00 218 ,, 
" " 

Soğan 7 900 10,SOO ,, 4,00 31,75"' .. 
Kuru fasulya 

.. 
4,500 5,800 " 

14,00 61 
" " 

,, 
Peynir 4,750 6.300 " 

32,00 156 " 
.. 

Un 
,, 

6.000 8,500 14,00 89 .. 
Şeker " " ,, 

9,000 12,000 
" 

26,00 234 .. 
Yumurta 

,, n 
110.000 137,000 tane 1,25 128 

.. 
Çay " .. " 

85 125 Kg. 300,00 28 
.. 

" Zeytin " " ,, 
1.200 1,900 ,, 30,00 43 " 

Kaşer 
.. .. ,, 

1.oso 1,800 60,00 81 
Limon • " .. ,, 

19,300 25,500 s.oo 95 
,, 

Makarna - " .. ,, 
2,500 3,600 25,00 67 

,, 
Şehriye " " N " 

450 910 25,00 17 
,, 

Nohut " .. .. • 
1,350 2,050 10,00 14 

,, 
İrmik " " " • 

360 575 22,00 9 
,, 

Pirinçunu 
~ 

,. 
" 

.. 
185 275 26,00 5 

,, 
Sirke " 

,, .. " 2,200 3,100 16,00 37 
,, 

Nişasta 
.. ,, 

" " 120 195 " 20,00 3 .. ., 
" Bulgur 600 1,000 

" 
18,00 13 

" " " 
Sabun 2,550 3,500 

" 
35,00 92 .. 

Sod• 1,750 " " ,, 
2 ,600 12,00 2 •• 

Çivit 
,, .. ,, 

1,750 2,600 " 2,50 7 ,, 
Süt 

,, 
" 7,100 10,000 7,00 52 25/ 9 / 936 14 

Yoğurt 
.. " 11,800 16,500 12,00 148 

,, .. .. 
SarımsalC 

.. 
350 540 35 00 14 

,, .. " 
,, 

Patates 8,000 12,500 6,00 56 
,, ,, 

Salça " ,, ,, 
750 1,100 20,00 16 ,, l!f 

Taze kabak 
., 

" 
,, 

4,100 5,700 1.00 4 
,, .. 

Havuç 
.. .. H 

600 1,100 5,00 4 " ,, .. ,, ,, 
Dom:ı es 4,20() 5,900 3,00 13 " " " .. " 
Taze bamya 650 1,200 

" 12,50 11 
" .. ,, 

Turp 1,000 1,700 
" 2,00 2 

" • 
,, 

L ahna 4,300 6,500 1.so 7 
,, 

•ı 
.. 

" .. 
" Pırasa 6,000 9,000 .. 3,00 17 " ,, • 

Ispanak 5,500 8,000 3,00 16 
,, .. ., .. ti 

Patlıcan 7,000 10,200 5.00 42 " .. .. 
Y.aprak 700 1,030 " .. ,, .. 20.00 ıs " 
Maydanoz s.ooo 6,800 

.. .. ,, 
" 2,50 13 " 

Karabiber l,050 1,600 " .. ,, 
5,00 6 .. .. 

" " Taze fasulya 2,300 3,200 3,50 8 • 
,, 

,, • 
Kereviz 1,050 2,000 

.. .. ,, 
., 7,00 11 • 

Kok kömilril • • ,, 
40 60 Ton 40,00 L. 195 " " • ,, 

Odun 380,000 384,000 Kg. 1,25 Krş 360 ,, ., " 

Edirne Kültür · Direktörlüğüde 
Orta okulların may11 937 sonuna kadar ibtiyaçl~rı olan cinı ve mikdarları yukarda~ 

yakacakları 4-9-936 dan itibaren eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmelere 24 ye 25-9-936 
günleri saat 14 te İlbayhk konağı KilltUr DirektartuğU dayrasında batlanacaktn'· it~ 
yılı kanunda yazılı tartlara göre hazırlıklarını yaparak belli günde komisyona gelOll 
renmek üzere de her eün KültUr DirektörlUğilne başvurmaları ilan olunur. (784) 

Marmara Vssü Bahri satmalmu ~omlsyon 
Tahmini • ..ıı-

Bbedeli M. Teminatı Ekailtme S_.. 
Cinai Kiloıu Lira ku. Lira ku. Şekil sUA 9Jf 

Pirinç S0.000 12500 00 937 SO Kapalı zarfla 24-9-
Sade yağı 25.000 21250 00 ısd 75 ,. ,, 
Kuru U%ilm 10.000 1800 00 135 00 Açık eksiltme 
Zeytin tanesi 25.000 6250 00 468 75 Kapalı zarfla 
Zeytin yağı 8.000 4400 00 330 00 Açık eksiltme .. ,. " 
Sabun 25.000 87 50 00 656 25 Kapalı zarfta ,, " j rl 

Yukarda cinsi ve miktarları yazılı 6 kalem erzakın şartnamelerine ıöre eksil~ e 
gösterilen tarihte İmıitte Tersane Kapısında Uasü Bahri Satınalma Komisyonunda ya 
nameleri komisyondan bedelsiz alınabilir. lıteklilerin teklif mektuplarını ve kanuni 
gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri. (&Oı) 

Yeni SİNEMALAR 8 
BU GUN BU (;ı~ 

Hiui • Atki Muazzalll .bit 
BU GECE 

SEVMEK YASAKMI 
Üç yıldızın büyük taheseri 

Norma Scbearer - F. Maracla 
M. O. Sullivan 

Gündüz iki filaa 
1 - Sevmek Ya1akm• 
2. - Yaralı Kut-

kan phet'rı 
K A H RAM A N __ ,il t 

Canlandıraau~:...ı 
lrenne Dune - Ridllr-

A!!'~-w 
Canlı~ 


