
ATATtJRKON 
TE EKKORO • 

fatanbul, 28 (A A ) - Cumur Bat· 
kanlı ı G n 1 S kreterlı ındcn 

Dıl bayramı münasebetiyle mcmle 
lcetin her tarafından gelen vatandatla· 
rın sevınç ve yuk ek duygularına ter· 
cüman olan yazılardan Atatürk mllte• 
haaaia olmu lar ve tc,ckkUrlerinin bil· 
dlrilmeaınc An dolu AJanıını memur 
ttmişlt'rdır 

llil kurumunun tt·Şf'kkiirii 
latanbul, 28 (AA.) - Ti.Irk Dıl 

kurumu 'Genci ~krcterlılinden • 
26 cylfll di1 bayraııu mUnasebetiyl~ 

Cunıurlyet Halk Partisi ve Halkevı 
iirgütlcrlndcn ve ılçcbavlarla uray baş
kanlarından ve birçok dilseverlerden 
itlen kutlama telgraf ve mektubtarrn• 
dan dolayı TUrk Dıl Kurumunun k .. 
IDuya t~ckkürlerlnl bildirmeit Ana• 
dolu A janırnın arac;hlını dilerllSI 

Hu betlul 

) ı •~osı. v ·o' .. 
Selrizinci gün 

Falih Rıllıı ATAY 

[akı Raguza .. Dubrovnik • 
den otomobille yola çıktık. Her· 
aeknovi Yeni Heraelc • 'ye doiru 
ilerliyoruz. , 

yeni Heraek. baJUlar üttüne, 
Ye denize doiru ıılenen A~ar'Ja• 
tik tehirlerinin en paellerinclen 
•iridir. 

Fakat bura11 ile Katoro ~~ 
fesine 1ririyonuı. ISW11t korfe mı, 
Wrkaç kere kıvırarak, her bur
nunda ıizi ayrı bir gölde zannet
tiren, manzaralar taaaYVUr ediniz 
•e kıyıların etrafım eert dal~ 
çe.iriniz: YuıoelaYya Adiryati
tinin en meıhur parçaıını tala•· 
vur edebilir•İniz. fakat onun lez· 
zetlef'ini tatmak için mutlaka bir 
defa görm~liıiniz. Saraıı ile Bojaz· 
İçini, lıtanbul'u, hatti Riyodöja
rteyroyu hatırladıiım manzaTalar
dan geçtim. 

Heneknovi'den bütun Mhili 
luvnlarak, Katoro kaMba•ına ti· 
eliyoruz. Yuıoela .yanın en lna•
•etli deniz -.uıtalannm üeaü hu 
luvrıntdarın içindedir: Bizim iz
mit k&rfezinin vazifesi! bütün 
14.ıihları, depolan, haftlarlan 
&örerek ıeçiyoruz. Memnu mın. 
takada ecnebi, yerli herke.i tak
>id eden tek teY, binaların üttüa
~ fU ihtardır: fotofrafanı al-

11nız ! 
Gtizel peyzaj, münbit toprak 

~ tarihi eser ittihkimlarm, mU-
1ııi1111nat depoİarının ve üılerin a
T~ıında, yerli ecnebi, herkeein ia
ıfadeaine ve zevkine açalcbr. 

Katoro lcoyun dibindedir. Or
taça* dekoru içinde MYimli c 
ten bir baaba r kültür hllrim ol
duktan aonra eanat ve hayat, ma· 
2İ ve yeni za.'.uretler ne ıüael uyu
tuYor. Surları yıkmak11:ıın ln~n
lan rahat yürütmek ye tarih ıle 
hatıraları, inean için, S1nclantaı
lrrmamak mümkün oluyor. 

ICoy'un il•tilnde büyükçe bsa
War yar. Bunlar nktfyle Ad ~
atılc ve Akdeni:ıln methur ıe 1\1• 

cıleri ile meekOndu. Buharın İca· 
Clı, hepeini tımaJda iti nen fal ir 
toprai• Mplamııtır. 
Yakın, yiık•ek ve eemer kaya 

lar: daha i1111ini taylemeden Ka· 
hdai'dan bahaedeceliml tua•· 
-... edebilirsiniz. Dimdik, _,..,, 
~ d6ndurUcü kaya daflarr ! fa· 

.. koydan yukarı çdcan yo
~diii manzara ancak bir 

Watla anlatdabıhr: muhtetem 1 
ATUetul'Ja hududu Katoro'• 

Wti,.,..du, Buradan ÇetİMJ• 
..--- bun drftrlı, 45 lrilomet· 

ilr ftl YuıoelaTJ& ldareeini• 
~r. 

(Sonu S J el ıılıdı) 

29 EYLOL 1936 U 

Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

MU tıı c: mlyetl ODS8JIDde 
Fran -Suriye anla§ması dolayı iyle Dış Baka· 
nımız sancak türklerinin kendi i~lerini kendile· 
rinin göreceği bir ekil ümid ettiğini öyledi. 

Fransız delegesi1921 anlaşmasına Suriye tarafından 
katiyen riayet edileceği cevabını verdi 

ruında Parlltt nlun bqındanberi ya
pılmakta olan ıörUtmelere ahtır, 

1 

Bu malOmat rraalQ bar1c1J8 babn
lılı ile Suri7enha •ubtıellf pertllulnt 

Yt bilhuaa nu onallat Molnana men. 
ıup azadan m rekkeb blr cleleg11yon .. 

g eylntde imzalanan nıhat protokol \ 

(Sonu 9. DnclJ sayf adı) 
11 m rahh 11 Vsenot Ut Turkıye mu• 
rahhlır he et ,.... TnfUs t8 Ana 
aıa ıdalu ~yanatta buhalUDufludırJ 

8. ';enol'un ~ 
OL 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Başbakanımız 
Elô.zizde 

Elblı, 28 ( A. A. ) - Bafbabn t.. 
met !nönü bugün tchrimue i lmft. 
rc-ı ve husuat bütün tetckkütlerle 
bUyUk bir halk k tleıl tarafındın ıe. 

ıabUratla kar9ıtanm tır, 

Fransız mebuslar m~li 

Frank halcl~ındaki 
kanun projesini 
görüşmiye başladı 
ı • .,ıç,.. partuı da iiide olu• 'tUıf 
uı - Alman ,,.,.... dıiıml) tte• 

Parla. 21 (AA) - Siyut lıd rıe-. 
para kanununun bü Uk hır ço lukla 
kabul edllece f dil nC61 nd d&rl r. 
Mebualar meclıalnln fevkıl de cel•• 
el, bu sabah aut 9 da ba lıyacaktre. 
Para kanunu, meclise radıkıl aoıyahaı
lerden B. Jaml Şmld tarafından tak· 
dlın olunacaktır. M alrerata blrçolı! 

hatıblcr ittlralc edecelcl rdır. Bu Un 
m bu 1 r m eh ine tevdi edılec k o
lan maH metn n ba lrca nolctaları ıun-
1 dırı 

l - 25 ha Tran 19 

2 - Prangm ne m11rtar altınd n mi· 
ftkktb olaca r 10nrıdan kararn me U. 
telblt edılecektir, Ancak yeni franc

(Sonu S. inci nylıdı) 

V ıc ot ( franaa) - Mandalar komi• 

~.:":.:"h:·:-::~~::..·~·::! Hükümet, h""tün İspanyol vatandaşla· 
mcmnunıyetle i tlrlk eder Ancak. fran· M d e d e d 
::~:::.::~: .. ~:~::~:;. 1-,:::; m a rı ın mii afaasma çağırdı 

-k_~_
1~_~_~_v_e~_11_1 ~_1_m_·1~_·_u_•· _ __ B_i_~ _ _ b_o_m_~~rdımanedı·ldı· ı kld etmek ıstcr, 

ılnde bulunan cumurlyet paytahtma 
yakllfmlk için bUyUk ıayretler .. rre"" 
mektıe oldutunu millete bildirmeil bir 
va .. fe addetuk. Faılıtlerha n para ile 

tutulmut aakerlerln ı•Y• •• hedefleri 
tlmdi Madrid aleyhine mUte.eccah b9o 
lunmaktadır. BütUn manleketl flatl" 
tuylldnden kurtaracak otan muıtafr .. 
rlyet nefhuı ı>uıUn Madndden selme
lidlr. Fa,lat aleybtarı olan bUtiln cwn'8ıt 
rlyetçl kunetler, blltUn lapanyol ırkı.. 
n. katalonyılılar, buklar, aalıclalrl.u. 
valana1yalılar, endUIU.lWer. cumurlyet 
içinde ne kadar namualu ve .. um akıl 
sahibi bütün insanlar, Madrldın mUd .. 
f aaaına lftirak etmelldlrlcr. DUfmAnn\ 
tu a ına d tmtmck içın her tilrlU Hıd· 
mali rt h aaba katmak lcabeder. 

bu il r 

A ll b yı Nu rı il " 1 
Şd ilah ud Ha 

Mo6kova. 21 (A.A.) - M da aa ko. 
nuaer rnarepl Vorofilof Af an llarbiyo 
bakanı Mahmud Han teref bir ai,a· 

fet verm " bu ai,afette llillrUmet ado 

amdan blr çoktan ile 5"Jetltr Wdill 
(Sona J iMi a,lad•) 

git .. ·-'-, .. 
Artvin, 21 (A.A.) - lktlaad •• ma

liye nldlleri pnıarmda GçUncu umumi 
mUfettlt Tabiin Uıer oldutu halde diln 
fdınmiıe ıelmiflerdir. 

B r btyet y killeri vıltyet hududun. 
dan kartıJaınıttır. 

H pa i.Jdc n dev et bldct9ind n 

yap tmua 1 vaki I" Uurint 

ihtiyacı 1 en bak nlar lık le 

de 1aJNlmaa dofu 
olaca ı nctlcetlno 

Babnlar pi f•brlkaaıru ıuml,1-
ve f n .Ulld rfnln yapılmau 

ç ı reken emri vennlt erdır. 
ArtvlM 1 S kUometrt meeafode ıx.. 

lunan Kuvanbane balar W>rikuma si· 
derek tetkikle"'8 bulunmuflardu •• bu 
fabrilwun da bir • ....ı bakır çıkara. 
bilecek bir • ....,.. ıetirilmo.l lçn rab
rilııa direktaritne emir •ennltlercUr. 

Bakanlar Çorula .nl,.einla aeyttn, 
.... ···+uDert ile ...,_ ........ ,.. 

ftlllln u..rtacll lılddlderde bulua.lr •· 
... dla ....... Unllllt ~ 

J p nya B b bnı B Klballtro 

Madrld 28 (AA) - H k met mem 
lekete hitaben b r beyan am n tr t• 

mi9tır Bu beyınn m d bllhı111a ,Oyle 

d hnektcdlr ı 

Bütün orlu a ra men Jcahrlmlft 
mm tamı tlmdlye kadar hainlerin yo
lunu k mı tır. Fakat pyretimJ in da· 
ha lyade t rU olmaaı için, mubarib 
kuvwtl ra m k mmel bar ıurette tan• 

m ctm fi re t m bir h at g • 
hıllk t bır harb clı ı Unane 
i d r. 

• 
B lbao, 8 (A A) - Havas ajanaı 

muh blrlnd n ı 

Ş hrln ıil r tarafından 250 .. r kim 
loluk torpıllerle bombardıman odılme•"' 
ne kartı mukabelcl bltmlılt olmak u .. 
re Balbao ıchrt makamları llmuada d• 
mir atmıı bulunan cemUerdekl "9hlıw-

(Sonu J. D•ll nylada). Hilkümet kamoydan biç bJr teY aak· 

lunak iatcmeı Bund&n dolayı dUJRWUD 
yabancı devletlerin kendiılne vermekte ı-.-....................................... .... 
oldufu ıiltbların .. W bed hnl toprak
larımaım bir lnaauru Yermek eurctiylo 
ademelr dU,Uncealndtdlr • temin etmit 
oldufu fuJlyet uyealncle faflam ku
fi Japılan mücaclelealn kalbi IDeMbe-



HER 
1 ŞIEVD~N 
-----BôRAZ 

1 il 

Dahice bfr fikrin Jm·anıı 

Kadınla erkeğin müsavı sayılmadıkları tek yer bu feminizm asrrnda, 
berber dükkanlarr idi. La Garçonne, kadını da oraya soktu. Analarrmızın 

ba§larınrn tepesinden enselerine doğru indiğini gördüğümüz topuzlarrnm 
yerinde, birdenbire, yeller esmeğe başladı. Sonra, delikanlı tuvaletini ha· 
tırlatan kadrn başlarında saçın gene yava~ yavaş uzadığına phid olduk. 
Ancak, en gencinden en ihtiyarına kadar. fakat kadın ihtiyar olur mu? -
bütün kadmları kuvaför'e (berber değil) çeken, muhakkak ki, ondülasyon 
makineleri oldu. Çünkü arz cazibesi kanununun en güzel örneği sayılacak 
kadar dümdüz kılların manah kıvrımlar halinde başı süslemesi imkanı 

bulunmuştu. Bütün kadın başları bu imkandan faydalandı. 
, Halbuki kadrn sabırsızlığı ile eğlenir gibi beş altı ay devam eden ondü

lasyon. bir taraftan da, devrin ticaret fikrine karşı idi. Şimdi, uzatılan 

saçlar bir hale gibi başın etrafım sarıyor. E\·de ayna karşısında yapılabi -
lecck olan bu tuvaletin henüz berber elinden beklediği bin bir itina var • 
dır: platine' den kızıla kadar çeşidli boyalar, şakaklardan uzaklaşamıyan 
trizeler gibi ... inanalım ki dünya niifusunun yarısından biraz fazlasını 

esiri etmiş olan dahice fikir, kadım berber dükkanına sokmak fikri, bütün 
haşmeti ile hükmünü icra edip gidecektir .. 

Sanal: 

Gt•nt• •·C•·n~t>I'~ kelimc!4İne dair 

Eski hariciye memurlarrnıızdan muallim Bay Abdurrahman Sayılı'dan 
bir mektub aldık. Fars dilini gayet iyi bilen bu okurumuz göndudiği 

mektubta d:yor ki: 
"Bir tefrikanıza başlık olarak kıı/Jandığmız ''Cengel'' kelimesinin as

ımda Cengül olcluğu halckında bir lstanbul gazetesinin yazdığı fıkrayı ve 
sizin ona verdiğiniz cevabı okudum. Siz, bu cevabta kelimeııin aslı Sans
kritçede Cengele olduğunu, oradan hir1dceye Cengel şekli ile geçtiğini 
yazmışsınrz. Bu kelime farsçaya tıpkı sizin yazdığınız şekilde Cengel di
ye geçmiştir. lran'rn Ceylan bölgesinde büyük ormanlar vardır. Oralarda 
seyahat ettiğim sıralarda ora halkının bu ormanlara Cengelistan dedikle
rini kendi kulağımla işitmişimdir."' 

Bize dil dersi verenlere hakettikleri bir ce~·ab! Öyle dejjJl mi? 

~Iiki .MaH;·a clair 

Sinemalarda Miki Mavs fi/imlerini seyretmektt>11 hoşlanryor musunuz? 
Bir çok/arınız bu suale müspet cevab veriı-srniz. 

Yedi sencdenberi sinema perdelerinde görülen bu acayib, gülünç ve sem
patik mahluk, meclenl, vahşi bütün dünyayı fethetmiş bultlnuyor. 

Duglas Fayerbanks, bir iki sene evel, yaptrğı dünya seyahatinde vahsi 
kabilelere ve bunlartn avcılarına Miki Mavs !ilimlerini göstererek kendI
ni çok sevdirmeğe, saydrrmağa muvaffak olmuştur. O derece
ye kadar ki şimdi Afrikamn cenubundaki Kafir kabilesi, üurinde Miki 
Mavs'ın resmi bulunmıyan sabun kaltblarını almamağa başl.ım:şlardrr. 

Fransa'da Granvil'deki karnavalda Miki Mavs'ın büyük bir heykeli ya
pılmış ve dola§tırılmıştır. 

Alnıanya'da B. Hitler, gençlerin gamalr haf yerine elbiselerine Miki 
Mavs işletmderini yasak etmi.ştir. 

lşveç'te ve Hindistan'da bir takrnı tiyatrolarda esas programdan sonra 
yedi~ ~Jıiz Miti Jlavs filmi gösterilmektedir. 

1933 ~nesinde JıliJıi Mavs'ın oynatıldığı tiyatrolara giden insanların 

s~yısı 468.000.000 u geçmi~tir. Bunlarrn arasında lngiltere Krralr, krraliçe
si, Musolini ve Ruzvelt tırardır. 

ı· .... -· TAKl'iM ·--·· 1 

1 l Receb 

16 Eylul 

Hıdrellez 
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1355 

ı 

* 
* - Atatürk İzmir hemşehriliğini kabul buyurdular t 

1352 (922) ı 

147 - Konyada İş Bankası şubesi açıldı (929) 
ı 
ı 
• 

t 
. -ParJamentolararası birliği konferansı Yıldız ! 

eşın doğması 5,55 sarayındaki toplantısını bitirdi (934) 

batması 17,57 : 

----------------.·--··-----------~ 

ULUS 

lST AN BUL TELEFONLARI: 

Toros ekspresi 
haftada dört defa hareket edecek 

İstanbul, 28 - Şimdiye kadar hafta
da üç defa hareket eden Toros ekspre
sinin bundan sonra dört defaya çıkarıl
ması kararlaşmıştır. Bu hatta kullanıl
mak üzere Avrupaya ısmarlanan on bef 
madeni vagon yakında gelecek ve eski 
vagonlarla değiştirilecektir. 

İstanbul mektebleri 
İstanbul, 28 - İstanbul orta mekteb· 

teriyle liseler yarın; ilk mektebler ö
bür gün açılacaktır. Bütün mekteblerdc 
muallim kadroları ikmal edilmiştir. Üni
versitenin ikmal imtihanlan yarın bite
cek ve perşembe günü rektörün bir nut· 
kuyla açılacaktır. Üniversitede münhal 
on beş doçentlik için müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. 

Bir heykel sergisi 
İstanbul, 28 - Kadıköy halkevi, 

bir talebe heykel aergisi açmıştır. Bu 
sergi on gün açık kalacaktır. 

Filoryanm imarı 
İstanbul, 28 - Bugün belediyede 

Prost'un iştirak ettiği bir tolantıda 

Floryarun imar vaziyeti tetkik edildi. Li
man umum müdür1üğünün Galatada 
yaptıracağı meydanın projesi ve rapor
ları Prost•a verildi. Raporların tasvibin
den sonra istimlak itine başlanacaktır. 

Parti kongreleri 
İstanbul, 28 - Parti ocak kongre

leri yann akşam bitiyor. 1 O günJük ha-
zırlılrtan sonra nahiye kongrelerine baı
JanacaJr ve birinci teşrin sonuna kadar 
bitirilecektir. 

Kundakçı kadın 
İstanbul, 28 - Bugün Naciye adın

da bir kadın, kundakçılık suçuyla tevkif 
edildi. Naciye kendisine küfür edildiğini 
ileri sürerek bundan üç ay evvel iki evi 
yakmak istemiş, muvaffak olmayınca bu 
hale yeniden teşebbüs etmiş ve yakalan
mıştır. 

İstanbul adliye sarayı 
İstanbul, 28 - İstimlak pek pahalı

ya malolacağından İstanbul adliye sara· 
ymın vilayet konağı karşısında yapıl

maı;ından vazgeçilmiştir. Saray, Sultan
ahmeddeki umumi hapishane yıkılarak 

onun yerine yapılacaktır. İstimlake baş
lanmı tır. Şubata kadar temel atılacağı 
umuluyor. 

Dtı. KÖŞESi 

Yf'rıi çıkan bir Tıp mecmuasından: 
''Türkiyetmızda yaradılacak orijinal 

travayları •.. Kıymetli konfrerlcrimize 
say falarrmrz açıktır. Ga:zetamıza gön
derilecek yazılar iki ekzampler olmalı. 
Yazıları neşro1unduktan sonra ekstre 
şeklinde ve broşür halinde .. _, 

Re{et~ ifadesinden kalma bir itiyat 
diyeceksiniz. Doğru fakat bir mecmu
anın ilk sayfasına konulan yazınrn di
line ve üslUbuna bir reçeteden dalıa 

fazla itina etmelr liıum g~ldiğini bu 
muhterem doktor takdir etrn~li değil 
midir? 

Türkiye ve gazett'f k~lim,.Jerinin im
lasmın da yaz·da tahrif edilmiş oldu
ğuna dikkat ediniz. 

* ı!ı * 
"Elverir ki yazılacak yazılar tilkil-

mü:ze uygun olmalr~ .. " 
Cıinılenin doğrıı olabilmesi için ya 

ba,'irndan "'elverir ki" tabirini kaldır

mak, yahud 1., sonunda .. olma/?' yerine 
''olsun" kelimesini koymak lazımdır. 

I 

Ziraat Bakanı 
Nekalıat miicldetini lsviçrede 
ge~irip memlekete döne<'ek 
İstanbul, 28 - Memnuniyetle haber 

aldığımıza göre Almanyada bir ameli· 
yat geçirmiş olan Ziraat Bakanı B. 
Muhlis Erkmen, iyileşmiş ve nekahat 
müddetini geçirmek üzere lsviçreye 
gitmiştir. Orada on beş gün kaldıktan 
sonra Türkiyeye dönecektir. 

Kültür Bakanımız geliyor 
İstanbul, 28 - Kültür bakanımız B. 

Saffet Arıkan bu akşamki eksoresle An
karaya hareket etti. 

Maliye müsteşarı geldi 
Bir müddettenberi mezunen fstan

bulda bulunan maliye müsteşarı B. Fa. 
ik Baysal şehrimize dönmüştür. 

Pamuk ipliği ve mensucat 
fabrikaları 

Pamuk ipliği ve mensucat makina
larmın sanayii teşvik k~ııunundan isti
fade şekilleri ve memlekete ne suretle 
idhal edilecekleri hakkındaki kararna
me alakadarlara tebliğ olunmuştur. 

Kararnameye göre, pamuk ipliği ve 
mensucat makinalan ve yedek parçala· 
rı umumi hükümlere göre idhal oluna
cak; ancak. idhalden evvel lktıaat Ve
kaletinden izin alınacak. 

Bu makinala.rdan halen mevcud o
lanlar hurda haline getirildikten sonra 
ayni mikdarda makina ve yedek parça.. 
]arın idhaline izin verilecektir. 

Ege mıntakasmda 
zirai tetkikler 

Ziraat umum müdürü B. Abidin E
ge, zirai tetkikler yapmak ve İzmirdeki 
ziraat teşkilatını teftiş etmek üzere İz
mir havalisine gitmiştir. 

Orta mekteblerde ders 
saatleri 

Maarif Vekaleti, bu yıl çifte tedri
sat yapacak olan mekteblerde, öğleden 
evvel ve sonraki grupların den adedini 
ve çalı§ma saatlerini tesbit etmiştir. 

Her grup günde kırk beşer dakika-
lık 5 ders okuyacaklardır. Bu mektebler, 
öğleden evvel saat 7,50 de öğleden son· 
ra 12.35 de derslere başlıyacaklardır. 
Birinci grupun dersleri 12.15 de, ikinci 

• grupun dersleri de 17 ye kadar devam 

edecektir. 

B. Naki Cevad İzmirden 
döndü 

Ziraat Vekaleti karışık hastalıklar 

müdürü B. Naki Cevad, tetkikat için 
gittiği tzmiden dönmüş ve raporunu 
Vekalete vermiştir. 

Edebi iddiası 
N urullah Ataç yeni çık

mış olan "Bal.kanlar 
ve Türklük" isimli ese -
r:im hakkında kullandı
i!ım "biç bir edebi iddia
sı olmıyan" kaydını bir 
fıkrasına dolayısile mev
zu yapını~. reel hadise -
terden bahsettiği için ki
tabımı edebi addetmcyi
şimi n hatalı bir görü, 
olduğunu ileri sürüyor. 

Ne benim. ne de kita
bımın adını fıkrasında 
kaydetmediği için he
men bütün okuyanların 
kime telmih ettiğini bel
ki anlamadan geçecekle
ri bu itiraza cevab ver
mekliğimin sebebi. onu 
tamamiyle yersiz bulmuş 
ve bu itibarla. herhangi 
bir yanlrs iddia gibi dü
zeltmek istemi olmak -
lığımdır. 

El İşleri ve 
. · eb8 

sergısın 

sunuz. ? .. 

Nurullah Ataç yanr • 
hyor. çünTtü ben kitabı
mın hiç bir edebi iddia· 
sı olmadığını kaydeder
ken bir seyahat kitabı
nın edebiyatın çerçeYesi 
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Milletler Cemiyeti 
konseyinde 

( Ba 1 ı. inci sayfada) 

mesud bir şekilde neticelenen bu gö· 
tmeler, ikinci teşrinde icrası kararlı 
riye parl mento seçiminin yapılma· 
ve Şamda meıruti bir hUkUmetin ku
lmaıı akabinde mezkur parlamentoya 
ıdikına arzolunacak şekilde Fran· 
z • Suriye muahede ının ve mllıey· 
Uitının metninı tcıbit etmektedir. 

MczkQr metin ancak müstakbel me • , . 
ti Suriye hllkUmetlnden alahıyet •-
cak murahhnsl rm ım:ı:asından sonra 
ti bir kıymet ıhr z eyliyecektir. 

Bazı meseleler hcnuz kati olarak 
llcdilm miştir. Fakat hususı hır ta· 

hükümler, bu me elclerın • Fran a 
e LUbnan r ınd y pılacak mUzakc· 
lerc - mevzu tc kıl edece ıni dcrpı 

ektedir. Mu, hede. bu me elelerın 
hllsnU suretle h llını kolayla tır. 

le için icab eden hukUmlcrl ıhtiva 
)'leınektedır 

F ranaız hukumetı, hen uz teşekkul 
emiş bulunan ve bunlara ittıl keı· 

tmesi lcab eden Suriye parlamento· 
•una hürmeten metinleri bıldirmekte 

azur olm kla ber ber ın1dıden ıura· 
nı t rih ederım ki, franıız • ıuriye 
u hcdesi esas h tlarında 1930 tarihli 
galiz _ irak muahcdesınden mulhem 
!maktadır. Bund n ba ka mevcud muh· 

tlriyctlerin garantlılnt ve fcrdlerin ve 
Ctmaatlerin hak bırllklcrinin temini de 
luriyccc taahhud cdılen hUkUmlcri ih· 

va eylemektedir, ve Surıyenıo tam 
Ustakal ve hUkilmr nl k haklarına ıa· 
b yeni reJıml anc k Milletler Cemi· 
tine k bulü ııe, ıkl taraf arasında an. 
ıma hasıl oldukt n, bu kabul taleb e· 
!dikten ve muahedenin tudıklnden 

sene ıonrı vukubulacıktır. §unu da 
ve edeyım kı franaız hUkumcti hiç 

ecıkmeden 1 Ubnan hUkUmetıyle de 
nzer mUzaker > e gırlımek fıktln· 

'-dlr. 

IJıı /lalwmmı:.ın btı) mıntı 

B. Tcvfık RU tU Ar ı - Fran mU. 
s ili, Surly de fraıısı htikümetlnin 

eni bir reJım tatbık etmek fıkrlnde 
lundu unu bıldırdl. S zc ba larkcn 
lıusuta meıud bır enu h hatırlat. 

le istcrım Bu in ıltere • tr k mu· 
edesidır V" b ylik Brat ny nın dur. 

inli i ve Irak ıım mdnrlarının kıya· 
ti sayesinde mukemmel neticeler ver· 

ıgtir. 

l rakın Mılletlcr Cemıyetlnc i:Lrİll 
rnıındn, fransız fevk•I de komıserl 

ile görü uldüktcn ıonra asamblede Su· 
riycnin de yakında aynı faydalardan 

U tefid olaca ı Umıdıni izhar ctmlt· 
m. BugUn bu ümidin gerçeklc§tnc•lnl 

deden bir prOJe} e resmen muttıh 0• 

oncuk tiir"1crirıin lwklnrı 
Matbuat bu proJenın tanzımlnı ha· 

r vennııti. Mubtevıyatı henüz mcc· 
uldUr. Al kalı topraklann hemen ya· 

•ininde bulun n ve bundan bagka dı 
Pr nsa ile çok do tça mUnaaebetlcr 1· 
itaınc eden Tlırkıyenan b6yle anlıımı. 
)a olan al ka1ını belırtmıye lU um yok 
tabidir. Memlck tım bu ıyl 1comıuluk 
lbünaaebetlerınden b ka mllletlerırası 
lbukavelelcrden do n bir hukuk mc· 
klcıi dol y111ylc de bu anl mıya esaı· 
h bir ehemıyet vcrır. Çünkü mevzuu 
.. hsol n rejimi r buyUk ır türk ek e· 

rlyetinın oturd u lıkendcrun ve An· 
kya mınt ka ını da ıhtıvı eyi ckte

tlır ) r nıı hlıkUm tının, m zkQr mın
k 1 rda da halkın kendı l ler n bıı 

ht ken 1ılerlnın m ıinı t n eden 
bir muam d n faydalandırilca ını 

lnld etmek lıterı 
Na ıl tr kın b ıylık m ucfıkı in. 

&•ltercnın mu h r tı) l k da k 

larında bır ni m unıunı o1ar k ya • 
inak husu undnkı yuksek k l llıyetlerl 
bı ım in 1 t ıl rü ah glni ve 

mı· 

teri antaıma münasebeti,> le gerek fn İl· 
tereye ve gerek Mısıra derın ıevınçlc. 
rimi bildirmek lıterim. 

ÇUnkü Mııır, TUrkiyenin kendi mu· 
kadderatlarma kendılerınan uhıb olma· 
lan lehinde uzcreindeki ha~larmdan fe· 
rafat ettı ı ve aaadctlerına ve refahla· 
rını tiddetll temenni C) Jcdı ı memle. 
ketler arasında bulunmaktadır• 

l'rarı ı.z ,]elese inin i.:;cılıüırı 
Mandalar raportorü olan Romen de· 

Jegesi, B RuştU Arasın yukardakı mU
laha:ı:asını ka,> dettı ına ve raporunda 
dıkkate alac ını ıo)ilcmııtir. Fran5ıı 
delegesi Vicnot ndan sonra tek ar 

soz alarak ıunu demi tar: 
.. _ Tutkıye mumesallinln o)ledı 1 

sözlere ve Fransa ıle Surıye paruleri· 
nln konıeye arzettı ım anla mal ra va• 
ran gayretlen hakkında osterdı ı te· 
veccühe teşekkur cderım. Kendıaı~e 
ayni zam nd ıunu da ıpret etmek ıs· 
terim ki, Uzerınde anlattı mız muahe· 
de projesi, mandater devletle T rkıye 
arasında > apılan mUzakercler neuce ın· 
de 1921 de hlcenderun sanca ı lÇI t:· 
nılan muhtarıycte Surlyedeld m ta -
bel idare ve devlet t rafınd n katı· 
yen riayet edılcce i dol ym>le T r. 

lı:iyenin bUtun haklarını k r runak· 

tadır. ÇUnkU bu mUstakbcl ld re man· 

dater devlet tarafından y pılmıı mıllct· 

1 mukavelelere mecburi olarak: 
eraraıı 

tevarUı edecek ve dı er tuaftan a zet· 
tl~lm mUhlet i'ın hUkümranlık hakla. 

rına kavuıacak olan Suriye devleti bu 
taahhütlere kolayca ve memnun etle 
muvafakat edecektir. Huıuaıyle ki bu 

mUıtalcbcl devletin büt n hukuk m· 
meal muhtarıyet prensıplne daya mak· 

tadır. Hattl lskenderun sancı ınm 

muhtarlyetı ve dUnU ve alevi mubtari· 

yetlerine de örnek olacaktır. Bu suret• 
le müstakbel muahedcnin reımen tanı. 
yaca ı Suriycoın tamamiyeti mUJkiyeıi 
.. e vahdeti bu prcnıip u11ullcrine tnma· 

mıyle uym lrtadır.,, 

faı al ' 'oro ilof 
lalıınutl lıaıı 

buııu 1 lirttil '.\ı~ 
(Bı~ı ı. lncı sıyladı) 

Marepllan Afgan elçıh l ve mUdafaa, 
hancfye bakanlıklan ileri eelenlcrı ha
ınr bulunmuıtur, 

Voroiilof .Syled.ifl nutuk~ üd mem· 

lelcct arasındaki mla lfbirlıfıni kaydet· 
tikten ıonra demattır 1u 

- Sovyet - Arıan dostlufu bılhuaa 

herkesi enditc içinde bulund ran bu· 

eUn&, ıld meırileketin .. " lınaz • lh 
azminin bir n pncsi ol r k h b r 
kıymet arzetmektcdır. 

Voroıilof, Afgan harbı bak nr 

tarafın&: yap !makta olan bu dyar un 

10vyet • Afean münaıebctlerlnın ileri· 

de daha zıyade kuvvet bul a h Z• 

met edece i kanaatini ıld dererek ı z. 

Sovyctlcr bırlı ı n 

ııu ıle yardım et ekte 

m mnu ıy tJ m p!ıede 

Yeni isve kabinesi 
de· 

venlı,>o • 
B .. balcanh a B Han n gelm f B 

Sandler harıcı) e vck lctınl m hafua 

eylemlttlr. 

ULUS 

YUNANISTAN'DAı 

) unan kımlı deni: nınneı·ra· 
larında b11l11n11cak 

Atina, 28 (A. 
A.) - Kıral dl.in 
akfam Atlnaya 
d nmU tur. Kıral, 
dmız ınan vrala. 
rının son safha ı· 

nı takı etmek il· 
zere b a f b a -
k a n ~ctak ı 

ile AveroH krU
va rüne 
tir. 

celı ı Kıra/ Jorı 

dun Atınıd toplanmı,tır. 

SOVYETLER BIRLICl'NDE: 

01) eı <ı:Nclerfoin J ron ı: 
nwıbıwıma vetl(ıbı 

Mo kov , 2 (AA.) _ Mılktler 

Ccmıyetlnin habeı dele yonunu tam• 
maıı aebebı) le aa c nah franıız gazc• 
telerl tarafından Sovyet Ruıya,>a kartı 
) pılan hUcumJ rı bahia mevzu eden h· 
vestiya cteıl dıyor ki : 

• H beo dela asyonunun sal hlyetle· 
rinın tanınmaaı hakkındaki teklifı ko
miı)!ona veren B Eden ve lvon Delboı 
dır. Mılletler Cemiyetinin yaptı ı u· 
mumt toplantıda bu ıJd diplomat tekli
fın kabulil lehi.ne rey vermıJti. Teklü 
1 e, asamble tar fından bu,>: uk bir ek •• 
n) etle u vıb cdılmıttır. 

Sovyet delegasyonuna hUcum etmek· 
le, ıa cenah franaız matbuatı ltalyan 
ve alman fatiıt matbuatının petlnde yU· 
rlimÜf olmaktadır. halyan gtıeteleri· 

nin ıftır 1 nru ve Ulilnç ne nyatını tek· 
nr cunek1e, een h (raıuız zcle· 
ini franıı• nıenfaatlulıı cyhlne o· 
Juak. Lokanıo d vletlcri konferanaının 
au)a d tmcai, aulh ve kollektlf emniyet 
cıetinln muvaH kiyetal 1ı e u rama11 
h ıuıunda bu iki memleketin ı rfettık· 
ltrl ç 1ı ya yardım etmektedir. 

Aynı f ıldrlen yUrUtmektc ol n Prav. 
d zete i bu m udeleye lıtar k eden 
iranaıı zetelcri ın rck MilJetler 
Ceml)Cti c, eer lele ıulh ve emniyeti 
kuvvttlendınnek ıçin yapılacak her 
t ırJU t bUıe en el olduklarını y z· 

makt dır., 

1TALYA.DAı 

}ııgo laı)a. fııha nn1a nw 1 

Roma, 28 (A. 
A ) - Dıt itler 
bakanı ile Yu1: 

lavya e J ç 1 ı 1 
ltalya le Yu'oa 
1 vya ar nda ti· 
c et m n ebet· 

lcrinın yeniden 

kurulma ı h a k -
k ı n d a k 1 an 

1a ma) ı imzal 

m l rdır. 

ALMANY A'DA • 

El i teri sergi inde 
Beğenilecek el i lerine ve 
küçük sanatlara 10.000 li
ra mükafat dağıtılacaktır. 

Say(a : 3 

I ~ P YOL iHTiLALi 
(Baıı 1, ind sayfada) 

Jcri kurtuna dızdkmişlerdir. Bir zavi· 
ye)le kapatılmıf olan 80 kadına Uıtilme· 
mi tir. 

IJUkUmetln, Jem, Scrvantcs ve Li· 
bertat kruv zorleı inden mutcfeklnl bir 
fıloau ile dl er Uç tor1>1do muhrıbt, dUn 
bUtUa giln ilerin Zuma)a yakınınd ki 
mevzı cnnı bombardıman ctmi9tir. 

Bıllno vahıi, halkı teskin etmeie, 
tethi tedbirleri alınmasına rn nt olma· 

a ve bılh aa mufntlerın k nun uz İ· 
damlard bulunmalarının onunc geç· 
me c çalı maktadır. 

• • • 
SevıJ, 28 (A A.) - Nasyonalist kuv· 

vctler, cumartesi Unu ak amı Tolcdo· 
)'U zabtctmi ter ve Alkazar mahsurları· 
nı kurt rmııt rdır. 

M driddcn alelacele gönderllmlı o
l n takviye kıtaatı d11ıphnden malırum 
ve m nevı kuvveti kınlc mıllslerden 

mUrckkcb ldı Bundan dola) ı kol ,)lık· 
la ınhlzaına u ratmıtlardır. 

llw.:r<ı'dnU lıcırbi3e t<ıldu• i 
1, ıırtarılclı 

Sevil, 28 ( A.A ) - DUn ak To· 
ledo,> u :r: btetmıo olan nu> on ltıtler, Al· 
kazar • rayını m ldafaa eden harbiye 
mektebi l leb ılnl kurtarmı tardır, 

Tolctlo ruı ıl alındı? 
Hcndey, 28 (A A ) - Korunna nd· 

yosu ıcki ancl fırka umumi kararg hı 
tarafından nctredılcn bir h beri ver
mittir. Bunda naayonahıtlenn Toledo· 

SON D KIKA: 

yu umamiyle ltcaı etmit ve Alkaıar 
mahıurlarının kurtarılmıf oldukları bıl• 
dmlmektcdır. Markalst kuvvetler, 300 
telefat vcrmı,ıcr ve mUhim miktarda 
harb m l eme ı bırakmıflArdır. 

lıpanyol lwdınlnruıcı 
01) etlı•rin 'ar(lınu 

.'Moakov 28 (A.A) - lapanyol ka· 
dın ve çocukları iç.an sovyet lıçileu ta• 
rafından tertıb edılcn ianede toı)lan n 
para ıle satın tınan 200 tonluk malı 

yUklU ol n Kuban vapuru t pany ya 
do~ru Odeaadan hareket etmittir. Gc· 
mınin hareketinden evvel Moıkova lf• 
çılera dele asyonunun ıttirakiyle bllvu:M 
bir mltln yapılmıttır. 

Toledo diiımedi mil 
Hendcy, 28 (A.A.> - Madrld hlıe 

kllmetınan dUn akpm netredilen reıml 
teblı ınde Toledonun zabtcdlldi ine da 
lr hiç bir k yd yoktur. Bu tcbli de ya\. 
nız tchrın tay) areler tarafından boıno 
bardıman edlldı 1 w fakat hava ml da. 
faa toplarının lı betli ıtıtlarılyle UY.• 
yarclerfo ka'ırıldığı yazılıdır. 

l,orteld:: tan:ıim lwmiteıirıin 
m4!Ani ine iıtiralc ecl4!cek 

Cenevıc, 28 (A.A.)-Tandm komL 
teal batkan B. Monteironun aon eUnlef!IO 
de yaptığı mUıakcrekr neticninde, Pot 
tekb hUJcUmeti, lıpanya lf]erlne mUd .. 
hale etmemek, tanzim komhcıl laalıy .. 
tine l tırak etmeye kırar vermlttlr. 

JJ. lllıını fiat1arı ) ·il ~ t nıiyccek 
P ri 28 (A. A.) - Mccllı bu Un 

21 30 da, hükilmcte yeni maddeler:& ha· 
ıırlamak lmklnını vennek için, mUza· 
kereyi talik etmiıtir. 

B Blumun ücretler hakkındaki mad· 
demn ithahnden va eçtı t e buna 
mukabiJ fıatların yukıelme 1) le mUca. 
dele ı,ın enı t hl,>:et1er ıstiycce l 

teyld edilmektedir. 

B Blum bu kararı, bir eol cene h .. 
7eti ile lıtlpreden aonra vennlttlr. 

Cıt "lf genel !edcraayonu,, muv .. 

fakatlni btldlrml tlr. Bundan dolayı 

b b kan projcılnl vcrcbılccck vaziyet: 

te bulunm kt dır. 

IJıılgar 1>ara1ı değiımi) ccek 
( A A ) - Fran111 frangı· madı ını "e bulgar pıruının fTmdUd 

nın d yonund n bahseden hnanı kıymetini anuhıf aza edcce~inl ıöyloe 
bakanı, Lcv nın bundan mUtee11lr ol· mittir. 
maıı ıçın htç bir sebeb mevcud bulun· 

} un11n p<ıra ı ingUi~ 
Atlnı, 28 (AA.) - Yunaıuıtan ban· 

k •ı, h kUmetle mutabık olarak, yunan 
paraaını lnıillz Jlrfsına uvdurmayı ka
rar vcrmlttır, 

l' elemı~n k altına 
l a Hey, 28 (A.A ) - Ba vekil B. 

C-OlıJn Uınbıyonun tanzaml ıçln bir 
rma,>e ihdas edilece ini blldırmı tir 

Muınaıleyh, hviçre frangı luym tınln 
fndı llme11 U crınc 1 clemcnk hUk mc· 

Ura ına 1Hığlanıyor 
28 cylCıl için in ılu Uruınm kı~ 

ti alıtta 546 ve: 11tııta SSO ol&rü tc:ıbi' 

edllml tir. 

llmbarıo loyrıyor 
tinin ananevi p ra 11) ıetinl ycnıdca 

g6 den çumek ve altına ambargo 

koymak zorunda kalmıı oldu unu 16y· 
lcmıtttr, 

tsı>anyol ihtilalcilerine Almanyadan tebrik 
Mlln h. (AA) - Fuhrerln mu 

vinı B R dolH llcs mlll ıo•) U t p r 
tı n mın Alka ;ar mud fıler le onl 
rın k rtar cılarına p ıd kı t 1 fı 

çckml,dr ı 

"Maili ı syalııt partleJ Alkazar kah· 
ramanlar yle onların kurtancılanna ı~ 
mimi tcbriklerinı & nderir .. 

Çek genel kuı mny başkanı Pariste 
rıı mevki kumandam ecneral GurO) \1 

ıı ret etmlttır. 

Ak m enci kurmay bat kanı ecno· 
ral O mlenc d vethdlr. 

İspanya; İtalya ve Almanyayı ittiham ediyor 
C ı (A A ) laı nyol el ) arc ıl rı va ıCe ıle gündcrildıklcrını iti· 

ır cdıkn halyan ve alman tay 

raf ctmıılcr lır. 
Dı er t rah n, ııl h, mUhımmat ve 

tank ndr ldı ı clclıllerle tubıt c-Oıl· 
melet dır. Bu tıl ıhların bir kııml Kame· 

run vapurlyle Port ktze nekledaldı ı bıl· 
dınlı or. 

• • 
(A A ) - Mıll tler Ce-

m y l1 asan ı Arjant n, Avusturul a 

ve Danlmarkadan açık ulan y~nl Uç 
kona y a ıını acçmııtir. Bu Uç az 1 a 
40 r ylc Bolıvya, 48 reyle yenı Zclanda 
ve 48 reyle de laveç aeçalmlftit. 



İspanyada 
llii aylık barhm 

hulasası 
Paris - Soir gşzetesinden: 

İkı aydan fazla uzamış olan acıklı 
bir harlı ... Binlerce ölü ... Korkunç ıstı
rab!ar ve zulümler ... Bir yığın harabe ... 
İşte müthiş İspanyol faciasının üçiln
cü ayına girerken çıkarmak mecburi· 
yetinde kaldığımız bilanço budur. 

Korkunç kardeş katili harb, her iki 
taraf için muvaffakiyet ve hezimetler· 
le sürüp gidiyor. 

21 ağustos - 21 eyHll... Hidiselerin 
sadece yanyana sıralanması bile ne ka
dar tesirli bir surette konuşuyor: 

'Aslrnri hareketler. 
Kanlı muharebelerden sonra zabte

dilmiş olan Badajoz'da biler yerle§ir
lerken. şimalde General Mola, Guipuz
co.1, İrun ve Sen Sahastian hUkümet 
mevzilerine karşı metodik bir §ekilde 
taarruzu hazırlıyor. Burası zengin ve 
bereketli bir mıntakadıt, fakat aynı za
manda Madrid hükümetinin Avrupa • 
nın diğer kısımlariyle münakale yolu· 
dur da. 

18 a1'uı:tos - Madrid'de asi general
lerden Fanjul ve Quintana'nın idamı, 
İa~anya~a yeni bi r nizam kurmaya ye
mın etmış olanların hararetini arttın • 
yor. 

İrun'un bombardımanı başlar'l<en 
Katalan milisleri Mayork adasına bir 
çıkı~ yapmaya teşebbüs ediyorlarsa da 
bozularak geri çekilmeye mecbur kalı· 
yorlar. 

20 ağustos - Bidassoa kıyılarında 
toplanmış olan faslı kıtalar, Kralist 
alaylar f run'a doğru yürüyÜJlerine 
başlıyorlar. 

Bu esnada Cibraltar boğazına haki
ıniyeti temin eden General Franko Fas
tan takvive kıtalarının geçişini hızlan
dırıyor, kavgaya müteassıb ve disiplin
li yerlileri atıyor. 

Büyük istihkamların etrafında, 
Kordu, Ovyedo ve Malaga'da çarpııma
lar fazlala~ıyor. 

27 ağustos - İrun önünde savaş büs
bütün kıırışıyor. Fransız hududunda ih
tiyat tedi>irleri alınıyor. 

1 eyliH · General Mola "İrun'u bom
bardıman edeceğim'' diyor. Şehri mü
dafaa edenler "hepimiz havaya uçmaya 
razıvız" cevabını veriyorlar. 

Fransız toprağına sığınanlar çoğa
Jryor. 

5 eylftl • İrun köpriisünde kızrl ve 
yaldızlı bayrak dalgalanıyor. Şeb" 
müdafileri tarafından yakıldığı ve ~~: 
namitlendiği için harabe h 1. d d" 
B. k a ın e ır. 

ır a.- ·· ""dd ~ gun mu etle askeri hareketler 
ve haber~e~in çokluğu altında bunaldık. 

~-a~rıd'de Ka~allero'nun sosyal • 
k.omunıst kabinesi iktıdar mevkiine ge
hy?r: hakiki bir amme selameti komi
tesı olan bu kabine i' başına gelir gel
!!'1ez c~nl~. bir beyanname neşrediyor: 
Ötekı hukümetler aibi bir h""k"" 
ı . . ,.. u umet 

o mak ıstemıyoruz .. a··k"" .. · u umet merkezi 
duşman tayvareleri tarafından b 
bardıman edilirken müd f"J om -

.. a ı er arasında 
muzakerelere ve pazarı ki . . . 
mezdi. ı ara gırışıle • 

13 e ı · ı s • Y u - en Sabastian asit • 
elıne d ·· ·· erın 
da k uşuyor. Bask miiltecileri tarafın-

. n . orunmuş olan şehir zarar g·· 
mıstır. onne • 

. Dünyanın dikkati bu sefer de T 1 a 'd k" A , o e-o a ı lkaıar üzerine d'" .. 
rada h onuyor. Bu • 

mu asara edilmi<ı olan ha b' 
lehe · b :t r ıye ta-

sı ombardıman altında 1 1 . 
rasınd • a ev er a • 

a .. aç kalmalarına rağmen . 
gücünden ü t"° • ınsan 

s un bır feragatle müdafa-

Tefrika: No: 67 

A VRUP ADA SiYASI KARARSIZLIK 
~vrupanın <liplonuul alemirı'de, harblan J;erl, bugünkü kaaar li.ummalı blr Jaal.iyete TtUtlanma
mış olduğunu aöylemek mümkündür. Bununla beraber, aiyasi ufuk da h~ bir :;aman bugünkü 
kadar kararsız ve istikrarsız olnıaml§tır. Siyaıi meseleler üzerinde fikir yürütenlerin kalemleri
ne isıiflıamların çengelleri pek ıık takılmakta, ve ekseriya ihtimaller üserinde fikir yürütülmek 
mecburiyetinde kalmaktadır. Bununla beraber bu ihtimallerin de - her gün ,ekil 'tkiiııirıeler 
bile· araaıra yeniden gö~n geçirUmeıi faydmız olmma gerektir. \ 

Fransa - ltalya ve beşler konferansı ~imanlar ve Fran8CI 

Beş Jokarno devletinin yakında yapılacak olan toplantısı· 
na karşı başlıca itirazların İtalya tarafından ileri aürülmesi 
dikkate değer bir nokta~ır •. ~ükifmetin düşünceaine en yakın· 
dan vakıf kalemler, bugunku vazıyetin esaslan tartları ciddi au 
r~tte .tadil ~dilmcdiğ_i, ha1:~ ?eğişmediği müddetçe görüşmele
rın bır netıce .veremıyecegını yazıyorlar, ve hemen bütün ital· 
r.an gazetel~rı, ~lm~ gaze~elerinden daha yüksek bir sesle, 
onceden derın bır dıplomatık hazırlık yapılmasını istiyorlar, 
. İngiltere Dı~ Bakanl~ğının notası bu hususta manalı reak• 
sıyonlara sebebıyet verdı. İtalya tarafından I..~arnoda veril• 
miş olan teahhüdlerin bugünkünden başka bir -diplomatik va
ziyete ~evab vermiş old~ğu hatırlatılmaktadır. İtalya o zaman 
ka_:şılıgı olmıyan ga:antıl~r vermişse, bunu, fngiltere ile dost• 
h.~.gu?un. ~sı~mazlıgın~. ınandığ için yapmıştır. Halbuki bu
gu!.'. ınçıl~z • ıtalyan muna~ebetleri bulandığı için bu vaziyet 
degı~ştır. Habeş _!Deselesı, ~ecri tedbirler kavgası, ve İtal • 
ya hakkında ma_?_ev~ m~h~Gmıye~ ~ararınm verilmesi Avrupa• 
mn h~~asını. degıştırmıştır. ~u ıtıbarla vaziyet gerekli ıuret• 
t~ ?egışmedıkçe ltalyadan hır şey beklenmemelidir. Hele in· 
gılız notasının telmih ettiği şekilde İtalyanın karşılıksız bir 
!.eab?üdde bu1unm~sı büsbütün beklenemez. Kısacası, Avrupa 
~zerınde!. ve hususıyle Akdeniz üzerinde dolaşan bulutları da• 
gıtmak lazımdır. 

B. Musolini'nin politikası 

. Bu ~uru~u ~akla, B. Musolini hUkUmeti, hiç şüphesiz 
kı ~odb~n. hır polıtıka takib etmektedir. Fakat bu kaideden 
~egıl mıdır~ Dünya tarihi, milli menfaatlerini düşünmeden 

areket e~ış_ devletlere pek az misal kaydeder. İtalyan • ha· 
b~ş me~elesın~n Cenevrede gördüğü muamelenin Avrupa için 
bır zehır teşkıl edeceğini tahmin etmek kolaydı, 

Bundan n~. netice çıka~ılma~ lazım gelir? evvela şu ki, ha
be~ kavgası suratle balledılmelıdir. İngiliz bükümetinin de fi. 
krı. budur. _Bu~nkü Morning Post gazetesi, müfrit addedi· 
lebılecek bır §:ıddetle, habeş delegasyonunun artık Cenevrede 
ot~rmak ha~kına malik olmadığını yazmıyor mu? Ve ilave 
edıyor: ."Mıll~tl.er <;:cm~yeti milletlerarasındaki kavgaları şid
detlendırmek ıçın.Jımdıye kadar kafi derecede çalışmıştır, ar· 
t~k. ateşe pet:ol dokmekten vazgeçmelidir .. Fransız büküme • 
tı.nın de fıkrı aşağı yukarı budur ve B. Delbos şu esnada tak· 
dıre değer faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Fra~sa ile İ?gilterenin inşacı ve teskin edici faaliyeti, her 
z~an_kınden zı~a~e, karşılıklı menfaatlerinin tam bir tarifi· 
ne ıstınad etmelıdır, 

ltalyanın istekleri 

Pertinax, L'Echo de Paris gazetesinae diyor ki: 
ni Roma?ı!1 be~le~ konferansı hakkındaki politikası memnu

yet verıcı değıldır. B. Musolini, orta Avrupadaki gayelerin
~f;· ~l~a? • avusturya uzlaşmasını tasvib etmekle, vazgeçmiş 
yec~~~ t'~". b~n~an 1höyle Ren sınırını bedava garanti edemi· 
1 gı ı rın edır. talyan hükümetinin böyle bir teahhüd 
~em~y: ı~n~~~ak için, daha önce İngilt~re ve Fransa ile Ak
ceğ.12 -~ 

1
1 ~utun anlaşmazlıklarının tasfiye edilmesini istiye· 

1 :o~ enıyor. Esasen çok girift olan Avrupayı nizamlamak 
mese esı, bu yüzden büsbütün güçleşmektedir. 

Sovyetler Birliği ile itti/ak 

Oeuvre gazet . d M . . esın e adam Genevıeve Tabouıs yazıyor : 
Fransa için bu ·· ""h" . . 

le hakik" b" . _gun ~n mu ım olan nokta Sovyetler Bırlığiy· 
koslova~l ır ıttıfak sıyasetine karar verip vermemektedir. Çc
lan icab ~ ~?v_ye~lerle olan ittifaklarına karşı ne vaziyet alma
yetler B ~ 1 ~~~nı bızden sordukları, ve bu vaziyette bizim Sov
için mes~~eıg~.1:1~. karşı t~kib. edeceğimiz politkaya eş olacağı 
delegel . C utun ehemıyetıyle ortaya çıkmaktadır. Fransu 
fransıztrı enevrey.e gelelidenberi, sabahtan akşama kadar, 
davrn arın .ş.arktak_ı~ ?üyük müttefiklerine karşı daha itinalı 
dir. aması ıcab ettigıni tavsiye eden yabancılar görülmekte -

Vendemiaire gazetesine bir İsveçli şunları yozryor: 
Nasyonal sosyalizmin mühim bir kısmı eski alman • fran• 

ıız kavgasına bir son ~ımek zamanı gelmit olduğu fikrinde.. 
dir. Ve bu fikirde olanların nüfuzu Almanyada günden güne 
artmaktadır. Nürnberg kongresinde büyük bir COfkunluk göa
teımiş olan alman milleti bu hususta B. Hitler'i tıkıştırmak• 
tadır. 

Bu kanaatte olan Nazilere göre daha bir eene beklemek 
vatanın mukadderatını tehlikeye koymak olacaktır. Bunlar 
diyorlar ki: 

- Bir sene ıonra İngiltere havada ve denizde bugünkün • 
den yüzde iki yüz daha kuvvetli olacaktır. Polonya yeniden 
ıilahlalUIUJ ve Fransaya biraz daha yaklaşım~ olacaktır. RUB
ya 3000 Borşld tankını çıkal"l111' bulunacaktır. Romanya hava 
ve topçu kuvvetleri için krediler ayırmak üzeredir. İtalya, 
sömürge impaartorluğunu işletebilmek için fransız ve ingiliz 
kredilerine ihtiyaç gösterecektir ve bu krediler sarih askert 
garantiler alınmadan ona verilmiyecektir. Nihayet Fransada 
da kuvvetli bir hükümet iktıdara gelecektir. Uç aya kadar 
Ren'i geçerek fransız kuvvetlerini ezmez, Pariste kamp kur
mazsak. ister istemez Fransanın ittifakına yanaşmaya mecbur 
kalacağız. 

Suriyede manda yerine ittifak 
~iman basını anlatma hakkında ne "diyor?. 

Franldurter Saytung gazetesi yukardaki başlık •1trn'1a 
yazdığı bir baş makalede, Fransanm Suriyede" giidmelct~ oldu· 
ğu politikayı tahlil ederek diyor ki: 

İngiltereden aonra islam milletlere hükUm sllren en bil
yük devletlerden biri olan Fransa, politikasında çok esaslı de· 
ğişildikler yapmaktadır. Pariste, müstepr Viyeno ile bir Suri· 
ye heyeti araaında, Franaanın Milletler Cemiyeti tarafından 
verilmiş olan mandadan vaz.geçerek bunun yerine Sw-iye ile 
bir andlaşı:na projesi imzalarnıştu. 

Fransızlar bu kararı pek de gönül nr:asiyle vcrmemitler • 
dir. Bundan altı ay evvel, arablar, fransızları grevler ve poli· 
tik tahriklerle o kadar sıiuitırdılar ki, o buhranlı devreyi 
Fransa ancak görüşmelere girişmek için söz vermekle atlata
bildiler. 

Teferruatı gizli tutulduğundan, andlaşmarun her iki taraf 
için de hakiki bir sulhu ifade edip etmediğinin keıtirilmesine 
imkan yoktur. 

Fransız hükümeti, hazırlanan projeyi tetkili edecektir. 
akat tekmil partilerin mümessillerinden terekküb eden Su· 

riye heyeti de salahiyetlerinin çerçevesi içinde kalıp kalma
dıkları hakkında Şam'da hesab vereceklerdir. 

Makalede fevklaade komiserlerin durmadan, değişmeleri· 
nin de istikrarlı bir politika takibini güçleştirmiş ve dolayı • 
siyle Suriyedeki durumun Tunus, Cezair ve Fas'taki politika· 
yada tesir" ; ':unduğuna işaret edildikten sonra deniliyor ki, 

Fransa ... ..ı andlaşmada bundan birkaç yıl önce Iraktaki 
mandasını ittifakla değişen lngiltereyi kendine örnek almış
tır. İngilizlerin, Mısırla akdettikleri ve manda yerine, daha 
ziyade bir himayeyi ifade eden andlaşmada bir iykaz ve taz • 
yik tesiri yaptı. 

Ön Asyadaki milli hareketin gözönünde tutulması zaruri 
olan bir iç enerjisi, bir de dış ritmiği vardır. 

İngiltere Filistindeki mand~terliğinin otoritesini yeniden 
kurmağa karar vermiş bulunuyor. Ancak burada vaziyet ingi
lizlere bütün arab hareketine karşı kullandığı politikasını tat
bik edemiyecek derecede değişiktir. Filistinde, kolayca feda 
edemiyeceği teahhüd ve menfaatleri vardır. Buradaki vaziye
tin hususiliği, İngiltere ile Fransanın bugün, ön Aayada uya
nan ve fevkalade bir hayat kudreti olan nasyonalizm ile anlat· 
ına yapmak gayretleri ve dolayısiyle de politik nüfwları 
nasyonalistlerin hedefini değiştiremez. 

Politik nüfuzu muhafaza etmek maksadiyle Pariı andlq
maıında da bu gibi emniyet tertibatı alınmaktadır. Fran&ız aa
kerleri Suriyede kalıyorlar; baştan aşağı fransız ıilahlariyle 
silihlanacak olan Suriye askerlerini daimi bir fransı.z askeri 
heyeti taJim ve terbiye etmektedir. 

alarına devam ediyorlar. 
B.. .. . 

.. k" utün diğer cephelerde, nisbi bir 
su un vardır tk· 

• • • 1 taraf da kuvvetleri • 
nl ı, yem kanlı trajediler için toplamak
a meşguldürler. 

Katalan'lar Hucaka'yı alacaklar mı? 
Ya Madrid'in akıbeti? İstifham işaret
leri çoğalıyor. 

den ibaret kalmadı • 

Avrupa devletlerinin filoları Iapaı:a
ya sahillerinde nöbet bekliyorlar, fa · 
kat ynei bir hadise yoktur. 

21 eylGJ • Kavga devam ed" G 
ıyor... e-

neral Franko gelinceye kadar Alkazar 

m~kavemet edebilecek midir? Malaga, 
Bılbao da asilerin eline düşecek midir? 

Diplomatik gerginlik - Bu ay zar

fında, diplomatik gerginlik biraz ha
fifledi. 

Fransız hUkümetinin enerjik faali
yeti sayesinde, ademi müdahale, silah
lar üzerinde ambargo, bitaraflık söz: • 

Nihayet Londrada bitaraflığa hür
met için bir komite toplanmqtır. Fakat 
aliikalı devletlerden biri, Portekiz, itti. 

rak etmediği için çalı~maları derhal 
durmuıtur. 

29 Eyı..OJ.. l 

Adr e W)J 
Y d'kteıı 

l 'üksek ıas ı ·11ti ift 
ua"1 

lstanbul aza rn afa cıb' 
aorgu ha.kimi :Must. ce 5otı-
za muavinliğine puı '1illJig 
Liltfi Adana aza ınua Jde 

' • cıen kim namzedterın . ı;:"e 
'llıı.w 

aorgu bakim ~~kı elıJ11Cd 
gu h!k:im vekıh ?d ııillı 

"k"IJJ '/C L:lı 
aaybin sorgu ha 1 tııı ftP' 

len Çivril &orgu }ıakaıt ,ort' 
Celalettin, BoğaılıY rıd'ııi' 
killiğine tahvile~ .J{;btal'jıll 
sorgu bakim vekı~ı ~jJll' 
pakçur sorgu bak":1 1e"1~ 
len Kiğı sorgu bakit11 ııS~jıll 
Behçet, Siverek sor~ıJJ ~~ 
ki İnebolu sorgu ~ı 1;cıııest 

• fı'\CS'l 
Kemal Teınyız 1 tı ' uiri11c ıı. 
terfian İstanbul ?tfeıJld 
mesi reisi Mehıned .,blJl 

. tsta" il 
azalığına ter! ıaıı 1cıt>1, 
Reisi Ahmed suad'.derrisıer 
eski darülfünun ınu . }.tıf ts 
bi İzmir Ceza bıikİıl1' .. ~1'iıııJı , as Pi" 
kuz numaralı ibtıs rtorıer 
yiz mahkemesi . raP

0 ıııııalı 
med Remzi terf ıan ,..,i /. 

blikll'- tıJ 
Balıkeairi Hukuk li)'e 
dullah Gazianteb as ~b~ 

• "btısa• _ı.ıı1 
İstanbul adlı 1 1"'taw· 

f .k " . ti 
mi Mehmetl Re 1 1 

• ·11c1 
1 ııırı 

reisliğineı İstanbu taf• 
?JU5 1 

kemesi azasın~:~ c btsıı~ 
mahkeme reisi ıgın ' 111dJP 

· az;aS • Cı 
caret mahkemesı ·slii111 

e rc:ı :"'' kı aynı mahkeın · .. ıiğ"' 
reı.. ı 

Cafer Kamil KartJ fOı ye 
reisi Şevket terfian ~deİ 
Malatya ihtısaıı ın ortorlil 
med Lütfi temyiz t~~~~ 
binkarahisar ınüddcı .... aiğ 

·uıııuı.- 13 
f.ian o yer miiddcı ebiylt ~ 
isi Seyid Yahya ~;deiıJlll ~ 
liğine, Ankara ınu ~ ,or 

!erinden Kenan-~ )1e]lıll'd 
ğine, Burdur rcısı et~ l 
vilen Adana asliye . • cet 

. i~ 111" ııl 
Orhangazi bakinÜ g ·ııı 13 
hakimi 1brahiın aasıf i~ o ~ 
kuk hakimliğine ter e ııııc 
tıikinıi Ali Rıza, 'f e~f 1Jılr 

• · · Nat 'ı:$eY 
fian o yer hakıını at• :tJ11 ~ 
na terfian Kula ~r sor 
Goron azalığına 1 ıalığıı.1' 
Mümtaz, İstanbul 8 rrıı~ 
hukuk hakimi ,l\bdU Jı61'1ıı>', 
tanbul azalığına Ilg~ırıa o 1' 

Jı"' Nuri, İstanbul aza ;'o1i, Jıfı 
avini Süleyman ~~ııııi ~f 6ı ğına Kamburu~ ~a ıigil1e S ,el 
Ankara sulh ııakıJ1lJ aorıell 
hakimi Ali Hayda!• 111udd~ 
1
. ~. tah ·1 n yalo"a '-' ..... ı ıgıne vı e P"tcıJ"'"lıf 

Ali Muhtercn1, tnc~s~ jbıtll 
haıtıııı' - ,..ıı 

vilen Tirebolu 'IJS tJ1W 
Aydın azalığına 'f~utJbi' 

13 
5i Mehmed Jh:;3'h t•rfial' 

.. v·e~ dt 
mumi muavınlıgın ... od _

1 urla .... iP' 
kiıni AbduJlab, ııa"' il 

E . d v h••kUk . ..,Ji& ne mır agı .. · ~,... ıı 
ullı lı ·ııde 

Sedad, Ankara 6 irııer1 .:ıi 
· rnua"I ııv-

mUddeiumumı .ı juıt1" ııfll 
T l S""ğüd ınudue Jtf{S 

a at, o t a ,., dtl 
fian İetanbul et f ır,lİ~ <' 
med Turgud, pos~:., ,ııeıı>" fi 
terfian Kütahya.'' terfi'" .. t; 

l -~ 111e •fi•" Sorgon hAkitn ıg j .ıt 
~ert1' , 

muavini Hasan il11İğil1t d. 
deiumumi rnua\' fff tlıl"t ı1 
müddeiumumisi 5ırı"1' ., 

·ı·ğine ·~1 z müddeiumumı J •t>, J 

Ne'' ad 'I mumiıi Haydar f'~ ~~:.,IJ 
umumiliğine ga 

1 Jıj eırf'~, 
Cevad, Burdur .'°~~ekili ~j)f 
C.d hikı1111 "' er 1 e sorgu . u~fl" , J 
kil ve tayinlet1 Y , 
etmiştir. J1 

~ 

tü etmez, olduğu yerde otıırıs' f\ S!~ bağasına söyliyerek israf edeyim? 
Küçük Tumai: 

dakiler, sakin durun. 

CENGEL Ki TABI - Ne yapacaklar? diye bağırdı. 
.. -:- O?<> küçük; sen orada nusın? Sana 

soylıyeyım. Çünkü sen akıllıya benzersin 
Bu gece filler dansedecekler. Bütün fillerl 
tepelerden sürüp indirdiğini iddia eden ba
banın da kazıkları çifte vurması lazımgele
cek. 

Böylece yolda konuşarak, çekişerek ve 
rastgeldikleri ırmaklarda yüzerek nihayet 
yabani fillerin konulmasına mahsus bir kam
pa geldiler. Fakat buraya gelinceye kadar 
hayvanlar huysuzluğu artırmışlardı. 

rüyaya dalar. . peıeıie tJiP 
Küçük Tumai'ye ıse e jste ~ 

söylemişti! Eğer çocuk, ~elet( ve ıe!' 
masaydı, patlıyacaktı· ~~r d~~·ısı~ 
taki şekerci kendisin~. 1 gala ifıll 
etti o da yere diz çökUP. ·yle çS;rt 

Yazaıı: 

ludyard K1PLt1'ıo Çeviren: 
--~..... Nurettin ARTAM 

- Biz geçen avda b""t"' ..... 
ni filleri güzelce intlinn';l ~~ tepele.r~e yaba
ken dikkatsizliğiniıden ıştlı · Bu, ~~ın sürer-

.. . o uyor Butü .... 
nun nızammı ben mi muhaf · 1: _suru-

0. · t k. .. .. .. aza edecegım? e ı surucu: · 

- Söylediği lakırdıya bak d r " . . 
tepelerden indirmiştik" ha h' 1 ~ ı, fıllerı 

k , a . Sız ova a 
damları ço akıllı şeylersiniz yahu K f -

d 1 . · a aları 
caınur an yapı ınış ve cengelı asla .. 
~ • 1 1 h"l b"l" k" ·· ·· gonne-mış o an ar ı e ı ır ı suruş mevsimi b" 
ıniştir ve yabani filler bu gece... ıt-

Fakat ne diye bu aklımı bir su kablum-

:-- Bu d~ ne biçim söz? dedi büyük Tu
maı baba ogul kırk senedir, filleri süreriz. 
böyle budalaca bir dans sözü işitmedik. , 

-. Evet, kendi kulübesinin içinde yaşı
y~n hır ova adamı ancak kendi kulübesinin 
dort duvarını bilir. Filini bu akşam serbest 
bırak da sonra ne olacağını görürsün. 

Danslarına gelince ben gördüm onların 
nerede .. : Bapri - '!3ap, bu Dihang ırmağı kaç 
~er?e .?ı:,sek. ver~r? Burada bir geçid daha -
ar· kucuk fıllerı burada yüzdürelim. Arka-

Orada filler arka ayaklarından büyük 
kazıklara zencide bağlandılar. Yeni fillere 
iki katlı ip vuruldu. Önlerine yem yığdılar. 
İşi buraya kadar getirdikten sonra tepeler
de filleri süren sürücüler, ova sürücülerine 
bu akşam hayvanlara göz kulak olmalarını 
tenbih ederek ve onlar bunun sebebini sorun
ca kahk:1h~yı atarak, ikindi ışığında Peter
sen Sahıb'ın yanına dönebilmek için oradan 
ayrıldılar. 

~ü~ük ~uı~ai o akşam, Kala N ag'a ye
megını yedırdı ve kampta anlatılamıyacak 
kadar bahtiyar olarak dolaştı. Bir hindli ço
cuk sevindiği zaman ko u o n 

d d .. b 1 v. l: ... iJı ıçı ı.abı e 
sın a um e eg,ı e ,... ıdt ı- iiJ'Y 
ladı. Yıldızlar çıktığıfi "~uşiif1:d 5CS otl 
o gün kazandığı şere Jli~ bil" 6ıı 
çald\kça düşünüyor~?- ıeJ11i1ot! 10t?) 
yorı 'hiç bir şarkı soY . ar e~1>1etil1~ 
dü--JJelek sesi onu bal1t1jiııer 1futl's. f. 

tJ sırada yeni geteıı ald l<ıl c1' ,, 
h' suzlanıyorlar, karUP

1 utabil~i s
0 

besi, küçük kardeşini ~iecei<Ieı:111ııi f 
vanlara ilk defa ne yı da bir. 11~ct:J 1 

olan tann Şiv hakkıJl rı bıf ~ııflııı. 
duyuluyo.rd~. ı:'e~ aur~ratar• .. 
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Başbetlre Fransız mebuslar meclisi B a l k a 1ı a t l e t i z m o y u 1ı l a r ı 
YUGO LA VY 'D ·• 

"(Başı 1. 1nci sayfada) 
Dağlar, Ankara'dan gördüğü

lnüz daflarrn büıbütiin tatlı11da. 
~ncak nerede bir damla toprak 
•arsa üatünde ya bir lahana, Y•· 
hud bir mısır fidanı görüyortu· 
nuz. En fakir köyler tattandır, v.~ 
tistü kiremittir. Karadailılar dı· 
tarda kazanmaia mahkQm ad~
lar olmakla beraber, vatan ve hur· 
.. iyyetlerinin aşrkı idiler. 

Sıfırdan 1400 metreye çıktık· 
!fan aonra, bir yanardai ağzına 
Cloğnı iniyoruz: Çetine oraJadı~. 
Buraiı eskiden 2500 nufuılu bır 
köydü. Karadağ kıralı ~i~ol~, ~
:tada bir kabile teybi gıbı hukum 
aüre;di. ilk defa onun, müz4: ya
pı lan, sarayına Ridiyoruz. lkı kat
lı bir ev! kapıdan ~irince tolda 
~lıtma odası var. Burada muhte
lif muharebelerde zabtolunan ~ .. 
inanlı bayrak ve sancakları ıle, 
ltkodra kasabasında kesilen . b.i.r 
Osmanlı paf&sının alçı ~·ı .ıözu
rıüze çarpacaktır. Keshklerı oı· 
bn'Ml.lı kafasını ipe sreeirip asmak 
Karadaölrların adeti idi. 

Meth
0

alin s'>lunda ocaklı bir 
9alon vardır. Davalara kıtal ba· 
kar çalan bir memur oluna, üa
ti.inddci alameti söktükten aonı:a: 
ocağın icindeki odunlardan bın 
ile onu döverdi. Adi hırsızlar, el-

'k' .. lerinde de~nek tutan 1 1 sıra .. .: 
ker arasından geçirilerek dovu· 
lıürdü. Bu ceza, dağlıların. o ~adar 
hay•iyetine dokunurdu kı bır da
ha memJ,.ketlPrinde ka1ama7.lar, 
hicret ederlerdi. Onun için Çeti
nede hırsızlık olmazdı. Fakat bu
nun için mutlaka kabile teybi ıi
Li hareket etmeie aebeb olmadr
lını, Yugoslavyanın ~de~I !dare
aindenberi, ve nüfusu uç mısh art· 
1naS1na ra ~en. ıene hırıızlrk ol-
ımadı i?ı isbat ediyor! . . • 

Bizim eski jki katlı elçıhk ~·
nasını da ıördük. Sultan H~.ıd 
Karadağ prensine aenede ve dort 
ıakıitte 60.000 altın yollardı, el· 
çil iğin başlıca vazifesi, araııra, 
]şlrndra'yn gidip bu altınları aldı
rıp prense teslim etmekti. Kabul 

ünl rinde kıra1 elçiye ve memur
larına ancak k keliyebildiği dört 
l<elimeyi söylerdi: - Sultan Ha
mid. büyük adam! 

Lnkin son azmanlnrda b~lu
tlan vesiknlar bu altınl rın Nıko
Ja tnrafından Arnavttdluğu kız!t
lırmak icin sarfolunduğunu da ıs-
bat etmi tir. .. 

Osmnalılu yalcın Karadagı 
~al,tPdemed'ler. fakat yeni bulu
tlan bir vesika gösteriyor ki o~la
l'ı da, RnRiiza gibi, haraca bag!a· 
mı,lardı. Gerçi haraç ~aradagın 
ffftkirliği ile mütenasibtı: ıenede 
bin bir orak kuru ot! 

Kıral Alekıandr'ın babası kı· 
-1 p· ··tek'ı hanedan tahtını ... ıyer, o , i 
2aptettiği zaman, Çetine ye sı ın· 

bü "k doetu lnıştı. Atatür:kün yu . 
~lekaandr Çetine'de küçük bır 
~vde doğmuttur. ihtimal bu h.a· 
~İşe Çetine'nin bir Yuıosla~ya ıt· 
lihadından '°nra, dokuz Yıliyet
ten birinin merkezi yapılmuına 
.. ardım etti. 

Ankara Palaa'ta uyandıktan 
lonra pencerrden etr11 'ın1za. '-!'•· 
hız: benim bu ıabah Çetıne de 

duyduğum hissin aynını Cluy~
caksınız. Alabildiğine çıpl~ .~ag· 
lar ! likin timdi ~n us~nde 
b. takmı beyu laf , ... retlen ga. 
ır d .. 1 .. 
.. onunuz. Bunlar ag arın agaç· 
ia!mıt kııımlannı bildirir. Bu Ju. 
ımılara iman ıirmek ve hayvan 

• __ 1• asaktır. Yuı011avyalılar 
SOKJIUIA y ~,....ı.J • "b' Ç dahi cumuriyet WrJLJen ıı ı, e-
tine , dailarmı aiaçlamaia CCM· 

ret etmektedirler. Y ~il ~~a~la.~, 
muvaff&k11eıtin müJdesı gıbı .ru· 
Jümıüyor! 

Avusturyalılardan kalan mer· 
kezler ıibi, Karadağdan kal~~ 
Çetine dahi ittihattan aonra, bu
yümüftür; daha fazla umran bul
muıtur; medeniyeti daha artmıı-

tır. k' i h bNikola hiliyordu ı .e er ar 
tan itilaf devletleri ıalıb çıkar1&, 

. A-·atu-anın ılav parcaluı 
yanı ..... .., . 'h t 
Sırbiıtana katılacak oluraa, ıtll a 
olacaktı ve Kara Corci haned~~ı, 
Karadaiı da alacaktı. Onun ıç.ın 
'ki yüzlü bir politika oyununa gır· 
di: Gizlice Awsturya ile anlafb. 
it T' f devletleri maf IGb oluraa, 
k;:di dailık memleketi~~en ~ 
ka birkaç da Sırbi•tan .vılayetı us
tünde hüküm aürecektı. Hanedan
lara, herbiri apiı yukarı mutlak~ 
ıüzel olan Karadai ırkının k~n~ı 
aılbünden kızlarını dai1!11i 1 ıçın 
Aımıpa'nın ltaylft pctlaı unvan!• 
nı alan Nikola, damadlanndan ~ı
rine misafir olarak, Damad ferıd 

'b' San R ... o'c:la ölmü,tür. Sa
ı• 1

' n odasında tethir edildiii· 
raymı d ..ı_ 

• aövled=iim pa4a kafası a, ua· 
nı __ ..ıd· 'd' ! 
mad Ferid'in ~ 1 1 1 

• • • 
Gaesteci &Jkadaslardan biri 

30 aene evvel, 1906 da Çetin~~e 
elçilik kltibi İmİf. Kuabayı gor
meie çok merak ediyordu. Gö
rünce tanıyamadı. Bu değiıiklik 
yugotlavlarm idare ve kültür ~ 
ri idi. Bir kabile hayatmdan, hır 
Avrupa ıehri alemi çrkannağa 
muvaffak olnN!lardı. 

Grando+el'de, Ankara'da uyu. 
mut kadar, hafif ve taze uvandık. 
Buralılarla hasbıhal ediyoruz. 
Karadağda yugoslav tiirinin 
mucizelerinden biri yetifmiıtir ve 
timdi Çetine'nin hemen yukarı· 
arndalci en yüksek tepe4e yatı· 
yor. D~ima düımanlık ettiğimiz 
bu memleketin edebiyatında, türk, 
kahraman ve asil, yani destanlık 
çehresi ile görünür. 

Yugoslavlar, sarp ve yakı.n 
Karadaiı anavatana yalnız hır 
yolla bağlamamı"lardar. Tekrar 
Heneknovi'ye ıelirken, gene on· 
la.rın inta etti~i il<inci bir yolu ta
kib ediyoruz. Bu da aynı dikler
den rYYela Pudva kasabasına ini· 
yor. Bu kaSAba eskiden de Kara
daiındı. Adiryatilc kenarında 
ıüzel bir plij f b1&ba. Antftlya 
ıibi, kale içine bpanf1J•ttır. Fakat 
onun 1ribi keleYi yıkmak isteye -
rek defil, bilAldı onu DKthafaza 
edip yeni bi"alarmı dıtvda yapa
rak hilvüyor ! 

Öil• yemelirıi Henelcnovi: de 
yedikten aonra, Saray Bosn~ ya 1 
ıitmek için saat bqte trene bine-
cefiz. 

Folilı RJln ATAY 

Frank hakkındaki 
kanun projesini 

görüşmiye başladı 
(Başı ı. inci sayfada) 

aikleti; ne 43 miligrarndan az, ne de 
49 miligramdan fazla olacaktır. 

Şurası ihtara değer ki bu iki hudu
dun intihabı, bir çeyrek ile bir ıUlUs a
raaında tutulacak olan bir kıymet te
neı:zUhi arzcdecektir. 

3 - Kambiyoların istikrarı senna· 
ye i, frank ile ecnebi dövizleri arasında 
mi.ına ebeti yukarda sikTcdilen hudud· 
tar dahilinde tanzim etmcğc tahsis O• 

lunmu,tur. 
4 - Tanzim ıermavesl, İngiltere ve 

Amcrikada olduğu l?İbl, hazine namına 
Franaa bankası tara!ından idare edile
cektir. 

Bu frangın kati oln1'1'k fltlkrarına 
kadar altına tahvil imklnının talik e
dildigi demektir. 

Bu katt istikrar, birks~ ay •e belki 
de bir sene sonra ve ihtimal ingiliz 11-
nar ve doların iıtikrarları ile aynı H· 

manda yapılabilecektir. 
5 - Bank dU Franı ne yapılmıt o

lan bir mukavelename, ihraç mUeasese
ıinin altın mevcudunun yeniden kıy· 
metlendirilmeıini natık bulunmakta• 
dır. Bu muamelenin eıur uaınt pari
tedir, yani bir frank için 49 miligram 
altın. 

San maden mevcudu kıymetinin art· 
tırılma ından çıkacak olan kıymet faz. 
lası, bllhaaaa kambiyoların lıtlkrarı 
~nnayeılne ayrılacaktır. 

6 - Banknotların altına tahvil edl· 
Jebllmeıi muamelesinin tatili, mantıki 
olarak altın piyasaımın kontrofunu ıe· 
rcktirecelctir, bu kontrol itini Bank 
dö Franı yapacaktır. 

7. - Ellerinde çubuk veya kUl'e 
altın ve yahut altın para bulunanlar, 
Frnnsada veya yabancı memleketlerde 
malik oldukları çubukların veya met· 
kClkittn muhtevi bulundufu IOf11 m&• 

den mikdarını 10 birinci te rinden ev· 
vel beyanname ile bildirmek mecburi· 
yctindcdirlcr. 

Hazine, bu ıurctlc bildirilmi, olnn 
altınların lnvmet faalaaına mUuvi bir 
para t hail edecektir. 

Bu meyanda alınını olan dlfcr ha· 
zı tedbirler, Ucretlcr nl betinin de ye· 
nidcn gH:ı:den ~çirilme i 1U umuna •· 
l!knlı bulurun tadır. Ucrc ler, hayat 
pahalılıfının kablarına intibak ettin· 
lecektir. 

Muhtariyeti haiz itfa sandı r ile 
yaprlmıt olan bir mukavelename, dev· 
Jet rantlarını. hazine bono ve oblig11· 
yonlnrını hamil olan kim1elerin knydı 
hayat rtivlc olan rantlarının yüı:dc 
on zammiyle tediyesini isdyebileceklerl· 
ni natıktır. 

Hükumet, frank luymetinln lndirll
meıiyle metıul olacak ve bu indıril. 
menin tasarruf aahibleri ile ücretlerin 
mutazarrır olmamalarını temine çalı a· 

caktır. 

laviçre parm• da yihwie otu• 
düıtli 

Bern. 28 (A.A.) - Federal konıey 
akJ8111 Uıcri iki kararname netretmlt
tir. Bunlardan biri para tedbirleri, f. 
kinciıi de hayat pahalılı2ı ile mUcade· 
leye aiddir. Birinci kararname hvı,. 
re fransınrn altın kıymetini 190 ile 215 
miligram uf altın ırasında tublt et· 

12 Puvanla 
Atina, 28 (A.A.) - Balkan oyun

ları buı:Un öğleden sonra ağzma kadar 
dolu olan Atina stadyomunda başlamı'9 
tır. Halk, hUkUmct ileri gelenleri ile 
re.mi tribünde yer alan başbakan Me· 
takaas lehine tezahürlerde bulunmuı· 
tur. HükUmet ileri gelenlerinden son· 
ra Olempik Marathon yarıtrnın ihtiyar 
muzafferi görünmUı ve coglcunca teu• 
hUrlere scbeb olmu9tur. Balkan atlet· 
lerinin ıeçid resmi pek parlak olmuı 
ve halk muhtelif ekipleri alk1flamı9tır. 
Bu suretle yedinci balkan oyunları çok 
dostçu bir hava içinde başlamış bulun· 
maktadır. 

Atlna, 28 (A.A.) - :Balkan oyunla
rı ilk gUnUnün neticeleri tunlardır: 

100 metre dUz kopı: Frangulidia 
- yunanlı • l 1, Sakaleriu • romanyah • 
11/3, Lleaa • romanyalı • 11/5

1 
Baner 

• YUiO•lavyah • 11/7, 

800 metreı 
Georgacopuloa • yunanlı • f/59/8, 

Oorıek • tUrk. 2/2/1, Lapuan. roman
yalı • 2/3/3, 

110 metreı 
Mandlkas • yunanlı • 15/5, Buraao

viç • yugoılavyalı • 16, Skiadaa • yu· 
nanh • 16/1, Doitsdf • bulgar • 16/2, 

l'iilt·,.ek atlama: 
Pantadı • yunanlı • 1/85, Pulat 

• tUrk • l/80, Mar. yugoelavyah • 1/75, 
Burıeoviç - yuı:oalavyalı • 1/.,75• Pana
yotoff • bulgar • l/75. 

Gülle aımG: 
Kova1eviç • yugollavyah. 14/U, 

Stepanakis • yunanlı • 13/go, lrran 
• tUrk. 13 75, Guro • romanyalı. U/61, 
Veyıi • turk • 13/22, Dolkeff • bulpr • 
13/04. 

10000 mrtre ~·araı: 
Kiryakidı • yunanlı - 33/05/8, :ır.;rlı· 

tea • yun nh • 33/40/2, Vaatukiı • yu• 
nanh • 34 02, Makıud Rııa • tUrk • 

mck galahiyetlni mim banknya ver
mektedir. Böylelikle bu lsvlçrc :f ran
gı yilzde 30 nlıbetJnde kıymetten dil· 
9UrUlmU1 olmaktadır. 

!kinci kararname flatlarrn herhan
~i bir tekilde artırılmasını yaaak et· 
mektedlr. 

Almcm para. ı <lihımiyor 
Berlin, 28 (A.A.) - Finanı bakanı 

B. Rclnhart demi9tir ki: 
0

- Alm n parnsr hiç bir 9ckilde 
kıymetten du9Urulmiyecektir." 

Merlllf lt>pltındı. 
Parla, 28 (A.A.) - Mebuılar mec• 

lisi, para meıeleıl hakkında mfü:ake· 
relerde bulunmak Uıere bu aabah top· 
lanmı tır. Siyasi mahfiller bu sabahki 
mU1akerelerln pek o kadar ehemlyetli 
olmıyacair dU Unce.inl acrdetmclrte· 
dlrler. Parlamento ıruplarından blrço-

fu, mUıakere ııraaında ne gibi bir yol 
taklb edeceklerini kıbit etmek Uzcre 
bu aabah birer toplantı yapmıılardır. 

Geri kalan gruplar da bu me.ele Ue bu· 
ıUn öğleden eonra ufraıacalclardır. Bu 
acbcbten dolayı lyan mecUslnin mali
ye encümeni. busun yerine yırın sabah 
toplanacak ve para kanunu iyan mccli· 
ılne ancak öfledcn eonra Yerlleblle· 
cektir. 

ü~üncüyüz 
34/55, Burkan - yugoılavyalı • 35 19/4. 

Um ilmi "uniJ: 
Yunanistan 41, Yugoslavya 2Z, 

Türkiye 12, Romanya 12, Bulgari .. 
tan 3. • 

Atina, 28 (A. A.) -
Bugun Atina •tadyomunda yapılan 

4x400 bayrak yanp neticesi ıudur: 
Yunanistan 3.Sl.6, Yugoslavya 3.33.2 

Romanya 3.35. 

.,Balkan atletleri buıun Patraaa b.,. 
reket etmiflcrdlr. Atina stadyomundalrl 
gelecek müsabaka per§cml:ıc gUnU 7apı• 
lacaktır. , 

'\ 

Viyana Radyosunda 
Türk Gecesi 

Muhtelif radyo latuyonlarrnrn ttirli 
ıealcrine tahılı ettlf i aaatlardan biı' ta· 
nealni de seçen çarpmba gUnU Viyana 
radyoıtundan dinledik. Program, f'I e• 
eerlerdcn terekkUp ediyordu: Ulvi Ce· 
an.al Erkin: (Bef damla) Necil Khım 
Akan: (Saba fon n piyano için ':Allec
ro Fcrocc), Huan Ferit Alnar,: Piyano 
için (Perdeden 11aan ay ıJıfı, oyua ha· 
n11) 1 Nıcll Klzım Ancı: Piyano için 
(Şiir n meniye), Cemil Rcflt: (YU,. 
rWı Yt •lır atybek). 

Eeerlerdt dört beettklrıa bana ap 
açrJr blr aurette ayrılan bralrterlerlnt 
ralmen eaaa madde Uzerindekl blrlepne 
lerl aynı hedcf t doina 7Urildi.Lkleriıııa 
ortaya koyuyordu. Bu e9U, türlr meJo. 
diıi, türJr ritmidir, " türk hiuiııia 
nrimldir. Polifonik kılıia ıiren melo
diler buna ahpnayan kulakları ara aıra 
yadırgatsa bile her saman koyu Avnapa 

muıikiıl dtntcdl~imla bir radyo mttkııe· 
zinden 1>cıtcklrlarımıırn adını ve ıcıle
rini itilmek göğıUmUzU bir çok bakım· 
lardan kabartan bir bldiacdir. Ytni 
tllrlr mUzik kUltUrUnUn beynelmilel ya· 
yınu için çok mUhlm olan bu tUrJU rad· 
yo konıcrınin eh gide ço~aldıiını pr
mck en 1evinece imiz h diıelerdenClir. 

Vi) n radyo una teıckkUrll b r borg 
biliriz. 

MUTAD ÖCLE NEŞRİYATI 

20 - Türk müıifi 
20.40 - Edebiyat saati. B. Krcu• 

mend Behsad 

21 - Radyo caz orkcıtra11 
21,30 - Ajanı ve guete bul salarr 
21,SO - Radyo salon orkeıtrua 
22,35 - Hafif mllzUc. 

Kaloriferli - konforlu 

Kiralık Daire 
Yeni9ehlr, Yugoalnya 1efantı 

yanında pnit 7 odalı banyo mutbah, 
ofiı ve Çamlfırhancden ibaret koa· 
forlu kaloriferli, manıarah blr ... 
lre kiralıktır. 

Avrıca ıarajı da nrdır. 

Telefon: 2250 Hayri 

Tefrika: No: 54 

BtLtNMtYE 
Yazan: Dr ALEXIS CARREL 

TuTkçtyt çe,•irtn: NASUHi BAYDAR 

Demek aramızda birçok ıns _nlar 'a;: 
~ır ki başlıca fonksiyonlanndan b rkaç.ıkl ~ 
1. . ,. J • d k b ahenk bozu ugu ı mııztir. Şuur ıı emın e 1 u . 1 • d d'r 
L ır k · k hadısc enn en 1 • 
11.JU devrin erı kara tenstı . . . d • 

az kim.elerinkini de yüksek tazyikte saf ıu ıle 
dolu bir tamıca benzetebiliriz. 

En bahtlı ve (a} dalı insanlar, fikri ve ~-
1 ki faalivctlcrin hcnkli bir halitaıo yılabi· 
Jenlcrdir. ·Bu faaliyetlerin kalıtcai ve inki~fla· 
rındaki mtısavattır ki bu tipteki maanlara dıaer• 
lcri üzerindeki hakimi} h verır Anc k muay· 
yen bir kimsenin aosyal aevıyeai i ta}in edl'n 
ond n bir dukk ncı veya bir banka dırckto~. 
kuçuk bir hekim veya tohretli bir prof ~ or, bır 
koy belediye mudurü veya Birlr ik De~lctler 
Çumur Rcısi çıkaran d bu fonlıyctlt"~ck~ kc 
aafettır. Ga)re erimizin gn)~ i l'k ık ız ınsım· 
lar meydana getirmek olmalıdır. Sağlam .~ır 
m~cniyetin temelleri ylllnrz bu gibiler olabılır. 
Bir diğer sınıf n nl r \ardır kı bunl r canılcr 
, e delıler k dar bozuk ahenkli olm kla ber bcr 
modern cemi) t için clzemdirlcr: Bunl r d Je· 
mlcrdır Bunl r fızfoloJık f aalıyetl nndcn bn· 
zıJ rrnın dev ol llS\lnd inki f Clm Ş olm 1) • 

le kar.ıktt"rizc edılirler. Bu) ık bir ül~rn, buyu_k 
bır natk r, bu) uk hir fılozof ekıcnyn kla· 
de bır dnmdrr ki h"rl' n i bır fonk iyonu fı • 

miı. büyümüı, dahameyc uframııtrr. Onu, nor· 
mal bir uzviyet üzerinde uzayan bir ura kıyas 
cdebilim. Bu müvazcncıiz inaanlardan çoğu 
bahtıızdır. Fakat meydana aetirdiklcri büyük 
acrlerdcn bütün cemıyet f aydalRnrr. Onlarda 
ahenk bozukluiu medeniyetin terakkisini hu· 
•~le getirir. Bqeriyet kalabahiın gayreti eaye
eındc hiç bir ,ey kazanmamJfbr. insanlık bir
k"ç kitinin ilıtiraaı ile, onlann Zf"k l~mın alevi 
ile, ilim, rncrhnmet ve glizcJlik idealleriyle ileri 
doinı aevkedilmelrtedır. 

ye gerek u7.vi ve gerek %İhnt 'millerle tadile UR· 
nyabilmektedir. Akıl vücudle, heykeldeki ,ek· 
lin mcrmcrJe kayna tıiı gibi, ikaynft maktftdır· 
Mcnncr lunlmadan ıckil boz.ulftmu. Beynin p i 
kolojik fanliyetlcrin merk~zi olduğunu farzedi· 
yoruz, çünkü bu uzuvdaki bir Met fuurda der 
hal derin karqıklıklar meydana getiriyor. Muh· 
temPldir ki akıl, sincabi maddenin eeviyeeindf" 
- Bcrgson'un dediği gibi - mnddeyc niifuz 
etmektedir. Çocukta 7.ekA ve beyin aynı 7.ftmftn· 
da gelişir. Asnbi merkezlerin ihtiynrlık dobyr 
eivle dumurn uifrndığı aırndn do azalır. Ehrnmt 
hocrcll'r etrafında fircngi apiroşetlcrinin me\ 
cudi •eti büyıikluk hezeyanını te\ lid eder Uy • 
ku haatalığı virüsleri merkc7t nüveleri it 1 edt"· 
cek olur n in nnrn nhaiyt-tindt" dr-rin d ... ık 
lıklcr olur. Konll\ birlıkte dim g hocrcl r'nt" k 
dar giren lkolun tesiri altmd zthni foRlıyrtte l i 
mu'\ kk t t dıll r hu ule t lır Hır kRn ee lanı 
netİcf"ııind vuku hultm damar tft7\ ıki ı. ulu 
fUUr fo lıyetlcrini yok der. elhn ıl 7.ılun 1 ) 
tının tczalıml ri dima n h lı it- mute ı 1 go· 

Bizler n1odcrn tehrin uzvf eıhatını temın e .m,u 
' da rb · gaycııy l' vnffak olmuş sayılırsak te ıye f k t 

•arf edilmiş ohm biiyiık paralara( ra~cn dı ıkr 
• 1 · kiıza cttırcml' · ve nhlaki fonk ıy n an ın ır da dnhi 

lfau:ı. bu hnlkın mümtaz kıskı arns:n ksıktir 
Şuur t znhurlerinde ahenk ve ·uvd·vc b~ n 
1 1 k. . b' tarz a ır nr 

'le lı fonk l} on ::n otu ır f · f { ft'r 
"d'd" kesa etı ı ı ı 1opl nını tır. cınsı .ı ı ır ve b" b"t · mev· 

Dun] rd ın bir veyı. birkaçının u u ~ın t' 
cud olmndığı dn vı:ıkidır. ln anlft~lll c acnhyefıf· 
· ) ı· h canı az ve 1 

nın şuurunu tınııı şup ıe ı, 8 k 
t zvık lıınd uyu muhtevi bir nrnıca 'e pe 

vu 
fiziyoloiik ve zihni faaliyetler arasındAki mü
naae~tll'r. - Guddclerin akıl uzerindeki t•İ· 
ri.- insan, beyni ve butün uzuvlariyle dütünlir. 

7 ıhni fa. lı} etlerin fiziyolojık fn liy tlere 
t bı olduğu bellıdır. Şuur luıll~rimi1in biribirini 
t kıh edi mc tt'knl ul <-d n uzvi dt>gı ıkhkler 
mu hede edı)oruz Bunun l<'r ine olamk, u
luvl rm bazı fokn iyonel h ilerinden inl i 
eden psıkoloJık ı adı der v rdır. Hul: a, ucud 
\ t' utının m yd il< g~tırdıkleri he t ti uınumı· runmektcdır. (Sonu \ar) 



~· 

!ayfa : 6 

Aç:k Eksiltme ilanı : 

Nafıa Bakanlığından : 
1 - .Eksiltmeye konulan i : Ankarada Yülisel{ Ziraat Enstitü· 

sli Teşnb odasında yapıl~cak .ahşap galeri inşaatıdır. Götürü ola· 
rak yaptırılacak olan bu ımalatın keşif bedeli 2701 lira 43 kuruş· 
~~ . 

Bu işe aid evrak şunlardır 
A • Eksiltme şartnamesi, • 
B • Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık işleri genel ş_.artnamesl 
D • Hususi şartname ve tarifname ' 
E • Keşif cetveli, ' 
F· Proje. , 

... t~~e~.ev~!er bu evraliı 13 liuruş bedel mut<abilinae Yapı tşİeri U. 

.mUdurlugundne alabilirler. 
3 - ~ks.iltmc 14-10·936 tarihinde çarşamba günil saat 16 da Na.

f!-8 Vckale_tınde Yapı işlel'i eksiltme komisyonu odasında açık ek· 
ıultme yolıyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmelt için taliplerin 182 lira 61 kuruş 
ınuvakkat teminat vermesi ve sanat okulu mez~nu olması veya 
bunlardan biri ile müıtereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte im· 
zalamaıı lazımdır. 

İste~lilerin bu v~saiki havi zarfları 3 üncü maddede yazılı sa· 
attcn hır saat cvvelınc kadar eksiltme komisyonu reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermesi muktazidir. (1107) 2-4627 

Ba_şvekalet Daire ve Levazım 
Müdürl~Oiinden : 

l - Eksiltmeye konulan iş, on dört bin litre benzin~ 
2 - İhale,_ açık. eksiltme suretiyle yapılacaktır. •, 
3 - Tah~n cdılen bedeli (üç bin yedi yüz seksen) liradır. 
4 - Eksıl!~~ ı.~}.O 1936 çca~şamba günü saat on beşte basveki· 

Jet levazım mudürluguı:ıdeki eksıltme komisyonunda yapılacaktır. 
• S - M~vakkat temınatı iki yüz seksen üç lira elli kuruştur. Ek· 
siltme~c ~ırecekler bu parayı maliye merkez muhasebeciliği veznesi· 
ne teslım ıle alacakları makbuz ile birlikte .komisyona müracaat ede• 
ccklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
~1112) 2~4633 

\ 

Ankara Tohum I lah istasyonu 
Dixektörl~~nden : 

. MUe~sesem~in Keçiören şosası ile birleştiği yere yaptırılacak ..... 165 
lıra keşıf bedelh bahçe kapısı Ankara tohum ıslah istasyonunda top• 
Janacak eksiltme komisyonu tarafından 2~10-936 cuma günü saat 
10 da ihale edilecektir, 

Re~im, keşif ve şartnameleri görmek istiyenlcrin her giln mües
sese dırcktörlüğüne ve pazarlığa girmek istiyenlerin de yukarıda ya-
zılı gUn ve saatte komisyona baş vurmaları. (1122) 2-4637 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKUK HAKiMLlCitNDEN ı: 
Hacı Seyit mahallesi ahalisinden iken 3.3.935 tarihinde vefat 

eden sebzeci Cemale aid ve Gülviran mevkiinde kain bir tarafı Nuri 
1 tarafı ark ve 1 tarafı rasim ve ı tarafı çay ile mahdud ve 6 dönüm ve 
muhammen kıymeti 1000 lira ve keza Gülviranda kain 1 tarafı Du· 
du 1 tarafı Attar başı Mehmet 1 tarafı ark ve 1 tarafı yol ile mah· 
dut ve S dönUm ve muhammen kıymeti 600 lira olan iki bostan ile 
Erzurum mahallesinde kain 32 - 44 numaralı bir avlu Uzerinde iki 
ikat üzerine yapılmış zemin katında ı oda ve 1 aralık ve yukarı 
kat?a 2 o~a ve hariçte bir mutbaktan ibaret olan ve muhammen kıy· 
metı 600 lıra ve keza Hacı Seyid mahallesinde Menzil sokağınüa 3 nu· 
~ralr ve yine avlu üzerinde 2 yer odasiyle bir aralık ı mutbak ve 
bır haladan ve muhammen kıymeti 500 lira olan iki hane tarihi ilan
dan i.~i~aren ve bir ay müddetle bilmüzayedc satılacağından ve sa· 
tış g~nüd~ ~-11·936 salı günü saat 10 da talip olanla.pn %7,5 pey 
a~çaaıl~ bırlıkte Ank~r~ 3 üncü Sulh Hukuk Mahkemesine ve daha 
zıyad~ ı~ahat a!~ak ııtıyenlcrin mahkeme kalemine müracaat et· 
melen luzumu ılan olunur. 2-4623 

lJzun~~pr~ Belediye Reisliğinden : 
bir Uzunkop~ ~eled~resi için 2000 litrelik ve sulama tertibatını haiz 
muş~~~ arazorun mubayaası kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konul• 

.,37~~!1m~~ .. 17cdeli (4500
1
) lira. olup muvakkat teminat akçesi 

.. ır:a uruştur. halesı 6-10-936 satı günü saat 16 d U 
2~nkoprü belediye daimi encümeni huzurunda a ılaca a . • 
aı? fenniJartnamelcr Ankara ve İstanbul belediJel~rine ~r. -B~ 1?t 
mış oldugundan istekliler aözU geçen beledi _,_ .. e gon er • 
rala görebilirler. (1622) fç,ıçre muracaatla bu ev· 

·---------------------
T-ı H. K. Genel Merkezinden : 
Kurum binasının arka d 

29·9·936 sah günü saat 1~
1~ a [apbrılacak 0131n deponun kati ihalesi, 

lilerin muayyen saatte hazır~ ~rum lamerkezınde yapılacaktır. İstek· 
u unma rı. 2-4632 

Harita Genel Diı .. elctörlüğünden : 
1 - Şaı-tnam 1 • ', 

kıta erleri için aea:ğ:::~1a:iı~r ci>at'l:nış h~rta genel dire~törlü~ü 
satın alınacaktır. a em yıyecek açık eksıltme ıle 

2 - İstekliler şeraiti anlamak ·· h ·· 
teklerin de muvakkat te . t ukbzere ~r gun ve eksiltmeye gire-
·.ı c b · mına ma uzlarıyle yaz ı ·· 
uC e ecıde harta genel d" kf' r·-u 1 1 gun Ve saatler• 
meleri. (959) ıre or ug satın alma komisyonuna gel-
Muhammen 

bedel 
Lira kruş 
350 00 
420 00 
360 00 

Mikdarı Muvakkat T. İhale 
Cinsi k' B 1 ılo Lira kruş tarihi 

M~r~r~ek 33soo 26 25 5.ıo.936 
500 31 50 5 10 936 

Kuru fasulya 3000 27 oo 5:10:936 
2-4441 

Anlcara Valiliın.nden : 

günil saat 
pazartesi 13 
pazartesi 14 
pazartesi 15 

• "d b Hususı ı are ve şubeleri iç" 1 • 
k .. .. •. ·ıc 30 t k ın a ınması muktazı 50 ton yerli 'Kok 

omuru ı on uru meşe odunu ve 500 kjl k · 
nulmuştur. 0 çıra e sıltmeye ko. 

ULUS 

SONBAHAR 

AT YARIŞLARI 
Ankara yarış alanında 4 Birinci teşrin 
pazar günü saat 2,30 da başlıyor. 

Birinci mevki 
Bir günlUk Ba ., Bileti 50 Kurut .. " B ayan .. 25 .. ,, u M emuı·. subay ve talebe " 25 .. 
H ., 

" .. ailcsl " 25 .. 
13 Haftalık B ay n 400 " 

t1 " B ayan ., 200 
" 

İkinci mevki 

10 Kuruş 
13 haf talık biletler şimdiden Kar piç lokantasında, hattC pasta sal o· 

nunda ve kutluda satılmaktadır. 
Memur, subay ve talebe bileti almak istiyenler daire ve mekteble 

rinden musaddak ve resimli vesikalarını kişe memuruna göstermek 
mecburiyetindedirler. (1123) 2= 4638 

iktısat v elialetinden : 
Ankarada Sergievinde açılacak olan El işleri sergisin'de çatrştr· 

rılmak üzere maran~oza ihtiyaç vardır. İsteklilerin ellerindeki vesi. 
kalariyle birlikte 29-Eylul-936 salı günü öğleden sonra saat (15) de 
Sergievindc komisyona müracaat etmelri ilan olunur. (1006) 
• 2~4616 

Çorum Vilayeti Bajrındırlılt i 

! Direlctörlüğünden: 

r - Eylalün on beşinci salı günü saat 14 de kapalı zarf usuliy· 
le ihalesi yapılmak üzere yirmi gün müddetle eksiltmede bulunan 
ve talip çıkmadığından arttırma, eksiltme ve ihalat kanununun 40 
ıncı maddesi mucibince yeniden eksiltmesi açılan iş: Çorum Vila· 
yeti dahilinde Sungurlu • Çerikli yolu üzerinde muhtelif kısımlar· 
da bulunan (39) köprü ve menfezdir. • · • ' • ' • · 

Bu işin bedeli keşfi (23426) lira 21 kuruştur, 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır..ı 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık genel şartnamesi, 
D • Fenni ve hususi şartname, 
E • Keşif ve ~ilsilei fiat ve meteraj cetvelıeri, 
F • Proje. 
1stiyenler bu evrakı Çorum vilayeti encümen dairesinde ggrcbi· 

lirler. 
3 - Eksiltme 1936 yılı teşrinicvvelinin beşinci pazartesi gilnU 

ıoaat 14 de Çorum vilayeti daimi encümen riyaset odasında yap.da· 
caktzr • 'V ,. , 

4 - Elisiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. / ' ' '-
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1757) lira muvaklCat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki evrakları haiz olup gös• 
termesi lazımdır. Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika vo 
bu işi yapabileceğine dair Nafıa Vekaletinin ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektupları yukarda UçüncU maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar daimi encümen riyaset odasında toplanacak 
daimi encümen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saa
te kadar gelmiş olması, verilen zarfın mühür mumu ile iyice kapa· 
tılmı1 olınası lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, 

(1025) 2"-4521 

1\lalatya Vilayeti Naf ia . 
Direktörlüğünden : 

Eksilfmeye 1Conulan ~: Malatyada yapılacak hükUmet bi~ası 
temel inşaatına aittir, 

İhale pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
2 - Keşif bedeli (20000)yirmi bin liradır. 
3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardırJ 

A • Eksiltme- şartnamesi, 

B • Mukavele projesi, 
C • Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 
t • Hususi şartname 
G • Keşif cetveli, silsilei fiat cetvelı, tfat cetveli, meteraj 

cetveli proje. 
4 - İsti yenler buşartnamcyi Malatya Nafıa dairesinde görebi· 

lirler! 
5 - 8.9.936 tarihinden itibaren bir ay zarfında netice edileceJi. 

tir. Pazarlık Malatya Nafıa dairesinde komisyon huzuriyle yapı • 
lacaktır. Posta ile gönderilecek teklifnamelerin geç gelmesinden 
dolayı mesuliyet kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat akçesi 1542 lira 33 kuruştur. 
7 - İsteklilerin ehliyet vesikası almak için Nafıa VekUetine 

müracaat eylemeleri icap eder. 
8 - Bu hususta daha fazla malı'.'tmat almak istiyenlerin Malat· 

ya Nafıa müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. (889) 
2-4333 

Ankara Sehri İmar 
' Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 2120 liradır. Muhammen 

MlLLI MÜDAFAA yEKALEfl 
SATIN ALMA KOMİSYONU !LAN 

.. .. · İLAN 

l - Diyarbekirde yaptırılacak yapılar lCapalr ıarfla 
1 

lConmuştur. t~t 
2 - Keşif bedeli 325.501 lira 97 kuruştur, tık 

16.770 lira 10 kuruştur. U saat ıs 6 
3 - İhalesi 7. birinci teşrin. 936 çarşamba gU~ eı:ılet -~ 
4 - Şartname, plin, ve keşifnamesini almak istı~dall -~~~ 

28 kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma komisyon~ 5, tıJI":: 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunu 1;~ 

delcrinde istenilen ve Bayındırlık Bakanlığından: beıı:tC~ 
den fenni ehliyetname ile şartnamede istcnile~ ve ;l<tuplll ... 
mesi mecburi olan vesaikle birlkte teklif ve tının!~ 'ı/ .,ua 
le saatından en geç bir saat evveline kadar M. ın ' • 
komisyonuna vermeleri. (964) 2-4444 

• ı 
BILİT · ·~ 

35 lCalem ecza ve malzemei bakteriyoloji açıli e~ı~fJ!ı)'' 
le satın alınacaktır. Tahmin bedeli .(1400) liradırı -tJ, 
natı (105) liradır. ektiler e 

ihalesi 12-10-936 pazartesi günil saat 10 dadır. ~t 'ı/. S•~ 
şartnamesini görmek isteyen bedelsiz olarak M. . ·. en 24 
komisyonuna müracaat ve münakasaya girmek. ıstı)' birJi1'tl .dl 
kanunda gösterilen vesaikle ve teminat mektubıylc Y"" 
gün ve saatında komisyona gelmeleri, .(1036) 

lLAN •-•• e 
• a.zarlıJ..1"' 

ı - t 4 adet yeraltı benzin tankının yenıdcn P 
ye konduğu. olUP il) 

2 - Tahmin edilen bedeli 144.956 lira 76 kuruş 
parası 8497 lira 80 kuruştur. ·r 

3 - İhalesi 6. birinci teşrin salı günü saat 15 ded~J oıuk' 
4 - Eksiltmeye gireceklerin şartnamesini 7 50 kU 8 

M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 2 3 Ul)C 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 

11 
{enııi e 

delerindc yazılı belgeleriyle bayındırlık bakantığın:a ınebal fC 

namaleriyle birlikte idari ~.artnamede yazılı ve be e nı jlı•~ 
mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mektubla~ına 1<~ 
den en geç bir saat evveline kadar M. M. Vs saWl - ~ 
na vermeleri. ( 11ı5 ), 

İLAN ft• ei 
r - Muhtelif cins ve ebaddaki çelif<ler t<apalı zar 

ye konmuştur. • · teroirıJC 
2 - Tahmin edilen bedeli 38.640 lira olup ılk 15 

2898 liradır. ·nU saat 
3 - İhalesi 16 • ikinci teşrin • 936 pazartesi gU 'fı/ sıt~fJ 
4 - Şartnamesi 194 kuruş mukabilinde M. M. blızat fi"~ 

JComisyonundan alınabilir. Şartname almak için ya tııB'11° _J 
vekil göndererek aldırılmalıdır. Muhabere ile tar ~r.:_ 
lcmez. unıJIS ı, 

5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanunteldif ~ 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte teminat ve. yonuf1J 
rını ihale saatından bir saat evvel M. M1 V. Kolll~~626 
leri. (1076) 

1 ANKARA LEVAZIM AJ'V!tıtl.1~ 
SATIN ALMA KOMİSYONU l1'ı\~ 

- iLAN -~ 
~fi~ ~ 

ı - Müstahk'em mevki kıtaatı ihtiyacı içiıı 33 ,rP' 
alınacaktır. dl Ç 

2 - İhalesi 9-10-936 tarih cuma günU saat 16,30 caktır· ,,.,J 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla. biçilısı>'" ~ 

3 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48720 11':tarı ~ı~, ~ 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teınin~!~ak~ \TC~7. 

liıayı ve ihale kanununun 2. 3. üncü maddelerııwe y· 
saat evvel komisyona müracaat etmeleri (989). " fi 

1 L A N J rf ile ~el" 
l - Müstahfem mevki liıtaatı ihtiyacı için IC'a~a~~: ıııçi~..J 
2 - Unun beher kilosuna 14.30 kuruştan 4886 "-"' 

kilo un satın alınacaktır. ıs de Y-- ~ 
s - İhalesi 8-10·936 tarih perşembe günü saat aıctıt· 1,ıs ~ müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla~çaıart ~~ 111 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat 8 Jd ~e~~d 

Jlrayı ve ihale kanununun 2. 3. üncü maddelerinde z~ 
saat evvel komisyona müracaat etmelcri1 .(990). f 

İLAN 1·~ iJıtl eııe ı 
1 - Çorum garinzonunda bulunan Jiıtaatın bit 1~ı.ıftU~~ıtı'..,1 cı için 150000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye ~on~ ıııı5 ıçı 0(?'-
2 - Muhammen bedeli 15000 lira ve ilk teınırıa 'ıs oe tJ 
3 - İhalesi 14-1 teşrin 936 ~a.rşaınba günü saat ııPı,tl; 

ordu evinde yapılacaktır. ff ı11etct~t.,-
4 - İstekliler teminat makbuzlarını havi tek 1

11 
göııoe ııt• 

belli saatten bir saat evvel komisyona verıni~ v:.~ıeden ~s.JI 
malıdır. Şartnameyi görmek isteyenler her giırı 0~) 2 
misyona müracaatla parasız görebilirler. .(103 rl' 

İLAN ...sııı' 
. ·ıı Jeli~~ 

Manisa merkezindeki kıtaat ve mücssesat ihtiyac~~; gorr.,.ı;# 
la münakasaya konulan 392 ton una verilen fiat pa 1>ir •'/ ı ~ 
den 2490 sayılı kanunun 40. ıncı maddesi mucibince ti fi 
pazarlıkla alınacaktır. jsaÔa asıce .. .IJ 

2 - Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde Man ~·" 
alma komisyonundan alınabilir. 1 ı de -"" 

3 - İhalesi 14 1. teş. 936 çarşamba günü sa.at Jl'.,. 
askeri &atın alma komisyonunda yapılacaktır. rıuıı ıı1 _.ıı1 

JdloSLI ~~ 4 - Muvakkat teminatı 3798 liradır. Beher jr" ,r 
bedeli 13 kuruştur. 1 rına 

0'~ 
S - İstekliler ticaret odasında mukayyet otdı.ı~~te tJ•0ı:,_) 

ve muvakkat teminatları ile birlikte belli gün v~ 5( 1 ıı7) 
keri satın alma komisyonuna müracaat etmelert· j ıJ : 

wl •• ıc•f 
H • G l D · 1 ·. Ii.i .11l• aıı arıta ene ıre (_tor ~ 6rtııoııı 

. gali g ıti" 
1 - 5450 kilo sade yağın eksiltmesinde fıat eıısı 

işbu yağın eksiltmesi (10) gün uzatılmıştır. giil1 "~te 11"11 1 
2 - İstekliler şartnameyi görmek üzere her ıııııvıılc t• ~ 3s 

ittirak edeceklerin de 367 lira 88 kuruş teminaU ide ıııı'ı/46 
lariyle 7-10-936 çarşamba günü saat (10) da .ce~;cı6) 
rekrtölüğü satın alma komisyonuna gelmelerı. ( 

İhale 12-10-936 pazartesi günü saat 15 de vila t d . • .. Mahallesi Sokağr Cinsi Ada Parsel Bedeli Eski sahibi 
ninde yapılacaktır. ye aımı encume- lnkilap Türbe Ev 45 3 70 Hasan ve müş· ZiJ Bel eli R • ı• '-' • dı>Jl : "' 

Eksiltmeye girmek için 159 liralık muvakkat teminat 't terekleri. 1 ~n '-' ·ı 
buridir. 1 ası mec- e e ye eıs IE.ı» vıı!oı!~ıll 

Taliplerin ihale günü daimi encümene gelmeleri şa t • Yukarıya kaydı çıkarılan evin enkazı açık arttırma suretiyle 6. 1u:ıı.ııfl .. r11cll 
?örmek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne mürra~a~~:~,1 T. evvel 936 ~ah günü saat ıs de satılacağından talihlerin bugünde Zile belediyesinde 50 lira ücretli bir bayt.~r~ tine rtıi.19 
dan olunur. (1103) 

2
-4

61
.., imar müdürlüğündeki komisyona müracaatları ilan olunur.. lerin Zile belediyesiru ·· e 
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29 EYLÜL 1938 SALI 

ANKARA BELFDIYE RFSJC1 LANLAR1 
tLAN 

1 - Yaptırılacak iki tane benzin depoauna istekb çılanadıtm
daıt ebi1tmeel on &Un usatılmı•t~r. 

2 _ Muhammen bedeli 5970 landır. 
3 - Muvakkat temi~tı 447 ~irr';;..k latlyenler her iQll Yuı 
4 - Şartname ve ae,ıfna;me•ın ni evvel 936 cuma ıW • 

İtleri kalemine ft iateklllenn de 2 tetri tar (99I) 
at o nbuçulı:ta Belediye Encümenine muracaa~ 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
SA TIN ALMA KOMiSYONU fLANLARI 

ANKARA AMBLE EVLERiNDE YAPILACAK 
FOSSEPTiK VB SIZDIRMA ÇUKURLARI. • 

k lan yukarda yuıh ın ... t 
Ketif bedeli (2886) lira (80) uru• 0 alma kom11 nunca 

Aakerl Fabr~~lar Umum baMUdur::~t ~t~~ puarhk ile ihale edı· 
14-10-936 tarıhınde çaf1&1D gun 
Jecektir. ukabllind• komlqondan verilir Taliple• 
• Şartname (15) .kunıt m (216) Ura (53) kurllf. 2490 num rah ka· 

ran muvakkat temınat olan 1 kle muayyen sin .e saatte 
nunıın 2 ve 3 ımddelerınde vuı ı veuı 2-4595 
komisyona müracaatları. (1083) 

100 TON ELEKTROLiT TUTYA 

( 9000) lira olan yukarda mıktan ft cin ı 
Tahmin edılen bedeh 1. um müdUrlüiil utm alına ko • 

yazılı malzeme Aıkerl fa~rıkalar um mbe ü uat 15 ele kapalı 
miayonunca 12·11-936 tarıhınde perıe "'f ak komll)'ondan .e
nrf ile ıhale edilecektir. Şartname paruız 0 ar 
rilir. . , __ (l425) Unyı 11aft tüllf mek· 

Taliplenn muvakk-.t temınat 0 - rmeleri we 
tuplarını mezkur etınde ... t 14 e kadar 2 k~S:de;:erindeld we • 
kendılerinın de 2490 numaral~omilranun: m;racaatlan. (970) 1-4517 
uikle meak6r &Un ve uatte • ayo 

350 TON ELEKTROLtT BAKIR 
3000) r lan yukarda mıktan .e cla· 

Tahmin edılen bedeli <13 UW.:'t:.W.. MUdUrllliil latm ADa 
ai yazılı malzeme Aakerl Fabr be eUnU uat 15,JO da b
Komıayonunca 11·11-936 tarıhınde çarfllll ) Ura (65) kurut mu• 
alı sarf ile ihale edilecektir. fartnmM (Altı 

Cbllinde komiayondan verilir. u- ha.t .. kllf •lr· 
Tahplerın muvakkat teminat olan (7900) .... T" .ermeleri wc 

tuplarını mezkQr ıUnde uat 14,30 1 kadar -:m.:::ıeriadeld ye • 
Jrendılerinin de 2490 nwmrab kanunun 2 ~ (971) 
uıkle mcak6r stUa ve uatte kom..,_ mi :::.Uı• 

• UO TON HUIUll PLATtN'DBN IAC 

Tahmin edilen bedeli (16500) Ura olan JU~ milrtan "= 
,. ............ Aelrerl ......... u-- ........... ..... sarf 
.btaJayonanc:a IJ.11_.. tarihlade C.- ,ant IUt 1 .. '8palJ 
ile ihale edllecekdr. 1frtname paruıs olarak Jromiayondan nrilir. 
Tallpleria ......... ttmlnat olan (1257) Ura (SO) kaflll\I haTI tek
li! mektuplarını meak6r &Unde uat 14 e kadar komi11ona vermele
ri ve kendılerinin de 2490 numaralı kanunun 2 •• 3 maddelerindeki 
vuaıkle mezkOr gUn ve saatte komiysona müracaatları (969) 

2-4516 

ekiletind • • 1\lali} 
30-9-936 tarihinde puarhlcl& 150 lira ketlfli pençtrt ,.pbrıla. 

uktır. lateklılerın Mallı Emlik Miidtlr~~~ mürıcaatlan. (1104) 

lznıir a ndırlık 
ire törlüğünden : 

ı _ 12897 lira ketlf bedelli tamir • llınlM 1oSunan 7+000 • 11 
.500 inci kilometr teri arMındaki fOH nulr tamiri 15 EylQV936 
dan ıtıbaren 30 eUn müddetle lrapalr eblltmeye lronuhnaftUI'. 

2 _ Bu yolun kapalı ebiltmeai 15/BirincaMfrin/936 Pcrfllllbe 
atınU uat onda tamir lli Daimi Encüınenbwle ppılacaktlr. 

3 _ Jateklilerin basırlayacakları MI Hralılr ma.aklrat temini! 
Ue teklifnameltrini •• ebJiyet yesilra)arile birlilltl adi~ .:,6'; 
lemeçte ihale ... tından bir IUt evve==:-":ı::. ;.:: 
}ına vererek makbu• ılmalan. ihale •-· dftMI lame Ilı 
medifl takdirdt ikinci bir iUnlı urflama =1t'.....ıı .... ..°'D11:9 

4 _ Pula bU&i edinmek isteyealerin , __ J ·-
t'5r1Upne.., wrmaları. (980) 

n 

T. • 

l - Satın ahnacalr 50 taaı mau telefonu ile 50 adet llJ1ll' te· 

lef n açık elrlJltme)'e Jı:onuı:uı!t~~i 3250 ve temtaatı da 244 Undsr. 
2 - Bunların muhamme 1 _ ..,, ~--'binde " -t 15 .. Aalrara-
3 _ Eb itme 2 ikinci teıruı - U1n --a.-. 

da P. T. T. Umumi MtldOrlUfUnd• topllnlCÜ elım •tm _,_ 

nunda 1'pılıcaktır mi t1 ldanmls ........... telllm eclecelr 
4 -Talipler te na amar teber teminat mektu n il" 

ve alacaklarım kbu •efl kan:'en muk6r tarihe m elif puartell 
nam de yuıh belıeterle be:9 r men: müracaat kltrdlr. 
ıunü aut 15 d IÖ O ıeçen omı yo Udlıll~ " latanbuWa 

5 - Şartnameler Ankara lenallD m olarak e ktir. 
Jevuım aynıyat muavınlı u n paruu 1-4421 

(947) 

İzmir Bavındır 

1 

~--·-'-'11'11 • U!!!.1.ılLl•..a''-'•& • 

ULU~ 

urumu 
p GOSU 

&imdiye kadar binlerce kiflyl nqln etmiıtir. 

6 mcı ketidc 11 Birinci teşrin 936 dadır. 

.. L 

200,000 dır 
Aynca: 30.000, 20.000, 15.000. 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (50.000) Uralık ıld müklfat vardır. 

• • 
l - Eksiltmeye konulan it (Adliye vekAleta binuı ~tı tavan· 

lar m tamiri) 
Ke lf bedeli 4 669 lira t kuru,tur. 
z - Bu .. mt prtnaıne ve evrak ıunlardrr: 
a) Sbıltmt tannamtti, 
b) Fenni tartmmt 
) Tamlnt proıul 

d) Kqlf cetveli 
e) Mulraftlt proJtai 

lldyealtr bu nrakı aBrmek " 1 abat almak 1 in Maliye Velrl· 
Jeti Milll Eml&k llUdUrlUtUne müracaat edebilirler. 

J - Ekultme 12 Tqrinievel puarteal ,unu uat 15 de Maliye 
Velrtlttl llUll EmltJı mtidttrJllttil* ,.ücalrtır. 

4 - Eksiltme açık ekaUtme suretiyle yapılacaktır. 
S - Ekultmeye &lrebilmek için iatekllnln 350 lira 22 kurut mu

nkkat teminat Yermeai llanndır. 
6 - Elmlt:mtJe &lrecelderia bu siW lılerl yaptıklarına dalr N .. 

fıa llOdUrJOftlnden verllmiı ehliyet vnikaamı hala olup ıötterme-
al lbımdrr. (1073) 2-4582 

İzmir r 

1 - 23649 Ura M hrut lr.epf Mdelll llw • llura4lye ,o
lunun 7 + 544 - 15 + teO mcı kilomttnleri at$nda yaptıralacak ,_il• meale• ıs -e,ltl. 936 elan adim• ao ıüa aaiddtde 11a,. 
b ebiltmeJ• lroaalmuttur. 

2 - Ba )'Olan lrapalı ekalltsmtl IS• blrlncltt9rln - 93' ptrpm· 
be &Untl lllt ondl !zmfr ru Daimi EncUınenande yapılacaktır. 

J - latekliJerin huırhyacaldarı (1774) linlık muvakkat temi
nat ile tekltfmmeltrinl " ebliyet vealbllriyle birlikte adı ~ 
günlemeçte iblle autından bir eaat nvehne kadar daimi encümen 
bapınhtına nertk makbtaı alnwtan, ihale ,Unilnde bildçe celme· 
dı ı takdırde ıkınca bır al nlı ıarfların kabulüne devam olunıc:ak· 
tu. --••il .W1tlllnla ı..u a.,.uwtrrlalıı DiNii• 

(111) 1 ... 

• • 
ı - YBktelr Zlr11t Sutitlllııde bulunan tecrit evinde yapıla

cak 952 llra bedeli kefiOl 14 adet Aamlrıtör 13-10-936 •h &UnU .. t 
15 de açık ebUtmeye kon lacalından kıeflf ft ~ rarmek 
iatıyenlerın Vıllyet Bı1tar DirelrtOrHllüae mtlracutllfı Uta olu-
nur (1018) 2--4514 

oğla 
Mullada yaptmlleak 4835 lira 73 kurut ıke,lf bedetli Sif t J1-

t1ayonu 5-lo.NI cUn uat 16 da Mu la Vat yeti Makamında Dal. 
mi Encümen tarafından ibal•al )'lpılmak Uaere açık ekıiltmeye lro-
nuhnaıtar. lartnlm'· plla. model Jfalıa dalrealnden bakılır. 

lluftldrat ...... 162 lin 61 kuruıtur. 
Ekailtme,a streWlmek ltla lateklılerin iblle ,unUnden ee u 

lf1da ela ewel llulla Nafa llUdUrlUtUne müracaat ederek vtailsa 

·--.... fr, (1411) 2-4545 

Bmruı dllreftye lalllaftnine 20 adet a.ta brfol•ı aıınacd· 
tar MW.,U 1fık elıılil.., Wlr. 

lartnWler ..,....,..., IMr aamaa alınablllr. 
ilnalrlrat ...... ti 40 liradır. Viltytt MahlMbellat 1atar1Ja. 

rak .ıllllCalr .,........, ıblltmeye &lrllebilir. Ekalltme 2 blrind 
tqria C1l!1ll pil bl9tanede uat 14 de yapdacütır. (907) a-4Slt 

Sayfa : 7. 

tö ı·· ~-· n: 
t - 193e • \937 6fretim yıh bffmda okulmnua bllla oı.nk 

çılacak olan Xonaervatuqrm Optra. T...tl, PlJ'ano. T...n. ... 
ve OrJı:eatrı Enatrilmlnlan ıruplarma talebe ıl"'Naktır 

2 - Konservatuvar aUndUaHlktilr. Yatalı delildir.· htıtkU 
bir kabul unavına tabidir. Tabail lçln eenellk bir lent ...tBr 

1 - tatekliler, 5 Tetrialenel 1936 puartell aGnlae lladll- .... 
DlnkttirlUfUne bat wrmabdırlar. Bu müracutta •lıcla -.ı 
velibları bjrllkte ıetirilmeal ltaımcbr. 

a) Bir hal tercümeai (kendi el yuıalylt) 
b) NUfua hüviyet ctbdanı 
c) Sıhhat nporu 
d) KOçüJı: )'lfta btalunanlar içln ebeveynlerialn tallrlrt 

ftfakati 
4 - Şan deni alacak erkek talebenin yqı en •I• 11 ft m 

lebenın 16 dır. 
1 - Konae"atuvar kabul aınavları 6 Te,rinievvel 193' •b 

nU mUalk ölretmen okulunda uat 9 da ba'hyacaktır. 
6 - Fazlı tafaillt almak iatiyenler okul DırektörlUIUne mu .... 

caat edebıhrler. (1051) 2-4551 

İzmir Ba) ndırlı 
Dir törlüğiin e : 

1 - 1SJ72 lira 80 1'uruı ketlf bedelll Çatal Ba1mdu ,.._ua 
O 000 - 4 SOO Uncu kil~treler aruında J•ptrrılacak ..... 
ram 15 - eyltl • 1936 dan itibaren 30 cUn mOddetle lrapalı ı ta1ı1e 
ye konulmuttur. 

Z - Bu yolun kapalı eblltmeal IS. blrinclı.,rin - tsa ,., .... 
be ıünU uat onda tamir ili daimi encümeninde yapılacalrbr. 

S - 1atek1ilerin huırbyacaklarr 1003 llrabk muvakkat teminat 
teklifnamelerınl " eb1lytt ftailralırlyle birlikte ldr ıeçe• sUDlte 
~ lbale uatından bir 1Ut evetine kadar encl.lwn bAfU.lr ın11 
vererek makbuz ala.lan. ihale atın nde büdce tadilden plmedl 
takdirde ikinci blr illnla sarfların lrıbtalllne dnam olunacalrtlr. 

4 - Paıla bitli allllak lltiyenJerin l11D1r Bayındırlık D6rft • 
törlüpne bat ...,..lan. (971) 2-4491 

r ez 

Mleeı•tnin tecrilllt ~ iti• toooo 111 21100 .... 
Cif puarbla ~ ........ 1-lMll ................... 
clir ......._. mllcl8rl,.U. btdeltla ftrUlr. llnakbt ._llDll. 
h lira 75 lnınt olup banka melrtubu ..,, YUM mekbun w 2411 
U)'dl lruuncla JUW Tffllklt beraber BHllJ)"tft ...... -- ... 
raat VeWetl Mubuebt Dinkterltll'Undeld utrn alma 
• mlrlelatlarr. (971) ı 4441 J 

1 - 332 dofumlu Tt bualarll 1DU1mtleye dbl eratın 1oa ,olrlaıı 
mallnna 1 • tetrinlenel • 936 dl bqlualacak il · tetriol ınel • M 
da nihafet nrilec:ektir. • 

2 - 'Sabah uat 111ds bufuktan n lld1e kadir yabucalum. 
Uç buçuktan on yediye kadar da yerllleria yoklunaluı ,..,....._ 

J - Her erin fotot fb NUfuı clbduu " mektılbtıl ..,....,.. 
okudukları mektepten allClldarı ftlÜlallrla birlikte Albrllls ... 
Uaine plmeleri lbllDdar. 

4 - 316 dan 331 dahil dopmuaa b4ar oı.a .Ut ,.u 
nlden muayene ettirileceklerdir. Buallr da fotolnfb Nlf• 
danları ve muhtarlarl1ll btnbtr lrly " •bılleltriM ....., 
süade ve namlarına yuallrak ~ ollla Clln1- ........... 
le birlikte ıelecelderdU. 

S - Aüerlik maclW lmet l.ld .. ktebl karpmcWd tml 
toplanacaktır. (1028) a ... 

Kapalı zarf uaulile eksiltme 

1 - Aalrel'lqme:yen mahlfan memur1ın için ıeo ta 
fua elbl1elhlln S.10.19'6 puutnl atnı .. t 15 de ...... ..na 
eblltmni ppılacalrtır. 

2 - T•aınlanan t tarı 17400 liradır 
3 - Şartname ft evuf ve mık komleyondadır. a'rUleWllr 
4 - latelı:liler 1305 liralık ilk teminatlarını tekhf mektuplan 

it birlikte uat 14 de komll)'OU wra1eleri. (lOM) ı •• 

Ev 



Sayfa : 8 ULUS 

Kültür Bakanlığı tarafın •• 
dan bastırılan Butün mektep kitabları geldi. Halil Na.ciden alınız . 

•• M u D 
TÜRK ANTR.ASITI 

Anlı:aravı Kömür Pahahlı~'llldan l(urtardı 

EVSAFI: 

Maltızda: yanar, Pişiricidir başka koklarda bu evsaf yoktur. 

Sobada ve Kalorilerde: ıııtıcıdır, duman ve kokusu yoktur, cüruf 

bırakmaz, külü diğer koklardan çok az ve kalorisi 7200 dür. 

Yabancı ve verli k<>klardan üstünlüğünü tecrübe ispat eder. Qe .. 

çen mevsim kullcmanlardan sorunuz. 

-

E:::I 80 LJo 
... ========= 

(Depoda teslim: 

FlAT 

Vagon teılimi: 27 ~ 
SATIŞ MERKEZLERİ: 
Yeniş~hir Ali Nazmi apartmanı No. 3 
Bömonti Bahçesinde Depo 
Adapaz:arı Türk Ticaret Bankası 
Ankara Memurlar kooperatifi 

Veni açılan: MADEN KÖMÜRÜ iŞLERi T. A. Ş. SATIŞ BÜROSUNDAN Telefon: 1162 

ERGANİ BAKIRI 
· f üı·li: Aııonim Sirlletinden : , 

Ergani Bakırı Tiirk ıonim Şirketi esas mukavele namesinin beşinci, altıncr, yedinci ve yirml altıncı 
maddelerinde tadilat y .. pılmasına lüzum görüldüğünden, bu maddelerin aşağıda gösterildiği veçlıile değiş,
tirilmesini müzakere etmek ve bu hususta karar vermek üzere Şirket hissedarları 1936 senesi sonteşrin 
ayının üçüncü salı günü saat ıs de Şirketin Ankarada Ulus meydanında Koç hanındaki Merkezi İdare
sinde fevkalade olarak içtimaa davet olunur. Bu Heyeti Umumiyede hazır bulunacak hissedarların 

.hisse senetlerini içtimadan bir hafta evveline kadar Eti Banka veya Türkiye İs Bankasma yahut Şirke 
tin veznesine tevdi etmeleri muktazidir, 

BEŞİNCİ MADDE) 

''Şirketin sermayesi üç milyon Türk lirasın-" 

''dan ibaret olup beheri on Türk lirası kıymetinde" 
uaç yiiz bin hisseye münkasimdir. Maamafih Fı-" 
0 rat nehrine kadar bir havai kablonun inşası ve" 
''Fıratın seyri sefaine kabil bir hale ifrağı ameli-" 
''.yatı cevahiri madeniyenin vesaiti saireden daha" 
''dıvaa bir surette naklini temin edeceği ledettet·" 
"kik ~beyyün ettiği takdirde mezkur üç milyon" 
"liralık sermayenin dört milyon liraya iblağma" 
.. Hükümet şimdiden muvafakat etmit olduğundan" 
''ieabmda Şirket sermayeyi bu mıktara iblağ ve'' 
''Rzyide aalahiyettardır. Ancak bu tezyidin de ye·'' 
''diad maddenin fıkrai ahiresi mucibince yüzde" 
"elliel hamiline ve yüzde ellisi dahi Türk tabaa-" 
::::::ünhasır olmak ıartiyle nama muharrer ola."' 

"Heyctı umumiyenin sermayei Şirketi bir mis-'' 
''li tez7id etmeğe aalahiyeti olacaktır. Tezyidi ser-" 
"mayeye karar verildiği zaman Hükumete malu" 
~maıt -~lecektir •. Sermayenin bir mislinden fazla" 
,.~~yıdi .evvel .. emırde Hük~etin muvafakatının'' 
11ntihaalıne mu.tevakk~ftır. Bıdayeten ihraç edilen'• 
,,~ aenetlerı bedelatı tamamen tahsil edilme·'' 
.,dikçe ~~ayenin. tezy.idi cihetine gidilemez ... 
,,Şirke.tin ıhra~ eylıy~eÇı his~ aenedatının nümu-'' 
.. nelen ~abl~lıhraç. hechttaadık Ticaret Vekalet"·'' 

ne tevdı edılecektır." 1 
• 

(ALTINCI MADDENİN SON FIKRASI) 

., "S«may.enin ilk taksitinin tediyesinden aonra" 
"'katacak mıktan Şirketin ihtiyacatına göre mu-'' ":uata; veya ~ef~ten Meclisi İdarenin kararile" 

naa et vesaır lazımgelen mahallerde 1 . .,, 
ıı ubtelif d e sıneı 
m e e çıkan resmi ve gayrı resmAı b ' •• _.-•-ı I" azı ga-' z~QC!a e c1akal otuz gün evvel ı'l"n ol k ., c1 unara mu.'' 
ıtalelae olunacaktır. İstenilen "Ü , .. 

1 • " z u sermaye tama-" 
..,'aM!n latifa edi.ldikt~n .sonra keyfiyet tahriren Ti-'' 

caret Vekaletıne bıldırilecektir. 

(YEDİNCi MADDE) 

''Hi.saeler bedelinin nısfı t a· 
11 x.:.. ·ı e ıye olununcaya,. 
~e6~· ven en senedatı muvakkat h b . . ,, --L-- e es a ının ısmı-" 
ne 11•1&1oc1ncr olacak ve bedelinı'n .. d 

yuz e onu tedi-" 
"'ye dtunmadıkça .kabili havale ve f h 
11 y b uru t olamıya-" 

cakar. e unların havale ve f h uru tu ş· k · ,, 

• 

11defterine kaydedilerek ziri ba . .. ~r etın 
. . yı ıle muşterı ve Mü" 

''dicaadaa hırı tarafından imza olunm kl • 
k 

. . a a ıcra olu-'' 
nacak vıe eyfıyetı havale ve furuht 

l .r:ikr ve işaret kılınacaktır. Bede~n&enetde d~-;: 
·~c olunduktan aonra aencdatı asliyen· nıs ıftedı-
L.:1:-- • ı ak ·· ın nıs ı ha-" 
llllUM ... a&t o m uzere muharrer bul 
nm& diğeri nama muharrer olmak :ı~enacakT .. vk'c•: 
' ba ' .. h 1 ak ~ re ur Ulh38" mun asır o ac ve yalnız ani d . 11 fff9' edilebilecektir," ara evıı 

(YİRMİ ALTINCI MADDE): 

'1)Mıetnameler yevmi içtimadan liakal bir tnalı'• 
vvd altıncı maddede beyan edildiği vcçhile ga-" 
ketdı~.le ilin kılınacaktır. Davetnamelere ruzna .. " 

mlakerat aynen deı'colunacaktır." 
2-4620 

(Tadil Metni) 

"Şir1Cetln sermayesi dört buçult milyon TUrk" 
"lirasından ibarettir. Ve üç yüz bin adedi (A)" 
"tertibi ve yUz elli bin adedi (B) tertibi olmak" 
''üzere, beheri on Türk lirası kıymetinde, dört yilz" 
"elli bin hisseye münkasimdir. (A) tertibi hisse" 
"senetlerinin yüzde ellisi ve (B) tertibi hisse se·" 
"netlerinin tamamı nama muharrer olacaktır.'' 

"İhraç edilen hisse senetlerinin bedelleri ta-'' 
"mamcn tahsil olunmadıkça sermayenin artırılma-" 
"ıı cihetine gidilemez.'' 

"Şirketin çıkaracağı hisse senetlerinin nilmu·" 
"neleri ihraçtan evvel, tasdik edilmek üzexe, lktı-'' 
''ıat Yekil.tlin~ takdim 2ly~~ak1ır1'' 

r(T ADfC METNİ• 

"Sermayenin ilk taksiti ödendikten sonra 1'ala·" 
"cak miktarı Şirketin ihtiyaçlarına göre mukasaa-" 
''tan veya defaten, İdare Meclisinin karariyle, An-'' 
'
4kara ve İstanbulda çıkan resmi ve bazr gayri res-" 

''mi gazetelerle laakal otuz gün evel ilan edilerekı" 
"mutalebe olunacaktır." 

''İstenilen sermaye cüz'ü tamamen istifa edil ·" 
''dikten sonra 1ktisat Vekaletine yazı ile malUm.at'' 
"verilecektir,,, 

.(TADİL METNi) 

"'Hisseler bedelinin yarısı ödeninceye liadar" 
''verilen muvakkat senetler, sahiplerinin ismine'' 
''muharrer olacak ve bedelinin yüzde yirmi beşi'' 
"ödenmedikçe satılamıyacaktır. Bunların satışı" 
'4Şirket defterine kayd~dilerek ziri satıcı ile alıcı" 
''ve Müdirandan biri tarafından imza olunmak su-'' 
''retiyle yapılacak ve aatı§ keyfiyeti hisse senedin•,, 
''de dahi zikr ve işaret olunacaktır. Bedellerinin" 
"yarısı ödendikten sonra (A) tertibi senedatı as-" 
"liyenin nısfı hamiline ait olmak üzere muharrer" 
''bulunacak ve bunların diğer nısfı ile (B) tertibi" 
"hisselerin tamamı nama muharrer ve Türk tabaa-" 
"sına münhasır olacak ve yalnı~ anlaıa d~viı: YG.'' 
''ferağ edilebilcc;ektir.'• 

"Davetnaınclcr, 'ilavef ve içtima günleri Cfahir' 
"olmamak üzere, vakti içtimadan liakal ikl hafta" 
''evvel, altıncı maddede beyan edildiği veçhile ga-" 
.. zetelerle ilin edilecektir. Davetnamelerc sn\iza-" 
~CJ'&t ruznan:ıni aynen dercolunacaktır.'' 

Çanakkale Jandarma Mektepleri 
Satınalma l(om.isyonUO 

Talimini Muvakİ(at İhale 
Cinsi Kilo bedel teminat günlemeci günü 1 0tacd! 

L. K. L. K. Sa. Nası alı s• 
Sade yağ 21517 19565 30 1452 23 1-10-936 Perşembe 16 Kap in 1 

1 _ Çanakkalede 1, 2, 3, 9, 10, sayılı Jandarma okullariyle Jandarma hastanesı~erıı et 
günlemecinden 937 nisan nihayetine kadar ihtiyaçları olan yukarda yazılı ''I" ka 91ıaıJ 
sında gösterilen günlemeç gün ve saatlerde 9 sayılı jandarma okulu ordu evinde 
misyonca eksiltmesi yapılacaktır. . dilırıif 

2 - Teminat mektupları ihale günü saat 14,30 za kadar komlsy yona teslun .e ece)(tit• 
3 - Şartnameler Çanakkalede Jandarma satınalma komisyonunda parasız verıl 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara doğum ve çocuk 

bakım evi • 
çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartnnanı No: 3 

~elefon: 3951 

1 
Hergün üçten sonra haı

~ talannı kabul etler. 

Kiralık 
Dükkanlar büyük 

depolarile 
Yenişehir; Meşrutiyet cadde· 

ei eski pazar mahallinde bekçi 
Hasan'a müracaat 2-4631 

SATILIK EV 
Yalçınkaya mahallesinde ha· 

vadar bir ev ehven fiatla satılık
tır. Görmek ve almak iatiyenlerin 
Ulucanlarda No: 60 kaup Meha 
med Fevzi'ye miiracaatları • 

2-4625 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

Sacları 
...» 

dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökillme1ıine ve tCe

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

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATl 

DEVASIDIR 

c1x1,:ix1x1ı 

Diş 
·ştit· Avdet etmı 

Himayei Etfal Apartımanı: Telef: 

Yeni SİNEMALAR 911 
BU GÜN BlJ 'f~ 

Tamirat dolayısiyle bir 
müddet kapalıdır 

Vahti ormanlar arat1
1~ 

av sahne e '/ j 
>-

CANAVAR 

'.Ayrıca • Şanlı Har~_,ı. 
'.Ankaraya geliti intı ord 

KADINLARDAN BIKTIM Joan Cr•.l 


