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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE S KURUŞ 

Başbakan lnönü Izmir fuvarını «mu·. 
vaffak bir eset olarak vasdlandırdı. 

B. Metaksas, hükümetin prog
ramını ve yapacaklarını anlattı 

dur · 

u rı ı 

er tara tan gor· 
dükten nra mı • 
\'affa bır er 
ar ısında

Y ı m • Bıhyo 

rum kı, böyle bi 
eser vucude ge 
tirmek ıçin çalı· 
tanların başında 
İzmir bc::lediyeın 
ve İktisad Veki· 
li vardır Bir kaç 
sene evvel burası 
bızim bildıgımi 

boş ve adeta ha 
rap bır aha ha· 
lindc ıdı 

l:nıir /uvarınn ı'f!rnıek 
iaıediiimü ,ekU 1 

Arkadqtar bmir fuvarına beyne 
ıtaııeı bir et.emİ1et nsandrnııafı da dil· 

Mil~ derin hayalında İ( 
~rolii 

Arlradaıtar. milletlerin hayatında ha· 
rld tical'Ct ,ıbi dahili ticaret de mOhlm 
Wr pi 0 ynar llattl barid ticaret dara-

Jrnca dahıli tica et:in 1ı ı bır çok 
ııkıntrlarrmr a ba lıca çaredır. M ~le 
k tın muhtelıf kı ımlarr a ırnda karfr-

lc ba.lummdan 
rdır Ser i 

ge k duıtn erek t sahasında 
Türkıyeyi tamamiyle t mail cdemıyor 
Varh nnız bu g rd il eı 1 den 
fa 1 hem de çok fazladır. 

Bunun~·· 
Bunun ıebeblen her tcyden enci 

her vıl yetin böyle bU aeqiye her vi

l yettcn " her taraf ta fasla eı.myet 1 
.,..mtmmnde aramatnht'. Her ~ll)'et 

(Soau 2. lacl .. rlıd•) 

Gazeteler bu beyanatı tasvib ediyor 

elçiliği 

Bir çok elçiliklerin ve dış bakanın 
çekileceği haberini yalanlıyor 

Romanyanın Ankara 

ı umumf 
ı olan ıtık:l 

at me ittiralr 
ekler ve böyle
ardım etmi bu.-

htanbul 2 (A A ) - Roınanyı'nın 
Ankara eJçihiı, Romanya'nın yabancı 
memleketlerdeki bir çok elçıhklerinln 
çekUmiı oJdukJırına ve hırıciye nur• 
rının da çekılmesi ihtimali oldutuna 
daır gazetelerde çıkmıt olan haberleri 
kati ıurette yalanlamaktadır. Bu hı· 
beri rın, 1111 ve eaı11 yoktur. 

B. Bel. •ı B ıfnton lw (. ra mda 
V r va, Z (AA.) - B Antoaeako 

B B k'e bır telgraf çekerek "•ulh n 
m fa ıı v ıki doet ve muttefılı: 

m mlcket araı ndak ba tarın kuvvet• 
le dmlmeıı ıçın' ıı bırlığınde bulun
m ı taavıb ey mckte olduğunu bıldlr-

B B k aynı kilde c vab vermiıtır 

H. Litl1İno/la 8 • .4ntoneıko 
anuında 

Moakova, 2 (A. A ) - Taı aıan11 
bildıriyor: 

Gazeteler. B. Litvinof ile, yeni Ro
manya drJ ı9le i bakanı B. Antoneako 
araaında teati edilen telgrafları nefl"et• 
mektedirler. Sovyet d1f itleri bakanı· 
na çektiği bir telırafta B. Antoneıko 
dıyorkl: 

.. Yeni vadfeme batlarkcn, barıım te
mınl ve memlelıcetlerimız ıraaında mev• 
cud doıtça miln eebetlerın kuvvetlen· 
dıritmcal buauaundı ıi ınle birlikte ça
hpnak ımklnını elde etmenin bende u
yandırdığı bOyilk sevinci aıze bildir· 
mek 11terbn. Varifeme baılarken ekae· 
Jan11nızın kıymetli yırdımlırınJın mah. 
r m kalmıyaca ımı mıd ederim." 

Romen dıt itleri bakanına yazdığı 
c vabi telgrafta B Lıtvınof demııtir 
k 

8. Tltulakonun ınhı durumu 
Montekarlo, 2 (A A) - B. TıtU

leako'nun ııbht vasiyeti, iyilepnııtlr 
llumalleyb. yalanda --...,a·ya clöft
melr nl7etiadedlr. 

B TidUılko'nwa ,.. .. ._ 'bultrsn 

l'\Om nyının Ankarı ~lçısl B. Flotl 

Htlar mumafleyhe Milletler cemiyetin· 
de Romanya'yı t~mtıl etmeıi için tek
lifte bulunulmuı oldutu haberini yalın· 
lamaktadır. 

2 (AA) - St 
n h b r 1dı 

lavya b vckih B. St 
1ı rı M ç k ile y ya çalıpcak, 
ıırp.hırvat ani ma lı ı ın hallı için 
kendisine bazı lmtiya 1 r ver c ktfr. B. 
Stoyıdınoviç'in 1031 t m 1 yaaaunm 
1 ğvına ve Yugoılavyanın idare lıtlldl· 
llni halı dört vlllyet takılmlne ran o
lacatı ıöylenmektedlr. Bu vllıyetltt' 
Sırblıtan, Boına Hırvıtlıtan vı Slo• 
vakyadır. 

ISPANYOL iHTiLALi 

iki gündenberi en şiddetli harb 
Irun şehri önündedir 

Asilerin yakında Malagayı alacakları söyleniyor 

Fransa ambargo lcomisyonunun der· 
lıal toplanması için teşebbüsler yaptı 

S.n SelMaiyHla hmlıard,..nrlldea Mnrı orelırra Ull 
(Y...., S. inci ,.7/ıdı) 
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SAYFA 2 • 

H~R 
1 Ş~V(Q)~N 1 
,-----~ö~A~ 
Otohüslt•ı·i teııkid 

Dun kşam ustü ~ehirden 
Yenişl'hırc gı'dcrken ı'ki yolcu, ar
k mds, y ıksek sesle konuşuyorlar
dı: 

- Turkiycde en iyi otobüs en isi 
muhtıklrak ki, Ankara' dadır: Araba
lar biribirinin eşi; dar, fakat kırık

aoküks ız ve temız; biletçı'ler, şoforlcr, kontrol memur/arz bir nizama 
bnğlı, yani ıslahı kabil ... arabalarrn şehirden ve Yenişchirden hareket za
manları bcllı'dir. Halbuki .. 

- llalbııktsi yok. Anlattıklarına göre bundan iyisi can sa,ğlığı ... 

- Can sağlığı çok iyi bir şeyse de otobus servisı'nin de onun dcrece-
sındc iyi olması neden kabil olınasrn? Mesel§ şehirde Belediye bah
çeSJ önüne, harıgi otobüslerin nerelere gideceklerini gösteren levhalar ko
nulmuştur. Fakat bu levhalara otobüs/crı'n hareket saatlsrı da yazrlmış ol
saydı yolcuların, oradaki dükkanlar önilnde daima sohbete dalmış bulu
nan bı'letçi, şoför ve hareket memuru gibi müstahdemleri rahatsız etmele
rine lıizum kalmazdJ. 

Amme hizmeti gören müesseselerin memurları, dıinya-mn her tarafın
da, asker gibi disiplinlidir. Ôrnek bir idare olmak durumunda bulunan 
Ankara otobüsleri müesse~nde Çalışanlar da dunyanın başka t'aral/arrn
dakj benzer kurumlar memurları gibi disiplinli, nezaketli ve temiz Jcılık)ı 
olmak zaruretindedirlm. Halbuki~ yukarda da i§arf!t ettı'k .. 'belediye bah
rcsi 6nü sanki bu memurların kahvesidir; orada en laübali vaziyetlerde, 
düşünce ve duygularını bir/birine nakletmekten yolcularJa alakalanmağa 

vakit bulamadıklarına herkesçe dikkat olunmaktadır. Bazı kontrolörlerin 
saçları o kadar uzundur ki onları mı dze1tmek, yoksa biletleri mi tetkik 
etmek 18zımdır, bunu tayin edinceye kadar araba varacağı yere varmakta
dır. Biletçiler ve kontrolörler ceketlerinin onünü döğmelemenin vazife 

icabı olduğunu bilmediklerinden kıravatları para verip bilet alırken yol
c;uların yuzlerini ok§amaktadır. Şoförler ve biletçiler, halkın hizmetini 
görerek para kazanmak gibi <;ilte gayeli bir muessesenin memum olduk
larını hiç düşünmiyor ve duraklarda bekliyen varsa onları almak için oto
busu durduruyor ve yolcular orada hazır değillerse sokağın içine ve du
rağın civarına göz gezdirmeğe bile lüzum görmiyerek ok gibi sunip gı'dl
yor/ar: ve siz, beş metre uzaktan, bakakalıyorsunuz. 

YıJ/arca kspdıkaçu'ların zahmetini çektikten sonra yeni otobüslere ka
vuşunca daha güzeli ve daha iyiy,l aramak, güzelin, doğrunun ve iyinin 
daimi cazibcasi içı'nde bulunan ankaralılar için bir hak oluyor. Dün ak~am 
l)tobustc işittigimiz muhavereyi nakilde. biz de~ bundan dolayı fayda 
(forduk. 

lncar rÖ\iz)oııculuğu H' por 

Dün, Peşti Hirlap gazetesinden, 
resmini giJrduğünüz matbu kartı al
aık. Bunun arkasında fransrzca, İn
gilizce ve macarca şunlar yazr/mıştz: 
"On birinci olimpiyad/arda alman
Jar 34, amerı'kalı/ar 24 ve macarlar 
10 şampiyonluk kazandılar. Ameri· 
kanın 125 milyon, Almanyanrn 65 

milyon ve Macaristanın 9 milyon 
nufusu .olduğunu göz önünde tuta· 
rak bu netlceleri kıyaslıyacak olur· 
sak Macarı'stanın 900.000, Almanya; 
nın 2 milyon ve Amerı·kanın da 5 
nıı'Jyon nııfusta bir şampiyon çıkar
mış olduğunu ve ~u halde, asıl dün
ya birincı'liğinı' Macaristanın k:Jzan
mış oldu~unu anlarız. Barışçılık e
melleri besleyerek bövlece çalı,şa11 
bı'r milletin ve topraklarının yarı
sından f azlasmı Jlaahir ... 

Macaristan, davalarım Jsbat et· 
mek için spordan da bu suretle fay. 
<1alanmak istiyor. Ne demeli? Zaval· 
Jı baron de Coubertinl 

•••••• TAKViM ... __ .., 
3 EYLÜl 1936 PERŞEMBE 

15 Cemazirelahır 1355 

21 Agustos 

Hıdırellez 

- Kızların mühendis mektebine leyli olmamak 
uzere kabulJeri kararlaştı (927). 

- lstanbulda müthiş yağmurlar oldu. E:> ilp 
mahalllelerindc sandallarla gezildi (929). 

- İş Bankası ~issedar kaydına başladı (926). 
- Hercke fabrıkasında yangın çıktı, dört daire 

* 

f Güneşin doğması 
J Güneşin batması 18,41 

yandı (931). 
- İstanbulda, Kurtuluşta yangın oldu, 17 ev 

yandı (935). 

kurumu Alacahöyük hafriyatma 

••••••• 
D r.: 

maceraları.. Arkadaşlarrn yanına dönmek 'usulü 

ULUS 
c 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Sovyet elçiliğinde şölen 
İstanbul, 2 - Bugün Büyukderede 

Sovyet elçiliğinde dil kurultayında bu
lunan Sovyeth alimler sercfine bir çay 
verildi. Çayda Turk Tarih kurumu As
başkanı Bn. Afet'Je Dil kurumu adla
rı ve gazetecikr bulundu. 

Dış bakanımız ve 
gazeteciler 

1 tanbul, 2 - Dış Bakanamız Tev· 
fik Rüştü Aras, bugi.ın Parkotclde öğ
le yemeğini, Bclgrada gidecek olan ga
zetecilerle beraber yidi. Yemekte ls 
Bakanımız B. ŞıikrU Kaya da vnrdı. 

Balkan festi vali 
İstanbul, 2 - Balkan festivalinin 

en büyük müsameresi bugün Beylerbe
yi sarayında yapı'aı ve muvaffak oldu. 

l{uvarshane })akıı" 

madenleri işletiliyor 
Artvin, 2 (A.A.) - Çonıh vilayeti 

merkezine 15 kilometre mesafede bu
lunan Kuvarshanc bakır fabrikasını iş· 
Jetmek üzere Eti bankın göndermiş ol
duğu heyet buraya gelerek bir aydan
beri faaliyete geçmiştir. Fabrikada bu
gün iki yüz amele çalışıyor. Mevcud 
bina ve makine daireleri, mağazaların 

imar ve temizlenme işi bitmek uzere o
lup yaklnda bakır ocakları açılacaktır. 

Nöbetçi eczaneler 
1 - Pazar İstanbul Eczane i 

Merkez 
" 

Ankara ., 
4 - Çarşamba Yenı 

" 
5 - Perşembe Halk 

" 
6 - Cuma Ege ,, 
7 - Cumartesi Seb t, 

''Bu suretle topraksız hiç bir koy 
ve köylümüz. kalmıyacaktır.'' 

'1Topraksı2 köylü" deyince zıhni

mizde bir şey tasarlıyabi/iyoruz, fakat 
'~topraksız köy" ün nasrl şey olduğu

nu anlamak ı·çı'n ne kadar zihin yorsak 
beyhudedir. ..... 

"Kısıklı nahiyesi müdürü terfi ka
zandı." 

''Terfi kazanmak'' yanlış bir tabir
dir. ''Teri P' kelimt>si ancak "etmek'' 
yard11ncı f iliyle mastar/aşabilir. 

• • 
Yunanlı gureşçi Cim Londos'da11 

bahseden bir fıkrada ~oy le deniJiyor: 
"Bu ufarak dünya şampiyonu şu 

ıneşhur tayyare oyunu değil gaz oyunu 
ve hatti gizli şua oyunları dahi etse, 
cihan ~mpiyonluğunun kemeri ecda
dımızın mirası olmaktan kurtulamıya· 
caktır!' 

lşte başından sonuna kadar ıladcsi 
bozuk ve kelimeleri yerinde kullanıl

mamış bir cümle. /Jk önce "tayyare o
yunu'' deiil ''tayyau oyununu" demek 
lazımdı. Sonra oyun etmek. hiyle yap
mak aldatmak manasına gelir, burada 
ise bir güreş oyununun tatbıki mevzuu 
bahistir binaenaleyh ' 1etmt>k'' yerine 
''yapmalc'' fı'ili kullanılmalıydı Cihan 
şampiyonluğunun kemeri ecd dımızrn 
mirası olmaktan k11rtulamıyacaktır.'' 

cumlcsi maksadı ifade edemiyor. Çün
klJ bir ecdad miraSJ peHl!i yabancıya 

da geçebilir. "Ecdadımızın mirasçısı 

olmaktan çıkmıyacağız" tarzında bır 

ifade kullanma1c IA.zımdr. 

J.e Journal'den 

Başbalcan İnönü İzmir fuvarıııı ınuv 
hiı· eser» olaral\: vasıflandırdı 

(Başı J. İIJCJ ~nyfsda) 

aeı ginin eksikliginı tamamhyarak serga· 
nin inlcişafına ha7met ctmelidır. Vıl -
yctlerimiz burada tanıştıklarından son· 
ı-a gelen siparişlerie s cgi aynı ı manda 
insanın gözüni> de doyurmalıdır, Ufak 
ntimunelerin daha geniş mikyasta teşhi
ri sergıyi buıuk bir varlığa intikal etti
recektir. Sergide bulduğum mıihim bir 
eksik İzmir civarında turizm için isti
f adel:i ">lan bir çok şeylerin tcışhir edıl· 
memiş olmasıdır. Halbuki İzmir turizm 
noktayı nazarından çok kıymetli kôşc-
1.eri olan bir yerdir. Gelecek &ene aynca 
turizm kö esi de lazımdır. 

in kıliibt1 İi:imlc Tiirkiye 
Arkadaşıar, Sergiyi bütün memleke

te §fımil buyük bir ıoplanu yeri ve ar
sıulusal büyük kıymetl haı'z Türkiy~yi 
tanrıacak bir vasıta haline gelmesi için 
vilayetlerin lz"mir vj/ayeci de dahil ol
duğu halde daha fazla çalı§maaı lizun
dm Biz aramızda hükümetin mc .. ul a
damı olarak bunu soylerken gelecek se
neler daha iyi çalışacağımızz size sfü: 
venmiş oluyoruz. Türkiye kültür l'e ik· 
tisadi faaliyetleri mütemadiyen heye· 
canda ve ileri hamlede olan bir memle
kettı'r. Büyük bir kültür faaliyetı' olan 
dıl kurultayını kapadıktan sonra lzmır 
fuvarını muvaffakiyetle açmış bulunu
yoruz. Mrmleketimizi her sahada killtü
rel ve ekonomik sahada ilerletmek için 
büyük reisicumurun yalun al§Jcaları he
pimizde hürmet uyandırmaktadır. lzmi
re gelirken fuvara karşı büyük alaka 
gosterdı'kleri gibi İzmirlilere sel§m ve 
muhabbetl~rini götürmeği bana emret· 
mişlerdi. 

Arkadaşlar, huzurunuz~a bu vazife-

ROMA Radyosunda 21,45 de 
Danzetti'nin 4 perdelik La Favorite O• 

perası. 

Breslav (23,40), Bukreş (21,20), Buda
peşte (23). Viyana (20,30) da senfonik 
konser. 
Belgrad (22,20), Bükreş (22,45), Varşo· 
va (23,15), Budapeşte, Viyana, Lüksen
burg (24) de Caz ve dans müziği. 

18-
19-
19.15 
20-

20.30 
21.30 

lstanbul rodyosu 
Dans musikisi (plak) 
Haberler 
Muhtelif plaklar 
Sıhhi konferans (Dr. Salim Ah· 
met Çalışkan tarafından) 
Stüdyo orkestraları 
Son haberler I 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan· 
sının gazetelere mahsus hAvadis 
servisi verilecektir. 

yi ifa etmek benim içıll 

(Şiddetli Alkışlar) tzınirde rt1S1 
vatanda m buraya topl odı 1 

ve memnuniyet içinde olduklar 

düm Gelteek senel r bir çok 
diyerek uzatmak istC;miyoruı:ıı. 
aenc İzmir fuvarını bugttn 
den daha iyi bir tarzda go 
kuvevtle eminım. lzmirde g~ r 
iyi bir kabulden dolayı iııntr 
şekkür eder ve mıisaade côe ~ 
muhabb~ıtle veda etmek iste 

Adliye 
80 lira maaşlı Muğla ağıt 

liğine Balıkesir ihtisaa bi 1' 
açıkta kalan BB. Süleyman eti' 
lira maaşlı Kastamonu ağı.r . del 
ğine Adana ağır ceza rcisl1i1° rt 
ta kalan Mehmed Nuri'. 8'1 1

:,., 

Muğla hakimliğine ~ıı:e-"" 
reisi Abdüssamed, 70 ııra 

ağır ceza reisliğine terfian B 5f 
iumumi muavinlerinden J-1•~11111 

ı:k·ıııliı ..... 
maaşlı İstanbul sulh ha 1 tJll'. 
liye müfettişlerinden A_ıur:ed Us 
tay, 55 lira maaşlı Denızh ~ 
liğine İzmir ihtisas sorgu ~ 

den açıkta kalan Mustafa fe ~ 
. r~ftte 

lira maaşlı Elbistan reıs 1& 

ihtisas müddei umumniğind;. 
katan Mehmed Şevket, 5S , itti 
başmüddei umumi muavinh~~ 
ye müfettişlerinden Mustafa Jcet 
hm, 45 lira maaşlı Cebehber~sa• 
dei umumiliğine Muğla ihtt ti 
hflkimliğinden açıkta katan 11 gocae 
Fahrettin, 40 lira maa h -~ 
ğına talebile Kocaeli sulh b 

eli ı 
Rıza, 40 lira maa h l{oca ttdl' 
kimliğine Adliye müfettişle;~r 
med Tevfik, 40 lira ınaa lı i~;ıssl 
ğına terfian Denizli sulh h 1 
zullah, 40 lira ma fh tstanbLI dl" 
umumi muavinliğine SıV8 ilı .. 

Jc 1••· 
gu hakimliğinden açıkta . 
Cemal, 40 lira maaşlı _ı~:~ 
Alaşehir müddei umumısı. hi 
zif, 40 lira maaşlı Yusuf el•. ııatil .JI. 
talebile Gönen ceza haki~1 

tJt ~ 
ri, 40 lira maaşlı Kırklarelı sıı ~ 
liğine Antalya ihtisas sor~ ti 
ğinden açıkta kalan l{eınate Ui 
maaşh UrgUp müddei uınud' 
de müddei umumt muavini 
cid Sabit. 35 lira maaıtr A 
sar sulh hakimliğine AfY 
ceza hakimi Kadri, 40 lir• ...s 

• eP 
nakkale azalığına ıııcırıurıY~ 
len Aydİn ceza Mkirnl )fe 

30 lira maaşlı İstanb~l. aJA f1ıt'°' -
ne· Ödemiş aza muavını ·nlilfl" 
maaşlı Ödemi~ aza nıuavı çeltlı' 
rek sorı:ru h!ikimi Ahırıed 
edilmişlerdir. 

Milli şeref bahsinde kaiJitsızlık 
. . asıcer • 

Bayrağımızın kati ve 
tek şeklini tesbit eden 
kanun meclisten çıkalı 
aylar gecti. Ve öyle sa
nıyorum ki bu kanunun 
tatbiki ıçın konulmuş 
olan müeyyedelerin ha
rekete geçme mühleti 
de pek yakJac:mıştır. Bu
nunla beraber, zafer 
bayramı münasebetiyle 
solc::ıklarımızı ve hatta 
en büyük caddelerimizi 
su liyen irili ufaklı bay
rakları seyrederken mil
li gururuma bir darbe 
yemiş gibi sarsıldım. 

Kırmızının her rengi, 
ay ve yıldızın her çeşi
di ve aralarında her tıir· 
lü nisbet, isyan -ettirici 
bir kayıdsızhkla gözle
rimizin önüne serilmiş
ti. Bayrak demek, geli
şi g\izel, beyazla yaman
mış kırmızı bir bez de· 
mek olmadığını bütün 
vatandaşlara anlatmak 
için mutlaka polisin ha-

rekete geçmesi mi icab dilmiş bır . ti}f" 
edecektir? nin eline bıt ııı ~ 

Gene bu bayram mü- ragı tµtu t~url• • 
nasebetiyle bazı İstan- c:eref ve gu .,ıı t 

~. da tC .. _ı 
bul gazetelerinde çık- hır saha dııv1 

mı olan tem11ili resim- ği için, kaY;,elıc fi 
!erdeki turk askerinin affedıleını} d·r 

klı 1 • 
kıhgı ve şekli, aynı ka- çirkin şc de 
Yıdsızlıüın, binlerce O• örnUrlerıJl t e ,.. • asice 
kura birden hitab ettik- rine bır '!<lcrst· 
leri için çok daha dik- geçirmertıt bLI •" 
katli davranmaları la- kar geçioeJldar .,ır 
2ımpelen ressamlarmıı· da zerre ka yoJıcfl 
2ın fırçal;mna da mu- te kayg 1 

• JıJ 
sallat olduğunu bize yalnız ~ill~are1' rt' 
go terdi. aykırı bır ııd 

Junm mal< • Her adım başında bir turk 
olsun. ıcrell 

k çına rastl,,mak müm
kün olan tür1t askerinin 
resmi e1hİsC' ini bilme
mek, tüfeüinin, ter.hiza
hnrn şeklini yadırva
mak, onun başına yaban
cı bir orduya has bir 
kask geçirmek ve yit· 
zıine bizden olmıyan bir 
ırkın çb:gilerini vermek, 
herhangi bir Avrupa 
mecmuasından kopya e· 

kılıgını g~~Jc d' 
toğrafİ bu aç 
f1r1n pek ~r JtLI 
}anılmaz ~ 
kil ederdi acde'c ............. . 
Adanı sen ,f 

ar rı 
raddeve v &J'l""Jfl 
şısında su ıcııvıtt'1 
günah 'VC t I' 
kil edeı:egiJ1 
nıı slJlIZ? ~· .A ~ • "9 



E B Dl .LIK 

Bu yurd 
modern 

kösesind.e yepyeni ve örııek 
bi~ şeftir kurulnwkta~hr 

• 

Ye erıl Kültür mahal le i11e bir bakış 
PY ı çatısı be· 

EHiziz (Hu usi) - Elaziz vila):et~ 
bu seneki inşaat mevsiminin clverı lı 
&ittncsinden faydalanarak, memlekette 
}'apıtmasr kararlaştırılmış olan bayın· 
'd ı · bir ehe· 

filer bulunmaktadır. Sa oıtun 
k ılmaktadır. 

tonannc olara yap a bir si· 
2 - Kiıltlir parkında ayrıc 

. • ılmış olup he· nema makinn daıresı yap 

rr rk çalısmalahna daha genış 
ıtıiyet vermi~ bulunmaktadır; 1936 ~a 
)'apıtacak işler arasında yer tutan. bır 
kısım inşaatın önümllzdeki cumurıyct 
bayramından önce bitirilmesi etrafın• 
da mümkün olan her imkandan istifa· 
d · t 'n bir e edilmektedir. Ba~anan ış en 
luaını bitirilmiş ve di 1er kısmı Uzerin· 
de hummalı bir urette çalışılmakta• 
dır. Son zamanlarda yapılan ve yapı~· 

tle huHisa edı· hlakta olan isler şu sure 
le bilir· 

• d b lu t - lialkevinin yanrbasın a u • 
• en vıl yapıl-

1\an çocuk oyun yen geç • d · 
..... B kUltür mahallesi enı· ... ıstı. u yer. b 
len sahadadır. Bu sahada bu sen~ aş· 

k ık sahne ve sıncma 
lanmış olan par · aç d b. 
•- . aatı on zamanlar a ı· 
.:ısımlarınrn ın , "stifade· 
t• 'ld" Ve bu l erler herkesın ı 
ırı ı h d ya 

tine açıldı Ancak gene bu sa a a 
1 

• 

d etmekte o n 
pılma ı sı.iratle ev m 

t bayramına 
llpor salonu un cumurn e S 
:Veti tirilme ine ç 1ı ılmak~adır. ala~~~ 
Sahas ıs kic;i 1 n f la ıns n 

d Bu salonun 
bir şekilde } pılınakt ır. d 
biraz dah jl i inde ta i\ ?~ v r ır: 
S k vn e ı ıle u r 

tadyomun to'lra t • e ki k r· 
§ılrnal t d r Buradakı dort k 

. k "akında vı • 
Pıç ev d satın tın rJ · 

. deki park v 
tırıtacaktır. s,ılon onun 

1 

• 

• 

Kap:ılı 
""hın mn ın 

por k 
1 

,Bu nı kt biı , eh (Ata• 
l \ apılın t cır. Bı ada altı tane 

h alonun tam ce1 • lk tebıdır 
avuzlara kır;;ıdır ve 1 30XIS turk 1 B 

1 
da cumuri 

h k lir Sa on id r od rdır 
esini p rk u ıeme te< . salon da t nı c ktır 

cba<lındadır ve nun !eki ı ·ık 'tik an· ) t b ) ı' çı 
L d JOO ışı 
lıa vardır kı bunlar a 

---...._~----~;;:;;;.;~-~. ..den Atatü k ilk mcktl'bl 
~- • rlan mck tcp1cr 

Erzi de yem Y P 

ULUS 
Z?h 

SOVYETLER'DEı 

Goııçlil.· g(isterile~l 
Moskova, 2 (A.A.) - MillctlMcr rk ı 

• le O O• gençlikler gUnU mUnasebctıy ' U •
1 va gençli •i bugUn bUylik bir n bmaıy:a 

. • S t Rusyanın a ı tertlb ctmıştır. ovye ö 
şehirlerinden gençlik buna benzer g • 

terilerde bulunmuştur. 

ALMANY A'DA ı 

lm<m)'fl nınm<; l 
ç<ınıJIİ.lımu ofr." 

) Satranç olimpi· 
Munıh. 2 (AA. -

21 
millet 

Yadı bıtmi tır. Mü a,,nkalara 
1 

b' 
S6 puvan a ı· · iottirak etmiştir. Almanya 

ır ·n ıcazanmı 
rinci gelerek altın madal) yı . L 

n1 Udncı ve e· 
tır. Macarıstan 19 puva 8 

tonya 18 puvanda Uçlincudur. 

FRANSA'DAı 

•ı. "dtl<•tiııi11 f'rmılimltı ttsl;eı·l.ır> "'" • 
uzatılrmı, ı tethil:forı 

Paris. 2 (A.A.) 
_ Sil bakanı B. 

Daladiye d iı n 
mebuslar ve sena· 
to meclislerinin 

0 r d u komiteleri 
ba kanlarını k a • 
b u 1 ederek k I\• 

dilerile milli mil• 
daf aa m c s e l e • 
s i hakkında go• 
rU UştUr. 

Figaro gazete· 

i franaız blikli· B Daladiyo 
• k rk · ınetJnin as er ı k l . tetkiklerde bu· 

hizmetini uz tma çın 

lunduğunu yazıyor. bö k bir tedbirin 
Siyasal m:ıhflller Y 1 • 

d r. J anaat get r lüzumlu ol u.,un c et 
miş olmakla beraber müddet hakkın 
henUz bir mütabakat hasıl olmamı tır. 

} (•ni de-;; iklikle,. 

Pııri , 2 (A.A.) _ tç bakanı B. Sa· 
len ro, bir gazeteye verdiğı mUl katt 
bu hafta toplan. cnk b kanlar meclısl· 
nin ıç dış, tüze ve mUst mlcke bak~n· 
tıklarınm ıdare makinel rinde yapı a· 
cak de i iklıkler me ete iyle uğra ca· 

mı bıldırını tir. 

tıllClli l'tt <1 l'tıri. f(' 

P 2 ( AA.) - Londradan don• ana, . 
mektc olan Na p nın idare indckı 
mı .,. he)etı buraya gclmı tir. 

Naha Paf!. dış b k. na B, D ibo 

ılc uru ektir. 

Gı•ıu•rcıl l<id:: - .. 'mi •lf ııiıı 
tct1,il.le1 i 

R ıms. ı (A.A.) - General Ridı:· 
Smıgli ılc gt'neral Gamlen, on ikinci 
ve on dörduncU fırkat rm Suipp , nun· 
taka ındaki ın neYral rmda hazır bulun· 

i mak Uıcre Rcım den hareket etmı91er· 
dlr. 

Generaller, orad general Smlgliyc 
. lejyon donör ni nının birinci rütbesini. 
1 vermek uıerc orn) a gel cek olan cumur 

i B LcbrUnle bırle ecekl rdir, re s . 

l'ı~ocl i He ı~arı ı 'eni 
t>r]eriııe g· ti 1c r 

• 
Oslo. 2 ( A A ) - Royıer Ajan11 bi I· 

· U. O-''' 1.i I nulıada 
r ondr , ı ( A A ) R yt r A J n ı 

bildırıyor : 
so~ yctleun Lo ldra akı ticaret hey • 

tı 1 1 B Ozer&kı bugün ogleden sonra 
Calaısden gel n bır vapurla 1ngıltere· 

yed nmü tur 

} cılmılmwıı biı lwbcı· 
Londra, 2 ( A A ) - Cavyet bU) U k 

elçllı inin bır d l l Roi eman y hud 
h hangi bir ovyct hafıye ınin Sokol· 
nıkoff yahut Putn Y kar ı deliller a
ramak içın Londr ) a gelmış oldu una 
dıir çıkan haberi ) at nlamaktadır. 

AMERIKA'DAı 

B. Rw:ucltirı biitlce tilhmiııl(•ı·i 
Va ington, 2 

( A. A,) - B. 
Ruzvelt, tadil C• 

dilen şimdiki ma· 
li sene bUdcesin· 
de 209.696.200 do· 
larlık bir açık O· 

lacağınr t a h • 
m 1 n mekte· 
dlr. 

Safi açık 
156 996.300 dolar 
tahmin edilmekte· 
dir. 

B. Ruz,;clt dil· 
B. Ruz~·clt yunu umumiye· 

ntn, mali ane onunda, yani 30 h :ı:iran· 
da. 34.188.543.494 dolar olacağını ve 
bahi mevzuu sene içinde 410 milyon 
dol rlık net bir )'tik elme kaydcdcce· 
~ini tahmin etmektedir. 

Jcs Ou •rı ııro/osymıcl oldu 
Nevyork, 2 ( A.A.) - Oç d f olim· 

piyad atletizm şampiyonluğunu kua· 
nan ve det bir harika olan :zenci Jeı 
Oven , profe yoncl olmuştur. 

Kendi l beraberinde gene olimpiyad 
tampiyonl rından Totan oldu u h ld 
on haftalık bir tiyatro türnesi için h f. 
tad bet bin dolar mukabilinde bir an· 
gajman lmıştır • 

JAPONY A'DA: 

Den iz nıancur ""'" yapılaccık 
Tokyo, 2 (A.A.) - Bahriye bakanı 

Nagano tayyare ile Tatayamaya hareket 
etmi tir. Mum ileyh, orada, mır 1 Ta
k haıi kum nd ındald 70 harb gemi İn· 
den miıl"ekkeb bir japon fılo unu teftiı 
edecek ve bundan sonra fılo, m nevraya 
çıkacaktır. Bu manevranın nerede y pt· 
lac ğı gizil tutulmaktadır, 

AVUSTURY A'DAı 

l' eni yormı <ığıı· bol•t 
d ii u) n cmı 11i yorm 

Vıyan , 2 (A A.) - Belçikalı bok· 
or Rot, vu turyalı L zek'e on beş 

ravntta yı hcsabıyle galıb gelerek ya· 
rı n ır sıklet dun) ampiyonu olmu • 
tur. 

S EYLÜL 1936 PERŞEMBE 

MACARISTAN'DAı .,. 
eldi J,. -:;§iyoı· 

l Budapc te, 1 
(A.A.) - Sayl v• 
lnr kurulu başba· 
kana ya dığı bit 
m e k t u p t a, B • 
GombO hukum t 

partısı de dah.il 
bulundu u haldG 
lıutun p rlamcnlo 
partılerının im· 
dıkı seçım siste 
mının ııol h edı\ 

ıne ını l u z u m • 
~ • ...4l.:m~.u-~ ı u gordUklerinl 

B. Gönıbo~ ya makta y, hu 

partiler göı u lerınin bıldırilmeııi içııı 

onları bir konferan hahndc toplamalı 

hu u und lcı proJeyi tasvib l'ttiğini il.· 
ve etmektedir. 

Bu konferans, saylavlaı kurulu top 

!andıktan sonr yapılacaktır, Kırat nal· 

hının al..ıhi} etlerinin genlslctilmc 

) an meclisinın islcıhı m leleri de } a· 

pılac k konuşmalarda göruşUleccktir • 

B \ k n muavini B. Daran! ile iç 

ve t rını b kanları bu konferansta hUku

meti temsil edeceklerdir. HUkbmet Td. 

non nlaşma ı hükUınlerinin bozul c • 
ı 'haberini yalanlam ktadır. 

• ı 

bir me1.-ıuv .• 
Londra, 2 ( 

A.) - Habeı et. 
çlliğinln bir tcbll· 
ğine göre, Nec \ 
garbt Habe• 
§ i t n ı n met• 
kıczi olan G o r • 
şehrinde&\ 

bir mcktub lmı9 

tır. Gore hükUme• 

ti n:S i Volde·S • 
dik den gelen bu 
mektubd vılayel• 

Ncgü ler eflcri mUm s~ 
sılelerrnın lşurakıle bir hlıkilmet kurul 
dugunu, bUtlın ld re dairelerinin mün· 

t m ıurette ı ledi ını "e vazıyetın 
sakm oldu unu bildirmek dir. 

============~=========================== :=:::ıc:::=======~ 

• • 

Büyük 11,İsafirir 1iz S. M. Edvard Vlll 
bugün eddilbalıirde karaya çıkacak 

Çanakkale, Z (A. A.) - Husust mu· 
ha birimizden: 

İngiltere kır h Sa Majeste Ed1.·ard'ı 
karşılarnay memur Orgeneral Fahred· 
din Altay bugün Aktepe de troyeri ile 
buraya gclmı tır. Aktcpeyc Kocatcpe 
refakat etmekte idı. Fahreddin Altayı 
getirmekte olan Kocatcpc liman girer 

girmez vali \C kumandan destroyere gi• 

dcrek kendilerine • Ho geldıniz • de. 

mi lerdir. 

S Maje te kırat hazretleri yann 

b h bo~az dııında destroycrlerimiz ta· 

rafından karşılanac f< ve Seddulbahlrdt 

k ray çıl:arılacaktır. 

ticar~t 

arılas11ıası .. iı11.zal<1 n d 
J ondr , 2 (AA.) - Bugun dı i !eri 

b kanlı •ında Türkiye ile Buyuk Britan
)'a ra ında bir ticaret ve kliring anla • 

1 ill.i kuvvetler 
p rıs, 2 ( A.A.) - Öğrenıldı •ıne go· 

re mıllı kuv vtleı 6 t 18.30 d Pun • 
yı el cçırmı lcrdır. Bınlerce ki 1, 

Fr n topraklarına sı •ınmışlardır. H • 
len , Jyük hır r .. lıyetle Jrun'da sıper· 
ler inş ın ~ lı maktadır. 

Bu un okakl r, toprak ve b rık.tt 

• 

ma ı im:ı: 1 nmıştıı. Anla manın metni 
on b 2Un sonra ne rolun taktır. 

ruıı ö11lerinde 
1 rl k. p tılm k ve h r pencere) e il• 

laWı v m kın lı tlıfeklerlc mucehhc 
mıh cıler yerleştırilmektedir. 

dcnd y, 2 (A.A.) - Milli kuvvetler 
aat 19 30 İrun medh.alınc hakım S n 

Markaal sırtlarına hücum ed rek bu 
sırtları ele çıı mişlcrdir 

tıpoı )Jaııın yen· yaptıracağ , ge ıiler 
I..ondra, ı (AA ) - Japon büyuk el

çılı i, bugun, İn::!llteae H kumt'tinc de

nız mcsclelerı h kkında bir nota verm•ş· 

tir. Bu nota ile, 'J ponya Londra denız 

anlaşmasının ddci mut harrikesınc 

ist1n den,. l ı 059 tonılato torpıdo muh

rıbı, ıs 598 tonıl to deni?. altı cml i bu· 
!undur c rnd n İngiltere HUldim tıni 
haberdar ( tıncktedır. 

Bir ın,eilı goruşllne gore, "maddeı 

' 

Mutcharrıkenın deniz hı gemileri· 
n t.ıtbıki, lngıltere ile Amenka 
Bırlc ik devletleri arnsındn deniz al• 
tı gemileri bahsinde mcvcud ahengi 
bo bılecek m hiycttedir, Londra'd • 
kı fakir, jap\lnya'nın mu hl!de çer. 
Ç ve ı içinde torpido muhribi, toni· 
1 tol rmı deı~ ltı gemı ı tonılato• 
l rrn ahvıl cdıp edemlyece inin hu• 
kukçul r tnrafmdan tetkik olunması i.l• 
zım g ldigi merlcezındedir. 



garib Taril1 e • 
ı vaka aı· 

xx.ı 
•f azan. Max KEMlrIERlCH 

Yukardaki madde ile modern din 
telakkileri ilk defa hakikat haline gel
miştir. Acaba bu on beş asırlık mUla
>·im l I kilise idare inin bir neticesi mi
dir. yoksa bu karardan eve) de din ve 
vicdan hürriyetini tanıyanlar var mıy· 
dı? lşte: 

"Dünya tarihinin kaydettiği en bU· 
yük insan kasablan" diye medeni 1 ! Av
rupa lıların tarihlerine geçen Mongol
lar tam bir vicdan hürriyetine hassasi
yetle riayet ederlerdi. Pcrugia'lı Fran
aiskan misyoneri Andreas 1726 sene· 
sinde Kubilayın ülkesini dolamuş ve 
şunları yazmıştır: · Bu devletin hudud
Jarı dahilinde yeryüzünde mevcud bU
tUn milletlere ve bütün dinlere men
sub insanlar var ve her birinin keyfı 

istediği şekılde bir hususi hayat siırme· 
ıine müsaade ediliyor. Çünkü btt dev· 
]etin başındakiler herkesin kendi di· 
ninde selamete ereceği düşUnccsinde· 

dirler. Biz burada serbe tçc ve emni· 
yetle vaizedebıJiyonız.,. 

* Hindistan imparatoru Ekber (1556-

1605) din hususunda fevkalade hür dtl· 

şilnceli ve hakikat dostu idi. Avrupa, 

ınezheb muharebeleri ıle bıribirini kr· 
rar ve din uğruna adam yakarken bu 
lıükUmdarın memleketinde her dinin 
serbestçe icrasına müsaade edilmişti. 

aynı zamanda bu müslüman imparator 
mUslüman ruhanilerinin nilfuzunu kır· 
mış, sarayında topladığı meclise Breh· 
menlerden, Budistlerden, Parslardan, 
Cizvitlerden ve yahudilerden daimi 
mebuslar davet etmiştir. İşte bunun 
neticesi: 

Hindistan ne daha eve) ne de daha 
ıonra iktısad ve kültlir bakımından bu 
kadar yüksek bir dereceye varmamış· 
tır. 

* W edel ismindeki müverrih kitabın· 
da "tek din muhakkak lazımdır çiınkü 
insanları biribirinc sevdiren ve biribi~ 
rlndcn nefret ettiren dindir I" yolunda 
mütalealarda bulunmakla beraber türk· 
lerı"n vicdaa hürriyetine bürmttleri 
hakkında funları söylemekten kendini 
alamamaktadır: ''Türkler kendi dinle
rine sadık ve bu din Uz.erinde münaka
ta etmiyecek kadar imanlı iseler de hiç 
bir zaman batka dinde olanları zorla 
ihtida ettirmeğc kalkmazlar, din dilş

manlanm takib ve onlara zulilm etmez
ler, bilakis herkesi kendi vi<:danının is· 
tedi~i şeyi yapmakta ve istediği dine 
salik olmakta serbest bırakır/ar. Bunun 
için birçok kimseler tilrklerin bakimi· 
yeti altına girmeğe koşuyorlar ve bu 
yüzden onların devleti bilyüyor. Çün
Jril vicdan bağları ve imanları o kadar 
kuvvetlidir ki, insanlar bunların yil
zünden mallarını, millklerinl. çoluk ço
cuklarını ve çok kere canlarını verir
ler. Ve fikir hürriyeti olmadığı takdir
de vatanlarını ve dostlarını terkederek 
bu hürriyetin mevcud olduğu yerlere 
giderler.' .. " ... ... 

Alelumum müslümanlar sadece si· 
yasi hakimiyet ile iktifa ederlerdi. Fü
tühat zamanlarında hıristiyanların din· 
lerine hürmet etmişler ve kiliselerine, 
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manastırlarına bile dokunmanu lardır. 
Dini kanunlara da müdahaleden çekin
mişlerdir. Hıristiyanlar ister iyi geçin
sinler, ister aralarında kavg;ı etsinler, 
hi~ aldırış etmezlerdi. 

* Çinlilerde vicdan hürriyetine hür-
met tarihten önceki zamanlardan beri 
devam edegelen bir anane idi. 

* Kadim yunanı ılar din i }erinde ta· 

mamen olmasa bile, muhakkak ki çok 

milsamahaldr idiler. Sokrat vakası gibi 

şeyler nadiren vaki olurdu. Halbuki 

yunan medeniyetinin varisi olduğunu 

söyliyen Avrupada on beş asır din uğ
runa odun yığınları yakılmıştır, 

Cok kere fsa'nrn katlini Roma dev· 
letinin din hususundaki taaas ubuna 
misal almak istiyenler olmuştur. Fa· 
kat bu Mdisenin mesuliyeti, tarihi ha
kikatlere bakılınca, romahlara değil, 

yahudilere aiddir. Filhakika yahudiler 
fikir hilrriyetine hürmewzliğin piri
dirler. Bundan maada, Cfovanni Ro· 
snrdi'nin ispat ttiği veçhil , tsa'nın 

çarmıhlanmasr Roma hukuku nazarın
da büyük bir .. hatayı adli .. idi. Şu haJ
dc bu vakada kabahat romahların mü
samahasıdzğmda değil, bir şabsrn nok
sanmdadır, ki bu nevi noksanları en 
modem kanunlar bile ortadan kaldır· 
mış değildir. 

* Şimdi artık fikir hürriyetine mil· 
dahale edilen bu barbar devirler geç
miş, insanların kafalarındaki bir dü
şünce yüzünden idam edilmeleri veya 
riyakarlığa başlamaları tehlikesi kalk· 
mış demektir değil mi? Eskiden mtdı· 
telif hıristiyan mezheb ve kiliselerinin 
biribirlerine karşı aldıktan vaziyet pek 
insafsızca idi ve bilhassa bu mezheb
ler kendilerine karşı yapılan ufak bir 
tecavüze karşı bile pek hassas oldukla
rı halde kendilerinden başka bir iman 
taşıyanlara zulmetmekten. vahfet gös· 
termekten çekinmiyorlardı. Fakat her· 
halde bu devirler geçti demektir 1 Hiç 
değilse Almanya gibi bir kültür mem
leketinde... çünkü ana yasa herkeu 
iman hürriyeti vermekte ve fikirleri 
ileri veva geridir diye kimsenin taklb 
edilmesine cevaz göstermemektedir. 
Yani bir asırdanberi hür bir memleket• 
te hür birer vatandaş olarak yaşıyoruz. 

Yoksa böyle değil mi? Yoksa me
deni yirminci asırda da din veya fikir 
işleri yüzlinden biribirine saldıran ve
ya kanunu kendine alet eden şahıslar 

ve partiler mevcud mu? Yahudi, dinsiz, 
protestan, katolik veya milsJümandır 

diye bir insanı hakir görenler, bu in
sanın haklarına tecavüz edenler mi 
var? Almanya cennetin anahtarı ken
dinde olduğunu iddia eden ve bu esna
da muhabbete değil, nefret ve kine ,.. 
let otan frrkalarm elinde mi harab. o
luyor? Herhangi bir ;ahı! fikirlerini 
serbestçe söylemekten menediliyor mu? 
Vicdana tazyik yapılryor mu? 

Bunların cevabını biraz eski tarih· 
lere aid vakalarla verece~iz. 

(Sonu var) 

- Uyan, uyan! 

ispanyada bir tavassut yapmak mümkün müdilt· 
Eski lspanyol Cunuır Reisi B. Zamoru, ispanyada bugii.n çarp~u11 ilci dii mtuı uıra! 
arasında neden müdahale ve tavm atta b11lunmam1.f oldui unu mılallrken böyle bit 
rııiid"halcnin bugünkü şartlar içinde ne derece mümküıı olduğunu aro.,.uırorak bedbİI' 
bir neticeye tarıyor. 

Muhtelif yol merhalelerinde üzeri
me iı iişmliş olan tecessüsün yerini 
Fran a'ya geldiğimdenberi hararetle 
beşeri, uurhı "e cömerd yeni bir sual 
alıyor. İspanyanın içinde bulunduğu 
felaketin genişliği karı:ısmda artık ki· 
min galib çıkacağı !lorulmıyor; çekilen 
müthi ıstırablarm ve bunun muazzam 
tehlikelerinin karşısında teessüslü ve 
dindar bir endişe ile tavassut veya sadece 
uzlaşmaya d.avet yolu aranıyor. Bu asıl 
endişeye cev b vererek, biıtlin tavas ut 
imkanlarının s ri, bitaraf ve objektif 
bir tetkikini yapacağım Heyhat ki ben 
buna pek az imkan gormek ve bunların 
da tesirlerinin nisbi ve belirsiz: oldu
ğunu mı.i•ahedc etmek teessüril içinde· 
yim. Bu, ideal uğrunda mücadeleden 
asla vaz geçmemiş fakat nikbinlik u
fuklannı kapalı degilse bile çok karar
mış bulan husnüniyet sahibi bir ada
mın acı fakat samimi kanaatidir. 

Hiç olmazsa, uzaktan gelecek mu· 
cizcli bir akis Umldi var mıdır? Sivil 
harbın müthiş gürilltfisiylc örtUlcn ba· 
nş daveti umidsiı. dramatik ve kısır
dır. Bu davet kulaktan sağır ve ruhları 
kapalı buluyor 

Bitaraflık inı.knıuı.Wır. 
Halbuki sulh ve tavassut teklifi si· 

vil bir barba girişmiş olan cengaver· 
den daha müsaid bir zemin bulmaması 
icab etmez mi? Çünkü, kendi memleke· 
tinin zararına olarak kazanılacak zafer 
emin olmamaala ve daimi bir takayyüd ve 
hattı dÜflnan unsurların tam:unen lm· 
hasn.Jı istemekle kalmaz, aynı zaman
da, böyle bir harbtan mağlUb çıkmak, 
ona iştirak ede:n için en ağır mahl:funi· 
yeti istilzam eder. Umudsuzluğu için· 
de memnu harb Til&ltalarını kullanan 
ve ona kar§? kendini müdafaa eden a
damlar kendiliklerinden bir sulh tek· 
lifi ileri atiremezler. basımlarının böy
le bir tefCbbÜSÜ bir zif alameti addet· 
mesinden veya kendi taraftarlarının 

bunu bir bozguna alamet saymalann· 
dan korkarlar. 

/._,-erde emniyeubli1'· 
Her memlekette olduğu gibi, İspan

yanın içinde de bitaraflar bulunması 

güçtür ve bulunsa bile bunların sus
ması mecburidir. Dış harb halinde gün
den güne daha güçleşen bitaraflık. iç 
harb mevzuu bahso1duğu :aman tama
men imldnsız haJe gelir, şahısların ar· 
zu vt ruhi halttleri ne olursa olsun bu 
böyJedir. Bun1an kendi arzuJan bir ta
rafa bağlanmaya scvlretmcsc bile. baş
kalannrn lruvveti buna mecbur eder, 
bunlar eğer zayıf ve korkak kimselerse 
kendilerine ilk yaklaşan ve tchdid C· 

den kıtaya boyun el:eceklerdir. e~er 
kuv,etH vt cesur iseler. ilk önce lren· 
dilerini tazyik edene karşı ayakJana· 
caklardır. 

Bütün bunlara rağmen, kendinde 

burada işimiz var. 

sulh fikrini otoriteyle tem 1 eden bir 
yüksek şahsiyet ortaya çıksa bu cômerd 
hareketi, muhariblerin mane i:ı--atını 

kırmak maksadını güden bir harb hıya
neti telakki edilmekte gecikmez:. Ve 
hatta böyle bir şahsiyet bütün tchlik~ 
leri göze alarak ve vicdanınm sesine 
uyarak kendini kurban etmek pahasına 
boylc bir teşebbüse girişse bile kati 
bir red kar§rsında bu fedakarlık bc:ı;

hude kalacaktır. 
Bir ispanyol şimdi kalkıp ulh tek· 

lifinde bulunsa, şimdiye kadar susmuş 
olması kabahat diye one surülccektir; 
ve geç kaldrğı için bütün otoritesi İn· 
kar edilecektir. Korkunç tehlikeyi gös· 
tererck zamanında ortaya çıkmış ol
saydı, hareketi bugiin bile igrenç diye 
tavsif edilecekti: çunku hSdiselerın O· 

nun sözlerini trajik bır surette ıspat 

etmesi otoritesini kuvvetlendirmek 
öyle dursun, muhariblerin izzeti ne· 

fi lerini rencide edec~kti. 

lntısmıbların çarpl§mll3ı 
Bugün harb edenler üzerinde en u 

otorite sahibi olan ve bunlann müşte
rek hücumlanna en fazla maruz kalınıı 
olan ispanyolun kim olduğu bana so
rulsa, bunua. harbın önüne geçmek için 
en fazla uğnşmıf. ve neticelerini en 
iyi tahmin etmiş insan olduğunu söyle
rim 

Çarpı§3Jl her iki tarafın aşkın mü
tcassıbtan biribirfcrini daha iyi anlar· 
lar. Bunlann en tahammUl edemedik· 
leri ıcy aralarını bulmaya çalıp.n bita
rafın hareketidir. Çünkü bunların taas
sublan ideolojilerinden ziyade tabiat
leri yüzündendir. 

Bir ispanyol tarafından yapılabile
cek tavusut hususunda ufuk bu dere· 
ce karanlık bulunurlren, böyle bir te• 
şebbüıün lüzumu &özleri hududlarm 
dıcma çekiyor. 

Yabancı müdahalesi 
Bir müdahale imkanı, daha az tai· 

sime uğramıf ve daha az endişesiz bir 
Avmpada bile büyük devktlerin anlat
masını icab ettirirdi. Halbuki 1914 de 
yırtılmı çok daha evel de aarsdmı' ~ 
lan Avrupa teaanUdü, mücadele halin· 
de bulunan politik idealler yüzilnden 
büsbütün dağılıyor. Tek tuaflı herhan
gi bir tC§ebbUıse son derece tehlikell 
olurdu. 

Milletler Cemiyetinden gelecek bir 
mlidahalc bu müessesenin ihtısas hari
cine çıkması d~lr olmaz 'ff ortaya 
çılrmasmdan daima korlrulmu§ oJan bir 
üstUn devletin tezahürü manasını lf.ı

de etmezdi. çünkü, Cenevre. İspanya
nın müstakbel rejimine Jıanpnadan, 

azaları arasında sulhu tehlikeye dü~ü
ren bir vaziyet ka11ısmda bwundufu
nu ileri sürebilirdi. Fakat Milletlu 
Cemiyetinin böyle bir karar alabilmesi 
biivilk devletlerin aynı fikir {berinde 

anla§malarına miıte kıf ur .c 
masi yoliyle elde c:dilcıni} eD bO 
manın Milletler Ccmıyetiniıt 
da husul bulması daha guçtüf· 

İberya yanın adasında t ~ 
kardeşi olan bir başka millet 
herhalde İspanyanın buyuklil !IC' 
saadetini temenni eder tıpkı 
başmda ispanyolun Porte~ı• /. 
aynı hisleri beslemesı ~eti 
devletleri arasındaki rekabetl 
na edersek Portekiz tarafınd.,. 

d'Jj Jacak bir mudahalc ne keD 1 

ne de Portckiz'n tngıltere fle 
tifakı dolayısıyle ku kula.t 0 

JıjJ 
mazdı. Bununla beraber Port~ te 
panyanın tarihlerinde ':'utl~kı ~ 
şı miıcadeled , cumurı) etın .,_ 
bariz bir muvazilik bulunsa bıle 
diseler aynı zamand olınu de 
Bugu·n de ıki devlet arasznda b\I. 

'k1 
farkı göze c;arpm::ıktadır, ve 1 d 4' 
arasındaki fark, müşterek hudu cJıft f' 
saba katrlrnca. Portekiz t~raf r~ ,~ 
pılacak bir müdahaleyi şuplıel 
meyt kafidir. 

' de 
- Git de deniz ineginden bir 5~~" 

Büyük deniz aygın, gözlerini açtı: 
-Ne oluyor? 

Kotik, havadan yunus balığı gibi bir sıç
rayış sıçradı ve avazı çıktığı kadar haykır
dı: 

Deniz cadısı, eger hata sağsa, 0~ 
na söyliyebilir. 

Kotik sordu: 1sıd 
- Rast gelecek olursam denfr ._#, 

nasıl tanıyabillirim? d~ 

Rudyard KİPLt~G Nurettin ART AM 

Dedi ve yanındaki aygıra dişiyle dokuna
rak onu uyandırdı. O yanındakini, o yanın· 
dakini, o da yanındakini uyandırdılar. Kısa 
bir müddet içine hepsi uyarun:ışlardı ve bak~ 
malan lazım gelen tarafın gayri her tarafa 
bakıyorlardı. 

- İstiridye yiyicisi, istiridye yiyicisi 1 
Bu büyük deniz aygınnın ömründe bir 

balık tutmadığını, deniz otlan ve istiridye 
bulmak için denizin dibini karıştırdığını bi
liyordu. Beyle olduğu halde o, kendisini 
müthiş bir hayvan gibi göstermek isterdi. 
Bunun üzerine zaten aygıra karşı çıkışmak 
için vesile arayan Çiki'ler, Guvruski'ler, E
patka'lar, iri martılar, Kittiveyk1er, Puffin'
ler • Limmerşin'in bana anlattığına göre • 
ayın şekilde bağırdılar. Bunların beş daki
ka süren yaygaralan Aygır adacığına yay
lım ateşi oluyormuş gibi yankılar bıraktı. 

İri bir martı, aygmn burnunun ~ 
uçarak cevab verdi: ~,..;. 

Kotik, bu öğüdü yerinde bulmuştu. Onun 
için kendi kumsalına doğru yüzdü ve orada 
karaya çıkarak yarım saat kadar bir fok uy
kusu kestirdi. Ondan sonra uyanarak Aygır 
adacığının yolunu tuttu. 

Burası, Novastoşnah şimali şarkma dü
§en, kaya yığınlarından bir adacıktı. Bütün 
Jnyılannda martı yuvalan vardı ki deniz ay
gırları buralarda dolaşırdr. 

Kotik, şimal Pasifiğinin iri boyunlu, se
mi.z, uzun dişli deniz aygırı olan ihtiyar de
niz cadısının yakrnında karaya çıktı. Bu hay
vanın yan 'Vücuc'u içerde, yansı dışarda ol
duğu halde ko) da uyku uyuduğu zamanlar 
dışında yol iz 1 ildiği yoktu. 

Martılar fr ıla gürültü ettiı?i için Kotik 
evaZI çıktığı J otdar haykırdı: 

Oracrkta ufak beyaz, salyangoz gibi gö-
riinen Kotik: 

- Benim, benim, diyordu. 
Yaşh deniz aygırı: 
- Derimi yüzdürebilirim ! dedi. Öteki 

aygırların hepsi, ihtiyarlardan mürekkep 
bir kulüpte bütün azaların yanlarına gelen 
küçük bir çocuğa bakışları gibi Kotik'e bak
tılar. 

Kotik, deri soyulmasını göreceği kadar 
görmüştü. Onun için buna dair fazla söz 
dinlemesini istemiyordu. Dedi ki: 

- Fol balıkları için, insanlann gelemi
yeceği bir yer yok mu? 

kendin bul, dedi gözlerini kapa• 
yan deniz aygın, haydi çek arabayr, bizim 

Adada bulunan mahlUklar, haykırıyor
lardı: 

- l'stiridye yiyicisi Starik (ihtiyar) t 
Bu sırada büyük deniz aygın bir tara

fından bir tarafına dönüyor ve homurdanıp 
duruyordu. 

Artık Kotik, nefesinin bütün kuvvetiyle 
soruyordu: 

- Nasıl, şimdi söyleyecek misin? 

- Denizde deniz cadısından cıa: p ... · 
bir tek mahliik varsa o da odur. J)a 
ve daha kaba saba! Stairk ! }<ar,_ ~ 

Kotik, marbları bağınşır bıra 1'~ 
vastoşnah'a doğru yüzdü. o~a~· yel pr. 
nin foklar için daha dverişlı bir e~1 mağa kalkışmasını hiç kinıse ~:C#-~ 
du. Ona, insanların daima kOI . kiti ~ 
sürüp öldürdüklerini, eğer bu ~ıtetıııi1"''": ,,
zaralan görüp rahatsız olm.ak 15ıeditt.I• 
öldürme yerine gitmcmesim SOY biç ~ 

Fakat oradaki arkadaşlannd~ll ~_Jlj 
bir fok nasıl öldürülür, bunu go1~i di. Aralarında bir fark vardı. Ka 
bir beyaz fokdu da. 
Oğlunun giriştiği 

ihtiyar deniz avcısı: 
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• 
j günde b r · en şi de 1 

•• on ··nd edi· rıın se hr · 
- 1 kları söyleniyor Asilerin yakında Malagayı a aca 

Fra1ısa am.bargo komisyonunun dert-
bb .. ı . Jl(J 1} l hal topla ıması için teşe 

11 
us_ e! ... 

. . ~n undc hukumet mili lerı 
Patlonııyan bır ıncrmı 0 

"rm(k ur.ercdır. 
Röytcr ajansı huımsi muhabirınin 

bildirdiğine gorc: 
lrun'un zaptı için olan muharebe 

dün bütün gün olnnea şiddetiyle devam 
etıni tir. Seyyar hastahaneler şehre 
gitmek ve şehirden çıkmak için sırtlar· 
-' ·r.ı ve yaralılnn. '-'atı ve bayırlardan geçtı6 
taşıyan sedyelerin durmadan yaralı 
k . . örünmekte idi. 
arnplarına geldığı g. i betli ol· 

1htil51cilcrin nte 1 çok klsa bulun· 
dugwundan ve "cralu sığına an f 

J • mUda aa e· hladığından dolayı, şchrı "ok 
ölü mikdarmın ~ 

denJer arasındn • maktadır. 
)'Uksek olduğu tahmın olun 

· ri u eTine 600 den H'"kUmet ınevzılc z 
u • i tir HUkUmet ba· 

fazla obüs ısabet etm ş · . . h fif 
k bel ·si bınnısbe a 

taryalnrının mu a c ı i 
Ol t T ufek ve mitralyöz ateş n n 
muş ur. ..u Ü" olma· 

·ı h' k"m •urm ., olanca şiddeti ı e u u • 
• kU h reketler daha ıı· 

~ına rağmen dun a ki. de olmuş 
)'adc topçu rnuharc-~sl ş: . ınkuvvetler 
Ve bu muhareb de '.ıhtıla c~ 1 muşlar· 
daha ustun bir vaz:ıyettc u un 

dır. 

ı • .. k •olunun goze gor'U· 
run un buyu ; • kuvvetlere 

>ıür bir kısmında, ihtHalcı • 
. durmadan cep 

aıd beş zırhlı kamvon tle· 
h H "'kUmet kuvve 

ane taşımaktadır. u va· 
. • hh uen aynı 

rı tarafından da bır ~ır 
2if cyi görmektedir. 

ğı ı:aman ateş 
Tayyareler y.akınlaştı J ,.ok 

d b ta;•;•arc er "S 
Urfllaktndlr. Fakat u • r bu 
. d her ıki tara 

l'ukscktc uçtuğun an farke· 
~}'}'arclerin kime aid oJclugunıı 
<lt:ınerncktedir. 

"' ... komisyo· 
Fransn runbarr.o tanzırn l tcmekte· 

flunun derhal toplanmııeı~ı tslara iştl· 
dir. Eğer Porte kir bu top ~n. 1• ıhtilal 

crazısını 
rak etmezse o zaman . di"i . k jçın ver ,, 
ellere cephane sevketme k • 

Jesece ur. 
)ı'olundaki kanaat kuvvet göre 

.... bir habere 
Madridin vcrdıgı f evrilmiş 

hiıkUmet kuvvetleri. ctra ' ç 

Tefrika: No. ~ - i 

lan Hueska t;ehrınc gı . 0 
f Oviedo ihtilalcilerı bır 

Diger t ra tan IJ'-b-
h. . gal etmişlerdir. General n.a 

şe ır ı . · bom· 
11 Burgos hastalı. ncsınm 

rane os . .11 tJ rara 
Cenevrcdekı mı e e • 

bardımanını . • 
sı kızılhaç nezdinde protesto etmı tır: 

ı al gemileri dahili harbd nben 
t yan · h ·r getir· 

7590 italyan ve ccncbı mu .. cı 
• t' Momlng post İngiltere bükü· 

mış ır. • . barba 
metinin ingilb: önullülcnnın ~ 
ginneıne i için katr tedbirler alacag~ı 

B Gfral kabinede tsaslı bır 
yazıyor. • bbil 1 rdc 
değişiklik yapmak ıçin tcşc . s e 
bulunınuttur. Bu te~bbti . butun .halk· 

cephe partilerinin kabmeye ı:;ı~c
ç~ • . .hdaf •tmektcdir. Eski sosvalı t 
ını ısu ' • d 

B p · to "Fransa lıı e a-
nazırlardan . ne bihrdi ' 
ha geniş ölçiıde yardım apn 

demi tir. • 
k. Lizbondaki ın liz elc;ısı· Porte ız, 

ne 1spany ya harb malzeme i i~raç ve 
't' ya"'"k kılan hukmu tatbik mev· 

tran&ı ı - . Le 
kiinc koyduğunu temin ctmı tır. : 
tonya da, İspanya ;5.lerıne kanşmıyaca 

1Tını bildirmiştir. • 
& d 'd h' kumetı Eski iç bakanını Ma n . u • . ' 
. 1 1 kah ghrerck tevlu! etmı tır. 
ısyan a a • 

1 
• • • 

d i anyol sosyalı t en ıçın Fransa a sp 
3 milyon frangı bulnm 

toplanan para ı 
d sosvali tlcre ppı an tur Fr nsa an • 

·h. at yardımı durman n devam mu ımm 
etmektedir. 

C bcluttatık. gclcn muhacirlenn 
öylecdiklcrinc göre ıhtjl~ldkr Mala· 

uç kilometre ılensindc bulun· gnm . • 
maktadır. Malaganın yakında dil m~ı 
bekleniyor. Tay areler fal gayı ıd· 
dctle bnmhıtrrlıman c-tnu tır. 

ı iliz kııılhııc hevetı B r clona 
ng · ba 1 • 

1 • tir MPdnd hukumetl zı c çı· 
~ mı11 . 
teri a:tletm• tir. 

DUn wat 13 de S vıl rad\ osu şun· 

lnn bildirmi tir• 
''Toledo vilavt:dnde on yaotıl!ımır. 

til' ~ 
ı,EXIS CARREL 

) azarı l)~ :ASUHI BAl'DAR 
Tuth~eye ~e\ ıre_n_. ------- -·~~ 

ULUS 
i 

UZAK Ş RK'DAı 

1 r'·, meh•rı loıwl • ançı• go 
tf'l rar ba~laclı 

fos o-. 2 (AA.) - T.ıs &J n&ı 

bildiriyor: • 
,.. ki ..,orü melenııe :> a· Mogol. uıançu b T 

k ba tanması dolayı ıle as 
kınra te ~ r hab' i 1• 
ajan&ının Uulanbator mu. ır 
dald malumatı vennektedır: 

d b 1• ; ta yonun· 
Geç~ ı ne :Man e on ı 

da :Mogol ve Mançuko delegasyonlan 

ara&ında yapılan görUşınelerin :Mançudako 
• • tekleri karıısın , 

dclcgc:lennın n lli 

d inkiW uzenne, 
ıkincıteşnnın sonun a d ba 
bilhas Buirnor gölu mıntakasın a ıı 
budud çarpı m 1 rı olınu ' bu ~arpı~a· 
Jar M nçuko hududu UzcnndC'kı va ıyc
tı bir h ylı kan tırrruştır. 

Mogol halk cumuriyeti hükUmctı 29 

· bu çar-bat'ta :M nrnko hükiıınetıne, • 
şu • y-- el · tetldkı 
P1 mal ra cbeb olan hSdıs enn 

• on topiçin derhal bir muhtelit kornısy 
·tanmasını tekh{ etmiştir. 

Vcrdı i ccv bta, Mançuko hkrmUkumd~ 
b" t ı· 

tı, kabule de~ r olrnıyan ır u dılekler 
ı kkrde bulunmuş ve ncak b 
k bul cdıldı ı tak ırde gorlişmelcrc 1 

• 

tirak edebılccc iru 60Jilcm.iştir. 
Bununla beraber, bundan 5onra > a-

d :Mançuko hil· 
pılnuf oJ n görü mel r e, • 

bulundu u 
kümetı, evelce koymuş . 

• ve her ılri t•r f, 
rtlardan \'ll ~mı • 

~• deh nli ls-ko f r n n 25 1 lue ıuan 
I kn ü crınde 

ı yonu da topl nıası ' 
ki taraf mev· 

.irtü k ctmı lcrdir. Her ı si ~e hu• 
c;ud hududun gozden geçınlrnCl . hu

ven mesı 
dud muha amal nna son kta 
susunda göriı meler ) a Pıtrnası no • 

&ı Uzerinde uyupu~lardır. - - ----
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mck btiyenl rln içindeki bekçı Ahyc, 
fiyat için d Çocuk esirgeme kurumu 
mnhaıebe ine müracaat etmeleri. 

h rckct neticesinde, Tag vadi i i al 
olunmuş ve hillrllmct kuvvttleri muhim 
mıkdarda m J mc bır karak kaçmay.-ı 
ıncdmr edılmiştır, 

Hemm her gün tayyattle.r Madrıdi 
vt hnn bı k1şla, bakanlıklar bi· 
n lanyJc t > y r !anlarını bomlıardı· 
mnn eunektedırlcr. 

Hitevah :z. yiata u ny n hukumct 
ıayy re kuvl.' tleri "imdi bir hayli zn. 

yıfl mı' bulunma :tadır , 
Teblı e ~unları il.ive etmcktcdır : 

"l rnn aıvıl ahalıden tahliye edildık· 
ten onrn, esirini larımıza marus 
bulunan mıntnkalara ) erk9tirilmiştJr.,. 

Hav ı j ının Jlldıgı haberlere 

göre isp nyol Fnaırun her tarafınd su
kun vardır. Bir fran ı:ı t;aze~ mubabi· 
rirıin anlattı ına gore ıki taraf birbirleri· 
nl dumıadan kuqumı dızmcktcdir, 
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ralananlann E yrsı 1600 :ıu bulmu tur. 

Hükumctçılc:rın sn.an "J) tı ) crindcdır. 
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Gazeteler bu ·beyanatı tasvib ediyor 
( Bsşı ı. İIJCJ sayfada ) 

yctınc 11 hib ol caklarmı SO) lcmıştir. 

Her vilayet ehri kcnlinc mahsus bit 
k r ktcre, bır harekete, endinc aid zen· 
ginlık ve al ... ka celbedid hususiyetlere 
malik ol caktır. Böylelikle, ta ra halkı 
ve bil.hu g nrr1iğinin artık bundan 
sonra vıl5 et ahnliaıni d

0

oyurmıyacak 
v nyette ol n Atinaya g lmelenne tu
zum kalnıı,> c ktır. 

Mılletin askeri kuvvctının ço alul
ma ın butUn mevcudiyetimle çalı c • 
gnn. Yunani tanın en ıleri devlctl rl 
boy ul§iu ebılccek hır orduya malik ol· 
masına ayrct edeceğim. Memlekeumir, 
bunun için lazım gelen blitün vo11tal r 
malik bulunmaktadır. Biltün elen v 
tnncla lannrn iyi asker olmalarını arzu 
ediyorum. Bu maksada varm isın bıl· 

ha sa gençliğin milh t rbiyeginc dıkk t 

etmek ger ktir. Gerek askeri, gerek ıi· 
vıl tayy rccilı imhin inkiFlf etme ine 

dıkk t edılecektır. Yunanistan bir d n 
d vlcu oldu ru lçın deniz kuvvetlcnnc 
çok buyuk bır chemiyet verecet:kir. Bır 
k ç torpidogcçer ısm rl dıktan sonra. 
denız in tı için t tgfilılar kurmaya v 
dcni:ı: tcşekküllcrımizi ıslah etmeye ça· 
lı ae<ı t • HUklimct, deniz ticaretinin 
inkı fı içın (l chemıyetli tedbirler ala 
taktır .. 

B. Mctıık s bundan sonra dı borç
) r ve işçi ve köylüye yapılacak y dım 

hnkkınd izahat vermiş, ve tütUn, bu • 
day, benzin ve diğer bazı mnddeler üze
rine monopol onul cağı hakkındaki 

hnbai yalnnlanu tır. KültUr tqk1l tının 
ıslaht me lcalnl bahis mevzuu eden 
b kan, komUniatleri okutm heyctı~en 
çıkaracağını temin etmiş, ve turizm. t
Jctizm, mUruıkalc, güze) sanatlar, m t· 
buatın islfilu için tedbirler alınac ğını 

&yl miştir. 

lNGlLTERE'DE: 

l' enid~n 24 l>iıı a I ~" 
J..ondr; , 2 (A.A.) - Askeri makam· 

l r, diln P• rl mentonun son k ran mu· 
cibince 24 bin kl9lik piyade kuvvetini 
vtlc:uda geti k m kaadiyle yapıl • 
cak a ker çn ırtn3 kaydiyle alfikah bir 
~ apn m n şretınlştir. 

n. Ed{-.n luısuı 
Londra, 2 (A.A.) - H ridy nez • 

retl taraf mdan nefredilmiş olan ıhi bir 
bUJt ndc B. Eden'in hnfif bir ficvr yll· 
ı:ündcn bat ız olduğu bUdirllmekt • 
dir . .Mmruıil~yhin doktoru, kendi ine 
birknç gun y takt lralmaınnı tav iye 
ctmi tir. 

1 illetll'r cem i) t•tl ref or11uı ı 
1 c lııgilteı·e 

Londl'.a, 2 (A.A.) - Diplom:uu mah· 
fıllerinln öylcdiklcrine <Sr hukü· 
met. milletler cemiyeti paktının yeni· 
den gözden geçirilmesini bu cemiye· 
tin ey1Ut toplantıamdan evel t kllf et· 
mck nİ) ednde oJmadıfı gibi böyle bir 

t~klifı be ter konferan&nm tophıntı· 

ınd n ev 1 acrcletmek du Unc sinde de 

bulun n 
bulun n 

B. Mctak1aı beyan um ft>yle bitır
mi tlr: 

"- Gerek kıratın, gc-uk hepimı:rın 
arzusu, her ıcyin her sıta ile iya git 
mcsini cormektir. B ıc hedefimiz, Z8• 

rarlı unsurlar n temizlenmesi ile mı11f 
mefhumu yilk cltmcktir , 

B :Met 'm beyanatını nqrcden 

butun gazeteler, bu be} n tı, v h ıkU 
met d r tıOenm tallldmı) le taavıb 

mckt e lıu dir ktıflcnn mılletın r • 
un mut. bık oldugunu y m:ıkt d P 

l&ır. 

l~f.:i Lehiue )tıpılun lwrel.al •ı 
Auna, 2 (A.A.) - Atina aJan!ll bıl· 

dinyo!: 
24 usto t mıltctlerar ı 6Clldik • 

r, tcvkıf dilen Uç ihtil ıer. 
nln, mele kas 1 rından mUhim hırsı 
lıkl r yapmakla ıçlu olduklanm k )l • 

dctmcktedir. 
Ba cevaba rağmen, milletlenra&ı eı 

dıkalar f dCra5)0nunun bu ftD 25 fq,. 
de neırcdilen bülteni. uiistlmalcileri h 
maycy devam etmekte. ve 5.0 amc• 
lenin tcvktf ~dilmesi ıbi yanhf b be 
ler de vermektedir. 

Bu üç uçlu mfutcsna olmak üzcııı 
hiç bir &mel ninin · ddetli muamcley 

uaru lmadıgı katt bir fCldlde teyi4 
edılmektedir. 

CENEVRE'DE~ 

J..ituanyanuı reforma ıçı,. 
tal pleri 

Cenevre, 2 (A.A.) - Litvnnya hU. 

kumctl milletler c miyctl niı.nmnaınc-. 

sincle yapıl diller meı>ele vert 

dı i cevabında. milletler cemiyeti stt .. 

tUaUnUn berhan i bir 1rurctte de i ti• 
nlmc in muhalif oldu unu bildirmi 
tir. 

Litvanya, hcnUz milletler cemiyctint 

irmlycn ulu 1.ırın cemiyete girmiyc da· 

vet edilm sini tcmckte ve bundnn baı· 

k .zecri tedbir! r tatbikinin basltl tiril 
mcaini ve 10 uncu ve 16 ma m ddcle~ 

için itti{ kln ka erilmesi likumunul\ 

kaldın1m ıını teklif eylemekt edir. 

Bir taarruz hedef olan dcvletf' l' &• 

pıl cak yardım evrcnsd olmah ve bu 
yardım bölge tcahblldJeri ile kuvvetlen• 

dırilmclidir. T vilzc u •rayana y pıl • 

cak milznb rcti aıya 1, ekonomik ve n. 
nans.al anlard mUsbet bir y rdım rna 

hiyetinde bulunmalıdır. 

( onu r) 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1 D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUı:---m 1 
MODURLOGO s. A. KOMiSYONU ILANLARI: 1 MiLLi MODAFAA VEKALETİ 

SATIN ALMA KOMiSYONU lLANL 
1LAN ...... .. 1 LAN 

1 - 8434 ~ilo dural boru, çubuk :saç. sac levha, ve perçin çiti 1 - Artvin havalisi hudud kıtalarmın 110 bin kiloluk un ih
tiyacı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 14-9-936 pazarteııi glinü saat 14 ele Artvin satın 
atma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muvakkat teminatı 1567 lira 50 kuruş olup isteklile
rin beUi gün ve saatten bir saat evveline kadar makbuz ve teklif 
mektublarını komisyona vermış bulunacaklardır. 92) 2-3813 

Mardin budud tabımı yeni sene ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile 
225000 kilo ekmeklik un alınacaktır. Muvakkat teminatı 1857 lira
Ciır. İhale günü eylülün yedinci günü saat dokuzdachr. İsteklilerin 
Mardin satın alma komisyonuna müracaattan. (593) 2-3920 

İLAN ...... .. 
1 - Kolordu ihtiyacı için 327900 kilo kuru ot kapalı zarfla alı-

nacaktır. • 
2 - Kuru otun beher kilosunun muhammen değeri iki kurui 

yetmiş be santimdir. 
3 - İhalesi 4 eylül 936 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 - İlk pey parası 677 liradır. 
S - Teklif mektupları ihalenin yapılacağı saatten bir saat ön· 

ceye kadar kor satın alma komisyonuna tevdi edilecektir. 
6 - Şartname ve evsafını görmek istiyenler her gün komisyo· 

numuza ve ihaleye iştirak edeceklerin belli gUn ve saatte Çorlu kor 
•atın alma komisyonuna mUracaatları. (572) 2-3886 

tLAN 
1 - Karaköse merkez.kıtaat hayvanatı için 900.000 kilo, kağız· 

ınan kıtaotrnm 800.000 kılo arpası .kapalı zarfla münakasaya ko· 
nulmuştur. 

2 - Karaköse arpasının muhammen bedeli 31500 lira ilk temi· 
na!ı 2362 lira 50 kuruş ihalesi 7-9-936 pazartesi günU saat ıı de 
kigızman arpasını'!_ muhammen bedeli 3?000 lira ilk teminatı 2400 
lira ihalesi 7-9·936 pazartesi günü saat 15 dedir, 

3 - Arpaların şartnamesi KaraköH satın alma komisyonunda 
parasız görillebıfır, ı 

4 - isteklilerin kanunun 32, 33, 34 Uncu maddeleri mucibince 
t!mlnat makbuzları ile teklif mektublarınr belli gün ve saatten 
bır 1aat evveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunacaklardır. 

(496) 2-3812 ı 
iLAN 

Konya gamizonundaki kıtaat v~ mUessesat hayvanatının aene· 
Jik ihtiyacı olan 665000 kilo kvru ot kapalı zarfla eksiltmeye ko
nuhnuttur. 
• 2 - Muhammen tutarı 23275 lira olup muvakkat teminatı 1746 

lıradır. 

3 -. Ş_artn~meai Konyada kol ordu VıC İstanbul Ankara leva
snn anurlıklerı satın alma komisyonlarında her giln görülür. 

4 - Eksiltme 5 eylül 936 cumartesi günU aaat ıı de Konyada 
kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktrr. 

5 - İstekliler S eylQI 936 cumartesi günU saat ona kadar tek· 
lif melrtublarını konyada kol ordu ıatın alma komisyonu bafkanh· 
lıaa g6ndcnnelidirler. 

. Bu ~aatten sonra gelen mektublar gelmemi' addedilir, 
(450) 2~3807 

İLAN 
l - Edremittekl birlikler için kapalı zarfla 400000 kilo ekmek· 

ilk un alınacaktır. 
2 - Tahmin bedeli albnıf bin liradır, 
3 - İhale 11 ~ylot 936 cuma günll saat 11 de Edremittekl aske· 

d satın alma komısyonunda yapılacaktır, 
4 - Muv~kkat teminatı dört bin iki yUz elll liradır. 
5 - Tekhf mektupları münakasa aaatmdan bir saat evveline 

Eadar makbuz karşı.lığı komisyona verilecektir. Bu saatten sonra 
lnektuplar kabul edılmez. 

6 -:- Şartnamesi Ank~ra Lv. amirliği İstanbul kumandanlığı ve 
Edrem!t. satın al.~a komts}'onlarmda g6rUtnr. İstiyenlere üç lira 
ınukabılınde verılır. ( 476) 2-3889 

İLAN 
~stan~u~. koı:nutanl~gı birlikleri için alınacak olan 2135 ton lave 

rn_arı? ~omuruüne talıbin vermiş olduğu fiat makamca pahalı Ö· 

brüldüğünden tekrar pazarlıkla ihalesi 8 eylül 936 salı gUnU saat gon 
eşte yapılacaktır. 

. ~-~~-am.m;n tutarı 27328 liradır. sartnamesi komisyonmuzda gö· 
rlilduçu gıbı .142 kuruş mukabilinde de verilir. İsteklilerin 2050 Ji. 
rahk ılk temınat makbuzu veya mektubları ile beraber Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. (695) 2--4072 
........ • İLAN 

.. ı - Manisa merkezindeki tümenin hayvanları için kapalı ~~;(İ~ 
rnunakasaya konulan 590 ton arpaya ihale günü istekli çıkmadığın· 
dan 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla alınmak üzere münakasası uzatılmıstır, 

.. ~- - Ş~rtnamesi Manisa askeri satın alma komisyonunda her gün 
ıorulebıhr. 

,_ ~ - İhalesi 21 eylül 936 pazartesi günU saat 16 da Manisada as· 
•erı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - M!lvakkat teminatı 1770 lira olup beher kilosunun muham· 
inen bedelı 4 kuruştur. 

5 - İstekliler .ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika 
\'e .. muvakkat temına~ları ile birlikte belli gün ve saatte komisyona 
ınuracaat ecleceklerdır, (709) 2-4090 
..... • iLAN 

~ - ~nk_arada ye!1i yapılan harp okulu için imtihanla 84 :126 lf. 
ra. ucr~tlı .~ır e~ek~nk ustabaşısı, 75 :98 lira ücretli biı· elektrikçi, 
52 ·? 5 hra ucr~tlı bır santral ve telefoncu. 98 :165 lira ücretli bir ka· 
lorıf~r ve su ısleri ustabaşısı iki 84 :126 lira ücretli kalorifer ve su 
J9lerı u~tası alınacaktır. İmtibanlar na:ıari ve ameli olarak elektrik 
:ve gıakıneden 24-eylUl-936 tarihinde Ankaradaki Hr. okulunda a· 
pılacaktır. Y 

2 - A ağıda yazılı §erait ve evkıafı haiz olan istekli vesikalarilc 
ıl~eylül·l9~6 .tarihine kadar lstanbulda ve 17-eylül-1936 dan 23-ey
l~-936 tarıhıne kadar Ankarada Hr okuluna müracaat edecekler
dır. 

A) Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmamak 
B) Askeı lik mükellefiyetini ifa etmiş olmak, 58 ~asından yu

karı olmamak, 
C). I:Iukuku medeni yeden mahrumiyet ce.:asile mahkum veya 

devlet ıcın. muzur teşkillere mensup olmamak, 
D) lyı ahlak eshabmdan olmak. haysiyet ve namusu muhil fi

l~~erle ve alelitlak ağır hapis veya o derecede cezayı müstelzim bir 
fıılle mahkum olmamak, 

H). Sari hastalıklara müptela olmamak, ve: vazifesini munta
zaman ıfaya mani olabilecek bedeni ve akli arıza ve hastalıklarla 
ınalCtl bulunmamak, 

~) İki. sene. hizmet edeccgine, kadro icab veya ihtiyacııı .zeva
lile hızmetınc nıhayet .. ·erilmesi halinde hiç bir hak talebinde bu
Junmıyacağına dair noterlikçe musaddak bir teahhüt senedi vermek. 
, Z) Okudukları okulların diploma suretleri ve daha evet bulun
lfukları vazifelerden aldıkları bon!let'Vis ve nlifus tezkere asılları 
:ıeya noterden musaddak suretleri. (733) 2--4106 

Devlet demiryolları tarafından cer kısmında çalıştırılmak ilzere 
Avrupaya Tcknikum tahsili için gonclerilecek 20 talebeye aid miısa
baka §eraiti. 

l - Türk olmak. 
2 - Yaşr 18 den küçük ve 25 den büyük olmamarc. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve 

memleketin her hangi bir tarafında çalışmağa müsaid bulunduğuna 
dair devlet demiryollarının (Ankara), (Haydarpaşa), (Eskişehir), 
(1.zmir), ve (Adana) daki sıhhiye heyetinden veya devlet demiryol
larına kabul olunacak memurlarda bulunması Hizımgelen sıhi şartları 
gösterir matbu sıhi rapor muhteviyatına uygun olarak (tam teşki
Hitlı bir hastaneden) alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteblerden miisahakaya gir· 
mek ıstiyenler mekteblerinden bir gfına ilişikleri olmadığına daiı· ve· 
sika göstereceklerdir. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani olma· 
dığına dair alakadar askerlik şubesinden vesikayı haiz olmak. 

6 - Talibler 19/9,936 tarihine kadar istida ile İstanbul miihen· 
dis mektebi müdürlilğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - İstidaya bağlanması H\ıım gelen vesaik. 
A - Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. 
C - Hüsnühal varakası (En son mektebin ... erecegi hüsnilhal 

varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve ayni zamanda ma• 
halli polis dairesinden alınacaktır. 

D - 4x6.5 büyüklügünde 6 fotoğraf. 
E - Aşı şahadetnamesi. 
F - 3, 4 ve S inci maddelerdeki \'esaik. 

H - Babasının adı? Nerede dogduğu? Sağ ise şimdiki, ölmliş ise 
ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerelerde çalısmış· 
tır? Simdiki ve ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden önce 
daha nerelerde, ne gibi işlerde ve ne vakitler bulundu? 

Bunları gösterir bir ebeveyn tercümeihal varakası. 
8 - Müsabaka imtihanı 22/9/936 tarihinde saat 9 ela İstanbulda 

mlihendis mektebinde yapılacaktrt. 
9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesab, hen· 

dese, cebir, müsellesat, kimya, fizik, \'C türkçeden yapılacaktır. 
10 - İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih 

edilir. 
11 - İmtihanda muvaffak olanlar Avrupada Teknikum tahsili 

görmeden evvel devlet demiryc>Uan Eskiıehir atelyesinde 6 ay staj 
göreceklerdir. 

12 - Eskişehir atelyesindeki staj müddeti zarfında stajyerlere i· 
ki buçuk lira yevmiye verilecektir. 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talihler. Avrupadaki tahsil· 
terinin neticesinden sonra mecburi hizmetleri hakkında devlet demir· 
yolları idaresinin istiyeceği şekilde teahhüdname vereceklerdir. 

14 - Tahsil planı: 6 ay E5kişehir atelyeainde staj, l.5 sene Av· 
rupada idarenin göstereceği fabrikalarda staj ve lisan öğrenilmesi, 
2,S sene ~e idarenin göstereceği Teknikumlarda 5 sömestrlik ma· 
kine §Ubesini ikmal ve diploma alınmasıdır. 

15 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat hakkında dev• 
let demiryollan umum müdürlüğünden ve itletme müdürlüklerinden 
ve mühendis mektebi müdürlüğünden, istiyenler tafsilatı Jazime ala· 
bilirler. (689) 2-4055 

İLAN 

Devlet demiryollan hesabına cer mühendisi yetiştirmek üzere 
Avrupaya Hohşu.te tansılme gonderıJeceK beş tateb~ye aıd mu:;auaKcl 
şartları; 

l - Tiırk olmak 
2 - Yaşı 18 den küçlık \ e 2 5 den büyük olmamak. 
3 - Saglık durumu tahsıle engel olacak dereceue olmadığına, 

memlekctın ner hangı bır taraırnda çalışmaga musaıd buıuncıuı:;una 
• dair devlet demiryotlannın (Ankara), (Haydarpaşa), (Eskişehir), 

(Izmir>, (Adana) daki sıhi heyetinden veya devlet demıryoHarma 
kabul olunacak memurlarda bulunması lazım gelen sıhi şartları gös· 
terir matbu sıhi rapor muhtevıyatına uygun olarak (tam teşekkülat· 
lı bir hastaneden) alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettıren mekteblcrden müsabakaya 
girmek istiyenler mekteblcrinden l>ir guna ilişikleri olmadığına dair 
vesika göstermek. 

S - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani ol· 
madıgına clair alakadar askerlik şubesinden vesikayı haiz olmak ıa. 
zımdır. 

6 - Ta1ibler 19 9 936 tarihine kadar istida ile İstanbul mühen· 
dis mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - İstidaya bağlanması lazım gelen vesaik 
A - Nüfus kağıdı veya ınusaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. 

C - Hüsnühal varakası (En son mektebin vereceği hüsnühal va· 
rakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve ayni zamanda ma· 
halli polis dairesinden birer hüsnühal varakası alınacaktır. 

D - 4x6.5 büyüklüğünde altı fotoğrag. 
E - Aşı şahadetnarnesi. 
F - 3, 4 ve S inci maddelerdeki vesaik. 
H - Babasının adı nedir? Nerede doğduğu? Sağ ise şimdiki, Öl· 

müş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerede 
çalışmıştır? Şimdiki ve ölmeden evvelki meslek veya memuriyetin· 
den önce daha nerelerde ve ne gibi iş!erde ve ne vakitler bulundu? 
Bunları gösterir bir tercümeihal varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı 21 9/ 936 tarihinde saat 9 da İstanbul 
mühendis metkebinde yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riyaziye, tahlili 
makine, resim hatti, fizik, kimya, ve türkçeden olacaktır. Bu dersle· 
rin şiımulü mühendis mektebi üçüncü sınıfına kadar otan proğram· 
lara göredir. 

10 - İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler ter
cih edilir. 

11- Miisabaka imtihanında kazanan talihler, Avrupadaki tahsil
lerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında devlet 
demiryolları idaresinin istiyeceği şekilde teahhüdname verecekler
dir, 

Iı zarfla eksıltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 19900 lira 20 kuruş olup ilk 1 

rası 1492 lira 50 kuruştur. 
3 - İhal7si 4-9·936 cuma günü saat ıs dedir. 

• 4 - Eksıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
rınd.e yazılı bilgelerile ihale saatmdan bir saat evvel t 
teklıf mektw.ılarını M. M. V. Satın alma komisyonuna ve 

( ı 797 > 2-31# 
BİLİT 

l - Muhtelif cinste 6634 kilo toz ve yaglı boya açık e 
konmuştur. 

2 - İhale bedeli 4900 lira olup ilk inanç parası 367 liri 
ruştur. • 

3 - İha~esi 9-9-936 çarşamba günü saat ıı dedir. 
4 :- E~sılt~eye g_ire.ceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 ~ 

dele:ın~e ıstenılen bılgılerile birlikte ihale gün ve saatın~ 
Vekaletı satın alma komisyonuna vermeleri. (559) 2~ 

BİL1T 
1 - 15 ton mobil oil H ve 15 ton Mobil oil w marka yai1 

palı zarfla ek~iltmeye konmuştur. 

d
2 - Tahmın edilen bedeli 13200 lira olup ilk inal'. parall 

ra ır. :ıı 

3 - İhaJ7si 16-9-9~6 çarşamba gilnü saat ıı dedir. 
• 4 .- ~k~ıltmeye .gıreceklerin 2490 sayılı kanunun eanre 

g!lerıle bırlık.te temınat ve teklif mektubunu ihale saatındJO 
bır sa~t evveJıne kadar M. M. Vekaleti satın alma komisyoll 
melerı. (611) 2_

3985 
BtLtT 

I - ~028 metre amortisör lastiğine talip çıkmadığındaıl 
lıkla eksıltmeye konmuştur. 

2 - ~ahmin edilen bedeli 2422 lira 40 kuruı;ı olup ilk i~ 
rası 182 lıradır. .., 

3 - İhal.eıi 14.9.g36 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - E~sıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2.3 ~ 

delerinde .ıstenen bilgiJerile ihale günü ve saatmda l\f. ıf, '/. 
alma komısyonuna gelmeleri. (486) 2-3785 

y BtLtT 
. oJ yapısı: Harp okulu yoJJarınrn yapılması pazarhf• 1c...-_.ı 

Ke~ıf uttarı: 23359 lira 43 kuruştur. Keşif ,proje ve prtll~ 
d~lıne kar§ı i!'~aat şubesinden verilecektir. Ihaleıi: 8-9-936 .-: 
nU saa! on. bırdedir. İlk teminatı 1752 liradır . 

~kıııltmıye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 3 UncU ınad 
de .ıstenen _belgelerle birlikte Bayındırlık Bak~nlığındaJI 
ehlı~et vesıkaları.nı pazarlık gün ve vaktinde M. M. V .satdl 
komısyonuna getirsinler (704) 2--4088 
............ BİLİT 

1 - 76 adet muhtelif masdar ve 41 adet muhtelif kontrol 
pazarlıkla eksiltmiye konmuftur. • 
. 2 - Hepsinin biçilen ederi.20.000 lira olup ilk inan~ pırılı' 
hradır . 

3 - İhalesi 21-9·936 puartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 3 uncll 

leri~deki bilgeleriyle ihale gün ve saatinde M. M. 'V. ııtJll 
komısyonuna ''ermeleri (703) 2 

• • BtLtT 
1 - Ankara Dekovil bölUğü ihtiyacı için aşağıda clnıl .,, 

tarları yaz ıh. dö~t kalem malzeme ayra ayrı pazarlıkla satın \'ı 
caktır. lsteklılerın 5·9·936 cumartesi günu saat 10 da r.f, ?tt 
AL. KO. na gelmeleri. 

50 Ton Lavamarin kômUrU 
2 Ton odun 

500 Kilo gazyağı 
500 Kilo Vakum yağa 

(723) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

1'1ardlıı vilal1eti daimi 
eııcümeninde 

Mardinde hususi idare namına yaptırılacak 36494 ıırıı :8 ık 
bedeli keşifli konferans salonu inşaatı kapalı zarf usuli 1 ~ i 
meye çıkarılmıştır. Bu keşif muhteviyatından 935 mali yı ', 
alınmış bulunan 5000 liralık malzeme ile kısmen yapıtını 
2532 lira 20 kuruşluk hafriyat ve ~ir ameliyat masrafı. k• 1' 
7532 lira 20 kuruş çıkarıldıktan sonra geri kalan 38<>~2 ıı~a r 
ruşluk kesif bedelinden de Nafıa Vekaletince yapılacak e 
tadilatı müteahhit kabul etmeğe mecburdur. . i 

İhale 26-9-936 cumartesi günü saat 12 de Mardın Da1fı 
meninde yapılacaktır. İstekliler mezkur saata kadar teki 
rını Mardin Daimi Enclimen riyasetine gönderecektir. sud• 
sonra gelen teklif zarfları kabul edilmiyeceği gibi posta 
olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. . ait 

Muvakkat teminat miktarı 2737 lira 50 kuruştur. :Bu ışe 
nameler ve evrak şunlardır. rıl 

EksiJ~me şartnamesi, mukavele projesi, Nafıa tşıer.i §e 
muml~esı, fenni şartname, keşif cedveli, metraj cedvel!· bCdl 

İstıyenler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi ketıf e111 
yüzbinde besi nlsbetinde bir bedelle Mardin Daimi EncUlll 
alabilirler. .,e 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış olan ehliyet 
1 
r~ 

v_eya bizzat mimar veya mUhendis olmaları ve yahut bundd•~ 
rıle ortak olarak çalışacaklarını bildirir Noterlikçe muta 
ka ibraz etmeleri sarttır. (691) 2-4086 -

l\f uğla vilayetinden: 
Muğla Vitıiyeti merkezinde yaptırılacak oıan ve "'~~ 

1 Eylftl 936 gtiniı yapılacağı ilan olunan Atatürk anıtı, ,n 30 
ve meydan planının taayyün etmemesinden müsabakanın z 
936 çarşamba gününe talik edildiği ilan olunur. (730/838) 

12 - Tahsil planı: Avrupada idarenin göstereceği fal.ırikalarda 
bir sene staj ve bu müddet zarfında da lisan öğrenilmesi. idarenin 

·tayin edecegi Hohşulenin makine şubesinden 8 sömestrlik tahsil1 
ikmal ve altı ay zarfında imtihan vererek diploma almaktır. 

-

13 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat hakkında dev· 
let demiryolları umum müdürlüğünden ve işletme müdürlüklerin
den ve mühendis mektebi müdürlüğilnden istiyenler tafsil5tı lazime 
alabilirler. (688) 2-4056 

ZAYİ 

Nüfus tezkeremi kaybettim. 

Hususi daktilo işleri 
ve der~ 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı· 

ğım 15-12-1929 tarih ve 174 No: 
şoför ehliyetnamemi kaybettim 
yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

2-4094 Veli oğlu Salih 

ZAYİ 
18-8-936 tarihinde belediye 

Eylül JJerşenıhe akşanıı 
Yen isini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Temiz ve seri olarak Fran· 
sızca, İngilizce ve Türkçe husu
si daktilo işleri yapılır, ve dak· 
tilo dersleri verilir. Ayrıca 
Fransızca ve İngilizce dersleri 
de verilir. Her gün öğleden son· 
ra saat 2-6 ya kadar 1963 No. ya 

müzayede yerine bıraktığım 309 
etiket numaralı muvakkat sene· 
dimi zayi ettim hükmü yoktur. 

2-4096 İbrahim 

Şehir bahçesinde: Tayyare haftasının son müsameresi: 
Zengin program saz, sinema, monolok, milli oyunlar, komedi 

7ılanlı dans nu~araları, kemiksiz ad~mın görülmemiş hünerlefi. 
Duhuhve Tayyare menfaatıne 20 kurus sinema 25 k'~?uş 

.2-4100 

Gümüşhane vilayetinin Kel
kit kazasının Çamu.- köyünden 
Saz oğullarından İsmail oğtı1' 
Mecit D. 315 · 

2-4W)D telefonla müracaat. 2-4097 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, möble ve kon· 

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



Kapalı zari usuliyle eksiltme ilam 

BANK SUMER 
Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Malatyada kurulacak bes f abrikall i~ binaları Ilı 'lneınur evleri ın,aatı kapalı zarf uıullle ebiltmeye çık:anl-

ınıştır. in aatın tahmin olunan bedeli, vahidi fiat e1a1iyle ya
pılacak kısmı 20637 36 ve götiirU esasiyle yapılacak k11mı dı 
130566, 92 olmak üzere ccman 151,204.28 liradır. 

2 - Bu işe aıt eksiltme evrakı funlardır: 
a - Eksiltme şartnaınesİ 
b - Mukavele projesi 
c - Fenni tartnamC ve aeyli 
d - Umumi şartlar ve ölçü usulleri 
e - Vahidi kıyasi fıat ve ketli cetvelleri 
f - Projeler lıtekhler bu evrakı 10 lira mubbiünde .Annrada Sümer 

Bank muamclit ,ubeai mUdilrl\liinaen 19t1D alabilirler 
3 - Eksiltme ı 7 eyHiJ 1936 perşembe giinil saat 16 ~a An· 

lcarada Ziraat Bankası binasında Süıner Bank mcrkczındelri 
komiiyonda yapılacaktır. 

'4 - lstekliJerin (8811) liralık muvakkat teminat vermeıe. 
ri llzımdır. 
ti Bun.thn başka ekıUtmeye girecekler ihalt gllnönd'21 Cll as J gtin vveline kadar bu iti baprabileceklerine dair G1aıt Ye· 

ild 25 ku~luk pulla birlikte bankaya ~PJ ed1ıt ehliyeti 
fenniye veaikası alm1' oımalan ve bu vesf&.Jı teklif melrtaP-
larına leffctrneleri Ji.zımdır. 

5 - Teklif mektunlarr yukarda yas~lr Riln ve saatten bir 
llat evveline kadar StbDer Bank Umumi Müdürluğüne mak· 

buz mubbilinde verilecektir. 
b' 6 -Potta ile *anclerilecek meJrtuoların nihayet ihale411cn 
ır aaat evveline kaltar gebDİf te sarf m kan1'fti tekilde ,.,..._ 
blmış olması 1Azundır. ı.-.40U 

Maliye Vekiletinden: 
on 1~~936 tarblnde açrk ekslltmealılin yapıllc:alı llln ~ 
ine hın metre kanariçeye iıtekli .zuhur etlllemeaine binaen bu ebl• ri'~in. 10.9-936 pertembe gOnit .. t onbefte yapıımuma lıal'lt *-
~~~ -

iartnameli Levumı m641r1tltlnd• • lıtanl*lcla J)olm·Mhçe 

evrakı matbua anblrmda garilJeblJfr. 
al Tahmin bedeli blnbetyis elli Ura ve muvakkat temlnaU yll.ıon 

tı lira yirmlbet Jnanllbll"• Ekailtmlye gırecekleriD ~ ı-emlnat makbusu veya banka 
kefalet mektubu ile birlikte~ vasılı atın ve aaatte levazım 
hiidürUlt;ilndelri mlltetckldl ebilUDe lromhıJOllUllA _....caat ,_.. 
_r1 ilin olunur. (548) S-llG8 

Ba§vek3let istatistik 
Umum Müdürlüğünden: 
ı. - istatistik mekteplerinde tahsil etmek ~e avdetle inde lata· 

tiıtık Umum Mldlr_.de latihdam edilmek e.ere A 1 ıaet!:f 
hıezunu bir ktfl ....... ~ A...,.18 ~ ~ • 
le gönderlleettitlİ'• • 

2. - Talip1erin yatJan yfnsitden ldlsDJr otıd betten fU1a ohm 

Yacaktır. 3. - Talipler ya biaınetl aıkeriyeleriııl ifa ederek a kcrllkl Ul· 
tikleri olma~ığını ıniisbit evrak ibraz edecekler veya Uç tenıli~ 
•il esnasında askerlik hizmetinden aıüeccel buJuaduklanD

1 

edeceklerdir. 
4. - Talipler arallllda Ankarada lstatistllr Umum MlldirllP 

ile latanbulda KtıltUr i>lreJrt8rlQ~de •lrdaki 41era .omrelerin-

den tahriri unav yap•lacalrtlr· 
A. - Riyuiyt (Heup ve Cebir) 
B. - lktnat (Uımtaal ınaıemat) 
C. - ilmi mali ,, " 
Ç. - Umumi eolrif~ biriAll 

l>. - Lisan (fran11sta. tngllbce ve a JDllDCA Uaanlam1dan 

$. - lmtibln 7 qlil 936 puartıetl ,eaı ,apdM81ınp, reaat 
lıl 6. - T.Upleıln nllf .. ,..._ıcd -= .. ı.ııne 

r lleyeti 11hbtye tar1findml ..,ertlari:.:... ..,,.,..u.ı varüau 
~aait oldutunu adlbeYY18 ra~ -' lll~ kadar Umum 

ıu•m- ._. 1 Türk Maarif Cemiyeti ·1 
1 MEKTEBi 1 
I
= İlk,. orta, lise Birinci sınıf> 

Ankara • Havwıbap • Necati Bey caddesi Kayıt ;;; 
muameleaine baılanmJfbr. Almacak talebe mahdut aE 
olduğundan bir an evvel mü~ edilmesi tavsiye ~ 1 

§1 lunur. Telefon: 2877 (686/797) ~ı Iİ 
... lllllllHlllll-llllllllUl-Dlftl-

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam : 
Tunceli Nafia Direktörlüğünden : 
ı _. Eblltmi e konulan it (Dördaıact ınnaml Milfettltllk mın

takalı dlbilinde t~krıben 100 ~ ~iri Nugirt • PlU· 
mür yeluDUD tePIJCS türabiye • ....aı ldllt Jataltl) dır 

Bu tfledn tabmin edilen bedeli (_.,) Jinclır. 
2 - Bu ife aid f8rtnameJa Yt eYrılk ~r. 
A - Ekıiltrne tartnames,. 
B - Mukavelename Proıe•i 
C - Bayrndırblr l•leri genel ..,...-r 
D - Tesviye! tlirably*• ... ve W1J1r tnpata dair fenni tartname 
E - Huıuıl .. rtamne 
F - Sil.Uei fiat cedveh 
G - Taft kum. ıa grafiti lıtiyenler Bayındırlık lflerl geMI pr~sl .,. fenni .. rtna. 

meyi dairede tetkik " mUtaJea ve clıter ~leri ·ve enakr 5 
lira bedel muJrabiliode Ankara Nb •Wleti fC*ler ldareamcten 
~e ma.ı.. • ,.._ıı Nafıa dair~ aJüilirler. 

S - .Bbfttme 1'M-036 tanhinde petllO'" a8nö aut l5 Ellala de 
'tunceH Nafıa m&.tlirlliiü binaamcW ~ 

4 - Eksiltme bpalr aarf .. aıt;f.Y.~· 
5 - Jtladltllilye glrebihnek ~hl t~ 1~250 lira mwakkat 

teminat vermeai ve bundan b9fb dcaıd ..... wetH:ı:ltmr •• nah• 
vekiJetlDdea ıati'blal edllmlt yol • tefeıllatl mtiteahhitlifl ehli· 
yet veeilralllll Mi9 olup ıö*rmeel lb...-

6 - Teklif mektublan yukarıda 1 tDCI ....... yazılı taatten 
bir saat eneline kadar B1bb de Tane.ti .uA,.d Naf• dalrellne 
getirerek eblltme komiıyonu reiatlıme oaekbaa mukabılinde 'Itri• 
Jecektir. Poata ile gönder&len mek~ .tbt,el 3 tlncU medde ya 
.zıh saate kadar gelmıt olmaaı ve clıf .,ıra aıtibUr mumu ile iyice 
kapatılmıt obnlu llırmdrr. POlitHa ~ pdkmeler kabul edil· 
me.z. (569) 3-3910 -

iliy • 
l>irektörlüğünden : 

Ankara Belediye 
R~isliginden . 

«Sayın halkın v üt abcı1anmn 
bilıiıeleri içm> 

~trakende ıUt Htlfl kaplan iacriDe 
litrede en qağı 30 gram) için aclDinl m ba1ia ıUt (tere yalı mfkdaq 
süt (tere yağı mikdarı litrede 30 • 20 ....... ~~" kaymaiJ ahoınıt 
mağı ~· ~t (tereyağı mikdan tıtre'd';' lÖı •olnlni Yetil ve ka 
ıemmi mavı etiketler konulacak'br. 09tleri ~== qaiJ) igill kedqt ...... lltleriD kanplı Nlle1I .-- yuılı etiketlerle etl-
mamasr llmndır. ...._ ~ 

Sütler belediye kımyabanaincle ber nldt ko tıketlere uygun görülmiyen alltler dalrtlt lı Dtrol .edilecek. ~ !t . 
nlac:aklardır. Bu etiketler inek aüti i~ .;: •tanlar ee rnh....ı.ı 
•ütlen için etiketlCI' altuıda bu dmlerin • yun. keçi Ye ......... 
a;erektu. (590) ~ i,\e ı&1teriım'lt ohlıilalı 2-1919 

Ankara Defterdarhğından : 
1 - MUlkl ve aakert bank dan 2-9.936 çarpmba gilnleri, a maaılarmı alanlar, ı.,_tse tat 

2 - Aaktrl = pcl'fembe cBnll ı den 500 numanyı lradar 
c:uma 500 ıooo 

s.t-936 cumarteal 1000 " UOO ,. 
7.g.936 puartell ısoo " 2000 • 
8+936 aalı 2000 • 

• - MUlkt ıt 25oo 

" 
" 
• 

M-'36 prpmba 
lo.9-936 pe .... mbe 500 • • 
U-M3' ~ 1 • 000 • • 

4 - llUtebldlrJ mtllkfyt " ........ ~ " ~ • .. !:,:.:r.-:.-:: :ı::.=: .:ı::I""' ~ ::~ mUrKutıan rica olqnut- (da') ... t ~· '1ulıentedttt 
• 
rı·· '-'•• d 

ı - Ankan ormua tttclr bum ugon onnın mubafıs ku1Ubeıl lfrtu: ın üç yerinde yaptıTJaca1r 9t 
mUddetle açık ebtltmeye kon 1 28.S.9H tarlhtnc!en itiblrea ıı ala 

2 - •u iç hltlbe fnı u muıtur altauı Uç Hraclır. npıma alt lreflf belflf d8rt bl& dolnla ,aı 
3 - ftteklller bu ite alt ebiltmıt .....:.:...ı1 

velename sureti ft ltepf ewnlam ,...:;.ı~~rle ..-.. 
ra orman mücltlrllp.de slnllillrlel\ ~· fkllnlılı ye ... 

4 - Bbiltme .... __ .,..... .~ .. .ı. darlık mubuebe .UdlrJqa~ ... 1~ de Anbra •1tet ııltme ıuretOe rapalac:almr de •=lrldJ komi.,... apJr elr 
5 - Blrlltmq lrbel~ yırml tk lrunq m~kbt te!ılçln lateldlerllftli ytb yetini, iki lira 

it yaptıldanna dair ehliyet""-~=~ tMltlıa h -. 
(594) ~ Jhmum ı-..mı 

Ankara Valiliğin-.. -
~eçiören jandarma karakolu binası ıınn;n 

t rıhıne raslay n perşembe tunu 18 t U de i'ılntıatı 10 eyltU t 
mUdUrlU U odasında toplanan komi nd ~ ~yet bfnaamdı nafıa 
açık ekıfltmeye konulmuıtur ıyo a ı esi yapılmak lacre 

kaJannı .,._ tm.Kqif bedeli 11101ira 19" aklıat tı 144 lira H nr..., 
G Antep Nafia mUdUrHlltlnde ıtek le tem at mektublan tf 2-4053 H et ..Ukul •e diler bilplerle caret r veülıMı. f...S ela. 

::~--~:-0:-....ı-.----------==:.- ıUtme komiıyon11na gelmelerL yubnda yuıb aUn " ... ek• 

( 576) 2-3911 

lloamüdur... lugun·· .-.. den .· N ı· ~ a ıa Bakanlımndan: 
Konya 1.nbiurlılr •puMlrllltlnde ve !ıtanbul lnhl la Ka e-

mam mGcllrltlP tu fen fUbetinde mevcut ke fi sar r U· pah zarf usulü -'-')
0 

• 

K tnh
• Jar Bu lte alt lıetif evn&kını .... onya ar ne milracaatluı. &6-k ıotıyoıılerm nafıa mllclilrlllu-

...,... madbince Şcref11 Koç.._ U-ı cıva..!.ı ... ı proje fenni e ....,1 tnıe ilanı : 
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Şehir Bahçesi Sinemasında 
Bu akşam 9.15 de 

Söz lli_r llalı lllı· 
Türkçe sözlü büyük operet 

gelecek progmm 

AdaL-ır Şarlcısı 
Rumba yeni kbpya . . ~ . . . . . . ' ~ . ' 

l\1aliyc \ 7 ek:aletinden : 
2466 numaralı buğday koruma karşılıgı kanununun 2643 numa

r lr kanunla değişen dokuzuncu maddesinin (B) fıkrası mucibince 
vergıye tabi değirmen ve fabrikalardan buğday ve çavdar unlarının 
kurşun mühursiız ve nakliye tezkeresiz olarak ihracı ve nakli ve 
her nerede iığuttilmüş olursa olsun bu unların mühürsüz ve tezke· 
resiz satışa çıkarılması yasak olmasına rağmen bazı kimselerin ka· 
nunun bu hukmune riayet etmedikleri ve kurşun mühürlü unları 
nakliye tezkeresız nakleyledikleri görülmektcdır. 

NaKlcdılecck unların hem kurşun miıhiırlli olması ve hem de na
kil ve satıcısının elinde usulüne gorc verilmiş nakliye tezkeresi bu· 
lunm sı şarttır. Bunlnrdan lı'iri bulunmadığı takdirde sahip ve na· 
killerınin unları mı.isadere edilip vergıleri üç kat olarilk alınacagı 
gibi hakıarında ayrıca da türk ceza kanununa gore takibat yapıla· 
cağı alakadarlarca ma!Um olmek üzere ilan olunur. (740) 2-4108 

1 ASKERi FABRl~LAR UMUM MUDURLOGU 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARl 

350 TON ELEKTROLİT BAKIR 
150 TON HUSUSi P1LAT1NEN SAÇ 

10 TON FOSFORLU BAKIR 
100 TON ELEKTROLİT TUTYA 
Tahmin edilen-bedeli (162500) lira olan yukarda miktarı ve ctn· 

si yazılı malzeme askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma 
komisyonunca 19-10-936 tarihinde pazartesi günü saat ıs te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname sekiz lira 13 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 937S lira· 
yı havi teklif mektuplarını mezkQr günde saat 14 e kadar komisyo· 
M vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad· 
delerindeki vesaikle meı:kQr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(627) 2--4038 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERi 
Tahmin edilen bedeli (VSOO) llra olan yukarda cinsi yazılı mal· 

zeme askeri fabrikalar umum mUdilrlüğü satın alma komisyonunca 
21-10-936 tarihinde çar anıba günU saat ıs te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (562) lira (50) kuruş, 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur eün ve 
saatte komisyona müracantları. (653) 2-4042 

İLAN 
7 eylül 936 gününde kapalı zarfla satın alınacağı 20-22-24-26 

temmuz 936 günlerinde ilful edilmiş bulunan 350 ton elektrolit ba· 
kır. 150 ton hususi pUltinden saç, 10 ton fosforlu bakır ve 100 ton 
elektrolit tutya hakkındaki .ilan hUkümsüzdür. (62S) 2-4037 

ANKARA İCRA DAtRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME· 
MURLUGUNDAN: 

l - İpotek olup satılmasına karar verilen Tapunun 14·5-931 ta· 
rih ve cud 70, sıra 68 numarasıncıa kayıt.il ve h.nıcaranın \.ebecı 
mevkiinde kaın bir ev a§Clgıdaki şartıar dairesınae agık artırmaya 
konmuştur. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Ev, ktlrgir altında bir bodrum vardır. 
Üst katta iki oda bir mutbak, bir haıa, gusulhane vardır. Öniınde 
taş duvarla çevrilmis bir bahçe mevcuttur. Hepsine 1150 lira kıy· 
met konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 5-10-936 tarihine müsadif 
pazartesi günü sttat 14·16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme· 
tin yüzde 7 ,S ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
ıninat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazint talı· 
villeri getireceklerdir. 

S - Satış gUnü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkQr gü· 
niln 16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
.kıymetin yüzde 75 şiııi bulmadığı takdirde 15-10.936 tarihine mü
sadlf perşembe günü saat ·ı4*16 ya kadar yapılacak ikinci artırma· 
da (keza muhammen kıymetin yüzde 7S şini bulmak şartile en çok 
artıran talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 
2280 numaralı kanun ahkimma tevfikan borç beş sene mUddetle 
tecile tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
:verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta· 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında iha· 
le bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçrile almağa razı ise 
ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek Uzere bu talibe ihale edi· 
lecektir. Teklifi veçhile nlmağa razı olmazsa gayri menkul yeniden 
on beş günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine 
ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men· 
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
luznndrr. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça sa· 
trş bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler her gün tarihinde 933/118 nu• 
rnara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna. 
memizi okuyabilirler, 2-4093 

Ankara Valiliğinden : 
Bedeli keşfi 1833 lira 49 kuruştan ibaret Ayaş Merkez birinci 

f"C ikinci, Beypazarı merkez birinci okullnriyle Ayaş kazasının Gü· 
düI. nahiyesi merkez okulunun ve merkez kazasına bağlı Zir nahi· 
yesı okulunun tamirleri 7"9·936 pazartesi günU ihalesi yapılacak· 
tır. 

1steklllerin şartnamesinde ve artırma eksiltme kanununda yazı· 
Jı vesaiklc birlikte saat 1G da Vilbet Daimi Encümenine rnli '-ıca• 
etlarr. (725) :2~102 

ANKARA BELEDiYE REISUGI iLANLARI 

İLAN 

ı - Su işleri idaresi iiçn alınacak Uç takım voltman su sayıcıla· 
rı on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 127,50 litadır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlcr her gün yazı işleri kalemine 

ve işteklilerinde 8-eylül-936 alı saat on buçukta belediye encüme· 
nine müracaatları (5S7) 2-3872 

lLAN 
1 - Meclis altından Akköpniye vt Havuzbaşından İç işleri ba· 

kanlığı önüne kadar ikinci retüjc, yayaların geçmesi ve asfaltın 
çamurdan korunması ixin blok döşenmesi işi on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3083,04 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 231,25 liradır. 
4 - Şartname ve kcşifnam.sıni gormek istiyen1or her gün yazı 

işler ikalemine ve isteklilerinde 8 eylül 936 salı gunü saat on IJu
çukta belediye encümenine müracaatları. (556) 2-3871 

1 LAN 

1 - lpodrom sahasında yaptırılacak 4 adet ser binası .on beş gün 
müddetle kapalı zartla eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Muhamm ... n bedeli J 5t{o9 lira 95 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı J 190.25 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istıyenler her gün fen 

işleri diıektörlüğüne istıyeıılerınde 8 eylül 936 salı gunü saat on 
beş lıuçukda belediye encum~nınde yapılacağından o gün saat on 
dôrt buçuga kadar temiatlarıyle birlikte teklif mektuplarını en· 
ciimene vermeleri. (555) 2-3870 

B1L1T 
1 - Yaptırılacak olan iki 

tane benzin deposu ıs gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Bedeli keşfi 5970,10 lİ· 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 447 

hradır. 
4 - Şartname ve keşifna. 

mesini görmek istiyenler hergun 
yazı işleri kalemine ve isteklile· 
rin de 11 eylül ~36 cuma günü 
saat on buçukta Belediye encÜ• 
menine müracaatları .(603) 

2-3935 

l LAN 
1 - Su işleri için alınacak santrifüj tulumba ve aksamı 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1150 liradır. 
3 - Muvakkat teminat S6 Jira 25 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek isti-yenler hergün yazı işleri kalemin-e 

ve isteklilerinde 8-eylül-936 sah günü saat 10,5 da belediye encü-
menine müracaatları. (5S8) 2-3873 

AnJ{ara vilayeti satın alma 
iomisyonunda: 

r - Açık eksiltme usulile kağıt, mukavva ve bezleri vilayetçe 
temin olunmak şartile evrak tab ve teclit ettirilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 580 lira, teminat 43.S liradır. 
3 - Eksiltme 18-9-936 cuma gUnü saat 16 da ziraat mUcadele 

müfettişliği dairesinde yapılacaktır. 
4 - Şartmme Necatıbey mah::ılleslnde Saylavlar sokağında Fe· 

rah. ~partımanmda ziraat mücadele müfettişliğinden prasız olarak 
venlır. 

5 - İsteklilerin teminatlariyle birlikte muayyen günde 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve iıçüncü maddelerinde zikredilen vesikaları 
eksiltme saatine kadar komisyona vermeleri. (706) 2--4089 

Anlcara \ 7ali ijinden: 
Bedeli keşfi 634 liradan ibaret Mimarkemal Okulunun tamiratı 

7~9-936 pazartesi günü ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin şartname· 
sınde ve artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesaikle birlikte sa· 
at 16 da vilayet Daimi Bncümenine müracaatları. (724) 2-4101 

Kiralık Apartnnan 
Daireleri 

Yenişehirde Atatürk bulvarı 
üzerinde Çocuk Esirgeme kuru· 
munun apartmanında ıs eylül 
936 dan itibaren her türlü kon· 
foru haiz kolörifedi 3 veya 4 o
dalı daireler kiralıktır. Görmek 
istiyenlerin apartmanda memu· 
rumuz B. Osmana milracaat et· 
mel eri. 

İş Aı .. ıyor 
İngilizce, Almanca, Fransız· 

ca, ve Türkçeyi bilir bir Bayan 
iş arıyor. 1613 müracaat. 

2-3979 

Satıblc Çiftlik 
Çubuk kazası Sünlli köyün· 

de aslı tapu senedine bağlı bir 
haylı mikdar tarla, çayır ve ha· 
ne arsası satıhkcır. 

Bu çok mahsuldar ve kıymet· 
li ve sulu arazi her cihetle bu· 
lunmaz değerdedir. 

Çiftlik ve araziye meraklı 
olan ehli zevk ve ekim meraklı· 
ları için bulunmaz bir fırsattır. 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk Uze. 
rinde tertib edilmiştir. 

• a ıa alca ılığıııdaıı : 
ıs · eylf11 • 936 sah günü saat 11 de Ankarada Nafıa f3akn 

malzeme eksiltme komisyonu odasında 432,25 lira muhatnn1ea 
delli 83 çift erkek 8 çift kadın iskarpini mübayaası pazartıg 
nulmuştur. · ı 

Şartname ve buna mUteferri diğer evrak para ız olarak ına 
dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 32 tira 42 kuruştur. 
1936 senesi Ticaret Odası vesikası ibrazı mecburidir. ı:oat~ 

1 
~azarlığa ~ircceklerin 15-eylQI 936 sah günU saat 11 d:._3991 

e..:sıltme komısyonunda bulunmaları lbımdır. (639) Z 

. b 
Gelil>olu il ayılı Jandarıı a Ok11 

Sabnalma 1 omi. yoııu 
Başk:aııhğındaıı: 

İhale 
edilecek 
erzakın 
Cinsi 

Ekmek için 
1. ci nevi 
has un 

Mikdarı 
Kilo 

130977 

Tutarı 
Li. K. 

18336 78 

Teminatı 
muvakkate 
mikdarı 
Lira K. 
1375 26 

Teıniııııtı 

kat'iye 
mikdarı 
Lira J{ 
2750 sz 

Sıgır eti 27800 6ZS5 00 469 13 ., ı; 
lı' 

.1 .-: Gelibolu ıı. sayılı J?ndarma okul eratmın sckız a\ 
lerı ıçın yukarda cıns ve mıkdarları yazılı iki kalem erza S 
zarf usulıle eksiltmeye konmuştur. Sözil gecen crzaktarrll 

· ·· ıs d G • • k kot111 
gunu saat e ehbolu Belediye dairesinde toplanaca 
ca eksiltmesi yapılacaktır. ırı' 

2 - Şartnameler Gelibolu 11 sayılı Jandarma Er. Okul J{.e1'1 
d n par?sız otarak verilir. Hükümetçe tayin edilen bank 111trııd 
larr devlet tahvilleri ve milli esham ve tahviller "Borsıı fııı 
% 15 nokc;anr ile kabul edilecektir. ı 

3 - Teminatl;ır ihale günü saat 12 ye kadar malsan~ıgrf~ııltl 
rılmrş ve makbuzları s:ı:ıt 14 de komisyona teslim erlil,,,ıı; 0 a 

(622-645) 2-39;!.--/ 

Vakıflar Umum 
' ·MüdürlüğündeJl · 

t e 
İkinci Abdülhamit vakfı akarlarından Beşiktaşta A~aret~ 

~por ~addesi!1de 47, Sl, 86 numaralı ~ç evin apartıman hah~~ şt 
lı tadılat ve ınt>aatı kapalı zarf usulıyle eksiltmeye kOll~e,ı t~ 
Keşif bedeli (16095) lira olan bu işin projesi. fenni s:.art\ıncl 1-11 

siltme şartnameleri (83) kuruş mukabilinde Akaretlerde 1 ıcıcııt ~ 
dülhamit vakfı mütevelli kaymakamlığından alınır. Muva 110 .,
minatr (1208) liradır. Eksiltme İ6. eylQl. 936 çarşaınba/~ı:tôt~ 
15 de Beyoğlur.da Telğraf sokağında Beyoğlu vakıflar • ~e)e 5. 
ğünde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. :Eksıl) wat 
receklerin Mimar ve Mühendis olmaları ve lfiakal (lOOOO 0stt'1 
bir yapı işini teahhüd edip eyi bir surette başardıklarını n~urt 
resmi yerlerden getirecekleri vesikaları 1stanbu1 Bıışrn cak 
heveti fenniyesine ibraz ile ayrıca vesika alacaklardır. An şırt1ıı' 
muamele yevmi ihaleden sekiz gün evveline kadar oırnası ~el1 

Muvakkat teminat akçeleri eksiltme tarihinden ikl gün U~ııde ),,y 
kad:ır Mütevelli kaymakamlığı veznesine makbuz ınukab _/ 
tmla~aktır. (617) 2-3986 ____.-- -

Anliaı·a Valiliğiııden: sı'" 
Gazi öğretmen okulu binası tamiratı s eylftl 936 tarlbi~~::ıur 

yan cumartesi günü saat 11 de vilayet binasında nafıa ın k eJcfl 
odasında toplanan komisyonda ihalesi yapılmak Uzere açı , 
meye konulmuştur. ıra SO ~ 

Keşif bedeli (4713) lira 43 ve muvakkat teminatı 353 1 ıet 
ruştur. . • . f/C dl 

İsteklılerin temınat mektupları, ticaret odası vesıkasr 1'01111•1°' 
bilgilerle birlikte yukarda yaulr gUn vo aaatte eksiltıne J
nuna gelmeleri. ·durıUr 

Bu işe ait keşif evrakını görmek istiyenlerin Nafıa f,{U _/ 
ne müracaatları. (492) 2-3810 ~ 

Yozgat Valiliğinden : o~ 
(16319) lira 28 kuruş keşif tutarlı eksiltmeye konut~~~6 ~ 

Yozgat • Yerköy yoluna talip çıkmadığından eksiltme 7• 11 ı~!tcd' 
zartesi saat (14) de Vilayet Encümen odasında gene kapa (96) • 
suliyle yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek için (123) ura 1ı1l}etı9 ruş muvakkat teminat vermek, Bayındırlık Bakan~~~~ ez~ 
haiz ve ticaret odasında kayıth bulunmak şarttır. (6~ 

P.· T. T. hi11alar ve levazıııt 
··d·· ı·· ~·· ı 1eıJ: mu· ur uguı u , 111eır• 

1 - Satın alınmasına lUzum hasıl olan Uç nevide csooOO ~ 
lastikli bakır tel açık eksiltmeye konulmuştur. ı;tı~v' 

2 - Bu miktar telin muhammen bedeli (2000! lira ..,e ~ 
kat teminatı da ( 150) liradır..... 

8
Ja 'P· 

3 - Eksiltme 19-10-936 tarihinde ve saat ıs de Anıcar 011dJ \ 
T. Umum Müdürlüğünde toplanacak satın alma komi yon ,, 
pılacaktır. 0ect t 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznestne te Hm ~ 'lie 
alacakları makbuz ve kanunen muteber teminat mektl~~ p 
namede yazılı belg-elerle beraber mezkur tarihe mil add cettl r ıı 
günU saat on beşe kadar mezkOr komisyona müracaat e c tst r 

S - Şartnameler Ankarada Levazım Müdür1Ugündet1 l ce 1 

da Levaznn Ayniyat Muavinliğinden narns" olarak~ 
(713) 2--4091 Talihlerin Çubukta dava ve· 

kili Yusuf Ziya Çakmakçı ve 
An karada• Dua tepe mahallesin· 
den bakkal Kadir ve Ahmet Ça
vuşa müracaatları ilan olunur. YENİ SiNEMA 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı itleri MUdUrO 
Nasuhi BAYDAR 

Çankın caddesi civarında 
Ulus BasırrHWiadtt basılmıştır. 

BU GECE 

PRİMADON TA 

GONDOZ iKi FiLM 

l - MA YERLİNG 2 - PRİMADONNA 

, 
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