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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 6 KURUŞ 

Başmetll Mlsallrlmlz Dtla Gece lıtaabaldaa Ayrdddar 
Misafirimiz dün ·aha h adalar açığında bir gezinti yapb ve öğleden " • ura Moda deniz yarışlarında bulundu 

Majeste Moda deniz kulübüne bir f otografisini hediye etti 
Deniz yarışlarından sonra Atatürkle beraber Floryadaki denizevine giden 

büyük misafir, Cumur reisimizin kokteyl partisinde bulundu 
Sirkeciden saat 20.40 da Cumur reisliği hususi treniyle hareket eden Maıestenın büyük 

önderimizle vedalaşmaları ve uğurlanması levkalô..de samimi bir hava içinde geçti 
lstanbul, 6 (Telefonla) - Hqmctlı 

tniaaiınmiz Karal Bdnrd VIIL bu aabah 
U&t g da DolınabUıçeden aynlarak Nah• 
lin yatiyle Marmarayı ~·lımf ve ada
lar civarında bir ıesind yapmııtır. Ge• 
zinti uat 15 c kadar devam etmi!t M•· 
)Cate Büyük adada 1rataya çıkm'f ve aon· 
ra Moda denız yarııları sahum• 9ercf· 
lendinnıftir. Gezinti esnuında Nahlın 
yatına H.89 ve H.92 dlstroyerleriyle A· 
datepc ve Kocatepe ~troyerlerımı d 

refakat etmekte ıdi 

Moda' da 
Moda koyu mahtcri bar man ara ar· 

zedıyordu. Şchırde ve tunanda tut ıa· 
h'Uf denız vuıtaaı kabnamıttı. Yarı ın 
cereyan edeceğı sahiller halkla tıldun 
tıklilll dolu idL Vapurlar. donızin yüzun 
~ kaJlllf&n yf.l~lerco denis yaıtası ara· 
&ında &flçlilkle mancına yapabihyorlar· 

dı. 
H-em dubuı bayraklarla donatıl· 

IDlft berine harekltı idare etmek ıçm 
hoparlörler konulmuıtu. Ekonomi ba· 
kanı B Celal Bayar•ta lı bankası erki· 
nr baktın c!ubMr Oaerinde ldiltt 

Yanı ba9laınadan önce Erenkbyü vo 

Qaztepe vapurlariyle 74 numaralı va· 
pur ye limanın dört büyük romrokorü 
)'arif •bumda yerlerini alddar. Bun· 
larm karırsmda Sögüdlil yatı Sakarya 
Clenizaltı gem11ı Ege ve Aken vapurla 

:rı bulunuyorlardı • 

Yarıtlar saat ıam 14 de ba~ladı ve 
J'ar11lar baılı)Ot 1 

bu esnada Nablin yatı ufukta prundu 
Sut 16.40 c1a • • ....,.... ıw inen .. 
tot'pıd09u oldufu halde Kocatcpe ve A· 

datepe Fener açıklarında ıörUndüler. 
Maıette Kıratın yatı 16 da denur at• 

u Bu esnada Atatilrk'un bınditi Er· 
tutrol yatı da yarıf uhuına geldi BU
ylik miaafırin ve Cumur Reisımızın ge• 
lıtı lberine butlin denız vasıtaları dil· 

.. 

dUklerinl çalmata ba9ladılar 
Halkın coıkun tczahurlerı hcı tara· 

f ı 51nlatıyordu. Ertu rul yatından son· 
ra. lqtıb ao,wc sısw Sk Penhıor
ren de huaal ....... ,..., Mbaama 
ıeldl Ertuirut yatı Nahlia'ın solunda 
yer atdr 

Mcıje,"1 Moda thnia lmliiband~ 
Yarlflar bqladıktan 10nra Hatmet· 

h mıaafartmiz Gr fton motoruyle Nah· 

llnden ayrıtua\: Moda iakeleılne çık· 
tı vcı orada bulunan halkla ingiliz ko
loniıl .taraf ıııc'an iddetle alkıtlandı. 
.. ~in Oaerinde bahriye elblletl 
••rdL lü•lede kendisini bekleyen la
gı U. mekte1' soculdarile clriltttl. her 
birine hangi mektebe gittiğini, neler o-
kudulunu 10rdu ve sonra da Moda de
niz kuınbUne gırdi 

.Mtjeate burada kendisıni kartılayıp 

lrun alındıktan sonra 
n bastiene de taarruz ediyorlar 

Alkazar sarayına sığınan asiler artık harb 
etmiyorlar; yakında teslim olacaklar 

tuimlerini aneden denb kulübü rebl 
B. ~elal Ba,_. ildfıt etti ve lstanba
hın tanınmıı lnılllı aileleriyle konut
tıı. Kulllp erlrinından B. Sahur Sami 
kendiaine bir altın kalem vererek. lıla. 

(Sonu S. inci sayfada) 

ugo lavyadaki 
lıeyetimiz 

Gittiği her yerde çok sa
mimi bir tarzda 
..<arşılaruyor 

Belerad. 6 (Hsutut) - Bu IAt.la 
miW bayram ıeçid resminde bulunduJr. 
Prens Pol teftiften eonra tribUnJeriD 1-
ailnde at üatilnde durdu. Oeçld ....-e 
Uk defa olarak motorin kunetler lfdntı 
ediyordu. KıtlJar herlceal hayran bıraka 
bUyUk bir lntiaamla ıeçtiler. Çok kala
balık olan ballan hanedanla orduya kar. 
I' tezabllril pek copun oldu. Oegid n.. 
11Pa4 ti tanar-la ......... itti. 
Müteakiben mu.e,ı ıudlk n IAny ..,. 
terini bmalacbk. Bin Aero IOub'de.,... 
rtlen sa:r aiyafetlncle bUtOa yuıoeJa•" 
Belırad rüesa ve ricali huır bulundulu\ 
Gueteler alyaretimbl tUrk • yuıoeln 
doatluf unun me.ud bir tezahUrU olarak 
brfılaııyorlar. Bize biıtUn Yugoslavya 
ıezdirilecektir. Seyabatimb pek tam&oı 
mi karıılama merasimleri içinde ıUrU~ 
Ve ıym 20 ıine kadar devam edecektir, 
Her yerde gördlifilmlb aamiml resmi 
kabulden dolayı mUtehanit bulunu,.. 
ruı. 

Kıtal Pier'in yıldönümii 
Belırad, 6 (A.A.) - Kıral Udncl 

Pier'in yıldonUmU bUtUn Yupela.,,... 
sok parlak blr ıurette kutlamnııtır. 

Belgradda yapılan büyWr aOel geçi· 
de bUttln kunetler lttlralr etmitlerdlr. 

öve ş kanalı 
1968 de Mısınn olacak 

Londra. 6 (A.A.) - Sunday Dhpeg 
gueteaine göre, yeni lnglllı • mıaır 
ındlapnaaı üzerine timdi letllrbalde 
SUveyt kınalının lrlralanmaaı m .. eleal 
görUtülmektedlr. Andlapnaya liJre laı
nal, 1068 de Mısırın malı olacaktır. Mı· 
ıır 15 milyon fngUlı liralık bir lıtikraı 
akdini lıtemektedfr. Bu borç, Mıaır 
hlikilmeti •imdfkl Sliveyt ,trketinhı 
mukavelesini yüı sene uzatma a mu· 
nfakat etti l takdirde franını ve in I• 
lız hlik metleri tarAfrndan verilecek it, 

Habeşistanda 
Sistemli bir temizleme 
" hareketi başladı 
R ma. 6 (A A ) - Adi ababadan hu· 

nya gelen bır habere göre, henlb i 
gal edılml en arazinin temi lenme i ı 
çın aıatemli bir harekete b lanm"tl1' 
Bu mak tla, ba larında RH Hailu ve 
birçok italyan ıubayı bulunan eritTell 
ve habcııstanb askerlerden mUrekkeb 
motorlu ilk kol bu aabah Adiaababadan 
hareket etmiatir • 



SAYFA 2 

HEIR 
l ŞIEY(Q)fEN 111 1 
-----l63ö~AZ 
Bemard Shaw vt: iklim 

Bir gün, bir amerikalı, Shaw'dan 11için daima Ayot St. Lawıencc•de 
oturduğunu sormuş. Shaw :jBpkasmı almı:j, misafirinin elilıden turmuş, 
mezarlığa götürmüş ve mezar taşlarından birinin önıinde durarak .. okııyu
nuı" emrini vermİF 

''Burada yatan ]ane Eversley 1805 de doğmuş, 1895 de ölmüf(ür. ôm
rii böylece az sürmüştür." 

Shaw bu sefer konupnağa ba§I:ımış: ''Gördünüzya, demiş, bu kitabeyi 
okuduktan ve burada yatan kadınrn, doksan sene yaşadığı halde, hayatının 
kısalığına ese/ et.tlfJni sezdikten sonra Ayot ikliminin tam aradığım ik
lim olduğunu anladım." 

Bu hı'kaye bir Çin masalım hatırlatıyor: "Doksan sene hayatta kaldım 
bir uat kırk bq dakika yaşadım." Jane Eversley de bunu demelt. istemi; 
olacak. Fakat Bernard Shaw gibi hayatın her dakikasım, zek~nrn temin 
ettiği eşsiz 2evk içinde geçirmeği bilenler için ''iklim'' e hususi bir fazilet 
aıie:mek, meraklı amerikalıya verilecek en su~1urucu cevab olmak. llizım
gelır. 

Çiude ve hizde hhmet~Jler 

BJr pekinli bJzmet~i l(ızm çalıştığı evde gördüğü kötü muameleye da· 
yınamıyarak kendini öldürmÜ§ olduğunu tesbit eden mabb~. nio hır
çzn bayanına yü.r, ka11sımn tersliğine nihayet vermesini bil~miı olan 
bayıaa elli ve ailenin geri kalan azasını da • cDrllm ıerJlcl ıayırıJc • yirmi 
beşer bambu değneği vurulmasına Jıarar vermiş. 

~e~ek le/ lrOtü muamele gören hizmetçilere karşı Çia "1aletinin icabı 
b~ ımış/ Fakat bizde, hizm•tçilere, biunet etmenin haf tadı bir kapı deği§
tır~kten, her dakika tabak çanak kırmaktan ve fırsat buldukça gezip 
tozmaktan büsbütün ba§ka §eyler olduğunu öğretmek ı,ın acab.t ne vap-
malı? " 

,,.... Jngllz'z şalri Kipling $0 milyon lranklık bir miras bırakmıı 
- Ne budalalık etmişiz de biz de şiir yazmamışız. 

1 'Hanen'dazhk" devam ediyor 

' Belediye bahçesinde, yılanla bit ta"liım meharetlet yapan bit kadın her 
ılrşam, sanatının birrok 1U 1 · ' 

• L L • 11 mse ere göre zekı ve munis, berlcese oöre de 
sogull ve 40r1cunç vasıt s k 11 c 

den L..' 
/ 1 

a ını 0 arma ve boynuna dolayarak seyircilerin-
~um n n tüy/ r' • -ı.ı e mı urpertmekte, kimine hayret telkin etmekte ve bir· 

~0• arını korkutmaktadır. 
Her sanat saygıya 18 k . 1ı . yı ur. ele vasıtası böyle diğer şanatlarmlci gibi 

tabı1 olmıyanlar ... 

Ancak, seyirciler arasında öyleleri var ki, sahneye kadar dilJerini uıat
ınağı e~lenmenin icablarmdan sayıyor, fakat aym lehçe ile :tarşrlanmakts 
da ıecıkmiyorlar. 

"S8r atma,. nzn cezasını biliyorur. "Söz atı"ma nın c b k , kl . ., u e:rasznı ac:ı a u-
a arımızı tdcayaraJr tayın edebilir miyiz? 

•••••• GVNLi.TK TAKViM ·--~ 
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19 Cemaziyelahır 1355 ıı - Anadolu Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin ı 
kuruluşu (919) 

25 Aiuıtos 1352 - Kuşadası, Aydın ve Balıkesir'in kurtuluşu 
(922) 

Hıdırellez 125 - Balıkesirde ilk yerli mallar &c ·sı . açılışı 
(~2) r~ nın 

G.. . " - ~tatürk, ~çUncü devre mebus seç.iminin bitme-

' 

ur,1 :şın dogması 5,33 sı dolayısıyle millete bir beyanname ne tt'l 
(927). ~e ı er 

C/ neıin batması 18,34 1 - Beynelmilel Adalet Divanında Lotos davasını 
kazandık (927) 
A~rı as'l • · k" r - •• " •• " •• •• .... •• .. -;.. •• •• 0

1 .e.n.'!ı~, t~~ ~1 hareketi başladı (930) ............................... 
UIL KÖŞE 1 : tası diyelim - gerçi yazı yazan adam 

. "Bugün yapacağımız yalnız bir şey için dalgınlık bir mazeret te~kil ctme:t-

varsa o da, bütün bunları hissettikten se de! ·ya fU ''türk cemiyetinin içine 
sonra, asıl yapacağımız şey bilhassa bu- bir defa tamamiylc dolmakt1T'' sözlcrin-
günkü tlirk cemiyetinin içine bir defa den ne anlıyorsunuz. Acaba türk cemi-
temamile dolmaktır." · · d 

işte tam manasiyle "çorba'' diye va-

ıflandırrlabilecek bir cüml,. örneği! 

p 'r defa ilk satırdaki "yalnız" kelime

., . iimlenin btl§ına konmak İcab ederdi. 

" } .ıpacağımız biı Şf'Y varsa", dedikten 

sonra bunu unutan muharrir, cümlesi

nin ikinci kısmrnda ''asıl yapacağ11mz 

şey bilhassa ... " diye aynı §eyi bit satır 
arayla tekrar ve cümleyi de periıan et· 
miş oluyor. Hadi buna bir dalgınlık ha-

yetımn ışında mı bulunuyoruz? 

*** 
.dir vilayet gazetesi lspanyol isya

nından bahsederken ''Revolt'' tabirini 

kullanıyor. Biz lstanbul gautelerinde 

gördügümüz bıı neviden lüzumsuz ya

bancı kelimelerin ltullamıışınz ıenkid 
ederken, gayesi hall:~ılı.t olmak lazım

gelen bir Anadolu gazetesinin aynı ha

taya düfmesine ne diyelim? 

• tl'. C. D. D. umumı idaresi M uallimleriıniı 
Leningrada hareket 

Tekaüt sandığı ııizamııamesi llakanlaı· 
mecı· iııce ta dik edildi 

ettiler ~ 
Moskova, 6 (A.A.) -TUrk ~ 

cilerinden müteşekkil hey~t 4 ~ 
Moskova kültür JrurumJanyle Devlet Dcmiryollatt ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğü ''Tekaüd 
Sandığı Nizamnamesi'' Bakanlar mec
lisinin tasdikinden geçmiştir. 

· Bu nizamnameye göre sandık bir 
idare meclisi tarafından idare oluna
caktır. Bu idare meclisi umum müdü
rün reisliği altında idare merkezinde
Jıı:i dairelerin reisi ve müdürlerinden 
ve umumi lditibten mürekkebtir. İdare 
meclisi ayda bir defa toplanacak ve ve
receği kararlar Bayındırlık Bakanının 
tasdiki ile meri olacaktır. 

SANDIÖIN SERMAYESİ: 
Sandığın sermayesi: mevduat ser

mayesi ve yardım sermayesi olarak iki 
.kısma ayrılmaktadır. 

A - Mevduat sermayesi: 
Mülga tasarruf sandığından temet· 

tü ile beraber devrolunan taaarrul ser
mayesiyle 2454 numaralı kanunun 5 in
ci maddesinin 1 inci ve 3 UncU fıkra
lan micibince memur ve mUatahdemler-

den keallıen ınübalaa mevduat .eırmayesint 
teşkil edecek ve her pbaın namına 1-

çtlan hususi hesaplarda takib edilecek-

tir. 
Yardım sermayesi: atağıdaki kısım· 

lara ayrılmıştır. 
ı - Mülga tasarruf sandığından 

devredilen rnebaliğ ile 2454 numaralı 
kanunun 5 inci maddesinin ikinci f ık· 
raaına tevfikan Devlet DemiryolJarr ve 
Limanları İşletme İdaresi tarafından 
verilen paralar, 

II - Mülga tasarruf sandığından 
müdevver muavenet akçesi ile Demir
yoljar zabıta nizamnamesi hükümleri
ne göre alınacak para cezalarının yarı
at, 

III - 2454 numaralı kanunun 5 in
ci maddesinin 5 inci fıkrasında yazılı 

yüzde yarımlar, 

IV - Aynı maddenin 4 üncü fıkra
sında yazılı olup inzibati cezalar dola· 
yısiyle memur ve müstahdemlerden ke
silen paralar, 

V - 2904 numaralı kanunun 22 nci 
maddesi mucibince sandığa kalan sa
hibsiz mevduat, 

VI - Aynı kanunun 4 üncü madde
sine tevfikan müseccel hizmet mUddet
Jeri üç seneyi doldurmadan idareden 
ayrılanların sandığa kalan mevduatı, 

VII - 2454 numaralı kanunun 5 in
ci maddesinin 4 üncU fıkrasında yazılı 
faizler ve sair müteferrik gelirler, 
.. büdoe mucibince yapılan idare ve ted· 
vir masrafları ile amortismanlar çıktık
tan sonra, 

TekaUd sandığı sermayesinden me
mur ve müstahdemlere yapılacak tedi
yat aşağıdaki şekiJJerde hesaplara ge 
çirilecektir. 

A - İdareden çekilen ve kendisine 
yalnız mevduatının iadesi icab ede'l 
kimseye hesab fişfode yazılı mikdnr 
''tasarruf sandığı zamanında birikip de 
bir kalemde tekaUd sandığına devrolu
nan mevduatı temettUü ile 2454 numa
ralı kanunun neşrinden sonraki mev
duatı temettüsüz olarak" aynen iade ve 
tediye olunur. 

B - Dul ve yetim bırakmadan olen· 
lerin mevduatı 2904 numaralı kanunun 
22 inci maddesi mucibince temettüü ile 
birlikte varsa ana ve babalnrına yoksa 
muhtaç kardeşlerine verilir. Hiç biri 
yoksa sandığa kalır . 

Bu fıkrada mevzuu bahsolan temet· 
tUUn yüzdesi, 2454 numaralı kanunun 
neşrinden sonra her sene yardım ser
mayesinin 7 nci kısmına alınmış olan 
safi gelirlerin, mevduat ve yardım ser
mayelerinin yek<inuna nisbet edilmesi 
surteiyle bulunur . 

C - Tazminat verilen ahvalde alfi· 
kadara mevduatı yukardaki A fıkrasın
da yazılı şeraite tevfikan mevduat ser
mayesinden, tazminatı da yardım ser
mayesinin 1 numaralı fıkrasından tedi
ye olunur. 

Ç - Tekaüd. dul ve yetim maaşla
rı yardım sermayesinin ı numaralı kıs
mından verilir. Ancak al!ıkadarın mev-

duatı yardım &ennayesinin işbu faslına 
naklounur. 

D - Vazife başında kazaen ölen ve· 
ya malUl kalanlara verilecek maaşlar, 

yardım sermayesinin llI numaralı fas
lından verilir. Bunlara veya dul ve ye
tjmlerine verilecek maaşlar için yuka
rıki Ç fıkrasında yazılı muamelenin 
aynı tatbik olunur. 

Ölenlerin varisleri tarafından 5 se
ne zarfında aranmayıp da sandık lehi
ne müruru %amana uğrayan mevduat, 
bu müddetin hitamında yardım serma
yesi hesabının V inci fıkrasına noklo
lunur. 
MALÜLİYET : 

MaJUliyet, mahiyeti itibariyJe iki 
kısma ayrılır. Biri vazifeden mütevel
lid diğeri de adiyen mal\iliyettir. 

Her memur ve müstahdemin: 
A - İdarenin kendisine -wenniş ol

duğu iti yaparken, 
B - Kendisine aid olmasa da bir 

zaruret karpaında idarenin menfaatini 
korumak maksadiyle bir ı, yaparken, 

C - Atelyelerde, depolarda ve bu
na benzer İf yerlerinde İfC başlamadan 
evvel veya sonra uğradığı her türJU 
kazalar neitceainde, 

I - Daimi surette hiç çalıf!D&Jn8yı, 
JI - Daimf, fakat kazadan evvelki 

işe göre daha az Ucretli bir itte çalıp
bilmeyi, 

III - Gerek ini olsun, gerek sonra 
ol un olümü intaç eden kazalar vazife 
başında vukua gelmiş sayılır. 

Vadfe başında vukua gelen kaı:a· 

Jardan malGl kalan memur ve mlisath
demlere aşağıda yazıldığı veçhUe ma
lUliyet aylığı bağlanır: 

A - Birinci derecede malul olan
lara hizmeti yirmi beş seneden dun ol
mak üzere her kaç sene olursa olsun 
yirmi beş senelik hizmete dü~.en teka
üd aylığı % 40 fulasiyle, yirmi beş se· 
neden otuz beş seneye kadar hizmet et
miş olanlara % 50 fazlasiyle tekaüd ay
lığı bağlanır. Bu müddetten fazla biz· 
meti olanlara son aylığının ylizde yet
mişi tekaüd aylığı olarak verilir. 

B - İkinci derecede malGJ loup biz· 
met müddeti yirmi bet yıldan aşağı o
lanlara yirmi beı senelik hizmete dü
şen tekaUd aylığı yüzde on bef fada
sile, yirmi be§ seneden otuz bet sene
ye kadar hizmeti olanlara % 40 fazla
siyle ve otuz beş seneden fa%la olanlara 
son aldığı aylığın yilıde altmıJ be§ıi 

nisbetinde tekaUd aylığı bağlanır. 
Ç - OçUncü derecede malül olup 

Sö:zün gel~i 

mUzeaini ziyaret dmiştir. ~ 
Türkiye büyük elçiliğinde 

1 
-

kabul resminde e
0

lçilik erJcinlY '9' 
Karahan, Aroşief ve ha ka zıt1'f 
bulunmuşlardır. ..~ 
ve başka zatlar hazır bulutunu:;-., 

Misafirler akşam üzeri üç ~ 
mak üı:ere Leningrad'a baerket ~ 
lerdir, oradan döodilkten sonra 
gideceklerdir. -----
Karaya oturan yunsJI 

gemisi kw-tarıldr ,-
ı.tanbuı, 6 (A.A.) - pjredeO ,;J 

tenceye yük almak için gitın~~ ~ 
yunan bandralı Mana Aeia va~ 
Çanakkalede Burgazda Kocuk "
de karaya oturmuftur. Vaki olaD ~ 
dad üzıerine ti.ırk gemi kurtarıOI ~ 
tinin Çanakkalede Jataıyoner "~ 
kurtarma gemisi 1rua yerine "jtl 
kUrtarma işine ba§lamış ve buıUO 
kurtarmıttır. -----
Aydın hattında ış11ye" 

yeni vagonlar 
Aydın, (Hususi) - ol 
Dün İzmir<kn kalkan ilk M1 ,,. 

ni Aydından geçti. Akpnı saat ıı ~ 
da Ankara sürat katarı Aydına cSI .la 
Halk istaayonu doldunmıştu· ~ret 
kın alkı~larr ve yaşasın cunıur•Y 
mükemmel vagonlara kavuşturdıJ; ~ 
Jeri arasında istasyona girdi. J-l~t~ 
yarısına kadar ana hattın ı;on 51 

gonlarını gezdi. ~ 
Düm akşam çok iyi bir te - _.il 

türk hava Jrurumu demiryolu bO~ 
ki kahvelerde eğlenceler wrtib c": "-' 
Ankara postası buradan geçer1'eDJ' 
den fazla halk tezahürler yaptı· 
kalar çaldı, fişekler atıldı. ~ 

hizmet müddeti on seneden as ~ 
]ara yirmi bef senelik tekaUd •1 'tJ' 
on seneden yirmi bet aeney~ ~ ,r 
meti olanlara yiizde on ve yırıııl ~ 
neden otuz beı seneye kadar ~ 
olanlara da % 25 fulasile ve d" 
fazla hizmeti olanlara ~n aJdılJ ~ 
fın yüzde altmıtı nisbetuıde~e-

Birinci, ikinci derecede ---
Jer 551 numaralı kanuna ınerbllt !'
cetvelinin birinci ve ikinci cıer:;1,, lı!f 
de sayılanlardan ibarettir. IJ~fl nnc:8 " 
ricinde kalan malQliyetler UÇ 

rece sayılır. 

NAHLiNlN DVMEN suıAııl 
b01&). H aşmetli misafirimiz 

sekizinci Edvard'ı 
güzel lstanbula getiren 
Nahlin yau, ilk önce, Ça
nakkale sularında du. 
rakladı: bundan yirmi 
bir yıl önce, haşmetli 
ır.isafirimizin kendi di
liyle de söylediği gibi, 
buralarda dünyanın en 
kahramnnca yapılan har· 
bı geçmişti. Orada karşı 
karşıya uzanan .sırtlarda 
ve vadilerde ebediyet 
uykusuna dalanların ru-
hu, ingilizce bir kelime 
ile söyliyelim, nasıl bir 
peace içinde yaşıyorsa, 

onların sağ soydaşları-

nın da öyle bir sulh ve 
dostluk havası içinde 
yanyana yürümeleri, ta
rihe armağan kalacak 
bir mutabakat manzarası 
olmuştur. Nahlin yatının 
beyaz köpUklerden çiz. 
diği dümen suyu çizgi· 
ai, Adeta, dünyanın bu 
parçasında olup biten 
bliyük hidiaelerin bir 
kroki sidir: onun ilk du· 
rakladığı sularda ve o 
suların ufuklarında yük· 

selen bayırlarda yapılan 
~erefli bir harbın, insan
lık mukadderatına huzur 
ve sükun verecek bir 
sulha mukaddime oldu
ğunu isbat etmek için 
bir asnn dörtte birinden 
az bir zaman kAfi geldi. 

Tarih, yıllarca döğil
şen ve verdikleri eehid· 
lerin mezarlarını yan ya
na kazan bir çok millet
ler görmemiş değildir. 
Fakat onun göremediği, 
yahud pek seyrek gör· 
düğü şey, yan yana ve 
karşı karşıya sonsuz bir 
peace içinde yatanların 
sağ kalan arkadaş ve ço
cuklarını gerçek bir sul. 
hun pekiştirilmesi yolun• 
da bu kadar yan yana 
bulmaktı. 

Nahlin'in Çanakkale
de başlayıp Karadeniz 
boğazında biten bir ae· 
ferinin içine bir tarih 
devresi aığmıştır: Haş
metli misafirimiz Çanak
kale muharebelerinin 
geçtiği bayırları gezer. 
'ken dinlediği menkibe
ler arasında, hiç. şüphe-

dz, dlinyanın ~~ıısı ~ 
barb adamının , . ., ıs" 
muştu. Nahlirı 1fo~ 
metli yotcusıınıl ~ 
ne nbtııııınd• bPY.:. 

d .. yan'° 'yan şef, un tlU~ . .A 
bir sulh ve dof yilrcp· 
mı olarak, onıl 

se:H!mlarnıştır• yıtJal-'~ 
Uzerinden .,r"';.t. 

sen her Jıid~se. et ~ 
koynunda bır y i~~ 
Fakat bunları~. oY., 
öyleleri vardrt d'si dl ,of 
la tarihin ken 1'~0di.-_., 
ğünür· onlara ~.,...--• vefP"-
nunda yer . ~ 
haz duyar. ıO c1BP'"'JP 

Nahlin Y~~·~e ef'11 
sularında, boY k&~ 
vak'anın be.>'~ir .,.....,. 
}erle çizilrtU' orııl!I 
sunu aeyredıY ~.,,.. 
tan müdafaa•' ref ~ 
de yüzlerce ,elaf~ 
kibeıinin hitır•ftf,,,,...-1'~ 
dında taşıyan ud•'"·~ 
bugün de o ın __ ., tJ11-_ 
Biinde buırlaııu-j.,• -:; 
bir ıulb .,e di!rıeılt 
vasını, rna"i. cJ 
teneffüs ett•· ?J. ,.. :-
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Yazan: max K.EMMERICH 

1 te yirminci a ırda alman devleti 
1sa ve din sevgisini halkın kalbine böy· 
le yerleştiriyor. Bu devletin hiç aklı· 
na gelmiyor mu ki, muhabbet dini ol
duğunu iddia eden bir din bin beş yüz 
ene dünyaya hükmettikten sonra hata 

polisin sopasına müracata mecbur olur· 
sa artık yaşamak hakkına layık değil
dir! 

* Berlin'de ecza hukuku profe örü 
Kah1'ın bir istatistiğine nazaran 1881 
den 1903 senesine kadar alman ceza 
kanununun 166 mcı maddesine istina
den dini hislere tecavüzden dolayı 

6921 kişi hapis ile cezalandmlmıştır. 
Bunların 22 tanesi iki sene ve daha zi. 
yade, 158 tanesi bir ile iki sene arasın· 
da, ıssı tanesi üç aydan bir seneye ka· 
dar ve 5190 tanesi birkaç günden üç a· 
ya kadar hepis yatmışlardır. 

Bu ceza hukuku profesörü yaptığr 
istatistikten ne netice çıkarıyor dersi
niz? Şunu: 

Bu madde kanunda kalmalıdır, fa· 
kat protestan kilisesi esasları da göz ö
nüne alınmalıdır. Katolik mezhebinin 
Dogmalan, seremonileri ve fidetleri da· 
ha çok olduğu ve daha ziyade tecavüze 
maruz kalabileceği için bu mezhebin 
eaas tutulması tabiidir. 

İşte, 20 inci asırdaki bir ceza pro
fesörü alman ecza kanunu üzerinde bu 
mUtaleaları yürüttiyor. Orta zaman pa• 
pazları bize gıbta etsinler, 

* Vest!alya'dalri Hagen şehrinde bir 
cemiyet kurulmuş ve bu cemiyet tara· 
f ından, polisin de müsaadesiyle, öliile· 
ri yakmak içiq bir Krematoriunı inşa 
edilmişti. Fakat polis cemiyete "inşa· 
ına izin verilen bu binada cesedlerin 

yakılmasına izin verilmiyeceğini" bil· 
dirmiştir. Cemiyet bu binayı canlı zın· 
dıkları yakmak için yaptırmadığı ve 
bunu yapacak kadar koyu dindar olma
C!ığı için dahiliye nezaretine müracaat 
ederek ölii yakmak müsaadesi istemiş· 
tir. Nezaret Prusya hükümeti ana ya· 
t.ısının 10 uncu maddesine istinaden 
Krcmatorium'dan istifade edilme ini 
lıilamüddet yasak etmiştir. Bu madde 
öyledir: 

"Umumi asayış. nizam ve emniyetin 
nıuhafazası ve halka veya ferdlere ge· 
lebilecek tehlikelerin meni için icab e
den tedbirlerin alınması vazifeai poJ). 
e aiddir." 

* 1907 senesi 19 ağustosta Gumlinnen 
\lalisi Stockman muallim Leipacher 

hakkında inzibati tahkikat açılmasına 
karar vermit ve derhal mumaileyhi i . 
ten uıaklaştırmı tır. Ayda yirmi lira 

kadar bir açık maaşla ailesini g~çindir· 
anck mecburiyetinde bırakılan mualli· 
anin kabahati "'tedris hürriyetini suiis
timal'' etmekti. Mekteb müfettişliği 
\Pazifesini de yapan Vicrhuff adında 

bir papa t {ti lcrinde bu muallimin 
okuttuğu tabiat ve coğrafya derslcri
ııin din derslerine uygun olmadığını ve 
bunun için çocukların iymanını sarstr
~ını raporunda yazmıştı. Aynı zaman
'da bu ••papaz müfettiş" muallimin ga-

2etelerde neşrettiği hür dUşünccli ya· 

Çevircıı: S. AL1 

zı1arr da top1amıf ve hükumete vermiş
ti. Her şahsın di.ı§Üncesini serbestce 
neşrcdcbileccği ana yasada tasrih edil. 
miş olduğu halde bu yolda bir ihbara 
hükümetin kulak asması, hattS buna 
dayanarak harekete geçmesi sarih bir 
.kanunsuzluk değil miydi? Bunlara 
rağmen muallim tahkikat neticesinde 
meslekten çıkarılmıştır. Derste yaptı· 
ğı en bUyük cürüm, çocuklara İncilde· 
ki hazreti Adem ve Havva masalının 

yalan olduğunu söylemesi idi. Eğer 

bunu yapmıyarak cennetteki yılanın 

sözlerinden, bu yılanın nasıl karnı üs· 
tünde &ürünmeğe ve toprak yemeğe 

mahkum edildiğinden bahsetmekte ve 
tabiat derslerinde bu yüksek ilmi ço· 
cuklara sunmakta devam etseydi her 
şey yolunda aayılacak ve rerini muha
faza edebilecekti. 

ı~ 

İzdivaç merasiminin kilistde ve pa• 
paı:lar vaaıtasiyle yapılma ına 8 inci • 
sırda baflanmıştır; fakat 1300 seneleri· 
ne kadar Almanyada papaz ız da evlc
nilebiliyordu. Trubodurlar devrinde 
bile kilisede evlenmek, yerleşmiş bir 
adet haline gelmemişti. Nişanlılar iki 
sağlam şahid huzurunda birbirleriyle 
evlenmek istediklerini söylerler ise ka· 
fi idi. Bu medeni nikah kanun nazarın• 
da da muteber oluyordu, 

-~ 
Zifaf merasimi aleni olarak ziyafet 

salonunda yapıhrdr. Hatta çocukların 

bile bundan istisna edilmelerine imkin 

yoktu. Kırat Rudolf von Habsburg'un 

kızı Guote kendisi gibi bir çocuk olan 

Bohcmya kıralı Wenzel ile evlendi· 

rilmiı ve her ikisi bir yatağa yatırıl· 

mııtır. Müverrih Ottokor von Steier'in 

anlattığına göre gelin sabaha kadar 

bebeklerinden, güvey de beslediği şa· 

binlerden bah etmişlcrdir. 

* İmparator Oçilncü Friedrich 16 ya· 
şındaki Portekiz prensesi Elconorc ile 

1452 enesinde Napolide evlenince • iz· 

divaç papa tarafından ktcdilmi ti • 
zifaf merasimi bir takım güçlüJller do

ğurmuştur: Friedrich bu merasimi Al· 

manyaya saklama istiyordu, fakat E

Je,onore'nin duyduğu beğenilmemek 

korku~u ve kızı beğenmediği. takdirde 

onu burada bırakmanın, Almanyadan 

geri göndermeğe nazaran daha basit o

lacağı dilşüncesi, i i Napolide hallet• 

meğe saik olmuştur. Napoli sarayının 

burük aalonunda bir yata kurulma , 

evlilerin üstü büyük bir yorganı ör• 

tülmüş ve sonra yorgan açılarak her ı

kisi ofraya davet edilmiştir. 

Almanya prensleri ara ında bu adet 

on sekiıinci asır başlarına kadar devam 
etmiştir. Zifaf yat.ağı merasim salo· 

nunda kurulur ve genç evliler yatarken 

aynı salonda sofralar hazırlanır, sonra 

her ikis.i davullar ve borazanlar çalına· 
rak yemeğe davet edilirdi. 

(Sonu var) 

• 

" Yeni a.lm.an jesti karsısında fransız gazetelerı ,, 
Alnwnyanın mkcrlih müod etini iki seneye çıkarmak sureıiv le dihıyanın en büyiik or
du. 11na salıib olma ı key/iJe ti Jransızların yeni bir harb ifui malinden duydu klan endi
eyi bir Irat daha artırnıı~tır. Fransız gw;ı•telerinin c~ağıda huliUa ettiğimiı ne§riyotı 

hu l'1ıclişenin i/adeıi olmal; tadır. ..ııı
Birliktc 90 milyon nufusa defıcd Askeri lmuııeı mınxızencsi 

Figaro gazetesinde Lııcicn Romier 
alman ordusunun hangi gaye uğrunda 
kullanrlacağını tetkik ediyor: 

Yeni alman ordusunun kuvveti, garb
ta, Fransanın derhal hududa göndere
bileceği kuvvete müsavi ve arkta Ma· 
cari tanın de yardırniyle, kUçUk anlaş· 
ma ile Rtısyanın Almanyaya karşı çı· 

karılmaya hazır bulunan kuvvetlerin· 
den çok üstün olmak Uzere hesab edil
miştir. Şimdilik İtalya ve Polonya he· 
aba katılmamış görUnUyorlar ... 

Blum kabinesi kadar ağır mcsuH
yetler altında kalmış insan nadiren gö• 
rülmüştür. Muhakkaktır ki nlman gay• 
retinin gitgide hızlanan terakkileri 
muvueneyi elde etmek için aynı ölçü· 
de bir gayret icab ettirir. Şurası aşi· 

kardır ki bundan böyle, diplomasi, i . 
teristemez kuvvetler arasındaki bu 
mad<ll muvazene davasının hakimiyeti 
altında kalacaktır. Şurasr da aşik~rdır 
ki bu yarışta taraflaı:dan biri kolaylık· 
la ötekileri geride bıralursa .zamanın
da bir faydalı müzakereye eirişmek 

miımkiin olamaı. 

'Alnuın~·<1 ile "~itlik 
L'Ami du Pttuple'den: 
Her şeyden önce artık eskimiş bir 

ideolojiye nid ne varsa bir kenara koy
malr, ve silahudanma çılgınlığı lehin· 
deki her ti; il propagandayı, her tür• 
lü hareketi, fransı~ emniyetine, hudud 
boylarında yaşıyan fransı.z vatandaşla· 

rının hayatlarına kaflr cinayetle itham 
etmeliyiz. Böyle bir hareket birim ta· 

• rafımızdan bir korkaklık itirafı ve bir 
ihanet aUimeti olur. 

Sulhu korumak için gerekli ilk şart, 
Almanya ile eşitlik dairesinde konuşa• 
cak vaziyette olmaktır. Bunun için 
memleketimize manevi kuvvetini iade 
etmeli ve onu gerekli olan maddt kuv
vetle techiz etme1iyi.z. 

Manevi kuvvet, millete söz geçirme· 

sini bilen, ilahsı:danma propagandası• 

nı yapanların kf'ndi ini na ıl mezbaha

ya ürükJediklerini ona anlatabilen 

kuvvetli ve enerjik 

mektir. 

bir hlikümet de-

1917 de bunu temin için Clemencuu 
ve Phain kafi geldiler. Bir sene son· 
ra. Poch'un dehasiylc zaferi kıuandık. 

Sonra maddi kuvvet. 

Mademki halk cephe i yollarilaki 
tehlikeli virajları düzeltmek için mil

yarlar bulmuştur, elindeki kredileri 
milli emniyet ve sclimct eserine sarf· 
etmesi herhalde kılhca bir hareket O• 

lur. 

Almanyanm açık olan askeri üstün· 
lilğü günden güne kuvvetlenirken, ço· 
euklar gibi yalnız laklakiyatla mı vakit 
geçireceğiz? 

l artlımltı§ma politilwsı 

Oeuvre gazetesi de, bu silahlanma 
yarışı esnasında, yardım/afma politika
liımn gömü/muş mü olduğunu soruyor: 

Fransız milleti, ne de olsa, bUyük 
ekseriyetiyle reyini bu miJJetlerarası 
mlidafaa poJitikası lehinde kullanmış
tır. Halk cephesi hilkUmetinin, hadise
lerin icab ettirdiği emniyet tedbirleri· 
ni ihmal etmesini kimrıe t11vib etme%. 

Fakat gene Cenevreye doğru dönll
yoruı:, ve sağcı yurddaşlarımızdan, bil· 
kümetimizin gayretlerini önceden bal· 
talamamalarını ve tarafkir polemikleri 
uğruna, hlikümetimizin eayretlerini 
takviye i~in bizimle birlik olan yaban• 
c:ı milletlere hücumlardan vaz geçmelc· 
rini iıstiyoruz. 

Si/alı; ı:kmnw 

B. Blum'un orgsm olan Le Popu
lair~. umuml bir silahsızlanma sıyas•· 
sının fayda/arma inanmakta devam ~ 
diyor: 

Bu, tek çıkar yoldur. İş görllndil· 
ğünden daha güç olsa bile, yeniden o
na giritilmeli ve gayeye doğru sebatla 
yörünmelidir. Her devletin elametl, 
bütün devletlerin bu mevzu etrafında 
görüşmelerine ve anla§ınalarına bağh· 
dır. Bu görüşmeye ilk önce iştirak et· 
miyecek olan devletler de hadi elerle 
sürüklenerek eninde sonunda bu ıilah· 
ızlanmaya iştirake mecbur kalacaklar

dır. "Almanya ile •eya Almanyasız" 

formUliyle bstedilen mana da esasen 
buydu. 

Hemen bugUnden organize bir aulh 

1 ine girişmek fırsatın malikiz. Lo· 

karno paktına dahil bulunan mit'etler 
toplanmaya davet ediJmişkrdir. ve Al· 

manya görü,metere iştirak etmeyi k;1· 
bul etmiştir. Silahsızlanma kon{eranıı. 

larına yeniden başlanması hususunun 

ruznameye girmemesine artık imkan 

yoktur. 

Mitinglerle, toplantılarla, her vuı· 

tava baş vurarak, hUkümctlerden bu· 
nun tahakkukunu btiyelim. 

K<1r~ı bfoldar 
Petit /ournaldı }ean Longuet de 

diyor ki: 

"Hürriyet ır.iperleri" ni müdafaa e· 
d~nler hata etmemelidirler. Fakat has-

mm kuvvetini de ekseriya yapıldığı 

gibi fazla müb leğa etmeye mahal yok· 

tur. 

Ne de olsa Avrupa'da faşist devlet· 
ler ancak 120 milyon nufusluk bir küt
le teşkil ederler. Demek oluyor ki bun· 

Jarın karşılarında 400 milyon avnıpalı 
vardır ki, birleşik oldukları takdirde 
ezici bir ekseriyet teşkil eder. 

Avrupanın iki büyük demokrat dl~ 
i dışııı 

olan Fransa ile lngilteren n ff.il' 
f iıtııt mamiyle demokratik ve aş f{otJI" 

lif olan devletlerin (Belçika, tlfİSff 
da, Danimarka, İsveç, NorvtÇİspıııY') 
Finlandiya, Çeko Jovakya. 

11 
bil' 

nufusları cemedilirse 80 ınilY~~yollı ~ 
Jur. Almanyanın nufusu 66 ını ,t<Jrf' 
taly nın 42, Macari tanın 7, Atf'J 

nın 7 ki ccman 121 milyondur· ... ti 
• daP"" 

Demokratik karakterJerı ıııtııfr 
&arih olmakla beraber politik• ... r.fl' 

\f( fı .. -
atlcri dolayı&iyle İngiltere 1 ol.-

htcıııe _.ıı. 
nın yanında kalmaları mu 18 ,,... 

12 milyon nufuslu Yugoı;JavYa. Yo° ıı 
yon nufuslu Romanya ı.'t SO rıııl ..ıı ~1' 

·rrse D" 
fualu Polonya da ilive edı 1 ·ı'r 

dı 1. 
yontuk bir yek<in daha elde e ~ _. 

• k. bU 1cilÇ I' Fakat lıJ~ Uphes1ı ı ııııt 

orta devletlerin Pari ve Lol'I \ı ., ' 
. . fafl ~ 

rafında toplanmaları ısı~,. 

Londranın kayıdsı.ı davran ta1"'1' 
Almanyanın tahammül edilınlı ~ı I" 

b'r P' 
leri karşısınd inanılmaz J 

termemeleri icab eder. 

k ı·,ıdio81,,V Almanya ii•tiinlü 

dırı il 
0Jall 

Syıx1caliste'luin orgaJlJ it 1'1" 
P~uple gazetesinde Harm~I şof 
yor: ard'O 

. rk ;ıt.IF ., 
Almany ealdden e ıt ı oıaııl,,ıı 

bugün üstünlük iddiasında ,,.~ıttl 
dünyaya ilan ediyor. :Meslelc ı:ıd'' 
mi, yoksa sadece mrta!izik uğrO 
kim bilir? dır:; 

Bunun neticeleri meydancl~ıııı''" 
!ahlanma yarışının bUsbütiifl "~fi d" 
mcsi, sanki dünya ekono1J1isl _J, dl' 

.. aJtlfl" 
recede silahlarunanm tcsırı 

ğilmi gibi' ,ııt· 
dalı• 

Bu hal Avrupa buhranını ııı•' 
• 'ttifş)J dt 

laştımnştır. Faşbmlcnn. 1 
00;,a 

af ediyor ve kuvvetıcnıyor. ·'-ltı1 ff 
· ted•" 

ancak ıulh düşmanlannın 16 

aradıkları bir geydir. r 
. . . h•t••' ; 

Fran11z diplomausının ""'I 
. ispatlr ı,11 

batmaktadır. Bu diploması defi 
vil harbında kendini alakadar~ iti 
şey görmemiştir. Halbuki bur ·.,c rı"' 

ıeybt J· 
rudan do~ruya Fransanın a lı'~ 
cih edilmiş bir hareket rnevıu\I '-ttıı"~ 

far" -""' 
duğunu farkcdcmemiş "eya 1,,ıP 
istememi tir. Milletterarası _;ı 1ııP - aıv 

karşı gösterilecek her z.if ın #'Jd 
d·dJct 

yeni bir taarruz, yeni tc:h 1 

fini unutmuftur. 

ıı:====-----============================================================================================================~--a~şl~ 
N.:d • 5 O Tuhaf bir tesadüf, kumsalda dişi bir fok ka, ne ayıya, ne balinaya, ne köpek balı gına, ler. Artık beyaz fokun cam sıkı ırrıag 

C~NGEL 
Yuan: 

dudyan.ı J:Ul'Lt~G 

Ki TABI 
Çeviren: 

Nurettın ARTAM 

Kotik, bıyıklarını büktü (bu bir güzellik 
alameti idi.) ve dedi ki: 

- Ben, kumsallar üzerinde uoğmuş bi .. 
ricik beyaz fok""Um. Gene ben, siyah ve be
yaz, foklar içinde ilk defa soydaşlarımı yeni 
adalara götürmeyi düşündüm. 

Bu hadise, pek hoşuna giden Kotik, o se
ne Novastoşnah' kumsalına geldiği zaman 
annesi Matkah, kendisine artık hollusçiki
Jikten cıkıp büyük bir deniz avcısı olduğu
nu, omuzlarında babası kadar kuvvetli yele
ler çıktığını söylemiş, bu gezgin hayatını 
bırakıp evlenmesini tavsiye etmisti. 

Kotik: 
- Anneciğim, bana bir mevsim daha 

müsaade et, dedi, bilirsin ki yedinci dal2'a, 
kumsalda en ih:riJere kadar gider. 

vardı ki o da evlenmeyi gelecek yıla bırak- hulasa bir balığa benzemiyorlardı. mıştı: odlal'J 
mıştı. Kotik, son seyahatine çıkmadan bir Bunlann yirmi ile otu" ayak arasında _ Anladık, pekala, dedi, ön k~11 

p\1 •"' 

gece evel, Lukannon kumsalında onunla a- boyları vardı; arka kanadları yoktu. Bunun nızda fevkalade mafsaHarınız oıdug11_ y<l-
teş dansları yaptı. yerine ıslak sahtiyanla kaplanmış gibi duran 1 .. ıı.ı"' ·-ff'fl 

Bu defa batı tarafına dönmüştü. Çünkü küreğe benzer kuyrukları vardı. ladık. Bunu habire göstcnneğe 1~·,.U)'or .... 
günde hiç olmazsa, yüz kilo balık yiyen bü- Başlan görülebilecek, başların en alcla- Çok zarif reveranslar yaptığınızı go e• ;fi' 
yük bir morinanın dolaştığı yerlere düşmüş- caibi idi, Derin sularda kuyruklannın yor- Fakat daha ziyade adlanmzı öğreııfl'l 
tü damı ile muvazenelerini tesis ediyorlar. bir- _ _,.ı,Jt · , yorum. Y"". 
Bunların bir hayli ardından gittikten son· birlerine karşı eğilip bükülüyorlar, o zaman Yarık dudaklar oynadı. kıvrıldıi ıı.,;ıJı 

ra yorulmuş, ters yü1ünc dönerek bakır ada- ön kanadlannı yüzen bir insanın kolları gibi kOJl\l~ 
lan yanındaki kovuklarda uyumağa gitmiş· hareket ettiriyorlardı. yeşil gözler böKtı. Fakat bene 
ti. Bu sahilleri gayet iyi biliyordu. Onun i- Kotik: lar. 
çin gece yansı deniz otlarından bir yatak ü- - İyi sporlar, efendiler, dedi. Kotik; de de:t'' 
zerinde uzanmken: Büyük gövdeler, gene eğilerek ve ön ka- - Siz, gördüğüm mahli'ıklar için darı d' 

- Bu gece meddücezir fa~la 1 dedi ve su- nadlarını sallamakla cevap verdiler ve tek· cadısından daha çirkinsını.ı, ded1• 
011 

yun altına inerek gözlerini açtı ve uzandı. rar karınlarını doyunnağa koyuldular. Bu ha kabasınız da. . bil' 'I 
1 

O sırada birdcnbiı·c bir kedi gibi sıçradı. esnada Kotik, bunların üst dudaklarının İ· o a.nda, birdenbire, kendis·i·he01•
11~.~-ıı.~, 

Çünkü oradaki büyük otların arasında iri iri kiye bölünmüş olduğunu gördü. Bu iki par· b ... tl ... 
bir takım mahluklar görmüştü. şında ıken aygır adacığmda ırı 1 ı. 1'1 

ça, bir deniz nebatını koparmak lazım gelJ1- IJ rııe" J1 
Kendi kendine: ~ · ı k k d S söylediği söz hatırına geldi. e ,,tl ı gı .ıaman açı ıyor, te rar apan.yor u. on· d . d lah . . h3 V'"" 
- Derin denizdeki bu iri mahluklar da ra ağJZlarını kapayıp yiyeceklerini iğneme- enız aygırın an t a çın<•n ·: jJı 

kimler ola? dedi. ye baslıyorlardı. görmekle nihayet, aradığı d .. rııZ 
Bunlar Kotik'in evelce gönnüş olduğu - Acaip bir karın doyurma ~ekli eledi bulmuştu. 

şekilde ne aygıra, ne deniz aslanına, ne fo- Kotik ve bu iri yarı hayvanlar teJ.n ar egildi-
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(Bqı J. İMİ ıaylada) 
lettenin bahriyeli elbieeıile bir fotoa· 
lefiıinl kulüp için imza ettirdi. 

Biiyük müafirin latonbuı 
polWu Uıi/atı 

Bu ıırada llajeıte, maiyetınde bu· 
lunan atqe komcniyal KoloneJ Woodl 
Ue konuturken: 

.. ._ Dao ÜfMI 7;41,._ ,,_,.ııo 

lez~ım ~ unut.,.,,...-. •• ..d
pm g•n• o Y•m•lrt•ll l.urlıa buyur· 
mus lard ır. 

Büyük miaafirimia lnılilpten a<p 1· 
autlar ve motorlarına .roına U.Jeıllat 
lıtanbuı Bamlyet Dlrelrtlrl • SaHll 
Xılıc'a : ''- Sizden ve l.ıadııl poli· 
aind•n çolr ıwmou1'u& .. demitJerdir 

Maie•te Erı"'"'l ,_..cı. 
Tekrar GraftoD llieloftltl' Wn.,._ 

lakeleden ayrılan ...... dl mildir BP 
tutruı yatma _.,. ..... C
Reiaimla Atatlrk'e ..awd olmuflar •e 
)antları Enutnıı yıuadan eeyretmlt
Jcrdır. 

ln11illa JiUhalan an.uuNla 
bir,..... 

Maıeatt bir aralık Nalalia'e .. ...., 
liri fUiJwıın yarıp ittf.r&k ..,ıe.d.. _.. 
rlnl vcrmlt ve yattan indirilen iki ftıl
b yarlf yerine ı•lmiftir Bunları 11.'ıL 
lis torpldolUmdmı ... Od ... da· 
.. takıb ttmlt" at lıalilb ftlikuı 
~adi .......... ,...,..........,. 
tfetkcde Wriocilill Nalllia'la JlfÜ ~ 
llbu, lklndHil toQIAx&"• ~ 
irin lnımuı • beJU flllllul lalı~ 
br. 

Büy#Uc .ı./fr ~MdJr• 
~,,., ...... 

Yaaflarla .... .. ..... Jktainl 
" ........................... tH 
............. " Atatlrk .at 17,IO ela 
1aa1Ua alksflan H bitin denb ...nala. 
1ının ıUrekli dOdOk 1e1leri araaında 
'Jıorya•yı barekt etmlfler n uat lLll 
t1c karaya çıkarak ........ c1elabeWae 
lnmiflcrclir. KeHlleriM 1.-t t.lal. 

BB fUlırl Kap. Tnfik R6tttl Anlt 
ıeneral Khim Oalp, B. Celal Ba,ar, 
Londra btiyUk elçimLI B. Fethi OlrJlr, 
lıtanbul ntlal ve Lord Sc on reflllat 

etmekte ldllu 

MaJcttc" Atat6rlı: Flor,ada k&fkc 
prmitler " içeride ,adlktcn IOllrl 

tekrar çıkarak Jiirüm11• bqlamıflar, 
bu arada cmnur nllimls biyiik mıta• 
fare bul lsabat wrmiflerdır. Oraya 
toplamml bulunan balk liri devlet rcl• 
.ım. uua una alkqlamı,trr. Ma,eıte 

n Atatürk bu luu dolqmadan sonra 

tekrar lrötkc cirmiflerdir 
floryaclalri ,,....,., p .. 

Büyük milafir prefine Atatlrk ta
rabdV' ftrilla lılr Mideyi partide ba· 
1uua -jette .... , J0.30 da FWyadaD 
_,. .......... ralr N ...... ,_ dönmilflerdir. 

Kokteyl partide batbalcan ismet in· 
IDti. dit ıflen büanı Dr. T. R. Ani, 

ekonomi bakam CeW Bayar ile Londra 
büyük elçimil Fedai Okyar •e elif be
bnbtr 1cnel 1ekreteri N...., Mene
meaıcioilu buluzraıJvdlr· 

,,.,. ~ Aanlted 

Kani. 11at n ıo da cumurreitliilM 
....... butUll trenle ViJUl9.,. ekmek 
üzen letanbal'a ~· 

Trene Sirkeci l8tlwJODuaclan binen 
majate, bunda Atadlrlı tarafından u-........ 

Atatlrkln nf4bdndc bqblbn t .. 
met ı.a.a. .. .,. iç ifled babnlanyle 
... mldlfee H UoDom' bebnlan, or• 
.............. Altay, lauınhul Yali 

" •a1ı •1• nlll M.Wldla OetlDdıtl. 
ı....... • • c .... 17 .. , Hds 
ftfHf ................ .... 
Oba .. 1lur .. , , 1 •• ldlla: 

CJdllııl IRIJına .. 1111.• 
,.,. pleD ,...,. ...... lfilDl ...... 
..... JIP JIP hallr kidelerinin en CClf" 
bn walıtlratiylc brplanmıt o1an ma
jeatcDin. biiyilk önderimi& ile vedalat

....,. .. •tzllllt ................ 

.ı '*...,. ._... ıısı 'ıdr,. 

Deniz yar larının teknik ne iceleri 
J lıtanbul. 6 (Telefonla) - Buıifn 
ffatmedi Kıral Edward VllI ve Cumur 
•11••1 XaaaA1 A_.,k'tba ltmurla
rl)'le M ..... ,.,.._ ..... ,.....,.. 
anı telmilr. neticeleri ._.ı.rm: 

Bit ,µ_ı. ilaıdl ,,,_.,,,., a1#Ul4•) 

8lrl9clı ,. ........... 
ltdec'I .. , .... 
o~·a..... 
...., (4nl• ..,. -.lıuM ..... 

J.rl ....... ) 
Y-. pne ~ kiktM 2 _...,. 

Mrnld ıehtiii halele ı•·Mırayı ~ 
lıt a8ndil0nden dhlııalif1e ~ " 1 

11umarah klk birincl. 4 a..mrü• c1a 1-
llncl oldu. 

lkl çılte iluıi (iallpkr annad•) 
Ba yarlf& altı &ebe strctl. 
IUrind • Glnq. 
lkiadı Beykoa. 
Uc;Oncll: (ialataunv. 
AJU çifte fibtt"' C•••- elralı 

lrurnd• 

Birinci: Yaft.I. 
ikinci: Hamidıye 
»4nıı• kla.Ii (B.,a•lar ., .. atlı) 
Yarrı • a 1(1114• 1•~ 
Birind • ıreoer. 
lldnci ..... 
r.u.,,. ldtıei prlfl 

Bu yarı'8 Aaadoht " Rumeli "'"
1 

llyelcf\ prdl " AnMohı bfrhw'f ı• 
B~ filtt llllb (H•,,.. elr 

aramda) 

Blriad. JlecYite 
lkhlcl. ıt.-S,.. 

... ~ ,,.. (4Hlt llrt -·-' 
'-'-•l•ıl .,.,, ... , 

Birlnd ı numaralı. 
lkhad a muneraı 
F..J te lilıtı (dona,.,,.. •lntlı 

tan ulu temalJ edec 

heyecan uyancbna bu JU'lf& •Jhlllplet 
en lyl eldplerinl •kll-'flardı. ~ 
taraJ, p~ Be,kos. Olnq, AJ. 
bDOl'du " Amclola nltplerl lttirak .. 
eliyorlardı. Amdolu daha betl•~ta 
dlablifye ectllcH. Gcçeu tenenba pm
plJoau Güatuarayla Bcykol araaında
W tttıia Wr llln .. Wetl 10DrA Beyhs 
5.S1 dakika ile Wrlnd. Getau.ray S,41 
tlıak9ııa De lldllel ve feocrbahfe lcl8C" 
olda. 

.. wtW ... ile Jnıllpler arMm .. 

ld ,......_ Wıtlll lllD boparllSr ıı ,.. 

ftala .,..... ·- ·.ı ~ 
tuaakualMhtı ............ nea.. 
netin de llb.-r ,........ lldMI ,eNi ... 
Jerlni illa etti. 

AIU f 'le. .,._ ...... ( pnlı olNl
ı.r.,..., ı) 

Zt•ldi" scwa bir P'lrebek•n ... 
ra adalı Dunun kaptaıua .-..... W. 
rlall. a..ıı ,_.. H8*yfn bpta. 

amiri ikinci ıeldl 
/a 'illa l1Ublar1 .,.,, ... 7U'f • 

Nalalinle ona refalııat eden Ha 

...,..Wr w ~Udter ................... ,. ... ...... ,... .. .... 
bMMI ....................... .. 
lılad iıl6I. G•W Al S.W h-ı 111 
ra lıinl' ..,. He Wrledlik 
..,,......~ ,,.., ,,,,. ••• ,. ( u,., .. ,, .,..,... 

.. ,...,.p11......,oı-.ve....._ 
de ik\ftdlUI tpa lıtt ~ ...,.,. ... , 
,.,aıclıldaıe H111A DCdccde Sniplılaa 
Bekir nim ..... w ...,.,. 
Emla '*' ........... iki -.. 
ta. 

u it ,.....,..... -~lan ın.. 
pa ve .-.ı,.ı.rı D__. Babın B 
Celll .. ,.,.. ...... PallreMil9 " 
Alilllid ............ .... 
y.,,,.,, ,., ,ı.. \ .... ,...... ... ~ ...... 

d yam cdtrkee lloü açıklar da 

ULUS 

8a an larkh..m 
Atlantiği geçti, faka 
tayyaı.-esi harab oldu 
Nevyorlr, 6 (AA) - ..,.. Beri 

llarkbam Jeai llkoçyada lrAia .....,.. 
...., .... cbart IW'ett• ,er• lıı 'ıtlr. 

,..,,.,.... &a,an. Kap-~.,,.. 

re lnılMM wr teı1i.ı ~-- •na
nnln mü olmut oJcluiUDU. ancak ken· 
6iala -ı " ..u.. bulundupnu ,.ı. 
au, y&rinUn bazı ,_kc'lnden benlen• 
611ilnl blldinnlttir. ----
AWSTURYA'DA.c 

Iıral Leopold Tlrol' • Wdı 
Viyana. 6 (A..A.) - Milli mriam o

fflL Be19b lurab ~llac6 Lup ıll t.-
~ Kienabt'a &itme4kD ... A.-.. 
....,. tlrolhde .. llaftıl .... M ..... .............................. 
INGILTUl&'D& · 

Wlfiu...,_.lcb_,.,.... ,.,..,.., ,.,..,,,.,.. 
Londra, 6 (A A.) - Sici _..ftller, 

PUi9tlne piecelı ID lrunedll 11 eJlll
de ft ldWI kanetleılll .. IJ .,.... 
lqlltenden hareket etecelW WWirl
prlar. 

Ger.,_ • ..,.,. 
Kudtta, 6 (AA) - a.,wt 
llqbur tahrlkltp Peni BeJ'la bu 

rı,. ıelmeal kanpldddllna ••••• 
bafbca ICbe!Ji oJuô .~. 

Tabl7e Jata1an ı&d1Uillll 1 "nlll P'-
alnllii arttardaia bDdl~ 
Cal eyakdnde .,... ,eri ,,.,,,, 

Londra. 6 (A.A.) _,,_... ... 
nmua ........... teldffl .,...1ne. Gel .. 
,U.tl ...ac maamdlı &lıCe ..,... .... 
........ '"" .... ,_.Jı .,.al ko-
1111 ı• tsbl prızn'I tOd LelMlra,. 
ı•d ....,.....! .• 
.............. r.ı•h•• ,,.,._ ,..,..,, . ....,.. ......... 

fanlhay, 6 (A.A.> - Kuanpi meH· 
ininin halli hakkında selen mütenalm 
haberler arumda. Nanldn •~ Kanton'· ....... ,.. ........... " ..... 
ft K....pl ........... , ............. .. 
_..W.pbJılr• .. ..... 

Mil.UTLU CElllY&ft'NDE: ....... ... .... ,,,,,,.,..,.,. 
<:enene. 6 (A.A ) - ....., ... 

Jeti ........................ .... 
IClfll rcalrtlr Kemlle. llH • 17 ....ı 
....... tayin e4ecelrtir. DMa. p.cu. 
1d .,......w Ilı.... •=11ebetlcıin 

·~ en riyacle Mehan ml\Atde 
_._ .ud. lılriıll .......,. " ... 
mJerin kollcrell .-.ım hülaada 

te ........... --. 
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lrun alındıktan onra 
en bastiene de taarruz ediyorlar 

Aaler/11 •llnd• •la• Ha.U'11111 ,,.,.,,.,.,,. 'Tartli..ıe .Uı.J•ıi tanun 
hrfllam•I• ba•ır 6 ir mide hkll,.rl• 

(Bap 1. IDCI aylada) 
faftlnnaktad~ Franau pntedltd I· 
le batka ya'-ca ~ fotos· 
raf •• sinema ....... lerladee fÜriD 
itPHnde hasır ......_, olanlara , ..... 
aaa memurları tarafmd8a l'nllM uaı~ 
na ı~k imi ftdlalltti11 l.,...,.ı 
brüolunda •ntral lloln• ulsnhrl 
alllh oynatmakta, remalnarl •lam ..w
ınekte, muaaffer s•lamt oMukllr ..... 
dolayı cUrilltll nam.yl ... lt 9"1at
leıinl Llhar etmtktectirltr. ~lar 
film ttftri,orlar, ıllrerler sinema ob
jellttflnln •haama pnnel• pllflJor
lar ln1anlırda lratıyea rr~lulı ~
imi ıörilnmtmektcdlr. .,..,., ,........ ......... 

Aıkerlerle •mc•'""t •hl olan A ... 
mıda de Frano1• bmaa bereli 1rJde 
llıtlere, otomltnlJılrler ft tMk1ara 
nttıum.ktada. ~laNa ._ .... 
ftrl,et brfı•da .... .,.,. .... 
Nrlerlaüa ....... ftnlJOl'llr, ...... 
laprorlu. OMlcltata lld tarafında bu
._" J•pncla brtalmut olan CY• 

ler, ,.,_." talnft; ........ Her 111 
kmlmıj. ne .., ne J01t ,.,_ ....... 
pencerelerde cam blmam ... kapılar 6 
kUIUp yık1lmı9tır. Duvarlarda kurıun 
bleri ct'rUlmtlıttdir. -----.... Xo1aa ... , .......... dl wr -•n __ ._.._ Hw hepe& 

de yanpı fellketlne .......... olaa n
lerden cfuman ~ılrmakta ve draftan a
nana tüfek IHleri ıelmektedır. "Bıt
larmmm lberlnden ob&aJer 11bk çala
rak ~lyor Ye Fontnbiı ile Guadclup 
ır.leld iacrınt dUftlyor. Behobiıdı ba· 
taryılu. Guadelup bletlne ı&Ule ı .. •t tttlnntfe •il'lflJOI'· 
~. '•...,.ru 

·-~ Hende,, 6 (A.A.) - 1i8M1i Gulpwa 
•• .,._ ...... IMaluaua 6.000 Wdea 

- .... "" ... ;.Mrleri ... .. 
...... ,.., " prl ..... lannt ... 
....... ~ Mrebt ellniftlı. 

T..,...... ...-Jfteii. ika 
... taraftarltrıma ...... ki .... 
wmedaia ileri ı-ellledıll ana ...._. 
..... ~,tcetl aaıuıa.ktadrı 

l•dlMdlet ,........,,.""" .,,,,, ... 
Hendey 6 (A.Ae) - Hnu aj..,... 

nm mubab4rl. bal~ılar cepheıi millal• 
rbain dCln alıp• Guadelupe kal .tnl 
teıtıe4enlı klSti1ı bir ... Ue l1nnaa1• 
utımmt olduklannı bildlrmektedar 

bmWcDer, lalt tir -••ete ... 
nar llılml•a MM 22 4e PontaraWJI 
lflaletmlflmlr • 

Din pct ........... .... 
topC1I .............. ftll· 

OarenOdlliat ı"* ..,., ....... .-
• Mt ... lflade dlerlade nida • 
nlı •a..r IOO lı:lflJl W.. etmlt*• 
411r • 

HendcJ, e (A.A.) - llnM ajama 
..... d düiMlellbld idili •t ....... 
JaiwaflDdaa• ..._.. __ 
... a.adll .. lırdh'ı' .... Mit • dl 
lnna ... ,..,. tMf emele ...,., .. 
..tuau wwır..ektedı Aancrta a. ... 
........ ıintle twnll ~ .... 

drilmektni Poo.....W. lnm " Btı... 
.... da - .. ıllıtn hll"'- MlnDek• 
dk ~il .... oJan teb rltrl ltpl • 

lınanel ldUll,_. enlledtlmlftlr. Bura 
pelr Jaluada ttlnwı tdUtcelt ...... 
oluıumktMn .... '-Jet" ...... 
dldMWr•I •wtewus..._.. 
• ...... h .. , ... ,. 

,,.. .... _ 
..,., .. Tolı•ade 11auı bula ıu,tut 
Allruarıa bup alim olanacata • ..., 
hakb1r ıarUJmelıtecHr lbtlWcller .. 
ıafmdaa ifPI lll1ınlt olan ulrert ftll• 
nin 1anyı, .... ı.,ın tahrflt ....... " 
lçlndelrller bir ,_.ıtı ,olun«laa Aıır. 
wa •IUlllllflu*r H11rlıaet .. _., .. 
lenAl~ı1111d .. ..._ 
dir A......_ 'lnaİetl 1olı ..... 
111 lnııl.S ele ....,, o .. uttm a' ıra 
..uta 11tt1=z1 .. olan lale• .. ,,.. 
•lal. .Alh•• ...... ufak .... ,.ne: 
..... lf .. F llUdir. h ............................... 
... , ...... , Mit llDdeabtrl 
.........,., ..... _daraua ...... 
... oW .... _...,.t 
J.u.n,. Mal....,. 

ıiüınenael.n lc6t 
Malapdan WldirihHline ... • .._,.._.. va._._...._ ...... ... .... ..........o, ıı,.ptmetlal ...... 

-ır için Wr Hid1' ber111ftı ......_ 
tir. lnfllü lllr tren seçerken -
l'lmit •• tren ,unrlaıup ,....ıa. 
•ı•tar 11mt1n, •I b1an1an el M. 
balan ile htiarm •tmi•lerdlr. Millalcr· 
den yılnıı blr 1dfl aımu.t0r Karnın 
dan ,.,.u. .. ..._ tenm. hattüane. 
de llmllttür 
11sw ... _ı.,...derüdıt ••• ._ .. ..,. .... ..,,.,.,.. 

lladrhl. 6 (~.) - ..... --
lllialaablrlnıılcaı 

Hlklmet bnttlcrinla ...,_ 
...._ muvaffaldJetler elde ..., ol-
..._ ........ ıMecBrler ... fhrn• 
let T...._ dil ja ....... .... 
Wl tMrrua lallerl ,.,.. ... ............................... 
tolı ftlr " •P • •' ıl ....... Cu-
...,., .. A--. din ...... ....,. 
Plmlt" aa1--.fmclan cOfha allrat 
ı.rı.~. 

En nıUkf'lr._. fnıwetlerW ...... 
ltmlt~W. ..... ftclr .......... 
•Pfmtlu• c1eı... .... 
... .._ •n ... 1u .. ,..... .., .... .-..: ........ 

---'llı•llr ..... ..,.. 
--~ llUarıa~ ...... .... ~ ... 

,, 
91Clı leen 1M m~ lhı Wn iladW. - ... -ı~ ,.._. 
ddeta ancak 8ıtı ,ea Mfl lralml;* • 
IJIMftı tl era lea le._drie Wleda 
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SAYFA 6 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODURLUCU 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI 

7 eylul 936 guniınde kapalı zarfla satın alınacağı 20-22-~4-26 
temmuz 936 günlerinde ilan edilmis bulunan 350 ton elektrolıt ba
kır 150 ton hususi platinden saç, 10 ton fo::.forlu bakır ve 100 ton 

' .. ~ h" k': Ü d . (625) 2-4037 elektrolit tutya hakkındakı ılan u ums z ur. 

150 TON HUSUSİ PILATİNEN SAÇ 
10 TON FOSFORLU BAKIR . 

100 TON ELEKTROLİT TUTYA 
350 TON ELEKTROLİT BAKIR . . 
T h . d'J bedeli ( 162500) lira olan yukarda mıktarı ve cın· 

a mın e ı en Müa·· r · .. at nalına 
si azılı malzeme a keri fabrikalar Umu~ . ..ur u~u 1 

y · 19 10 936 taı·ı'hindc nazartesı gunu saat 15 te kapalı 
komısyonunca • • r bT d 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname sekiz lira 13. kuru muka ı ı~ e 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temmat olan 9375 .ııra· 

1 havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 e kadar komısyo: 
y ı · ,. kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad 
na verme erı v" · k · · aatları 
d 1 · d ki vesaikle mezkür gün ve saatte omlsyona murac · 

e erın e (627) 2-4038 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMEL~R.1 . 
Tahmın edilen bedeli (7500) lira olan yukarda cınsı Y.azıh mal-

k • fabr.ıkalar umum mudürlüğü satın alma komısyonunca 
zenıe as en r ·ı ·ı 1 
21-10-936 tarihinde çarşamba günü saat 15 te kapalı ~a: ı e ı ta e 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyoı~dan verılır. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (562) hra (SO) kuru~ ... 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mczkOr gun ve 
saatte komisyona müracaatları. (653) 2-4042 

50 ADET ıso KİLOLUK GRAFİT POTA 
ıs ., 75 KİLOLUK GRAFİT POTA 
ıs ,. 50 KİLOLUK GRAFİT PO'!' A . . 

Tahmin edilen bedeli (2120) lira olan yukarda mıktan ve cınsı 
azıh malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma. 

komis onunca 23-10-936 tarihinde cuma günü saat 14 te. açık ek· 
•iltme ~le ihale edilecektir. Sartname parasız olarak komısyondan 

verii~;·i terin muvakkat teminat olan {159) Jira ve 2490 numaralı 
ka p 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle me~kl'ır gün ve saatte ko-

nunun ı-4153 

lm;svona m:~::~ 1::v AZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANI ... ARI 
1 _ Tümenin Manisa merkezindeki kıtaatının seneltk 39Z ton 

un milnakasaya konulmuştur. . . . .. 
2 - Şartnamesi 255 kuruş mukabılınde Manmıda tumen satın al-

ma komisyonundan alınabilir. . 
3 - İhalesi 17 eylül 936 perşembe günü saat onda Manısada as

keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltme kapalı znrf u· 

uliyledir. f' ·· k 
4 _ 392 ton unun beher kilosunun muhammen ıatı on uç uruş· 

tur. Muvakkat teminatı 3798 liradır. 1steklile.r ticaret odasında mu· 
kiyyet olduklarına dair vesika ibraz. etm~ıe.rı lazım?ır. 

s - Muvakkat teminat makbuzu ıle bırlıkte tek~ıf ~ektuplarrnı 
münakasanm yapıla<:<"\ğı belli' gün ve saauen en aşagı hır aat evvel 
Manisada askeri satın alma komi yonuna vereceklerdir. (694) 

2-4071 
lLAN 

ı - Kars ganıizonu ile Ardahan ve Karahan hudud taburlan 
ihtiyacı için unların 28-8-936 dan itibaren eksiltmeye kon~lmu tur. 

2 _Miktar, eksiltme nevi tahmin bedell muvakkat temınat mik· 
"tarları aşağıda yazılıdır. . . 

3 - !halesi kars askeri satı nalına komısyonu bınasrnda yapıla
caktır. Evsaf ve şeraitini görmek lstiyC:nlerin her .gün ve ıhaleye 
iştirak edeceklerin de belli r:amand.an bır saat e~velıne kadar tek· 
lif mektuplarını teslim etmek şartıle Kars komısyonuna müraca· 
atları. 
lVIevkil Cinsi 
Kars un 
~rdahan un 
Şahnalar un 

Miktarı 
500900 
125000 
125000 

İhale tarihi günü 
9·9·936 Çarşamba 

9-9-936 .. 
9-9-9SG ,, 

Saati Tahmin bedeli 'M. teminatı 
Lira ku 

4875 

Eksiltme nevi 

lO 
'lt 
l4 

Lira 
65000 
17500 
17500 

1312 50 
1312 50 

İLAN 

kapalı 

,. 
.. 

(573) 2-38 1 

f - Erzincan kıtaat ve müessesatmın senelik ihtiyacı. olan 
7'50000 kilo fabrika unu lS-9-936 salı günü saat 16 da ihale edılmek 
&izcrc kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
• 2 - Muhammen bedeli 67500 liradır. • 
' 3 - Yüzde yedibuçuk ilk te~inatı 5062 hra 50 kuruştu~. 
r 4 _ Şartnamesini görmek istıyenler 338 kuru muka.blhnd~ E~· 
rzlncanda tümen satın a.lma komisyonu başkanhğmdan alıp gorebı· 

lirler. 0 · dd · ·b· · tcklı0ler tek 5 _ Şartnamesinin dörd neli ma esı mucı ıncc ıs • 
lif mektuplarını 2490 sayılı artırma eksiltme kanununun 32. 33. 34 • 
lincU maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale saa~mdan 
b" saat evveline kadar Erzincanda tümen satın ıalma komı::.yonu 
b~r kanhğına makbuz mukabilinde vermiş bulunacaklardır. 

(615) 2--3971 
tLAN 

Tekirdağ ve Malkara gamizoı_ılarının a a~ıda cins ve mikda~ı ve 
muhammen bedeli muvakkat temınatı yazılı üç kalem yulafına ıhale 
gUnü talibi çıkmadığından yeniden kapalı zarfla münakasaya konul-

muştur. • 
1 

k · 
2 _ Şartnamesi hergUn Tekirdaf aakerı satın a ma omı yonun-

dan görülebilir. . 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. v~ 3. Uncu. mad-

delerinde yazılı vesikalarla birlikte kapalı zarflarını ıh~le .saatınden 
bfr saat evetine kadar komi yon başkanlığına vermelerı lazrmdır. 

Muvakkat 
Mikdan Muhammen teminatı 

Cinsi kilo kr. san. Lira ku. 
Yulaf 490000 S 50 2021 00 
Yulaf 165000 5 50 680 00 
Yulaf 360000 6 50 ıoos oo 

İhale tarihi gunu saati 
16.9.936 çarsamba ıs de 
16.9.936 çar§amba 16 de 
16.9.936 çarsamba 16.30 da 

2-4080 

UYANIS , 

İmar Müdürlüğünden : 
Mahallesi 
Yeğen bey 
İ~kılap 

Sokağı Cinai Ada 
ev 185 

Eni ev 49 

muhammen B. 
par el lira Eski sahipleri 

2 400 Mustafa Salih 
10 100 Zaptiye Halit ve· 

reselerl 
Yukarda kaydı çıkardan hane enkazlarına talip çıkmadığından 

on be§ giln içinde pazarlık suretiyle satılığa çkarıJarak fhlesi 9 ey· 
JUi 936 ~arşamba gününe bırakılmıştır. Taliplerin bugünde saat on 
beşde imar mUdürlü2Undeki komisyona mUracaatlarr. (669) 2--4024 

ULUS 

Çok haşarat öldürücü mayiler vardir 

Fakat, yalnız bir FLiT 
.~~~~ 

tenekesi üzerinde asker resmi yoksa 
F L İ T değtldlr. 

Fena ve tesfrsi1 haşarat öldılrücü ma-
viler almakla p, r;ınızı beyhurte yere 
israf etmeylni;.> ve FLIT'in sahtelerin
den sakınınız. Ald, nnı.ımak için yalnıı: 
bir FUT olduğunu ve siyah kuşaktı 
asker resimli sarı tenekeler içerisinde 
satıldığını hatırınızdn tutunuz. Bu te· 
nekeler mühürlü oldugundan her türlü 
hıyleden arldirler. Hakiki FLiT kullanıl
clıkda bütı.in hasarım öldürebllirslnlz. 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI IL.ANLARI 1 
iLAN ,. 

ı _ Cebecide 450 inci adada 9 ~arılı parselinde Hüseyin Hi.isnli
nün arsasiyle şüyulanan 167 metre murabbaı Belediye malı arısa· ıs 
gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur . 

2 - Muhammen bedeli 501 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 37.~ liradır. 
4 _ Şartnamesini görmek 1 tiyenler her gun YaZl l~leri kale· 

mine ve isteklilerin <le 15 eylul 936 salı giinü &aat on buçukta Be
lediye Enciimenine miiracaatlıırı. (650) 

~tL11' 
ı - Yaptırılacak olan ıki 

tane benzin deposu l.'ı gün ıuud: 
detle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Bedeli keşfi 5970.lO li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 447 

liradır. 
4 - Şartname ve kesifna· 

meşini görmek istiyenler hergün 
yazı i;;leri kalemine ve isteklile· 
rin de 11 eyltil 936 cuma günU 
aat on buçukta Belediye encÜ· 

menine müracaatları .(603) 
2-3935 

İLAN 
ı - Yenişehirde 1034 inci adada 2 parselde Veli ve Vehbi arsa· 

Jariyle şuyulu 359 metre murabbaı arsaya istekli çıkmadığından açık 
arttırması on glin uz.atılmı tır. 

2 - Muhammen bedeli 2513 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 188,47 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri ,kaleı;ti· 

ne ve isteklilerin de 15 eylUl 936 sah güni.i aat on buçukta beledıye 
encümenine müracaatları. (649) 2--4003 

tC.~N 
ı - Yenişehirde 1073 lincü adada 6 parselde 29.50 metr:. murab

baı ada fazlasına talip çıkmadığından acık arttırması on gun uza· 
tılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 147,SO Jiradrı . 
3 - Muvakkat teminatı 1 l liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler h: r gtın }azı i \eri kaleı:ni· 

ne ve isteklilerin de 11 eyHll cuma günü saat on buçukta Beledı}·e 
Encüme~ine mıiracaatları . (648) 2-4002 

İt.AN 
ı - Yenişehirde 1073 i.ıncü zıdado 1 parselde 169 metre murabbaı 

arsaya istekli çıkmadığından çık arttırması 10 gün uzatılmıştır . 
2 - Muhammen bedeli 845 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 63 liradır • 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı isleri kalemi

ne ve isteklilerin de 11 eylUl 936 cuma güııti saat on buçukta Bele-
diye encümenine müracaatları. (647) 2-4001 

.. 1"aı)u lr ada.-.,tro lektehi Müdür· 
lüğüııdeıı : 

Mektebin kayıt ve kabul zamanı l-9-936 tarihindn 15-9-936 ta
rihine kadardır. 

Mektebe lise mezunları tercihan atmıyor. Kabul şeraitini öğren· 
mek istiyenlerin mektep mUdüdüğOne müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (743) 2-4142 

MiLLi MODAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLAR1 
ı - fzmirde yaptırılacak inşaat kapalı zarfla eksiltmeye kon-

muştur. . . 
ı - Tahmin edilen bedeli 41.749 lira olup ıllc ınanç parası 3131 

lira 18 kuruştur. 
3 - Sartnamesini almak istis-·enler 210 kurus mukabilinde M. 

M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
4 - İhalesi 23-9-936 çarşamba gUnü aat 14 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 iıncü 

maddelerinde yazılı bilgelerile bayındırlık bakanlığından alacakla· 
rı fenni şartname ite idari şartnamede istenen ve behemehal veril
me i mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. (762) 2--4176 

inhisarlaı· mum 

1üdürJ~Ofuı<IEn : 
1 - idaremizin Bitliste yaptıracağı 35022 lira 37 kuruş keşif 

bedelli atelye inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 16-IX-936 ~arşamba günü saat ıs de Kabata. ta Le· 

vazım Şubesindeki Alım, satım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuruştur. 
4 - istekliler ihaleden en az üç gün evvel lnlılsarlar 1nşaat şu· 

besine gelerek bu gibi işleri muvaffakıyetle yaptıklarına dair resmi 
vesaik gösterdikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

S - İhale evrakı 17S kurut mukabilinde İstanbulda İnhisarlar 
İn aat Şubesinden ve Ankara ve 1Utlta BaşmUhendistiklerinden 
alınabilir. · ' 

6 - Teklif kapalı zarfları en geç ihale günü tam aaat 14 de ka· 
dar adı geçen komisyon reiıtlğine makbuz mulı::abntnde verilmi• 
olmalıdır, (683/804) ı--4058 

JJelıklcrr 11~ }'t1ttk/u,-a FLiT tozu 
lıoyunııı. /lu~aral, to:;o fttma 
r.der etmez dcrlıal iilw lı ı • 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : , 

B• • • U " 1\,ı·· f . Jjkte•• , ırıncı mumı L' u ettış , 
ı - Eksiltmiye konunlan İ§: \ltllŞ ol~ 
Diyarbekirin sur haricinde imar planına göre ~yrı ıordll 

de yapılacak birinci umumi mtifettişlik ve yedincı ko ri ııı 
danlığı konakları inşaatıdır. Bu inşaatın keşif bedelle 
(95503) lira (36) kuru~tur. 

2 - Bu işe ait sartname ve evrak unlardır. 
A - Eksiltme sartnamesi 
B -- Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hususi şartname 
E - Fenni şartname 
F - Ke§if 
G -- Kesif hulasası - ~ H - Projeler . ,8rbt 
İstekliler bu evrakı (5) lira bedel mukabilinde DıXnıt.ı' 

Birinci Umumi Müfettişlikten alabilirler. f tanbuJ ve b!tırıer· 
müdürlilklerine gönderilecek olan nushalardan okuf: 9irt ' 

3 - Eksiltme 28.9.936 pazartesi günü saat (U) e 
mumi Müfettlşlikte yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı ıı:arf usuliyle yapılacaktır. 
5 -- Eksiltmiye girebilmek i~in: ddeııine 
A - Arttırma ve eksiltme kanununun 17 inci ına 

olarak (7163) liralık muvakkat teminat vermeleri. 'kasın'#' 
B - Ticaret odasında kayıth bulunup buna ait vesı ~ 

mesi. tatiııı' e 
C - Resmi gazetenin 3297 sayılı nushasında çı~an hlİYet " 

ye tevfikan Nafıa vekaletinden alınmış mUteahhithk e saJ 
mı haiz olma ı lazımdır. aıılı t 

6 - Teklif mektubları yukarıda Uçüncü maddede! :?ıf ilfet 
bir saat evveline kadar Diyarbekir de birinci UrnulJl.\iııde ~ 
teki münakasa komisyonu reisliğine makbuz mukab~ cU r03 
cektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ~ h~ ıııll"'~ 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm!n nıu k gec 
iyice kapatılmış bulunması lhımdır. Posta ıle olaca 4010 
ler kabul eailmez. (690) ı- wl 

J;; ndarma geı e 
.. 11 i:ara '"'atınalıı 

(onı ıanb~ 
• 1111" 

a koınıs, 01 

( aıı: 
111 1

i ,1 
l - Ankarda müstakil tabur ihtiyacı için aşagıd~ Y~da ga5 

ve yem eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmeleri hıza ar r' ' 
len günde ytaprlacaktır. 11ıığı ıcıı 1' 

2 - Eksiltme şartnameleri jandarma genel k~nıu~a e girt11e 
11 

tfr 
daki komi yondan parasız olarak alınabilir. EksıltınıYınıı.kbıJ'lsr' 
yenlerin şartnamelerinde yazılı belğe ve ılk teminat el 1ccıııı1 
lif mektublarmı eksiltme vaktinden en az bir saat ev" 
vcrmi_ş olmaları. ıııate5,,., 

En az En çok Tahmin llk 

A. lı:kmek 

B. kırmızı 

Sabun 
Beyaı kum 

C. Kuru ot 
Saman 

kilo kilo bedeli teminat ; 
Li. Li. 6 9.936 'ti 

120.000 

biber 400 

1400 
üzüın 1600 

60,000 
~0.000 

190,000 19,000 1425 l • ~ı 

ıS·9·9Jlİ '14 ı ,,., ~
ıcsil 

Açık e 

500 

1600 
1800 

ııo.ooo 
80.000 

150 

640 
405 

1195 
4400 
1200 
5600 

9 63 ~ 
936 c t 

J9·9·. tı•'ı 
teşt 

420 µirS Z~ 
<~ .. 

--------------------- •• diit1' 
Nafıa ~'lüdiirltt,... Ç<>rıım 'rilayeti 

den: 
ı - Ekı;iltmeye konulan iş : Çorumun park 

ıJ ,, 
caddesı 

yapılacak Orta okul binasıdır. . . ·r 
Temel, Bodrum, Zemin kat kargir ve beton ışıdı · 
Bu işin keşif bedeli (24283) lira (25) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme sartnamesi 
B -- Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni ve hususi şartname . 
E - Keşif ve silsilei fiat ve meteraj cetvelltrı. 
F - Proje 

1 
işi r 1 1 

İstiyenler bu evrakı Ankara Nafıa Vekaleti ~~pde gll~t 1 
Müdürlüğü binalar heyetinde Çorum Nafıa Dairesı;urıu ş3 1' 

3 - Eksiltme 1936 yılı EylOlünUn ıs inci salı rafııtds" 
Çorum vilayet makamında toplanacak komisyon ta .~ 
caktır. ıı"' 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
1

) lıtJ ~ı.ıP 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (ısı ıısi' 0 

teminat vermesi bundan baska aşağıdaki ve ikaları . ıcrı 
termesi Ulzımdır. . bıl ıf 1 

Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesık.a ve tı fi' .,. 
bileceğine dair Nafıa Vekaletinin ehliyetnamesı. de fıı1',ııtt"' 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncU madde ak ete ııe ~ 
bir saat evveline kadar Vilayet makamında topla~~ l'ost~e le'~ 
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde veriletekt ;11 şa~ııııt,)04' 
derilecek mektupların nihayet 3 iincü maddede. ya~al'!tı ?) ı 
gelmi' olması ve dıf zarfın mühür mumu ile iyı.ce et· (65 
sı lazımdır. Postada olacak eecikmeler kabul edıllll 



7 EYLÜL 1936 PAZARTESi EL 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
i Maraf yolu üzerınae (91 500) hra 

Mar Vılayetınde Kayser • T k ' köprulen in atının kapalı 
kc ·r bcd 111 Alikaya S~tı ve e ır ünü saat 16 da Nafıa Ve
zad u ulıJe eksiltmesi 16·9·9.36.ç~rş~~g lı:omiıynu odaaında ya-
k leti Şose ve Köprüler Reıslığı e at e 

pılacaktır. . f rri evrak (457,5) kurut mu· 
Eksiltme rtnamesı ve lıu~a m~tc e lınabileceği gibi istiyen· 

kabilinde şose ve kopruler ReıslıgMınüddcU~l~&Une müracaat ederek 
ler bu rtn meleri Maraş Nafıa 6 

görebilirler. . Ek ltmc e gırmek ıstıy nlc-
Muvakkat temınat (5825) lıradı~ : ç~an talımatn meye 

rın resmi gazetenın 3297 sayılı nüs asın a, 
1 1 

tevfikan mute hhitlik ehliyet veıikaıı~ı haız ~imam~~~ndble bera· 
Müteahhit hız at muhendiı olmadı,..ı veya r klıfında betoııar· 

her bu işe girrnedı i takdırde aıl{art 10 metre açı .ı Jlmndır 
. ld na dair ve11ka ıbraz etme.a me lıır köprU yapmış o u ba ~nil saat u ,e kadar 

Teklıf mektuplarınrn 16 9-936 cafl&ID li dır 

ULUS -- w k 

1 
af ia Bakanlığından : \ 

15 • eyi l • 6 lr n t 11 de A le r d N fıa B k h ı 
alzeme e 11ltıne k ı yonu od nada 432,25 lma muhanunen be -

:1eııı 83 çıft er ek 8 çıft kadm arpıni ınübay a ı P zarlı a ko
nulmu9tur 

ş.rtnamt ve buna mutcferrı dı er evrak paraııı. olarak malzeme 
daıresinden verıleccktır. 

Muvakkat t mın t 32 hr 42 kuruıtur · 
1936 ıene i Tıca et Od 11 veıikaa ibrazı mccburtdır. 
Pazarlığa gireceklerin ıs-cyl01 936 sah gUnU saat 11 de mal mıc 

eksiltme kom' } onunda bulunm lan lbımdır. (639) 2-3991 

Eınııi et t leri Umum 
müdürlüğünden: 

ı _ 3 n ındf' t bıta memırrları içın dıkurılecek aıı (4270) 
ço u (4 9 ) t km elbı c ma kask~tin dikimı yirmı gün müddetle 
ve kapalı arf u lıylc cksiltml e lıonulmuıtur 

2 _ Kaslcet d ıl her t kım elbiacnin dikit muh3.mmcn bedeli 
-Ankarada Şose ve köprüler rcısliğine venlmeı~ !~m16 

(624) ~-----
'-ı-rk_l_a-.. e-li-. _N_a_f_ıa~M~iı~. d::ii:-r-;:liı::-::. ğündt1n : 

( 4 ı J) kuruştur 
3 - lhaluı 21·9 936 paurteai gOnii saat U de F mnıyet ış1en 

Umum Müdurlil unde m te kkıl 1ı:omt1yon huzurunda yapılacalnır 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 
k l e talip zuhur etmcdığın• 

Kapalı r.arf uıuliyle yapılan e 11

1~~cy k Jtmeyc konulan 19 E-
den bu defa yeniden kapalı aad ~·: ıy e ~~:linde 42 -t 320 ikinci 
dime. lıtanbul yolunun Babacü aza~cak köprü olup ıllJAat kc· 
lrilometredcld betonarme olarak yaptın 

tif bedeli (10696) lira 87 kurut~urf nniyc ıunlardrr 
Bu ite aicl ~ ve cvra ı e 
A • Enıltme prtname11 
B • Muluavcl• proıeıı. 
C • Ba ıncbrlılr tfleri acnel şartnamcıı • 
D • Ti.Yiyei türabiye, ıose ve kir~ ınşaata dau fenni şart 

name, 1 I fındu ınşa edi· 
E - Huıuıi şartname (Bayındırlık bakanı ı wa 

kcck betonarme büyilk koprüler hakkındaki fenni tartaame) 
F - Keşif cetveli 

f'k l~ckr.l:~J~u&;:~namc ve cvralu fennıycyi (53) kurut mukabi-

linde Kırklareh Nafıa daır93cı6ind:.:::~:ı~!~~ saat 16 da Jtutdarcli 
3 _ Eblltme H eylul P ... 

Nafıa mUdurluiil b;na::~z!:i1~:k::~klilerin (803) lira muvak· 
L 

4 - . Ektsı~:,:;11 ~e bundan bqka 1.6.936 tarıhindca eo1Wa Na
.at temına .ıL 24,.,. ı 'kanunda yazılı 
fıa vekiletinden ahnmıt ehlıyct ve.-.. ası, 7V sayı ı 
veaikları ibraz etmesi lbımdır. 

Tcklıf mektuplan yukarda llçUncti maddede yazılı saatt~n 
5 - 1• e kadar Nafıa direıine getirılerek eksiltme konu .. 

bir saat ~ve ın makba• msakabibndc nreceklerdir. Poıta ılc gönde
yi~nu ~cıı 1 k~ne ların nihayet llç8nc8 maddede yuıb saate kadar 
r ec~ me up ..e cht sarfın milhllr muma ile iyice kapatılımt ol· 
gclmış 0~ Posta ile olacak gecikmeler kabul cdalmez (633) 
ması laznpulf 2 3 : 

Orman Fidanlık Direktörl~fiünden 
ı _ Ankara orman tc,cır aahasının uç y rı de yaptırlacalı: üç 

4>rman muhafız kulUbc ı ınşaatı 28 8 936 tarıhınden ıtı ren 15 gtln 
mUddctle açılı: clcealtmcye konulmu tur. 

2 _ Bu Uç kulUbc ınpsına it kc ıf bedelı d rt bln dokuz yuz 

altını Uç hr dır. 
3 _ htcklıler bu ıtc art eksıltme ve fenni ıartnamelerle muka· 

velen mc sureta ve ketif evrakını Ankara orman fıdanlılı Ye Anka· 
ra orman mildilrluğilnde görcbilırlcr. 

4 _ Eksıltmc g 9 936 çar amba gUnO saat 15 de Ankara defter-
darlık muhasebe mUdUrlu ünde mutc ekkıl lromısyonda açılı ek· 
&Jltme ıurctilc yapılacaktır. le l 

5 - Eksitmeye gırbeilmek açın iltckhenn üç yuz yetmı' ~ ı :;: 
lrmi U kurut muvakkat teminat vermelerı, bund3;" baıka u g 

r.i yapt~ldarına dair dılıyct vesikalrını go tcrmcle~;:ıdır. 
(594) 

ANKARA 
Anonim Türk igorta irk eti 

Memlclı:ctiml.dn en kuvvetli mali ırupları tanfından tam milli 
blr aennayc ile ve sigorta teknıtinin modem eeaaları üzerine lru
rulmuı olup Ankara ve bavaliıinde genıı tctldlltla ite baflamıftır. 

Acentesi: Seyfullah ve Necip Binderkr 
(Anafartalar caddesi No 68 • Telefon 1055) 

2-.3890 

Türkiye Ziraat Banka ından : 

yazı makinesi alınacak 
k ksen bq adet rtataf ) aıı Jnncal b-

Bankamr ca alınacak ae lmu,tur Eksıltme) e t tirik tartları: 
palı zarfla ek Utmeye 0(~slim mUddcti taanb edılmehdır) 

l - Teklif mekturilbube imek O ere teklif tdılccek makıneler· 
2 - Görülüp tct e 1 

den bir adet. 
3 - MUteh rnk aksamın ınahı raporu 

4 7 5 t mınat ak e i 
- · k mın ayrı ayrı f ıat lıste ı 

5 - Yedek a sa Udürlil üne ve lmehdır 
A k d banka lev ım ıo 

n ara a 6 akşam at on dörde 
mUddetı on bet eylul 9 ( 4) 
t"'rcıh h kını m hafa 8 ed r 

ankıı·ı 1li Orman 
Diı·ektürlü«ünden: 

Madde 

4 _ Eksıltmıye ırec Jer 1447lin 54 Jruruılulr muvakkat temi
nat mektub ve a m kbuzıyle ve 2490 aayaJr kanunun 2·3 UncU 
maddelerinde y ılı 1 c1erle birlikte teklif mcktublarmı ıhale 
vaktanden bır t evvel komısyona varmclerı laı.ımdır. 

s - Bu bapta fazlaca ıı.ahat almak ve ıartaameainı g&rmck iıtı
yenlcruı Emıuyct ıılerı umum müdurlii~u üçüncü ıUbe mudürlu-
&Unc müracaat eylemeleri (682} 2-5069 

nkara Tarih Dil, Coğrafya 
Fakülte ·i J)irktörlüğünd~n: 

1 _ Tarıh Dıl, Co rafya Faküheaiaın yatılı talebeıine venJc
eek yandı kapalı zarf uıulıyle Mey• 1937 sonuna hdar muteahhi
de YCrı:Cccktır 

z - Münakasa 14·9·936 paurı~i r''•' aaat U de KuJtUr Bakan· 
lığı Me~tepler Muhasebecılığmdc yapılacaktn 

3 - Sabah, ğle, akıam ycmcldcri beheı talebeye 60 kuruttan 
tahmın cdılmıştır. Muhammen bedelin taatan l5180 liradır. On bet 
bin yllıı ıeksen hradr.r. 

4 - ı 158 Jira 50 kuruştan ıbarct olaft ilk tcmınatın münaltaaa &b· 
nu saat 14 den evvel Mckt pler Mubaebe"ı!itı veznesine Y1'hrılmrı 
olma11 lazımdır. 

5 - 11in Ucretı m teahhıd 4&J'ahodan denecekti. 
6 - Şartnameyı gormek ıstıyenkr her ((ÜU Z•kaf Apartamanı'l· 

da Fakülte ldareııne muracaat edeWlirler. (630) 2-3975 

Türkiye Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğünden: 

Bankalar caddeıınde kUçUk Aaedolu hanı namile maruf ve ha· 
len Lozanpalas Unvanı altın otel olarak tıtctilen bina ıle elycvm 
Burla Bıraderlcnn i l etti ınafa.u 1 t. evvel 1936 tanhınden 
ıtıbarcn kıraya verilcccktı 

Talip olanların bu hu u ta daha fazlı bahat almak il ere her 
gUn Mildilrlillilmüz kr dl ır; rvJBine ve 20 eylfıl 1936 tarıhınde saat 

14 de Müzayede c ı tır k etm k u ere MudiirlU umliıe mUracaat 
etmelerı ılan J ur 2-4172 

afia Bakanlığından : 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı ; 
l - Ekaıltmıyc konulan it Ankara Jandarma mektebi arkaıında 

• yapılacak oı.n yıyecck ve yem nt.n, hayvan sulama yalağı, mut
balr ve bulatıkbanc ıapaudır. iDfMbn k:ctif bedeli 22959 Ura f\9 
kuruıtur. 

2 - Bu ııe aıd tutnameler ve evntr ıunlardır, 
a : EJraıltme prtnameıl. 
b : Mukavele pro1cai. 
c : Vekiller heyetinin 20 6-936 tarihli ve 4869 numaralı kararıylc 

kabul cdılmıı olan Bayındırlık lfkri genel ıartnameaı 
d : inşa ta aid fennı şartname. 
e : Ke if cedveli. 
f : Proje. 
lstıyenlcr u şartnameleri ve nralu 115 Jruruı bedel mukabilinde 

yapı itlen umum mudUrlillnden alablJirlcr. .. • 
3 - Eksiltme 10-9-936 tanbinde P«rıeınbt gUnü aut 16 de Nafıa 

Yekil~rinde yapı iıJcrı ekdltme lromlayonunda )'apaJacaJrtır. 
4 - Ek11ltme kapalı zarf usullylcdır. 
5 - Ekailtmıyc gırebllmek açı• iatekılnln 1722 Ura muvakkat t~: 

mınat vermcaı, bundan bip• aplıdakı vc11kaları haiz olub ecurmc
ıı ilamıdır. 

Nafıa vckiletınden alnunıı yapa mUteahbitllfı 'ftalkıu 
6 -Tclı:U mektublarr yukarıct. (3) üncU n.addcde yaıılı ı atten 

bır aut evveJıne kadar eksiltme lıomiayon reialifine makbua mulıabl 
linde vailccct)ur. Poıta ile ıöndcrOeeclı mektublann nıhayet (3) Un
cll maddede yulb aaatc kadar gclmif olınaar ve dtı ıarfm mühllr mu
mu ile iyice kapatılmıf olrnaar lbımdır. Poıtadı olacak• gecikme-
ler kabul edılmcz. (546) 2--3907 

Ankara Merkez Hıfzı ıhhaMiif' 
~~~~i atınalma 
r;-nnden: 

n ara 

Ank m r· 

O liradır. 
hra 25 kuruı olup Hu~ud e Sa ıl

neainc Y tıı ıl c ktır. 
(614) 2-3970 

aliliğind n : 
umeıut u ne d ıp n rı için 40 ton yerli kok kömUrU aatrn 

al caktır. Beher to un m hammea bedeli sı hradır 
Jaıekhlenn rtn m 1 i nnck laere her gün 11hbat mUdUrlll

tunc YC ıhale gUnU olan 15-9 36 Alı ctlnu saat 15 de% ?,5 &emmat 
paruını defterci rlrk ve ine ptardıklarıDJ dair makbuzla bır. 
hkle vıliyet aıhbat m d J ünt dtacaatlan ilan olunur. 

199) 3--3068 

Ankaru inhi arlar 
B a,müdürlü«iinden: 

Başmudürlulc ıçın (7 ) t n ycrlı. k k m ru ık c iltme ı e 
alınacaktu 

Eksiltme 28 9-036 paı.art ıı gı ııu t J de Ba mudUrlükte \ 
pılacaktır. 

Muvakkat tcmınat alcçesı 162 hradır 
Şartlan anlamak ııtıycnlerın B m Jurıyete mUrac atları. 

( 69) 2---4177 

M. M. V. den: 
1 - Bu ene Ankaraya n kh mukarrer olan Harbıyc okulu ine 

gılizce, Franıızca, Almanca ö retmcnlıklcrıne yüksek okullarda 
tiğretmcnlık yıpmak salihıyetını ve vcaaıkanı ve bi11ıılerinı taııyan 
ikı 1ngıhzce bır Almanca. Uç Fransızca öiretmenl alınacaktır. 

2 - Bu ögretmcnlık:crın ucreti der saata baıana 4 ala 5 hndır 
3 - Ehli) eti haiz olan ııtcklılenn dıploma ve honı;ervil ve nu 

fu kAğıdı; aakcrhk vesıkası, uçeı tototrah ve bulunduk lan n 
munyetlerl g&steru hal ten.ümeıa, ve bır ııtida ılc Ankarada M 
M V ne htanbulda Panga1tıda Harbıye okulu K mbracaatlan ve 
aarih adrcı yazmaları il ımdır MUrıcaatlar en geç 20 cyUU 036 ya 
kadar yapılmalıdır. (561) 2-3882 

Gaziantep Viliy ti 
af ıa l)irektörlüğünde11 ı 

ı 7.g.936 paurte&ı gilnü kapah zarf usulile milnakaaaya konup i
kıncı on &Yft müddetle uı.atılarak münalı:ulaı 27-8--936 pe~ 
günilne taJlk edilen KUiı • !ıl&hiye yolunun KiJia ile Afrin lrlpril· 
ıil araaında 13 065 ve 14+344 Ye 16 834 .,. 17+065 nci ldloaıet· 
reler aruındaki User metre açıkhlındalı:i 4 menfezin lbaJnl on 
gun müddetle daha tecil echlmi9tir. Milnakaaa 7-9-936 paııartal ,U. 
nil Nafia müdürlillllnde puarlık ıuretıyle icra edllecelrth. fart
namc, plin. ketıf evralı:ı, mukavele ıureti ve difer maınmat aJmatı 
mütedair evrak 250 lı:urut bedel mukabilinde müdürlük dairesinden 
verılir. İıtiyenlcr maJUmatı muktezıyeyi dairtden her ıün alabi
lirler. 

lıtcklilerin uıulüne tevfikan ahnmıt chhyet veaikalarını ha· 
mıl olmaları prttrr. 

Tahplcrin 7·9-936 pazartnı &(inu G An,ep Nafia mildilrlUtünde 
komiayona müracaatları. (698) 2 4053 

Malatya llbaylığından : 
ı - 102977 lira 27 lsuruı ketıf btdelindcn ibaret olup Yll&yet 

merke.alnde yaptırılacak haıtahanc bınuının 50000 linhk tabiin 
tı daire11nde bır kraım lnıaatı 28-8-936 tarihinden itıbarm yhm 
gün müddetle ve kapalı urf uıulıyle ekailmıye JronuJmuıtur. 

2 - l 7-9-936 tarıhane rastlayan pcrıembe &Unü ıaat 15 de lbaleıl 
yapılacaktır. !ıtcklilerin Nafia vekllctındcn alacakları ehliyet ve
ıılıalarlyle 3750 hra muvakkat teminatlarını muhtevi teklif mektub
larını ıhale aaatınd.cn hır saat evvehnc kadar Viliyct daimi encil• 
meni rcıalığıne tevdi eylemeleri prttır. 

3 - Bu yoldaki evrakla kegifnamc ve tartnamelcn &öremk isti• 
yenler Vılayct Nafıa müdUrJUgne milracaat cdebilırlcr • 

4 - Dcllaliye, Pul, Hin ve uir masrafl r k mılen 11tckllye ıh· 
tır. (732) 2-4105 

ktörlüğünden: 
1 - Den lı ilinde Acıbayam !Jçu nde hudutları prtnaıncde 

yar.ılı Bozdai Devlet Ormanından No. Mı\mıt •e &lçülmUı (6616) 
JU muadıl (4797) adet No. b denik çam atacı yirmi bir atin mlkl· 
dctle artrnnaya konulmuıtur. 

2 - Artırma 16-9-936 sarpmba gUnU ıaat on bcıtc kapalı zarf 
uıulılc Denizli Orman DırektörlU Unde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri ma.muJ metre mikib muhammen bedeli (235\ 
kuruftur. 

4 - Muvakkat teminat (1167) liradır, 
5 - Şartname ve mukneJe projesinJ ,armek lıtiyenlcrJn b" 

müddet isinde her gün Orman MUdürlUlünc ve Ankarada Orman 
Umum MUdürlUğUnc müracaat edebilirler. (658) 2-4017 

aliye Vekaletinden: 
2466 numaralı butday koruma kartrlıfı lıanununun ZMS nmna. 

ralı lıanunı. dti:iıen dokuzuncu maddeaınin (B) f ıkta11 muda.t.ac. 
verciye tlbi deiinnen •e fabrikalardan bulday n çudar unlanam 
kur un mUhUnüz ve nalılıye tezkercaız ol rak ihracı ve nakil •t 
her nerede ügütulmilf olursa olaun bu unların milhUnüz Ye tealıe· 
reıiz &atıta çıkanlmaaı yasak olmasına ratmen baıı lı:lmaelcrln ka 
nunun bu hUkmUne rıayct ctmedıklen ve kurfun mUhUrlU unları 
naklıye tezkerealz nalrleyJedilılcri görülmc~tcdır. 

Nakledilecek unların hem ku11un mUhUrlU olmaaı ve hem de na 
lı:il ve aatıcı11nın clındc uıulUne & re vcrilmıı nalclıye tezkercıı ba 
lunmaaı farttır. Bunlardan bin l>ulunmadı.-:ı takdırde aahip ve nl 
kaUcrınin unları mUaaderc tdıhp vergilen Uç kat olarık alrnaca 
&aba h ldarında ayrıca da turk ce a kanununa g re takıbat yapala 
cı~ı al k darlarca malum olmek U ere ılım olunur. (740) 2-41Q8 

akıflar 
Akarın n va Vakfı 

Mehmet pap 

ilay ti ~ atın alma 
komi onunda: 

1 - Açık ckıiltme uıulile k&lıt, mulıana ve ber.lerl villyets• 
t mln olunm k prtılc evrak tab ve teclıt ettıralccekdr. 

2 - Muhammen deh 580 hra, tcmınat 43 S liradır 
S - Ebıltmc 18-9-936 cuma gUnO aut 16 da alraat mocaoeıe 

milfcttıthiı daircainde yaprlacakt1r. 
4 - Şartname Nccatıbty mahAlluinde Saylavlar aolrafındı Pe 

rah apartımanında uraat mücadele mUfcttifliiinden praaıs olarak 
verıhr. 

5 - lattklilerin temlnatlariyle blrHktc muayyen gllnde 2490 u 
yılı kanunun ikinci ve UçilncU maddeltnnct. lilıredılf'n ftılkaları 
cksıltmf •atine kadar Jromiı ona vermeleri (706) 2--4089 



SAYFA 8 ULUS 

Plan Kopyaları ı 7 ğn ·to (lan itibaren fotro knresi 50 Kuruşa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel.1230 

Günlük kasa me~cudunuz kıynımetli eıya ve evrakınız ıçın 

EMNiYET 
Her l>ovda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler. 

- . . . l\1eyva luzıı 
Şehır Bahçesı Sınemasrnda 

-

Bu akıam 9.15 de 

Söz bir Allah bir 
Türkçe sözlü büyük operet 

gelecek program 

Adalar Sarlo.~ı , 
Rumba yeni kopya 

fürk Hava Kurumtı 

BOY OK PIY AN GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

• 5 inci keşide ı ı Eylul 936 dadır. 

Jüyük İkramiye35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık il-.. 'Tameiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

inhisarlar Umum 
1\1 üdürlüğünden : 

1 - Şartname ve planlan mucibince "22500'' lira muhammen be· 
deJli beheri 200 tonluk 8 adet tank pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29. 9. 936 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat subesi binasındaki alım ve satım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve planlar 120 kuruş mukabilinde sözü geçen ubc
den almcaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 1687,50 liradır. 
5 - Fiatsiz teklif, imaHlt resimleri ve montajdan sonraki vazi· 

yet plllnları miinakasaya girmek üzere eksiltme gününden on giın 
evveline kadar müskirat fabrikalar şubesine verilmesi laznndır. 

6 - İstekliler pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
muvakkat güvenme parası ile birlikte eksiltmeye iştirak edebilme· 
si için oradan alınacak vesikadan mada eksiltme kanununun i.içiln
cü maddesinde yazılı vesaikle birlikte yukarda sözü geçen komis. 
yona müracaatları. (297) 2-3701 

En hoş meyva tuzudur. J 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsı&· 
lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

f,,uili-:. T{s:ırıırnlt Pr7::1Tlf'Sİ 

Hususi daktilo işleri 
ve ders 

Temiz ve seri olarak Fran
sızca. İngilizce ve Tiirkçe 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 
telefonla müracaat. 2-4097 

Kiralık oda 
Yenişehir inkilap sokak No.4 

"Kutlu" arkasında 2-4728 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır, 

1 
Her ~pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar mamulatınd~ L ı 

ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARI\. AV MALZEMESİ venlıt ' 

Ayrıca: hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralariyle yılbaşında çekile~~ 
YENİCE PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford ot~'f 
bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLAPUN J\:RI 
LARI, REVUE SAATLERİ, İÇKİ SERVİSLERİ, SOFRA TAKIM;_.11z6 

. 
~Kuru~ 

Akhisar Urhaylığından: 
Fc? şubesine nit işleri görmek i.izere güzel sanatlar akademisin

den dıploma almış bir mimara ihtiyacımız vardır. 
180. lira ile.ret verilecektir. Vesaiki kanuniyeleriyle birlikte isti

yenlerın Akhisar urbaylığma başvurmaları ilan olunur. 
Tnyin ve tercih keyfiyetleri Bayındırlık Bakanlığına aiddir. 

(696) 2-4073 

YENİ SlNEl\IA 
BU GECE 

E N S E N 1 N 1 M 
GÜNDÜZ lKI FiLM 

1 - KADiFE MASKE 2 - MADA'.M DOBARld 
Programa ilaveten: 

1 - Hafllletlu S. M. VllI. EDW ARD'ın karşılanma merasiınİ· 
2 - 936 BERLIN OLlMPlY ADLARININ İkinci kısmı. 


