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Karil"atiir analı 
f'orap miicaddc i 

lstanbul gazeteleri çürük ka

dın çoraplarılc 1ııücade/e edilecegi

nı yazıyorlar. Muhakkak ki bu, çok 

yerinde bir mücadeledir. Zira ço· 
rapçııar çarşıda k~selerimizle mü

caaclc ederken evlerimızde bıisbii

tün qaşka bir mücadele sürüp gıdi· 
yor. 

Böy{e iki başlı bir mücadelenin 
yerim tek macadele tutacak olur

sa kuvvetler dağzlmıyacak ve ço

rap mücadelesi muvaflakiyetle ne· 
tıcelenecektir. 

Sağlam çoraplar piyasaya çıkın
caya kadar çürük çorap · almamak 

şuretile mücadeleye iştirak ve de· 
Westmlnister Jimonluğunda yeti~· vam edt:llln. 
miı nadide ir çiçek (Lloyd Geoı1. ·) 

(Sketch dergisinden) 

Ziyaretleri kısa kesmek için z 

Yazıhanenizde, yahut mağazanızda çalııırken gelip uzun boylu otura
rak sizi rahatsız edtn ziyaretçilerden sıkılmamanrz kabil midir? Böyle zi
yaretçileri kabul ettiğim·z zaman oturtmak için husus! bir sandalya yaptı
rabilirsiniz. Böyle bir sandslyanrn ön ayakları, arka ayaklarından kısa 
kesilir. Bunun üzerine oturan ziyaretçi daima 6ne doğru kayar, bu suretle 
adaleleri ağnr ve rahatsız olur. Fakat ziyaretçi, bu rahatsızlığın neden 
ileri geldiğinin farkına varmaz. 

Şikago'da bir büro müdürü, bu çeşld ziyaretçilerin vaktini israf etme
sine mani olabilmek için böyle bir sandalya yaptırmış ve hafta sonunda 
boıuna geçen zamanlarrnrn yllzde seksen azaldığınr görmlJ~tür. 

Bizde de böyle sanda/yalar yapan marangozlar olsa müşterisiz ka1mı· 
yacakları iddia edilebilir. 

u aJtı zuhafJnrı : 

1931 • 1932 senelerinde Mançuride harb eden japon askerlerinin belini 
buken soğuk ve kar olmU§tU. Birçok askerler, bq yüzden kırılmışlar, harb
dan ziyade tipilerden, boralardan gi;.zleri yılmı§tı. l§in böyle yflrüyemi
yeceğini anlıyan japonlarrn a~dığı tedbir, ne olmuştur. biliyor musunuz? 

Bir takım askerlerini "Sıfır altı zuhaflarr" adiyle .ayırarak hafif elbi· 
selerle soğuk ve kar içinde uzun müddet talim ettirdiler. Bu askerlerden 
6/enler öldü: hastalananlar hastalandı. Neticede sağ kalanlar da soğuktan 
perva etmez bir hale geldilfr. Dağların ısırıcı soğuk rüzgArlarrna rağmen, 
sıfrr altında 50 derecede ]ohoru bir haftada işgal edenler, bu "sılrr altı 
zuhaflarr'' olmuştur. 

Böyle yeti§tirilen askerlerin "buz gibi emperyalist" olduklarını dü§Ü· 
nenler de bulunamaz mı? 

Pantalonun başına gelenler., • Deyl/ Meylden • 

Rozve1t'in büdceleri: 

Bu sene amerikan gazeteleri 1789 dan 1913 seneSlne kadar geçen 124 
yzl içinde Birleşik .Amerika'da blikümetin ne kadar masraf euiğıni 
gö$terir istatistik neşrettiler. Bu mikdar, 24,,500,000,000 dolardır. 

Halbuki Bay Ruzvelt'in reisliği altında bulunan .Amerikada 1933 tem
muzundan 1f36 temmu~una kadar geçen a, sene içinde masraf, şu ra
kamı bulmuştun 24,,200,000,000 dolar. 

Telı1ike işaretini liizum uz çeke ıılerc karşı J 

Bir takım binalarda ve nakil vasıtalarında bulunan tehlike ve imdad 
işaretlerinin lüzumlu lDzumsuz kullanrlmasına mani olmak için Londra'da 
yeni bir tertib yapılmıştır. Tehlike işareti 'ekilir çekilmez, sandıktan 
iki kıskaç çıkıp işareti çeken adamın bileğini sımsıkı yakalamakta ve İt· 
faiye memuru gelip elindeki anahtarla bunu açıncaya kadar bırakmamak
tadır. 

Tehlike ifaretlerinin münasebetsı"zler için birer tehlike olması yerinde 
olsa gerek/ 

Türk havasrnrn korunması 
için ismet lnönü'nün millet
ten istediği fedakarlık, asla S· 

ğır değildir. Havamız güven 
altına girdiği gün, bu memle
keti kaplıyacsk olan huzur ve 
sükunun bu kadar ucuza temin 
Pn;'Pbilmesine teşekkür etme
liyiz. 

TÜRK HAVA KURUMU 

~-----------.............._ 

- Bütün ulusların hava 
kuvvetlerini artırmak için gös
terdiği tela§ı ve havacılığa 
verdiği önemi yakından gör
dükten sonra, havacılığın bi
zim için bir fantezi olmaktan 
çok uzak, canla başla sarılaca
ğımız bir ana iş olduğunu bir 
icat daha anlamış lmlunuyoruz. 

TURK HAVA KURUMU 

\ 

Afgan istil<lalinin 
yıldönümü 

münasebetiyle 
Atatürk'le Maje tc 1clınıed 

L..ahır araımıua tclgrafJnr 
An.ı:ara, 2~ lA. A.) -
Aıgan ıı:ıtıkıahnın yıldönümU dola

yısıyıe Reı ıc~mur Atatürk ile kıral 
sa maJeSte Muhammet Zahır Han ara
sında şu telgrafJar teati edilmiştir: 

Sa maJeııte Muhammet Zahır Han 
Afgan kıralı 

Afgan istiklal bayramı munasebe
ıiyıe t:Il hal c1Teııı ıeur11r.ıerımıe ~ausi 

Söauctıerı ve Karae~ 1m11.eıın reıam naıd 
kıncJaıcı aanıımı teweIWJıeruJUn .lıaöuJU• 

nd nıaıesce,erınaen rıca eaerım, 

~on eK&eJans Kamal Atatürk 

'.L':urkıyc l<cıııcumuru 

.Afgan milJi bayramı vesilesiyle ba· 
na J;vauermeıı Jtıttunda buıunaugunuz 
na~uı ıeor11C1eraen doıayı eıaeJamıaı· 

u samımıyeue ıe~ek/ıur eder ve .şahsi 
iyilikleriyıe aaıl ıut.k milleıınin refahı 

ı~in en sı..:ak ıııJeJıJerimi •r~eylerım. 

Afgaaistan Iııralı 
1ıl uhammet Zabit 

------
ISTANBUL TELEFONLARI: 

Belwada gidecek 
heyet 

İstanbul, 29 - Yugoslav milli bay· 

ramında bulunmak üğere davet edilen 

türk gazetecileri BB. Falih Rıfkı A· 
tay, Yunus Nadi, Asım Us, Ahmed E
min Yalman, Kazım Şinasi ve Selim 
Ragıp eylUIUn beş.inde Belgrada hare
ket edeceklerdir, 

B. Şüluü Kayanın 
ziyafeti 

lstaiıbul, 29 - lç Bakanı B. ŞükrU 
Kaya bugün Park otelinde gazetecilere 
bir çay vermiş, hasbihallcrde bulunul· 
muştur. Dış Bakanımız B. Tevfik RUş-

• tü Aras da toplantıda idi • 

Gazi köprüsünün 
temel atma merasimi 

İstanbul, 29 - Bu gün Gazi k8prU
ıUnün temel atma merasimi kalabalık 
bir kitle önünde yapıldı. iç Bakanımız 
B. ŞUkrU Kaya bir ıöylev •erdi. Ve köp
rUniln nasıl yapıldığını, ıehre verecği 
manzarayı anlattı. 

DlLKÖŞESt 

Dil kurultayının ikinci glJniJnlJ an
latan bir Jstanbul gazetesi .ş6yle yazı· 

yor 
"İbrahim Necmi Dilmen lrinın da· 

ğılmaması İ!jin bir namzet listesi oku
du.'' 

Mezarından hortlatılmıı §U "Ari" 
kelimesini görünce, uzun zamandanbe. 
ri izini kaybetmiş olduğunuz eski bir 
aşina ile gözgöze gelmi§ gibi durakla· 
dznız, değil mi? 

Fakat harf inlcılsbmdan beri, mek
teblerimizin yepyeni bir dil ve zihni· 
yetle yetiştirmiş olduğu bütün bir genç 
neslin bu kelimeyi tsmamiyle yadırga
yacağını da unutsmszsınrz. 

Hele dilimizi arıtmak ve güze11e§
tlrmek gayesiyle çalışan dil kurulta
yından bahsederken bu kelimenin ku/. 
/anılmış olmasrnı en ehven tabiriyle 
''münasebetsizlik'' diye vasıflandırır· 
sak haksızlık mı etmiş oluruz? 

••• 
''Adalarda eşek ve arabadan ba9ka 

teşekkül ve ta9ıma vasıtası yoktur." 
ilahi Bay Muharrir, şu bildi(imiz 

e§e1c1e arabayı .,teıekkDI'" addetmek 
için o yazıyı yuarken bangl Okyanos 
dalgaları arasında veya daha doğrusu 

hangi dıılrra okyanosu i'iade 7,ilzüyor· 
dun .acaba/ 

lzmir fuvarına hazırl 

Fuvar sahasında eksik hiç bir 
madı -İzmire se yyalı akını 

lzmirı 29 (A.A.) - Fuvar hazırlık
tan tamamlanmıştır. Büyük antre ile 
antreden ışık kulesine kadar uzanan yet
miş metrelik beton yol da bitmiştir. Mı
sır ve elen pavyonları da bittiği için eş
yalan yerleştirilmektedir. Fuvar saha
sında artık zabıta memurları vazife gör
meğe başlamışlardır. Fuvar için lzmir'e 
gelenler milhim bir yckfuıu bulmuştur. 
Fuvar'm ·açılma töreni salı giınü saat 

odası pavyonunda yaş ıne 
güzel bir meıher hazırlan 
ni zamanda limanııruzin ıth 
catım gösteren miıkeınınel 
bu pavyonda teşhir oıcına 

Yanlış bir h 

17.30 da yapılacaktır. O gün saat 16 da 
denis yolu ile lzmir'e gelecek olan ba§

bakan ismet İnönü fuvarı bizzat açacak

tır. Başbakammzın yanlannda ekonomi 
bakanı Celal Bayar da bulunacaklardır. 
Bafbakanumzı parlak bir ~kilde karp· 
Jamak üzere hazırlıklar yapılmaktadır • 
Ba§bakan açılma töreninde 6nemli bir 
aöylcv verecektir. lımet lnönil'nü ıeti· 
recek olan lzmir vapuru lzmir palas ö
nünde demlrliyecek ve fuvar sonuna Jra. 
dar ziyaretçilerden iatiyenler için seyyar 
bir otel vuifeai ıörecektir. bmir tecim 

- .... il il...... .. .. il .. il "-:-:-1 
Bayramları bu 

. gün Ankara 
nasıl kutlıyacak. 

(Bap 1. inci nyfaıla) 

Halkevinde tören ! 
Bugün 30 ağuıtoı :ı;a/er bay-ı • 

ramım12:ın 14 üncü yıldönümii 
i münaaebetiyle Ankara Halka- J 
i vi güzel bir program haz.ırla- • 
i mııtır. Bu program, cınkaralr·ı • 
i ların gündüz. yapacaklan hak
! lı ıenliklerin canlı bir devamı • 

lş kanWlu tatb. 
hazırlık 

l
! olacaktır. Meraıime halkevin· j 

de ıaat 20,30 da bOflanacak-1 
trr ve kurmay yüzbQ§ın B. Sa- İ 

Zonguldak, 29 (A. A.) ~ 
Vekaleti ig idaıesi reisi B· 
Zonguldağa gelerek iJ kan 
bikleri etrafında inceıerneJert 
tır. ,Ji 

Diln parti kurağında ., 

1 

dettin 30 ağuıtoı zaferin~n ; 
ncuıl kazanıldığını ve mlenn f 
büyük manaıını anlatacaktır. 1 

ı Sonra ıair Münir Müeyyed 1 

başkanı, milli sosyete.~~~ 
ıosyetelerin mesul müdurl ,iJ' 
ler, fabrikatörlede beşten ~ Jt 
lıttı.ran patronların iıtiraki1 

·ı Behman ve Kamuran Bozkır ·ı 
30 cığuıtoı i~in yazdıkları ıiir· 

Jantı yapılmıı Eniı Behiç il 
hah etmiı ve bu kanunuıı if 

lerini okuyacaklardır. Bundan f 
! ıonra halk ıairleri ıaz ,alacak- İ 
1 lar ve halk türküleri ıöyliye- ! 
i ceklerdir. Bunu milli bir lilim 1 
1 ıakib edecek ve halkevi lemi ail kola taralından haırlanan ı 

itçiler için büyük f ayd tJlf 
ve tatbik şekillerini anlatıııtf 

(lıtiklôl) piye.; termil edile- i 
cektir. Halkevi meraiminin j 
her balnmJcın ,ak mükemmeli 
olacağı anlQfılmaktaJır. j ........ -............................................. . 

B. Rif at Onür gömüldü 
Çankın, 29 (A.A.) - Saylavimız Ri· 

fat Unür'ün cenazeıi diln Jr.C>ylil •e ıe

hirli binlerce halkin iftirik cttiii bilyUk 
t5renle defnedildi. 

Söziln geli§i 

BVYVK KELiMELERE HVIl~ 
B ir takım adamları 

daha sağ iken ölil 
gibi göstererek bir si-
gorta kumpanyasını do· 
}andıran eebeke hakkın· 
da her gün yeni yeni 
haberler olı:ııvoruz. İn
san zekası, dünvanın her 
tarafında kötülük işle
mek için yeni yeni ha
rikalar bulmakla meş· 
ıgul iken Türkiyedeki 
bu dolandırıcılığa müs
tesna bir mahiyet yapış. 
tırmıyalım. Bize bu n
tırları yazd?ran bu hadi
se değil, bu hadisenin 
birinci planında rol a-
lan bir adamın söyledi· 
ği küstahça sözlerdir. 
Bu adam, bir İstanbul 
gareteclsine, apğı yu
kur. fU sözleri söyle· 
miş: 

- Biz, bu dolandırr• 

cıhğı yapmasaydık. şim· 
di bu doksan, yilz bin 
lira yabancı memleket
lere gidecekti. 

Bu pervasız iddiaya, 
bu kilstah sözlere bakı· 
lacak olursa, dolandın· 
er Onnik efendi, kendi
sini, kendi mesleği için· 
de zeka ve meharetini 
millet ve vatan için kul
lanmış bir kahraman gi
bi göstermeğe kadar 
varmıştır. 

Yıllarca meşru olmı· 
yan bir yolda çalışarak 
pişkinleşmiıı bir adam
dan her türlU söz bekle· 
nebilir. Bu s6zlerin bir 
gazeteci kayıtsızlığı yü· 
zünden slitunlara geç· 
miş olmasını da, §.imdi· 
lik, tenkidden vıızgeçe· 
biliriz. Yalnız, müsaade 
e<Jitemiyccek, f"~z yu· 
mulamryacak bir taraf 

f' 
varsa o da • ti 1 

f atı. 
men a ·bi 
h a y r i ga l• 
.. 1 'n bÖY ı·" soz erı ıcııl ..-

} erlerde ti 
dır: • ,e'f'le 
Türkıye. ted 

cak şerefi• ın·si 
ti'rk ekono 1• 
ır.e ru vasıtal 
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SON DAKiKA: 
k, Buharin 
rt general 

vı 

tevkil 
lngiliz ~teleri Londra Sovyet ticaret mümessil· 

lerinih kaçmlcb imı yazıyorAar. 
Moüo.a. 2t (A.A.) - Ha919 blWI. ' dM llarftılt .._.Is bir 8olJ9t ftPUnl • 

dyor: Suilllat ~ladeld lflllt aa ~. ltalia'ia P.tenllti 
berine poUe -.klfata de.- ...-. ....,..,. banbd llldla clilayap ..... 

dir. lyı blr ka,..U. bUıdirilditiM ... ..bip'• 
re İne.tia bat mahaıriri Radek Ut a.. DeJll 11111 ..-.I de f8yle ,.a • 
huin. eski barblye mlktıllll ..._, ,_: 
General lapolajkof. " paerallerdla "Londradald Sovyet mahflllerlala 
tmit. Xumee.of" PldojA tıeYkif ohm- baaatiae sön. Ounld Stallae İlarfl 
lllUtlaMır. haaırlanau auilcalt ...... .,...,.....,. 

Londra, 29 (A.A.) - Ba ubabld p- Relllll lnafU.t .-fllled O ....... Ui 

ateler bep Troçld"nln Norveç te •ki- ~ clolafl ...,,,. dlter-*'9cllr· 
fillden " LondndaJd _,,.. ....... ... ÇtWst ....- w.nıtama bffl,.cteD 
-.ut Osenld'aia Fl ...,.,, s•re .... ,._ Wırdlr' .Vlmeei lcab ederdi. 
-.twekteıtlrllr. C)MltW Loadrada yübe• ..-.ki tutmut 

lleJll Tellpaf. ..- w ' uel' O. Wr ,.W,.t idi. OD milJOll eterllaılik 
crwld'nlll b1,ek ~ lla'91d'aia ._..... bir kredlnln SoYrft Blrllline açdm-•a-

lint mftteeldb pri pttddre- " R ild da möbim bir rol oyaaanıtır." 
aataa lacDis • ICWret tlcanf ...... • Deyli Ebpr-, Troçldaia il blriacl 
falı .... oldüllnDI -~ .......... Nor•ectıa .... p' •• 

~ ~ ........ "..,......~~ 
Hlyu KroaUd ....- ~- ., ... ,. ...... ,. pifdil ~ ....... ·~ 

U.ldflnha Korftt b~ Jllll' ..... ............ ....... pM lç.a ...... , 
dea ..,.._,bir mu..- felldl ..... .........,,tınldtetd;ilii ,.......-. 
cW .-~ btlar lf•~ ... ...... 
111 bOylk bir memnuni,.ıle bqdadrlı 
bir siyancıdaa kurtulmak ilti~ 
bJdziml ,.ır sJstedlr. 
ne,11~0 ........... 
~ dmiın"' ~ __,.. 

:-:;::~~~ 
~ .............. 

............ :'11111ı. 

Blkret. at (AA) - llPlrM 
tatuelllo ....... Siaa,a'da -lanlla W.. 
............ lldf·••mll*·• 
ıcaJ iıldfa11 kaba1 ......... ,... .... • 

• tepOiM ..... 'fat,al'elbp -...... 
Tatanllao. lrabintDID .......... "* bidlmiad ilen derblJ Blknl' 
~. 

B. Göbe Roma'dı 

f rmaM .... 
lna. 29 {A.A.t _.,. ......... 

~WldlrlJOI' 
l)la pct ,.,..... • iN ..,.,.... 

lltt1* ...-.. w tna cl...,..•1d 
................. h1'll '1d"ettl Wr 
.- ••r..ıtT w .. m.t1erlttl .. .._ ... 
pll ~tlnnk1en'lr. 1-la .. 
..... ... ....... ttMt.th' N••-.• ................... , ...... ~ ...... 
... .. ... tlııı :t iı. • ....... 

-- ...... edeoektlı Vt '"8. ... ,.. ..... -- .. ,..ti• ...._ ...... ................... ............. 

... Oe•hg.. .,. ......... 
llllll •OısnOı ... hrrif iM Tncti.,. 
• .,.. .U.•d• edilllM,_.. 
llüdiiilıılıit*· 

>--... ...... 
Pul..ll(A. 

.., - Rl1d itli ........... .... ....... 
~ ... ,. ........ 
la lrpler ... 
1-lıtmaWr ... =A= bal,.. uldee .......... 

, ...................... 
.... 21 (A.A.) - Aı..a lalldlme

... ...,_.,_lardaa ...... ""'" 
llH ...... ip. .,o.de 3S w 1937 .... 
Wncltn l6lrm,.... so ............. 
tuauwtar. 
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SAYFA 4 ULUS 

Tarihdeki 
, 

garib 
x:x 

va kal 

)'ozan: MaJl KEMMERICH 

FİKİR HÜRRİYETİ 
Mülayim ve insaflı olmakla :şöhret 

:kazanan reformistıerden Melanchton 
ir fikir ihtiL'\fı yüzünden nrkada.şı 

Servet'i yaptırmış olan Kolvin'i bu fi • 
llnden dolayı takdir etmiş ve bütün ka
'toliklere bu nevi cezaların verilmesini 
tavsiye etmiştir. Bu düşünce. bu hür 
fikir mücahidlerinin mücadele ettik • 
lcrini söyledikleri katolik formülünün 
bir neticesinden başka bir 9ey değil • 
~ir! "Kim ruhani Mkimler tarafından 

l>Ir dinsiz olarak itham edilir ve ceza • 
Jandırılması için dunya hakimlere tes· 
lim olunursa bu kimse diri diri ate te 
yakılmalıdır." 

* ikinci Kari zamanında Inglltcrede 
protestanlar tarafından katoliklere ya
pılan zulümler akkmda Macaulay şun
ları yazmaktadır: ''Bu siyasi ve dint 
karışıklıklar arasında masumlarin ilti· 
ca yeri olması icab eden mahkeme sa • 
lonlan intihab salonlarından beter bir 
manzara arzediyordu. Bir takım vatan
C!aşJann katolik olduğunu söyliyerek 
C)nları idam ettirmek için bu mahkeme· 
1ere Londranm bütün uvıumhanelerin· 
~en. kumarhanelerinden ve meyhanele· 
rlnden yalancı şahidler akın akın gel· 
ınekte idiler. 

* 1554 de Fransa'da protestanlar idam 
~ezasiyle cezalandırılırdı. Kibar pro· 
testanlar ise donanmaya forsa olarak 
gönderilirdi. 

Aynı senede Avinyon'da protestan· 
1ar demir kafeslere konularak 81ümc 
terkedilmi§lerdi. 

* Protestan olan u1tsonyalılar ise 
Kalvin'in '"batıl me.zhebini" memleket• 
1eriue aokmamak için gayret ~österi • 
)'Otlardı, Kıral Birinci Christian'in 
başvekili Dr. Krell din hususunda ser• 
lıest düJUnceli olduğu için kendisini 
himaye eden bu lmahn defni esna· 
eında hemen tevkif ettirilmit ve Kal· 
ıvin tarafdarı diye mahkemeye veril· 
ıniştir. Bundan sonra tam on aene 
yaz ve kıf yarı açık bir höcrede hıra· 

lrılmış ve nihayet, yerinden kımıldaya• 
ıı11yacak bir hale gelince, aedye ile 
idam meydanına getirilip kafası kesil· 
rniştir. 

* Fikir hürriyetine hürmet bakımın • 
'dan hıristiyan mezhebleri hiç biribirle
ı-inden geri kalmıyorlardı. Hepsi de in
cilin ayni ayetlerine istinad ederek di
lerlcrini takib Te imha ediyorlardı, bu 
iyetler şunlardır: ''Size birisi gelir ve 
bu dini getirmezse onu evinize kabul 
etmeyiniz ve ona selam da vermeyiniz. 
Çünkü onu kim se!imlarsa onun fena 
\tşine ortak olmuş olur." (Yohanna 10) 
'Ve diğeri: ''Kim iman eder ve vaftiz 
olursa necata erecektir, fakat kim inan
Jnazsa melun olacaktır." (Markus 16). 

* Ancak on yedinci asırda bir mem • 
1eketin hükümdarına göre mezheb de
ğiştirmesi iideti tamamen ve her yerde 
kalmıştır. Böylece bir hükümdar mez
heb değiştirince veya veraset falan yü· 
!;':;ı .. ~." nıemlekete başka mezhebte bir 

Çeviren: S. 'ALI 

hükü~dar gelince halkın bu mezhebe 
dönmesi lüzumu kalmamıştır. Eskiden 
bu nevi hadiselerde de halk zorla din 
deği~tirmeğe mecbur tutulur ve battıl 
onların bu yeni dine can ve yürekten 
iman etmeleri istentrdi. 

* 1634 senesinde Saksonya dukası bi· 
rinci J ohann Georg'un 6aray vaızı şun
lar r söylemiştir: ''Bir Kalvlnistin iba • 
detine yardım etmek veya izin vermek 
Allahın ve vicdanın arzusuna muhalif· 
tir ve Kalvin dininin asıl mucidi olan 
şeytana hizmet etmekten farksızdır.'' 

* Protestanlığın girmiş olduğu Kas• 
sel şehrinin kiliselerinde org bulundu· 
rulması memnu idi. 

* Frankfurt şehrinin köprlı kule i de· 
nilen mahallinde mevcud olan ve yahu· 
dileri tahkir eden bir tablo 1747 yılın·. 
da bir gece tahrib edilince beleJiye da· 
iresi para vererek yenisini yap•umış• 
tır. 

* ı 756 yılma kadar Frankfurt yahu • 
dilerinin şehrin ana caddesine ve mey .. 
danına (şimdiki Geothe meydanı) çık· 
maları yasak idi. Ancak 1806 senesinde 
şehrin bütün sakinlerinin biitün gezin
ti yerlerindt"n istifade edebilecek?eri· 
ni bildiren bir karar çıkmıştır. 

* Orta zamanda yahudiJer diğer va
tandaşlardan ayırd edilebilmek için 
hususi işaretler, ~eseli sivri külahlar 
ve aan kordela taşırlardı. 1786 da 
Frankfurt yahudilerinin siyah manto 
giymeleri belediyece emredilmifti. Ay· 
nı zammda bunlann baston ta~lan 
da memnu idi. 18 ind asrın sonuna ka
-Oar yahudilcr pazar ve bayram gUnle • 
rinde kendi sokaklarından dışarı an· 
catc hıristiyanların ibadeti bittikten 
ıonra çıkabilirlerdi. 

* 1800 yılında Frankfurt•ta umumt bir 
hamam işleten bir doktor şu nanı ya~ 
mak mecburiyetini biuctmiştir: Yahu
dilerin hamamdaki her banyodan isti· 
f ade edebildikleri hakkında bir dedi ko
du dolaşmaktadır. Yalnız iki banyonun 
bunlara hasredilmiş olduğunu ve hiç bir 
hıristiyanın bir yahudinin yıkandığı 
banyoda yıkanmasına imkfin verilmiye• 
ce~lni ve peftamal ve havluların da ay· 
rı olduğunu ilan ederim. 

* 1807 senesine kadar Frankfurt'ta 
yahudilerin kahve ve gazin'llara gir .. 
meleri yasak idi. 

* 1817 senesinde birçok alman şehir
lerinde bir yahudi takibi ba§laınış.tır. 

Ancak 1832 yılında bir yahudinin bir 
evden ve bir bahçeden fazla millkil ol
masına müsaade edilmiştir. 

* 1834 senesine kadar mevcud bir ka• 
nuna göre Almanya'da bir sene içinde 
ancak muayyen bir mikdar yahudi ev· 
Jenebiliyordu. Yahudilere hıristiyanlar· 
la mUsavi hukuk ı.864 de verilmiştir. 
· Bugün bu hukuk tekrar ilga edil • 
miştir. 

General Gam lenin V arşo,ra ziyaretinden sonra 

Polonyanm dış sıyasası değişebilir mi? 
General Gamlen'in v QT§OV aya yaptığı •eyahat, milletlerarası Jiploma8i aleminin JiJıJıal
le üz.erinde Jurduğu bir ha Ji&e olmuıtur. Bir yandan mlhçir demokrasiler bu •eyo}tld ~ 
lan memnuniyet göstererek Polonya'mn eiki teahhüdlerine sadakatten ayı-ılmıyacaiı rftll' 
nasını ~ıkanrlarken, bir yandan da Almanya'Ja endifeler uyanmaktan geri kalmant'ltır• 
Bu seyahat Jolayısile ileri sürü/mü§ olan bazı mütalaalcnı "§ağıda hulasa ediyoruz.: ,,,,.rJI 

Almanya ile gerginliğin izalesinden Varşovanın mesul devlet adamları, geç- neral Gamlen'in Varşova seY 
sonra da Polonya için, fransız ittifakı· 
nın muhafaza etmiş olduğu iki kıymet 
vardır. Evvela bu itlfak, Almanya ile 
elbirliği teşebbüsil muvaffak olmadığı 
takdirde bir emniyet garantisi teşkil 

etmekte ve aynı zamanda, şarki Avrupa 
işleri hususunda Fransanın şimdikin

den daha fazla Rus siyasetine alet ol· 
msaına kar~u bir mani te kil etmekte· 
dir. Geçen sene Varşovaya yaptığı iki 
ziyaret esnasında, B. LavaJ, Franasnın 
Moskova ile tesis etmiş olduğu yeni 
bağlardan filen faydalanmaya henüz: 
belki katiyctle karar vermiş olmadığı• 
nı Umid ettirmişti. Şu son aylar zarf m· 
da, Fransanın ittifaklar politikasını di· 
riltmek için açılmış olan kampanyalar, 
Varşova idare adamlarına Almanya ile 
uzlaşmanın fmtrnnsızlrğı dolayıslyJe 
transı zittifakına yana'?Tllayt tavsiye 
eder mahiyetteydi. Bu münasebetle, Al· 
manyanın Danzig şehri hakkındaki 
sözde niyetleri hususi bir şekilde şişi• 
rildi ve bu hareket tarzı faydasız olma• 
dı. 

Moskovanın bu :ziyaret için kullan
dıiı ihriyatkir lisan, Sovyet gazetele • 
rinin Polonya ordusunun §dinden bahı 
ederken kullandıkları tedbirli ve alika· 

miş tecrübelerden sonra, bu nevi tek· Polonymun si:raseıi • .M 
lifleri çok emniyetsizlikle karşılarlar. • deiiınıB~ 
Katowice • Gdynia demiryolunun tah- Var.şovada çıkan yarr resr»l 
~isatı için ikrazda bulunmak kati vadi, Polska yazıyor: 
ıenelerdenberidir, guya Pariste bir kre- Harb &0nrasr Avrupasının ~ 
di darlığı olduğu bahanesiyle uyukla- vamlt uzlaşmalarından bi~ olllll -;J 
maktadır. • leh müdafaa ittifakı iki ~.J 

Leh dış bakam, Polonya istiklalinin kurmayları arasında eibirlilioi ~ 
satılık olmadığını söylemi~tir. Bu söz, tirmesi pek mantıkidir. :E,saJC~ 
bilhassa yabancı kredilerle dış politi • de böyle temaslar eksik oltf1"'.:J' 

kanın münasebetleri hususunda mute • Onun içindir ki General ~ 
berdir. Frankfurter Zeitung'dan Varşova seyahatinin bazı J.v'f1l,. ~ 

lngiltere~nin parnuığı • tcJerine ilham etmiş olduğu•~' 
Bükreşte çıkan La Moment gazere- yazılardan dolayı hayret ett'Dii~ 

sinden: ' den gelmez. Bu neviden ırı 1" 
Polonya ile Almanya arasında gö- Fransa ile aramızda mevcud 0~ 

rülen yakınlaşma siyaseti, en basit ak- taraflı ittifak esasına uyguJS ~ 
lıselime, itilH devletlerine karşı min- MiIJetlerarası hayattaki bet ~ 
nettarhk hislerine ve bilhassa Polon- 1i bidiseyi karşılayan pyiaları' "rlJ. 
yanın hayati menfaatlerine zıd olarak Jdkatlc hiç bir alakası ol~--
flerl götürillmüştü. Polonyayı yarat • bir hal olmuştur. Leh poJiti~ 
mış olan itilaf devletlerinin onu idame hatlarını deği#irmek sneTS1Jd ,_.. İC 
etmek menfaatleri icabıydı. Halbuki ğildlr ve olamaz. Fransa Ue 0 

garbta sulhu garanti etmesine mukabil fa~ bu politikada daima birioel 
'8rkta hareket serbeıtisi isteyen Al· cede bir yer almıştır. 

manya kendi zaranna olarak yaratılmıf Poloıı)amn poliıiktuı '· 
olan bir devlete kartı pek dostça his • . de~,.. 

ler bcsliycmezdi. Varşovada rrkan :ıoqılist 
Bu politika Polonyaya dış politika Robotnik gaz~tesind~nı __ 1 lr ifade, Çekoslovak yarı resmi gazete· mülahazalariyle değil, fakat sadece iç Açıkça aöyliyelim: Gcner--dl-

lerinin Polonya hakkında tatblk ettik• politikası Almanyanınkine uygun el- Jen'ln ziyaretinden çok sneoınutl 
)eri taktik, biltün bunlar, franaız kur· dutu için dikte edilmişti. Polonyanın bu hidiseyi, leh • franısrs 111U~ 
may şefinin Polonyada yaptığı gayret• traiik mazisi buna benzer Mdiıelerle Tinin düzeleceği haklunda bit 
lerin Fransanın yeni dostları olan Sov• doludur ve bunlar, bu nıemteketln mu• /..,o'_ 

telakki etmeye meyUJi}'Ü· 
yetler Birliği ile Çekoslovakyada fena azzam .f elliketlerinin sebebi olmuştur. da dış bakanlığımızda ~ bir 
karşılanmadığını gösterir mahiyette- Buna nğmen mazinin hataJan bir ke-

lik oldu1'u t~kdirde bu _ _. 
dir. • re daha tekrarlanmıştı. • d ,__ f __ ,_ O ~ . 

mız aua azla oıa~tır. "' 
Fransanın Polonyaya 1934 de oldu- Almanya· 1934 leh • alman uzlaşma • politikasının b!r dönilm nottJlf 

ğu gibi, gene, Almanyaya karş.ı bir şark 11nı çiğniyerek tekrar Danzig'dan ve dığına kani olacağız. 
paktı yapmak teklifinde bulunmuş ol· koridordan bahsetmeye ba,ıayınca leh Gerçekten, B. Bede, şu soıı 
duğu sanılmıyor. Bu fikri hadiseler es- milleti uyandı ve Almanya ile uzlaşma- Jarda Almanya ile yakınlaffr>' !. 
kitmiftir. Fakat bu demek midir ki, o nın kendisiiıi nereye götürdilğünU fark • tt• puP" 

eına sarsılmaz bır sure ~ .,ır 
zamanki pakt tek1ifinde gizli olan asıl etti. Fakat rcsmf mahfiller gene göz Dış sıyasamızda deff"1if ~,... 
maksaddan vazgeçilmiş olsun? Fransa· yummaya meyillidirler. • mıyor,... 

mı vardır? Bunu hiç san. .ııJ 
nın, şarkta emniyet projeleriyle, yalnız Avrupa devletleri Danzig için aske- bakımdan son Danzig badist 9' 
Varşovada değil Baltık mıntakalarında ri bir müdahalede bulundukları takdir· lnmak kafidir. Danzig anayaS:.,ıt'-
da yapmış olduğu teşebbüsler, Polon • de karşılarında Almanya yanında Po • nenmesi karşısında kayıcfsı.ı 
yanın itirazlarını tatmin edecek taviz- lonyayı da bulmak gibi trajik bir vazi· za biıtün Avrupa şaştı. . ,,ı 
)erde bulunmaya onu sevk edecek mi· yet karşısındaydılar. Cermanofil politikaıınıD .bıf 
dir? Bu suallere açık bir cevab vermek Fakat İngiliz diplomasisi vaziyeti si olarak, Polonya, ke .disin• .1 

ancak 'General Rydz • Smigty•nin Pa· kurtardı ve Varşovayı, Polonyanın Je tecrid etmeye muvaffa-11 oJudo e 
ris seyahati esnasmda kabil olabilecek- menfaatlarına uygun bir politika güd • garba .karşı hücuma gestiilklC Jlll 
tir. mesi için tazyik etti. şarkta kendi&ini himaye etsne dU. P 

Polonyantn, yeni Eransız tckliflt"rine Londra, Danzig şehrinin bugünkU lere büyük bir hizmette b.ılııtlf 
evet veya hayır diye cevab vermesi vaziyetinin değişmemesinde tek alaka- kat bu yüzden geniş öJçidC dl 

beklenemez. Bunun gibi, Fransanın h devlet Polonya olduğu için, Berlinin Romanyanın ve Çekos!o.,.llY.~erlC 
Polonyaya silahlanmak icin geniş kre- bu vaziyeti değiştirmemesi hususuna dımını cJa kaybetti. Adeta J-Jıt pa 
diler açacağı hakkınnaki ııayiaların itina etmek ona düştüğiinU ilan etti. basa kaldı. Hal böyle olunca k6ci11 
sıhati de ancak birkaç hafta veya ay Bu usulü ntesiri görüldü. de vaziyetimizin günden ,une 
2arfında belli olabilecektir. General Almanyanın bir ihtilaf halinde yalnız mesine şa mak lazım mıdır? ı>°1 
Gamlen'in bir milvar ziloti!İk bir kre- kalmak tehlikesi karşısında cumurbaşka- Şimdi iki \. üzlü olmıyarı tıı~ır• 
di teklifini h"mil olarak Var"ovaya nı, dış politika hususunda kendi baı:ına kaya başt mak ictb ctmekteqt il' 
gelmiş olduC'u fikri ancak bazı leh mah- karar vermek saHihivetini B. Bcck'den Beck hal ikaten politikasıııı~dir1 

(Sonu var) fillerinin bir hayalinden ibarettir. geri aldı. Bu değişikliğin neticesi Ge - ni cle~iştirmeye muktedir 111ı ....., ____________________________________ llıliiiiiiiiıii5i8iiliiiliiiiiilı ______ __ 

demektir; o zaman başını şimale doğru çe- bu müddet zarfında kanadlannı bir defacık da yuvarlanan sisler" n içinde dö. ıi«" ııal"ll' No 41 

CE GEL Ki TABI 
Yazan: Çevıren: 

Rudyard KıPLt~G Nurettın ARTAM 

-Az bir zaman sonra nereye doğru yüz
mek lazım geldiğini öğreneceksin.. Fakat 
§imdi deniz domuzu Porpois'in ardından gi
deceğiz; çünkü o pek akıllıdır. 

Porpois'lerden bir mekteb, ördekleme 
yüzüyor, suları yararak ilerliyor; Kotik de 
elinden gelen hızla onların ardından gidi
yordu. Bir aralık sordu: 

- Nereye gitmek lazımgeldiğini nasıl 
bilebiliyorsunuz? 

Mektebin önderi beyaz gözlerini ona 
doğru çevirip yeni bir ördekleme yaparak 
dedi ki: 

- Şimdi kuyruğum titriyor, küçüğiim, 
dedi, bu, fırtına arkamda demektir. Arkam· 
dan gel! Yapışkan suların (Ekuatoru kas· 
tPdiyordu) cenubuna indikten sonra eğer 
~u~ ruğ-un ürocrirse karşında bir fırtına var, 

virirsin. Çabuk gel; buradaki sular çok fena. olsun, kuru toprak üzerinde dinlendim1ek larmın seslerini duydular. foııl-' 
Gitgide birçok şeyler öğrenmekte olan nasib olmamıştr. O gece Kotik, bir yaşına basın•Ş 

Kotik'in bu, öğrendiklerinden birisi idi. Bununla beraber, bir gün Juan Fernande.z ateş dansı yaptı. •darı J;ıl'" 
Matkah ona deniz altındaki kıyılarda mori· adasının yakınındaki sıcak sularda, bahara Yaz geceleri deni.z, NovastOŞJlahr f~ ~ 
na balığını nasıl takib edeceğini, deniz otla- yaklaşmış insanlann duyduğu gibi içinde kannan'a kadar ateşle doludur. }'Je ıltı 11ıt" 
n arasındaki ufak kayaları nasıl dolanıp at- bir baygınlık, bir rehavet duymuş ve yedi kasında yanan bir yağ gibi bi: P~şe1', f, 
lıyacağmr, denizin ferısahlarca dibinde ya- bin mil uzakta bulunan Novastoşnah kum- kır; sıçradığı zaman tutuşan bır ş 11,ıııı 
tan kazaya uğramış tekneleri nasıl a§acağı- sallarmda arkadaşlariyle oynadığı oyunları, kanr ve dalgalar, kıvrılıp anafor 

1 
edefıet, 

m, balıklar koşarken tüfek ağzından çıkan orada kokladığı deniz otlarının kokusunu, yakamozlarla fosfor panltılan hası sçı1'i':e 
1 kur;şun süratiyle bir kovuğa nasıl girip çıka- fokların döğüşlerini ve seslerini tatlx tatlı Bundan sonra içerilere, 11oJIU )'at>'~ 

cağını, bütün gök yüzünü şimşekler kapla- hatırlatmıştı. O dakikada şimale dönmüş ve mahsus olan yerlere gıttiler. O~?d%lııerı d 
dığı sırada dalgaların üzerinde nasıl oynıya- durmaksızın yüzmeğe devam etmiş, yolda buğdaylantı yetiştiği yerlerde don 

1 
ı"1 

cağını, rü.zgara kapılıp giden bodur kuyruk- onun gittiği yola koyulmuş birçok arkadaş- ı<a 
lu Albatros ile 21rhh atmacaya nezaketle larına rastgelmişti. Bunlar: laştılar ve biribirlerine denizde · ııı"' t1 

nasıl kanad salhyacağmı, kanadlarını kısıp - Merhaba Kotik, diyorlardr, bu sene zaman icinde baş'armdan geçen;e~:dııJl• ç 
kuyruğunu kıvırarak bir Yunus balığı gibi hepimiz hollusçikiyiz. Lukannon çatlaklan ettiler. Bunlar, Pac;ifik Okyaıt0 l1 ofl11 
denizin üzerinde dört, beş ayak nasıl atlıya· üzerinde ateş dansları yapıp yeni yetişmiş cuklann içinde fındık topl dıklal 1 ııatı5' 
cağını; uçan kuşlar fazla kemikli olduğun· çayırların üzerinde oynıyacağız. Fakat sen, anlatısı gibi. ballandıra b 1 1"~ 1 .. a 0ıasaYtı .. 
dan onların peşini bırakması laznngeleceği- bu elbiseyi nereden buldun? yorlan.l .... Bir.si bunları dinle P ıı~i 1d~· 
ni, herhangi bir gemiye, yahut kayığa, hele Koti4'in kürkü, artık, sombeyaz olmuştu. onların ~nlattı darı O yan 7• 7;1 :ılı b~ 
kürekle yürüyen bir kayığa durupta bakma- Kendisi bununla bir hayli öğünmekle bera- kikattekinin çc' .. iısf" lem ba e ffl 
ması icab ettiğini öğretmişti. Altı ayın so- ber sadece: kilde canlamrJı. Üc, d ·rı. de 1 ,ş 
nunda Kotik'in derin denizlerde balık avla- - Çabuk yüzün, dedi, kemiklerim, kara· hollus iki'l r Hucinson tepeJertr'! 
mak hususunda bilmediği şeyler, zaten öğ- ya çıkmak için titriyor. Böylece hepsi doğ· koştular ve şô}le haykırdılar: v r) 
renmcğe değeri olmıyan şeylerdi ve bütün muş oldukları kumsallara geldiler ve ora- tS 
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Çonıl.·larımzı /wrıgi 

ınchte11forde oh u11mılı:mıı::.: 

Mınta 
l 

me 
a anat 
tehi 

Kurulan bıiyük devlet endüs
trisi ve daima inki§al halinde 
01011 meml ek el hayat seviyesi, her 
ıahada iyi yetiımiş, siıtemli çalı· 

Yalııız ekoııom ·k 
11ıeseleleri konuş
tuğunu söyliyoı·· 

(Ba~ı J. inci sayfada) • . 
siyasi mc clelerine kadar da ıdebılc· 
cegi mlıtaJeasını ileri surmektedir." 

J)r. Şcılu, Bcrline döndii 
Berlin, Z9 (A. A.) - B. Şaht Ber· 

lin'e donmu tur. Mumaıleyh fransız na· 
zırlariylc yaptığı goru melerin yalnız 
ekonomik mahiyette olduğunu oyle· 
miş ve Fransa ya fransu: • oı; yet paktı· ı 
nı feshetmek hususunda teklifte bu· 
lundugu rivayetlerini yalanlamıştır. 

• • • 
Türk ınaarif cenııye ıııııı kurduğu 

A tatUrk n yuk-
e k himnyel rındc 

ve lsmet !nönil'
nUn genel ba n· 
lrğında bulu n 
Türk Maarif Ce· 
miyeti llk, Orta 'liC 

I~i e t h ili ıçın 

§c:hrimizdc bir kol
lej binası yap y 
ba lamıştır. 

En buyUğunden 
en küçUgline kad~r 
butun ıhtıyaçları dil ünUlerek hazırla· 
nan plan üz.erine kolleJ binasının 10

• 

aauna devam cdılmektedir. 
KolleJ, Yenıtehir'de Kazım Özalp 

caddesinde fıd nlık bitişığinde bele-
. ..... ·c Cemiyetine 

dıye ve Evkafın , .. aan 

pek cliz'i bir bedel kar§ılığında verdi· 
i on bin metre murabbalık bir arsa u· 

zerine kurulmu§tur. 
Valimiz Nevzat Tandoğan'ın kill

tunevcrliği ve cemiyet idarccılerinin 

yorulmak bilmez gayretiyle vilcud bu· 

kollej biııası 

la k olan bu mUcı~ Ankaramum bü· 
yUk bir eksi inı tam mlamı§ olac k 
tır. 

Re mımiı Kollej bına ının faaliyet· 
le devam etmekte olan ınıaatını gos· 
tcrmcktedir, 

• 

an, bilgiıi yerinde sanatkar tipi 
İıtemekteclir. Bu ileri hliviyetli 
sanatkarı yeti tirecek olan mrnta
ka •anat me~teblerini devlet a
damakıllı ıslah etmi ve onlan; 
buradan yPtişenlere emin ve mü· 
rellch bir hrıyat temirı edecek ka
'dar moclcrnle§tİrmiştir. 

Bu yazımıula Ankara bölge 
•anat okuluna girme şartlarını ya
.U.)'Oruz: 

.iSPANYOL 
TORLU DIŞ HABERLERı 

1cgii8,iin llabc,.i tamı d.öııeceğl 
bildiriliyor Ankara bölge ıanat okuluna 

o.ğıdoki valiliklere/en talebe ka
bul edilir: 

lr . n önünde hükümetkuvvetl. r·. ~ayanıyorlar. Londra, 29 (A A.) - Deyli Herald 
gazetesi, Negu 'un Habeşistan'a avdet 
hazırlandı ını haber eriyor. Bu aze• 
tc, NegUs'ün, H bcşlstan'a yalnı2 döne• 
ceğini ve, dah, evvel, Milletler cemiyc• 
tındcn ıki milyon nufu hı garbt Habe
şistan üzerinde 1ngıltere'ye, lsveç'c ve 
lsviçre'yc id ri bir manda verilmesin' 
istemek niyetinde oldu unu bildirmek• 
tedir. 

Ankara, Çankın, Eskiıehir, 
'Kayseri, Kırıehir, Sivas, Yozgad. 

Mektebe girmeye müracaat 
irin fU v sikaların getirilmesi la-
zımclır: 

l - istida, 
2 - A ı ra/,orıı, 
3 - Sağlık raporu, 
4 - Nüluı cüz.danı, 

' 5 - En a% bq sınıllı ilk mek
lebten diploma almı§ bulunmak 

( B şı 1. ıncı sayfada.) 

kik etmi ler ve harekctlreini geri bırak
mıya kar ,.ermi~erdir. 

1 · · k'I 1' lspnn} anın IAlmlra e ~~" 1 • ç~ 1 
' 

1 

Londra, 29 (A.A.) _ Dun ısufa e~ 
1 . . k kın den Londranın ispanya c çısı, ço 6 •• 

bir dlplom3t olarak tanınmıtır. Kendi ı 
komünist aleyhtarı olmakla beraber mer
kezi hükümcte karşı saygı g~sterm~k 
emeliyle isyanın başlarında 5ekilmemı9· 

tir. 

l&zımdır. iki taraf m hildirdiği znfcrler 
Sağlık rcıpoTlan sıhat müdür· Hendey, 29 (A.A.) - Madrid~cki 

lükleri taralınJan ta.ilik ttilmi§ hıpanyol harbiye bakanı ve ~il~ekı Ge-
"1acaklrr. Sanat mektebine gir· neral Gupo do Lano, bugün muhım mu-
mek irin talibluin türlı olmaları zaffcriyetler elde ettiklerini bildiriyor· 

ve 13 ytı1ınJan küri1k 11 yaıın- Jar. 
M ·· Harbiye bakanı, bUkllmct kuvvetleri-

'.ıan büyu-k olmamalan §aTtlır. u- . 
" nin bütOn cephelerde ilerlcdiklerlnı ve 
racaatlarda 4,5x6 ebadında 6S bu arada imal cephe5inde bilcrl püa-
'.ptoğı·al getirilmelidir. kürtcrek 300 kiti zayiat verdirdiklerini 

Her tallb, bulunJağa valiliğin bildirmektedir. Aragon vB!iyctinde, hü· 
liilfür direktörlüğüne iıtida ile kumet kuvvetleri birçok şehirleri zapt· 

müracaat edecek ve imtihanlar etmi~lcrdir. 
rvilliyet merkezlerinde ya,,,Jacak • Gffleıl'al dö Lano, bir asi kolunun To· 
fır. /(.ayul "e kabul iıleri ağuılo• ' Jedo•d bükümet kuvvctJcrini bozguna 
:SUn bQ§ından itibaren ba lamtl • uğrattı •ını, 200 nefer z yiat rdirdı-

1 ğini, kamyonları mıtral}oz.ler, üç ha • 
tır. b' k 
~~============= an topu, ikı eyyar ha tane, ır tan , 

~ Yakalanan kaçakçılar 
r G~cn bir hafta içinde gümrük mu

hafaza örgUtü, ikisi yaralı doksan Uç ka· 

sakçr, üç bin be yüz yetmiş sekiz kilo 

gUmrUk kaçağı, yetmi§ be§ kilo inhisar 

kaçağı, on dokuz türk lirası, bir tüfek, 
· · 'ki "i'z elli bir tabanca, on sekiz mernu, 1 yu 

J dokuz koyun ile elli üç kaçakçı hayvanı 
j de cçirmi tir. 

' L 

Biz ı!>ık yakmadan, ~u i~me
den midemize lokma ındırme
den' ya<=amasım bilen, fakat 
arken de çınlakken de bayra~ 

' • / bır ğım saygı İ'" selam atan 
uJı•r"'l rnC1'~fRtlVIZ. 

TÜRK HAVA KURUMU 
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birçok tufck ve cephane jgtinrun ettigi· 
ni bildirmektedir. Hukilmct kuvvetleri 
ne mensup bir kaç böluk tamamen yok 

edilmi\ltir. 

· •. ,il rndyo~unun ıd>liği 
Rabat, 29 (A A.) - Sevil ra6yo u • 

dun nktam şu tcbligi neşretmitşir: 
A keri vaziyette bii) uk bir değişik· 

lik yoktur. Mıllici ta.) yarelerin Gctate 
tayyare i tas) onunu, Tolcdobastien 
mlıhıınmat fabrıkalarını bombardıman 
etmi9 olmaları mukcmmel ıurctte orga
nill ve disıpline cdilmi olan hava tef" 
kıl tnnızsn czıcı üstunliığünü iı;bat et• 
mcktcdır. Şu dort gun z.arfında on bır 
mark5ıst ta.> yare du ürUlmuştiır. Milli· 
cı hava kuvvetleri bir hUkumet denizal· 
tı gemisı bombardıman etmişler ve 

1 
Ak e ı de l r ~rksıst tay.) nresıne ta· 
arruzda b ılunmu J, rdır. Bu tay) arc 
kaçmak suretiyle kurtulabılmi,tir. 

Yazan: Vr. ALEXIS CllHREL 
• NASUHi HAYDA Turkçeye ~evırea. ----

lngih(·renin te~ebbü ii 
Londra, 29 (A.A.) - Britany .. hu· 

kümetinin, İspanyayı lcatlll boynyan iç 
harb için tavassutta bulunmak ~zere 

d• de bir t on zamanlarda Madrld nez ın • 
bbiıate bulunuuğu haber verilmekte • 

. · ulhu iad ct-dır. Brıtanya hlikumetı, s 
• __ r ette a«..'\ •ıda· mek uzere, gayrı rcıITTu sur •. r-

ki yaz.ılı ihzari tedbirleri teklif etml 

tir: 
ı - Harbın ••insanileşdrilıne i", t~p

tan jdrunl ra nihayet ,-erıımcsi ve e ır· 
lerin ll)Üb:ı.deleı>l, 

2 - Hiç bir siyasi partiye mensup 
olınıyan l:iıuseJenkn ve teknisyenlerden 
mUrekkcb bitaraf bir nevi direkt\ıar te• 
siı;i, 

3 - Askeri bir mütareke ilinı. 
Bu tcfebbüalin, .u s<>l unah ıulhçu 

teşckkullcrinln t zyiki üzerine y pıldı ı 
fakat Madrid hukümeti tarafından kati 
bir rcd ccv bı ile kaq11la9usı ve Mad .. 
rid hiıkümctinin bu teklifin kabulünü, 
i >anın kabulüne muadil telakki ettigi 
Cıylcni) or. Diger taraftan, Madridin 

bu teklifi reddetmesinin başlıca &ebcb
lcrinden bid, İs,>anm akamete mahkOm 
oldu(lu kanaatini be lemeııi ve müfrit 

solların, her turlU mli dek rlı 1 mu

halef t etmek hususunda hükümet uze· 
rinde itgide artan bir nüfuz icra et· 
meleridir. 

lliikiinwt uırafmn gt'tt•n 
ô"'i n kerleı 

frıın. 29 (A A.) - Havas nıansı m .. • 
habiri B. Unpo, hududun kapnnm ı 

hakkında verilen sıkı emirlere rağmen, 

dun öğleden sonra İrun belıediynine 
sine sonra harb komıserliğine gitmcgc 
mu\ af fak olmuştur. 

lnın şehri uz.erinde durmadan si 

tayyarclen uçm.'lktadır İmdad düduklc

rı ve çanlar halkı tehlikeden habcrd r 
etmektcdır. Oyarzun, hükumet kuvvetle· 
ri tarafından idd tlc bombardıman edıJ
miştir. 

ıı vas ajansı muhabırı, bcledıyc d i
resı alonunda, henuz evvelki gun i 
saflarında harbeden bir mihs neferi gör-

rnUştür. Bu ne!er, perşembe akşamı Hcn
dcye getirilen Uç firari arkadaşının ifa
desini teyid etmiş ve İspanyaya hava ta· 
rikiylc ve ilahlan, cşyalan ile birlikte 
lejyon askerlerinin hakikaten n kledil
di ini söylemi tir. 

Bu nefer şu sbzlıcti il ve etmi~ir: 
.. _ Şimdiye kadar, amirlerimin ta.ı

yikiyle, cumuri)'et aleyhine harb edi -
yordum. F kat dün bir fırPt çıktı, öbür 
tarafa geçtim. Asi a kerlerden soğu, fır· 
sat bulunca benim gibi hareket ediyor • 
Jar.'' 

nın ız d "legn )Onu Bar c_ıoııdn 
Bara :lon, 29 (A.A.) - Fnnuz me

buslu mecliıi reis ekili ve komünlat 
ınebuı B. Jale DUklo, franaıs aosyaliat 
parthl mlimcsiili B. Zi~ki, Franıa 
lş umum birliği mllmcnlli B. Benof. 
bvcç 6yanından B. Brantin~ Bara lon 

elmlfler, Katalon hUkümcti relll B. 
Komp na ile göru Ak, yaraldaJ" için 
kullanılmak uı.ere kendısine ıuhiyc mal· 
zemeıl vcnni lcr, Katalony ve l p n • 
yaya karşı olan tcsanüdlerini öylemi§
lcr ve halihazırdaki hürriyet mUcadele· 
atnin düny~ demokrasisi i~in müatean 
bir chemiyet taşıdıgıns il ve etmilerdir. 

f'a"lbmı Jt·lıin • tezalıiir ••• 
Lizbon, 29 (A.A.) - Röyter bildiıl

yor: Dün ak m Li.r:bon'd yapılan ko
munist leyhtarı tezahürler aıra mda 

Portekiz, lspanya, Almanya ve ltalya 
"ya " &esleriyle alkışlanmı tır. 

Bu tczahUrler milli scndikalistlu t • 

rafından tertib edilmiş ve otuz b~n ki İ· 
nin i tirakiyle cereyan etmiştir. 

Hatiblerin hepsi tspanyol nasyona • 
listlerinin nyret ve satışmasını takdir· 

krlc yadetmişJerdiı:. Bir hatib, komU· 
nizmlc mlicadc-le etmek üzere bl.l" nas -

yonalist lejyon te§kilini tekli( ctmil ve 
heyecanla alkı lanmıştır. 

Bilha sa Bcrlin lchind ve Moskova 
leyhinde bulunanlar olmu9tur. 

1aclrid homlm nhldt 
Madrid, 29 (A.A.) - Röyter bildiri· 

yor: Bir fisi tayyare, ge<:e yarı ı, Cıbc

lc meydanına bir bomba atnlıfttr. Bu 

1 rıgiliz mıla•rlcri > 1U ısı rdan 
çchiliyorlar 

Kahire, 29 (A. A.) - 10.000 ker 
alabilecek gcniJlikte barakaları havi Mal) 
aa Matnth tayyare iııtuyonu, 10 eyhll· 
da, mısır makamlarına tc Hm edil cek• 
tir. Habcp harbı esnıısınd mısıc - ta
r bluı hududuna cönderilmiı olan in· 

iliz: aa~erlcrinin hepsi, o t rlbte bq 
1DJntakadan aynlmıJ bulunacaktır. 

Kırcıliçe Asırid'in öliinıünlhı 
ytldönwnü 

Brilkıel, (A. A.) - Kıral1$C A 
tTid'in ölUmUnün ilk ysld8nUmU mUna.• 

ebctiyle bilttin Bclçika'da matem ten• 
hUrleri olmuıtur. 

Gazeteler, uzun yuıla.r yaur k kr c 

liçcyi methetmcktedirler. Biıtiın resmi 
binalar b yraklarını yany kadar $ k· 
mi§Jcrdir. 

lnuuı - Daninuırı a 
miino ı•bctlerl 

Kopcnhngt 29 (A.A) - AJm n. Da• 
nimaıka kondsyonlan g8rUşmclcrini bi· 
tirmi§lerdir. Delegeler b ıı meseleler U· 
ıerinde anlatma elde etmişler e difcr 
bazı meseleler hakkında da hUkUmetler 
rlylc tema&- Jilıumunu görmüşlerdir. GlJ. 
rUımeJere onra Berlin'dc devam oluna• 
calctır. 

meydanın etrafında harbiye bakanlıer. 
po ta biıı ı ve İllpanya ban sı vardır 
n·ombadan dört kişi yaralanmııtrr. 

Fn ta i \an \Ur . 
Madrid, 29 (A.A.) - Navalpcr11l • 

kaçan Madridli ~jyoncrlc.r, F ıı'tan ha· 
r<'ketlerindon evbel orııd büyük bir l&• 

yan bastırıldıgını ve Franko lejyoner• 
Jerinin bırçok ker ve zabiti ktı unı 
dizdıklerina ııöyl mişlerdir. 

• 
cer"y nınn tabidirl r. Bizim gıbi, kendılenni 
canlnndıran m~ ddelerin mıkdar ''e knlit inin 
d ği ikliklcrin U} rak tahnvvul derler. Bız!e
rm içimizd n, dış "ılemden gelıp g n om} n do
nen buyuk bir mc dd ler nehri g çmektedir. fa• 
k t bu geçişte, bu maddeleri, n ıcle.re muhtaç 
oldukl n enerJiyi ve uzuvl nmı7.1 m yilerimi· 
zin gehp g çici ve nnzik binnl nnı kuran inıık 
un url n bırakırlar. Her türlü ~eri faaliyetle
rin cı mani özü cansız alemden gelir ve er p: ç 
oraya dön r. O da, cansız m hluklar meyd mı 

ğururl r. Aynı z m nd , ifr< z edıp k nn dol -
tukleri m. dd l r nesidere, uzu\ larn v uur 
di,.i veya erkek kar ktcrlerini verirler. Bund.m 
büşk bütün fonk İ} onl nmız.a iddet ve k 
I t v n de oııl rdır. Husy , doğiiş boğ mı 
hendek boyuna sap nı iinip ohiren öküzd n 
ayırd eden cüret, hiddet, iddet gibi karnkterl ri 
meyd<ln g tiı ir. Mibyoz da kadın uzviy ti 
iızerind bun benzer bir te ir yapar. Fakat bu 
tesir kodınm h yatının bir kısmmd mevcud 
dur ve h yız cirm de\ r si son erince dumu 
uğrnr. Mıhy zm ömrünün aı olm ı k dm 
erkek lmr ı md.:ı göze görünür bir môdunluk 
verir. Bunun ter ine olarak hu ye n ileri ihti· 
ynrlığ kndar foal knlır. Erkekle kndın nr sınd • 
ki fnrklar ynlnız tennsül cihazlnrmın hu u i 
killcnndcn, rahimin mevcudiyetinden, nd t ur• 
ıncktcn vcy terbiy tnrzından ileri gelm mekt 
dır. Bunun bebi çok daha derindır ve tena 1 
gudd lerinin m h uhi ol n şimık maddeler 
rnfından bu tün uz,. iyctin İ§bt m bnğlıdır 1 
mn İ m t."lr ftarl nnı, iki cin in d aynı t 

tİrt:n aynı un urlardan milr kkebtir. Hnlli 
b ıı fizıolojıstlcrin yaptıkları gibi, kendımiwe 
de fizik ve şimi krınunlnrmı, dış lemd m vmd 
olduk) rr şeki1d bulmakla şaşmamok liızımdır. 
B ınl r kendimizde rastlamıyacnk ol n} dı'k iııa
nılmaz bir e) le knrşıl şmış olurduk 

?X 
Ten si.ıli fa liyetler ve tevlid 

Ten sul guddeleri, ilkel hnyatta sadece cin
St idame ed 1 h rekcte eevketmez, nyıu zaman· 
d fiziolojık, zıhni v m nevi faaliy tlerimizi 
d t ksıf ed . H dıml r nr d n hiç b'r vnkıt 
buyuk fılozofl r, büyük fılıml r ve h tta buyuk 
canılcr çıkm mıştır Hu yel rlc mebyazın çok 
g n v zifesi ' rdır. ilk on , birl melerıyle 
y nı in nı h 1 eden erke ' dıgi hocrclcri do 

u ulun göre y ti tirılebilcceği, :> nı m 
} l r , ym l hiyet ı; m uliyt•tl re 
ol bılece ı f ıkrın ı t bu slı h dı 1 rı 
m m k vketmi tir. H k k ttc k dın 
çok ba kadır. Vucudund i höc.r 1 r n l 
rı cinsinin izlermi t ım kt d r (S 
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Yiiksek tasdlkdea ·geçen askeri terfi 
J>iin kü sayımızda ilk kumı

iU ,..~,dugumuz, ·yukseh ıasuil~
den geçen aslrnri ter/ i listesinin 
.-onunu bugürı m~~ı·ediyoruz: 

Demiryolu tcğnıenliğindcn yüz
başılığa terfi et.enler 

Şe rafeddin (Istanbul), Refik (Kil· 
tahıa,. 

DPmiryoJu a teğmenliğinden 
teğmenliğe terfi edenler 

Nizamettin (Erzincan), Fevzi (İs

tanbul), Kenan (Adana). 

l\tühcndi. yüzha..,ılığındau 
hinhaşılığa 

Nazmi (Harput). 

Otomobil binha~dığından 
yarhaylığa 

Receb (ÇenkeJköy). 

Nakliye hinbaqylJğmdan 
yarbaylığa 

R •fkt (İstanbuJ). 

Nakliye yiizhaı;;dığımlan 
binbn~ılı~a 

Ahmed Mümtaz (İstanbul), El·rem 
(İst<> ~l:ıul), Sadettin (İstanbul), İbra• 
him ('Gelibolu). 

Nakliye a tc~'Wenli~rindeıı 
te~menliğe 

Mehmed Salih (İstanbul), Hulösl 
Ustanbul), Kemal {İstanbul), A 11 Hik· 
ınet (Bursa). İhsan (Erzurum) tlhami 

JEdirne), Agah (Bayburt), 

.Doktor yarbaylı~n~an albaylığa 
terfi erlenler 

• Ahmed Asım (Çarşamba). H=-san 
t'ahsin (Kılıçali), İsmail Hakkı (Sul· 
"tana'ımed), Mehıned (Erzincan), ŞUk· 
rli (Urgüb), Ali Natık (Cihangir), 

" 
Doktor b;nbMthğmdaıı 

yarbaylı"'a 
B .. hrf (Hopa), HulQsl (İstanbul), 

t.lecml (Kıbrıs), Nectıtl (UskUdnr), 
AbduHı>l\ (Serez), H. HüsnU (Ere~li), 

•. ~dll (Edirne), 

~. Doktor );izbn~ılığmdan 
binbaşılığa 

Turgud (Yanya), Nazmi (Antalya), ( 
!brahim (İstanbul), Şevket (Gümüş. 

l
lıane). Fehmi (Varna), İzzet (Edirne), 
Kemal (Köorülü), ~üsall. (Edirne), 
~il Rıza (Nazilli), Ziya (İstanbul), 
.Mehmed (Uşak), Re~ad (Edime), Sup• 
lıl (Drama), Kazım (Merzifon), Suad 
((Uıküdar), Hüsameddin (İstanbul), 
~u~edd\n. (İstanbul), Refik (lstan~ul), 
~m111 (Nıkbolu), Hayreddin (Selımık), 
~ahreddin <t&tanbul), c. Sadık {tstan• 
bul), Ae,.ir (İstanbul), bmet (İstanbul), 

aml Uatanbul), Muhiddin (İstanbul), 
r#.ll .(Edirne), Kemal (Serez), Adli 
Edıme), Hilmi (Çan'akkalel, Orhan 
Yanya), Lütfi (Yanya), Abdutkadir 
Aksaray), Arif (İstanbul) Süreyya 
Edime), Sunhl (Çanakkal~). Orhan 
İstanbul), Bahaeddin (Girid), İ7.zet 

l~rarnan~, Halid <tstanbut), Ziya 
ıoıyarbekır), Besim (İatanbul), 

~ Eczacı hinha~1lt!hndan , .., 
yarbaylı~ra 

'Besırn (Girid), A1i Ekrem (Çcnkcl· 
fiöy), Saffet (Yanya), 

1 

1 

· Eczacı teğnıenlii!inaeu 
yüzbaşılığa 

Kenan (İstanbul), Naimi (İpek), 
Fehmi (İstanbul), Reşad (Gelibolu), 
f[. Şevket (İstanbul), Cemil (İstanbul), 
§evket (Erzurum), Said (Van), Akif 
Klstanbul), Sıdkı (Eu.incan), Safa 
Klstanbul). 

IGn va yaı-ha' l·~~utan albaylığa 
·• M. J;ütfi (Kazan)1 

• Di!öıÇİ viizha 1lr~•ndan 
~ J ~ · 

hiııbaşılı~a 
Nazmi (Davudpaşa), 

l>işd teiimenliO-ir•dcn yiizbn ılığa 
!"" l"' 

~ Hikmet (Edirne). 

Ba,1nt" ,•arha~·lıi!tnılqn rılh:w]ı~n 
Sadi (Isparta), Nazif · (Taşköprü), 

Jhs n (Uski.ıdar) . 

Baytar hinbaşılığıııdan 
yarbaylığa 

ZühtU (Naseliç), Asını (Usküdar), 
Cemal {İstanbul), Enver (LUleburgaz), 
Sabri (Denizli, Ali (İstanbul), Mazhar 
(Gelibolu), Lütfi (Erzurum), Ziyaed• 
din (Üsküdar), SUleyman (Konya), 
Veli (Tokat), Kazım (İstanbul), Ha· 
1i1 (Sercz), Taceddin {Trabzon), Akif 
(Isparta), Şchabeddin (İstanbul), Şev. 
ket (Isoarta), Akif (İstanbul), İsmail 
Hakkı (Selanik), Necati (Akşehir), 

Bekir (Uluborlu), Zahid (Sıvas), Asaf 
(Bursa), Yusuf (Yanya). 

Ba}1Ar ~-:iizhas1Jığmda11 
hinhaşılığa 

ihsıtn (Konya), Kazım (Amasya), 
Burhaneddin (İstanbul), Bedreddin 
(Harput). Havri (KaraTTIUrset), Kndrl 
(to:tarhull. Muammer (İstanbul), Rıza 
(Cr. M. paşa), 

Levazım yar~aylığından 
albaylığa 

Mehmed ŞUkrU (Erzu,um) M. Ati 
(Erzurum), Hasan §efik (Üskiidar), 
Mehmed Ekrem (Diyarbekir), İhsan 
(İstanbul), Cemil (Sübcnce). 

Levazım h~nhaı:nlığından 
yarhaybğa 

Nureddin (Mirahor), İbrahim (Be· 
şiktaş). Mümtaz (Konya), Mehmed 
(Kıh~ Mehmedpaşa), İbrahim (Erzin• 
can), Sabri (Balıkesir), Hasan (Ça• 
nakkale ). Süleyman (Ayasofya), Sala
hedd!n (Varna), Ali Şefik (B. Kaldı· 
rım), İsmail Hakkı (Divrik), Haydar 
(Maraş). Hasan (Babıali), Sabri 
(Van), Tevfik (Cankm), Nail (Bursa, 
Ali Rıza (~rabkir), Şevki (Sıvas), 

Şillcrll (Kerkilk), Sami (Gümüşhane), 
Kemal (Erzurum), Mehmed Milnib 

· (Taşk3prU), Abdülkerim (Selanik), 
Refik (İstanbul)~ 

Levazım yiizbaşılığın<lau 

binbaşılığa 
Hamid (İstanbul), Refik (Kasrmpa• 

p), Süreyya (Cihangir), Hüseyin 
(Bursa), Hüseyin Rahmi (Ganakkalc). 
Ziya (Sabanca), Mahmud Arif (İstan• 
but). Niyazi (Ortaköy), İsmail Hakla 
(İstanbul), Ahmed Gündüz (Kemali• 
ye), Said (İstanbul) 

Levazım tcğmenlii;rnidcn 
yiizhaşıhğa 

Edib (İstanbul), Cevdet (Erzurum), 
Hüseyin (Nevrekop), Celal (oÇrum), 
Abdülkerim (Konya). 

Levazım astef'rmt>nliğindcn 

teğmenliğe 
Necmeddin (İstanbul), Enver (İs. 

tanbul), Halid (Erzurum), Nevzad (l&o 
tanbul), Ali Kemal (lstanbul), Muhid· 
din (İstanbul), Kamil (Dimitoka), Be• 
kir (İsoir), İbrahim (Çanakkale), Ni· 
yazi (Üsküdar), Abdülmecid (Bursa), 
Ahmed (İstanbul), Enver (Hasankale), 
Nimet (Üsk\idar), Ati Semseddin (ls
t;ınbut), Bekir (Denizli), Vahdettin 
(btanbul). 

Ha''" ''9"h~wl•~m'1 '\n albaylığa 
M. Zeki (İstanbul). 

Jla,·a binbaı;:tlr!!nulan yarbaylığa 
• 

Mehmed Muhsin (Kassamçeşme) 

Celal (Sürmene) Abdullah (Van). 

Hava yüzha~ıhj!ımlan binbaşılığa 

Tahir (Hahcroğlu), Mustafa (Bur
a;>.), H. Tahsin (Manastır), M. Celal 
(Erzurum), Fehmi (Bursa). 

Ha,·a tP~menHüinfl,•n yii?.ha"ıhf{a 
Cevdet (Siroz), Vehbi (Erzincan), 

Arif {İstanbul), S"\bri" (İstanbul), Arif 
PHcmet (Kadıköy), Remzi (Kastamo• 
ni). 

Ha,·a nqtp~ml'n HO-indcn ., 
teğmenliğe 

Mustafa (İstanbul), Hasan Adil 
(Balıkesir), Halil Bedii (İstanbul), Ba· 
haeddin (Afyon), Kemal (Köprülü), A· 
laeddin (İstanbul), Adnan (İstanbul), 
H<ısan Cavid (Uluborlu), Cevad (An· 
talya), Bedri (İstanbul), Ahemd Me· 

sud (Bursa), M. Kemal (Çorlu), Mus
tafa Adil (Haleb), Hasan Vahid (Es· 
kişehir), Fuad (Şchzadcbaşı). 

ı~ıihkiim yarbaybğmdau 
albaylığa terfi edenler 

Mehıncd Necmi Uskildar, Celaled· 
din Trabzon, 

İstihkam hinJ,aşıhğmdan 
yarbaylığa 

Ziihtü Kirmasti, Ahmed Nedim Er· 
zurum. 

lstilıkim yüzlm ılıf;rıııdaıı 
binbaşılığa 

Rifat (Erzincan), Sadık (Krahisar), 
Ruhi (Şehircmini), İhsan (lskeçe), 
Faik. 

~ istihkam te:ımPnliğinden 
yü~haşılıO.a 

Cevad ( ) Yusuf (Karagümrük), 
M. Sadri (İstanbul). 

Ac:ıtef!n1i-nUkten t1>:Ynwn1H~P. 
Fuad (Uskildar), Halil Reşad (0s

kUdar), .Mustafa Kenan (İstanbul). Ri· 
fat (Osküdar), M. Süreyya (Bolu), 

Beşinci mıftnn d(irdüncii sınıfa 
terfi eden imamlar 

H. Rifat Batum, M. Hulnsi Kema. 
liye, Haydar Batum, M. Şevki Malka· 
ra, Mustafa Şile, A. Kemal Hafik, O. 
Nuri Aydın, İsmail Keskin, • HUsnU 
Gevglll, Mustafa Erzurum, Mehmed 
Selanik, İzzet İnebolu, Şevket Malat• 

ya. 

Altıncı smıftnn heşinri Rmıfa 
terfi eden imamlar 

O. İbrahim Rize, Ali Erzurum, Sa
lih Ordu, Besim Kozan. 

ikinci sm1ftan birind 1ınnfıt terfi 
eden harita memurları 

Y. Ethem Selimiye. 

tlçüncii ~m1ftan ikinciye 
terfi edenler 

A. Ali Trabzon. 

ikinci snnf nmame1e rnPmnr u· 
ğundan birinci snufa terfi 

~ e•lenler 
Kemal Manastır, M. Cemal Erzu· 

rum, Şerafeddin. Üsküdar, Şerafeddin 
Aksaray, A. Hüdai Adana. 

1 

t1çüncii sınıftan ikinci sınıfa 
terfi edenler 

O. Nuri Sıvas, Vahid Sarıyer. 

Dördiineii rmuftnn ii':iincü 
sınıfa terfi edenler 

A. Lütfi Selanik, Esad Yanya. 

Beşiud ımftan dördüncü 
sınıfa terfi edenler 

• A. Hikmet Mardin, Rifat Kocamus
tafapaşa, Zeki Kuruçcşme, Y. Feyzi A· 

:ziziye, Hasan Girid. 

Altıncı ~ımftan heşinci sınıfa 
terfi edenler 

Şevki, Nusret, A. Hakkı (İzmir), 
Süleyman İstanbul, M. HuHlsi İstan· 
bul, M. Nusret Erzurum, Şevket İstan• 
bul, Şaban Selanik, M. Canib İstanbul, 
M. Nihad Erzincan, İ. Hakkı Erzincan, 
O. Kadri Manastır, M. Şükrü Erzurum, 
O. Nuri Perlepe, Arif Edirne, Abdül· 
halim Erzurum, Fevzi İstanbul, Ka• 
zım Am:ısya, Necmeddin İstanbul, H. 
Rıza Manast1r, 1. Hakkı Erzincan. A. 
Remzi Erzincan, Nuri Manasttr, S. E
min İstanbul, Hüsameddin Erzincan, 
Salim Manastır, Bahaeddin Manastır, 

Halid İstanbul, M. Nureddin Manastır, 
A. Galib Erzurum, Arif Manastır, Mu
rad İstanbul, Avni İstanbul, Mustafa 
İstanbul, Hakkı Erzurum, A. Avni Er· 
zurum, Mehmed İstanbul, Şehab İstan
bul, İsmail İstanbul, Adil. M. Nebil İs. 
tanbul, Vasfi İstanbul, S. Nuri İstan· 
bul, Fettah İstanbul, Şerafeddin lstan· 
bul, Muzaffer İstanbul, 1. Hakkı İstan· 
bul, Cemil Gönen, Şlikrü İstanbul, Aliş 
Edime, A. Hamdi Edirne, Salahaddin 
İstanbul, A. Rıza Tekirdağı, Naıif 

Kayseri. M. Necdet, M. Siikrü Van. 
Huliisi İstanbul, B. Sıdkı htanbul, A. 

Durak Erzurum, Sıdkı İstanbul, Raif 
İstanbul, M. Veysel İstanbul, M. Adil 
İstanbul, Naim İstanbul, İbrahim İs
tanbul, M. İlhami Edime, M . Bahaed· 
din İstanbul, M. Emin Erzincan Ce· 
mal Erzincan, M. Cemal Yanya, M. 
Nuri İstanbul, M. Celal İstanbul, A. 
Şerif Edirne, Rasim İstanbul. Kadri 
Niyazi lstanbul, M. Şükril Manastır, 

A. Galib Edirne, Cehdi İstanbul, Ha· 
ı;im Antalya. 

Be'linci ~ımfhm <lördiincü fhnıf a 
trrfi eden he8ah memnrlan 
M. Şevket Erzincan. İsmail SHley• 

maniye, H. Tahsin İstanbul, S. Sırrı 
Burdur, Niyazi İstanbul. 

,.... Altnıcı snuf tan beşinciye 
terfi edenler 

M. Nuri Bandırma, R. Kazım Bile• 
cik, Abdullah lştip, Salahaddin "OıkU· 
dar, t. Hakkı Zağfiranbolu, t. Sabri 
Hayrebolu, Mehmed Sjmav, M. Hakkı 
İstanbul, Hasan, M. Emin 1stanbul, 
t. Hakkı Tosya. M. Şevkl Antalya. A. 
Rasim Velçetrin, A. HilsnU 'Gebze, A. 
Nazmi Ezine, Kemal Bandırma, M. 
Mesud İstanbul, Abdülhamid Erzincan, 
Habib Denizli Veysi Arabkir, J,Qtfl 
Kemah, Fahreddin Kastamonl, Kemal 
Kuşadası, Mehmcd Maraş, Lütfi Erı:u• 
rum, Nuri Kastamoni, Faik Ankara, 
Şevki, Manastır, Nuri Bartın, HUınll 
Sandıklı, Said lstaribu~ 

I 
Yedinci sımftan altıncı aımf a 

terfi edenler 
TevEik Stvaıı, Saim latanbut, Hilmi 

Cumre, Kenan Antalya, Abdullah tbe 
rail, Rif at Ermenek, Kemal Dinar, Std• 
kı Kayseri, İbrahim Gümüşhane, Sey· 
feddin Erzurum. Ekrem Bursa, Sıdred· 
din Killı, Sıdkı Erzincan. 

Deniz altıncı ıınıf hesab memur1u• 
ğundan be~lncl sınıfa terfi eden: Ah· 
med Çerkct-

İhtiyatlarda piyaCle yarbaylıktan 
albaylığa terfi edenler: 

Muhiddin Debağlar, Refik Şehreml· 
ni, Tahıin Edirne. 

Sü,·arJ yarbaylıktan all)aylığa 
terfi edenler.& 

Ali Galip Şemni, 

Piyade yarbaylıktan albaylığa 
terfi edenler ı 

Aij 'Galip Şumnu 

Harita yarbaylığm(lan albaylığa 
terfi edenler ı 

Muharrem Cevad Manastır, Muhld· 
din Nifanta§. 

l\luhabere yarl>aylıktan albaylığa 
terfi edenler & 

Necmi Ergani latanbul, 

J 
Tıp yarbaylıktan albaylığa 

terfi edenler: 
Ali Natık Cihangir, 

Kimyager yarhaylığmdan albay· 

lığa terfi eden: 
M. LütfU Kazan, 

Levazını yarhaylığnulau albay· 
lığa terfi eden ı 

Cemil Südlice 

Iliııhaşılıktan yarbaylığa 
terfi edenler.: 

AbdUrrahim Erenköy, Ali Ratıp 

Manastır, ,, 

Gifrcrtc binhnşılığm•lan yarhay· 
lığa terfi eden: 

Süteyya Galata, Hilmi Kasımpap, 

Fuad Kasımpaşa, Arif Kasrmpaı;a. 

Harita binbaşılığmclan yarbay
lığa terfi eden: 

Mehmed Hilmi (İstanbul) , Zekeri· 
ya Manastır, 

l\1ulıabere binba')ılığından yar
lıayhğn terfi edenler 

:ti. Sabri İstanbul, Faik Van. .... 

Askeri fabrikalar binbaşılrğmdan 
)Urha}lı~a terfi edenler 

Bahaeddin Çanakkale, İbrahim Ma· 
nastır,, Abdullah Debre. 

I) . k. l . 1 ),ttnıdıll 
t·ıuz ına ·nw nn >a~ı "' 
,·arhaYlı;;.a terfi cdcnlc~ııı t 
J ~ 1:) ?didl 

Reınti Kanlıca, Mehmed bııl-
dası, Celal Trabzon, ŞükrU tstaıı 

- nd'° Deniz Jc,·azını biııhn~dıg• 
yarhayhğa terfi edcnl~~atill 

Emin Büyük Çekmece. Nurı 
Hikmet Hasköy, Nazif KasııxtPll~ 

~ 
l\liilıcndis hinbasıhf1-ındııtı Y 

:i et 

bnylığa terfi eden: 
M. Remzi Serez. 

Piyade yiizbaşılığmdau binb't 
lığa terfi edenler: Çel' 

Abdurrahman İstanbul, Beh~et 
kef, A. Tevfik İstanbul. 

Deniz kurmay )iizhaşıJığınd,ıt 
binhaşdığa terfi edenle~ 

Fuad Mustafa Karamürsel, ~ 
Ayasofya, Tevfik Kocaınustaf•, 
Sliruri Galata, Refet Bostancı, ?l 
Kasımpaşa, Fuad Mudanya. 

Güverte yüzha-:ı:ılıktan biı1b'f' 
lı~a terfi edcnlerı ffe6 

Hayreddin Süleymaniye, ?r{uıJ ~ 
Kadıköy, Hamdi Küçükınustafa ddi' 
Bilrhaneddin Kasımpaşa, BUrhll?e JClt' 
~yilp, Fuad Beşiktaş, Kernateddıl1Jllll" 
çükmustafapa§a, Kemaleddin 1' 
PilJS. 

i' 
l\luhabere yiizba ıJığnulatı b 

başdığa terfi cdenierı 
Fuad Selanik, 

Harh sana}ii yiizbaşılığıll~
hinba ılığa terfi edenlet~ 
Fikri Erzincan, E. Kemal f. 

Deniz tıp yiizhaşılığınd•ll ~ 
başdığa terfi edenler:' il 

Adnan btanbul, Sat&haddiıı 
bul. 

Tıp yüzl)aşı]ı~ın(lan ı,ınl~JI 
terfi edenler ı . s...ı' 

· Abdullah Ser.ez, H. HUınU 
1t Adil Edirne .• 

H • "" 1 · • . 1 "1.izbl'f arıta tegmen ıgnu en ; -
lığa terfi edenler: 5'~ 

Muhiddin Ankara. thsan ce ,.4 
R~d UekUdar, Kadri İstanbul. Ct'.& 
Ankara. Cebbar ttskildar, l{crtıı!kf .,, 
latanbul. HUscytn Edirne, aıı 
kUdar, SaHl.haddin Manastır. 

luhabere teğmcnliğiııdeıı ,,,.., 
yüzbaşılığa terfi edeııle~,,.1-
Vahyeddin Beşiktaş, trfan tıcf: J1. 

ye, Samt Harput, Hilmi çanı ıtııo-' 
HUsnU Yanya, Nud htanbul, 
Amasya, 

.. ~,. 
Eczacı teğınenliğiııdeıı }'111 

lığa terfi edenler: tıtatf 
Şevket ..Erzurum, JI. Şevket 

bulc ( 

" 1·~11(1eı• 
Deni~ ec,..ncı tegme11 ı~· • 

,;izha!iıılıi'1a terfi e,ıe11le~f· t,. 
J " P'! daıt' 

Mehmed Aktf lııtanbul, P 

tanbul, Fatin Manastır. 
~ .. 

tt'l' 
Topçu a~te~nıcnliifüHlcıı, 

menli~c '"'"fi p,cfoulcr~ıae~ 
T;\hir ~ehzad İstanbul, ?t{. 

din İstanbul. 

P' 1 v 1'..,, 1',lpfl tC i" 
ıya( C PdP"MPtl t•>'•I ' • 

ınen li"c terfi Nlenlct · tirl· , • sıışe 
A. Cahid İstanbul. Şirın J, 

tC,. .. 
ıh • - 1•..,' 1dPfl tıvnt p<ıt~!!nU·•' ı"'n , 

men lj~e terfi "'1"111" 1r ~1ıı'ıt" . . "''eeat t•• S,.1ım t~tııııbul, H:ı1ı1 1" lC"" 
• d<{in _klf 

köprü, F:ıtk Kon~ra, Behı:ı'" fdıw 
• ""' "h .... • Bur&J• monu. .ı\ 1t .... ..., . ..-ı>•rıız 

Sıvaa, İsmail İstanbul. 
ırf .... dcıı 

Gih·ertc a.ı-teğmcuJigıo J ·t: . 
mcn1ig;c terfi c<k11 'ı ııa1 1 İ nbU ' j\l 

Vedad Fatih, Esad sta .. bul, 
1 

d . tsta•· -ktl , 
dar İstanbul, Şehabed ut t6taP" 1' 
İstanbul, Fethi Fatih, Endc~ı.ıl 1a.r~ 
Şekip İstanbul, Fahir 1sta:ı_ 1 ' fıı~

1~ 
Kartal, Edip Aksaray. z nb ı, l3 

1 
Mehmed İzmir, Kenan tsta -a ı rbe) 

"d µC fi 
, eddin İstanbul, Fen ~n 1 t 11 

Feyzullah İstanbul, Arıf 



lk ls nbul, Rifat lstanbult Kemal 1•• r 
llıır, zzct İstanbul. 

Deniz makine asıeğmenliğin4ea 
ı ... o-mrnJiüe terfi edenler: 

ı-ı "' k" Nurullah Zeyrek. İsmail Kcı ın, 
kadir İstanbul, Necmi tnnit, Adnan 
tlskUdar, Ali Aksaray, Ali Gelibolu, 
'kadri Kasımpaşa, Necati btanbul, Yu· 
ıuf İstanbul. ths:ın Basillç, Nureddin 
lltanbul, Ahmed lstanbul. 

Harita aqte!imenliğinden teğ
menliüe terfi edneler: 

Ahmed Nigde, Enver Kastamonu, 

Muhaherfl aRteğmenliğinden tei· 
menliöe terfi edenler: 

"' M. Sabahaddın latanbul. Y. Ethem 
l>arende. N. Kemal 1stanbul, Şevket 
Ki~i. Ahmed Mar&f. R. Bahaeddin Be
ti taş. Nazmi Rilll Manaırtır. R. Nn
nd lstanbul, A. Behçet latanbul, Jı(. 
Fahri Urfa. Osman thsan tıtanbul, Ah· 
lned Fazıl İstanbul, A. Ziyaeddin Cu
ma l:lılli, Şerafeddin Adana. R. Cela· 
leddin 'Ualrlldat, Fikri tatanbut. 

Askeri işyarlar 

edinei sınıfta• altıncı sınıta 
"terfi edenler: 

A. Hamdi Silifke. 

Yedinci snuftan alımcı sımf a 
terfi eden ı'ıldak makinistleri 

Sezai Li.ınni. 

Y edfnei •mftan albDcı 81Dıf a 
terfi eden otomobil maklnislerl 

Omer Karaman. 

Be§incl 8mıftan dördün~ü mula 
terfi eden tülekçiler 

A. Cevdet Aydın. 

Albnn smıftan beşinci smıfa 
terfi .eden ttif ekçiler 

Abdtllkadir Daiiatan. A. bzet Ktı
çilkçekmeee, Mustafa Bolu. Hakkı Van. 
Ruim Debre, Abdurrahman KeOliye, 
tsmail Kalkandelen, Adem Kalkande
len. Mustafa lıtanbal. HUsnll Bğripa
langa, Nuri Ankara. Hibeyi• UıJdt~ 
Abdürrikip Van. ştlllllddfn Arabklr, 
t-11 s.r-. o.maa Sıva M. Nihad 
BylP. A. Rıa snurum. Mahmud Di· 
,_,.ldt, Bylp ]Ultence. 

Uçüncü 11Dıf pkeri hikimHkten • 
ikinci ımıf ukeri hikJmHje 

terfi edenler ı 
1 

Altıncı 8mıftan be.eind ımula 
terfi eden sanatkirlar 

Hatan htanbuL 

Y_.nel snnftaa _..... ...ıa 
terfi etlf!ll .-ıltidar 

&eyfeddha UüBdar, lbsm KMllD,._ 
lakir AataJJL 

l>ördiaeil an11ftan ~ ..ıar 
terfi edenl•ı 

Cemil ltemaliJ'•• Tnflk Vefa. 

bepd mndtan dördtindi umfa 
terfi edenlerı 

Rifat euwısır. 

Altına muftan beşinci mola 
terfi eden ukeri hiklm ı 

balan Bnunam. 

l'edlna....,.... a11ma .....ra terned.-..... . 
Necdet Jlnetl!r• 

Denls 5 lnd ...., .. _.. )ilkim· ....... , ...,.., ............ 
t.n edenler\ 

tlsüncü sınıftan lkfnd amıfa ter
fi eden askeri öjretmenleı;. 
Fuad Harput, eeWecldln latanbul, 

Fehllli lstanbuL 

Deniz üçüncü 91111f öğretmenli· 
ğinden ikinci umf a terfi eden ı 

. Halil lzmir. 

Rlyasedcümhur bandosunda al
bncı ~mıftan beşinci. mıda terfi 

eden mızıka öğretmenleri 

Alaıneı 8mıftan IJetlnt".l umfa 
terfi eden unrıaeılar 

Yahya Aımr/lıt Aclil Kemaliye, y .. 
kup Bayburd. 0-- Nuri Tnbzo& 

YedlaP emıftan albDeı mm• 
terfi edenJerı 

llaetafa letanbal. Ahmed tetmabaL 

y.n.aeı ......... altına ...,. 

Abla .. ,....ıtM~ terfi--· .... .,. .... 
'Raıba tetan 

med Rusçuk. 

Yedinci fl•nıtıan altPtr.t sınıla 
tf!.-fl ~f!D •raçkr 

A1" Sclline. AbcletMls Dl,..at.lrlr• 

8efbıcl ımuftan dö"1üneli llllllfa 
terfi eden nalbandlar 

Nuubl Yanbolu. 

Altına nmftan befdncl. 811111• 
terfi edenlerı 

Zekeriya )lanaltlf• 

. A. Fuad tstanbu1. Rua Bayburd. 
R S&dettbı tstanbul. M. Saim t8taftbul, 
t~ll tıtanbul. M. Necmeddln tstan- a 
\tit AJaCahöy&k kansı 

y edlnel 1tnıftan akma mnla 
terfled••· 

xeualkAn :a· · ar 

y ecllnd 811,fıan albDeı 11111fa , ... ı. lad •1'•) 
terfi edenler• ..,..der.ı -.W wmiyelere J9DI '* 

O. Ferid ı.tasabıal, ilaatafa t.ıan-
INJ, Y. llusaffer tstaftbal. : = = = = 
Onla bandoJarnda altmeı ...m- -*1a..........,. 

tan beflodye terli eden ()llo ..,........... WaMD .._.. 
m•kaeıları mis Pr. feYket ~ ....- " _. 

Mebmecl Serfise. t Psım Yead• Otu Ank'm kamllllb ;•lan koD-
Mlu;e. il" tanfmdaa ~ıbnlacü bir cDdcle 

Yedind 
sınıftan ••tmcı uıuf a 1er aıacaktU"· Buaclua "'9b lqUten. 

AlmaDJ'& .. Fran•'mll tmmnnıt blJlk 
terfi edenlerı mecmaaJannm ctirekt8rleri cleJeplerl• 

Cemaleddin ÇankıtL mlsden yuı rica etmiflerdir. 

Deniz alhDeı ımuf ın1S1k• öjret· Türk rih kas uma AJac:ablylk'de-
BlenUiinden beflntlye terfi edeu Jd kuıya deftlll edecektir. 

'"' Ihsan Uıldtdar· 

y edhıel enııftan altmCJ amıf a 
terfi edenı 

Şaban Avlonya. 

Dördüncü snııf askeri mP1'.lıaltt· 
Hiinden üçüncü suuf a -

terfi edealerı 
Yuuf Ruqa. 

:Yedinci mmftan a1tıner enuf a 
terfi eden telsla m•ldni.tlerl 
Tİhain tatanbul. eemaledclbı tataA

•l, 1 Halda lıtanbul. N. SUreJ)'& l1-
lnbul. HQie11D t.-JıW. 

Akma....,.... bethd ..ml• 
terfi eden fellrafpr 

Zibai Karabl•· 

Maınak'ta büyük bir su 
boruşU patladı 

Maınak'ta bllyik altıybltlk IU bonı
JanDdan biri patı_,ıır. Beled yece 

bofUt'UD tamiri ~ kil> eden teAir)er 

aımmıttır· 

TURK DlLCILIGINlN ZAFFJRl 
~;"cık ~a.bul.;t";eleri ilebiGünq; pnlıü topld"ıiula bu rapor tetkih 

', .'eırucil" mıhalet. e~aalraaı t r mahı· edilerek K.~rulta)' BGfkanlıaına 
ye , uır ım ını l1Uf ır. il L • 

Dil 
L__ K __ ,. __ .ı ver ece1etır, 
ıanunıu o,-. .. -.ua lop. 

lanan milletleraran lengüi«ilı 
lrongruinclelıi delqemiz vaatcıı
•İyle konrreyi Günq - Dil teorİ•İ· 
nın mevcacliyetinJen ha1Hrdt11' et· 
mif ve kongrenin ilerdeki toplan
tılanna bu teori'yi tetkik etmek ü
zere iftirak edeceğini de bilJir
mİflİr. 

Not: 

Hat/ar bozu olduğunda11 ,-ancı 

dil ilim/erımn dünkü kurultay toP'an

usında Günef • Dil ıeori$lal t11nlb 

«fen ~ok enrernao koaufmalanıu Ja
tınbuldaa almaic m6mküa olamamııur. 

Umumi toplantıdan evvel saat 
onda Günq - Dil teorisi ve dil • 
karıılaıtırmalan komüyonlan top
lanmlflır. 

T ürlt Dil Kurumu Genel Selıre· 
Doktor B. MelııMt Ali tedai otuden teri B· lbrahim Necmi Dilmen ba 

toplanhda Türlı Dili teorisinin 
aa. iddialannı imla etmif 118 lto
mi•yonda bulunan ecne6i prole • 
•örlerin h.zı i.mahlarına ceva6-
lar uermiftir. 

Komisyon bu toplantı ile fallf • 
muanı 6itirmif hiılanmtılıtatlu. 
lpe,inde ,abana alimlerin de ba
lıırulııfa yedi lıqiliJı hir talarir ,__ 
ınitai netbleri W-. eılen 6ir 
...,_ /acaulQ'CICG!l .,. ,,,..,,,.. 

İspanyol işçilenne yardım 
İngiltere işçiler birliği bir karar sureti kabul etti. 

Londn. 29 (A. A.) - Dla ÜJma 
tredln1onıu " ltçl partW len pMl 
koDHJI tarafıradaD matbuata Yerilen 
beJunamede deaillJOf ki: 

"'lıpan1oı blklmed, mllletleraruı 
bak kaideleri macibillce. keadl mttda
fwmı temla ammmda llllb teduftl. 
ne fulasl11e bakla oldap balde ltdlere 
lillh tffllmi mllletlennm baldan .. 
lhUJdela ..... '* .., ~· JPafllt 
ttaı'8t pDenl Prallllo'Ja projelerini 

IDc:Men blldirdillni aöttererek hal " 
pnlM lçbade alllh nnnekleı 7enl blt
yakm bar ._ tebllkeel yaratmqtır. Pqlet 
portekia isyana mUzaberet titmittlr " 
halen de etmektedir. A.rulıl de u.uı
hareke olarak kullanılmaktadır. 

Bu beyannamede, bu vaziyetten do

Mıiltcek imla ~-ı.... 
,.,. ,apılacü .nala ................... 
ıo konuhmll lıuemunda A-ttapa mem
leketleri arumda anl'F"'•r akdinbı 
amftfık &Grillmealne ft bu ıuretle b6-
k6metln Ye lailerin mtllaYi tellkkl e· 
dilmelhıe eteflenilmelrtedir. 

Be,anname, blclilCnln cereyan tara 
'-llat deYletlerm Pt akle daha ctlrtdl, 
daha uldırpa Ye 4* teblikell oJma. 
la blflacbkllrau llJU,.nk lıhmüt8-
dir. .................... , 

LGndn, il (A. A.) - ı....,. ltlt
rlae ... h•t sı ......... karar, 
._. uınt• ..... AllrDID IWllll al
............... w .. '"We• .. 
mhı •••• Japtılı ..._. ... lllı ........ 
tala -,.cwı ~ ............. 
~. 

IOV\'ETLIR'DEı 

llOlbn. ıt (A.A.) - lneltlya " 
Prmla pntelerl alman paetelerinln 

lo9yet blrlltl aı.,.blne siriFlit o1clu
P yalan haberler netretmek miicade-

Jealnl tf ddetle k6ttUeyeteJr, bundaa 
mabadın blssat alman emperyalllt e-
melleri &izlemek ve alman .utt.Janma• 

A~Yf.lt, 

'4~ poUd .... 
Ronııaya bajl& 

Viyana, 29 ~.A.) - B. IGPiı. a,. 
\'Ulturya h~nin orta Anupl ._ 
letlerinln tet~eklerl yeni bir ~ 
lttink edecell ı.akkn>dald riva,edld 
,.ıanlamıt Ye "Awatuıya'nm UJMid 
Roma protakot.i tlserinc kurulu blme• 
tadır.,, Demi~ 

Nee"-11 KOCOICA 
• IUU muur 161tennek oldupnu ,. .. Bir geftçlik teıekldWJ 

mdda zafer 
bayramına hazırlık 
~dair, 29 (A. A) - Zam 'fO 

....,. ııaynau isin :yapılan çok aeqin 
,ropamıarm llaarhklan bitmltdr. Ha· 
ft ..... ~ , ......... 
..-lllJlk bir balo •vllecektir. 

••• 
.,...... <A.A>· -· ..... pa

- .... Damlupauır'da ,.,.... "" .... ın•,.,_ lttlrlk etme11 .... ı ... 
_. 1ık ..,_. ,ola .... .,..,. Zafer 

waaw 11&A tok mif* Wr ,...._ .......... -.................. ...., ...... 

makta ve ortalıkta bir endite haYUI 

1arattıktaD IOnr& buluıık IUda balık 

avlamak i~ aJmanlann yaptıklan bu 

aepi,..ta kapılmaktan dUay kamoyu• 
au tabslr eylemektedir. 

IJl.n ınyeı bınantlanına bir 
libitle dıkilecelc 

lılotıko-. 29 (A.A.) - Ordu kuman
dam men Serpti Kamenef'la cı.ıım barb 
mumda CUllUll'i,.et orclalmaua M•k ve 

icluetiDde " I09pt devletbda mQdafa. 

- laanetlcDclinae illaiDde &t*rcli-
11 fmmJUe liyakati taWlr .... ..,.._ 
...... lcıa •• ,, .... hndhln'a llata-

- ~Asfa ....... ,. 

Viyana, - Yarından itibara .-. 
Jete pecek olan ıençliiin ~ .. 
tmda vatani tublyeai kanununa ıln 
Avuetuıya'mn en bUyUk iki ıençlk .. 
tckkUlO. "Avueturya gençlill'• ilmini .. 
pyaıı tek bir ~kkül alanda bhtllldlM 
lecek ve btltün aYUaturyalılar ba ~ 
kUlUn talim Ye toplantlannda Umr -
lunmaia davet edilecektir. Bu uıe"'9t 
umumi • mecbud mahiyeti bala.-. 
demektir. 

olan Kiycf'te' lir &bide dUaMJt. ca.-. 
lolra1danndaaı blriae lamlal ,_, ..... 
.... kala sevcamc de am11;laa...,. 
klnıtqtaımtf,t. 
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Orman Çiftliği idaresi, diinyanrn bir ço 
yerlerinde ve diğer şehirlerimizde halloluna-
mamış olan r~störize süt ve temiz yoğurt mese
lesini kurduğu modern fabrika ile kökten hal 
etmiştir. 

Saatte 600 litre pastörıze sut temın ede1 
fabrika, idarenin Ankara halkına verdiği en gl. 

7 el eser1Prr1en biridir. 
"\AAIVV'lfVVVVVV~~/VV'VVVVV'\~ 

An karanın bir hususiyeti de: başka 
yerler için, senelerce haJlounadan de· 
vam edc:n halk davalarının burada bir 
anda, kökten ve vatandaşın menfaatine 
en uygun tarzda neticelendirilmiş bu· 
lunmasıdır: Bugün şehrimizde sağlam 
ve zinde yaşamak mefhumunun memle· 
kette yerleştiği gUndenberi bir yılan 
lıikaycıt halinde uzayq> giden iyi, te• 
mıı. ııht süt qulmak Wkansızbğı ka'• 
§ıınrıda acı duyan tek bir ankaratı var 
nw!ır 1 

Yabancılar, Ormaa Çiftll~ine "in· 
san azminin zaferi'' adını verdıler. Biz 
ankaralılann buna ilive edeceğimiı; ba• 

· zr hakikatler vardır: Orman Çiftliği: 

bir yandan çorak bozkırın üstUnde aga• 
er. suyu, yeşili yaratırken, diğer tauıf· 
tan da bu enerji savaşında yer alacak 
ııhatli. gürbüz ve sağlam vatandaş ye• 
Jiştirmek yolunda kendi hissesine dü-. 
şeni tam bir feragat " özverilikle ba• 
şannıya çalışan bir müessese vasıfları· 
nı taşryor. Onun son ve bliyillc 'Qaşarı• 
sı Türk1ve'nin süt derdine Ankarada 
çare bulmuş olmasıdır. 

~ '* 
Bu çare; modern pastörize bir süt 

f abnkası kurulması halın de tecelli et• 

miştir. Saatte 600 litre pastörize cdilmi§ 1 
ve eve girinciye kadar insan eli değme· 

ıniş, bir tek mikrob ve toz zerresi bile 

taşımıyan sütü, bir sağlık kaynağı ha· 
lindc vatandaşın emnne veren bu fab
rika yalnız Almanyanm değil, dünya· 
nın en büyük firmalarından olan As
tura'ya kurdurulmuştur. Südü bir gıda 

yerine öldürücü bir zehir haline geti• 
ren mikroblarından tasfiye ederek ha· 
ı:ırhyan bu fabrika, tekniğin en son na· 
r:arıyelerine göre ve insan eline hiç iş 
bırakmadan, her şeyi makinaya terke· 
den bir yirminci asır eseridir: Pastöri· 

ideal vasıflarını taşıyan hilesiz, temiz 
ve bir hayat eksiri halinde ankaralmm 
emrindedir. 

Süt meselesini böylece halleden çift· 
lik idaresi; süt kadar mühim ve hattii 
ondan fazla istihlak edilen yağ, yoğurt 
ve peynir meselelerini de aynı formill· 
Jer içinde neticelendirmiştir: Pastöri· 
ze sütten ve gene insan ,eli değmeden 
makinalar vasıtasiyle elde edilen krem 
ihtimardan sonra yağ makinalarmda 
yaga tahvil ediliyor ve vezni tam ka· 
lıblar halinde otomatik olarak paket 
yapılmaktadır. Burada bir saatte 50 ki· 
Io yağ istenilen ştkilae paket yapıla· 

bilmektedir. 

• 

• ~e edilerek bütün mikroblaroao ve ya· 
bancı. muzır maddelerden kurtulan süt; 
otomatik olarak şic:ele~e dolmakta, üze· 
ri aliminyum levhalarla kapanmakta ve 
o günün tarihi gene otomatik olarak 
vurulmaktadır: Artık bu süt; bütün 

Süt meselesinin üçüncü kolu olan 
yoğurt işi de ayrı bir fabrika inşasiyle 
halledilmiştir. Burada da makina insan 
kuvvetine hakimdir ve insan zekasr, ' 
yalnız nazım vazifesini görüyor. Süt,, ' 

ULUS 

Re-simlerimi1:rfe: 
Yukarda Orman 

Çiftliğinden güzel 
. bir görünüş. Sağda 

süt fabrikası, solda 
yoğurt yapım evi· 
ni, altta ınsan eli 
d~ğmeden psstöri· 
ı.e sütün ve nerrs 
yovurtun nasıl ha. 
zırlsnr1ıihnı görü. 

kendi kendine yoğurt haline geliyor, 
kablara doluyor, üstü kapanıyor, yolda 

.. bir tek toz zerresi bile almadan sehre 

geliyor, soğuk hava dolablarmda; bu 

sıcak günlerin hararetini unutturacak 

bir dekor içinde müşteri beklemekte
dir. 

Süt işinin .son kolu olan peynirciliği 

de ele alan Orman Çiftliği; halkın yi· 
yecek maddeleri arasında en çok istih· 

lak edilenlerden biri olan peynir için 

şehirden 100 kilometre uzakta, 1700 ra· 

kımlı Gazi yaylasında yemek ve tcıc· 

yağları; kasar, salamur,1 ve tulum i'' ı· 

" nirleri 100 inek ve 10 000 koyunun pas

törize edilmiş sütünden burada yapıl
maktadır. Bütün bu işler bir araya top· 

!andığı zaman Ankaranm örnek olaı ak 
baJle.dilen süt, yvğurt ve peynir mesc· 

lesi •· aı .::ıl:ıı·::l< ve 
de tr, rşmızdaılır. 

Bl·kdiyenl:l \•eı dıği rakarnııırıı ' 

Ankara'da 24 saatte S-4 bin l.it7'~ 
sarfedilrpektedir. Orman çı~ Ji 
pastörize süt fabrikası saatte 1'~ 

süt istihsal ettiğine göre uUtUn 
111 

'

ranın ihtiyacı; çiftlik fabr.ika5':aııt" 
hayet 8 saatlik bir faaliyc~ıy!e ııa"' fi'. 
nacak demektir. Gıdası, bır sn f ıııJ ~ 
rilen yemek hassasiyetiyle 11e e 1~ 
larak hazırlanan inek ve k0Y1111 _,eır 
besleyici ve iyi vasıfları taşıyaJJJi ıJlf 
ri: pastörize edilmek ve insatl ~re I"} 
meden hazırlanmak gibi her fe el~ 
sib olmıyan bir usu11e 1ıaıırl•ll ~ 
tıonra bu slit dururken iptidai ;,:,sr 
bakımından tehlikeli usulle~le di~ 
nan açık sütler, hiç içilir rnı? 
siniz... . de t>ô1JI 

Hakikat, • maatteessüf - hıÇ rd~ 
değildir .. Ankaralı; yalnız yu ketletcl' 
da değil, birçok komşu ıne~!:uıtU bi' 
hasreti çekilen bu ve bal§ P~ "e ifi 
mesele olarak duran bu ternıı \e fi" 
sütten kelimenin tam rnanasiyle JJıl" 
rektiği gibi faydalanmaı:nakt3~1(ı:ı,eıııit 
gün hala açık ve pastörize e k e"'"' 
südü; bir sağlık tehlikesi oıara ıcad" 
sokanların sayısı bizi iııecek 
çoktur. ate ,çili 

Gönül; halk saghğını ko~uf11 Jşblrti· 
kurulmuş bütün müesseseJerıl1 l>U ideal 
ği yaparak, Ankara halkında degişıııe 
sütü içmeyi ihmal edilmez \:e e ıcad• 

11 11 
bir kanaat haline sokmalarıı 
istiyor ... 

Merkez 
An kare 

4 - Çarşamba Yeni 
5 - Perşembe Halk 
6 - Cuma Ege 
7 - Cumartesi Sebat. 



Denizli Orman Direktörlüğünden: 
1 - Denizli İlinde Acıbayam İlçesinde hudutları f8rtnamede 

yazılı Bozdağ Devlet Ormanından No. lanmtf ve ölçUlmUJ (6616) 
M3. muadil (4797) adet No. h devrik çam ağacı yirmi bir gUn mUd· 

detle artırmaya konulmuttur. 
2 - Artırma 16·9-936 çarşamba gUnU saat on bette kapalı zarf 

Uıulile Denizli Orman Dircktörliığunde yapılac ktTr. 
3 - Beher gayri mamul metre mik b muhammen bedeli (235) 

kuruJtur. 
4 - Muvakkat teminat (1167) lıradır. 
5 - Şartname ve mukavele pro1e ini görmek t tiyenlerln bu 

ttı!lddet içinde her gtln Orman MudurlU ne ve Ank rada Orman 
.!Jmum Müdürlfiğüne müracaat edebilirler. (658) 2--4017 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilam 
Nafıa Bakanlığından: 
Maraş ViUlyetındc Kayseri • Mar yolu üzerinde (!>1 SOO) lira 

ke!'l.\f bedelli Alikaya - Suçatı ve Tekir kopriileri in,.atının kapalı 
zar{ usuliJe eksiltmesi 16-9·936 çarşamba günü saat 16 da Nahı Ve
lcileti Şose ve Köpruler Reisliğı ekailtme koıniıynu odasında ya· 

pılacaktır. 
Eksiltme tartnamesi ve buna müteferri evrak (457,5) kurut mu-

kabiUnde fO&e ve köprill r Reisliğinden ahnabilcceğt gibi istiyen
ler bu sartnameleri Maraş Nafıa Müdürlüğüne muracaat ederek 

görebilirler. 
Muvakkat teminat (5825) Uradır. Eksiltmeye girmek lıtlyenle-

rln resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatmmeye 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını hab oJmatan. 

MUt .. ahhit biuat mühendiı oJmadıf:ı •eya bir mllbendlıle bera• 
ber bu 1 e girmeditl t11kdlrde aı(arr 10 metre açıldığında betonar
nıe bir knorU vapmıt olduf:una dair veıika ibraz etmeıl lb~I!'. 

Teklif mf!lctuplarrnın 1~9-936 c:arpınba ~nU eaat 15 .. kadar 
-Anlcarada Şoae ve köpriiler reisliğine verilmeıl llzrmdır. 

(624) 2--4016 

A.ııkara Okulları Artbrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

1"°62 Ura bedel lketlfll •e kapalı zarfla ihaleli ilin edlletı yeni 
llaenin Cfyaaın• görlllen lüzum Uzerlne tlmdillk ihalealndea aar-
.!!,naaar edlldiJ!J!in olunur. (671) 2--4026 

Maliye Vekaletinden : 
Ankara, htanbuJ, lzmlr ve İçel Vilayetlerinde Teslim edilmek 

(lzerc 3, 4, 7, 8. EylOl 936 tarihlerinde kapalı zarfla ekıiltmeleri ya· 
pılacağı ilin olu~n bet örnekte yazıhane ve aairenln prtnaıne!erl 
eörüJen lüzuma binaen değiştirileceğinden ekıiltmeleri tehir edal-

miıtir. .__!es~ilec!.k günJC!.i_baeaca ilin olunacaktır. (676) 2-4028 

Maarif Vekiletinden: 
Merkez Orta tahlil mCleaeselerl için puarhkla ııra. kürsü. ya• 

~ıtahtaıı, maaa. tabure ve aaire yaptırılacaktır. Bu tetiaatm tabmi· 
ni bedeli 6766 liradır. Pazarlık 31-8-1936 puarteai gOnO saat 14 de 
Maarif Velclletinde yaoılacatc:tır. Muvakkat tem nat SOS liradır. 
Şartname ve reıimler Orta Ö retilll Genel Direkt rlU ndedlr ı .. 
teklllerln muavyen gOn •e aaatte artırma ve elrılltm komiıyonuna 
müracaatJan llAn olunur. z--40 9 

-h>nguldak ValiliITTnden : 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

SUMER BANK 
Umumi Müdürlü~nden: 
ı _ Malatyada kurulacak bez fabr~kası idare bınalarr ile 

memur evleri ın ... tı kapalı zarf us';11ale eksıltmcy e çıkarıl· 
mıttır. İntptın tahmin olunan ~cdelı, vabidı fıat esatiyle ya
pılacak luanK 20637 ,36 •e gotUru eaulyle -, apılacak k111JU da 
130566 92 olmak üzere ceman 151,204.28 liradır. 

2 ~ Bu ise ait ektiltme evrakı tuniardır: 
a - Ekılltme tartnaıned 
b - Mukavele projeli 
c - Fenni .. rtname .e ııeyll 
d - Umumi ,.rııar ve ölçü uıutterl • 
e - Vahidi kıyul flat ve ketlf cetveJlerı. 
f - Projeler . f atekliler bu evrakı ıo Ura mukabilinde Ankarad• ~Umer 

Bank muame!lt tubeıl mlldUrlUğünden aatın alabilirler. 
3 _ Etrailtıne 17 eylOI 1936 persembe gilnil aaat 16 ~a An

kanada Ziraat Bımkasr binasında Sümer Bank merkezındekl 
komlıyonda vaınlacaktır. 

4 _ tateklilerin (8811) liralık muvakkat teminat ve 

ri lbımdır. • . Bundan başka eksiltme? e «ırecekler ıhal ünden en H 
&ç v.Un evveline kadar bu isi basarabilecekler daır o1an ve-
saiki 25 kunısluk puJla birlikte bankaya tevdi t'~io ehliyeti 
fennive veıikaıı atrnrş olmaları ve bu vesikayı teklif mektup-

lanna Jelfetmeleri lizrmdır. 
5 _ Teklif mektunlan yuk a yazılı n ve 111atten bir 

aut evveline kadar ~Urmr Ba Umumi MudUrlUğUne mak· 

bur. mu1r:.bilintte verilecektir. 
6 -Posta ile e"önderilecek mektuolartn nlhavet fhıı1eden 

bir ııtat evvell"e kıs~ın gelmit ve % rfrn 1-anuni şekalde kapa· 

tıJm,ı olm111 Jbımdır. 2-4013 

İmar ı\tüdürJüğündeıı : 
muhammen B. 

Cinai Ada parsel Jır Eski sahipleri 
ev 185 2 400 Mustafa Salıh 

E 
ev 49 10 100 Zaptiye Hahl ve• 

n l . 

Mahallesi Sokagı 

rese erı 

Yukarda kaydı çıkınlan hane enkazlarına talip çıkmadııından 
on bet ,un içinde pazarlık ıuretiyle utılıfa çkarrlarak lhleai 9 ey• 
IQl 936 Ç&rflmba gilnilne brrakılınlftlr· Taliplerin buaUnd• uat on 
betde İID&ı' mUdUrlüfUodeld komlıvon ..uracaatıan. (669) a-4024 

Yeten bey 
inkılap 

l\uru~ 

ANKARA iCRA DAtRES1 GAYRI MENKUL SATI§ ME
llURLCGUNDAN: 

Ankara Valiliğinden : 
Vıliyet ırnırrndı yapılacak kara avcılığı za 

tarihinden ıs mart 5137 tanhane kadar olmak ü manının. ı ey1Ql 513' 
ilin lounur. (679) 2--4030 zere tayın ccillditl 

iktisat Vekiletind en : 
1 - Açık ektlltmeat onbe gU u tarihinde lbal · 

1 
t n m ddetle uzatılan ve 17-8-938 

(latanbul) öle;: yapı acaiı evvelce ilin edilen Marmara mıntakasc 
tenavip cerey~nJe: er:ı::ı~r Bllf;nUfettitllğinde kurulacak olan mil• 
layıkta görUlmeditl l 

1 
aaat arı ayar masaaı verilen fıat haddl 

tikler dahıllnde yenld~: :::~am;lerd~ddyapılan a,ağı~akl degi,ik· 
muftur. :s g n m etle açık ekııltmeğe kon• 

2 - •) Açık ekılJtme ıartnameılnl g 
teslim mUddeti aynı prtlar daıreainden be uncu m ddesinde ya ılı 
çıkarılmıgtır. 1 aydan ycdı buçuk aya 

b) Fenni f8rtn&menin 24 Uncu madd t 
ve B 1usımlarında yazılı 3 voltmetre il e; ;e 111 UncU fa lının A 
değil yantrı payı % 0,5 olan F aınıfınde al permetre E sınıfından 

3 !hal ı 1 an o acaktır. 
- e evve ce lan edilen ıartlar d h 1. d 

be gUnU aaat onda tktıaat Vektletlnde yap:laı 1~ e 3-9-936 pe~ Clınır. (531) 2-3837 

Maliye Vekaletinden : 
17-8-936 tarhinde açık ekalltmeslnin a 1 

on bin metre kanuiçeye iıtckll zuhur eım?m:;i:=•g: ilin olunaa 
menin 10-9-936 perıembe gilnU aut onbettt el naen bu ekıllt• 
rilmititr. s e yapı masma karar ve. 

Şartnameal Levurm mlldiırliliunde ve htanbulda D 1--'L:.:. • 
evrakı matbua anbarında &örülebilir 

0 ıııl9UIUIÇt 
Tahmin bedeli binbe1ylb elli r . altı lira yirmibe a..·-··t ıra ve muvakkat teminatı yOzon 

t ......... ur. 
Ekailtmiye gireceklerin muvakkat 1 kefalet mektubu ile blrlllrte tem nat makbuzu veya banka 

mlldUrlUiilndeld mUtetekkil !'bı~a kazı1h gUn ve ~tte levaııaa 
lerl llill olunur c· om ıyonuna münacaat etmt-

• 548) 2-3908 

Yüksel 
Komisyon Evi 
BmWc arul abm utanı bil

umum ticari m•eemeUt komi .. 
yonculutu yapar. Padıl Btker 
.M ubarnm Akalın. Belecll,. ar
bunda AH Numl apan.-nı 
No. 11 - Tel: IMS 1-3911 

iLAN ŞARTLARI 
Beber Beher 

Bıyıfı Santimi Sayıfa Santimi -
1 800 1 
4 150 s 
e so ' e so 1nıruftur. 

,IOO 
100 
40 

1 - Rayu itlerine n yeni 
çıkan 1ritaplan ald lllnlardan 
,. 15 tenzlJlt yapıla. 

2 - Zayi ilin bedenert 
maktu yUz otm 1ruruttur. 

S - Tebrik. tetekkllr, ... 
lenme. vefat n katı alin 
Ulnlarından maktuan bet Ura 
alınır. -

ABONE ŞARTLARI 
MUddet Dahilde Hariçte 

Seneli 1 17 Lira SO Lira 
6 Ayh~ı t " 10 " 
S Aylığı 5 " 51 " 

Po ta Ucretl gönderilmlyen 
melttublara cevab verilmez. 

~ :wı :..ı 

Kiralık Oda 

Kiralık Apartıman 

Daireleri 
Yftl .. hlrde AtatOrtr bulnrt 

IHrledı Çoculr ........... kuN-=·:n ~~~-= foru Jaals kollrllerll 3 nya 4 .. 
dalı daireler kiralıktır. G6rme11 
lıtl,....ıerln apartmanda meante 
namus B. Olmana mDraeut ... 
melerl. 

DOKTOR MSl 
En eski naaırları bile pek ~ 

blr zamanda tamamen ve köklll\4 
den çıkanr. 

Umumt dcpoıu: tnrttia ~ 
ıuk eczancal, her eczanede bul11j 

Yenlıe~ir İnkılib eokalc No. 4 nur, dddı ve mllc•lr bir D.1111 
Kutlu., arkuında illcıdır. 

18WRI lTII ta 11 1 
1891 ............ -

Kunılut UYAN J Ş len.eti fllnua 
44 dl yerıne çdcar 

aene r durmadan çı1cmalcta olan bu b 
setenin Anlcıra'da Ntlf yeri A K B A afta1ı1c reaimll p-
nellk abone 10 Ura. Sayru 20 kuruı Kltabevldlr. s .. 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonuilinlan 1 
ZAYi 

tsa • OJS 1enetl Ak1aray o... 
ta mektebinden almlf oldui._ 
l"h •ıtnameyl bybettha. .... 
atnln bllkmU olmadılından 1 .. 

Cinai Miktarı 

Dahili fotin 12070 çlh 
Harici ., 9.035 

" 
Kıtlık elbiıellk kumat 50000 metre 

Kanaviçe 13 500 .. 

iLAN 
Fiyatı 

TemlnaU 
Lira 

425 kurut 
,. ., 5755 

250 Lira 7500 

6840 Lira 513 

450 

625 

00 

IUt ibate tekli 

7-9-36 P. ertnl il Qpalı urf 

• .. .. .. ıs .. • 
8-9-936 Salı il Açık kllltmt 

Şerıt kolan 78000 ) 

Tahta çlılc 66000 tane ) 

Tahta d ğme 66000 .. ) 2700 Lira 
7 mil hk 132 000 ) 

202 .J • lS " • .. .. 
Menfeı teli 9000 •• ) 
Kap" 1 150 000 •• ) 1750 Lira 
(•lık parlak halka 66.000 ., ) 
Er k kanca 48000 .. ) 
Dit kanca 12.000 .. ) 

281.25 00 9-9-5136 ÇUf&IDba ı 1 " 

Soba 200 .. 8900 Lira 292,S 00 fi ,, 
" ıs • 1 

Bulaıık y ma küveti 3 •• ) 
Seyyar ııtıf rafı 8 •• ) 
Yemek d ıtma maaaaı 4 ,. ) 
Elb

. 3498,80 ı:;, 262 
llC. çama,ır askıtr ıs " ) 

Camt'klnh havla dolabı 4 .. ) 
1 - Yuk rda yazılı blltün malzeme yerli fal>rllra ıar ma 1 t 1 cak 

00 
' 

,. ' !O-S.936 perımbe ıs ,, 

2 - Yukarda yanlı malıemeyl hiıalannda 1 fi mu a 
1 0 1 tır. 

neklerinl gormek 11tıyenlerin her cUn 6flede yazı ı e mukabıllnde tartnamelerini almali ve ô 
3 - Bblltmelere etreceklerin kanunun 2 .: 3

90
: r:n_dd 11Yf: ıelmeJerL r• 

kualarda teminat " teklif mektuplan ile blrtl~ lhal e e~ n l • dyazıh •elikaları kapalı ıarfh mUna• 
nrmelerl: asık ebHtm1ler1 pl"IClklerlG tam ihale .. J.::S eir:..İn •n u blr ... t enet komlıyonı ı IJ'Onda Wunmaları. ( 482\ ~7gı 

allial alKafnm ilan ederim. 
lfllde Aksaray Mehmet a. 

s--40ıı llaaan GUclller 

J>tln1anın en lUkı trq bıçaklan 

Globüsm n 
Goldü' 

On liul'Uf8 almayınız her yerCS.. 
bet kuruta alınız: Ankara acaa
tuı Anafartalar No: 71 ADNAIC 

2-4025 

Veznedar 
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Bayburt Askeri Satınalma 
l{omisyonu Başkanlığından : 

ı - Bayburttaki kıt'a ihtiyacı 175000 kilo fabrika unu satın a· 
lınacaktır. Tahmin bedeli on dokuz bin iki yüz elli liradır. 

2 - Şartnameler Bayburt Askeri satınalma Komısyonundan be· 
delı;iz alınır. 

S - Eksiltme on altı eylül 936 çarşamba günü saat 14 Bayburt 
Mevki K. dairesindeki Askeri aatmalma komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 1443 lira 75 kuruştur. 
6 - Teklif mektupları 16 eylul 936 çarşamba günü saat 13 e ka· 

dar satın alma komisyonu başkanlığına verilmiş olacaktır. 
(621) 2~915 -----

Adapazarı llçehaylığından : 
Çift ev Beherinin kegif Tutan Pey akçesi 
adet fiatı L. K.. L. K. 
12 574,62 6895 44 517 20 
Adapazarının Kalaycı köyil üstünde yapılacak on iki çift göç

men evinin mevcut plan ve keşif ve ~artnameleri dairesinde 19.8.936 
tarihinden 2.9.936 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 16 da açıl· 
ması yapılmak üzere on beş gün müddetle açık eksitlmeye konul
muştur. Gelen keşif, proje şartnamesini görmek istiyenlerin Ada
pazarı göçmen komisyonuna müracaatları ilan olunur. (620/639) 

2-3956 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Direlit(irlüğünden : 

1 - Gazi Terbiye EnstitUsü, orta okullara ve orta dereceli sa· 
nat okullarına, öğretmen okullarına öğretmen ve ilk okullara is· 
pekter yetiştiren yüksek dereceli bir müessesedir. 

2. Enstitünün, Türkçe • Edebiyat, Tarih • Coğrafya, Tabiiye, 
Riyaziye, Pedagoji, Resim • İş, Beden Terbiyesi şubeleri olup o
kuma mOddeti bütün şubelerde iki yıldır. 

S. Bütün şubelere öğreunen okullarını ve liseleri bitirmit kız 
ve erkek (27 yaşını geçirmemiş) talebe imtihanla alınır. 

4. Kayıt ıs eylUl 1936 salı akşamına kadar Kültür Direktörlük
Jerinde yapılacaktır. 

S, Kayıt şartlan ile imtihan günleri ve daha başka istenecek 
mla\tmat i5iin Kültür Direktörlüklerine başvurulmalıdır. 

(600) 2--3933 

R EV U E Saati 

80 senelik bir tecrübe mahsulüdür. 

Her nevi kol ve cep aatlerl 
Kantörler, Kronograflar 

Spor saati rl 
Baflıce aaıtçllmf •atılır. 

RIZA TEVFiK. Saat T1carothaneal, Ankara, Bankalar Cad. 8 

Malatya a Sulta ısu~ Haı·a ı 
irel{törlügün ~ 1 : 

Hara merkezinde yeniden yapılacak otuz dört bin lira bedeli 
kşiflı bir idmdn ahırı, bir de irmen ve iki memur evi ile anbar kıs
mında yapılacak tadilat ve tamirat 21.8.936 gününden itibaren yir
mi gün müddetle ve kapalı zarf usuJiyle eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 10.9.936 perşembe günü saat on beşte yapılacaktır. Şartname
yi görmek ve bu hususta daha fazla malCımat almak istiyenlerin ha
ra merkezindeki komisyonu mhasusuna müracaat etmeleri ilan o-
lunur. (586) 2-3927 ------
,Ankara 

., 
a u ntaka kinci 

Sic· N oha ızlı~ından : 
Konyalı oğlu Mehmet Ali vereselerinden İbrahimin senetsiz ta· 

Mrruftan tescilini istediği Ankaranın Hıdırlık nam diğeri Dağar
dı mevkiinde ve vergi kavdına naıaran tarafları şarkan Ayaslı Ha
cı dayı ve kısmen Konyalı oğlu Kazım garben patika yolu şimalen 
kuyu ve kuyuyu takip eden çılğa cenubcn yumurta tepesi ve yol ile 
çevrili 15 dönüm mıktarındaki harab bağın senetsiz tasarrufata kı· 
yasen malıallinde tahkikat ve haritası yaoılmak üzere 9·9-936 çar· 
tamba günü idaremizden memur gönderilecektir. Bu yer üzerin • 
de şahsı hakiki ve hükmünün tasarruf veya sair aynı bir hak iddia
ları varsa tahkikat f?Ününde mahallinde memura ve vahut kesif gli• 
nünden evvel kıınuni vesikaları ile k-endileri vcva mümessil kanuni
Jerinln Anltara İkinci Mıntaka Tıpu Sicil Muhafızlığına baş vur • 
malan bildirilir. (618) 2-3987 

Akyazı Askeri Kereste 
J.i,ahrikası i\'lüdürlüğünden: 

Akya%1 Askeri kereste fabrıkasının Kürtkırığı ormanından '.&.o 
lrurcundaki şubesine yaptıracagı tomruk ve kereste nakhyatı istek· 
)isine ihale edilmiş ise de 2490 sayılı kanunun yedinci maddeainde· 
ki kayıt ve şartlara göre ilanatı yapılmamasından ihalesi bozulmuş 
ve 20 ağustos 936 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle yeniden 
kapalı .zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 11 eylül 936 cuma günü saat 14 de Adapazan Maliye 
dairesi binası içinde yapılacaktır. 

Nakledilecek tomruk ve kereste .. 6000" M3. dır ve beher metre 
mikabının mu~ammen bedeli "285" iki yüz seksen beş kuruştur. 

Muvakkat teminatı "1283" liradır. 
İstekliler istenilen teminat mektup veya makbuzları ile belli 

günde saat 13 de komisyona kapalı zarflarını vermeleri ve şartna· 
mesini görmek istiyenler Adapazannda askeri kereste fabrikası yol-
lama memurluğuna müracaatları. (621/643) 2-3957 

Yozgat Belediyesinden : 
Bedeli Keşif 

Lira K. 
8500 00 Santral binası 

29375 64 Makine aksamı montajı ve ,ebeke 
1600 00 320 adet ağaç direk 

Yozgatta yapılacak elektrik tesisat ve binasının eksiltme şart· 
namesinde bazı tadilat icra edilmesinden dolayı 17·8·936 tarihinden 
2·~936 tarihine kadar on beş gün müddetle ve pazarlıkla verilmek 
mere eksiltmeye konulmuıtur. isteklilerin kanunun tarifi veçhile 

1 
pazarlık gününde saat ıs ,e kadar muvakkat teminat akçeleriyle 
birlikte yozgat belediye enclimenine müracaatları ilan ol'.!.nur. (542) 

.. 3849 

ULUS 

C. H. P, Genel Sekreterliğinden: jOrınan Fidaiılık Direktörlüğündf! 
10 Ağustos tnribinde münakusası ilan edilen Sinema makineleri ı - Ankara orman t~cir sahasının üç yerinde yaptır!•~,-

ve sair malzemenin münakasa günü bazı firmalar tarafından bu orman muhafız kulübesi inşaatı 28.8.936 tarihinden itibafeJl 
müddet zarfında t~klif yap.Jamıyacağı anlaşıldığından ve şartna • müddetle &5jık eksiltmeye konulmu§lur. 111 1" 
mede bazı tadilat yapıldığından dolayı lS-:9·936 tarihine kadar 2 - Bu Uç kulUbe inşasına ait keşi! bedeli dört bin dok 
temdit edilmiştir. • altın~ üç liradır. ~ 

Yeni şartnameıer 5·8-936 tarihinden itibaren Ankarada t;. H. P. 3 - istekliler bu işe ait eksiltme ve fenni şartnamelerle J.P 
Genel Sekreterliği ve lstanbulda C. H. P. İlyönkurul Başkanlığı velename sureti ve keşif evrakını Ankara orman fidanlığı ,c 
tarafından parasız olarak verilecektir. (220) 2-3405 ra orman müdürlüğünde görebilirler. c)lfttP 

4 - Eksiltme 9.9.936 çar§amba gtinil saat ıs de Ankarl ı) ,~ 
darlık muhasebe müdürlüğünde müte§ekkil komisyonda aç 

l\Ialatya Vilayeti Nafia 
Müdür)~«ünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatyada yapılacak hükümet bi· 
nası temel inşaatıdır. İhale kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

2 - Ke~if bedeli 20564 lira 46 kuruştur. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Naha işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 
t - Hususi şartname 
G - Keşif cetveli silsilei fiat cctveJi meteraj cetveli proje 
4 - 1stiyenler bu şartnameleri Malatya Nafıa dairesinden gd· 

rebillrler. 
S - İhale 7·9-936 tarihine müsaclif pazartesi gilnü saat onbeş

tc ~alatya Nafıa M~dürlüğünde yapılacaktır. Teklif mektupları· 
n~!1 ıhale saatından hır ~~t evveline ka<lar komisyon reisliğine tev· 
dıı lıiznndır. Posta ile gonderilecek teklifnamelerin geç gelmesin· 
den dolavı mesuliyet kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat akçesi 1542 lira 33 kuruştur. 
7 - 1stek1ilerin ehliyet vesikası almak için ihale tarihinden la· 

akal selli gün evvel Nafıa Vekaletine müracaat eylemeleri icap 
eder. 

8 - Bu hususta daha fazla maHimat almak istiyenlerln Malat· 
ya Nafıa Müdürlbğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(571) 2--3899 

Elaziz Vilayeti lsk~an 
Direk:törl~«ünden : 

1 - Palunun kapu açmaz köyünde yapılacak 36 çift göçmen evi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu tur. 

2 - Beher çift evin keşif bedeli 567 lira 38 kuruş olduğuna g6-
re otuz altı çift evin ke"if bedeli mecmuu bedeli 20425 lira 68 kuruş 
olup muvakkat teminatı 1532 liradır. 

3 - Bu eksiltmeye ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Keşif cetveli 
C - Resim ve planlar 
!stiyenler bu evrak suretlerini bir lira ücret mukabilinde Elaziz 

İskan dairesinden alabiJir. 
4 - Teklif mektublarının bir eylfil 936 salı günü saat on beşe 

kadar Elaziz İskan Müdiirliiğüne verilmiş olması şarttır. 
S - Eksiltmeye iştirak etmek için Nafıaca musaddak bir ehli· 

yet vesikası göndermesi şarttır. 
6 - İl Postada olan mektuplar dördüncü maddede yazılı saatın 

hitamına kadar gelmiş bulunacaktır. 
Postada olan gecikme kabul edilmez. (566) 2-3897 

Sıh 
• • at ve çti " aı 

l\ uav et Ve {a e in en: 
Sıva N imune hastanesi için 100 ton kok kömürU alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli (30) liradır. Şartnamesini görmek ve almak 
için Vekalet İçtimai Muavenet Umum Miıdürliıgüne müracaat edi
lecektir. Eksiltme 1 eylGl 1936 sah günü saat 15 te işbu dairede ko· 
misyonca yapılacaktır. Muvakkat teminat mikdarı (75) liradır. İs· 
teklilerin bu mikdar teminatı vaktinde vezneye yatırmış ve makbu· 
zunu teklif mektubu ile birlikte eksiltme zamanından bir saat önce 
Komisyona vermiş olmaları Hizımdır. ' (4"11) 2-3741 

~liholu il sayı ı Jandarma Okulu 
.. atınalma l{omisyon 

Başkanhğından: 
ihale Teminatı Teminatı 

edııc wek 
cı.za ın 

Cinsi 
Ekmek için 
1. ci nevi 

Mikdarı 
Kıl o 

130977 

Tutarı 
Li. K. 

18336 78 

muvakkate 
mikdarı 
Lira K. 
1375 26 

kat' iye 
mikdan 
Lira K. 
2750 52 

İhalenin 
§ekli 

Kapalı 
zarf 8.9. 
936 sah has un 

1 
gtinü 

saat ıs 
Sığır eti 27800 6255 00 469 13 938 25 ,, ,. 

1 - Gelibolu 11 sayılı Jandarma okul eratının sekiz aylık iaşe• 
leri için yukarda cins ve mikdarları yazılı iki kalem erzak kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Sözü geçen erzakların 8.9.936 
günü saat ıs de Gelibolu Belediye dairesinde toplanacak komisyon· 
ca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnameler Gelibolu 11 sayılı Jandarma Er. Okul K. lığın· 
dan parasız olarak verilir. Hükürnetçe tayin edilen bank mektup
ları devlet tahvilleri ve milli esham ve tahviller 0 Borsa fiatından 
% 15 noksanı ile kabul edilecektir. 

3 - Teminatlar ihale günil saat 12 ye kadar malsandığma yatı· 
rılmış ve makbuzları saat 14 de komisyona teslim edilmiş olacaktır. 

(622-645) 2-3958 

Anl{ara l\iüzil{ öğretmen 

\..... 
Okulu Direktörl~öfuıden : 

Bu yıl okulumuza seçim yoklaması ile alınacak yeni talebelerin ya· 
zılması işlerine 10 eylül perşembe günü başlanacak ve 19 eylül cu· 
martcsi gününe kadar sürecektir. 

Seçim yoklamalan 22 eylill salı gününden 29 eylül salı gününe ka· 
dar yapılacaktır. 

Okula girme şartları şunlardır. 1 
1 -Müziğe istidadı bulunmak, \ 

2 - İlk okulu iyi derecede bitirmit olmak 
3 - Yaşı 12 den kliçük ve 14 den büyük olrnama)ı.. 
4 - Okumasınıı engel bir sakatlığı olmamak (Hastalık, sakatlık 

rekaket ve ilah gibi). 
Okula alınacaklardan 10 talebe Milli mlidafaa vekftleti emrinde 

bando 8ğretmeni olarak seçilecektir. 
latekli__lerin yukarıda yazılı gUnlerde, ilk okul fahadetnamesi, 

nufuı ldigıdı, aıı kiğıdı, sıhhat raporu ve 4 tane f otoğrafiyJe okul 
direktörlüğüne ba§ vurmaları, (545) 2-3906 

siltme suretile yapılacaktır. . 1)1 lif' 
5 - Eksitmeye girbcilmek için isteklierin üç yüz yeuıııt bil ii» 

yirmi üç kuruş muvakkat teminat vermeleri, bundan ba~ 
işi yaptıklarına dair ehliyet vesikalrını göııtermeltri J,bıındır. 

( 594) z-,3931 ...,,../ 

Sıhhat ve İçtimai Mua~enet Vekaleti . 
Merkez Hıfzı~sılıha l\lüessesesi ~ 
tın alma Komisyonu R ·isliğindell 1 

1 - Eksiltmeye konulan eşya: Müessese Serum ııay\flfl~ 
satın alınacak Arpa, Ot, Saman, Kepek, Buğday mubaınınen 
(5380) lira?ır. . ·odtll 

2 - 1stıycnler artnamesini Müessese muha ip muteınetlıii 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 1-9--936 salı günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. °"' 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 403 Ura 50 toırııf •f' 

vakkat teminat vermesi bundan ha ka resmi dairelere kat~ e~ısııf 
ğı 7000 liralık Arpa. Saman teahhUdünü yaptığına dair vesıkl 
olması lazımdır. ttef 

6 - Teklif mektupları yukarda UçüncU maddede yazılı "1cıııc 
bir ~at evveline kadar müessese müdüriyetine getirilerek ek:;. IJI 
k?.mısy?nu reisliğine mak~z mukabilinde verilecektir. po ~ad" 
gonderılecek mektuplar nıhayet üçilncü madded yazılı saat~ _47ı4 
J§zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (442) ~ 

Açık eksiltme ilanı : 

Nafıa Vekaletindeıı ı 
Ot-

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada İtfaiye meydanındabJ1'id 
ta Mekteb binasında yapılacak fos septik tesisatı. tnpatın ta 
edilen bedeli 9043 lira 65 kuruştur. 

2 - Bu işe aid §aftnameler ve evrak şunalrdır: 
a - Eksiltme artnaınesi 
b - Mukavele projesi 
c - Hususi şartname 
d - Keşif cetveli, silsileyi fiat cetveli 
e - Proje dl 
ı ınukablJill stiyen~er bu şartname ve evrakı 45 kuruş bedel 

Yapı İşlen Umum Müdürlüğünden alabilirler. ~, 
3 - Eksilbne 4.9.936 tarihinde cuma günü saat 16 ela Nafıa ııP" 

kaleti Yapı İşleri Eksiltme odasında açık eksiltme usuliyle Y 
~ktı~ ~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 679 lira ınu"9 gli' 
teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz oluP 
termesi lazımdır. fC' 

1.6.936 tarihinden sonra Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet 
sik ası. gaat 

5 - İstenilen vesikaların yukarda 3 uncü maddede yazdı lt"tıı 
ten bir saat evveline kadar Eksiltme Komisyonu Rei liğine rnab yel 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek zarflnrın ni ~ll-
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfıtılc ge
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postda olaca 
cikmeler kabul edilmez. (456) 2-3769 _____________________ ________,,,, 

Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltn1 e ilanı 

Nafıa akanlığından 
tfl\eıı 

l - Eksilbneye konulan iş Ankarada Cebeii Musiki öğreı~tıll' 
okuluna ilave olarak yapılacak olan 5ialışma odaları ve jirnnast 
ne. İnşaatının keşif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
a: Eksiltme şartnamesi. 
b: Mukavele projesi. 1 
c: Haziran 1936 tarihli bayındırlrlC işleri ı:renel sartnaınes ' 
d: Hususi şartname (fenni şartname) 
e: Keşif cetveli 
f: Proje -_. b'tll1' 
1stiyenler bu şartnameleri ve evraliı 122 liuruş bedel ınukıı 1 

de Yapı İşleri Umum Müdürlilğilnden alabilirler. ~.,~,.. 
3 - Eksiltme 3.9.936 tarihinde perşembe günü aat 16 da 

rada Yapı İşleri Eksiltme odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Jc1clt 
~ - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1835 Ura ınu\':,.şıc

temınat vermesi, eksiltme şartnamesindeki evsafı ve bundan 
nşağı~a~i v~sikal~rı haiz olup göstenı:ıesi lazımdır. ..ı:Jetfıl" 
Bu buyüklUkte hır yapıyı yapabileceğine dair Nafıa Ve,,,,. 

den alınmış yapı müteahhitliği veıika11 tte1' 
6 - Teklif mcktubları yukarda (3) cü maddede yuılr ... sıııJ• 

bir s~at evveJ~ne ka~ar Eksiltme komisyonu Reisliğine nıakbU1 •1'.' 
kabil~?de venlecektır. Posta ile gönderilecek mektupların .,ııı ıııil• 
(3) cu maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dı• %arfııı 
hilr mumu ne iyice kapatılmış bulunması ltlzımdır. 5 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, ( 462) ~ 

I 

İnhisarlar Umum 
MüdürJüğüııdeıı : ' 

- . utJjıe>" 
1 - 10-vm-936 güniinde kapalı zarfla götürü olarak ekS ·rışıı' 

konulan 33223 lira 28 kuruş keşif bedelli Kayseri iadre binası 111ıJI 
tına istekli çıkmadığından yeniden ayni şekilde eksilttneye :ııo 
~~~ uW 

2 - Eksiltme evrakı ı lira 66 kuruş mukabilinde tı;tanbul 
hisarlar inşaat şubesinden alınacaktır. ıt d• 

3 - Eksiltme 8. IX. 936 gUnUne rastlayan salı giinU sa.at onııO" 
Kabataşda inhisarlar levazım ubesindcki alım satırn koro>

5Y 
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 2491 lira 74 kuruştur. irı~t 
5 - İsteklilerin ihaleden en az üç gtin evvel inhisartarrıa ~'' 

9ubesine gelerk diplomalı mühendis veya mimar olduk~&~ ıctcıııd• 
ehliyet vesikalarını ibraz ile münakasaya girebilecekler> a 
birer vesika almaları lazımdır. saat ~ 

6 - Tekliflere aid kapalı zarflar ihale günil en ~ç ·ı oııı>'" 
ona kadar komisyon ıeisine makbu;ı mukabilinde verılıP' 
lıdır. (482) 2-3853 



CUALAMAM BSNAJP 
lbadullab uıideainck 91 ınımaralı bU1ral dükkiıımda maıtdm. Ah· 
koyun puannda s numaralı dükkinda airkeci Sami, Hı ı ıMnil 

Cebeci cad4etiade l76 ouman dikkanda bakkal Ali Hama...amt flJICJ 
~ 1 .._..dük ..... bakbl Mi .... ... ..ıt*larm ... 
içer, Haıaamiftill .. fırına Nlyui. ~ flllDCI ap, 6 
ltaPllde fmaa bıahlm l*ID. Cebecide Sebat fınm .. ıu drl •• 
taf, Ytnitülrdc Halk fmaı mlatedrl Recep. I~ _,., s•ı 
~~ fına aıüeteciri Arif Yefilağa fırını mU.-lri ~.te 
-.rıa 11ndaa ~k ylptlklarmdan ylrmlfft"ı Demirli kvr -· 
tiJtt fnnı müm&ecid Emin. YenifCbir Halk fırını .muatcdrl Recep, 
~r ekmek çıkardrklanndan yirmitcr, Hamımönti 11...-,. _. 
laeıleainde 20 numaralı dükkinda bakkal Ali Rua bo.ıu.k aeytın~al t •ttıtından beft Kurtulut mahalleainde ekmek fabrikuı ~~ 

il ~ur ekmek •• ekmek içeriainden uçan teni buluad•:.=.;z; 
1il"llıi hra hafif para cezaıiyle ceza1aadınflDlflardır. (675 

lLAN 
1 - lpodrom uhalmda yaptırılacak 4 •t .. 111n111 •bet ... 

~detle kapalı AJ"fla ekailtmeY• konul Jll& 
2 - Muhammen bedeli 15869 Jlra 95 WWft9. 
3 - Muvakkat tem~tJ 1190.25 liradır. . 

' 

4 - lartn11me ve llqifnllftCSini se;rmıek iatlyenkr ~er pn fen 
itleri direktörltltune iatiycn1erinde IS eylül 936 11lı ail?U aad Oft 
let bQçukda belediye eacUmeDinde yapılacağından o pn ... t on 
ftrt buçuta kadar temiatlariylc birlikte teklif mektupwm~. ;:-10 
libnene vermeleri. ( 555) 

BIIJT 
"-ıı 1 - Yıpbnlacak o1an iki lıra«!"'..:.. ~ w foa
...... e benzin deposu 15 aUa .... -aa'ni ..M..-:.=enler •ıun 
'IK'lle açık ckliltme- koaulıllll- - •-~ ~'il ı - yazı itleri e ve ....- e-

• 2 _ Bedeli 1re,a 5970,11 • rin de 1 ı eyllD 136 cuma pnit 
-.a aaat on burukta ....,_ ıncü· 
~~ s ) 

3 - Jl\J'\'Ôkat teminatı 4t7 menine müracaatları .(• 
2--3935 

iLAN 
ı - Su itleri idaretl Hçn aımacak &ç takım voltmaıı 111 11vıcıla· 

il on bet ıüıı müddetle~ elııaiJtmeye Jcoııulmuttur• 
2 - Muhammen bedeli 1700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 127,50 liradır. 
4 - Şartnametini görmek iatiyenler her gün yuı lılerl lcalemine 

'tt lateklileriodc s-cylül-936 aalı uaı on bu~ta btlediıe C:.: 
iline miiracullm (157) 

iLAN 
1 - Mediı altmdan AkkiplOJe .. ea...-.r.ks Is~ ... 

'-nlığı önune kadar ikinci reflje, ~ıa llS ••• ye ..... 
Slrnurdan korunması için blok d8femneaİ iti on bet ıUn mlddcd• 
'Sık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedel& S083,G4 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 231,25 ~ 
4 - Şartname ve kcflfnr'UIDI ..-11 ...,.,_ 1m .... ..,.. 

itler ikalemıne ve i8ttklilerlncle 8 e,ıw 936 ..ıı IJiall ..U :..:. 
sukta beledıyc cacUmcnıne mtıracaatla.rı. (556) 

!'LAN 
1 - Su lıJeri l~in alınacak aantrifUJ tulumba ft ablllll 15 sGa 

lllU detle açık ekailtm ye konulmuttur, • 

2 
_ MubaJDmen bedeli 1150 tıradır. 

3 _ Muvakk t temınat 6 Jıra 25 kuru tuır. . ·ne 
4 - ş rtname ını gormck istıycnler her n ya ı ıflerı kalemi 

"fe iatckhlcrınde 8-eylul-936 sah gunu saat 10,5 dA bcled ye encu-
meaın muracaatlan. (558) a-31

1
.l 

iLAN 

1- Yenı hırde yaptırılacak p ar yeri on be! gUn muddetle ı.-
palı .z rfla eksı t e konulınuıtur. 

2- Ke if bcd 1ı ( 18945 47 ) liradır. 
3- Muvakkat temınatı (1421 ) liradır.. 1 
4- K { anıc ve prtnamesini gormek ı teyenlcr tıcrgun Fen.: 

len Dıre ~o~lu unıe murac:aatları ve ıst~~er1: bd~ı!~t~~~:ı ~3!ek ! 
&unu ıaat on dört buçuğa kadar teımna ıy 2-4009 
a&ıplarmı Beledıye Encümenıne vennelerı. (662) 

iLAN 
l- llllhallellDcl• 450 ind ..... pueelhf4e ........... 

b"' lu o= araaaıyla ,uyulu 309 metre murabbaı ana on bet ıwı 
lllı..ıddetle açık arttırmaya konulmu9tur. 
\ 2- Muhammen bedeli 927 lil'lldlr· 
3- Muvakkat teminatı 69,5 •ıra:· b r giln Ya ı itleri b]emine 
4:- Şartnamesıni ıönnek ııte~,. er ~ IMt oa bu§ıaJda Beledıye 

._ ıateldilerin de 15 EylOl 936 wa Pil z 4GOO 
&ıacumcnine münca&dano (646) 

iLAN 

t- Btledl,e Tembllk DbektiSrluıünt alt el~ ~ at ile 
bir ldct iki te1cedckli • aıablıll .çı& artmJI& ki:::.Cıı.11a ~ ..... 

2- latcklilerin 1111/936 cuma pil-' 11 

4alcl haru aatat maJıalllDc ae~~<•> ...... ..,_. (2) 
S... Anba " adli Mıwl°'"'"" us- J.:-4010 

llr&q, \~) 
iLAN 

ı - TcmJsJik ~ lsia lit.IUID. olalı 70.000 kilQ arpa aJLOGO 
•ı.o laman l5 pn mücldetkı açık ekailtJDC)'C koDuJmuftW'• 

2- Muhammen be4k'ii 2750 liradır 
a- M\IV&kkat teminatı 2~ it~'[~ hirlb Yan ftJerl KaJelDfne 
4- lartnameaini ~k ıate,- bu uk\a e o c 
~ iatcldiluba dıt ıt/jlylOV936 ~ i..m& aaat OD lıı ~ 
~ .-.-u.ıı. (644) 

t iLAM 
t ı 1-lht~ ıltktrlk tt9leatl tMllr .... 

;.a:. ;- tfalye praJl 'ft avı.• ::..1...:1tme- kODY'eutWf• 
WAı4ltı 15 .IWl milddctl.e ~ ~ ı-

a... MUwaldıat temiD&b ıı uradır. 
!: Muvakkat ~b 22 lıir~· armek llteJenler herab Yus 

t &artname .,. kctifnamca ı 936 cuma ,usau .. , • 
~eli kalemine ve iıteklik~in dıt 11/E (MS) J-3199 

l
.:ukta Belediye Encümcnıne mUracaatıan. 

D. D. y()U.ARI VI ıJMANLARI UMUM 
MlJDURLUGU S. A. KoMISYONU JLANLARI 

iLAN 

Afyon - Karakuyu • Al.ancak 99 Afyoa ~~:ı = 
•e tubeleri araunda itJeyen yolcu katarlar.:;° Yeal tarifelere al'• 
~ 1.9.936 trlbinden itibareD deti•tirllecc tariki 11 Af.,om pJecek 
-.ftada dört defa Al~ KarabJU ~. &oa,a .... 
•e Afyondan hareket edecek dotru btarlU Af~ Afyou ..-
~Yle bulu.-caldudır. Gene bahada US el~~ r'n.-..tle Al-

cek katarlar Anlranya de9aD' ~~ .-ı- ....... 1 ... 1 .. 
)on • Ealdtehir .,_.. lfleYCll.,. • - ~ Pula Uabat 
tarihinden itibaren baltada alb atın• pkarı (607). a-atU 
için iıtuyonlara mUtacaat edUmed iliD olunur• 

MiLLi MODAPAA VKKALETl 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARl 

BILIT 
1 - Her bir taoeaine biçilen ederi 15 kurut olan kırk bin ta

ne çıplak aleminyam matra kapalı nrfla ekailweJe ::-~· " 
a - baaksi 3. Eylül .. iM ~ sbi 1111 • 
ı - ~si 110 nruta Ko. dua .ıuur. 
• - Jlls teminat 2250 Uradlr· ~~ı- .. 2490 -'ı a • 
ı - DllJtmeye l(inclkler an..t ~· -7-•- ı 

98 
ı llacil maddelerlUI ,..aı bell91•11 ..-ıa. teklif 

me•e4ı am ihale ... tilMlla • u '* .. at enci iL iL Y. Saua 
alma~ na yeımeltri .(1715) 2 - soıt 

BlıJT 
1 - Her birine biçilen ederi 19 lira olan 900: 1340 tanı nöbetçi 
mupmbası kapalı urfla yaptmlac:Utır. .._..saa1 a k lltl 

ı - Şartnamesini uo karuta abnelr .. .-.· 1 rme yen-
lerin her giln öjleden IODR komlsyona seJJDekri. 

s - tık teminatı 1909 lira 50 ••ottur'· ...... ..._ 
4 - lbaleli ıs-9-936 ~ ... 1 ... il --· ._,_n -ı-.- -'recelderin ..... r ı .e ı d .-.Nelerine!• 
5 - .-... tme- •• .__,_..... ...... -tmdan 

,azılı beJıeleri teadutlan ne tckllf -.....-kn. (270) 3-1497 
• u bir 1Ut nvel il. 14. V. Sa. AL Ko. DA riiillll 

BILIT 
........ ctlıa tortölea •e ...._i __..t ..- alınacaktır. 1U:a1 t-M36- ull pnG .. t tO eladır. Ta1laDiA bedeU(5000)1lra

dır. Muvakkat t~ı:ıatı (315) liradır. &...ı'j,~ ;:. ~~ 
meleleri ıörrnelı: ıatıyen bedelab olarak JI. • • kanunda • 
nuna mttracııat ekailtmeye prcceklerln 2490 •1.:!~u ıöa-
ttrilen veaailde ve teminat mektubiyle birlikt•(SlS) ~~5 aa
atında .. tın alma kcımia1onuna aeJmcleri. 

Blt~tT 
. bi il deri -• lnaruf olan 9035 çift harl· 

ı - Herbır pitine ç en e .,_ eaıne biçilen ederi 
ci ve 12.070 çıf~ı~n ~eıı~ea:b'dft 1JN1D9f bpali wlla 
250 lrunlf ..-- ...- --e 1 
ayrı ayn ~.:...+namea· 1 450 ~kini 625 kul"llp 

2 - Fotialerin .-----"' "'! ....nn atı.den tonra ko-
aı-k ve örneklerini ıormek iatiyenıenn be1

•-

oüa1ona ıeımcleri. Jnallllltla"ftkl 7500 hndır 
s - fotialer.ın ilk teminatı 5735 91 ..nıdl IUt rı de ve ku: 
4 - Fotinlenn ihalesi 7-9-936 puartcaı •-

snqJarınld ayni gunün. 1Ut 15 'indedir. s Uncii maddelerin· 
5 - E' ıiltmelere gıreceklenn 1raaunun 2 :n Ue beraber ihale 

de yuıh h l eterle ~ınatlarını teklif mektU IA. AL. JıtO. Da ~r
• tıar.mGan CA p bıı uat evvel lıL il. V:..,.. 
... rı. (458) • --

Gedil<li Erbaş Hazırlanı8 mekteblerine 
talebe abnJYOI' : 
_ .. ld Oedlldl Brbet hasırlama melı:tepıerf· 

ı - Anlrara ve Kony-a kı_. 6. aauflaruıa 
nln ibsart aınıflarıu JP.trfll " aedikll orta._ 
da S mufb 111.r • ...,.., aııneca • ..a.a ..... 1 
ı-a.-teflC.,.... w p11ramlır.1ılektebe ... ~ .,-wm ... 

.. rllk ..... bQbn•ııınct-n atrenilebilir. 
1 

_ Yulıard• yuılı p ara tafryaa •• gedikli Erbaş olmata la-
tllıll ...... , .. fMUlda.... ID ı•t IO evl01 136 ~dhine kadar 
.-naup olduklan .. urHlr tubelerine müracaat ctmıt n evralwu 
_..,,... .. oımaıarı lbundır. ( 167) 2-3349 

BILIT 
Telefon 1 fı: 534 t ne k ele te don le 1 fı açık ek ıltme ile I• 

lma tır. Beherıne biçıl n h t yedı buçuk hradır. 
Ev f ve prtnamc ı ko onumu d n p a ı alın c ktır. 
fh c ı: ı . 9. 9 tonda} p c tır. İlk t 

r 4 y ı nu un 2 
r brl teeb ,,. v kmda 
ıyon na el ınler. (45 ) 2-37 7 

ı: 

tLAN 
ı- Muhtc ıf yerlerde yaptırılacak olan 14 yer a tr t n larmı i n 
mamC1ınnde ( F) fık nd de ı klı dolay ile enıdcn ka-

pa ı .zarfla ıltm ye k nmu tur. 
2- Tahmrn e ılen bedelı 144 56 tın 76 k f olup ılk ı ç p • 

ra ı 8497 lira 80 Jruruttur 
s- lbaleai 16 91936 Çartamba aünU IUt 15 dedır. 
4- Ekailtmeye gireceklerin, ~ini 750 kuru' mukabillnck 

M. M. Vekileu satın alına ısoauayonundan alabilirler. 
s- EkailtmrYI preeeklenn 2490 uyılı kanunun 2,3 UncU madde· 

lerinde yazılı bılgelerıle Bayındırlrk Bakanlığından fennt ehliyet• 
namelerle birlikte idari prtnaınede 11tıenen Ye behemh.al verilmeai 
mecburi olan vesikalarla teminat •e ttlrhf mektuplarını ihale aaa • 
tından en ~ç bir saat evvelıne kadar il. il. V oklleu aatm alma 
komisJODUDA Hırmtleri. (632) z.-.4011 

stt.tT 
1 - 100 ton ap beam •tm ıbnmak Uaere bpab sara.a eblltml

ye konmuttur• He.,.mia tabmill edileD bedeli 32500 lirada. lartM
mal 165 laarut kıFaiıada il. il. Veklleti aatmalma kcımiıajcıGuadaft 
almacakbr. ihalesi 17-MM ........ &ibail aaat 15 clccli.r. tık ._ .. , 
1417 lira 50 Jamlltllı 

JPaStsııiılye 1i11nlırleria 2490..,. ...._wı 2,S tinctl ..SıleltrlD
de .. ..._ bi1Clltri1le temlDAt • teklif mtktuplamu lbale wtia
dea Wr ............ .....,_. Ytrmdtri. (161) a.-t011 

lLAll 
ı - Hep,alne W~ilen fderl 8500 lira olm 900 metre urpn, 150 

IOO metre .Plll'W Ut,OGO Ptre lltil ıpi kapalı artla ılnllC'll&Ur• 
2 - faitmmeelnl ~ al-11 ve nülerini ıörmtk ~ 

dil her etin liledea ... ~ sebnelerL 
a - BWtmi,e pecelderla .......... ı '" a 111c1 -ddeJerlnde 

yuılı belıelerle «517 ,S tinhlr ilk tednatllnnı teklif mektabllllt,te 
blrlilrte ihale ıünll olan 15-9-936 ulı slntı llat l 1 den en u Wr .. 
at ene! iL .. V • SA. AL. KO. na Hr ıldi (666) 2-4031 ....ı 

stLtT 
Ankara cleıaml b818ll ihtiyacı için SS blem demir testere. 11-

ma tifai. contahk 1'ltik. k reste. ..-ek aapı, arap ubunuı mika 
amkbp _.teHf ti• Ytllı ..ıama.ma. nef ,.it. cam boru, ftAire 
~ almealrtlr. fnetll«ln Sl-8-H6 P ertesi ,eni saat ıs de 
il. il • v. lltn llalll ....... ,°"- ıelmelerl. (659) 2-4008 

P. T. T. B, ve v: üdürlügünden: 
Ambar ihtiyacı 808,000 tane 2 llo. lu demirais ponelen fincan 

bpah urfla eksiltmeye konulmuttur• 
Ekailtme l~lo.936 tarlbiıtcle •• .. t 15 de Asabracla P. T T. 

Umumi llüdUrlU ünde topJanacak .......,_. ,...ıac.ımr. 
Pincanlarm mabf"D'MD deteri ,_ llnı4ır. Talipler l40 lira. 

dan ibaret mı&ftkkat teminatlamU..... 'ı •eıaıelint t..um tcle
celr w aı.caklan mübus .,_,. ka• • -..ı.er a.u temlM 
•ktaba ve prtnamede yasılı belplede teklif ......._ llatml .-.1r oıan kapalı " ..waarıo nr&n mukGr tuibl taadlf eclta 
~ahi .. 14 ele kadar ..... ....,.. nllll&IM 
wreeelılenUr. 

..., •llr ..._... ı.rıuan 111c11rıııa ne tetanWcta ı... 
waaa AJ8179t -••lllliliDd'D paruaa olarak wrtlecelldr, (064) 

l-4011 

ANKARA LEVAZIM AMlRLlGt 
SATIM ALMA KOlllSYONU iLANLARI 

iLAN 
1 - !&mir müstahkem mnld lutaatuua 131200 kilo ua lb~ 

kapalı &arf uauli1le ekall1mi71 naulmaftur. 
z - balca ' 11111 • ,..._, ..-. _. _,...de bmlrd• 

kıı•ada ınlstüllılm mevki IMul ..... .._., .. ,,da yapılacaktuı 
• - Tallmla ed.. •• 1 ..... ı 11144 1....... 1 

4 - Beb:'r kilo • isin eaild brut flut ..-..İn ıdillalttk 
1-Temınats mwükate ~- 1180 llnıclır. ' 
6 - lartnmDHI ller sBa •om1e,_. ıörilhıMUr 
7 - fıtekliler ticaret odaaında kayıtlı olchüılan~ dair vnllia 

ıöatermek mecburiyetindedirler. 
8 - Ekailtmiye iftiralı edeceklerin 2490 aay'1ı kanunu iki " 

üçüncü maddelerinde en ..,.ınamninde yadı welblan u. ıemı. 
nat ve teklif mektubluını tbalı aaatinden blr .. t enet bmia 
na vennıı bulunacaklardır, (510), 1-1817. • 

1°' 
iLAN " 

1 - TOmaa ihtiyacı için 400 ton yulaf bpalı ekailtmqe lionuı. 
mufttll. 

Z - Ekllltme gUnU Z • 9 • 936 çarbunba a8nU eaat 15 .. kapalı. 
Yelr6n tuttrı 17480 liradır. ilk teminab 1311 lirachr. 

S- Şartnameaini ıörmek latiJCDlerin her cin " ebiltmeye al• 
recelderin belli gün ve 1Mtte uat 14 de kadar UMılen makbu ana
kabilnide Kırklareli •tın alma komia7onu riya•tine ttW mek • 
tupları ile mliracaatlan. (437} l-370f 

iLAN ....... 
ı - Artvin bavallai bu4ud kıtalarınm ııo bin kiloluk an ih

tiyacı kapalı zarfla mbak ... ya konulmuft\lr. 
2 - lbale1l 14-MS6 puartal &Untl aaat 14 de Aztvla aatın 

alma komiayonunda yapllacakbl'. 
3 - Unun muvaklıat tlmlnab 1567 lira 50 lmru, olup latü1lle

rin belli ıün ve uattıln 1* aaat tvveline kadar makbuz ft teklif 
mektublarmı ııomı.,.. ._., bulunacaldar•ır. tz) l-allS 

iLAN 
1 - Ankara lewaım lmlrllllne ballı kıta ve mUe1111elerla lbtl• 

yaçlan için 12GO ton yerli kok k&nllrll S • eylQl • 936 tart~ mi • 
udlf peflllDbe atını .. t 11 de kapalı nrfla almacalrtır. 

2 - llllnakuam Anlrara leTUllD lmlrllli Mtın ata. 1191ayoı. 
nunda yapılacak tubwai 195 lnanlf mulıaltilhMle mukGr 11amı .. 
yondan iıteklilere verilir. 

S - Kok lrömürilnlln tutarı 39060 lira olup teminatı mumut .. 
ıi 2929 lira 50 kuruıtur. 

4 - isteklilerin 2490 numaralı kanunun Z. S. Uncll maddelerin• 
•ki ftUlkla teminatı 1DaYalıatı IMkbaa w teklif mektuplmnı ı. 
halenin 7apr1ıcalı beni aaatten bir uat evvel komiıyona vermeleri 

(398) 2-3714 • 
iLAN 

l - Diyarbeldr '- lrıtutı ,,. tayyare ha)'ftnatının alu•tOI 
t37 tonuna kadar ihtiyacı olan 550 bin kilo arpa kapalı 1arf1a 
14-9-936 pazarteai &ilnU aaat 9 da ibaleel yapılacaktır mu,,_n 
bedeli 1~875. lira olup maualdrat teminatı U41 liradır: !attkJIJeriıa 
uaulU 41aiıau.de tanabD edecekleri bt'l teklif ve teminat Mtlrtub
lannı 14-9-931 pasart91i sünll ihle aaati olan aaat 9 dan Wr uat 
enelfnı bclar Diyarbeklr kor aatın alına komiıyonuna pder• 
melerf. (495) 2-3811 

iLAN 

9 
1 - ~arbiye mektebi için 1000 ton yerli kok trömUrU 3 • eyUU • 
tarihıne musadif pe11embe &Unfl uat 15 de kapalı zarfla -•-- . 

cakhr. 1111-

Z - Milnakasa11 Ankara t eva ım Amlrh 1 satın alma tromlayo
nunda y pıl cık artnam i 155 kurut mukabıhnde me kQr ••• • 
yond n ıatckhlere verılir. 

3 - KomUrUn tutan 31000 lira olup teminatı muvakkateli 2 25 
1ı dır. 

4 - 1 t ılerin 2 90 m 1ı k n un 2. Uncu maddcl rndc· 
kı veuıkle temınatı ve t khf mektupla anı k nuna u gun bır ' • 

tan m ed rek lbal nln yapılac bel eutten b r Aat evv t 
komı na verm lerl. (3 ) 2- ıs 

il.AN 
1 - lzmir mUıtahkıem mevki kıt trn n 19 700 kılo un ihtfya 

cı p h u uhyle ekınltmıye ko ul tur. 
2 - İhalcsı 7 eylill 936 pa art ı Unu sa t on ltı buçukta tz. 

mirde kı lada mustahkcm m vkı t n ma komııyonu da yapıla 
caktır. ~ 

3 - Tahmin ediJ.cn mecmu. tutarı 23229 lira 75 kuı-uştur 
4 - Beher kılu un ıçin 11 kurut 75 santim fiat tahmin cdıl.;,iftlr: 
S - Tenunatı muvaklrate akçeıi 1742 lira 25 kuru9tur ' 
6 - Şartnamesi herıun komiıyonda ıörülebilir • 
7 - f ıtekliler ticaret oduında kayıtlı olduklar;na dair •ealb 

ı&termck mecburiyetindedirler. 
8 - Ektiltm~yc ittlrak edecelllerin 2490 aaydı kanunun iki •• 

llçUncll maddelnnde yurlı veailcaları ile teminat ve teklıf me• 
tublarını ibalı aaatıindın bir saat evvel komııyona vermlı IJ&duM. 
caklardır, (520) 2-3818 

iLAH -- llanklrat 

Cinai 
lllktua Tatarı temillatl 

Patatee 
kılo Lira&.. Lira 1aa 

Pathcaa 
7200 4SZ 00 32 40 

Tue llaUm 
2763 111 ıs ıo 37 

Solan 
.1609 161 00 27 00 
IOOO 250 DO , ıa 75 

Xarpus 600Q soo 00 
Domatet 

62 50 

Dolmalık biber 
MOO 111 00 18 75 

8-1• 
275 ıs 75 l os 
275 41 25 a 10 -- - -

Türk Ha a Kunımu 

BUYUK PiYAN GOSU 
fimdiye kadu binlerce kiıiyi sengin etmiftir. 

Sinci ke§ide 11Eylw936 dadır. 

lüyük miye35.000 Liradır 
12.000, 10.000 llrabk lklmnelyelsle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır-
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YE İŞEDİR AJANSI 
(ANKARA) 

,. 

Yenişehir Halkının, &ütün banka muamelelerını çok büyük 

vapacak oıan Türkiye iş Bankası 
Yenişehir Ajansı (Ankara> 

sabah saat 9.30 dan itibaren saat 15 e kadar, fasılasız, sayın 

müşterilerinin emirlerine amade bulunacaktır. 

D. D. Y o ları şletme 

Umum Müdürlüğünden: 
Metre mikabı Vahidi Fiat Taş ocağı K. M. si, 

2000 100 ) 
2000 100 ) 483 + 000 
2000 :110 l 
2000 ~10 l 362 + 369 .: 
2000 100 7 + 000 Sahil 
2000 100 10 + 600 
2000 !lOOt 58 + 000 
2o"'r 100 215 + 000 
200~ 100 27g ± 282 

}8000 (' 
-===~ 

Kaysr-ri l§letme MndUrlUğUnUn ihtiyacı Içfn 24-8-936 tarihinde 
Eayseride ihalesi yapılacağı ilan edilen 18000 metre mikabı balast 
için muktazi teraiti haiz talip zuhur etmediğinden ekıllttnenftı 
4-9-936 tarihine mUsadif cuma gUnU saat 14 de pazarlık suretiyle 
yapılacağı itin olunur. (641) 2-3292 

. IUzılay C. Gazmaske. 
Fabrikası tlinı 

Fabrikamız ihtiyacı lçln aşağıda mikdar ve eb'adı yazılr ambalaj 
ıaandıkları yaptınlauktır, latcklilerin sandıkların muhammen bo • 
deli otan (560) liranın yüzde yedi buçuk mikdarı muvakkat teminat 
akçeaıyle 3 eyıiU 1936 ı.erşcmbe günü saat 14 de Mamakta Gazmaa
kt Fabrıkası alım satım komisyonunda hazır bulunmaları 

CiNSİ MI&TARI lÇ .t:BAP .. 
Ambalaı ııandığt 2uu Adet 32 X 37 A)4 cm. 1 

,, • ,. 200 "' 23 X36 X64 cm, 
,. ., luO n 24 X 37 X48 cm, 

2-3995 

Nafıa Bakanlığından: · 
4/ey1W/l9J6 cuma gUnu ~. ıs de fin .. drada Na!ra Bakanliğı 

analzewc c ... sutme komtsyonu ouasmaa 1116,S hra muuammen u~· 
deH& kwnaş t>aıtanlut ıarcnmaan verııerek aaır buumum maızemesı 
ınuteaJUıu.n: aıd olmak şartiie 8J uıkım erkeıı: eJl'1sesı ılc 8 takım Kvı
ıiJm tayyor ve 55 adet palto ııc 7 aaet mantonun cJ.ıktırılmcsi a~ıK 
sksuwu: uı;uh& ue eKsııaneye Konuımuştur. 

~arcname ve buna muteıc:rn dıgcr evru parasu; olarak malzeme 
.ıafrcsmaen verilecektir. 

.&1uva10eat temınat 83 lira 74 kuruştur, 
1936 senesi ucaret odası vesıka.aı ıbrazı mecburidir. 
Ekailtmeye gireceklerin 4/eylül/1936 cuma gunü saat 15 ela 

lll&lzemc ekailtı:ne komisyonunda bulunmaları lazımdır, (47P) 
2--3764 

Gebze l\..ayınak mlığından : 
Gebze merkezinde yapılacak 55 ev ile Orhanlı köyilnde yapıla • 

cak 31 göçmen evine talip çıkmadığından dolayı münakasa 10 gUn 
müddetle uzatılmıştır. İhnte eylfilUn 3 üncU perşembe gUnU saat 14 
de Gebze maliyesinde komisyon huzurunda yaoılacaktır. (635) 

2-3990 

Silifke Jandarma Okulu Elisilt· 
me l(omisyonu Başkaıılığından : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: "160000'' kilo ekmektir. Tahmin edl· 
len bedeli ''On altı bin sekiz ytız'' lira olup muvakkat teminat mik· 
tarı bin iki yüz altmış liradır. 

2 - Eksiltme kapalı zarf uaullyle 1 eyl\11 936 günllne rastlryan 
salı günU saat 10 da Silifke Jandarma Okulu binasında toplanan 
komisyonu tarafından yapılacaktıt'. 

3 - Ekmek için konulacak unun ve ekmeğin evaaf ve geraltl o-
kul salonunda asılıdır. İstiyenlere bedelliı verilir. · 

4 - Eksiltmeye girecckl~rden kanunt ikametglh ve ticaret oda• 
larma kayıttı olduklarına dair vesitcalar aranacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin aıuvakkat teminatı lçtn tandıli 
makbuzu veya Banka mektuulariyle teklif mektuplannr kanunun 
tarlfatı dahilinde ve kapalı zarf içinde ihale saatinden bir aut önco 
komiıyona venneleri liznndtr. Bu saatten ıonra Yerilecek mektup• 
tarın kıymeti olamıyacağr ilnn olunur. (4545) 2-3730 

~ ·Kiralık Ev 
4 oda, t salon, mutbalC, banyo. 

Su, elektrik, hava gazı. MUstaldL 
Müdafaayı hukuk caddesi. 62. 
Tel: 3640 2--3994 

Kiralık Daire 
Yeniıehir Kocatepe Geçit so-

kağı No. S dört oda ayrıca bir 
hizmetçi odası vt hol mupmba 
döıeli ve konforlu bir daire möb
le veya möblesiz kiraya verile-

Kiralık Oda 
Ayle yanında konforld ve 

möble. Yenişehir Tuna cad. Yl· 
ğitkoıun ıokağr No. 15. 

2-3977 

iş Arıyor 
lngillzce, Almanca, Fransu· 

ca, ve Türkçeyi bilir bir Bayan 
iJ anyOI'. 1613 müracaat. 

2-3979 

so 
Bu akşam 9-15 de 

GüNAH CLAR-' 

Ayrıca: Mike Fare 

Baliçe kısmında Kurbağa Adaıd 

M. M. V. den: 
1 ~~ 
l - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer ~lan 1t~ ~ 

gtllzce. Fransızca, Almanca öğretmenliklenno ~u,U~ 
öğretmenlik yapmak aalihiyetini ve vesaikinl ve 
iki İngilizce bir Almanca, Uç Fransızca öğreıınen;_ 411' 

2 - Bu öğretmentik!erin Ucretl den aaatı baf bOO 
3 - Ehllyeti hilz olan isteklilerin diploın& vt .,..ı 

fuı klfıdıı ulcerllk vesikası: Uçer foto~r•!1 : ll• 
snuriyetlert gösterir bal terdlmeal: ve bır ııt Jt 
Jııl. V. no latanbulda Pangaltıda Harbiye olculu 19' ıo 
aarih adres yumalan tlzımdır. MUracaatlar e~ 
bclar yapılmalıdır, .(561). 

Sıhhat ve İçtimai Pıt 
Muavenet Vekile~ 

Vekalet binası için 100 ton kok kömUrU sa~~~~ !!at 
min edilen bedeli 3,000 liradır. Şartnamesini g r:oU~ 
Vckilet İçtimai Muavenet Umum MUdürIUğUne bıl cSJl-_.tıf• 
tir. Eksiltme ı eyll\l 1936 sah gUnU saat .ı4 te 1hs> ııı;;-... 
yonca yapılacaktır. Muvakkat teminat mıkdarı tıtdllf 
lilerln bu mikdar teminatı vaktinde vezneye ya dall bf 41 
nu teklif mektubu ile birlikte Eksiltme zauıaııı0 ,-S 
Komisyona nmıiı olmalan lizımdır. (440) 

cektir, Telefon: 2767 
2-3gg3 SiNEMA YENi 

imtiyaz uhibl ve Başaıu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ~eoriyatı İdare 
eden Yazı işleri MUdilril 
Nasuhi BAYDAR 

Çankm caddesi civarında 
Ulu& Basımninde basılmı~tır. 

BU GECE 

GÖNÜL ACISI 
_ GONDOZ iKi FiLM 

J' - CöNOL ACISI 2 - PERGINT 
Geceleri yalnız bir film gösterilir 

PEK YAKINDA • .,, 
938 BERLIN OLIMPIYATLARINI SEYRE HAZIRLANIN~· 


