
Btışbcıke 

~EK LUZUl\tLU BlR TEDBİR 
Falih Rıfkı ATAY 

Gazeteler hükumetin Türki
~e'de yakacak işlerini daha iyi 
~nzim eden bir kanun hazırla
laıakta olduğunu haber vcrmekk
dirler. Bu kanuna göre : 

a) Dcmiryolu ve deniz sahil 
boyunda bulunup nüfusları beşbi
tai geçen kasaba ve şehirler; 

b) Demiryolu ve sahil boyun
da en az 25 kilometı·e uzakhk-
1- bulunup ta nüfusları 10.000'
den yukarı kasaba ve şehirlerle 
bilumum vilayet merkezleri; 

c) Yukarı fıkralarda yazılı 
l'erlerin 1 O kilometre ve kömiır <>
takları veya kok furunlarmm kırk 
lriıometre çevresindeki niıfusu 
lOOO kişiden yukarı köy, kasaba 
•e şehirler; 

d) Ordu, polis ve jandarma 
teşkilatı, Mim Müdafaa Vekate
lince aynca gösterilecek yer 
'fe hususlar, hastaneler, mekteb, 
l!ıabed gibi sağlık ve kültür nıües· 
'eıeleri, devlet ve belediye daire
leri. imtiyazlı şirketler, devlet ser
~yesi veya yardımiyle kurulup 
1dare edilen müessPseler, sanayii 
leşvik kanunundan istifade eden 
"1üesseseler, ticaret odaları ve 
hor-salar; 

Odun, odun kömürü veya le
aıeıt yerine laf kömürü, linyit, turb 
~eya bunların kok. yarı kok, ve 
~riket gibi itlenmiı tekillerini 
)akmağa mecbur olacaklardır. 
~akat bu, sadece bir men veya 
~dillen ibaret kalmıyacaktrr: 
liükümet, her yerde yakacak mad
delerini bol bu1'mdurmak ve u· 
tuz satmak ve bunları kullaııabi· 
lecek l'asıtaları tezyid etmek husu
•unda her türlü yardım ve kolay. 
Irk tedbirlerini ıimdiden tasarla
lbışlır. Nitekinı kısa bir müddet 
'<>ura, Ankara' da, bu nevi vasıta
lll.rı yapacak ve yahud yayacak o
laolara kılavuzluk etmek üzere 
bi., de sergi açılıyor. 

Maksad; bir yandan çıplak 
l'ürkiye'yi büsbütün ağaçsızlan
"1a.ktan ve bu suretle, iklim ve zi· 
taat §artlarını gittikçe daha feci 
bir hale girmekten alıkoymak, hal
ka daha iyi bir ısmma ih eni temin 
~bnek, toprağı gıdasızlıktan kur
tarmaktır. Şimdiye kadar bu hu
•Usta mütehassısların neler düşü-
4'\ip neler tavsiye ettiklerini bili

.. oruz. Fakat halkı adetlerinden 
~az geçirmek, yahud, bir ihtiyacı 
-Jnı kolaylıkla tatmin etmek ted
'birini birlikte bulmadan, sadece 
l'uakçılık etmek netice vermez 
t91ebbüslerdir. Ekonomi Bakanh
~ızın, milli kalkınma davasını 
•lgilendiren itlerde, bugüne kadar, 
l.aıvurduğu usul menfi değil, müs· 
~olmaktır. Memleketin yakacak 
lşlet"ini tanzim ederken dahi, ba
kanlığnnızın aynı medeniyetçi ve 
lnüsbetçi çığrı gütmekte olduğunu 
liSrüyoruz. Bu kanun, rejimin çı
lcardddarımn en iyileri arasında 
te.- tutacaktır. 

Alman yada 
ll. Göring dört sene
lik planı nasıl tatbik 

edecek? 
Bertin, 21 (A.A.) - Havas ajansı 

lbııh:ıbirinden: 
B. Hitler'in tatbikine girişileceğini 

bi\ irıniş olduğu dört senel:k plan bu- • 
R n1crde neşrcdilecektir. Bu planı vü
cuda getirmiş ve tatbikine memur edil-

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

_ ... ~--.,,. 
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HER YERDE 5 KURUŞ 

Atatürk 
Mareşal Çakmakla 

görüştü 
Ankara. 21 (A.A.) - Reisicumur 

At.atürk, bugün öğleden sonra Büyüli 
Eı:kanı Harbiyeye giderek. yapmış ol· 
duğu uzun şark seyahatinden dönmüş 
olan, Mareşal Fevzi Çakmak ile iki 'ia• 
at kadar görüşmüşlerdir. 

AnJ{ara - Konya 
telefon lıattı k:onuş

malara açıldı 
Yapılmakta olan Ankara. Konya te

lefon hattı tesisatı bitirilmiş ve dün· 
den itibaren konuşmalara baslanmıştır, 

İlk konuşmayı Bayındırlık Bakanı
mız B. Ali Çetinkaya yapmış ve ses çok 
düzgiin gelmiştir. 

Dikmen sırtlarında yapılan dünkü askeri tatbikattan bir göriinüş 

Hat Eskişehire kadar 444 kilomet
redir. Tesisat için 60 bin lira kadar pa• 
ra sarfedilmiştir. Cumuriyet bayramm· 
da şehirler ve milletlerarası görüşmele• 
re açılacaktır. Bii.yük misafirimizin Ankarada •• •• gunu •• •• •• uç uncu 

Altes Mahmud Han dün yapılan askeri tat
bikatta bulundu ve gösterilen muvaffa.kı

yetten dolayı takdir ve tebriklerini beyan etti 

Çubuk barajını gezen Altes barajı çok beğendiğini 
Orduevinde. şerelkriııe bir çay verildi söyledi. 

Sig.orta işleri 
B. Celal Bayar bu sahada 
alınan tedbirleri anlattı 

Ankara, 21 (A.A.) -

Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar A .. 
nadolu Ajansına atideki beyanatta bu• 
lunmuştur : 

1 - Finike dö viyen ve Türki)'O 
milli sigarta şirketlerinin muameleleri• 
ni tatil ettikleri malUmdur. Son yaptı• 
rılan teftişle her iki şirkete sigortalı 

(Sonu 2. inci aaylada) 
Ankara, 21 (A.A.) - Afgan Har· J 

bire Veziri Altes Şah Mahmud Han 
bugün öglcden evel refakatinde Af· 

layı Genel Kurmay İkinci Reisini ve 1 
Muhafız Alayı Komutanını tebrik eyle· 
mişlerdir, Basba.ka.nıntız Manisada 

~ 

·ı tetkiklerine devam ediyor 

Altes. Dış Bakanımız ve kad111 tayyarecimlz Bayan Sabiha Gökçen 

gan Büyük Erkanı Harbiye Re • 
ısı ile mihmandarı General Eyüp 
bulunduğu halde Muhafız alayı önün
deki sahada toplu bulunan kıtaatımızı 
teftis buyurmuşlardır. Kıtaatın duruş 

ve intizamı Altes'in büyük takdirlerini 
mucib olmuştur. Muhafız alay subay ve 
erat ikametgahlarini da gezen Altes. gör
düğü intizamdan dolayı büyük takdir
lerini beyan buyurmuş ve bundan de>-

Bundan sonra Altes Şah Mahmud 
Han Balkad köyü ile Dikmen arasında 
Ankara garnizonunda bulunan kıtaat 
ite Harbiye mektebi alayı arasında ya-

( Sonu S. inci sayladaj 

5 00 l~ilometre 
Yeni İngiliz tayyareleri

nin süratı budur 
Londra, 21 (A.A.) - Daily Teleg· 

raph gazetesi, halen İngiliz tayyareleri· 
nin sürati 160 kilometre artıracak mo· 
törlerle techiz edilmekte olduğunu ve 
bu süratle tayyarelerin sürati saatte 
SOO kilometreye çıkacağını yazıyor. 

Londra, 21 (A.A.) - Silahlanma 
programının tatbikatından olarak, şim
di tayyare ve tayyare motörü inşası i
çin bir çok fabrikalar kurulmasına baş
lanmıştır. 

Hava bakanlığı, yalınızca silahlanma 
için çahıacak ve hükümet tarafmrlan fi

nanse edilecek sekiz fabrikanın tesisi İ· 

çin altı büyük firmaya talimat verildiği-

Müstalısil bu alaka ve tetl,iklerden 
dolayı büyük bir sevinç içindedir 
Manisa, 21 (A.A.) - Dün şehrimizi 

ıereflendiren başvekil İsmet İnönü, doğ
ruca halkevine giderek orada toplanan 

müstahsillerle temasa gelmişlerdir. 

İnönü müstahsil mümessillerinin her 

birine ayrı ayn ektikleri arazinin mik

darını, istihsallerinin cinsini, arazinin 

tamamen kö1Iüye aid olup olmadığını. 

arazisi olmıyanlarm araziyi nasıl ve ne 

kadar ücretle kiraladıklarını. amele ih-

muhtaç gördüklerini incelemişlerdir. 

Verilen izahata göre, rençperin pa· 

muk istihsatatına çok kıymet ve ehe· 

miyet verdiği anlaşılmaktadır. 

Müstahsil, başvekilin en küçük tefer

rüata kadar giden bu alakalı inceleme

sinden dolayı büyük bir sevinç duymuş .. 

tur. 

İnönü incelemerinc devam etmekte-. 
dir. 

Ba,b11lıa•ımız lctndJl~rint coşgun bir u~ urlama törtni yapan Aydmdan ayrrlrrkel' 

Başl•akanımız 
geliyor 

( S ·mu 5. ıncı stıylada) Tatbikatın bitti~ini ilan eden bora?an (S?nu 5. inci sayfada) 

tlyacı olup olmadığını, nereden amele 

geldiğini ve kaç saat çahtşmldığını ve 

buna m•Jkabil kcndie-h: .• e ne wrihıiğini, 

üzüın ve n;ımuk ;stihsalatımn cleı ecesi· 
ni ve hangi nevi mahsulün daha fazla 
kar temin ettiğini, kredi meselelerini ve 
müstahsilin hükümetten dileklerini sor· 
muşlar, aldıkları cevablardan tavzihe 

Balıkesir, 21 (A.A.) - Başbakar · 
met lnönü bu sabah saat 9 da şehrim 

geldiler. Öğleden sonra Ankaraya h;o 
ket ettiler. 
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Halwrlt•r nasıl aktarma edilir? 

Bir pire nasıl deve olur? Bir haber bir gauteden öte1rİ'1e geçerken ne 
~ekillere bürünür? Bunun hakkında bir fikir edinebilmek için büyük harb
ta bir haberin bir memleketten ötekine nasıl geçtiğini gösteren şu iktı· 

baslara bakınız: 
Kölnishe Zeitung (Almanya) - Antwerp'in düştüğü haberi gelİnce bütün 

kiliselerde çanlar çalrnmağa başladı. (Tabii burada Almanyadaki çanlar 
kastolunmaktadır ). 

Le Matin (Paris) - Kölnishe Zeitung gazetesinde okunduğuna göre şe
hir istihkamlarrnrn zabtı üzerine Antwerp'deki Belçika papaslarr zorla 
kilise çanlarını çalmağa mecbur edilmışlerdir. 

Times (Londra) - Maten gazetesinin Kolonyadan aldığı haberlere 
göre, şehrin alman/ar tarafından zabtı üz.erine Antwerp'de kilise fanı çal
nuyan Belçika papasları işlerinden çıkarılmışlardır .. 

Corriere de/la Sera (ita/ya) - Taymis gazetesinin Paris yoluyla Ko
lonyadan öğrendiğine göre Antwerp şehrinin zabtı üzerine k ili elerir de 
çan çalmayı reddeden zavallı Belçika papaslarr almanlar tarafından ağ1r 

tizmetlere mahkum edilmişlerdir. 
Le Matin (Paris) - Corriere de/la Sera gazetesinin Londra yolu ile Ko

Jonya'dan aldığı bir haber, Almanların Antwerp'i zabtettikten sonra 
oradaki papaslara karşı barbarca harelret ettikleri hakkrnda verdiğimfa 
malümatr teyid etmektedir. Bu hadise üzerine kiliselerinde çan çalmaktan 
ımtina eden zavallı, fakat kahraman Belçika papaslarr, ayak.Jarr yukarda, 
başlrı aşağıda çanlara asılmak suretiyle cezalandırılmı§lardır. 

Sulhta ve harpta ba.<,ınzn kuvveti. - Florence Boeckel. 

Dünvanın hali 

Çocuk haysiy(•ti 

1 ki polis ara~rnda bir çocuk. 

Onu böyle muhafaza altında kara
kola gitmeğe mecLur eden sebeb futbol 
aşkıdır: komşunun iki camını kırmış 

ve çiçeklerini de çiğnemişLir. 

Köşe başında ıkı arkada§ına rastll-
yor. 

- Ne vaptın Hüseyin? 

Hüseyin, gayet ciddi: 
- Hiç! Polis takımında oynamamı 

teklif ettiler; u.a .. :ı gidiJoı u~. 

- Avrupada mektebler aç11ıyoc. 

Şişli' deki sinekler •.• 

. 1stanbul. gazeteleri, Şişli civarına musallat olan kara sinekler dolayı
tıyle beledıyeye hücum ediyorlar: Hürıiyet anıtı yakınlarında bir yere 
dokülmekte olan o taraflar111 süprüntii .. ü sineklerin, bir tehlike t eşkil ede
cek derecede çoğalmasına sebeb oluyormuş. 

lstanbul gazeteleriyle belediyesi arasında süprüntü davası lstanbul ka
dar eskidir: eskiden mavnalara yükletilip Marmaraya dökülen süprüntü -
ler, lodos rüzgarının önüne kaularak Rumeli kıyılarında kalın bir tabaka 
teşkil etmek üzere, tekrar karaya dönerlerdi. Hatt§, 0 sahillerde bunlarr 
karıştırarak buldukları öteberiyi satmakla geçinen bir sınıf esnaf da türe
mişti. Sonra, süprüntüleri yakmak, fakat yakarak her hangi bir şekilde 

faydalanmak, bu işi mültezime vermek, bir şirket teşkil ederek sömürmek, 
.,emanet tariki" ile işletmek fikirleri üzerinde neler ve neler yazılmamıştı! 

Görünü~e bakrlırsa bu sefer muele çok ciddidir: zira süprüntüdtm bir 
de sint~lı me!U!lesi çıkmıştır. ve sineğin karası da sivrisi de sıhatimizin kor
kunç düşmanıdır. Deri hastalıklarından tutunuz da sıtmaya kadar bir~ok 
derdlerimiz onlardan gelmiyorlar mı? 

lstanbul gazetelerini haksız görmiyelim. 

....... GVNLt!K TAKViM 

5 Şaban 

9 Birinci teırin 

Hıdırellca 

Günetln dofmaaı 

Güne9in batmaaı ... .. .. .. 
' 1 , ' . ~ 
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- Fransızlarla Ankara anlapaaının lmzalanma-
11 (921). 

- Cumuriyet Halk Partiılnin nizamnamesini bil· 
yük kongrenin tasdiki (927). 

- Beynelmilel Taurruf haftasının baıJlangıcı (932). 
- UçüncU Balkan konferansı Bükreı'te açıldı (932). 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLARI : 

Pr. Bakster hakkında 
bir yazı 

İstanbuı, 21 - İngiliz alimi Arkeo· 
loğ Bakster'in bir papas heyetinin a
janı olduğu ve binaenaleyh kendisine 
geniş bir hafriyat sahasının itimad e
dilmesinin doğru olmadığı hakkında 
Manbir'nin yazdıgı yazı üzerine Top• 
kapı Sarayı Müzesi müdürü Talısin Öz 
şu beyanatta bulunmuştur : 
"- Bakster"in Sultanahmed sahasında 

yaptığı hafriyat tam ilmi esaslara mtls
tenid olmakla kalmamış muvcıffakiyet
le neticelenmiştir. Hafriyatın devamın

dan da iyi neticeler bekli}ioıuz. Bakı:>· 

ter'in hafriyat sahasında bulduğu tari
hi kıymeti haiz eşyaya gelince bun
lar müzeler idaresinin kontrolu altında 
tamamen tasnif edilmiştir. Turizm nok
tasından temin edilecek istifade hafri
yatın neticesine bağlıdır. Profesör ilk 
kazmayı vurduğu gün bunu düşünmüş
tür. Hükümette aynı gayeyi takib et
mektedir. Hafriyatın hükümet tarafın
dan yaptırılması bir dıişünte olabilir. 
:Fakat bu düşünce hafriyattan alınacak 
ilmi neticenin mahiyetini değiştire

mez. 

Çorlu hastanesinin temel 
a tn1a merasimi 

İstanbul, 21 - ÇorluJa yapılacak 

300 yataklı hablanenin temel atma mer<.
simi General Salih Amurpay tarafın

dan yapılmıştır. 

Bir katil yakalandı 
İstanbul, 21 - Geçen gün Kadıkö

yüncle cesedi bulunan cideli Ilacerin 
katili olmakla maznun H üs eyin isminde 
biri tevkif edilmiştir. Tahkikata devam 
ediliyor. 

Emden İstanbula geliyor 
İstanbul, 21 - Alman Emden kru

v;:ızörunün ayın ikisinde lstanhula ge-
1eceği ve dokuzuna kadar limanda ka

lacağı haber veriliyor. 

Bir yunan vapuru 
kurtarıldı 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Çanakkale 
boğazının Gelibolu karfısında Zincir
bozan fenerinde karaya oturan yunan 
bandıralı sekiz bin tona yakın hubu
bat yüklü Paııagia vapuru bir haftachn· 
beri geceli gündüzlü yapılan kurtarma 
ameliyatından sonra türk gemi kurtar· 

ma anonim girketinin Alemdar ve Sa
roz kurtarma gemileri tarafından uli
mcn kurtarılmıt ve Gelibolu lima.ıına 
getirilmiştir. 

Panagia vapuru bir kaç gün sonra 
Geliboludan Mançeatere, yolun.ı devam 
edebilecektir. 

Muğlada bir köprü 
yapılıyor 

Muğla, 21 (A.A.) - Muğla - Köy
cegiz arasında bulunan ve kışın geçişe 
güçlük veren Namnam çayınm u:crinc 
bir köprü yapılmaktadır. Kcpı·ünün beş 
ayağının betonu bittirilmiş, geriye ka
lan ilci ayak için temel kazılmasm.1 de
vam ediliyor. On güne karlar bu ayak
ların da betonu bitecektir. Prvjeye gö
re köprünün uzunluğu 90 met .• edir. Köp
rünün inşaatı müteahhide verileceğin

den bu yıl bitirilecektir. 

, .. ,. 

I 

Türl{ · Sovyet 
demiryolu 
anlaşması 

Moskova, 21 (A.A.) - Dı§ işleri ko
miser muavini B. Stomoniagov ile Tür
kiye büyük elçisi B. Zekai Apaydın, 

türk - sovyet demiryolu mukavelena
mesinin bu~ud mıntakasında yapılacak 
münakalat ve hususi tipte vagonlar re
jimine aid tediyclerlc alakalı hükümle
rinde yapılan değişikliklere dair olan an· 
laşma:JI imzalamışlardır. 

lğdırda pamuk ekimi ve 
koonera tifler 

Iğdır. 21 (A.A.) - Ekonomi Baka
m Cetaı Bayarla Finans bakanı Fuad 
Ağralı son seyahatleri esnasında bura
dan geçerken Ekonomi Bakanrmız bu 
havalinin başlıca ve değerli bir ürünü 
olan pamuk zeriyatınm artırılması için 
bazı tavsiyelerde bulunmuşlardı. Bu a
rada kredi ve satış kooperatifleri üze· 
rinde bilhassa durmus.lardı. Bu tavsiye
leri yerine getirmek için derhal çalışıl
maya başlanmış ve bu kredi koopera
tiflerinden ilki Aralık nahiyesinde ku
rulmuştur. Bu kooperatife 172 ortalr 
ilk müessis olarak girmişler ve hisse
lerinin ruhunu tediye etmişlerdir. Di
ğer kredi kooperatifleri de sırasiyle 

kurulacaklard·r. Bunları müteakip sat ış 

kooperatiflerinin de kurulmalarına ge
çilecektir. 

Muğlada cumuriyet 
bayramı hazırlıkları 
Muğla, 21 (A.A.) ~ıımuriyet 

bayramı için büy ük ha.:<. ıklar yapılı· 
yor. Bu tün halk bu buyuk giımi kutl 1-

mak için hummalı bir surett ;ah§ıyor. 
Şimdiden taklar yapılma <~·ı. Şehir sücı

lenmektedir. Bu bayramın ötekilerin
den daha canlı kutlaıacağı anlaşılmak• 
tadır. 

Devlet Demiryollarında 
terfi edecek memurlar 

Devlet demiryolları ve limanları u -
mum müdürlüğü, yeni te~kilat kanunu
na göre memurlarından bu yıl terfi et
mderi lazım gelenlerin listelerini ha
zırlamağa başlamııtır. 

Umum müdürlük terfileri Cumuriyet 
bayramından önce tebliğ etmek kararını 
vcrmi,tir. 

DlL KÖŞESi: 

"Mesele bunu zamanında görmek, 
kestirmek ve başlamaktır. ı, adamı di
ye dillerde dolafan varlıkların da bun· 
dan ba,ka değerleri yoktur.'' 

"Bunu görmek, bunu kestirmek'' de
nilebilir - bırakın ki şu ''kestirmek.'' ta
biri burada insanın alrlına uyku kestir
meyi getiriyor - fakat "bunu başla • 
maku olur mu? "DiJJerde dolaşan var· 
IIk.Jar'' ne tuhaf bir ifade tarzıdır. Bu 
"varhk" kelimesinin her karşılığı hatı· 
r~ g~ımiyen mefhum hakkında kulla • 
nrlmasmı kaç defalar tenkide mecbur 
kaldık. Sonra iş adamının neden bir ış; 
vaktinde görmek ve kestirmekten başka 
değeri olmascn. PekBia bir iş adamı, mıi· 
kemmel bir entelektüel, iyi bir aile re
isi, yüksek bir yurdsever ve hayırsever 
olabilir. Bunlar değer değil midir? Mu
harririn şöyle bir ıey s5ylemek i!.temış 
olduğunu tahmin ediyoruz: "iş adamı
nın dillere destan olan lrabilıyetleri de 
bundan başka bir şey değildir' 

••• 
"Ne bir adamın kafası, ne .Je ba,ka 

bir sosyetenin ihtiyaçları ıle bu İiler 
halledilebilir." 

Ne kadar zihin yorarsanız yorunuz 
muharririn "başka bir sosyetenin 
ihtiyaçlarz ile" derken neyi kastettiği
ni anlıyamıyacaksınrz. Söylemek iste• 
diği şu: "ne bir adamın ferdi hükümle
riyle, ne de b~ka cemiyetlerin ihtiyaç
larrnr karşılayan sistemlerin memleke· 

Lc;-.--------....;;;~_..;;._,_.;;:ır..L.i:::....--------------'"--------~:::!~------.;J edilebilir" Bu iki cümlenin ifade lrabi· 

1 

timize tatbikini istemekle bu işler hal 

liyeti arasında oldukça fark bulunsa 
Yazısız hiklye (Daily Express) ôen gerektir. 
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Sigorta işleri 
(Bqı 1. inci sayfada) 

bulunanların tasfiye yolu ile zarardaJI 
korunmasına imkan olmadığı neticesi• 
ne varılmıştır. 

2 - Sigortalıların hakiki ve güve• 
nebilecek teminatı sabit kefalet akçr 
!arının tenezzüle uğramamış olan kı• 
sımlariyle milli reasürans türk anoniı11 
şirketinin teşekkülünden aonra bu şir• 
kete bırakılan yüzde elli prim hiuesiıı• 
aid teknik ihtiyattır. 

3 - Hükümet memleketimizde sigol 
t;:ı emniyetinin, ve bu iki sigorta Jirkeo 
tine sigortalı bulunanların zarardan ko· 
runması için tazım gelen esaslı teşeb
büslerde bulunmuştur. 

Başta milli reasürans olduğu bald• 
memleketimizde yerleşmiş bulunan si• 
gorta şirketleri bu teşebbüse mü.zaha• 
ret gösterdiklerinden aş:ığrdaki 'ekli 
ve usuliln tatbiki kararla§trnlmıştır. 

a - Hayat, harik, kaza ve diğer ne• 
vi sigorta branşlarına aid olan bu iki 
şirketin Türkiye ajanlıklarından alın· 
mı11 ve Türkiyede kayıdh poliçeleri b\J• 
lunanlar, kendi mesuliyetleri altında 
intibah edecekleri Türkiyede çalıf311 

sigorta şirketlerinden birine ellerinde4 
ki eski poliçeleıini aynı fiat ve ayııı 

eşkal dahilinde • yalnız iştira ve ikraJ 
isteme hakları müracaatları tarihinden 
itibaren iki sene müddetle tecile tabi 

tutulmak şartiyle - yeni poliçelerle teb
dil edeceklerdir. 

Bu surc\le sigortalılar bir zarar gör· 
memiş olacaktır. 

b - Yapılacak muameleyi tafsili· 
tiyle öğrenmek iıtiyenleriu, Yeni P~ 
tane arkasında Türkiye Hanında bu 
maksatlla tesis edilen büroya müracaat 
etmeleri lazımdır. 

4 - Türkiye milli ve feniks dö vi· 
yen sigorta şirketleri hakkında adliye· 
ce lazım gelen muamele ve takibat ya• 
pılmaktadır. 

5 - Sigorta şirketlerinde yapılan 

umumi teftiş neticesi muamelelerinde 
görülen noksanlar düzelttirilmektedir, 

Şirketlerin kanun, vekalete karı• 

vermeye mecbur oldukları teminatları• 

nın bir kısmını teşkil eden gayrımen· 
kul kıymetlerinde vukubulan sukutlar 

sebebiyle bazı §irketlerin eksilen temi
nat karşılklan tamamlattırılmaktadır. 

Müddeti zarfında bu noksanları t.amaJ1I 
lamıyan şirketler hakkında kanuni ta• 
kibat yapılacak ve bunlar ayrı\'a ga~e
telerle ilan edilecektir. 

6 - Memleketimizdeki sigorta en· 
düstrisi hakkında mevcud kanuni ve ni• 
zami hükümler on senelik tecrübeye gc 
re yeni<len gözden geçirilmiştir. Milli 
ihtiyaçların bize emrettiği şekilde JOÜ• 

zeyyel ve yeni bir kanun projesi hazır• 
lanmıştır. Proje Büyük Millet Meclisi· 
ne arzolunmazdan evvel umumi bir an· 
ket mevzuu teşkil etmesi için ga.ıete• 
terle neşredilecektir • 

Tekirdağda bulWlan 
heykel 

Tekirdağ, 21 (A.A.) - İstanbul • 

Edirne asfalt yolunun 'l'ekirdağ bu• 

dud noktasında Çanta köprüsü me•ki• 

inde yol tesviyei türabiyesi dolayısiyJe 

hafriyat yapılırken eski biı au yolu 

enkazı önünde romalılar devriıı..~ -
büyük bir heykei ile bir tat Lu.ıunmuf• 
tur. 

Bergamada yeni şoseler 
Bergama, 21 (A.A.) - Kasabarnıı 

dan Akropole ve Kaleye yapılan şose ta· 

mamlanmrştır. Bu ıosede otomobille' 

serbestçe i~liyebileceklerdir. Yolun açıl· 
ma töreni Cumuriyet bayramı günü ya· 
pılacaktır. 

·----~------------------~-----'°" . 
\ Nöbetçi eczaneler 

1 - Pazar htanbul Eczanesi 

2 - Pazartesi Merkez " 
3 - Sah Ankara .. 
4 - Çarşamba Yeni ,, 
5 - PerıJembe Halk " 
6 - Cuma Ege .. 
7 - Cumartesi Sebat, Yenişehir 

l 
§ 
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Yarı - Sıycısal -
KONT CiANO BER 

Ront Ciano, 1 tal ya Basvekili
lin damadıdır. Bundan önce, pro
Paganda bakanı idi ~e Etr_opya 
Seferinin moral ve ıdeoloıık ta
ralJarrnı üzerine almıştı. Bunu iyi 
başarmış olacak ki, az/erden so~
ra, ~cndisine. ltalya dış bakanlıgı 
tevdi olunmuştur. Kont'un kız 
Itardcşi, ltalyamn Berlin büyük 
elçisinin karısıdır. ltalyaya karşı 
tatbik edilen sanksyonlarm 1 tal ya 
İle Almanyayı nasıl birbirlerin.e 
l'aklaştırdığı düşünülürse. bzr 
llandan Duçe ve bir yandan da 1-
talyamn Berlin büyük elçisi ile 
•krabalığı olan Kont'un bu sefer
/ti Berlin seyahati ve bunun ehe
rniyeti hakkında bir fikir ediııil
llıiş olur. 

Bu böyle olmakla beraber, bu 
ıeyahatin neden icab ettiği ve iki 
devletin dış bakanları arasında 
lJeler konuşulacağı hakkında, tel
traflar, kafi mikdarda malumat 
...,ermektedir. 

Biz işi, iki esasa irca edebili
riz: 

1. Avusturya meselesi 
2. ideoloji sahasındaki ayni

l'et. 
Avusturya; Almanya ile ltalya 

arasında, şimdiye kadar ayırıcı 
bir faktör sayılıyordu. Avustur
l'a'nın katolik olması, kato ki
lisesini temsil eden politik bir 
Partinin (hıristiyan sosyalistler 
Partisi) diktatorası ile idare edil
mesi ve bundan başka da, "Roma 
Protokolları,. imza/anmazdan çok 
evel daha, ltalyaya yatkın bir po
litika takib eylemesi, Almanya i
le ltalya arasında ebed1 bir ayrı
lık ,ç;Pbebi telakki ediliyordu. 

Had iseler halbuki, başka türlü 
Cerevan etti. Ve günün birinde gö
l'Ü/dü ki ( A vusturyanm I ta/yanın 
llıa/U.matı dahilinde Almanya ile 
&rıla!ijması), ·Avusturya, ayırıcı bir 
laktör olmaktan çıkarak, birleş
tirici bir faktör olmak istidadları
IJa da maliktir. Almanya'nm yü
~iine doğru kapanmış bir "kapı,. 
Olmak yerine, Almanya ile İtalya 
~rasındaki .'kapı''nm açılıp kapan
lbasını güzelce idare eden bir ,, . A 
menteşe,, olmak, ışte vusutrya-

'1111 ve onunla birlikte M acarista
IJm son zamanlarda Üzerlerine al
dık/arı rol, bu olmuştur. 

Şüphe yok ki, Almanya ile /. 
taıyanrn anlaşmaları, yalnız A
...,Usturya ve Macaristan'a değil, 
bütün orta A vrupaya şamil bir an
la§ma olacaktır. 

Kont Ciano'nun Berlin seya
~ati, bir kere bu orta Avrupa me
~elesiyle alakadar olsa gerektir. 
, Almanya ile ltalya arasındaki 
~d.eolojik ayniyet'e gelince, bu11tı 
fla uzun boylu izaha ve ispata as
.la lüzum yoktur. Etyopya mesc· 
!es; başladığı gündenberi, bu iki 
devlet, dış politikada muvalf ak cl
~ak için birbirlerine mütemadi· 
~erı fırsatlar hazırlamışlar ve fır
tat1ar vermişlerdir. Nitekim bu 
~eler de, birbirlerinin kazançları
'>ı resmen tasdik ve tescil edecek
ler; söylenmektedir. 

Keza, bol§evizme karşı açtıli.-
1arı mücadelede, ister ispanya i· 
finde, ister Lokarno meselesinde, 
~İmdiye kadar hep birlikte yürü
llıüş/erdir. Nüremberg'de ma!Um 
'1utuklar söylenirken, Papa, ayrı
~a beyanatta bulunmuş, Macaris
tan'da ve Avusturya'da bolşevizm 
ftleyhinde mitingler ve içtimalar 
•lctedilmiş ve hemen her memle
lretteki muhafazakar yahud reak
•l'oner zümreler ve partiler ile 
~oğrudan doğruya temaslar ten.in 
:dilerek faşist akidenin •Avruoıı· 
,'tı her tarafına şamil bir inan ha
~•ne gelmesine sistemli bir suret-
~ çalışılmıştır. 

&· Bazı avrupalı muharrirler ve 
. 1Plomatlar. Almanya ile ltalya 
'1-asmdaki bu ayniyeti ideolojik 
ltabuJ etmekle beraber. zıd men-

faatler mevcud olduğuna göre iki 
memleketin pek de aynı politika
yı yapamıyacaklarını ileri sürü
yorlar. Bu iddianın ne derece doğ· 
ru olduğunu zaman ile J1adiselcr 
ispat edecektir. Şipıdiye kadarki 
neticeler, bu iddianın lehinde ol
mamıştır. Fransız politikasının 
bütün Orta Avrupada ve Şark 
A vurpasrnda ehemiyetli ricatler 
kaydettiği ve iki memleketin di
ğer büyük devletlere kar.~ı azç~~ 
aynı vaziyette bulundukları d?
şiinülecek olursa, Roma - Berlın 
anlaşmasının yeni neticelerini 
vermekte gecikmiyeceği daha 
kuvvetli bir ·ihtimal olsa gerektir. 

Burhan BELGE 

«l(ollel{tif cinayet» 
JURNAL DÜ MOSKU: H1R 
''BEKLEME ODASI'' OLAN 
ADEl\ll l\IÜDAHALE K0-
1\JlTESINDE SOVYET RUS
y ANlN DAHA ÇOK KALA-

1\llY ACAi;INl YAZIYOR. 
Moskova, 21 (A.A.) - "Kollektif 

cinayet,, serlevhalı başyazısında Ju~
nal dö Mosku gazetesi, Londra k?mı~ 
tesinin usulü hakkında aldığı vazıyetı 
alaylı bir lisanla mevzuubahs ederek 

diyor ki: .. .. 
"Komite, bundan başka turlu hare-

ket edemezdi, ve bunun içindir ki, bu 
komite bir tanzim komitesidir. Bu ko· 
mite ispanyol asi generalinin namına 
bazı hükümetlerin faaliyetini diğer hü
kümetlerin ataleti ile mezç ve tanzim• 
etmektedir.,, 

Faşist gazetelerin Avrupa emniye• 
tinin bozulduğu hakkındaki yaygarala· 
rını mvezuubahs eden bu gazete, diyor 

ki: 
"Faşistlerin görüşüne göre, Avrupa· 

nın emniyeti, diğer memleketlerin işle· 
rine müdahale etmemek ve bu memle· 
ketlerdeki iç ihtilallere yardım etme· 
mek prensibi yalnız demokratik ve di· 
ğer hükümetleri mutavaata mecbur et
mekte, fakat faşist hükümetleri böyle 
bir mecburiyet altına sokmamaktadır. 
Bu hükümetler, istedikleri yerde ihti· 
Jale sebeb olabilir ve koruyabilir. Böy
lelikle de yeni ve emirlerine muti hü· 
kümetler kurabilirle!'. Bunun aksini id
dia edenler faşistlerin nazarında Av· 
rupanın sükununu ihlal etmekte ve harb 
tehlikesini tevlid etmektedirler. Dev· 
lct olarak Sovyet Rusyanm İspanyada 
hiçbir menfaati yoktur. Fakat başka 
memleketlerin iç işlerine ademi müda· 
hale prensibinin bütün hükümetler ta
rafından dürüstçe tatbiki ile alakadar
dır. Avusturyada bir ihtilal tertib ede· 
rek dış sıyasasını açmış olan B. Hit· 
ler, başka memleketlerde buna benzer 
ihtilaller tanzim ve korumak suçundan 
dolayı. beynelmilel zecd tedbirlerden 

•ancak bu suretle kurtulabilir. 
Sovyetler Birliği alman milletini 

saadetlere boğan faşist rejiminin, Hit
ler ve Musolininin bombardıman tayya• 
reciliğinin eseri sayesinde başka mem· 
leketlerde de zorla kurulmaması ile ali
kadardır. Sovyetler birliği Hitlerin 1-s. 
panyadaki tecrübesinin Fran~ 'a da 
aynı hadielere sebebiyet verrr ı-nesi ile 
de alakadardır. Çünkü demok ı·tik Fran· 
sanın istikrarı bugün Avrupa sulhunun 
temel taşlarından biridir.,, 

Almanya, İtalya ve Portekiz'in ıisi· 
tere herkesçe malUm olan yardımı ile 
tanzim komitesinin ataletini mevzuu
bahs eden aynı gazete diyor ki: 

"'Bu arada asilere harb malzemesi 
verenler, hareketsiz kalmamakta ve e
serlerine devam etmekte ve müşterileri 
Madrid üzerine yürümektedir. Bu şart• 
tar içinde Londrada takib edilen usul 
meşru İspanyol hükümetine ve sulha 
karşı kollektif bir cinayet mahiyetini 
almaktadır. 

Sovyet hükümeti her şeyden evvel 
bu cinayete iştirak mesuliyetinden ay
rılmalıdır. Şuna efnin bulunulabilir ki 
Sovyetler birliği hükümeti ebediyen 
''bekleme salonunda,, kalmak istemive· 
cek ve bu vaziyetten lazım gelen neti• 
celeri çıkaracaktır.,, 

ULUS 

' 
İngi te~renin yeni politil{ası 

Taymise •• gore İngiltere; kollektif 
emniyet sistemineaylcırı olarak, mın

taka anlasmalarına taraftardır , 

Gazeteler beşler konf er an sının neticesinden bedbin 
Berli.1, 21 (A.A.) - Alman ajansı· 

na Londradan bildiriliyor : 

Taymis Gazetesi, bugün, lngiltere
nin paktın sanksiyonları derpiş eden 
16 ıncı maddesi dairesinde kollektif 
emniyet sistemine aykırı olarak mınta· 
ka emniyet anlaşmaları politikasına 
taraftar olduğunu bildirmektedir. 

İngiltere, Belçikanın teşebbüsüne 
karşı dostça bir hareket ittihazına baş· 
hyor. Paktın yüklediği umumi vecibe· 
lerin bugünkünden tamamen farklı 

şartlar içinde imza edilmiş olduğu, in· 
giliz hükümeti için bu vecibelerdeki 
hakka iştiraki iyice tesbit etmenin pek 
faydalı olacağı bıldirilmektedir. Batı 

hududları ile Akdenizden geçmek gilıi 
bazı bölgelere aid emniyet İngiltere i

çin istisnai ehemiyeti haizdir ve İngil
tere icabederse bu bölgenin emniyeti 
için harl.ıa da girebilir. Herhangi bir 
taarruzun önüne geçmek için askeri ı 
tedbider alınmasına luzum hasıl oldu· 
ğu taktirde, Bunların gelecekte bizzat 
tehlikeye maruz kalan ve derhal ve fi. 

SON DAKiKA :
1 

len müdahale edilebilecek olanlar tara· 
fından alınması icabedecektir. 

İngiltere, dünyanın ncı esinde olur
sa olsun vukubulacak herhangi bir ta
arruzu defetmek mesuliyetini üzerine 1 
alamaz ve bundan dolayı dikkatini kay
betmiyerek alabileceği mesuliyeti tes- · 
bit etmesi ve sonra bunu muayyen bir 
çerçeve içinde tam manasiylc tatbik et· 
mesi lazımdır. 

Bütün sabah gazeteleri beşler kon· 
feransının muvaffakiyet ihtimali hak
kında açık bir bedbinlik gösteriyorlar. 

B. Tatareslio 
Belgradda 

Belgrad, 21 (A.A.) - B. Tataresko, 
bu sabah buraya gelmiştir. Ziyaretinin 
hususi mahiyette olduğu bildirilmiş ol
masına rağmen hariciye nazaretine git
miştir. Bazı siyasi müşahidler, B. Tata
resko'nun yugoslav - romen itilafına kı
ral Karol'un muvafakatini iblağ edece
ğini bildirmektedirler. 

Almanyanın ac!emi müdahale 
liomitesine cevabı 

Bertin, 21 (A.A.)" - Alman ajansı 

bildiriyor: Alman hükümeti, Londrada

ki işgüderi vasıtasiyle, ademi müdahale 

komitesine verdiği bir notada Madrid 

hükümetinin ithamlarına cevab vermiş 

ve bu ithamları protesto etmiştir. 
Almanya ayni zamanda, esaslı belge· 

lere dayanarak, ademi müdahale muka
velesine karşı sovyet hükümeti tarafın
dan yapılan bir çok muhalefetleri zikret
miştir. 

Berlinde Kont Ciano için tezahür 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: 

İtalya dış bakam Kont Ciano bugün 
Hitler gençliğinin büyük bir tezahürü
ne iştirak etmiştir. Tezahüratta 20 bin 

gençlik azası hazır bulunmuştur. Genç· 
lik teşkilatının şefi olan B. Baldur fon 
Şirah ile birlikte gelen Kont Ciano 
9iddetli alkışlarla karşılanınıı ve bölge 

Madridde 
Sevil, 21 (A.A.) - Sevil radyosu bil

diriyor: Madridden gelen kaçaklar şe
hirde büyük bir intizamsızlık hüküm sür
düğünil, kadın ve çocukların sokaklarda 
dolaşarak ''artık kan dökülmesini iste
miyoruz, şehrin teslim edilmesini istiyo
ruz" diye bağrıştıklarını ve bir balkon· 

şefi B. Aksmanın "Ho' geldiniz,, hi· 
tabesinden sonra kürsüye gelerek al
man gençliğini şerefli bir ulusun yeni 
nesli sıfatiyle selamlamıştır. 

Kont Ciano, faşist gençliğiyle ali
rabalığını kaydettiği alman gençliği-

nin nümune olacak mükemmellikteki 
teşkilatını takdir ve hayranlıkla zik
retmiştir. 

son vaziyet 
dan halka hitaben ıöz söylemek istiyen 
B. Kaballeronun ıslıkla karıılaştığıru 

söyliyorlar. 
11 * • 

Sevil, 21 (A.A.) - Sevil dükU, Don 
Femandos de Burben, buraya gelerek 
milliyetperverlere hizmetini arzetmiştir. 

1\lacaristanın dış • • 
sıyaseti değişmiyecek 

Budapeşte, 21 (A.A.) - Başbakan 
B. Daranyi bugün mecliste hükümetin 
beyannamesini okumuştur. 

Başbakan demiştir ki: 
"- Hükümetin prensibleri, ölen 

başbakan Gömböşün sıyasal kanaat ve 
gayelerinin aynıdır. Macaristanda ide
olojik mUcadeleye yer yoktur. Çünkü 
memleket kararını vermiş bulunmakta
dır. Macaristanda rejim, ulusal ve hı· 
ristiyan düşünceye dayanmaktadır. HÜ· 
kümetin, kahir ekseriyete dayanarak, 
birliği muhafazaya muvaffak olacağın
da şüphe yoktur. Hükümet, miııt teşek· 
külü yıkmaya, ırki, milli düşünceyi ve 
hıristiyanltk maneviyatınr baltalamaya 
çalrpn bUtün kuvvetlere karşı koyma• 
ya kesin olarak karar vermiştir. Bu a
maç ancak faal bir ulusal sryasa tatbi· 
kiyle elde edilebilir: Gizli intihab re· 
jiml ihdasından evet, naibin ve senato
nun aalihiyetlerini genişletmek icab e-

1 
decektir, Partilerin derpiş edilen kon· 
feransı kanunu neşir ve tatbik etmek İ· 
çin icab eden havayı temin edecektir. 

Dış siyasaya gelince, şimdi meri p· 
renaiplerde hiç bir değişi.klik yapılım· 
yacaktır. Hükümet, yapıcı bir barış si· 
yasasına dayanacak, Roma protokolo 
kendisiyle birlikte imza edildiği dev
letle kendisini bağlıyan dostlukları in· 
kişaf ettirecek, Almanya ile olan mane
vi münasebetlerini muhafaza edecek ve 
derinleştirecek ve Bulgaristanla Lehis· 
tan tarafından son defa macar ulusunu 
eleme düşüren matem dolayıaiyle izhar 
edilen dostluk hisaiyatını daima hatırla· 
yacaktır. 

Macariatanın dostlariyle olan i9bir

ği hiç bir devlete karşı değildir. Hükli· 

met genel bir uzlafmanın Avrupa siya· 
aasının en mühim am~lanndan biri ol· 
duğuna kinidir.,, 

SAYFA 3 

POLONY A'DA: 

General Ridz SmigJi mareşal 
oluyor 

Varşova, 21 ( A. 
A.) - Ordu baş
kumandanı gene
ral Ridz Smiglinin 
mareşallığa terfi e· 
deceğini gazeteler 
teyid etmektedir. 
Bu terfi istiklal 
bayramında yapı· 

lacaktır. Askeri 
mahfillerin organı 
olan gazete de bu 
haberi teyid et· 
mektedir. Mare
şallık büyük bir Gl. Riilz Simigii 
tören yapılarak verilecektir. 

İtalya kıralı Ye halw~ imparatoru 

İtalyanın Portekiz elçisi 
nin itimadnamesi bu 

şekildedir 
Lizbon, 21 (A.A.) - Yeni İtalyan 

orta elçisi B. Maneli. "İtalya kıralı ve 
Habeşistan imparatoru .. imzasını taşı· 

yan itimad mektubunu cumur başkanı• 
na vermiştir. -----

iTALYAN -MACAR 
işbirliği 

Roma, 21 (A.A.) - Macar başvefdll 
B. Konman Daranyi B . Musoliniye bir 
telgraf çekip macar milletinin ona kar
şı beslediği sarsılmaz dostluğu teyid 
etmiştir. 

B. Musolini de, buna karşılık Peşte 
hükümeti ile "şimdiye kadar mesud ne• 
ticeler vermiş ve daha da verecek olaa 
sıkı işbirliği yolunda,, münasebatma 
devam edeceğini bildirmiştir. · 

fNGlLTERE'DEc 

Parlamento toplntrı hakkmda 
işçilerin talebi 

Londra, 21 (A. 
A.) - İşçi partisi 
p a r l a m e n t O• 

n u n derhal top· 
lantıya çağrılma· 

sıru istemiştir. 

Başbakan Bald • 
vin buna kabine 
toplantısından son
ra cevab verecek· 
tir. Bu cevab her 
halde menfi ola· 
cak parlimento 
kararlaşmış tarih· B. Baldvln 
de yani 29 birinci teşrinde toplanacak
tır. 

Bir vapurda yangın 
Londra, 21 (A.A.) - Suthampton'da 

bulunmakta olan büyük Berangaria va· 
purunda yangın çıkını§ ve ateı ancak ya. 

rrm saat sonra söndürülmüştür. 
Hasar oldukça mühimdir. 

B. Mosley'in protestosu 
Londra, 21 (A. 

A.A) - Kardif'
de bir nutuk söy· 

liyen Sir Mosley, 

muhafazakarlarla 

sosyalistlerin ken· 

di siyasi faaliyeti
ne kar_şı izhar et
mekte oldukları 

dü~manlığ"ı 
ve marksistlerin 
muhafazakarların 

rıza ve muvafaka· 
ti ile sokaklarda B. Mosley 
bir takım şiddet hareketlerinde bulun-o 

matarına müsaade eden belediye mem~ 

!arının "urafgirliği'' nl tiddetle pr()ol 
testo etmiştir. 

Orman Çiftliğinin yetiştirdiği kıymetli astragan derileri piyasaya 
~ıkarılmıştır. Merkez mağazada toptan ve perakende satılıyor. 
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Anl~ara radyosu 

Saat 

PROGRAM 

Öğle neıriyatı 

)2,30 • 12,50 Plak: Halk şarkıları 
12,50 • 13,00 Dahili ve harici haberler. 
!l3,00 • 13,30 Plak: Hafif musiki ~LMAN DONANMASININ INKISAFI 

termekten geri kalmıyorlar. Mesut 
fransız makamlarının da azami dere· 
cede kolaylık göstererek azami bir in
kişaf verecek ıurette mübadelelerimi
zin çevresini genişletmeye çalış.mala • 
rı temenni edilmeye değer. Fransa'· 
nın kendi hataları yüzünden, Türkiye 
ile birkaç asırlık iş münasebetleri ana• 
nelerini ve gayretlerini yoketmesi ese• 
fe değer bir hal olur. Filhakika unuta• 
mayız ki, Fransa on altı, on yedi, on 
sekiz ve on dokuzuncu asırlarda şark 

ticaretinin adeta inhisarını elinde tut
muşsa, bunu Türkiyeye borçludur, 
Fransanm kendini toplaması, imtiyaz• 
larmı tamamen kaybetmekle yediği bü 
yük darbeyi unutmasının tam zamanı· 
dır. Fransa, artık tarihe karışmış ola • 
m yeniden yapmaya çalışarak değil, 

fakat azimle yeni ~artlara intibak ede• 
rek, eski eserini yeniden yaratmahdır.ı 
Kamalist Türkiye artık imtiyazlar, mü· 
dahaleler, vesayet ve yabancı nüfuzu 
istemiyor; fakat milli kalkınmasında 

ona yardım edecek her türlü yardımla· 
n dürüstlükle kabul ediyor. Uzun za· 

Akşam neşriyatı 

Saat 
\9,00 • 20,00 Türk musikisi ve halk şar· 

kıları. 

to,oo • 20,20 Konferans: Musiki (Halil 
Bedi.) 

20,20 • 20,25 Pl ık: Orkestra 
20,25 • 21,00 Stüdyo caz orkestrası 
21,00 • 21,05 Plak: Halk şarkısı 
21,05 • 21,45 Stüdyo salon orkestrası 

1 - Ouverture romantique. Keler 
BCla, Op. 75; 

2 - Le Bal Masque Grande Opera 
en 4 Acteı de G. Verdi: 

3 - Les Plus Jolies Valses de Jo
hann Strauss: la vie D'Art iste: 

4 - La fileur de pomme, intermezzo. 
Ludwig Siede. Op. 127 

Saat 
21,45 • 21 ,55 Ajans haberleri 
21,55 • 22,00 Yarınki proeram ve istik

~l marıı. 

Bu a1C~am A ~rupa istasyonlarından 
'dinleaebileeck seçme program. 

21,30 Nort (Haydn) 
22,30 Paris P. T. T. (Fransız şarkıları) 
22,30 Nis (senfonik konser) • 
22,- Liyon (çc~dli konser). 
23,45 Radyo Paria (senfonik konıer). 
23,45 Lüksemb:.ırg (Hendel). 

KISA DALGA 

Radyo Kolonyal Pariı 
16,30 Konser 
20,- Konser. 
22,30 Tiyatro talimi 

Daventri Kolonyal 

19,15 Vary~te. 
19,40 Şarkı 

20,20 Orkestra 
24,20 Dansig 

Zeesen 
19,- Trio (Haydn) 
21,30 Askeri müzik. 
22,45 Şarkı 

24,- Oda orkestrası 

SOVYETLER BIRLlCINDE: 

Mesafe rekoru kırmak için 
Moskova, 21 (A.A.) _ Ukranya 

''?'namo" kulübü spor deniz tayyare
sıyle mesafe rekorunu kırmak için 19-10 
tar:hinde bir u~uş tecrübesi tertib et· 
miştir. 

Tanınmrı tayyarecilerden Pismenni 
ile makinist Kuztenzof, A.1.R.6 deniz tay
yaresiyle Esik'den hareket ederek Çer

kassi yakınında Dnieper nehri üzerinde 
ıuya inmişler ve bu suretle havanın 
muhalefetine rağmen 580 kilometreyi 
6 saat 5 dakikada almıslardır. 

ITALYA'DA 

Bir alman heyeti Venedikte 
Roma, 21 (A.A.) - Alman sanayi

cilerinin bir murahhaa heyeti dün ak
§am Venediğe gelmiştir. Bütün gazete
ler heyeti hararetle selamlamakta ve bu 
temasın iki memleket arasındaki ekono
mi ve ticaret münasebetlerini inki,af et
tireceği Umdini izhar eylemektedir. 

Tefrika: No: 4 
lKINCl 

Le Mois mecmuasında ]can Quatrtmarre yazıyor: 
Versay muahedesi hükümlerine göre alınanlar 108.000 tonu 

geçmiyecek bir harb filosuna sahih olmak hakkını haizcliler. 
Modern savaş boyu gemilerinin 20.000 tondan aşağı olmadık
ları ve hazan 42,000 tonu buldukları göz önünde tutulunca, bu 
rakamın azlığı farkolunur. · 

Aynı muahede mucibince alman bahriyesinin asker mevcu
du 750 si zabit olmak üzere 15.000 kişi olarak tesbit edilmişti. 

Almanlar, memleketlerini silahlamaya karar verdikleri za· 
man, ilk önce kara ve hava sil~hlarma ehemiyet verdiler ve de
niz hususunda köhneleşmiş gemileri modern ünitelerle değiştir· 
mekle iktifa ettiler. İşte Deutschland zırhlısı bu suretle doğ
du ve bunu Admiral Grnf von Spee ve Admiral Sheer gemileri 
takib etti. Bu kruvazörler Versay muahedesi mucil>ince müsaa
de edilmiş azami had olan 10.000 tonluk oldukları için hakiki 
bir teknik harikası teşkil ederler. 

Fakat 18 haziran 1935 de yeni ve mühim bir hadise oldu. 
İngiltere, eski müttefiklerini kenarda bırakarak, Almanya ile 
bir deniz anlaşması imzaladı. Bu anlaşma hükümlerine göre al
manlar bundan böyle tonaj yekunu İngiltere donanma:sının to· 
naj yekununun % 35 şi nisbetind~ olacak bir donanmaya sahi.b 
olabileceklerdir. Demek oluyor kı almanlar 420.595 tonluk bır 
donanma yapmak hakkını haizdirler. Bununla birlikte muhte· 
lif tipte gemilerin taksimi de aynı nisbet dahilinde olacaktır. 
Mesela alman savaş boyu gemilerinin tonaj yekunu ingiliz sa· 
vaş boyu gemileri tonaj yekOnunun % 35 ini apmıyacaktır: 
Bir tek istisna kabul edilmiştir; alman denizaltılarının tonaj 
yekunu ingiliz denizaltılarının tonaj yekunununun yüzde 45 
ine varabilecektir. Ve iki taraf uzlaştığı takdirde bu nisbet al· 
mantarın lehine daha da tadile uğrayabilecek ve belki günün 
birinde müsavata erişecektir. 

Almanya, İngilterenin muvafakatini elde edince, derhal işe 
koyuldu. 1914 harbı arifesindeki kuvvetine nazaran alman 
donanmasının bugünkü mevcudu ehemiyetsizdir. Almanlar 
1913 de 900.000 tonluk yeni gemilere sahibti ve 261.000 tonluk 
gemi de tezgahta bulunuyordu. Alman - ingiliz deniz uzlaşma· 
sının imzası esnasında Berlinin 75.000 tonluk yeni ve 65.000 
tonluk eski ve köhne donanması vardı. 

Bununla beraber, şurası da göz önünde tutulmalıdır ki, İn
giltere başta olmak üzere bütün büyük milletler, harbın sonun• 
danberi, donanmalarını ehemiyetli miicdarda azaltmışlardır, 
bundan başka da Afmanyanın bu&ünkü, deniz ihtiyaçları 1914 
ünküne nazaran mahduddur. 

Bir tek deniz cephesi vardır ki o da Baltıktır. Almanyanın 
Baltık filosunu şimdiden, Baltıkta bulunan bütün diğer dev • 
!etlerin, Rusya da dahil olduğu halde, filolarının yekunundan 
üstündür ve Almanya kolaylıkla Battığın kapılarını kapa-
yabilir. .. .. 

Bundan başka sömürgelere sahih olmıyan Almanya buyuk 
deniz yollarını muhafaza etmek mecburiyetinde değildi~. .. 

İngiliz - alman muahedesi imzalanır imzalanmaz Berlın hu
kümeti derhal 115.000 tonluk bir filoyu tezgaha koymaya karar 
vermiştir. Bu filoda 26 şar bin tonluk 2 zırhlı, 10.000 tonluk 2 
kruvazör, 1625 şer tonluk 16 torpido, 600 er tonluk 10 gambot, 
250 şer tonluk 20 denizaltı, 500 er tonluk 6 denizaltı ve 750 şer 
tonluk 2 denizaltı vardır. 

Mevsuk görünen muhtelif haberlere göre de alınanlar, bun• 
lardan başka İngiltereye haber vermeden yeni gemiler inşasına 
girişmişlerdir. Bunlar 24.500 tonluk 2 tayyare gemisiyle, tecrü· 
be mahiyetinde inşa edilen bir denizaltıdır. Su sathında 1780 
ton ve daldığı zaman 2800 ton olan bu denizaltı 14 torpil atıcı 
ve 36 yedek torpile malik olacak ve beraberinde bir deniz tay
yaresi tapyacaktır. 

İnşa halinde bulunan gemiler denize indirildikten sonra, 
alman harb filosunda 49.200 tonluk 4 zırhlı, 30,000 tonluk 3 
savaş boyu kruvazörü, ve her biri 26.000 tonluş 2 modern zırhlı 
bulunacaktır. Bu ünitelerden ekserisi tamamiyle yeni olacak 
ve bu itibarla taarruzi kudretleri yüksek bulunacaktır. Ve o 
zaman alman donanmasının tonaj yekunu, tayayre gemileri de 
dahil olarak, 272.340 tona baliğ olacaktır. 

Kalite bakımından yeni ünitelerin kıymeti ne olacaktır? 
10.000 tonluk savaş boyu kruvazörleri müşkül bir problemin 

hallini teşkil etmektedirler; bu bakımdan takdire değerler; bu
nunla beraber bunlar mükemmel savaş boyu gemileri midirler 
Mevcud malıimata nazaran bundan şüphe etmeye yer vardır. 
Bir taraf tan toplarının cinsi ve Jcorunma va~ıta~arı, daha iyi 
zırhlı ve daha iyi silahlı olan modem hat ı:emılerıne saldırma
larına manidir. 

Bundan başka, ağırlık ve yer tutma mült?azaları do
layısiyle kullanılmalarına mecburiyet hasıl olan Dıesel motör
leri muayyen bir süratten sonra fiddetle sarsılmaya başlamak
ta v~ bu itibarla bazı operasyonların ve atış!arı~ icra~ını gilç. 
leştırmektedirler. Deut .;hland'm başlıca kalıtesı 280 lık topla
ra malik olduğu için, 203 lük toplara sahih olan "Washington" 
cinsinden birinci sınıf kruvazörlere muvaffakiyetle taarruz 
edebilmesidir. Bundan başka da süratinin fazlalığı dolayısiyle 
yüksek tonajlı savaş boyu gemilerinin önünden kaçabilmek 
hassasına maliktir. 

Bu tartlar içinde, bunların görecekleri en i>:i r~l,~914 har. 
hının başlangıcında Emden kruvazörünün yaptıgı gıbı, korsan
lık yapmak olacağa benziyor. 

26.000 tonluk kruvazörler henüz tezgahta bulundukları için 

muzlarla geyiklerin itiştiği yere dikerek: 

C ENY~.~~~ ~.!;,!.~BI 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Şüphesiz, hepimizin başı bir yasaya 
bağlı, dedi, ey benim kanımdan olanlar, he
pinize uğurlu avlar. 

Sonra boylu boyunca uzanarak ilave etti: 
- Fakat yasayı dinleynelere iyi av düş

meli. 
Geyiklerin çabuk duyan kulaklan son 

cümleyi duyunca saflar arasında korl.ak 
fısıldtlar oldu. 

Irmağın yukarı başında - sulh kayasının
ötesinde su mütarekesinin koruyucusu ya. 
ıban fili Hati, ay ışığında gUmüşü bir renk 
alan oğullariylc beraber dineliyor, habire bir 
yandan bir yana sallanıyordu. Daha aşağıda 
geyik sürüsünün öncüleri, biraz daha beride 
domuz ve yabani bufalo, karşı kıyıda uzun 
ağaçlann ırmağa kadar indiği yerde, ki bu
rası et yiyen hayvanlara aynlmıştr, kaplan, 
kurtlar, pars, ayı ve öteki hayvanlar bulunu-

yordu. . d w .. •• ti d 
Baghıra, suya ogru yuruy p çatır ayan 

boynuzların safına bakarak ve gözlerini do-

Mütareke var ! mütarekeyi hatırlayın ! 
Yabani fil Hati seslendi : 
- Sulh var, sulh var. Baghira, mütareke 

sürüyor. Böyle zamanda avın lakırdısı ol
maz. 

Baghira, sarı gözlerini ırmağın üst başına 
çevirerek cevap verdi. 

- Bunu benden daha iyi kim bilir ? ben 
kaplunbağa yiyiyorwn, kurbağa avluyorum. 
Nagayah bir dalları koparıp çiğnemediğim 
kald ! 

O baharda doğmuş ve doğduğundan 
hoşnut kalmamış genç bir karaca meledi : 

... 
b~nı:rın karak~eris_tikleri üzerinde şimdiden htiküm vermek 
g_uçtur. Fakat şımdıden bilinen şey bunların 280 lik 9 topa ma
lık olacaklarıdır ki, bu toplar kalibre bakımından nisbeten za
yıftı~-. Bu~lar~n yan zırhları 305 milimetre kalınhğmda olacak
tır kı gemılerın korunmasını çok kuvvetlendirecektir. Büyük 
satıh gemilerinde Diesel motörlerinin kullanılışından doğan 
~ah~urlar dolayısiyle alınanlar iki yeni zırhlıyı yüksek taz. 
yıklı buhar türbinleriyle teçhiz etmeye karar vermişlerdir. 

Alman mühendisleri denizaltı gemilerinin inşası hususun
d~ or~aya çıkan problemlerden endişeye dü§;müşlerdir. Hemen 
yır~ı senedenberi bu nevi inşaatla meşgul olunmadığı için, 
tcrcıh edeckleri teknik hususunda mühendisler tereddüdde 
}>ultın~aktadırlar. 256 tonluk bir denizaltının inşası nisbeten 
ılcrlemış olmasma kar~ılık, 500 tonluk ve 750 tonluk denizaltı 
ların inşası, durmuş olmasa bile, nasıl cevab verileceğini bile
medikleri bazı sebebler yüzünden yavaşlamıştır. 

. Al~anlar bilhassa enteresan yenilikler vücude getirmişler
dır .. ~ıel'de bugün, çok gizli tutularak, idrojenle işleyen bir 
~otorle mücehhez bir denizaltının tecrübesini yapmaktadırlar 
kı, bütün denizaltılarında kullanılan akümülatörlere nazaran 
gaz, nisbeten daha hafif rezeruarlarda kompiıme edildiği içıl', 
bu keşif büyük bir terakki teşkil eder. 

Bundan başka, torpillerin denizaltrndan atr!masını temiıı 
~decek bir sistem de keşfedilmiş görünmektedir ki. bôylece 
ız bırakmıyan bir torpil elde edilmiş olacaktıı. Bu keşif bil
hassa enteresandır, çünkü ancak bıraktıkları iz sayesinde.lir ki 
torpillerin farkına varmak mümkün oluvordu. 

Alman donanm~·anın büyümesi, bahriye askerlerinin de ço· 
ğaltılmasıDI icab ettirmiş ve bunların sayısı bir sene zarfında 
15.000 den 35.000 e çıkmıştır. Zabit mevcudu da tabii kifa
yetsiz olmuştur; bugün tahsil etmekte olan 7 50 müstakil za)ı= t 
vardır. Teşrinievvelde deniz mektebine alınacak talebe 300 ki
~ olacaktır. 1935 den önce her sene ancak 50 talebe almıyordu. 
l•'akat böyle alelacele yetiştirilen bir kurmayın kıymeti ne ola· 
caktır? 

Bugün sahasının otomatik olarak Battığa inhisar etmesi 
dolayısiyle, alman donanması bir tek filodan mürekkebtir. Bu 
filonun kurmayı, muhtemel hareket sahasının hazırlanmasile 
meşgul olmaktadır. Sylt atlasında denizaltılar için betondan 
muazzam bir sığınak inşa edilmiştir. Bundan başka bir alman 
deniz heyeti Finlandiyaya giderek yalnız tayyare sahalarını 
değil, aynı zamanda denizaltılar için mümkün üsleri tetkik et
ti. Öyle görünüyor ki harb halinde Almanyanın başlıca harb 
gayreti Rusyaya karşı olacaktır. 

Şimdi inşa halinde olan ünitelerin on beı aydan önce ser
vise konulmaları mümkün görünmüyor. O zaman ve hatta şiın
diden Almanya Baltıkta hakim vaziyettedir. Buna karşılık, 
Danimarka pasajını zorlayacak kadar kuvvetli olmıyacaktır. 
çünkü Baltık çifte kilidli bir denizdir, bunlardan birini Al • 
manya elinde tutarsa, Manştan gelecek bir rakib filosu da di
ğerine hakim olur. Yani bu gelecek filo Battığa geçemez ama, 
alman filosunu oradan çıkmaktan da mükemmelen menedebi • 
lir; Jutland harbınm ve bunu takib eden harblann misali bu· 
nu isbata kafidir. 

Pasajı zorlamaya teşebbüs edebilmesi için Almanyanm 
harb filosunu çok daha kuvvetlendirmesi icab ederdi. Esasen 
Almanya buna karar vermiş görünüyor ve şimdiden 35.000 ton
luk iki .tırhhyı tezgaha koymuş de ğilse bile projelerini hazır
lam ıştır. Bundan başka kurmaylarla tayfaların tahsil ve ant· 
renmanlannın da çok inkişaf etmesi lazımdır. 

Nisbeten kısa zamanda böyle bir netice almak mümkündür. 
Fakat yapılan gayretin ehemiyeti ne olursa olsun, bu i~ için, 
üç seneden daha az bir zamanın k5.fi gelceği ve o zamana ka
dar da almanlarm Vaş.ington uzlaşmasını imzalıyanlardan 
birine hücum edebileceği hiç de muhtemel görünmüyor, 

Fransız - Türk iktısadi münasebetleri : 
La Tribun des Nations gazetesinde Gerard Tongas yazr

yor: 
Türkiye ile münasebetlerimiz en samimi bir dostluk hava· 

sı içindedir. Umumi siyaset, Akdeniz muvazenesi, Balkan pak· 
tı ve Asya statükosu bakımır.dan aramızda bizi ayıran en kü
çük bir ihtilaf yoktur. Bununla beraber, bu mükemmel görüş 
birliği henüz iktısadi sahada mahsus neticeler vermiş değil • 
dir. 

İki memleket arasında mübadeleler 1929 ticaret muahedesi 
ve 1933 ''modus vivendi" si ile nizamlanmıştır. İmdi, 1933 den 
önce Türkiyenin lehinde olan ticaret muvazenesi, moduı vi· 
vendi'nin imzalanmasından aonra ani surette açık vermeye 
başlamıştır. Fransada tatbik edilen ve bilhassa kuru sebze ve 
yemişler hakkında ağır hükümler ihtiva eden kontenjantman
lar ve aşırı derecede yüksek lisanı resimleri türk ihracatını 
devamlı surette a:ı:altmış ve bu ihracat ayda 10 milyondan tak
riben bir milyona kadar düşmüştür. Halbuki, Türkiyenin ala· 
caklısı olan Fransa, Türkiyenin ihracatiyle kendisine olan 
borcunun servisini temin etmesinde menfaat sahibidir. Genç 
Türkiye bu hususta en takdire değer gayretlerde bulunmakta
dır. Bu meyanda İş ve Ziraat Bankaları, fİmdi, Cumuriyet 
Merke;ı; bankasında bloke edilmiş olan fransız alacaklarına 
karşılık Fransa'ya üzüm ve incir ihraç edeck bir şirket tesisi
ni tetkik etmektedirler. 

Türkiye Cumuriyeti makamları bize hüsnü niyetlerini gös-

mandanberi Sovyetler Birliği ve Al • 

manya, Avrupanm genç Türkiyeye 

yaptıgı ayrdımlarda bir şeref mevkiini 

ihraz etmişlerdir. İngiltere , şark si· 

yasetinde ani bir değişiklikle, Türkiye 

ye dönmenin kendi menfaati iktızası 

olduğunu anlamıştır. Türkiyeye Ça
nakkale boğazı üzerinde arzu ettiği 

hakkı vermiş olan boğazlar mukavele· 
si, İngiliz - türk dostluğunun yeniden 

teessüsünü ve iki memleket arasında 

bir elbirliği devresine yol açmıştır. Kı· 
ral Sekizinci Edvard'ın son zamanlar• 
da Atatürk'e yaptığı ziyaret bu iyi mü-

nasebetlerin teesssüsünü tantanalı bir 

şekilde ilan etmi,tir. Nihayet son türk· 

ingiliz ticaret uzlaşması da şimdiden 

mükemmel neticeler vermeye başlamış· 

tır. İngiltere türk ekonomisinde büyük 

bir rol oynamıya faal bir surette hazır· 

!anmaktadır; hatta belki de, yakında biı 

ingiliz, alman ve rus rekabetine bile 

şahid olacağız. İngiliz büyük endüs

trisi ve mali alemine mensup bir he • 
yet, türk endüstri planında bir ingiliz 
• türk elbirliği imkanlarını tetkik et -
mek üzere Tüıkiyeye gitmiştir. 

Bu esnada Fransa, açıkça kenarda 
kalmakta devam edecek midir? 

BULGARlSTAN'DA 

Kabine çckilmiyecck 
Sofya, 21 (A.A.) - Bulgar telgral 

ajansı, bazı hükümet azasının, hatta bü· 
tün hükümetin istifası hakkında dola· 
şan şayiaları yalanlamaktadır. 

--... -; Operatör ~ 
Dr. Sadi Konuk 

• 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

i Ankara postane caddesi N. 53 

u~ telefon 1436 -

Doktör - Operatör 

Nejat Kulakçı 
ANKARA, CEBECİ HASTA· 
NESİ KULAK, BURUN VE 

BOGAZ MÜTEHASSISI 
Ankara, Kooperatif arkası 

Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. 

- Biz ise onu isteyoruz. 
Cengel halkı o kadar sefilleşmiştir kl 

Hati bile kendini tutamadı, güldü. 

rın arasından esiyor, ve tozu toprağı ve ko
pardığı çubukları suyun üzerine fırlatıyordu. 

Dirseklerini sıcak suyun içine batırarak 
uzanmış olan Movgli basdi kahkahayı ve 
ayaklariyle birde tekme savurdu. 

Bauhira : 
- iyi konuştun, tomurcuk boynuzlu, mu

tareke bittikten sonra bu, senin lehine ha
tırlanacak. Dedi ve karanlıkta genç kal'a
cayı iyice tanıyabilmek için dikkatli dikkatli 
baktı. ... 

Yavaş yavaş konuşmalar bütün su içilen 
yerlere yayıldı. Homurdanmalar, sızlanma
lar, fazla yer alabilmek için itişip kakıiffiCl· 
lar duyuluyordu. Bufalo'lar kendi aralarında 
homurdanıyor, geyikler de yiycek bulmak 
için ayaklan şişinceye kadar yürüdükle
rini yanık yanık hikaye ediyorlardı. 

Arada bir ırmağın öteki kıyısında bulu
nan et yiyicilere bir takım sualler soruyor
lardı. Fakat gelen haberlerin hepsi fena idi. 
Cengelin sıcak rüzgarı kayaların ve dalla-

Genç bir Hind geyiği : 
- İnsanlarda sabanlannın başında ölü

yorlar, dedi, ben güneş batışı ile gece ara• 
sında üç tanesini gördüm. Sığırları da yanı 
başlarında idi. V c sessiz sessiz yatıyorlardı. 
Çok geçmeden bizde öyle uzanıvereceğiz 
galiba. 

Balu : 
- Irmak, dün gecedenberi daha alçal

mış, dedi, Hati, sen ömründe bu seferki gibi 
kuraklık gördünrnü ? -

Hati, yanlannı suya değdirerek cevap 
verdi: 

- Bu da geçer, bu da geçer yahu! 
Balu: 
- Burada birisi var ki uzun zaman daya

namıyacak dedi ve sevdiği çocuğa baktı. 
Movgli, canı sıkılarak suyun içinde aya· 

ğa kalktı: , 
(Sonu var) 
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Büyük misafirimizin Anl~a.-ada 
üçüncü günü 

f 

Ordueviwfe v~rilen çayda 

Dünkiı tatbilcattan bir göı ünüş 

(Başr 1. inci sayfada) 
pılan tatbikatı tetkik ve takib eylemiş
lerdir. Tatbikat sahas nda Milli Mlıda
faa Vekili General Kazım Özalp, Dış 
işler Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
Genel Kurmay İkinci Reisi General 

( 
• 

Alman yada 
(Başı 1. inci sayfada) 

bllf olan B. Göring, ayni zamanda bir 
sok emirnameler ne~redecektir. 

B. Göring'in bu işe memur edilmesi 
biltün Almanya'da bir çok tefsirlere yol 
açmıştır. Gazeteler, memleketin bütün 
ltuvvetlerinin umumi surette seferber e
İlileceğinden bahsetmektedirler. 

Berliner Tageblat, diyor ki: B. Gö
ring'in vazifesi her hususa şamildir. 

Bazı gazeteler, B. Göriqg'in aalahi
'etlerinin gazetelere de pmil olduğunu 
yazmaktadırlar. Hiç şüphesiz B. Hit· 
ler'in geçenlerdeki kararnamesi ile B. 
Göring B. Göbels'e galebe çalmq olu
)or. B. ~ring'in fiatlann seviyesini mu
lıafaza edeceğini ve malum olan enerji
aini perakende satıcılara kartı sarfede
teği tahmin olunmaktadıt-. 

Berlin, 21 (A.A.) - DNB. bildiri
JOr: 

B. Göring'e verilen vazifeden bahse
den Angrif gazetesi diyor ki: 

Almanyanın büyük ham maddeler 
endüstrisi inki.ıaf edecek ve bu suretle 
4e milli alman istihaalatı iç ekonomi pi· 
)'asasında çoğalarak dış ticaretten elde 
edilecek dövizler' eksik kalan ham mad
delerle yiyecek içecek maddeleri satın 
•lınmasına tahsis edilecektir. 

Berliner Tageblat gazetesi yazıyor: 
Zaruri olarak dıtardan satın alacağı

lnız eşyayı asgariye indirmekliğimiz 11-
Zlmdır. Dış tecim hiç bir suretle asgari
Ye inmemelidir. Fakat ekonomi siyasası 
bakımından eşya satın almakla bunları 

Asım Gündüz, Milli Müdafaa ve Genel 
Kurmay erkanı da bulunmakta idiler. 
Harekatın gayet muntazam olduğunu 

beyan eden Altes, Milli Müdafaa Veki· 
1i ile Genel Kurmay İkinci Reisini ve 
alakadar erkan ve subayları ayrı ayrı 
telırik etmiş ve kendi hakkında göste· 
rilen hüsnü kabulden dolayı teşek

kilrlerde bulunmuıtur. 

*** 
Ankara, 21 (A.A.) - Afgan Haıbi

ye Veziri Altes Şah Mahmud Han bu
gün öğle yemeğini Afgan Büyük Elçi· 
liğinde husust surette yemişler ve ye
mekten sonra refakat ve maiyetlerinde· 
ki zevat ile Çubuk barajında ve Ke~i
arende gezintlier yapmışlar ve Çubuk 
barajını çok beğenmişlerdir. 

Altes saat beşte Genel Kurmay İ
kınci Reisi Asım Gündüz tara· 
fından Orduevinde şereflerine veri1cn 
çay ziyafetini teşrif etmişlerdir. Çay 
ziyafetinde Genel Kurmay Başkanı 

Mareşal Fevzi Çakmak ile Milli Müda
faa Vekili General Kbım Özalp, Dı~ 
İşler Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras ve 
bu vekaletlerle Genel Kurmay erkanı 
hazır bulunmuşlardır. ....,. 

500 kilometre 
(Başı ı. inci sayfada) 

ni bildirmektedir. Halihazırdaki ihtiyaç 
temin edilir edilmez bu fabrikalar kapa· 
nacak ve fakat bir harb halinde derhal 
tekrar faaliyete geçmeğe hazır buluna-
caklardır. • 

Gizli hir planla alınan tedbirler 
Londra, 21 (A.A.) - Star gazetesi

ne göre, İngiltere hükümeti halen, dört 
milyon sterling liralık masraf ihtiyariyle 
Londra'run ve başlıca ingiliz ıehirleri
nin hava hücumlanna karşı müdafaala
nru temin edecek bir plin tatbik et
mektedir. 

Son derece gizli olarak hazırlanmış 
bulunan bu plln, zehirli gazların dağı

tılmasını ve hava müdafaa bataryalan
nın bir yerden öbür yere süratle nakle· 
dilmesini temin eyliyecektir. .. 
her ne bahasına olursa olsun, satın aJ. 
maya mecbur bulunmak arasında bü· 

yük bir fark vardır. Para hadiseleri, i
kinci dört senelik pllrun manasını daha 
vazih bir hale sokmaktadır. 

Frankfurter Zaytung, dört senelik 
plin haber verilirken içerde sosyal ba
rq lüzumu kaydedilmit bulunduğunu .. 
söyledikten sonra fµ.t kontrolünün hu· 
susi bir enerji ile tatbik edileceğini ve 

geniş salahiyetleri haiz bulunan B. Gö
ring'in her tarafa her türlü talimat ve· 

rebileceğini ve salihiyetli tahsiyetler a
rasından seçilmiş bir heyet kullanacaiı
ru bildirmektedir. 

ULUS • SAYFA 5 

H.ik-~=ın:;--ı ISP ANYOL IHTILAI-'l 
Cumuriyet bayramında 

iki yerde açılacak 
Cumuriyet Halk Partisi İlyönkurul 

başkanlğından, 

Devrime inanmış ti.irk ~ocuklarına 
devrim, istiklal ve cumuriyeti tanıtıp 

sevdirmek yolundaki güze] fikirlerini 
yaymak için Cumuriyet bayramının 

mutlu günlerinde Ankarada Ulus ve haJ
kevi meydanlannda iki halk kürsüsü a
çılmıştır. Bayram günlerinde ulusal duy
guJanmızın inan verici sesler halinde 
bütün yurdda akisler yapmasına hiz
met için bu kürsüler devrime içten bağ
lı bütün yurddaşlara açıktır. 

A - Ulus meydanındaki kürsü, bay
ramın başlangıcr olan 28/10/936 günü 
saat 13 de açılacak ve meydanda çelenk 
koyma merasiminin başlangıcından bir 
çeyrek önceye kadar sürecektir. 

29/10/936 günü kürsü ıaat 9 dan 
11 e kadar açık bulunacaktır. 30/10/936 

günü sabahleyin saat 8 den 12 ye ve 13 

den l 7 ye kadar kürsü açık bulunacak
tır. 

B - Halkevi önündekı kürsü 28/10/ 
936 günü saat 13 den 15 e kadar 29/ 
10/936 günü saat 9 dan 1 ı e ve 16 dan 
17 ye kadar 30/10/936 günü 8 den 12 
ye ve 13 den 17 ye kadar açık buluna· 
caktır. 

C- Kadın ve erkek, 18 yaşından yu
karı her yurddaş, kürsüden söz söyleye· 
bilir. Halk kürsülerinde söz söylemek is
teyen bayramdan önce Yenişehirde Em

niyet anıtı yanında parti ilyönkurul baş
kanlığına veya 1888 numaraya telefonla 
müracaat ederek isimlerini yazdıracak 

ve bayram esnasında kürsü başlarında
ki komiteye baş vuracaklardır. 

U1llllllRSJUTiP 6 6 ~ 

Bayan .:\my Mollisoıı 
bir f{aza geçirdi 

Londra, 21 (A.A.) - Tayyareci Ba
yan Amy Mollision, Çelsfild'de karaya 
inmeğe mecbur olduğu sırada omuzun
dan yaralanmış, burnu incinmiş ve bir 
çok yerlerinden berelenmiştir. 

Bunlara rağmen soğuk kanhhğıru 

muhafaza eden tayYareci kadın, yarım 

saat uçtuktan sonra, etrafı iyice seçeme

diğinden dolayı bir tarlaya inmeğe ka· 

rar verdiğini, ancak civarda evler bu

lunduğu cihetle birdenbire fren yapmak 
zorunda kaldığını ve tayyaresinin bu 
sebeble kapaklandığını izah eylemiştir. 

Birkaç senedir pek müzmin bir ro

matizme tesirile rıol taraf kol ve aya

ğı hareketten sukut eden ninem Fat

ma, sağ kolundan muztarip pederim 

Rıza ve kendimin senelerdenberi acısı· 

nı duyduğum mide hastalıklarını iğne 

ile tedavi etmek suretiyle her ilçUmil

zün iztirapları dil olmakla beraber 

ninem Faunanın kol ve ayağının hare· 

kete gelmesinde imil ve müessir olan 
ve mesleğindeki ihtisaaile cidden has
taları üzerinde eyi bir tesir bırakan 

Adapazarında serbest olarak icrayı ta: 
babet etmekte bulunan doktor· Hüse
yin Hüsnü'nün mesleğindeki ihtisa· 
11ndan doğan ey iliklerine ıükranları· 

mızın iıblağına gazetenizi vasıta kılar 
bu gibi değerli doktorlarımızın ekail· 
memelerini temenni ederim. 

Ön Cebeci Ozanlar aokaiı 
Diyarbekirli Sıddik 

Madrid önlerinde hü kümetciler mukabil 
-> 

taarruza l{all{blar · Aragon <:ephesinde 
asiler altı hükumet tayyaresini düşürdii 

Modrid, 21 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: Düşmanın şehir kapıla
rında bulunduğu gündenberi Madrid 
biraz canlanır gibi olmuş ve ilk günle
rin coşkunluğu uyanm•ııtır. Bu hareke
te kadınlar da i~tirak etmektedir. 

Kadınlar, kalabalık ir takım grup
lar vücuda getirmişlerdir. Bunlar, şch· 
rin merkezindeki caddelerre: "Eı kek
ler cepheye, kadınlar geriye" diye ba
ğırarak dolaşmaktadırlar. Birçok mah 
filler milislerin bir taarruz icra etmek 
istediklerini bildirmektedir. 

Gazeteler, bir kaç gündenberi en iyi 
müdafaa usulünün taarruza geçmek ol
duğunu, mukavemetin artık kafi olma
dığını tekrar edip durmaktadırlar. 

Filvaki dün hükümet kuvvetleri, bir 
çok noktalarda mukabil taarruza geç
mi~lerdir. Hükümet tayyareleri, düş
man mevzilerini bombaruıman ederek 
cumuriyetçilerin eon günlerde lıteskas 
mrntakasında kaybetmiş oldukları era
ziyi istirdad etmelerini temin etmiştir. 

İngiliz kızılhaç seyyar heye!°inin 
büyük bir faaliyet sarfetmekte nlduğu 
görülmüştür. Bu heyet, daima en tehli· 
keli noktalara gitmektedir. 

lhtiliilciler Gine'ye lıaldm 
Tenerif, 21 (A.A.) - ''İspanya" 

İspanyol ihtilalcileri ispanyol Gine'si
ne tamamiyle haklın olmu,lardır. Mad· 
rid hüktimeti tarafından mansub vali 
kovulmu!J ve muvakkat bir idare komi· 
tesi teşkil edilmiştir. 

Altı hükü~ı tayyaresi 
'diişiiriilclii 

Valladolid, 21 (A.A.) - Aragon celi .. 
besinde. hükümet tayyarelerinden do
kuz tanesi ihtilalcilerin mevzilerini 

bombardıman etmek teşebbüsünde bu· 
lunmuşlardır. Fakat derhal yetişen ili,. 
tiliilci tayyareleri, cetin bir hava muha
rebesine tutuşarak bunllrdan altı tane• 
sini yere düşürmüştür. 

l apanyadaki franıız tayyareciler) 

Berlin, 21 (A.A.) - Atman ajansı 
Londradan bildiriyor: 

Deyli Meyl gazetesi. son zamanlar
da 50 fransrz tayyarec:isinin Madrid hü· 
kümetine yardım için İspanyaya gitti• 

ğini, otuz franaız tayyarecinin cephede 
öldüğünü, bir hava nakliye kumpanya• 

sının, Madrid hükümetini Barselona 

~akliçin bütün ~ürettebatınr İspanya• 
ya gönderdiğini ve İspanyanın Pariı 
büyük elçisinin son günlerde İspanya 
cephesiiçin eJli tayyareci zabit kaydet .. 
tiğini bildirmektedir.· 

Bir ıovy~t vapuru Barıelonda 

Barselon, 21 (A.A.) - Sovyet Zor• 
gil vapuru dün öğleden sonra Barse• 
londan hareket etmiştir. 

· Vapurun geJi~nde olduğu gibi b11 
sefer de kalabalık bir halk kütlesi rıh· 
tıma toplanarak Sovyet bahriyelilerini 
heyecanla uğurlamışlardır. 

İtalya • Almanya görüşmeleri başladı 

Görüşmelerin mahiyeti hak
kında tefsirler yiirütiiliiyor 

Bertin, 21 (A.A.) - İtalya ite Al
manya arasındaki müzakerelere hariciye 
neznrctinde başlanmıştır. B. Ciano şere
fine İtalya elçiliğinde bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. Bundan sonra B. Ciano, 
kendi şerefine Spor sarayında ve B. 
Baldur Von Şırah'ın riyasetinde tertib 
edilmiş olan bir mitingde bulunmuştur. 

*** 
Berlin, 21 (A.A.) - İtalya dış işleri 

bakanı Kont Ciano, bu sabah .dış işleri 
bakanhğmda B. Von Nöyrath'ı ziyaret 
etmiştir. İki devlet adamı uzun bir ko
nuşmada bulunmuşlardır. Öğleye doğru 
B. Von Nöyratb, Adlon otelinde B. Ci
ano'ya ziyaretini iade etmiştir. 

Görii§meler etrafında italyan 
gazetelerinin mütaleaları 
Roma, 21 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Gazeteler, İtalya ile Almanya ara

sında yakında yapılacak olan görüşme
ler hakkında aşağıdaki fikri oraya at
makta ve bu fikri genişletmektedirler. 
Avrupanın bugünkü kargaşalığı için· 
de İtalya ile Almanya, sulh için' müs
bet bir surette çalıfJD8k arzusundadır· 
lar, fakat bu sulh, sadece iktisab deil·. 
miş vaziyetlere istinad eder bir ıulh 
olmıyacaktır. 

Gazetelerin çoğu, İtalya ile Alınan· 
ya'nın yeni bir Lolca!no vücuda getiril· 
mesi için yapılacak davete icabet ve 
ancak bazı ihtirazi kayıdlar dermeyan 
edeceklerini kaydetmektedirler. Alman
ya ile İtalya, muhtemel itilaflann mil
letler cemiyeti ile irtibat halinde olma
sını ve fakat fransız • sovyet misakı ile 
bfr gQna alakası bulunmamaııru istemek
tedirler. 

Gazeteler, ikinci Lokamonun müza· 
kere.ine girişilmeden evvel bazı mese
lelerin halledilmesi icabedeceğini ilave 
etmektedirler. İtalya, bilhassa Akdeniz. 
deki münakalatın serbestisi için teminat 
almak istemektedir. 

Merkezi Avrupa'ya gelince önümüz
deki ıöriifmeler bu mıntaka hakkında 

italyan'larla alman'lar bir formül tesbit 
edeceklerdir. 

Macar matbuatı emniyeı 
'BÖ•teriyoı-

Badapeıte, 21 (A.A.) - Kont Cia-

no'nun Berlini ziyareti hadisesini tefsh 
eden Pester Loyd gazetesi, mülhem ol. 
duğu sanılan bir yazısında ezcümle dl· 
yor ki: 

"Her iki milletin de samimi dostu o
lan Macaristan, Berlin müzakerelerini 
tam bir emniyet hissi ile takib etmekte• 
dir. Çnükü Macaristan, kont Ciano'nun 
bu ziyaretinin sulh eserine ve Avrupada 
yapıcı bir iş birliğine yarayacak mahi· 
yette olacağına tamamiyle kanidir. 

Alnum matbuatı iıe temkinli 
hareket ediyor 

Bertin, 21 (A.A.) - Havas ajan11n
dan: 

İtalyan gazetelerinin B. Ciano'nun 
aeyahatine günlerdenberi bir çok sayfa .. 
lar tahsis etmekte olmalarına mukabil 
alman gazeteleri, bu aeyahat hakkında 
mütalaalar ıerdine ancak dün ba§lamıı .. 
tır. 

iki tarafın hareketi aruındaki bu 
fark, manalıdır. Bu fark, birçok nokta• 
lar hakkında timdiden bir itilaf haaıl ol 
mU§ olduğuna dair olarak verilen acele 
haberlere itima• edilmemesini ihtar et
mektedir. 

Alman mahfilleri ketum davran~ 
tadır. Bu mahfiller göriifmelerin me•· 
zuu üzerinde JllPllması muhtemel apekiiı 
lbyonlardan kmıoyu tahzir etmetke te-

reddüd eylememckte ve bu görÜ§mele
rin ancak ıöriif teatisi için yapılmakta 
olduğunu ehmriyetle kaydetmektedirler. 
Ayni mahfiler, Roma'yı Berlin'e yaklaJ
tıran amilin A"Yrupanm iki memleket 
hakkında bedbahtlığı ve İtalya ile A1-
rqanya'nm hayat haklanru tanımamakta 
inad olduiunu aöylemekte:lirler. 

Taymbin mütalecuı 
Londra. ıt (A.A.) - Kont Ciano'

nun Berlin siyaretini tefsir eden Time 
gazetesi, İtalya ile Almanya'nın, görü
nürde, bugünk6 siyasi meseleler üzerin· 
de uzlaşmak •e kendilerini ileride tefrik 
edecek mahiyetteki meseleleri de timdi
lik. tehir etmek iatediklerini söylemek• 
tedir. 

1 

Bu gazete, iıiveten diyor ki : 

"Almanya'nın güddüğü başlıca gaye 
hiç fÜphesiz Sovyet Rusya"ıunı Fransa'• 
dan ayırmaktır.'' 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 \ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
ı - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 116000 

kilo yulaf satın alınacaktır. 

.... -~ _ .... ' - , 

2 - Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruştan 6380 lira fiat biçilmiş
tir. 

3 - İhalesi 30-10-936 cuma günü ve saat 15 de Çanakkale müs
tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleClen bir saat evvel teminat akçaları olan 479 
lirayi ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
saat evvel komisyona müracaat etmeleri (1333) 2-4940 

İLAN 
~ - Tümen birlikleri kıtaat hayvanlarının senelik yulaf ve arpa 

ihtiyacı 308 tondur. Bwıların hangisi daha ucuz ise ondan alınacak
tır. 

2 - Münakasası 2-11-936 -tarihine müsadif pazartesi günü saat 
16 da Çatalcada tüm satın alma komisyonunda kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. • ~ • . .. _ . 

3 - Şartnamesi parasız olarak tatıl gunlerı harıç her gun gorU-
lebilir. . 

4 - Gerek arpanın ve gerekse yulafın teminatı muvakkatesı 1155 
liradır. Muhammen bedeli 15400 liradır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını teminatı muvakkate mak
buzları ile birlikte belli olan münakasa saatından laakal bir saat ev· 
vel komisyona vermeleri, (1425) 2-5043 

1 LAN 
1 - Ankara gornitonunun sene nihayetine kadar ihtiyaçları olan 

48000 kilo sabun 6 ikinci T. 936 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi hergün komisyonda parasız gö~ülebilir. • 
3 - Sabunun tutarı 21600 lira olup muvakkat temınatı 1620 lıradır 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarla 

teklif ve temina mektublarını havi zarflarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri, {1375) 2-5035 

t LAN . 
1 - Giresun garnizonu ihtiyacı için 200000 kilo un kapalı zarfla 

satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi Gireson alay satın alma komisyonunda.dır. • 

3 - Eksiltme 3-11- 936 salı günli saat 16 da alay bınasındakı 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 2250 liradır. 
5 - Zarflar saat 15 de alay satın alma komisyonuna verilmiş 

olacaktır. 
6 - Şartname 150 kuruş mukabilinde satın alma komisyonunda 

görülebilir. (1426) 2-5044 

1 - Kırıkkale askeri sanatlar okulu ihtiyacı için 1500 ~ilo zeytin· 
yağı 31-10-936 cumartesi günü saat 10 da açık eksiltme ile alınacak· 
tır. 

2 - Şartnamesi her gün Ankara Lv. amirliği satın alma koınis· 
yonunda görülebilir. 

3 - Tutarı 975 lira olup muvak:iat teminatı 73 lira 13 kuruştur. 
t - :ateklilerin kanunun 2, 3 incü rraddelerinJeki vesika ve 

teminat makbuzları ile belli gün ve saatte Ankara Lv. amirliği sa-
tın alma Ko. gelmeleri. {1359) 2--4952 

İLAN 
ı - Kmkliale aslieri sanatlar okulu ihtiyaçları için 3200 kilo sa

de yağı 31-10-936 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme ile alına
caktır. 

2 - Şartnamesi her gün Ankara Lv. amirliği satın alma komis • 
yonunda görülebilir. 

3 - Tutarı 2280 lira olup muvakkat teminatı 215 liradır. 
4 - İsteklilerin kanunun2, 3 üncü maddelerind•ki vesika ve te

lninat makbuzlan ile belli gün ve saatte Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1360) 2-4953 

!LAN 
I - Ankara garnizonu kıtaatı için 52000 kilo nohut 9 ikinci 

tesrin 936 gününe müsadif pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla 
alınacaktır 

2 - Şartnamesi hergün parasız komisyonda görlilebilir. 
3 - Tutarı 7800 lira olup muvakkat teminatı 585 liradır. 
4 - İsteklilerin kanunun 2 3 üncü maddelerindeki vesikalarla 

teklif ve teminat mektublarını havi zarflarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonu-
na vermeleri., (1373) 2-5009 

ıLAN 
Cinsl M,kdarı Muhammen B. İlk temiı atı 

ls.ılo Lira 
Beyaz peynir 1000 600 

Lira l{r. 

Zeytin tanesi 1500 600 il 
Çay 60 240 
Saüun 3000 1200 

~----------~----~ 2640 189 00 
Kır~k~al; As~eri Sanat Mektebleri ihtiyacı olan dört kalem er· 

z~ 2 ıkıncı teşrın 936 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ı;u
retıyle alınacaktır. İstektilerin yukarıda muhammen bedellerine 
mukabil 19~ .ı~~alık teminat akçalarını Kmkkale Askeri Fabrikalar 
M~hasebecılır.ıne yatırarak belli gün ve saatte Mp. satın alma ko-
mısyonuna ielmeleri. (ı lJ6) 2-4902 

Cinsi 
1LAt1 

Mikdarı M· ammen B. İlk teminatr 
Kilo Lira Lira Kr. 

Ekmek 45_DOO 4950 374 25 
Kırıkkal7 Askerı Sanat Me~tebi talebesinin iaşui için ihtiyaç 

olan 450~0 kılo 1.km~k 2 ikinci teşrin 1936 pazartesi günü saat 14 de 
aç1k eksıltme suretıyle satın alınacaktır. isteklilerin yukarıda ya
zılı '?~hammen bedelir.e mu'kabil 374 lira 25 kuruş ilk teminat ak
ç•le~ın~ Kırıkkale asked fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak 
bellı gun ve saatte ıVIp. Sa. Al. Ko. na gelr:.eleri (1307) 

?-4903 
fLAN 

l - Miistahkem mevki ihtiyacı için kapalı zarf ile 138000 kilo yu
laf satın almacaktır. 

2 - Yİ ulafı? beher kilosuna 5.50 kuruştan 7590 fiat biçilmiştir. 
3 - halesı 30-10-936 cuma günü saat 10 da Çanakka1ede müs

tah~em mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
. 4 - İs~eklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 570 
lırayı ve ıhale .kanununun 2, 3 üncil maddelerindeki vesaik ile bir 
saat evvel komısyona müracaat etmeleri. (1334) 2-4941 

Cinsi 

Pidnç 
Kuru fasulye 
Nohut 
Makarna 
Şehriye 
Mercimek 
Toz şeker 
Kuru iızüm 

Mik ·aa 
Kı10 
4Cı.ıo 
3. IJ 
15 a 
3000 
6ıJO 

500 
Su J 

1000 

lLAN 
Muhammen B. 

Lira 
1000 

525 
ıws 

1050 
210 

i5 
1500 
250 -

İlk teminatı 
Lira Kr. 

4835 362 62 
1'.mkk:ıle Aske:i Sanat Mektebleri ihtiyacr olan sekiz kalem er

zak 2 Pdnci tc rin 931) pllzartesi günü saat 14 de açık eksiltme su
retiyle s~ m ;ı nacai t•r. l~teklilerin yukarıda .muhammen bedel
lerine mukat>il • 111'· 362 lıra 62 kuruşluk temınat akçalarmı Kı-

ULUS 

ANKARA BELEDiYE REISUCI iLANLARI 11 
ı - Belediye şubelerine alı.nacak 180 ton sömikok kömürü, 15 

gün müddetle kapalı zarfla eksi~tmeye konulmuştur. 
2 - MJhammen bedeli 5220 hradır. 
3 - Muvakkat teminatı 391,S liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri lialemi

ne müracaatları, İhale 23 - teşrinievvel - 936 cuma günü saat onbir
dc Belediye Encümeninde yapılacak isteklilerin saat ona kadar te
minatlariyle birlikte teklif mektuplarını encümene vermeleri 

(1311) 2-48Ş8 

1 - 'llemizlik hayvanları için alınacak 42000 kilo ot ile 55000 ki-
lo yulaf 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Muhammen bedeli 3185 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 238.38 li .. adır. 
4 - Şartnamesini görmek. i~tiyen1er her gün yazı isleri t<alemi

ne ve isteklilerin de 23 - teşrınıevvcl - 936 cuma günü saat on bu· 
çukta belediye encümenine müracaatları. (1312) 2-4889 

1 - Yenişehırde Atatürk cadd~sindc 1048 inci adada 15 parsel
de (780) metre murabbaı arsa on beş gün müddetle kapalı zarfla ar
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (23400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1750) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenler her gün yazı işleri kalemine 

müracaatları ve ihale 3 - teşrinisani • 936 sah günü saat on birde be
lediye encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün saat ona ka
dar teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını encümene verme· 
leri. (1364} 2--4955 

y - İtfaiye memur, şoför ve mürettebatı için 85 takım elbise 
ve kasket y~niden ıs gün müddetle açık eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli 1087,5 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 81,S liradır. 
4 - Şartname ve nümunesini görmek istiyenler her gün yazı i§

leri kalemine ve isteklilerin de 23 ·teşrinievvel. 936 cuma günü sa-
at on buçukta Blediye encümenine müracaatları. (1313) 2-4890 

1 - Yenişehirde 1152 inci adada (1) numaralı parselde (700) 
metre murabbaı arsa on beş gün müddetle a~ık arttırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenler her gün yazı işleri kalemine 

ve itseklilerin de 3 teşrini sani 936 salı günü saat on buçukta bele-
diye encümenine müracaatları. (1366) 2-4957 

1 M!LLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARJ 
Benzin: açık eksiltme ile on ton benzin alınacaktır. Hepsinin 

~utan (3550) liradır. Evsafı komisyonumuzdan parasız olarak veri
lecektir. İhalesi: 23.10.936 cuma günü saat on birdedir. İlk teminatt 
266 lira 25 kurustur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanu~un 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte ihale gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna 
gelsinler. (268) 2-4830 

BİLİT 
1 - Muhtelif ebadda 404 mahun ve 406 kayın kaplama tahtası 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 14.960 lira olup ilk teminat parası 1122 

liradır. 
3 - İhalesi 23.11.936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her glin M. M. V. Satın al· 

ma komisyonuna gelmeleri. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatindan en geç bir 
saat evveline kadar teklif ve teminat mektuplarını M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1254) ı-4810 

BİLİT 
ı - Harp okulunda mevcut 70 tane karyola pazarlıkla tamir et

tirilecektir. 
2 - Vekalet ihtiyacı için 500 tane muhtelif renkte makara pa • 

zarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin 23-10-936 cuma günü saat 11 
de M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri (1458) 2-5087 

BİL İT 
ı - Beher çiftine biçilen ederi 430 kuruş olan yüz bin çift erat 

kundurası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Kunduralar yerli fabrikalar mamüHitı olacaktır. 
3 - İhalesi 9 - ikinci teşrin - 936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - İlk teminatı 20950 liradır. 
5 - Şartnamesi 21 lira 50 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. dan 

alınır. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu • 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından e naz bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (1459) 2-5106 

BİLİT 
Hepsine biçilen ederi 4320 lira olan dört kalem itaç açık eksilt-

me ile satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 7 ikinci teşrin 936 cumartesi günü saat 10 dadır. 
3 - İlk teminatı 324 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu• 

nun 2 ve 3üncü maddelerinde yazıh belgelerle birlikte ihale gün 
ve saatında M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları 

(1480) 2-5112 

rıkkale Askeri Fabrikalar Muhasebeciliğine yatırarak belli gün 
ve saatte Mp. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (1308) 2--4904 

BİLİT 
Yapı: An karada "?uzika kışlasının ikmali. inşa~ti açık eksilt

meye konmuştur. Keşıf tutarı 5589 liradır. Keşıf, .pro1e ve şartname
si parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesı: 3.XI-936 salı gü
nü saat on birdedir. İlk teminatı: 419 lira 18 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekleredn ilgili bulunanlar 2490 saydı kanunun 
2,3 üncü madrleierinden istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
vaktında M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. 

(1431) 2-5048 
İLAN 

1 - Erzincan garnizonundaki kıtaatın 450.000 kilo ekmeklik 
unu kpalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 67500 liradır. 
3 - 6.11.936 cuma günü saat ıı de Erzincanda tümen karargahın· 

daki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - tık teminat mikdarı 4625 liradır. İstekliler ihale günü ka

nunun istediği vesikalarla teklif mektublarını 6 ikinci teşrin 936 
günü saat 10 na kadar komisyona vermeleri. 

5 - Bu unun ihalesinde tekarrür ve teminat mukabilinde avans 
verilmesi şart konmuştur. Şartnamesi 338 kuru§ mukabilinde ko-
misyondan verilir. (1591) 2-Sll8 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı için kapalı zarfla 

münakasaya konulan 120.000 kilo bulgura teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden pazarlığa dökülmüştür. 

2 - İlk pazarlığı 27 birinci teşrin 936 tarihine müsadif salı 
günü saat lSdedir. 

3 - Bulgurun tutarı 10800 lira olup muvakkat teminatı 810 lira· 
dır. Şartnamesi hergün komisyonda parasrz görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzları ile belli gün ve saatte Lv. amirliği satın alm=. 
Ko. gelmeleri. (1487) 2-511$ 
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P. T. T. Başmüdürlüğünd n 
1 - İdare ihtiyacı i~in Ankarada ve şartnamesinde gösterile 

yerlerde teslim şartile 207 ton kok kömürünün satın alınması kapa 
h zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tevdi edilecek kapalı zarflar 27 birinci teşrin 936 sah gU 
nü saat on beşte Başmüdürlük komisyonunda açılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 496 lira 80 kuruştur. 
4-- İsteklilerin muayyen saatten en son bir saat evvel teminat• 

tarını Başmüdürlük veznesine teslim ederek kapalı zarflarını k<>'" 
misyona tevdi etmeleri lazımdır. 

5 - Buna ait şartname her gün Başmüdürlük yazı işleri kale• 
minde görülebilir. { 1381) 2-4993 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğün· 
den: 

Erzal~ 1\lünakasası 
Cinsi Kilo Kilo fiyatı Lira teminatı: ' 

asgart azami Tahmini Tutarı Muvakkat 
• Li. Ku. 

Sade yağ 2100 2700 85 2295 172 ı3 
Z. Yağı 900 1400 60 840 63 00 
B. Peynir 1350 1850 38 703 52 73 
Süt 1000 1250 13 162,5 12 19 
Yoğurt 1000 1500 20 300 22 5() 
Yumurta 24000 28000 2 560 42 00 
T. Bamya 200 300 20 60 4 50 
T. Fasulya 1800 2000 12 240 ıs• 00 
Kabak 1000 2000 5 100 7 50 
Bakla 400 500 8 40 3 00 
Domates 700 1000 5 50 3 75 
D. Biber 300 400 ıs 60 4 50 
Patlıcan 1300 1500 15 225 16 88 

Ankara Hukuk Fakültesi leyli okuyucuları için mayn 937 nih·a-ı 
yetine kadar alınacak olan yukarıda cinsleri hizalarında miktarlrı 

ve tahmini fiyatı ile tutarı ve teminatı yazılı 13 kalem erzak açı1' 
eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 31-10-1936 cumartesi günü saat 
10,5 da Fakülteye gelmeleri. (1319) 2-4912 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğün. 
den: 

Su Münakasası 
.. .., 

Cinsi Mikatrı Tahmini fiyatı Tutarı Temınalı 
Teneke Kuruş Lira Lira 

Menba suyu 5000 15 ?50 56,~S 
Ankara Hukuk Fakültesi için alınacak olan menba suyu açık e~ 

siltmeye konmuştur. İsteklilerin 31-10-936 cumartesi günil saat ll 
de Fakülteye gelmeleri. (1317) 2--4910 

Cumur Başkanlığı Flarmonik orkestrası 
Şefliğinden : 

Ork.estra üyelerine Yapılaçak 
Smoliin ilam 

Cinsi Adet Tahmin bedeli 
Smokin 65 - 70 55 
1 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenler Cebecide Cumhuı:.

başkanlığr Filarmonik Orkestrasr şefliğine gelmeleri. 
2 - İhale günü 2/Son teşrin/936 perşembe günil saat 15 de An• 

kara Okullar Sayı~manlığındaki eksiltme komisyonunda 
3 - Açık eksiltme suretiyle 
4 - Muvakkat teminat mikdan 288 lira 75 liuruştur. 
5 - Taliplerin bu gibi işlerde bulunduklarına dair Ticaret oda .. 

sından musaddak ehliyetname lazımdır. (1379) 2-4994 

Anliara Valiliğinden: 
Maliye vekaleti Zat İ§leri sicil odasında yapılacak olan sabit ma• 

sa 23 teşrinievvel cuma günü saat on !>eşte vilayet nafıa müdürlüğil 
odasında toplanan eksiltme komisyonunda ihalesi yapılmak üzeri 
pazarlığa konmuştur. 

Keşif bedeli 325 liradır. 
Muvakkat teminatı 24 lira 38 lCuruştur. 
İsteklilerin teminat mektuplariyle birlikte yuJCarda yazılı ihale 

gün ve saatinde komisyona gelmeleri. 
Buna ait keşif evrakı ve şartnameyi görmek istiyenlerin hergün 

Nafia müdürlüğüne müracaatları (1274} 2-4836 

Ankara vilayeti satın alına 
komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf usuliyle 500 kilo sulfat nikotin satın alınacak•' 
tır. 

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

sinde Saylavlar sokağında Ferah apartmanında ziraat mücadele 
müfettişliği dairesinde yapılacaktır . 

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

S - İsteklilerin teklif mektublarını teminatlariyle birlikte mu .. 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar k~ 
misyona vermeleri (874) 2-4416 

Anliara Güven Yaı>ı Kooperatifi 
idare Heyetinden : 

İnşası bitmek üzere bulunan evlerin ortaklara, kura çekmek su• 
retiyle tahsisi, 1 ikinci teşrin 1936 pazar günü saat on beşte Sümet 
Bank binasındaki idare merkezinde icra edileceğinden bütün ortak• 
ların veya salahiyettar vekillerinin hazır bulunmaları ilan olunur. 

2-5089 -
Divanı l\'.luhaselJat Basl\.anlıhndan: 

' --Divanı Muhaselıatta açık bulunan 25 lira asli maaşlı iki zabıt ka .. 
tipliği için 20 lira ve daha yüksek maaş almış olanlar arasında 23-
10-936 cuma günü öğleden sonra müsabaka imtihanı yapılacaktı~· 
İmtihana girmek istiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanı, askerlik vesı• 
kası ile memuriyeti sabıkalarını g?sterir vesaik veya sicil c~zda~: 
iarile 2Z-1 -936 akşamına kadar Dıvanı Muhasebat Zat İşlen MU 

, dürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. ( 1391) 2-2996 
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Denizli Nafıa Müdürlüğüııden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: . 
Sarayköv ilçesinde yapılmakta otan hükümet konağının bır kıs-

bumn kargir ve betonarme inşaatıdır. 
Keşif bedeli: (10392) lira (14) kuruştur. 
2 _ Bu işe aid şartnameler ve evrak aşağıda göıterilmittir. 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık itleri genel şartnamesi, • 
D) Tesviyei türabiye ve kargir intaata ve betonarmeye daır fennt 

tartname, 
C) Hususi prtr.ame 

G) Proje, grafik, • · f Mu00 du0'rlu··~ünde 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Denızlı Na ıa "' 

görüp inceleyebilirler. . 
3 - Eksiltme 9.1 t.936 tarihinde P. ertesi günll saat 15 de Denız-

li Nafıa Müdürlü~ünde toplanacak komisyon huzurunda olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ist.ekli~in 780 lir~ muvak~~t te

nıinat vermesi bundan başka aıağıdakı vesıkaları haız olup goster
nıesi lazımdır. 

A) Ticaret odası vesikası. 
B) Nafıa Vekiletinin 7.7.936 gün ve 3297 sayılı Resmt gazetede 

intişar eden talimatnameye göre ehliyet vesikası almış bulunması 
Ye bunu eksilame evrakı arasına koyması. 

6 - Teklif mektupları 3. üncü maddede vazıh saatten bir uat 
evveline kadar Denizli Nafıa Mfüliirlü ğ\inde teşekkül edecek kom;s-
yon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. (1400) 2-5013 

Çorum Vilayeti Bayındırlık 
Direktörlüğünden : 

1 - Yirmişer ıziin müddetle iki defada kapalı zarf usuliyle ek
ıittrneye konulduğu halde talip çıkmayc.n Çorum Vilayeti dahilin -
de Sungurlu - Çerikli yolu üzerinle muhtelif kısımlarında bulunan 
39 köprü ve menfezler arttırma ve eksiltme ve ihalat kanununun 40 
ıncı maddesinin son fıkrasına tevfikan 5 ::ı teşrini evvel • 936 tarihin
den itibaren toptan bir av içinde pazarlıkla ihalesi kararl .. tırılan 39 
köprü ve menfezin bedeli keşfi 23426 lira 21 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - B.tyındırlık husust şartnamesi, 
D - Fennt ve hus.ısi şartname 
E - Keşif ve silsilei fiat meteraj cetvelleri. 
F - Proje 
3 - Pazarlıkla talip olanların 5 - teşrini sani - 936 tarihine kadar 

her ı;in daimi encümen dairesine miiracaat 1.:debilirler. 
4 - Teminatı muvakkate 1757 liradır. Talip olacakların ticaret 

odasında kayıdlı olduklarına ve bu i!Ji yapabileceklerine dair Nafıa 
Vekaletinin e,lılivetnamesini haiz olup irae etmeleri lhımdır. 

(1398) 2-5011 

Ankara Valiliğinden : 
Etlik öküz ahırı tavanının betonarmeye çevrilmesi işi 23.10.936 

cuma günü saat 15 de vilayet Nafıa müdürlüğü odasında toplanan 
eksiltme komisyonunda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Keşif bedeli 3989 lira 42 kuruttur. 
Muvakkat teminatı 299 lira 25 kuruştur. 
isteklilerin teminat mektuplariyle birlikte yuliarda yanlı gün 

'fe saatte komisyona gelmeleri. 
Buna aid keşif evrakı ve şartnamelerini görmek istyienlerin her 

gün Nafıa müdürlüğüne müracaatları. (1273) 2-4835 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi yazılı eşya ve mal zeme şartnamesi mucibince 2/ 11/ 
935 tarihinde pazartesi günü saat onbeşte açık artırma ile satıla • 
cağından taliplerin 29 lira 30 kuruş teminatı muvakkate akçeleriy
le birlikte Bankalar caddesinde inhisarlar başmüdürlüğünde topla
nacak komisyona gelmeleri itan olunur. 

Tahta kapı, mağaza tezgahı, abdesthane taşı, buzlu camlı vitrin 
kapağı, cam, camlı kapı, hurda çerçeve, demir parmaklıklı mağaza 
bölmeleri, numarataş, kırık masa camı, tahta saplı bakır küre, zil, 
te efon santralı, aynalı kapı, ayna, emaya banyo ma duş fayans la-
vabo, 36 parça kalörifer radyatörü (129Z) 2-5033 

Şaraplar Ucuzluyor 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1 Teşrinisani 936 dan itibaren idaremiz mamulatı şaraplar aşa

ğıda görüldüğü veçhile ucuzlatılmıştır. Bayilerimizin elinde bulu
nan eski fiatlı şarapların fiat farkı kendilerine iade edilecektir. Bu
nun için 25 kuruf pullu bir beyanname ile 31 te,rinlevvel 9315 akşa
mına kadar ellerinde bulunan şarapların mikdarını satış fUbemize 
bildirmelidirler. O tarihten sonra gelecek beyannameler kabul edil
miyeceği gibi beyanname haricinde kalan tarapların fiat farkları da 
verilmiyecektir. Ona göre müracaatların vaktinde yapılması ilan 
olunur. 0422) 

Hacmi Eski fiatı 
c;aııtilitre Kurut 

Yeni fiatr 
Kuruş 

70 50 
200 
340 180 

45 
85 

125 

Boş şişe 10 kuruşa geri alınır 
Boı •ite ıs kurup geri alınır 
Boş fişe 25 kuruşa geri alınır 

2-5041 

Eksiltme ilanı: 

Karamürsel Belediyesinden : 
KaraınUnel Belediyesinin mevcud elektrik tesisatma ve moto

runa bir yedek mazotla müteharrik motor alınacaktır. "mateferruat'' 
l - Motorun kuvveti 18 -25 beygia- olacak ve motor dp elektrik 

olacaktır. Tercih edilecek markalar Dis elf Elve, Grop, Amperial, 
Kırıslav markalar tercih edilecektir. 

2 - Bedeli rnuhammini bin liradır. 
3 - Tediye JVtları takaitle olacaktır. Para Karamürsel Bele

diyesinden tediye edilecektir. 
4 - Eksiltme müddeti yirmi gündür. 27 Birinci teşrin 1936 sah 

günü saat 16 dadır. , 
5 - Eksiltmeye talip olanlar Belediyemize mektupla mürauat 

ederler. Motorlarmrn clnıinl ve bedelini ve taksiti kabul edip et· 
mediklerini bildirilir. Ve bedeli muhamrnene göre teminatı mu
\takkatelerini g<Snderebillrler. Bu ebiltmenin Avrupadan aipuiı 
suretile alınacak makineye aid olm,yıp Türkiye içindeki makinelo-

1 
re aittir. 

6 - Motorun İıtanbulda veya Karamürselde teslimi ayrıca ka-
rarlaıtırılacaktır. (2083) 2-4931 

ULUS 

Kültür Bakanlığından 
ı - Sanat okulJarındaki miinhaller için müsabaka imtihanı ile 

marangoz, demirci, tesviyeci, elektrikçi ve dökümcü öğretmen alı
nacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanmda kazan'-'tnlar namzed kaydedilerek mu
vaffakiyet derecelerine ve ihtiyaç oldukça ııraaı ile tayin edilecek· 
lerdir. · 

3 - Kazananlardan tayin edilenlere, muvaffakiyet derecelerine 
göre, 75 • 125 lira ücret verilecektir. 

4 - Müsabaka imtihanına gireceklerin aşaiıdaki tartları bau 
olmaları lizımdır. 

a) Türk olmak, -
b) Doğum yılı 1911 (dahil) ve 1896 (dahil) arasında olmaJi, 
c) Sanat okuJlarr, veya askeri S"~nt okulu memnu olmak yahut 

en az orta derecede .tahsil ıtörmüş olmak. (eski rüştiyeler dahil) 
d) Veya ilkokuldan mezun oldul-tan sonra 10 yıl marangozluk, 

demircilik, tesviyecilik, elektrikçilik ve c'lökümcülük sanatlarının 
birinde bir fabrika veya atelyede veya serbest olarak çalıpış olmak. 

e) Halen bu fabrika veya atelvede ııerbeıJt olarak kendi sanatın• 
da çalışmakta bulunmak ve bu çal şma 5 yıldan az olmamak prttır. 

S - İstekliler, 
a) Kültür Bakanlığına hitaben vazılm·s istida, 
b) Nüfus tezkeresi, okul şehadetname veya vesikası, ' 
c) Öğretmenliğe mani sıhht bir ö?Urleri bulunmadıfına dair tam 

teşkilatlı bir heyeti sıhhiyeden ahnmıs rapor. 
d) Başlama ve ayrılma tarihleri, mesailerindeki ve sanatındaki 

muvaffakiyet dereceleri zikredilmek sureti ·le çalışılan yerlerden 
' alınmış belgeler, (serbest olar-.1: çal şmış ol::ınlar Ticaret ve sanayi 
odalarından belge alacaklardır). 

• 

e) Başı açık olarak çıkarılmıs 4 adet vesil·a'ık fotograf. 
f) Polisten alınmış. bir hüsnühal mazabtası ile birlikte 31. teşri

nievvel- 1936 akşamına kadar Kültür Bakanlığına müracaat edecek
lredir. 

6 - Demircilik, maranP,ozluk. tesviyecilik imtihanları Ankara, 
İzmir İstanbul; dökümcülük imtihanları Bursa ve İzmir, elektrik
çilik imtihanları Ankara ve İstanbul Sanat Okullarında yapılacağın. 
dan istekliler hangi ~kullarda imtihana girmek istediklerini istid· 
Iarında bildireceklerdır. (1435) 2-5064 

Atış Müsabakasına 
Hazırlanınız 

İnhisarlar Ankara 
Başmüdürlüğünden : 

Inhısarıar idaresi sayın Ankara halkının ıtıı poligonuna göster· 
dikleri büyük rağbeti nazarı itibara alarak Cumuriyet bayramında 
poligonda bir atış müsabakası tertibine karar vermiş ve birinci. ikin 
ci, üçüncü derecede kazananlara pek zarif ve kzymetli mükafatlar 
tahsis eylemiştir. Müsabakaya girmek istiynelerin 27-teşrinievvel 
- 1936 akşamına kadar poligona müracaatla açılan deftere kayıtları
nı yaptırmalarını ve oradan müsabaka hakkında malUınat edinmele-
rini rica ederiz. (1442) 2-5060 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğün

den: 

Kok Kömür l\ılüııakasası 
Cinsi Miktarı Tahmint fiyatı Tutarı Teminatı 

Ton • Lira Kuruş Lira Lira 
Kok kömUrU 65 31 00 2015 151,13 

Ankara hukuk fakültesi için alınacak kok kömürü açık eksilt
meye konmuştur. İsteklilerin 31-10-936 cumartesi günil saat 10 da 
Fakülteye gelmeleri, (1318) 2-4911 

Posta ve T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

1 - Satın alınacak 50 tane masa telefonu ile 50 adet seyyar te
lefon açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bunların mı1hammen bedeli 3250 ve teminatı da 244 Iiradu. 
3 - Eksiltme 2 ikinci teşrin 36 tarihinde ve saat 15 de Ankara. 

da P. T. T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyo. 
nunda yapılacaktır ...... .. 

4 -Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek 
ve alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu ve şart 
namede yazılı belgelerle beraber mezkur tarihe müıadif pazartesi 
günü saat 15 de sözü geçen komisyona müracaat edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankara levaznn müdUrlüğilnde ve tatanbulda 
levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(947) 2-4421 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz ihtiyacı için a~ğıda cins ve mikdarları yazılı 
4 kalem saman, ot ve saire şartnameye göre parti, parti olmak ilze
re açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - 3.11.1936 tarihine rastlayan salı günü saat 16 da Yüksek 
Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından ihale e
dilecektir. 

3 - Muhammen bedel aşağıda hizalarında ıöıterilmiştir. 
4 - Muvakkat teminat 89,5 liradır. 
5 - Bedava şartnamesini almak üzere EnetitU Daire müdilrlü· 

ğüne müracaatlan ilan olunur. (1415) 

Cins 
Saman 
Arpa 
Kuru ot 
Yonca 

2-5039 

Miktar kilo 
7000 

13000 
9000 
3000 

' 

Beher kilosu YekQn tutarı 
Kurut Kurut 

1,5 10500 
3,75 48750 
4 36000 
• 24000 -

1192,50 

Yerli kok kömürü alacaklara 
Blldmum Zongulda.JC Maden 'kömürleri •tılrt. DePolllusda Zon· 

guldak Tilrlıc antrulti de bulunur. 
Tilrk antruitinin fiyatı vagonc;ta teslim 27 liradır. Depoda 28 

liradır. 
Batıt yeri letuyon açı1' kömür dcpolaridır. Kooperatif yanında 

yaJaıcü vı yiytetk rr Ja}ıibi. Mahmud Kara Ege oğlu.. • 
XeJefon: 2743 ve S341 

' 
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\SKERI FABRiKALAR UMUM MODORLUGO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

KÜÇÜK YOZ'GATT A DEKOVİL 
HATTI YAPTIRILMASI 

Keşif bedeli (13080) lira (36) kuruş olan yukarda yaz ılı inşaat 
ve tesisat askeri fabrikalar umum mUdUr1üğü satın alma komisyo
nunca 3-12-936 tarihinde perşembe gUnU saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (33) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (982) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkQr gUnde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya
zılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona mUracaatla.n 

(1328) 2--4984 

240 TON TOLEOL 
Tahmin edilen bedeli (66000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 4-12-9315 tarihinde cuma RUnU saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname (Uç) lira (30) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4550) lira 
yı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komiay~ 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur &ün ve saatte komisyona milracaatlan. 

(1327) 2--4985 

28 TON KENDİR İPİ 
i'ahmin edilen bedeli (14000) lira olan yukarda miktarı ve clnıi 

yazılı malzeme askert fabrikalar umum mUdürlüğU satın alma k°'" 
misyonunca 2-11-936 tarihinde pazartesi günü saat 14,30 da kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1050) lirayı havi teklif 
mektuplarım mezkur günde saat 13,30 a kadar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeld 
veu.ikle mezkQr gUn ve saatte komisyona müracaattan. 

(1385) 2-4999 

5400 KİLO DEMİR PERÇİN ÇiVİSİ 
1000 KİLO BAKIR PERÇİN ÇİVİSİ 

Tahmin edilen bedeli (2870) lira olan yukarda miktsn ve cinai 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü aatın alma ko
misyonunca 3-11-936 tarihinde salı gUnil saat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veriUr. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (215) lira (25) kurut ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesalkle mezlrQr eUn ve u-
atte komisyona müracaatları. (1386) 2-4998 

35 TON MÜKELLES SODA 
Tahmin edilen bedeli (6300) lira olan yukarda miktarı ve cınsı 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 9.11.936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı urf 
ile ihale edliecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 472 lira 50 kurutu havi teklif melli 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
.kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve • 
saikle mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları. (1465) 

2-5108 

2 ADET PARSEL EL TULUMBASI 
Tahmin edilen bedli(596) lira (15) kuruı olan yukarıda mi~

tarı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü ea
tın alma komisyonunca 27-10-936 tarihinde sah günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komi&
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (44) lira (72) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki n· 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları 

(1490) 2-5117 

Ankara Orman Fidanlık 
Direktörl~öünden : 

Ankara orman teıdr sahasının marmara seri için (25) ve or
man fidanlığı için (2) ki cem'an (27) ton yerli kok kömürü bedel 
ihale (5) gün zarfında marmara ve fidanlığa teslim edilmek üzere 
10-T. evvel 936 dan 23 üne kadar (15) gün müddetle açık aalr~a 
konulmuştur. 

Talip olanları ıeraiti münkasayı anlamak üzere orman fidanlık 
müdüriyetine ve ihale günü olan 23,T. evvel cuna günü aaat (15) 
de %7,5 teminat akçesiyle Vilayet muhasebe müdüriyetinde müte• 
şekkil komisyona gelmeleri. (1310) 2-4894 

BÜTÜN GÜZELLERİ SEVERİM 
. 

- ' . 

D. D. YOLLARI VE LIMANLARJ UMUM 1 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

Muhall)Dlen bedeli yerli olduğu takdirde 33880 ve ecnebi olduğu 
takdirde 18326 lira olan 350.000 tane 1ralvaııize tirfon 4 • birinci ki
nun - 936 cuma gUnil saat 15,30 da kapalr urfla Ankarada idare bi
nasında satın alrnacktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin yerli olduğu takdirde 2541 ve ecnebi 
oldufu takdirde de 1374,45 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tavin etti~i vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliiine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesniden ff 
Haydarpaşada tesellüm şefliğinden dağıtılmaktadır. (1732) 

z.--5070 
l LAN 

Haydarpaşa dalga kıranının takviyesi için lüzumu olan ve He· 
reke istasyonu civarında 66 + 450 kilometrede bulunan ta'larm oca
ğından lağımla çıkarılarak kaldırılmak suretiyle M3 8500 blok wı 
blokların ihzarı esnasında hasıl olacak tatlardan M3 4000 balaetın 
ibzan ve bat kenarında idarece göaterilecek yere nakli ve vagonla
ra kolaylıkla tahmil edilebilecek tarzda ve ölçülmesi kabil hendesi 
,elrillerde idare memurunun vereceği talimat dairesinde kordon ha
linde depo edilmesi ve vagonlara tahmil ve teslimi 24457,5 lira tah
min bedeli üzerinden 26.10.936 pazartesi &ttnii saat 15 de Haydar
pafada gar binası dahilindeki 1 inci itletme komisyonu tarafından 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. . 

Bu ife cirmek istiyenlerin 1835 liralık muvakka~ temın~t Yer • 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca ehlıyet vesıkalar~· 
nı muhtevi teklif mektuplarını ekailtmc &ünü saat 14 e kadar komıs 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. . . . 

Bu işe aid prtname ve genel prtname ıle mukavele p~o}esı Hay
darpaşada komisyon kaleminden 62 kurut bedel nıukabılınde Ye-
riluıektedir. (1699) 2---4813 

tLAN 
·····Muhammen bedetl 27500 lira oJan 30 İngiliz (Muzaaf) ve 10 ba· 
ılt makas takmu 7.12.1936 pazartesi günil saat 15.30 da kapalı zarf 
usulU ite Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 2062 lira 50 kuruşluk mu~akkat temi• 
nat ile kanunun tayin ettiği vesika!an,, resm~ gazetenın 7-~-93~ G. 
3297 No. lu nüshasında intişar etrnış olan talımatname daire~ınde 
almımt vesika ve teklifierini aynı gUn saat 14,30 a kadar komısyon 
rciılllinc vermeleri lbundır. 

Şartnameler 135 kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa • 
tılmaktadır. 0433) 2-5104 
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7 aliliğin en : 
Neccıtıbey cadd inde husus~ idareye ait şehir b"hçesine 

mutt l blıttin duk ınlar n eşiklerinin yapılma ı a~ık eksiltmeye 
ko 1 u tur. 

K if bedeli 940 lira 80 kurµştur. 
Jh 26 1 9 anesi gı.ı ti saat 15 de Vilayet daimi en-

cüml' ınde yapılaca ·tır. 
E ltm ye girm ~ istevenlerin 70 lira 56 kuruşluk muvakkat 

tem nat makbıı u ve} a teminat mektuplariyle ihale günü daimi 
ene ene '>eraiti :ınl mak ıstiyenlerin hususi muhasebe Mli lürlü-
ğuı e ıp • aatları ilan ,,ur. (1321) 2...-4907 

ANKAR~ İCRA DAİRESİ GAYR1 MENKUL STIŞ 
MEMURLUÔUNOAN 

1 - İzalei uyud n dolayı satılmasına karar verilen Ankaranın 
Y nıce m halle ınde vaki ve tapunun 89ı ada, 6 parsel numarasında 
ka ıtlı arsa a gıd kı şartlar dairesinde açık arttırmaya konmuştur 

ı - Evsaf ve mliştemilatı: Arsa 433 metre murabbaı olup heyeti 
um mıy ine 86 O lira krymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış pe in para ile olmak iızere 23.11.936 tarihine müsadif 
oazartesi gunü sa t 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul sa
tıs memurlugunda yapılaca tır. 
. 4 - Ta ıpler ta r ı l>lan yukardaki muhammen kıyme-

tı~ yuzde 7 ,5 gu nıs etinde pey akçası veya milli bir bankanın te· 
mınat mektubu ıle k nun n teminat olarak kabul edilen hazine tah
•ıilleri getireceklerdır. 
. ~ - Satış güniı artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
mı bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonıa mezkur günün 

16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 
6 - t bu tarıhteki artırm da tekl"f edilen bedel muhammen kıy

metin yiızde 75 şini bulmadıgı takdirde 8.12.936 tarihine müsadif 
sal "nü saat 14 • 16 ya kad r yapılacak ikinci artırmada en çok 
art na ihale olunacakt r. 

7 - Birinci ve ik"nci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
venlmedi i taktirde üzerine ihale edilenın talebi üzerine ihale 
tarihinden itıbaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle
mesi ıçin yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu muddet zarfında 
ıhale edeli yatırılmadığı taktirde ihale bozulacak ve bu tarihden 
evvel en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almağa 
~azı olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almaga razı 
ıse ıhale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale 
e~ilecektir. Teklifi veçhile almaga razı olmaz sa gayri menkul ye· 
nıden on beş günlük artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibi
ne ihale edilecektir. 

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

9 .. - ~orçl';' ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
~ul uzerındekı haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
ıd~ıalarını evrakı müsl.ıiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirme
lerı lazımdır .. ~ksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadık· 
ca sat ş bedelının paylast.rılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Arttırmaya istirak edecekler 10-11-936 tarihinde 936 - 73 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
ınemizi okuyabilirler. 2-Sl 19 

Hıısusi 'Te taksi otomobil
lerile kamyon sahipleri-

nin nazarı dikkatine 
Ankara Belediye Reisliğinden: 
Şehir dahilinde seyrUsefer eden hususi ve taksi otomobillerine 

ve kamyonlara verlimiş olan plakaların yenileriyle değiştirilme 
m d tı son def'a olarak 10-11-936 salı günU aksamına kadar uza-
tılmı tır. Alakadarla b 'h k · .. rın u tarı e ·adar muamelelerını yaptırmak 
v.e pl katarını taktırmak üzere Beled' e h b • 1 · d" kt·· l .. ğiıne . ıy esa ış erı ıre or u-

lat muracaat etmel~rı ve bu tarhiten sonra hükiımsüz olan eski 
P ıslarla seyruseferın men edileceği ilan olunur. 

(1489) 2-5116 

İstatistik Genel Direktörlüğü 
El\:--iJtnıe l{omisyonundan: 

1 - ~apal~ zarf. usuliyle eksiltmeye çıkarılan, genel nüfus sa· 
yı netıcelerıne aıt Fransızca ve Türkçe yazılı beş cilt eserin 
Jaı dır. 

2500
2 -

1 
Bekheri ı2o • 200 iayfa tahmin olunan eserin adedi tabı 2000 

o aca .tır. 

k 
3 - ~eş cildin tahmin olunan bedeli 2500 liradır. 188 lira muvak

at temınat verilecektir. 
ti 4 - Eksiltme teşrinsaninin 9 uncu pazartesi günü saat 14 30 
v ~ açrla~~ktır. Açılmadan bir saat evvel zarflar komisyon rei~li· 

Lç;ne verı mek lazımdır. Şartname komisyon katipliğinden istene· 
uı ır. (1461) 2-5107 

IIarta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta eGnel Dı· ekt- 1·· w.. b · · v .,,_

8
•1_ .1 r or ugu mat aası ıçın asagıda yazılı matbaa 

.ııı. 1 ..... c 1 e satın alınacaktır. 

Anaf artalar caddesi 
Z. No. 111 Ankara H Iil Naci ~e Jt , 

a 
M& 

Anliara \ 7 aliliğindeıı: 
Akşemsettin mahallesinin aralık sokagında 106 metre murabbaı 

35 ada 8 parsel 12/ 34 kapu No. lu arsa Mukaddema talibine 560 lira
ya ihale eclilmiş ise de teahhüdatm ifa edilmemesinden ihalesi fesh
edilerek arsanın mülkiyeti yeniden açık arttırmaya konulmuştur. 
İhale 11-11-936 çarşamba günü saat 14 de yapılacat r. Bedeli nakten 
ve pesinen alınacaktır. İsteklilerin 42 lira depozito maklıuziyle sô· 
ziı geçen gün ve saatte defterdarlıkta kurulan komisyona müraca-
atları. ( 1492) 2-5121 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı : 

İııanlı aygır d ı.posu llirel törlü
ğiinden: «Telcirllağ» 

1 - Eksiltmeye l: · · ılan iş İnanlıda depo merkezinde yapılacak 
aygır tavlasıdır. Ke~if bedeli 20875 lira 75 kuruş olup muvakkat te
minatı 1566 lirad r. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. Eksiltme şartnamesi, mukavele 
projesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname, keşif 
cetveli, projeler. 

İstekliler bu evrakı Tekirdağ Nafıasında ve İnanlı deposunda 
görebilirler. 

3 - Eksiltme 20-10-936 tarihinden 8-11·936 tarihine kadar yirmi 
gündür. Teklif mektupları 9.11.936 tarihinde pazartesi güniı Tekir
dağ belediyesindeki eksiltme komisyonuna saat on beşe kadar mak· 
buz mukabilinde verilmis olmalıdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu krymet ve evsaf
ta inşaatı başarabileceklerine dair Nafıa Vekaletinden müteahhit • 
lik ehliyet vesikası getirmeleri lazımdır. 

5 - İstekli yapılacak işin fenni mesuliyetini deruhte edecek bir 
mühendis veya mimar bulundurmağı teahhüd etmiş olacaktır. (1470) 

2-5110 

Nafıa Balianlı~rındaıı: 
9 İkinci teşrin 936 pazartesi g~nü saat 15 de Ankarada Nafia 

Bakanlığı malzeme eksiltme komısyonu odasında 5786 lira mu· 
hammen bedelli 660 adet meyil 200 adet kilometre ve 460 adet mün
hani levhasının yaptırılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evra!-c parasız olararak mal- · 
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminatr 433 lira 95 kuruştur. 
1936 senesi için ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair ve 

resmi gazetenin 7-5-936 T. ve 3297 sayılı nüshasında çıkan tali
matnameye göre Nafia Vekaletinden alınmıs vesika ibrazı mecbu· 
l'idir. 

Eksiltmeye gireceklerin 9 ikinci teşirn 936 pazartesi günü saat 
14 e kadar teklif zarflarını makbuz mukabilinde malzeme eksilt· 
me komiı.yonuna vermeleri lazımdır. (1443) 2-5105 

Kiralık küçük daire 
Sarıköşk karşısında B. Mec

di apartımanında bir daire kira· 
lıktır. İki oda, küçük hol, ban
yo, mutbak. Görmek için içinde
kilere müracaat. 

Daima sabit 

------
İmtiyaz aahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri MUdüril 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

t iLL2 

Aıılcara ' 7 alil· @·inden: 
40 lira muhammen bedelli bir adet Berliye marblı o .. omobil on 

adet yedek malzemesiyle bedeli nakten ve peşinen alınmak i e 
arttırmaya konulmu~tur. İhale 11·11-936 çarşı.mba r,ünü saat 14 de 
Defterdarlıkta kurulan satış kom'syonunda yapılacağından iste'c • 
lilerin 3 lira dipozito makbuziyle söziı geçen gün ve saatte komıs-
yona müracaatlarr. (1493) 2-5120 --------

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı · 

inaıılı İnel~hanesi DireJL tö ·] ·· · 
ğünden: «Tclt:ir ağ» 

ı - Eksiltmeye konulan iş İnanhda yapılacak inek ahırlarıdır. 
Keşif bedeli 39339 lira 65 kuruştur. Muvakkat teminatı 2950 lira 74 
kuruştur. . . 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. Eksıltme şartnamesı, mukavel.e 
projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname, ke ıf 
cetveli projeler. İstekliler bu evrakı Tekirdağ Naf asında ve İnan· 
lı inekhanesinde görebilirler. 

3 - Eksiltme 20·10-936 tarihinden 8-11-936 tarihine kadar .20 
gündür. Teklif mektupları 9-U-936 tarihinde pazartesi günü T J-ır• 
dağ belediyesindeki eksiltme komisyonuna saat ıs şe kadar makbuz 
mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin b~ kı}•met ~e evs~f
ta inşaatı başarabileceklerine dair Nafıa Bakanlıgmdan muteahhıt· 
lik ehli et vesikası getirmeleri lazımdır. . 

5 - tekli yapılacak işin fenni mesuliyetini deruhte edecek bır 
mühendis veya mimar bulundurmağı teahhüt etmiş olacaktır. 

___ ... o_8_6~9>_.. 2-5109 ----

Havza Beled·ye Riyasetinden: 
Elektrik Eksiltmesi: 

ı - Havza şehri elektrik tesisatı Naf·a Y~kaleti~~en musadd~lC 
proje ve şartnamesi mucibince 14-10·936 tanhınden ıtıbaren 45 gun 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Eksiltme 27-11-936 cuma giınü saat 16 da Havza beledıye 
dairesinde müteşekkil belediye encümenince rapılacaktır. v 

3 - Tahmin edilen bedel: mevcut santral bınası ve 200 adet agaç 
direk bedeli hariç olmak üzere yaptırılacak lokomobil elektrik te
sisatı bedeli keşfi 14635 liradır. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır: Proje ve teferruatı, eksiltme şarl 
namesi, mukavele projeleri, fenni şartnameler, keşifnameler tef~r· 
ruatı ve saire olup istekliler Havza belediyesinde ve. İst~nbul ?~ 
Galata Selanik Bankası 4 üncü kat 67 numarada elektrık muhendısı 
Hasan Halette görebilecekleri gibi be lira bedel mukabilinde de 
alabilirler. 

5 - Muvakkat teminatı 1098 liradır. 
6 - İşbu arttırma ve eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapılaca

ğından isteklilerin arttırma şartnamesinde yazılı hususatı tama~en 
ikmal etmeleri ve teklif mektuplarını buna göre hazırlayıp vaktın
de belediye riyasetine vermeleri ilan olunur. (2311) 2-5103 

Anl<.ara Valiliğinden: 
Ankara orman müdüriyeti idare depolarınd~ mevcut bulun~n 

(40) metre mikap çam kereste (8870) kilo mahlut odun (570) kılo 
cam kömürü (46) kanat düğen (10) top kasnak (9) kağnı tekeri 
(70) balta sapı (2600) şim~ir tarak on beş gün müddetle açık ar• 
tırmaya konulmuştur. Artırma 5·11-936 .gün~ ~at 15 ~.e .. Ankara 
orman müdürlüğünde yapılacaktır. Talıplerın ıhale gunu .%7,50 
teminat akçeleriyle orman müdürlüğünde müteşekkil komısyona 
müracaatları ilan olunur. (1476) 2-5111 

BASTAN BASA 

.... -
İngiliz l(anzuk eczanesi labo. 

ratuvarlarında hazırlanan Juvan. 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabit renk üze_ 
rinde tertib edilmiştir. 

hurufatiyle pirinç çizgi açık . 

- ' 
DEGiSEN . 

PAViLLON 

24 TEŞRlNEVEL CUMARTESi 
AÇILIYOR 

HER GECE SAAT 10 a kadar Restaurant 

" ,, ,, 1 O dan sonra Kabar et. 

MUAZZAM ATTRAKSİYONLAR 

( 7 Singing Babies ) 
2 - lstekli~er şartnameyi görmek üzere her gün 

nat ~kbuzlarıyle 23-10-936 cuma günü saat (10) da 
lcotnl6yonuna gelmeleri. (1261) 
)fohs:nmen bedel 

ve eksiltmeye gireceklerin de 105 lira 82 kucuş temi. 
Cebecide Harta Genel Direktörlüğü Satın Alma 

ı-4818 

Lira Kuruş Cinsi 
1327 00 Matbaa hurufat1 

84 00 Pirinç çizgi 

Mikdarı 
Kilo. g. 
379,15 
2100 

İhale tarihi 

23/10/ 936 

Günü 

Cuma 

Saatr 

ıo 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Şartname;eri ayrı, ayrı yapılıt:ıı• Harta kıta erleri için aşağıda elCsiltme gün ve saatleriyle tnı.&<o 

hammen bede.nen y~ı!ı (3) kalem yıyecek açık eksilme ile satın alınacaktır. 
2 -:- İsteklıler şeraıtı aı;lamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat mak

buzlarıyle vaktmda Cebccıde Harta Genel direktörl üğU satın alma komisyonuna g~lmeleri ,(1212) 
İ!uhammen Mikdarı 

bedeli. 
Lira Kuruş Cinsi 
195 00 Zeytin yağı 
199 oo Zeytin tane i. 
ı40 O Sabun 

Kilo 
300 
500 
600 

teminatı M. 
Lira Kuruş. 

14 63 
14 25 
ıs oo 

İhale tarihi 

Z3/ı0/936 
23/10/936 
23/10/936 

Cünli 

Cuma 
,, 
" 2-4817 

Saatı 

13 
14 
15 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

KANUNDAN KAÇILMAZ 
Baş Rolde : 

SİL VlA SlDNEY 
'.Atki, Hissi, Heyecanlı nefis bir 

Macera 
ilaveten : Paramunl Jurnal ve 

Afgan Harbiye Vezirinin 
'Ankaraya teşriflerine a1d 

intibalar 

BUGÜN GÜNDÜZ 
ÖPUŞMEDEN YAT ILMAZ 

GECE 
FRANSA iHTiLALi 

Bat Rolde : 
RONALD COLMAN 

Ayrıca : Canlı Resimler 
Halk Matinesinde 

TUNÇ VÜCUTLAR 


