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ulh ve hak yolunda ku etli 

BB. Tataresko ve Stoyadinovi~ 
balkan anlaşması ve küçük 
antantın ulh ve emniyet 

politikasını anlattılar 

" 
et (AA) RMl a 

ıı ıl ırıyor 

Dtl ı akpm. dıt aflerı bakanı Yu· 

1oeıav a Bafbalcanr B. Stoyadı ı vtc 
,erefine büyük bar ııyafet vcrnı.. ve 
hl ıı aktı bır ka ul resın takı 

ını,tır 

Zıya etın sonlarına doc u Roman· 
yıt Ba•bakır. ı B fatar ko iılıJa(l akı 

nutku sö 1 mıttır 
Romıtn)a hUkum t1 adana Yu· 

goslav a BaJbak nını & 1 lamak b • 
nım açın kı m~tı olçulemıy ccek de· 

recede bu) uk bar aaadcttır O Yu· 
ıotlavyanm Sqvelrih lci, bıılerın saa· 
det ve emniycttıni dil cinin saadet ve 
emniyetınden ayrı owall clllftiatilema 
yecelı: derececle Wr -DfMt bidtla ilt 
ınonalek tlmise halde olckatu &ibi t .. 
tilrbalde .. •Ilı ........... tlldır 

lli'1etlerimb falhakaka mut• bi· 
ribirlerla ba h ıdUer TarlW.riain 
bOtla ıtiçlüklcrı aruuıda her ald mil· 
let de ayna hUrrayet ve adalet ideali 
ve eaerı içan daimi ıurctte müc:adelt 
ctmıtlerdir 

Bugun de akı memleket buıbır.ınt 

T RK. t GIJJZ 
Ticaret anlaşması· 

tasdika arzedildi 
"2 eylül l936 da Londrada lktıud ve• 

kileti müstq&rı B Faık Kurdotlunllft 
reblllfncle bulunan heyetimi~ tarlfın· 
dan fmaı edilen, ttirlr • lnciH• ticaret 
anl-.matı. tatldık edılmek ttsere Vekil

ler Heyetine aunulmuttur. 
Yeni anlapna Uma tarıhind n ıs gUn 

90Jlra mcriyete ,ırecelrtir MUddeta 9 
aydır. Müddetin hltunmdan Uç ay e
•el ihbar edilmedili takdırde böyle bir 
ihbarın yapdacalı tarihten ltıbaren Uç 
ıylrlr blr mUclde~ lnkıaaaına ar 

anlatma ~lyctte kalacaktır. 
Anıapuaya ..-but 11.Werden baflra 

rnüttebld ~ralhf ın emtluı Tikldyede 
IDerf um:unl ithal reJımindeD dahi ta

P''mla iıtifade edecektir. MUttehid kı· 
ralhkta ithalit üzerine mikdır ltıbariy
le tahdıd konuldugu takdirde TUrki 
yede yetiten iatihaal veya imal edılen 
emtiaya denk m amele yapılacalrtrr 

Kllring ika t raflı yap laııt ve ingl-
11& ithali .ıı.rmırı ıthal ettılı:leri tU~lr 
lllalları bedellenni tnıalterede tesı• 
•dilen tUrlr • ingillz klirang ofisine te• 

(Sonu ı inci •P-'-' 

dd 10pl•tttılernt4•• ''" 

ba lr b\llunmaktadır Çünkü •Y ı m f" 
terek be ef n clejlfiftlyen biı' ideal 
için m cad lede devmn ediyorua 

Kiifıik anınntln el birliii 
Bu hedef ve bu ıdeat, nizamdır, 

emnı ettar, ıuJbtur. 
Bb bu.._., w bu ideal ıpn. lrü

ç k antant ~erçeveei ıçincle Çekolloa 
(Sonu .S ınd u1l•d•) 

B. Van Zeland, 
ınilletin çoğunlıı
ğun a dayanan bir 
liğ kurulmasını 

isti:;or 

Jlılll im lıf hrulmaaııu llltlpa 
B. Va Zma4 

B 10 (A.A.) - 8. Vu Z.land, 
lyan" mebuslar mecllelerl dabW19 
encUmenltrindt mlblm tlJUI -,... .. 
ta bulunmuttar. 11.....U.yla, ı..,.. 

•bil .. milleda fOlıhlw ....... 
miltt bir tilin ~kkll .. I mtktafaı ''° 
mit n b nun ekonomik mınue...,ı. 
hürnyet ananelerlnla " imal hanffa. 
nrnın n lfeainln muha,.qum tıtmia 
edebilecek biricik fonDU1 ol utuau 
MSylemlftir 

B. Van Zeland memleketin halkçı
lar cepbeal. otorater r am ıibi lf ra• 
lr~an te elrHUere dotra sltmellnt 
mani olmalr için pre n ihtiyat te•· 
b r in ıtrnmıttt lt.Plll re~ırte ol· 
dutunu beyan etml,tlr. 

Belçika hüldlmeti. bu yolda Jap ıa. 
calr her tiirlll tetebbblen mani olma• 

(S .. J. lhld ..,, .. ) 

ADiMi%, ANDIMIZDIR 

Milletlerarası bo
ğazlar komisyonu 
çalışmasına niba-

• yet enyor 
Cenevre 10 (A.A.) - Millet• 

leraraaı Bolular ııoaıısyonu reisi, 
Montr~ mukaYeleai mucibince ko• 

miıyonun ıtleri bunda• b&yle Tür
kiye tArafınclan ıörUleceii için, 

komııyonun çabpnaıına nıhayet 

Yermeyi kararlaftınlıi•da• Mll
Jetlec cemiyeti genci eekreterlnl 

haberdar etmiıtir. 

Elektrik işleri 

ll f..:VLOL 1936 UM 

Son haberler üçüncü 
saylamızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Na yonal o yalist kongresi 

B. Hitler; alman ekonomı ınin 
temellerini, sömürğe ihtiyacını 
ve rejimin otorite prensibini 
izah etti ve mükayeseler yaptı 

Nuremberg, 10 (AA) - B Hıtler, 

dtin 11bah ıöylemif oldutu nutkunda 

Almanya'ru~ sömUrcelen aıd ıatelrlen 
nan haklı oldutunu memleketin fakır ol-

maıı ve ham maddelerı tedarık etmek 

1 
ı..endaaa ıçin hayati bır aaruret olma11 
noktalanndan labat etmeie çal1fDUftır. 
lılumaileyh, alman -hatallt ve mamulib-

tüd • • re ı 

nın ucu fıttla ıt tılmasının aakınalmall 

kabil olmayan ıthal t içın dövı tedaıık 

etmek aruretı den ıl ri gelme tc oldu-. 
tunu bıldırm tır 

Calısma talimatname i 
~ . Rakan

dildi lar Heyetince kabul 
yr r kan n a kurutan el Jctnk 

tüd ularcaa ununun l a l 
mad a mucibin ile d Y ki U ta• 
rafından buırlanarı dahall tabmatnamt 
bakanlar heyetince kabul edilmiftir. 

Talunatnamqre ıôre, ıc1arenın bUtUa 
mumnelelerincle 2819 No. b kanun mucl
blDce ticari uaullere ıöre ldan olunur. 
Bu idarenin IUflyat vıe muametttı mu. 
••ı umumiye artırma. elmlltml n 
Uıalı bnualarma ft ..... 1 ,t ...... 
tın Yiıe ve mun• • ııi• dW delilclir. 

E. 1. ıı: ı-.ıın'a faaliyet menuu 
aıemleketın her tarafına bol ve ucı ı 
elektrik wenMJi temilı ıçin edWler 1ap• 
--"pjeler llMua..ktlr ....... 
ı recell lflerlll ... l•len ~ır J 

L Memlekette meYCud olup enerji ı .. 
tihsahne tatil• ıu kunetlerile macka 
kömilru ve lla:rıt ııbl Mir eaıet'}i menb • 
lan ~iade etidler yaparak bunlarclaa 
elektrik elde etmete en elnrifli olan• 

lann• tnbat etmek. 
b. MemlelılO&ia ılektrilrlendiriJmealnl 

temin "in llsllll olan bü,uk untralla • 
rm meYkilerinl tayin ıuretile ,.Wrlere, 
kaubalara. f lbrilralan. madenlere. et .. 
ınlryollarına. çlftlilden 1bım olan elek• 
trik esaerijlioltl ee Mooomik bir fildi• 
de temin ıuredni .....U •• rantPillte 
hetaplan ,..-ıc. 

c.llil_.... ... ,ı ~ra 
eıektrikltlldird kmııınlarmı bUır1amak 
W bu pro11•IM D&oibbace teail edlJ .. 
celr fabrikaWU' eosıl bakamadan yer• 
leriain tablli a.ılırlrmda mitalea beyaa 

etmek. 
d ıı:ıektriiiD _... ıttlli faidtlerl 

...;.ketin her tarafına yayabilmek lçla 
mcmlıekete llkUID&t olan elektrik mU • 
laendialerUı fen memurlarınm •• Ultae 
lann yetitlrilmell lauuaunda takib edl• 
lıeeek uaw llt yapdacak tedrilat proı • 
nmları baltknlda mütalea bepn ıt111ıellt 

e. llaaltbtte meın:ud ohap, beledi,.. 
...... 1mt1,..aı ......... WJ9 hlllUll 
........ ... .... tefti ..--1 .. 
rinia ......... ftliJ•dedal tetbit ili 
19tatildldtdltl ,., •• 1ı. 

f. Slektdlr .-.rallanaıa maliyet .. 
•tlf .....,..... tetkik etmek. bwılana 
.... ,... ... ftdmll pllflP ........ ak. 
lanm koatrel qlırık, ileri memleket
lerdeki bu Pbl lmrumlarm wrlmlWk • 

' ltrU. mu1ı:a,... etmek, "' antralları • 
mum~ artannak için bUkametçt 
alllllC8k çareleri 8nftmnak. 

Bqlla mncıud untraUar Mklanda 
B. !. & !danel a1'bdar firlcet •• ,. 
dainlmlela laer neYi malGmat almq• 
..WUyettılr4ır. lteadl Yll•tulle taia 
edileoek UDtra11ar baklanda bu madd .. 
ala laOlmdlntl cloinıdan clolruya tatl>Uc 
eder. 
ı Elektrik IMfjtal liHrine konukmaf 

••siler whlr .... ...._ 71,....k, 
iL Elektrik nkhl, allt" ffnat&" _,_ ........... .,.... KaDI.-

ter 

ı ve hal· 
kın ıbtayaç v m nfaatl rıne daha u ıun 
bir kle koyabılmek açın mem1 kettekl 
elektrik ücret tarıftlırı Ukkıada ttücle 
ler Japmak. 

j. Yukarıda yuılı iflerdm bitir• ıktl• 
•d veklletinden IOl1l1aa elektrik itleri 
laaklmıda tetkikat yapmak 

lr YukarKlakl bencllerdı 1uılı .iflerln 
bat1nlmuı için bütün vestlraları n ma• 
1Cınıau hazırlayıp toplllUk. kollıbl • 
yontar n kUtUpane vncude plrmtk, 
her tllrlU lbat ve amal tetkikler " teoe 
rGbtler ,..._. "' bualan ,., ık IPı6 

,, ... ı. llHI .. ,, .. , 

ISPA OL 

yl ianin politılcı mı 
ul•t•n B Hıtler 

B Kitler, evveli Almanp'nın tef 
te karp mücadele etmek ~ urf 
ol .. •ulbta ı•JHtlerdtD ......... 
dr 

Diler devletler, Almanya'.ya ıikı ... 
f UI bqına Ol\ bet ua yirmi mllll ,.... 
toprai• malik olduklan halde .. rııeu. 
ulll blbsedebilirler. AruUerinin laucltlft 
ilinde toprak ham aaadclelerln hepallıl 

,, ... s. 111C1 ıqt••> i 
~ 

IHTILA.l"I 

Alkazarda çarpışmalar 
devam ediyo 

HilkUmet kuvvetleri bu cephede ilerlemektedir. 
llMıW ,il (A.A.) - Toledo a..rt ... 

• UlllÜ ı ....... ataa u, &il tanare. 
bpMJa IMCRr edilmlttlr. 

llat 22 de Alkuar uraymdan b1o 
yUk alnltr yilbellyorclu. Vt kunetll 
projtktkltr yardımı Ue topçu lruned 
durmadan bombardımla tdi10rclu. ... 
bahleyln hUldimet, lalltrin Alkuut 
terketmlf " kalı ~aulald ••lere 11-

lmmıt olcluldarrnı Uln .eylemlftlr. HU· 
kdmet taraftarı kıtalar lıllerln kaçma· 
UDa mani olacak tedbirleri almlflardır. 
Toledoya sltmelrtıe olan bUtUn yollar 
tutulmut bulunmaktadır. Bir:'i~k oto
mobillerle Toledo ıambonuau taPiye 
isin Wlcum kıtalarr plmiftlr. 

Barlldona "-elenler 
MadrU, 10 (A A ) - Bar11lon h&r-.. 

biyt balraabiı emdne UOO mlliı ı 
1000 li.U muhal• •lmlftir, 

llaclrlcl. 10 (AA.) - Havu ....._. 
Wrtala WWU.iint &lre. Talanra • 
Deltaja Olpbılincle ıt) .WCCtnetlt f11t 
mlftir. 

Bapumarulan AekeMlo'nua bildi.
dili• itin. lılHdwt bnedıtd .... 
helerini •I• n eola dotra ...,..._ 
•itler •• bu ıuretle ~ cenahta llalec 
leller elinde bulunan Arenoa • lan " 
Ptdroya dotru yUl'mlktıe olaa Sil 
kolu ile irtibat temin eylemlflercllr H 
kilmttfl kıtalar cepbcllnln -&dıl aı.
n • Dt1Nd01 urtlanna ve &btlr tarafC 
tan Aledandette Lavana ve Puerto • 
Ban • lnttnte k8yUne kadar uen.•'-

(Soau J. ilaca uylaaı) 



SAYFA 2 

H~IR 
' 1 \ ŞE:VIQrEN 

'mıı--ı-----~ü RA;z 
Hai!ırmak 't' ) azmak 

"Es1f iler alayım! .. .'' sokaklarımızı dolduran türlii ~cslt>r<lcn biridir. 
Bizde olduğu gibi birçok memleketlerde müşrenn111 ma, alırken ve satıcı
nın d mal sararken gözlcrinın görmesi ve hele kulaklarmm işitmesi la-
2ımdrr. 

Amerikada eski püskü alıp satmakla geçinen bir tacirin gazetelerdeki 
ilam: "ESK}CJ ŞARLO" eski esvab, çamaşır, şişt!, gaute, bak11 ve saire
nin libre ini bir renre alır. Telefon: Market 6280" 

llfıncılığın faydası111 Amerika eskicisi dahi anlamıştır. 

,,,;---..._ 
......... 

-

Dargın bir çift gczmeğe gidiyor 

Ruperı Broolce'ü ziyaret 

lngiltere kıralı haşmetli Edvard V/11, Çan:ıkk11le boğazıntt girmeden 
evel, Sldros isimli küçük bir yunan adasına uğrryarak keçi yollarından 

tepelere kadar tırmanmıştır, ve brz zahmetli seyahat, adanın güu/Jiklerini 
se_yretmek ~rin değil, 1915 senesi 23 nisanında ölen genç bir ingı'liz §8İri
mn oradalrı mezarını ziyaret için yapılmı§tır. 

Şair Rupert Brooke, 1914 yılında Flander cephesinde harb ederken 

"ölecek olursam" başlıklı bir tiir yazmış ve bu şiirinde de "gömüleceğim 
yabancı tarla, ebediyen lngiltere olacaktır'' demişti. 

içine erkenden bir öliinı sızısı giren bu genç şair, ora.da ölmemiş, Geli· 
bolu cephesine gönderilirken gemide kanı zehirlenerek ölmü§tü. Arkadaş
ları da onun cesedini alıp Skiros adasının yüksek bir noktasrna gömmüş
lerdi. 

Edvard VIII. Fransa'da Vimi köprüsünde bir Kanada abidesini açar· 
ken bu genç §ahin yukarda söylediğimiz ml!iramı okumuftu. Bu sefer de 
lstanbufa gelirken "münzevi ad~mn tepesini ebediyen lngiltere haline 
koyarak yatan şairi ..• " hürmetle ziyaret etti. 

"Büyüle imparatorluğun piyoniyesi olmak terbiyesı"'' ne yeni nıisallar 
:katmak her ingiUzin vuifesi değil midir~ 

Diplomatlık tıe kadmlık 

Sovyctlerin Stokholm'deki elçisi Madam Kollontay geri c;ağrrldrğm· 
danberi dünyada tek elçi kadın olarak Amerika Birleşik devletlerini Ko· 
penhag'da temsil eden Mrs. Ruth Bryan Owen de geri çağrılmı§tır. 

Çok zengin, iyi tabsı'J gormüş, ana ve batta biiyii.k ana olan Misis 

Bryan'm elçilik gibi tam istiklal istiyen nazik bir vazifeye tayini lemi· 

nistleri "gördüniJz mü, kadınlar elçi dahi olabilirlermiş!" dedirtirlr•n se

viverdiği Danimarka muhafız alayı yüzbaşılarından Rhode ile evlenince 

Mister Roosevelt tarafından derhal geri çağrrlmı~ır. 

Kadın, diplomasi Vf' sevgi; bu aç kelime yanyana gelebilirse de ... 

l;on(.fra'nm sev 'ilui lı.asta 

Seldz saat durmadan dans ettikten sonra sabah olurken düşüp bayılan 

ve gotürüldüğü hastahanede bir türlü kendine gelemiyen meşhur ingiliz 
dansözü ]essie Matthews'nın sıhati bütün lngı"ltcreyi alakalandırmaktadır. 

Bu sarışın, güre/ ve çevik kız harikulade bir balerin ve pek tanınmış 

sinema yıldızı Gingcr Rogers ayarında bir ayak oyuncusudur. Londranın 
evgilisi yatağında sayıklayıp durur ve bütün lngiltereyi dü~ündürürlen 

Ginger Rogers de, neşrettiği bir makalede. dansözlüğü şöyle tarif ediyor: 
"Eğer bir boks maçında yumruğu yedikten sonra yere yuvarlandınız ve 

hakem sayarken "on'' demeden önce ayağa kalkmanın ne demek olduğunu 
6irendioizse dansözlüğe heves ediniz." 

Sanat; sen ne güç §eymişsin! 

• •• • •• GVNLtJK TAKViM 

23 Cemazelahır 1933 

29 Ağustos 

Hıdrellez 

1352 

129 

11 EYLÜL 1936 CUMJ).. 

- Halk fırkasının resmen teşekkülü (923) 

- Balkan tütun kongresi 1stanbulda a ıldı (933) 

- Burısanın kurtuluşu (922) 

- Ankara otomatik telefonunun on birinci yıldö-

l 
Güneşin doğması 5,36 nümü 

- Yeni türl[ harflerini öğrenmek için memleketin 
Güneşin batması 18,27 her tarafında sıkı faaliyet devam ediyor (928). 

... -.....---------------.... ___________ .. __ 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

B. it ha tın 
duruınu 

lıi 

İstanbul, 10 - B. Mithat Alam'ın 
sıhi vaziyetinde, hfila bariıı: bir salah 
e eri yoktur. 

Hukuk tahsil müddeti 
uzatılıyor 

İstanbul, 10 - Hukuk tahsilinin 
dört seneye iblıiğı için bugün üniver
sitede Ankara hukuk dekanı, İ!ltanbul 
hukuk dekanı rektörlüğünde toplan
mışlardır. Kararın bir iki güne kadar 
\'erilmesi muhtemelclir. 

Mimarların bir dileği 
İstanbul, 10 - Mimarlar birli~i be· 

tediyeden Ankarada olduğu gibi lstan
bulda da kalfaların plan yapmalarının 
menini istedi. Belediye tahkikat yapı-

yor. 

Gazi köprüsü ınşaatı 
htanbul, 10 - Gazi köprüsünün be

ton direklerinden birinin ltmldı~ı ve 
inşaatın durdu~u hakkındaki haberleri 
~c:lediye tekıib ediyor. 

Bir kaza 
lstanbul. JO - Akaarayda bir kam 

yon kazası oldu. 1 l ya larında, Kemal 
adında bir çoeuk kamyonun altın

da lcaldı ve öldü. 

İstanbul, 10 - Bugün Kurtuluşta İ· 
ki tramvay araSlndan geçmek iıstiy~n 

bir otomobil i.ki tramvayın arasında 

kalmış ve otomobil parçalanmıs.tır. Nü
fusça kayıp yo tur. 

ı.Jağvoluııaıı ikmal 
m ktehl ri 

Ropa, tskiJip, Karaman, Osmaniye. 

Simav, Ünye, Zile, A.khiısarda Ali Şe

fik, Ayvalık, Bartın, Bergama, Biga, 

Develi, Dilz.ce, Edremit, Gelibolu, Si

irt, Elbistan ikmal mektepleri Jcaldm

larak kültUr ihtiyacına iyice cevab ve

recek olan orta okul derecesine çıkarıl

mışlardır. Bu okulların henüz öğret

men kadroları tcsbit edilmemiştir. 

Kültür bakamnm Ankara)l3 dönü ünde 
bu husus kararlaştırılacaktır. 

Bu yıl yeniden açılan 
O•rta okullar 

Yurdwnuzda tahsile olan büyük ;ır

zuyu iyice kar~lıyabilmek için Kültür 

Bakanlığı yeniden orta okullar açmış 

ve bazı yerlerdeki ikmal okullannı da 

Uiğvederek orta okul haline getirmiştir. 

Bilhassa 1stanbulda yeniden açılan or
ta mekteb adedi ltıdır. Diğer altı ye. 
ni orta okul da Anadolunun muhtelif 
yerlerindedir. 

İstanbul §ehrinde açılanlar Bakır

köy, Fatih, Süleymaniye, Beykoz, Üs

küdar, ikinci ona, Kasımpaşa, ona o

kullarıdır. AnadoludakiJer Çorlu, Ban
dırma, Bafra, Muş, İnebolu, Karaköwe 

orta okullarıdır, 

:··························· .. -··························: . . 
~ Ba l{.anlaı· ve i 
~ Tüı· ük ~ . . . . . . 
i Arkadaşımız Yaşar Nabi, Bal· ! 
İ kan memleketlerinde yaptığı eya- i 
! hatin intibalannı güzel bir cilt ha· i . . 
i linde neşretmi tir. Balkanlarda ya- ! 
: şayan türklerin hayatını anlatan ve : 
ı : 
: göç meselesini tahlil eden bu 260 : . : 
: sayfalık eser ı lira fiatla satılmak- : . . 
! tadır. : 
~ Her kitapçıda bulunur. İ 
: : ·····································•···················· 

-------

'r~·R iYE - illAı 
Pek yakında bir heyet 

Tahrana gidiyor 
Pek yakında Bolu mebusu B. Cemal 

Hiısnü Talay'rn reisliginde bir heyeti
miz 1rana hareket edecektir. 

Heyet, Tahranda, Türkiy~ - İran ti· 
caret muahedesi ile baytari, ikamet, 
gümrük mukaveleleri esaslarını müza
kere edecek ve transit yolu hakkında 

alınacak tedbirleri görüşecektir. He
yette muhtelif vekaletlerin birer mü
messili bulunacaktır. 

Türkiye -·İtalyan ticart 
anlaşması 

Türkiye - İtalya, ticaret ve kliring 
anlaşmasının 20 temmuzdan itibaren 
üç ay müddetle temdidine dair olan k • 
rarname Vekiller heyetinden çıkmı ve 
gümrüklere tebligat yapılmı ır. 

Tasdik edilen notalara nazaran, l
ta1yaya takas yoluyla gönderilecek türk 
malları mikdar itibariyle hiç bir tah
dide tibi olmıyacaktır. 

Bedeli kliring kanalı ile ödenecek 
mallara gelince, bunlar için, 1934 se
nesinde yapılan ihracat mikdarı esas 
ittihaz olunmuştur. 

Husust takas mevzuu olacak m lla· 
n gösteren llsteye buğday da iUi.ve O· 

Junmu tur. 

öğretn1enlerimizin 

o kovadaki 
tetkikleri 

Moskova, 10 (A.A.) - Tail ajanın 

bildiriyor: 
Türk mualimleri, Moskovadaki ted

ri at müesseselerile kültür enstitüleri· 
ni gezmişlerdir. 

Türk muallimler heyeti .kimya ens
titüsü ile politekniki de ziyaret etmiş 

ve kendilerine hediye olarak politek
niğin tedrisat kitabları ile enstitünün 
atölyelerinde yapılmış olan rnakinalar
dan hediye edilmiştir. 

Türk muallimleri genç piyonyerler 
evini, musiki orta mektebini, Sovyet 
hukuk enstitüsünü ve muallim orta 
mektebini gezmişlerdir. Türk heyeti, 
aynı zamanda Leninin me.zannı da zi
yaret ederek bir çelenk koymuştur. 

Akşam Moskova sovyetinde bir ka· 
bul resmi yapılmış ve bu kabul resmi
nin, kültür halk komiseri Bubnov, Tür· 
kiye büyük elçiliği erkSnı, Moskova 
Sovyeti başkanı muavinleri, dış işleri 
ve kültür halk komiserlikleri erkanı ve 
Moskova mektebleri direktörleri hazır 
bulunmuşlardır. Bu kabul resmi cana· 
sında, Moskova Sovyeti başkan muavi
ni Melbarde ile türk muallimler heyeti 
ha kanı Rü tü ara ında nutuklar teati 
edilmiştir. 

Türk muallimler heyeti, çocuk ar• 
tistik terbiyesi rmrke.z evini de gezml , 
orada heyet adsına çocuk resimleri 
scrıtisi, kukla oyunları ve saire göste
rflmiştir. 

Sözüıı geli i 

de geni letilmiştir: 
:ı• ,, 

4 ı 10· lu ,ı 0t lı" 
ı - Halılar, seccadeler. ;rı (( 

ayak halıları, kilimler (l<• tabii ı 
. f •ktt11 mamen yünden. tı tı 

suni ipekten). 
2 • 'Gül yağı. eıtıİf 
3 - İşlenmiş veya i len: ırıac!dt)ll 
4 - Nebati boya ve ~yekltfr 
5 - Tıbbi nebatlar, S4ç 

fi ve yapraklar. ıııııf til 
6 • Yaprak tütün, kıyı 'İ 

gara, 1.k0ua 
7 - Şaraplar. likörler, 3 

ve esansları. 
8 • Afyon, t~ıet 
9 • Taze rneyvalar ve • .,ı yfl 
10 • Keçiboynuıu, ınefe 

buğu ve ekistrclcri,. datıte~ 
ı ı - El immelerı ve 
12 - Kur~ sebzeler, ft.~ 
13. Mcyva ve scbıe ı1tol1 

mcleri ve usareleri. 
14 • Yumurta ve toıu 
15 • Süd to.zu, 
16 • Sınai balık yağları 

17 • Bal, .Jf 
18 • Mclaslar, cJ!lİf"' 
19 • İşlenmi ve ı. lenJil 

ve oniks, rıı) 
20 - Keten, kenevir <~:) ıcıabllr" 
21 - Kaplumbağa (derU .il' 

lık derisi ve balık puııarrdiğer sısı· 
22 - Kurutulmuş veya ., . Af 

. · balı,.. ,,.. 
le muhafaza edıhnı§ (si1'1ıı 

23 • Balık yumurtaları 
dahil). 

24 - Pamuk. •'ı;besi, 
25 - Pamuk tohumu ktı .,.e iJl 
26 - Çekirdeksiz ü:ıUın ,1ar 

maada her nevi kuru ıneY" içi lı', 
• • ce-ıiı ı 27 • Fındık 191 ve bult5ı1 

de bilumum kabuklu ka 

meyvalar. 

28 - Kitre . ağ'· 
29 - Zeytin danesı ve Y .,; 

30 - Hububat. ı·rillg · -" • l< 1 ·tv .. 
Merkez bankasındakı tU!ıc tı ~ 

lehine tevdi edilnıi oJafl gırdill ..ıf} 
bu anlaşmanın mertyete rast ııo'",ı 
te bankada aold otarak ~:ı,rıt'd"'ıı' 
müttehid kıratlık atacııkğına tt~ 
hangi birisinin bu ataca .,.er' ~ 
den mikdarının tamaınını Jı.tP f .. ~ 
mınr anlaşmaya merbut o ae , ~ 

alı ]iste ıf.dl 
dercedilen 4 nuınar ut>aY,ıs ~ıd 
yed tUrk emtiasının ~a 

1 
,,,uıte ol 

}anılmasına ve bu eıntı y usı'de 
ralhğa ihraç etmesine tn ..ı 

1'3"' 
caktır. .. ıcıs1ar• . ıtl 

Yapılacak bUtUn ta datııl 
Ukumter 

de meri ut\lumi h eti 
lacaktır. ıaralc ı1' 1 

İthalat liarşılıkh o a·te''tt 
'k e ı 

hadetnamelerile tcvsı 

''BEY ANI HOŞ 
ı ngiltere kıralı Seki

zinci Edvard'ın 1stan· 
buJ'da nasıl karşılandı
ğıru gösteren resimlere 
bakıyorduk. Bu resim· 
lere büyük bir alaka 
gösteren ve elindeki İs· 
t.anbul gazetesinin yaz
dığı resim altlarını biz· 
den evel okuyuvermek 
istiyen bir orta mekteb 
talebesi, bir satır Uzerin
de durakladı ve ısuratmı 
buruşturarak sordu: 

- "Beyanı hoş amedi 
ederken,, ne demek? 

Bu dört kelime İıstan
bul valisi Muhiddin 
Ostündağ'ın haşmetli 
miısafire saygılarını su· 
narken çekilmi~ bir res-

i 
minin altındaydı. 

Araları esreli Uç fars 
kelimesini yanyana di· 
zen bu tetabulu terki· 
bin manasını, dilimiz 

döndüğü kadar, çocuğa 
anJatmağa uğraştık. Bu 
çocuk, mektebte "okuma 
kitabı" nda Falih Rıfkı 
A tay'ın "Karagöz" fık
rasını okumuştu. 

Fıkrayı bilirsiniz: Bu 
güzel yıızıda ha1k dili 
ile konuşan v halkın 
sağduyusu olan Kara
göz'le Enderun kafası ile 
dü~ünüp divan dili ile 
lfıgatler paraJıyan Haci
vad karşılaşır ve onun 
acayip dilinden örnek· 
ler gösterilir: 

- Ben bendeniz, ben 
halci pay iniz ••• 

Orta mekteb talebesi
ne öğretmeni bu iki tür
ıu konuşma arasındaki 
farklar da açık ve uzun 
anlatmış, öz tilrkçenin 
değerini öğretmiŞıtir. 

Belli idi ki çocuk, bel-



11 ~YLU L 19J6 CUMA 
• 

- tı uaım rtlı Piyer 11 . itı 
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HABERLER 
SOYYETLER BlRLICl1NDE: 

llulım;,, t•e Ilı ilwf lwhlmıdal.-i 
ınlıliilmt 1'<ııJ(Jtıldı 

Mo kova, ıo (AA) - Ta aJ n ı 
bildırıyor Mo kova ga etclcrı Ş ı-
da t h beri n retmektcdırlcr 

Sov}cttcr bırlı~ı muddcıumumılı i, 
ı 2 a u t t Moskovad gorul n 
Tro kı t - Zın vıt"vı t tedhı ı t kı
latın n muh keme ı ırasında Buh rın 
ve Rı fun da kcndil nnin canı) anc ve 
irucak rane h rekctlcrdc u ve}n bu 
der ccu medh ldar olduklarına dair 
ba ı uçluların söylcdiklcrı sö ter u e
rine çıt n tahkıkatı bitirmi tır 

Muddciumuılik. Bulıarin ve Rikofun 
ith mı idn hukukı cbebler bulamamış 
ve 1 undan dola} ı tahkikat artık kapa· 

tılmı t ır. 

SON DAKiKA: 

AVUSTURYA'DA: 

Aı•sulllr)cr f.:Cı:::.etdninin Almmı

~ " lınklmıda y<!zdılıları 

Vi}ana, 10 (AA.) - Vı} n v li 

n u vıni Fr-ıt lahr, bır mekt bunda u 

tırl re> ı}or: 

"Ba ı g t lcr. nkı 1 l temmuz 

m vcud de ıl ve Atma a ıle ol n mü

n b t norm 1 h le girmemiş gıbi bir 

lı n kul alnı} orl r ve Almanya h kkın· 

da t hrikcdıcı h herler ne rediyorlar 

Bu hal hem 11 temmu anlaşma ına, 

hem de iızerınde ısrarla durduCumuz 

almanlıgımııa muhaliftir. Avusturya 

Almanyaya muhalıf bulunamaz. Gaze• 

tclerin tahrir heyetten bunu antama· 
lıclırlar. 

Ingiltere kıralı Majeste Edvard Vlll. pazara 
kapar Viyana'da kalacak .. 

Vıyana, 10 (AA.) - lngiltere kı
ratı Edvard. muhtemel ıurctte. pazal'
dan sonraya kadar Viyanıdı kalacaktır. 

Sabık ispanya krrah Atfonsun bu 
cınad Viyana clvarnda bulunması, İn· 

glltere kıralı Edvard ile sabık ispanya 

kıralı arasında bir mülakat yıpılacaf ı 

pyialarını do~urmuştu. Bu pyiılar, 

hiçbir taraftan teyıd olunmamıttır. 

Sovyet ordusunurı hava manevraları 
Movkovı. 10 (AA.) - Tas ajansı nin inıti ancak 7 • 8 dakika ıurmlit ve 

bildıriyor: 
Beyaz Rusya ıuel dairesi lcıtaatınrn 

manevralarında buyük bir bava muhare• 
beal yapılmıt ve bu muharebeye aeri 
bombardıman uçaklırlyle avc..ı ve hU
cum tayyarelerı ittlrak etmltJlr. 

Tayyareler, 170 kilometre meaafe 
katetmek suretiyle dllfmanın cerilerinı 
yetiımiı, 150 mltraly& ve ı 8 topla mu• 
aııam bir botaltma ameliyeıi yapmış· 
tır. Ta)'yareden t ZOO den fazla klmse• 

çok zor olan bu it tamamen ıUel plina 
göre cereyan etnuttr. ParatUtçülcr mit
ralyöz ve kanuılarla mUcehhez olarak 
inmiılcrdir. Hemen hemen ayni saman
da toplar da indirilmiftir. 

MUdafaa komiseri marepl Vorotilof 
bu parlak ameliyeyi takdir ve lttirak • 
denlere tetekkUr etmi,tir. 

Manevralarda haz:ır bulunan yaban· 
er ıUel heyetlerin adları Voroıilof'u teb· 
rik etmi \erdir. ' 

General Rydz - Snıigly V arşovada 
Varşova, 10 (A.A > - Ordu genel 

mUCettışı general Rydz • Smigly, bu· 
gUn öğle üzeri Varşovaya dönmu,tur. 

Polon} a hududundan itibaren gene
rala bUyUk tez.ahurlcr yapılmıştır. Ge. 
neral, demiryolu Uzerindeki bütün bil· 
yuk istasyonlardı ve tehirlerde re men 

eelamlanmı,tır. 

Generali hamil tren Varıova> a gi-

rerken kiliaeler ~anlarını ~almaya baf

lamıtlardır, Bu mUnascbctle Var§Ova

nın bUtun caddeleri ba} raktarla dona· 

tılmr tr. lstasyon civarı halk ve muh

telif heyetlerle dolu idi. General, tren· 

den inerken, ba bakan, drt itleri ba

kanı ve diğer hUkUmet aıbr tara(ından 
aclamlanmrştır, 

Milletler Cemiyeti ekonomik komisyonu toplandı 
Cenevre, 10 (A.A.) - Milletler ce• 

miyeti ckonoati komiteıi bugün millet• 
lerarur ekonomik munasebetlerin bu
cUnkü durumu hakkındaki genel muza. 

kereyi bitinnittlr. 
Avusturya. Macariıtan, Lehiıtan, 

Çekoılovakya, İngiltere, Franu ve 
Sovyetler birlifl delegeleri aöz almıt-

lırdır. 
Toplantıdan aonra ne redilcn teb· 

Uğde, bUtUn delegelerin en buyUk 1:0~ 1 
lufu kontenjan Ye döviz lcontrolu ıla
temlnde buldukları bildirilmektedir. 

ltlerin normal otarak tekrar baflamuı 
ile milletlerarı11 aıyaul dunun arasın
da ıılu bir mUaatebet me•cud oldufun• 
da delegeler mUttefiktlrler, Bu durum 
baki oldukça iflerln tekrar batlamaeı 
imkinıızdır. Bazı hatlbler, tecim mB
cadeleılnl canlandırmalc için tedbirler 
alınmak auretiyle ön ayak olmanın e
konomi sahasında en ehemiyetU yeri 
alan memleketlere aid oldutunu blldlr
mi,terdir. Bu istikamette tahakkuk e· 
decck her anla,mı genel durum üzerin. 
de mUsaid bir tesir hasıl edecektir. 

D· ba tİ 11 vali İııİn ·öyJedikJ rİ 
Sen Set>utıen, 10 (A.A.) - Sen Sc· 

baıtıf'n valısı B .Ort ga, Havas muhabi· 
nnc beyanattı bulunarak b sk'lı nasyo· 
nahat mcbu lardan B lrru1onun dun u
mumi nı am ve asa f komıa n ta> ın e· 
dılmı otdugunu aoylemi tir. Kundaktı· 
larla n tçılcrın tchdıdlerıne a ım· 
k ra e m kabete cdılmektedir. 625 re· 
hıne baak'Jann hımayeıi altında Bılbao'
ya. cvkedılmııtır 

Asiler Madrid yolunu 
Burgoı, 10 (A A.) - Hava aJansr 

muhabırinden • Naayonaliıt kuvvetler 
kumandanlıiı Madrld yolunu açmak i· 
çin pek yakında Talevera • del • Tajo 
cepheıinde kati hir taarruı hareketi 
yçmak dilt'lnceslndedir. 

Naıyonaliltlerln albay Yaguenin 
kumanduı altınclA bulunan kuvvetlerin 
yapmakta oldukları harekitın fcvb
lldt ınUhlm olmuı, ıeneral Franko Ut 
ıenerıt Mola'nın pzetelere fada taf-

Buk'lar, bu nakil keyfıyetinc muha· 
lef t ettıkleri takdirde ateı açacaklannı 
mUfrıtlcrc tehdld makP'l'lına hıldırmı • 
lcrdır. Nasyonalistlerin tay) areleri ta
rafından atılan beyannamelerde tchrın 
1runun akibctine ~ •r maması için baak 
Jı nasyonalı tlerın anarşistlere karşı f • 
eab<den tedbırlcri alacaklarını tahmin 

etmekte olduklarından dolayı taarruzla
rının tehir edileceği bUdirilmelctedir. 

..,, 
açmaya ugraşıyor 

ıilit vennemclerinl intaç eylemektedir. 
Bundan bır ay evet Merida, Trujel

lo ve Navainoral olarak tıhdid edilmlt 
olan cephenin hahhazırda Guadeloupc, 
Talevera, Arenaa ve NavıJperılin ilerl
ıinde olduğu b!Jdirllmektcdir. 

Son günlerde hUkUmct kuvvetlerinin 
bu cephedeki nevmldanc mukabeleleri, 
Tajedeld ordu ile ccnubt Avllada)d Ol'" 

du aruındaki irtiıbatı kumet~ lıtlh· 

daf edi vordu. 

8. V cı11 Zelaııd, 
11ıilleti11 çoğunlu
ğuııa dayanan bir 
liğ kuı-ulınasını 

i~tiyor 

a 

lesıııı a mı 

Dış Si) ttcn b lh c len B V n Zc· 
lı:ınd mcınlrkctı asabı) ete k. pılmak te

ma' iıtundcn t hzır rtmı tır. 

Mumaileyh, demı tıı kı: 

·•- Bı hiç hır ıaman h rlıı anırt 

ymıyaca ız. Biz, sh a etimi t her
hangi bir blokun iyasetine tabi Jnlcnıli 
niyetinde değıllz.,, 

Hatib, memleketi ve parlamentoyu 
kendi siyasetine yardıma davet etmek 
suretiyle IÖzlerıne nihayet vcrmıı.tır. 

ISPANYOT.1 
IHTILAl.1l 

(Başı 1. inci sayfada) 

hUkUmetçı kuvvetler arasındaki lrlba • 
tr keımeye çalrtan bl kolların ilcrle
meıinl imlclnıu: lulmı tır. Ayrıca yeni 
torçu kıtalırınm tekıifine de çılıtrl· 

mılctadır. 

s •. ,. S••lHuti) en boflllıılı) ar 
Sen Seb11tiyen, 10 (A.A.) - Havaı 

muhabirinin bildirdiğine ıöre, dUn bla. 
lerco aylo vapurlarla Frınuya ve d .. 
mir yollıriyle Bılbaoya hareket etml .. 
tir. 

Tuccarlar atoklırını yok bah111na 
ellerinden çıkarmaktadırlar. Sabahl-. 
yin saat ? de htrde allk\ın vardı. Bu· 
nunla beraber bazı yerlerde ycnldee 
çarpı malar otmuıtur. 

SURIYE'DE: 

'Frnn~ız - ~u~İ) e """' nurıı 
doluyısİ) le cnlikfer 

Bcrut, 10 (A.A.) - Fransa • Surlyı 
anla masının imzası dolayrsile bUtlin 
Suriye tehirleri donatılmış, dUkklntar 
ve mUesacsc:ler kapatılmı§trr. 

BUtUn Suriye ve Lübnan gazeteler;. 

fransı. ve ırab mUzakerecilerlnl tebrlli 

etmekte \'e Franaa ile Lübnan ıra11n• 
da da yakında mliıakereler açılarak 

aynı neticeye varılması Umldinl iıhar 

etmektedirler. 

FRANSA'DA: -----
Grev tekrar başlıulı 

Lllle, 10 (AA.) - Bugün ıimaldeld 
mcnıucıt aanayii mıntakıtarında H 

binden t'aı1a amele, grev yapmı ttr. A· 
mele, bu sahahtanberı '>rikaları ı gal 
etmektedir. 

P rı . 10 (AA.) - Ga ctclcı, Mış 

len fabrıkalarının ve onu takıben Pre· 

felık bınaarnın ı galı hakkında uzun 

uzadıya mütallatar scrdetmektedırlcr, 

Prefclı ın 1 alı üzerınc Prcfe B.':. u
vellot'ya ışten el çektırılmı ve adlıyc
ce tahkıkata gırı ılmı,tır. 

Bu h dı e muna ebetıyle hUkum t ,u teblı i vermi tır: 

Dahıliye naı:m, butUn Prefelere bır 
tamim gondererek resmı bina ve mahal 
lerin ifg h için vaki olacak teşcbbilı· 
!erin hemen tenkil edilmesini emret
mi tir. 

Hümanite, diyor kı: 

Bu hadise, faıııtlerın bır dahıli hır6 
tecrübe ıdir 

Bir '"·' .HırP tliİflİİ 
Puıı, 10 (AA ) - Bır bombardı

man tayyırcaı dün BarlödUk yakınında 
karaya dUtrnuttUr. Scbeb meçhuldür 
içindeki altı kişi derhal ~Umu ve u
çak tamamen harab olmuttur. 
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Boy le bir va i} ette. t 

yo'da, eski kudretli do t.ı dkr 
den kuvvteli bir meyil ,ar 

. · .. ce "Taymis" gazetesınh• 
btl 

pat ettiği gibi, japonların 1 

1lf/I Şimdiye kadar edebi çalışmalarını 

ancak küçük fıkralar, tenkidler ve bil
hassa tiyatro tenkidlerine inhisar ettir
rniş olan Kurun refikimizin yazı i leri 
müdürü Refik Ahmed Scvengil, bize 
gazetesinde tefrika edildikten sonra 
kitab şeklinde çıkmış olan ''Çıplaklar" 
Jle (•) uzun soluklu geni§ ölçüde bir 
edebi eser hediye etmiştir. 

UZAK SARK RAHAT DEGIL! 
tıkları teşebbüs Londrad• .Jıl 
karşılanmıştır. . . kıJrııJI""' ıd 

Mançuriya devletının . ta'IJle 
ka ı .1 • • ettıı 111 ngı tere ıtıraz . 
hiç bir harekete gcçrn~.dı· k ~ 

Çin sahillerinde :suyu ~ 
nın isteklerini bir kru"11•0~er ~ 
yerine getirebildiği de"ırdt'> ~ 
geçmi tir. Bu itibarla, :ı,on 'il 
ki büyük devletle anıaşınak •• .4'I 

'Avrupa hitdiıeleri her gün biraz daha karııık bir hal alırken Uzak Şark'ta da diplomatlar &Je aıkerler 
laaliyetten 6eri Jurmıyorlar. 

. Karışmış olduğu ideoloji polemik
lerinde cemiyetçi bir edebiyatın şid· 

<lctle taraftarlığını yapmış olan değer
li münakkidin, roman sahasındaki bu 
Uk kalem denemesi, edebi fikirlerinin 
bir tezahürü olmak itibariyle ayrıca 

nıerak ve tecessüı; uyandıracak mahi
yettedir, 

Bir alman gazetesi, bir Lonclra. Tokyo yakınlığından bahaediyor; bir ı.viçre enterna.yonal gazeten 
de Japonya'nın Çin' de yeni hareketlere giri§ mek üzere olduğunu bildiriyor. Bu iki yazıyı yanyana 
dilimize çeviriyoruz .• 

• bıJ ... ,...., 

Tezsiz eserlerin aleyhinde bulunan 
nıuharrir, romanına, tez olarak mem
leketin kalkınması için başarılması la
.ıımgelen hesabsız işler yanında ken
Öilerini yalnız eğlenceye vermiş olan 
bir takım insanların teşkil ettiği tezad
(!ır. Muharrir, aynı zamanda yurdse
ver ve cemiyetçi f erdlcrin memleket 
ve milli davalar için ne kadar faydalı 
btr eleman olabileceklerini ve hangi 
6ahada en faydalı olabileceklerini de 
~östermeyi unutmamıştır. 

Hissi bir maceranın yanıbaşında yü
rüyen, geniş ölçüde eşhas canlandıran 
bu roman, müellifin, kitabının sonun
öa söylediği gibi, koyu bir realizmi, 
amimi bir idealizmle mezcetmesini 

bilmiş ve bu mesud imtizaçtan, ahenk
li ve güzel bir eser vücuda gelmiştir, 

Roman sahasında son yılların de· 
rln boşluğu içinde en ufak ışıklara bi
le ümidle dönen gözlerimiz, hayatı bü
tUn çıplaklığiyle aksettirmek istemiş 

olan Refik Ahmed'in "Çıplaklar" mda 
!nkisarla dönmemiştir. 

Birçoli tipleri her gün rastladığı
tnız birçok tanıdıklarımızı bize hatır
latan realizmindeki kuvvetle, ''Çıplak· 

lar" Refik Ahmed'in edebi kariyeri 
için çok kuvvetli ve ustaca bir başlan· 
gıçtır. Bu kadar muvaffakıyetli bir 
eserle romancılarımız arasında kendi· 
aine mUmtaz bir mevki ayırmıı olan 
Refik Ahmed'in bize vereceği yeni e· 
terleri sabırsızlık ve merakla bekliyo
ruz. 

(*) Roman 370 sayla. Neşrede11 

Kurun müessesesi. Tanesi '00 kuruş. 

Türkofis reisi geldi 
Arsıulusal İzmir fuarının açılışında 

hazır bulunmak üzere lzmirc giden 
Türkofis reisi Dr. Mecdet Alkin şehri-
1njze dönmil§tÜr. 

Türkofis rei i bu seyahatten isti
fade ederek Ege mıntakasmda iktrsadi 
mevzular üzerinde tetkiklerde bulun· 
mu tur. 

İzmir Türkofis 
müdürlüğü 

Ölümünü teessürle öğrendiğimiz İz. 
hlir Türkofis şubesi müdürü B. Ziya 
Eminden açık kalan vazifeye Samsun 
'ubesi müdürü B. Mithat, onun yerine 
de Ust raportörlerden B. Mustafa Ha
lid Teoman vekillik edeceklerdir. -

No 54 

Jtııwnyll, Çin' de yeniden lu11·elt·e te ge<_·cct~k- mi? 

La Tribune des Nations gazetesinin Çin muhabiri Pierrc 
Daral yazıyor: 

Cenubi Çin'de vaziyet tamamiyle aydınlanır gibi olurken, 
şimali Çin'de bulutlar toplanmakta devam ediyor. Japonya
nın "Asya politikası" nı gerçekleştirmeye doğru atacağı ye
ni bir adımın gecikmiyeceği sanılmaktadır. Bir zamandır dur
muş görünen japon ordusunun ileri hareketi, pek yakında 
tekrar başlıyacağa benziyor. 

Jcııwnya ekonomisi ı:e şinwli Çin 

Japonyanın bütün ekonomisine - ve belki de bütün politi
kasına • hakim olan mesele nüfusunun son derece süratli o
lan artışıdır. Japonların yabancı ve sömürge topraklara göç· 
mesini temin için yapılmış olan bütün gayretlerin de tam bir 
akametle neticelenmesi de buna ilave edilmelidir. 

Japon nufusu, 1926 dan 1930 a kadar 4.700.000 kişi mik· 
darında artmıştır. Bu aynı müddet zarfında ancak 28.000 ja· 
ponlu adalardan ayrılabilmiştir. Bugün yabancı memleektler
de ve sömürgelerde yerleşmi olan japonların sayısı 1 m~l-. 
yonu aşmamaktadır. Bu yeni ülkenin kolonizasyonunu temın 
için hükümetin yaptığı bütün gayretlere rağmen, Mançurya
da ancak 250.000 japonyalı vardır. 

Japonya, şimdi, her gün mikdarı artan bir nufusa ekmeli 
ve iş vermek mecburiyetinde kalmaktadır. Onun için bir tek 
hal şekli kalmaktadır: Endüstrinin inkişafı, daima daha bü· 
yük süratle inkisafı. Bu inkişafın durması memleketin ölümü· 
ne tekabül edecektir. Gerçekten Tokyo hükümeti bu politika
yı takib etmiştir; hususiyle harbtan sonra. Fakat, mahreçler 
pek çabuk japon mallarına kapanmakta gecikmedi. Yen'in 
kıymetten düşürülmesi ve e1 emeğinin ucuzluğu, bir müddet 
vaziyete çaresaz oldu. 

Mançurya'nın fethi japon ekonomisi üzerinde muvakkat 
bir kamçı darbesi tesiri yaptı. Fakat dünya buhranının ağır
laşması hemen bütün yabancı piyasaları kapadı ve japon en
düstrisinin vaziyeti bugün çok endişe uyandırıcıdır. 

Japonya bugün tamamiyle endtistriel bir memleket haline 
gelmiştir. Daha on sene önce, japon ihracatının yarısını ham
maddeler teşkil ederken, Japonya şimdi hammaddeler idhal 
ve hemen yalnız mamul maddeler ihraç etmektedir Şu balde 
endüstri mamulatı için mahreçler ve bu endüstriy' .,esliyccek 
hammadde kaynakları bulmak kendisi için ha~.t bir ehemi
yeti haizdir, 

Şimali Çin Japonyaya itte bu şartları arzetmektcdir. Daha 
birkaç ay önce Japonyanın kendi hakimiyeti altına koymaya 
te§ebbüs etmiş olduğu bu mıntaka bir milyon kilometre mu• 
rabbahk bir mesahaya ve 70 milyon nufusa malik beş vilayet
ten mürekkebtir. Bu mıntakanın tabii servetleri hududsuzdur 
ve hususiyle Japonyanın yabancı memleketlerden getirdiği 
hammaddeleri istihsal etmektedir. Hopey ve Şansi eyaletle
rinde pamuk ekiminin inkişafı, Japonyayı amerikan pamukla
rına muhtaç olmak zaruretinden kurtaracaktır. Japonyanın 
demir ve kömüre olan ihtiyacı da Şanai madenlerinden karşı· 
lanabilecektir. Şimali Çin'in itgali, Japonya için, bugünkü 
prtlar altında, bir ekonomik zaruret halini almı~tır. 

iç Mo;ioli.~tan 

Ekonomik menfaatler Japonyayı şimali Çin'i el~ geçirme
ye scvkediyorsa stratejik mülahazalar da lç Moğolistana h:i· 
kim olmayı emretmektedir. Az nufuslu, bot bir arazi olan bü
yük Moğol ovası motorlaşmış bir ordunun en iyi ~artlar için
de geçişine müsaid bir zemin tefkil etmektedir. 

Sovyet Rusya ile bir harb ihtimali Japon askeri makamla
rının daimi bir meşgalc•idir. Çini de kavgaya karıştırarak 
böyle bir harb başladığı takdirde lç Mogolistana aahib olmak, 
japonlara, Mançuri'nin garb cephesini emniyette bulundur· 
mak imkanını verecektir; aynı zamanda Çin'le Sovyetler Bir
liği arasında münakaleleri kesmek ve Moskova'nın çinli ta· 
raftarlarına silah göndermelerine mani olmak bakımından da 
faydalı olacaktır. 

Ne z<mıtm? Ne ı·akiı? 

Burada siyasi müşahidlerin sordukları tek sualler şunlar
dır: Yeni japon ileri ha~eketi ne zaman ve nasıl başhyacaktır? 
Bunun muhtemel reaksıyonları neler olabilir? 

CENGEL Ki TABI 

Darzi ile döşemelerin arasına asla çıkmayan 
daima dıvarlann üzerinde dolaşarak ona ö
ğüdler veren mis faresi Çuçundra kendisine 
yardım ettiler. Fakat Rikki - Tikki • Tavi' de 
gerçekten savaş yaptı. 

Yszaa: Çeviren: 
Rudyard KlPLlflıG Nurettin ARTAM 

«l{ikki. "J'ikki. Tavi» 
Delikten içeriye girdigimiz zaman 
Kızıl-göz buru§uk deriyi çağırdı. 
Kızıl-gözün dediğfoi 'şitiniz: 
"Nag, gel ve ölümle danset !" 

Gözgöze, başbaşn, 
(Nag, tempoyu muhafaza et.) 
Bu, birisi ölünce so'"na erecek· • 
(Nag, keyfini çıkar.) 
Donüşe karşı dönü§. kıvrılışa karşı kıvrılış 
(Kaç, saklan Nag.) 
Hah! Kokoletcli olüm kaybetti! 
(Keder, senden uzaklaşsın Nag.) 

Bu, Rikki • Tikki • Tavi'nin Segovli kan
tonun;m hamamlarında tek başına yaptıgı 
büyük savaşların hikayesidir. Terzi kuşu 

Sansar Rikki, tüyleri ve kuyruğunun bi .. 
çimi bakımından bir kediyi andınr, fakat ka
fası ve tavırları ile gelinciğe benezrdi. 
Gözlerile durup dinlenmek bilmiyen bumu 
pembe idi. Vücudunun dilediği yerini ön ve~ 
yahud arka ayaklarından birisi ile kaşıyabi
lir; kuyruğunu bazen, bir şişe fırçası gibi gö
rünecek derecede kaldırırdı. Savaş nağra&ı 
şu idi: Rik - tik - tikki - tik ki - çik 1 

Bir gün kuvvetli bir yaz seli, onu anası 
ve babası ile birlikte yaşadığı ininden dışa
rıya atmış ve itekaka bir yol kenarındC4ki 
çukura kadar sürüklemişti. 

Orada suyun üzerinde yüzen bir ot sapı· 
na yapışmış, bir müddet sonra kendini kay
betmişti. Kendine geldiği zaman kendisini 
sıcak bir güneşin kavurduğu bir bahçenin or
tasında buldu. Baş ucunda bir çocuk: 

- Ölü bir sansar! diyordu, haydi buna 
bir cenaze alayı yapalım. 

Annesi: 

Japonyanın İç Moğolistana elkoyması bugün tamamlanmıl 
bir iştir. Prens Teh, Nankin'in hiç bir müdahalesi olmadan İç 
Moğolistan'ı idare etmektedir, birçok japon müşavirler idare 
mekanizmasına alınmış ve İç Moğolistan'da oturan japonların 
mikdarı birdenbire 6000 e yükselmiştir. Moğolistan muhtari
yetinin ilanı, uzun zamandır bu eyaleti kendisi için kaybedil
miş sayan Çin'de hiç bir ehemiyetli reaksiyon uyandırmıya• 
tak, şimdilik bir maceraya atılmak istemiyen Sovyetler Birli
ği de buna kar ı müdahalede bulunamıyacaktır. 

Fakat şimali Çin'in beş vilayeti için vaziyet aynı değildir. 
Bunlar, halkının büyük bir ekseriyeti hakiki çinlilerden mü· 
rek.keb olan, aynı zamanda Pekin ve Tiyençin gibi tarihi şe
hirleri de havi bulunan yerlerdir. 

İyi malCımat sahibi mahfillerin söylediğine göre, japon 
militerleri, şubat hükümet darbesinin akamete uğramasından 
sonra, umumi siyasetin bir müddet için sivillerin eline geçme
sine göz yummuşlardır. Fakat muayyen bir müddet sonunda 
beklenen neticeler elde edilmezse idareyi tekrar ellerine al
maktan da vaz geçmiş değillerdir. Askeri harekatın pek ya· 
kında başlıyacağını gösteren deliller eksik değildir: Şimali 
Çin'deki japon garnizonları çok kuvvetlendirilmiştir, askeri 
şefler, gazetelerde "şimali Çin'de Japonyaya müsaid mıntalra
ların genişletilmesini" istemektedirler. Bundan başka japon 
ordusu, Hopey'de süratle yolların düzeltilmesi ve telefon hat
larının inşasiyle meşgul olmaktadır. 

Tokyo - Lorıdra dostluğu. mu? 

Frankfızrter Saytung'dan: 
Son yıllarda Avrupanın büyük devletleriyle Asyanın bü

yük devleti arasındaki münasebetler 'SOn derece sıkı bir şekil 
aldığı gibi, bazılariyle de düşmanca denecek derecede fevka
Hide gergin bir hale girdi. 

Geçen asrın sonlarına doğru ingilizlerin, kendilerine rakib 
vaziyette olan ruslara karşı karada kullanacak bir silaha sahih 
olmak istekleri ve japon milletinin bUyüyen ihtiyaçları. rus
japon harbında çok değerli meyvalar veren bir ittifakı meyda
na getirdi. 

Fakat japon zaferi gerçekleşir gerçekleşmez İngilizlerin 
ona karşı olan dostluğuna büyümekte olan japon kudretinin 
kaygıları karıştı. AlqnJümul mahiyetteki gerginliklerin hü
küm sürdüğü ve alman - ingili.ı münasebetlerinin düzgiln git
mediği devirde, Londra'daki devlet adamları Tokyo ile olan 
münasebetlerini büsbütün kesmeği münasib görmediler; fakat 
dünya harbının sonunda, Japonya'nın gittikçe daha ziyade 
kudret kespetmesi, tehdid edici mahiyette, ittifak ise, artık 
lüzumsuz görüldü, ki bunun üzerine dostluk da ortadan kalk
tı. 

Tokyo'nun müsavi kudrette bir donanma istemesi, İngiliz 
malları için ehemiyetli bir pazar olan Aıya'nın kara toprak
larına japonların sokulup girmeleri, japon endüıtriıinin diln· 
ya pazarlarına saldırıparı, her iki devleti diplomatik muaru
lar olarak karşıkarşıya dikti; japon mümessillerinin Millet
ler Cemiyetini terkedi,lerinde, lngiliderin takındıkları tav
rın da büyük tuiri vardı. 

Son günlerde, bu düJmanca vaziyeti deği~ez bir hal diye 
telakki etmiyen ve bunun yerine ııkı bir anlaşmaya dayanan 
yeni bir devir açmak iıtiyen bazı kuvvetler, her iki memle
kette de faaliyete gcçmit bulunuyor. 

İngiltere ve Japonyanın ileri gelen iki gazetesi bu bakım· 
dan fikirler ileri sürdüler; bu fikir teatisinde ihtiyatlı hare· 
ket etmiş olmalarına rağmen, ingili2ler 'ikayteçi bir dil kul
landılar: fakat, fikirlerini ortaya atıflarında, her iki memle
ket için de dostluğun bugünkü durumdan daha hayırlı oldufu 
esasında müşterek olduklarını gösterdiler. 

Bu gazetelerin, memleketlerindeki gcnit mahfillerin dü· 
,üncelerine tercüman olduklarına 'üphe yoktur. Böyle bir ha· 
reket için illıı: teş.ebbüsün Tokyo'dan yapılması bir tesadüf 
eseri değildir. 

Çin'deki ıon hadiseler, japon politikasının önüne yeni ye
ni güçlükler yığdı: 

Mareşal • Ba§vekilin, cenubi Çin'deki isilerin hükümet 
merkezi olan Kanton tehrine gidebilmesi, Çin devletinin mem
leket içinde büyümekte olan reaanetine yeni bir sembol teşkil 
etmektedir ki, birleşik bir Çin karşısında bugüne kadar gü
dülmüş olan yayılma politikası. çok güç bir duruma girecek
tir. 

duymağa başlamıştır kı. -~ 
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Ögle emisyonu. P ı•1 
Türk musikisi trası11Jfı 
Türk musikisi, Bil· .... ar 

kesıı-
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Folklor, Keınaied 
Salon orkestrası 
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Yarınki prograrn· 
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SABAH PROGRAM1: .. .:C . .,v 
ı - İlk haberler ser"' ılı-' 
2 - Peter operası • S~5 

orkutraaı tarafından· 7~n,eri 1 
3 - Halk ıarkıları Jı 

AKŞAM PROGRAMI: 
l - Musahabeler (ıırPçı. 

20,00 ı•ıcorfod' 
2 - İkinci kısım zo 

müzikal illüstrasyonlu ~O~ __ ,.... ..... ... 

3 - Balkan haberlerı e" 

(Türkçe, arnavu.d 'fl·"' 
4 - Ajans haber~er>Ui•''' 
5 - Fransı.ıca, ıng fJ.tlJ 

İtalyanca haberler aıi&l 
fi - Balkan nıilli rıı 

23.15. tl~ 
7 - En son haberler 

ec ~ 
ıstarıb\11 -

1 - Pazar 
2 - Pazartesi l\{erJre• 

, 
' 3 - Salı Anlt~ra 

4 - Çarşamba "i erıı 
5 - Perşembe f{alk .. ~ 
6 - Cuma Ege 1e~"" 

nartesi sebat._/' 

- Hayır, dedi, içeriye alıp kurutalım; 
belki de ölmemiştir. 

~~-'l 
. onıırı 

- Korkma Teddi, dedı, 
böyledir. ~ 

Bunun üzerine onu içeriye, eve aldılar. 
İri yarı bir adam; kendisini büyük parmak
lan arasında evirip çevirerek ölmediğini, 
baygın bir halde bulunduğunu söyledi. Vü
cudunu yünlere sararak ısıttılar. O da biraz 
sonra göı;lerini açtı ve aksırdı. 

İri adam (ki o binaya yeni gelmiş bir in
gilizdi): 

- Şimdi, bunu ürkütmeyin. Neler yapa
cağını göreceğiz, dedi. 

Bir sansarı ürkütmek dünyanın en fena 
şeyidir; çünkü bu l)ayvancağız başından kuy
ruğunun ucuna kadar sinir ve merakla dolu
dur. 

Bütün sansar aylesine söylenecek söz 
şudur: "Koş ve bul!'' Rikki - Tikki ise ha
kiki bir sansardı. Bir defa kendisini saran 
yünlüye baktı ve bunun yemeğe değer bir 
şey olmadığını anladıktan sonra masanın 
etrafında şöyle bir koştu; salta durdu ve 
tüylerine çeki düzen verdi: kaşındı ve daha 
sonra küçük çocuğun omuzuna sıçrayıverdi. 

Babası: 

Teddi: . in altıı1ı 11~~.J, 
- Aman, dedı, çenem ·ııill ~ 
- Supanallah, dedi Teddt ııeıet 

bani bir hayvan olduğu ha~~~ıni' şe 
Galiba kendisine gösterd1ı1• ~ 
dolayı bize karşı ehlileşi\Terd•· .

1
, ~ 

Koc;ası: ,. dit• ~~,. 
- Bütün sansarlar bO~le u çe i~A 

verdi, eğer Tcddi kuy~gu:ğrat"'~, ,~ 
yahud bir kafese sokma~~ ıe l<()Ş -~ 
lursa b'ütün gün evde bo~ ~ 
Şuna yiyecek bir şey verelıfll~dilet· V 

Kendisine bıraz çiğ et ~~e b ~ 
Tikki bundan dehşetli s~r~·l<teıı s~~Mlt" 

Bu yemeği yiyip bit;r 1 ıca~f 
randaya koştu ve kuyrugU··':,,a~' 
neşte kuyruk kökünü k~rı~t '1. 
Artık tamamile iyileşmıştı· iJt111 

Kendi kendine: rrıirı bııt fi 1' 
- Bu evde, benim ayle d11'18 t> 

· · den tele larında bulabıleceklerın . tıerl'ı!I 
lunacak şeyler var, dedı, 11 " 
kahp bunları bulacağım. csofl 
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Su Ilı , e Jıak } olunda l{U\' etli 

BB. Tataresko ve Stoyadinoviç 
balkan anlaşma ı ve küçük 

antantın ~ ulh ve emniyet 
politikasını anlattılar 

satını bulmut olmamdan dolayı duy· 
d um derin ve candan memnunıyct (Baıı ı. incı sayfada) 

~ak müttefiklerimizle birlikte müca· 
dele ediyoruz. o çeıw.tovaklar ki, bı· 
:tim için dostluklarını iıpat etmeleri 
lizım gelen yabancılar gibi göz~k~c
JIUfltt ve daha ılk dakikadan ben bız· 
.kre muıtterek hisler Uınidlec ve aynı 
ııizam ve sulh atkı ıle bağlı karde,ıer 
gibi tecelli etmi,lerdir. Bu birlik için· 
de, karar vermek ıçin iıtişarcye hare• 
kete g .çmck için muıakcreye hemen 
hemen ıhtiyacımız yoktur. Çünkü. üç 
mıllet de 0 derece biribirlerine lehun
lıdırler ki herhangi biı'imiz, birimiz 
namına soz soylerken, •> nı za.~nda 
dı crlerinın d fıkrini ve azmını ıfacle 
tylcnıekteclir 

lfolkan mıtmıtmırı lmrulu§ll 
Bız bu hedef ve bu ıdeal ıçın, bal· 

kan antantı ç ve ı ıçınck, Turkıye 
ıtumurıyctının ve Yunamıtanın yanın• 
'da da mucadek cdıyoruz. O Türkiye 
<umunyetı ve Yunaniıtan iri, ıuJlı ve 
nı ama ıuı mıı olarak, aynı arzularda 
bizimle bcraberdırler ve onları~ . 0~~n 
ınun&Kbctlerımu:, her ıun yenı lf ır 
hli ve karfılıkh yardım kaynakları 
, k daha aanumi ve da· dogurarak, gıttı çe . 
ba verimli bir hale cclmelrtedır. 

lilleıler cemiyetiyk iıbirliii. 
Bız, aynı bedef ve aynı ~al ı~~n 

llılletler Ccaıiyeti ve bütün diler • 
Jifaklarımu çerçeveıi içinde de aıüc&· 
~ele ediyoruz. O itüfaklarıaıı• W bun· 
Jarm Wç birial mOtecavia blr mahlyeJ 
ıaetermcmektıcdir. Aynı bedcf " ay• 
pı ldeaJ i~ln, her yerde her uman. bu• 
,Unkil nizamın takviyesini iıtibdaf 
ıe~kte n aynı emeli eUden ferdi ve· 

7a ccıhi bütUn tetcbbüslere ~ardım ~Y· 
kmektcyiz. Zira sulhun bölünmuhie 
..e emniyetin ancak kollcktif oluna 
ıtslrli olabilecciıne kani bulunuyoruz. 

Daima kuı·~etU 
Sulhun mudafii olmakla bcırabcr 

.-ıılletlerimiz fUllU da bilmez deııillcr• 
dir ki, bu ıulh, bakild ıurette ancak 
kunetle mubafua edilebilir. Sulhu 
enmeldc wabcr, lröriikörilne sulhçu 
da delili•. Zira biliyoru W, milletle
rin emniyetini temin için, lnınetli ol• 
maktan daha anin bk' çare •e yol JOk· 

tur. 
Sulh ve hak yolunda lnınetli ol• 

•iL .. itte bildin aiyuetimiain daimi 
•eciafti budur. Bu milletlerarMI IUlb 
~ iyi ıeçinme ıi1uctinl, bia sendele
-den ve tereddild p.tenncdea sonu
,.. kadar tatbik edecctia. Müttefikle· 
Jimize sadık olarak ve dünyaya ytni 
piaamı getiren antı.,.-•ırın müdaf ... 
aında diierleri fit birlik bulunank, 
a.üyuk terakki ve medeniyet esenııe 
lıımdi payımızı vermek Uaere, elele y~· 
diyeceğiz. 

Romen • ) uıoılav doıtlulu 
Müfehham din•ti•i, Yu109lavya• 

ıun ,anlı dina1tiıine bu derece ukı 
ballarla birletik bulunan Roman>•• 
lnmıleketinizin, bu derece fazla ma• 

. _, "rlukler aruında YUCl•da lllmar ve p,. 
~tirditi verimli tabkım --~ni ve 
parlak taliinin en yUnelr sirvnıne ka· 
dar yubelıneni 1&1Dimf bır mcm unı· 

)etle takıb eylemcktedır. 
Bütün "'1 eserleri, bıı muttew< 1r 

lnallarımıza aıd ııbi telakki edıyonu 
'Ve ımn zaferlerinizi bı at bizim k 
dı zaferlerimiz ol r-.. .. yıyor\1%. 

Şaha•"'·"'* vatanınızı. selamlı~arak, 
bdehimi Maıcate tkincı Pıytr ın ve 

K J N b. lteı prens Pol un ııuti· 
ua aı ı fah 

ne kaldırıyor ve Yuaa.lavyanın re •· 
na ve ıizın phıı saackunize içiyor ım, 
aziz babakanım ve doatum 

ug d ... 
mi biJdirmcJdıiUDC milsa enızı rıca e· 
derim. devlet adamlannuı araaında 1 u 
derece 11k .. hıi ~mular, kuçuk an· 
tantın guzcl ananelerinden birıdır .. l · 
tifakımızın dığer ananclerı gıbi bu an· 
ancyi de devam ettınccıiz. Bu ıurctlc, 
aynı zamanda bugun bızlerın çahftı;&ı· 
mız bu esere butun yuksck mezıyetleri 

aadalratleri ile hızmet edere.k onu ve .
1 

• 
kuran ve takviye edenlerin meaaı erını 
de takdir eunıı ve tanımı' oluyoru • 

Roman)U)tı tloıttltık hi leri 
Bu zıyarcti yaparken arzum, h r 

şeyın bizi kendısınc ba ladıgı ve hıç 
hır eyin bizi kendııınd n ayırmadı&• 
necıb romen mıJletıne de aynı zaman• 
da derin burmet bıslerımı 1 tirm k J. 

m tur. 
Bızım mılJf dınastımı e sıkı sur t· 

te bağlı bır dınaatinın reııı bulunan 
ve bikımce ve vatanperverce aaltanatı 
hurmetk r ha) ranlıgımızı celbeden 
çok sc:v&ilı romen kıralının huzurun· 
da e ılmek istedıı:n. 

Ekaclanunuın resmen hukumetı a
dına bana kartı söylemek lutfunda bu· 
lunduğu hararetlı aozler, beni denn 
surette muteheyyiç etmi tir. Kardef ro· 
men milletine milli ve beynelmilel ha
yatın her uhaaında bölunmez bir men· 
fut birliil ile ballı bulunan benim 
kendi milletim nezdinde bu llaler. 
aynı tesiri yapacaktır. Ben eminim iri 
mcmlekctini&de bana ıa.terilen iyi ka· 
bul ve dikkatler, benim vautamla, be
nim memleketime, YuıoaJavyaya, o
nun genç kıralı ikinci Piycre, ve niya· 
bet mecliainfn diğer adları ite birlik· 
te, necib ve büyük hukümdar birinci 
Alek.andnn büyük •re tilmez eaerlne 
.... ı, ............ llqatau )'UIOSlaV mil• 
Jetinin refah ve uadetine •akfctmit b~ 
lunan Naib Prcnı Altca Pol'e hitabet· 

mcktedlr. 

} eni doıılııh teJ10hiirl~ri 
Sizin bu sozlcrinizde ve bu iyi ka· 

bulünüzde, mcmleketlerimizi birbırınc 
bailayan devamlı ve utlam rabıtaların 
mevcudiyetinin yeni bir bürhanını 
memnuniyetle 1annekteyim. Bu bal· 
lar. aynı ıamanda, bir taraftan Çeka.· 
tovakya ile, diler taraf tan Türkiye ~c 
Yunanistan ile olan sanılmu ve del•t
mes ittifaklarımızın temelini de tetlnl 
eylemektedir. Bu ittifaklar, lrüçWr an
tant " Balkan antJntl emniyetimizin 
ve milletlervaaı aiyaetimiıin iki ku•· 
•etli unsurunu doturmuttur. 

Aynı zamanda bu liri aiyaai zumre· 
ye dahil bulunan memlelretlerimia, Ro
manya Ye Yqoalavy .. bllytllr fcüldr· 
laklar bahasına ve büyOlr mllttefıklcrı · 
mizin yırdrmiyte, mi1H ideatlerinl ya• 
nattıkıan aonra. buaUn dünyada kendi· 
lerınin baldı olan yeri almaktadırlar 
Bu yerin bOyUlr mcıu1iyetlcrl vardır. 
)(emlelretlerimizin biricik istcfi ıulh· 
tur. Bu arzu. yalnız milletlerimiıın 
en derin hiılerinin ifadeli dcfil, fakat 
aynı zamanda ınkipf rmızm da şa 1ı· 

dit . 

ullau rnüda/aa İ(
0

n 
Bıı, kese ıulb aracder n, unun 

do&na o rak anı.,ıımaıını ve samınıı 
ıurette iyi lrabul ıarmeunl daima ar
ıru etmı,ızdır ve bugün de arzu 
te bulunmutuıdur. Bı• etce oldu~u 
gıbı fimdı de daama ıulh ııtiyoru . Fa
kat, bal " prtlar lrartııında belki de 
buıuli menfaatler aramayı yellene ek· 
)erin hepsine kartı bu aut u bütün va• 
ııtalarla mudafu a da ha ırız. Roman· 
ya ve- Yugoılavya dı er müttefıkleri 
de bırlıkte, yalnız kendı memleketlerı· 
mıa beaabına deııt fakat Avrupanın 
bu lrötelinde umumi ıulh mcnfutine 
ınıllelterarau bir •• bırl ı ıçın enıt 
ve Ye mh bir Nhayı daımı kola kla 

ul akt r 
Şımdı 

ULU! 

Nasyonaı 
( Ba ı ı ıncı aylada) 

kendılerıne bah ederken bu devletler, 
naaıl olup zorluktan bahs kalkıpbıhr

ler? 
B. Hıtler, bir kılomctre murabbaı a

ruıde yqayan yuı otu bet kipnin ken· 
dilerine lizım olan ııdayı bulundukları 
topraktan temin etmelerine im1cln olma
dığını ılive etmittir. EJde bulunan top
raklardan azami surette iıtifade edilmesi 
için yapılan ıayretlere rap.cn, bam 
maddeler mevcud defiJdir. Bu ad>cbten 
dolayı alman ekonomııi. unal maddeler 
ıhraç etmek •uretiyle gtda maddelerinin 
azlığına karşı koymak zorundadır. Her 
hangı hat üzerinden oluna olsun ihra
cat yapılma11 elzemdir, çünkil itbalitın 
ve bılha..a yiyecek maddelerin ıthall· 
tından kaçınılamaz. 

B Hıtler, bundan sonra yabancı 
memleketlerde alman ekonomı11nın bu 
meıelelerınin anlatılınamıt olma11ndan 
dolayı tikiyct etmııtir B. Hıtler, demiJ· 
tır kı: 

- Kend111nde olmayan yıyecek mad
dclerını ıthal etmek içın ber ne fıata O· 

lursa olsun ıhracat yapmak mecburıye
tınde bulunan bar mıllets ucuz fıatla ih· 
racat yapıyor dıye muaheze etmek bakJ. 
katcn cııde de er hır mantıklı lık al • 
met dır. 

B. Hıtl r, • e er on on bq ıene i· 
çınde }apılan ta.zyikl re maruz kalma· 
m f c er ıermayelen ve sömürgeleri 
kencl•inde bırakılmıt oı.aydı Almanya 
bu ekonomik mUtkillcre hiç bir zam n 
duçar olma dı.'' Dcmittir. 

B. Hıtler bundan ıonra Almanya'· 
nın ıçındckı ıktıaadi muvaffakıyeti ıle, 
sömurgclcri ıdare etmek kabibyetıne 
mahir oldugunu iM>at eylemıt bulundu• 
funu ltiylcmıt. hattı Almanya'nın it· 
ıizlenn dıilrdannı altı buçuk milyondan 
bır mılyona ındirmcle muvaffak olmuı 
oldufunu beyan etmittir. 

Nuremberı, 10 (A.A.) - B. .HıUer, 
naıyonal ac>aJalİlt konaresUUa diln ak· 
tam klllti1r ~ri hakinnda tetldlrler •e 
mUzalrerelerde buJurunalr Oaere yapmıt 
olduğu celıcde bır nutuk ıöyliyerek ya
hudıliğe, demokruiye ve botıevizme 

karp otorıte prcnsıpıni mudafaa etmiş· 
tir. 

Celse .... 20 de bUtUn .............. 
lan YC buyillı e~cr la.,etf huri' oldufu 
balde açılmqtrr 

B. Alferd R01Cnber1, ümaniım'i mil· 
dafaa etmiftJr. Mumaıleyh, nuyonal 
ao1yali&min ortaç.al f cllefnının ortadan 
kallrtafı tarihten beri vUcud bulmut o
lan biricılr bUyük &kide oldufunu beyan 
etmıttir 

Bun11an sonrı B. Hitler, milletlerin 
faaliyetlerine ldUtilriln oynamakta oldu
tu rolden behıtmittir. 

Dünyada vukua ıelen bütun bUyulr 
mücadelder, mtvcudiyeti muhafua eri· 
ıeai ve millctlcna bayad tema,wıcn ile 
iuh edilir. Buaua clbi •mennmıdald 
mUcadeleleri icabe41en lmlner, ban nir· 
ıann takib etmekte olduktan hayati p· 
yelerdir. 

B. Hitler. bilyWr fl'lnaız inlulibının 
korkunç yaJralannı hatırlatmq ve bu va
kalan HUCD inkil&b )'ibünden par~ 
lanmıt olan Avnapm &lemine harb iWu· 
nın 1....-. oldufu bücum •e u•letin 
talrib etllUf oldufunu ~ylemiıtır. Hıtib, 
bundan sonra on dokuauncu aur sonla· 
rının tarihıni batırlatmııtr Tarıhin her 
inında ortaya bır takım peyıamberler 
çıJaruttır. lçlcnnden çıkan peygamber
ler, birer edip olmayıp da bırer devlet 
adamı olan milletler babtıyarclttlar.'' 

Baıvekil ferci hilriyetı tahdid etmek 
suretıyle mılH toplulutu lr'1'tmata yara
yacak olan prtlan tahlil etmittlr. 

M umaıleyh dcmıttir ki · 
_ Şıddet ve huıunetle meydana re· 

tirilcn bir tcY ıiaf ile muhafuı edile· 

dar aordüjUID büyUlı refah, niaam ve 
f ~hyet. büriln yupslav milleti ıibi 
bcnun de bOyilk m mlekctinize lrarıı o
lan bayranbtımı daha ıyade artınnıı 

tJr 
J(arde ve m ttcfık Romanyada Yu· 

ıoılaY)'a k ralh ı bafbakanı 11f atiyle 
muhar olclu unt huıud dıkkatlerden 
dolayı Enet nımua bir lrere daha bU
tUn aunnettarlı ınu a ettıkten aonra, 
kadehi• MaJe te ICıral lkinci Kar 

u •em ıud ult 
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osyallst Kongresinde 
mez, ve anar ıyc hıç ır tavizde bulunu
lama .,, 

B. Hıtler, ckonomı şcflerını, kılııcler 
ılerı gelenJcrıni ve naıyonal • aoıyaliıt 
klil•uru tarafdarlaranı otorite prenıipı· 

nın eiaıt kıymetini tamamiyle kavrama
~ı davet etmıgtir. Mumaıleyh demittir 
ili: 

- Otorıte, mevcud olmayacak oluraa 
bir felllı:ct vuku bulacak ve bu feliket 
daha dUriltt ve behimi hır otorıtenin ku· 
rulma11 ve faalıyete ıırmeıi netidllini 
dog uracaktır. 

Londrı, 10 (A.A.) - Sabah ıazete· 
Itri, bilhaıaa B. Bitlerin nutkundan 
bahaetmektedirler. 

Deyli Telıraf czcumle dıyor kı: 
Yabancı memleketlerde Almanyanın 

kcndı otarfilinı temin için aarfettıtı ııay· 
retler ıempati ıle takıb olunmaktadır. 
Hıtler, Almanyanın ıulh azmini yenıden 
tcyid ctmiıtir. Hıtler aon dtirt ıene için· 
de alınan aakerf tedbirlerin Almanyayı 
her türlü tecavUae kartı korumak ıçin 
alınmıt olduğunu bıldirmittir. 

Dünya, alman mılletinin kendiaını rahat 
bırakan herkesle ıuth ve dostluk halin
de yapmaktan baıka niyeti olmadıfı 
hakkındaki temınatı kabule hazırdır. E
~er B. Hitlcr bu aozlerle Almanyanın 
hakıki duşunceııne tercüman oluyorsa 
onumUzdekı konfCPns n dıfcr Avrupa 
devletlennın bclh bqlı endltelerı ı ko 
layca giderebılecektır. 

.. önıiirl(e iıleri 
SomUrıe ııtcrınden bahseden ı ay

mıı diyor kı : 
SomUrgelere aahıb olmak ckonomık 

ve demo&rafık mcaclclcri halletmcı. lu· 
raaı anlatılıyor ki, Ahnanya. ..rı teref 
meaeleai içın atimUrıe istemektedir. ln· 
giliz parllmentosunun incilia hülı:Umeti 
Uzerinc yaptılı tlddetli tesirlere lnaUte· 
re hükumeti bu meıeleyi Almyya Ue 
hiç bir uman müaakere etmek nryedncle 
olmadıimı bUdirmit delildir. Hilldbnet 
delcıcleri ıuruını udakatle ifade et-

mıftir ki, mandala ın başka hır devi to 
ıhale11 mcıeleıı bahıı ınev uu oldugu 
zaman en evvel goz önUnde tutulacak 
ICY yerli ahalinin menfaatleridir. lnııl· 
tere hülrümeti mUme11ılleri aynca ıu• 
nu da ıöylemıtJerdir ki, bu meeele do
minyonlan ve diler mandater devktleri 
de allkadar etmekte ve milletler cemi• 
yeti konaeyanin ittJfalrla ahnnuı taıvı· 
bıni cerektirmekteclir. Bu aae, kanflk bi• 
uıulü ortaya çıkarmaktadır. Diler ta• 
raftan B. Eden, temmuada ltiyledili nut• 
kunda. mıtletler cemiyetinin önilmllz· 
deki aaaınblc toplantı11nda bütün dev• 
Jetlere aömUrıe ham maddelerinin mah· 
reç vcrilmeai mcselesinın goru,uımeaınl 
Umıd edıldıtını bıldırmıftİ. 

'ot:)t>I saaetelerimleki aki lur 
Moakova, 10 (A.A) - Taı AJanll 

bıldıriyor. Hitler'in nutku hakkında 

tefsiratta bulunan Pravda pzctt .. ya• 
aıyor: 

'Bır proaram nutku, faşistler içil\ 
itirafları ahun eden hır tovbe nutktt• 
na munkalib oldu. 

Krup fabrıkMının alman ronuanaı 
kin iyi çalrftıtı iddiuından aonnı, al• 
mln 11yuaıını adare edenlerin me'hu• 
münlemet.cver teminatlarından ne 
kalmıf oluyor Yalnız ıılah yarıtı ıti• 

rafı ı 

t fC m seleıiııdc gelecekte de muh• 
telıf maddeler n yoklu u hıncdilece· 
ği hakkındakı ıddıadan ıonra mev'ud 
ı.,ıst cennet1ndcn ne kalıyor? Huııı 
bır açlık ve kıtlık manzarası. 

Nutuk, ucrellerin çoğaltılmaı ka• 
tiycn mevzuu bahaolmıyaca ını açıkçı 

haber vermdıtcdır. Boı karna bof l>ır 
ceb ılivc ediliyor. 

Ocntlerin tolaltılınuı fikri bllt 
faşiıt zimamdarların batmı d6ndUrU
yor ve bunları "Ucretlcri çotakmaN 
ve çalıfll'I autinl ualtmak bir delilik· 
tir." diyorlar. Fatist ıörU,Unclen bu. 
herhalde bir .. lililrtir. 

Çalışma talimatname i Bakan 
la H y tine kah edildi 
(Bqı ı. inci ay/adı) 1 

lhım olan teaiutı vik:Ude prmtk, au 
ölçme iıtaıyonları kurmak ve ıonda1lar 

yaptırmak. 

Bu münasebetle, arııuluul teknik lra· 

rumların •titrini takib edip bunların 

vardıkları ıonuçları ölrenmelr. ve bu 

kurumların rnlihım toplantılarma mil • 

me11il ıöndermck. 

Yukarıdaki yuıb •tlerden bafka, ık· 

thad vcklletlnin verecell bltOmwn it • 

Jerle ittiıal etmek de E. 1. E idaresi • 
nın veıaıfi cümlesindendir. 

K. 1. E. ldarnl S UncU maddede ya· 
ııh !titrden diledilini, hakiki veya 
llUkml f8hıllara yaptırmak ulibiyctlni 
haiadir. 

Halk 
• • rg ı 

Yzoıad lisesi resım öaretmeni B. 
Ahmed Uul lıallıtvinde kendı çalıf· 

muııun •~11 olırıJı b11 resim aertısi 
açmıft1t. Serııd 1 ı Julçü, Z7 ., bt4· 
Tilk olmak llırre JS tablo v•rdır Re
sımlerimiz •rııden &.<t •uml bir 1611· 
aiJfii ve AtıtDrkDn cumuriyrtı' b1T Jr 
td şelrlınde bır ınMye ve çocuJrlıra 

verdıımı ılJ teınwJıtedir. 

E. 1. E. W..e•inln varlclalı 
E.. ı. E. ldu•inin varadatı Afllıda 

y11ıh unsurlardan abarettir ı 
a, llrtisad Vekilctinin büdcnlne lto-

nulup idaıeye Yerilecek olan tabalut. 
b. 2819 numaralı kanunun S Uncl mad 

desinde yuıh bükme tevfikan. lcret 
analrabillnde flpdacalr itlerden w ida· 
renin bul1'a..ııı projeleri tatbllr ede• 
cek müeaanelenkcı alınacak ücretler. 

c. HülrOmetçe ve lktiaad Velrtletince 
dcvredllcctk olan pyrı .... Dlnalkrlt 
•ir ckmirbaf ewaJarın muhammen kıy. 
111ı1ti. 

d. idare mevcudlarının ıetirebilece"I 
faiı ve iradlar • 

e. ICendiıiae bltiaad Vcklletinln mu· 
vafakattle nald• vtya & 1niyat ıurctil• 
JapdacM yardmlardan münlıllleptir. 
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.-\dana 1"'ohum Islah istasyonu 

Makine nev·ı 
ın üdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 

Bcsleyi~i, temizl~yi~i k~sımlariylc fırçalı tipten 
8~ ~esterelı kondansorlu socın 80 ihtiyat destercsiyle 
bırlıktc 2374.90 lira 

. Besleyici kısm~yl.e kondansörlu bilyeli yataklı fırçalı 
tıpten 106 dcsterelı lınter 106 ihtiyat dcsteresiylc birlikte 1301.75 ,, 

Tek kutulu 27XS4 pus ebadınclc1 lrnrgulu standard 
pamuk balya makinesı 1229.36 .. 

Saatte 1000 kilo pamuk tohumu islıycn te stuvaneli 
ve vantilatörlu bil yalı yataklı pamuk tohumu selektöriı ı 706.88 '' 

Nak!I l>orulnrı, emici teleskop boru:.u ve 20 beygırlık hava 
tahlıye tulumbası ile birlikte kütlü temizleyici makinesi 1200.00 " 

Pamuk tohum nakline mahsus çelık mahfa1.ası içinde 
9 pusluk arşimed vidası (Metresi 28.16 liradan 34 M.) 9Si.44" 

9 pusluk Arşimed vidaları için 3 adet kasnaklı başlık 
kısımları (Beheri 52 liradan) 156.00 '' 

Besleme ayagı ve 4 kadem nakil kısmiyle 7 metre irtifaında 
tamamen celikten mamul 9 pusluk pamuk tohum elavatörü 715.00 

Yckıln 9641.33 " 

1 - Adana Toh~m Islah İstasyonu pamuk üretme çiftligi için 
yukarıda evsaf ve miktarları yazılı çırçır makineleri ve tesisatı ka
palı zarf uıu~iyle cksiltNeye konulmuştur. 

2 - ~ııkme_ye.-"recckler prtnameyi Adana Tohum Islah İs
tasyonu üretme çıftılıgi müdürlüğünden alacaklardır. 

. 3 - Yukarıda yazıh makine ve tesisatın muhammen bedelleri 
hızalarmda gösterilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat olarak 723 .10 lira alınacaktır. 
.. S - isteklilerin 26 birinciteırin 936 gününe müsadif pazartesi 

,tunU aut 14 de kadar Adana Ziraat müdürlüğünde müteşekkil ko
~iaillyona 2490 sayzh kanunun tarifatı dahilinde müracaat eylemele-
rı n olunur. (785) 2-4245 

Ankara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

.. Radyo şirketiyle dairemiz arasmcb akdedilmif otan mukavele 
muddetı bitmit ve §İrketin Radyo iıiyle hiç bir alikaar kalmamı .. 
!~r, Bundan sonra Ra~yo ne,riyatı dairemiz tarafından işletilece
danden abone kay~edalmck ve aboneıinl yenilemek isteyenlerle 
ııtan ceı~cek ve ıçt_e ya~ılacl!k ra~yo makinelerinin damga mu
~leal içan P. T. Müdürlulderane müracaat etmeleri lazımdır. 8 ey• 
lul 136 elan ıonra Şirketten alınacak ruhsatiyelerin biç bir hü1ı:mU 
olmadıtı ıayın.halka bildirilir. (830) 2- 4251 

P. T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

k 
1 - Satın alınacak 6lan 10 ton ı m/m bronz tel kapata zarfla 

e ıiltmeye kc>nmuıtur. 

• 2 - Muhammen bedeli 7500 Hra ve muvakkta teminatı da 563 
Jıradqo. 

3 - E~i_ltme. 27-10~36 tarihinde saat ıs de Ankarada P. T. T. 
umumı1 LA-müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda yapı· 
acaauı-. 

~ -1r Talipler teadnatlarını idaremiz v~znesine teslim edecelC 
ve 'ICa_lan makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
fal1Umeclpal 0 ~azılı belıelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 
balı Ye mühürlü zarfları mezkQr tarih .. d'f 
on d6nle kadar ses u 1r • e .muaa ı aalı günü aaat s Ekili z g~en omııyona tetlım edeceklerdir. 
rlne ~ veılkatrneyıre .. }ı•tr~ edecekler ~üteahhitlik yapabilecekle

g..,.~erme .. e mecburdular. 
leva~ - Şar~ler ~~~ada levazım müdürlüğünden tıtanbulda 

mı aynıyJt muavınhğanden parasız olarak verilecektir 
(81S) 2-4242 • 

~Tohum lslilı t tasyonu 
Müdürliiiünden : 

Muhemmen 

1 l 11areket cihazı, temel aaplamaları ve normal tesisat bedeli .\ ~ =~~~ borular~yle birlikte amudi çift ıilindirli 
0ı.._k1~r ~uvv:nde ~· ~evir adedi 400 den fazla 

1 _ A~ T vo t ~ndüatınel dizel motörU 5000 liıa 
lafı 7Uıb Ye .uı:::.::~o'!u üret~e çiftliği için yukarıda ev. 
h nd usuliyle ekı"--· Leli 5000

1 
bra olan Dizel .motörü kapa· 

2 . -7• aonu mqtur. 
- Ebıltmeye girecekler rt . 

tuyonu üretme çiftlıll mlldür11:iü~eyt Adana Tohum Islah ia-
3 - Muvakkat t · n en alacaldardu. 
4 - leteklilerin mu26 b~~ olai rak 375 Ura alınacaktır. 

ıranc: tctrin 936 ta 'h' . . . 
gunü aat 14 e kadar Adana · Ud' r~ ı~c musadıf pazartesı 

1_ zıraat m urlUğu d ·· k . 
m .. yona 2490 sayılı kanunun tarlfatı dah 'li d n .~ mutcşe kıl ko-
Ti ili olunur. , ( 786) 2~~~ muracaat cylemcle. 

\1 ANKARA BELEDiYE REISLICI ILANL=--ı \ 
İLAN 

15869 lira bedeli ke:ıiflı hipodrom sahasında yaptırılacak 4 adet 
ser binası insası 1 l eyhil 936 cuma günu saat on birde beledi ve en
ciımeninde pazarlıkla verileceğinden isteklileıin miiracaatları, 

(812) 2--4216 

tLAN 
1 - Otobüs idaresi miistahdemıni için alınacak 160 çift iskar-

pine istekli çıkmadıgından eksiltmesi on gün uzatılmıştıç 
2 - Muhammen bedeli 640 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 48 liradır. 
4 - Şartname ve nümunesini görmek istiyenler her giın yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 15 eylül 936 salı güniı saat on bu-
çukta Belediye Enciımenine muracaatları. (751) 2--4148 

iLAN 
1 - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 parselinde Jandar

ma Umum Kumandanlıgı Levazım teftiş heyetinde hesap memuru 
Hulusi arsasiylc şuyulu 375 metre ~urabbaı arsaya istekli çıkma
dığından arttırması on giın uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 746 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 55 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Yazı İşleri kalemi

ne ve isteklilerin de 15 eyltıl 936 giinü saat on buçukta Belediye 
Encümenine miiracaatları. (252) 2-4149 

1LAN 
l - Su idaresi için alınacak font boru ve ek parçaları on beş gün 

müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli (5500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (412,50) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek isteyenler her gün yazı işleri 

k~lemine ve isteklilerin de 25 eylill 936 cuma günü saat onbirde bele
~ıyc encümeninde yapdacağından o ~ün ona kadar teminatlariyle bir
lıkte teklif mcktubların1 belediye encümenine vermeleri. (846) 

iLAN 
2-4264 

1 - Su idaresine alınacak gaı, benzin, ve yağlar on bet gün müd-
detle kapalı zarfla eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Muhammen bedeli (9423,65) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (706,77) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek isteyenler her gün yazı işleri 

kaleıfıine ve ihale 25 eylüJ 936 cuma günü aaat on birde belediye en
cümeninde yapılacağından isteklilerin o gün saat ona kadar tcminat
lariyle teklif mektublarını belediye encümenine vermeleri. (845) 

~--4263 

..... iLAN 
1 - Sahibıiz ve başı boş olarak belec:uye zabıtası memurları tara· 

fından yakalanan iki kuzu, bir tavuk, dört merkeb ile yedi pilicin i
ki gün zarfında aahibleri çrlanadıfı takdirde satılacaktır. 

2 - İsteklilerin l 2-9-936 cumartcai günü mozbaha civarında hay-
van pazarındaki memurumuza müracaatları. (833) 2-4259 

iLAN 
1 - Su idaresine alınacak çelik, lıtöşebend lama demiri ve saç on 

bet gün müddetle a~ık eksiltmeye lı::onulmuıtur, 
2 - Muhammen bedeli (738),SO. liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (53,38) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yuı itleri alemine 

ve isteklilerin de 25 eylill 936 cuma günü ıaat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (847) 2-4265 

tLAN 
l - Sular idaresinin bir •enelik ihtiyacı olan kazma, kürek, sap, 

karpit, el lambası ve saire on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2871) lira (90) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (215,37) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek isteyenler her gün yazz işleri 

kalemine ve isteklilerin de 25 eylUI 936 cuma v.ünü .saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (848) ı-4266 

!LAN 
l - Su idaresinin bir senelik ihtiyacı olan 60 ton kok kömürü on 

beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (2040) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (153) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 25 eylül 936 cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (849) 2-4267 

iLAN 
1 - Su idaresine alınacak 40 ton odun ile 300 kilo cıra on bcı ıün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (815) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (60,12) lindır. 
4 - Şartnamesini eörmek isteyenlec her gün yuı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 25 eyliil 936 cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (850) 2-4268 

tLAN 
1 - Su idaresine alınacak demir boru ve tef errüatı ile çimento 

ve saire on beı gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli (66S»O,SO) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (SOl,78) liradı.r. 

4 -:- Şart~ame. ve listesini görmek isteyenler her gün yur işleri 
lcalenune ve ısteklilcrin de 25 eylül 936 cuma günü aaat on birde be· 
lediye encümeninde yapılacağından o gün saat ona kadar teminatla
riyle teklif mektublarını belediye encümenine vermeleri. (852) 

2-4270 

iLAN 
1 - Yenişehride 1152 inci adada ı numaralı parselde 700 metre 

murabbaı arsaya istekli çıkmadığından artırması on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (3500) liradır. 

""'""'k Eks"ltm "l" 3 - Muvakkat teminatı (262,50) liradır. 
,,..,.. ı e 1 anı 4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kalemine 

Nafia Ba•..:a·nlığından·. müracaatları. isteklilerin de 22 eylül 936 salı eünü aaat on buçukta 
~ belediye encümenine müracaatları. (853) 2-427J 

1 - 4.g.936 gü ü ih 1 · iLAN 
lnUf olan Ankara i~faly: !:/:;!:~":ı~\ü:;re açık e~siltmcye kon- ı - Yenişehirde Atatürk caddesinde 1048 inci adada 15 parseI-
lacak fos septik tesisatı için teklif edil; m ~cb bınaaında ; ,. de (780) metre murabbaı arsaya istekli çıkmadıiın<ian artırması on 
mediğinden ekıiltme ayni prtlarla 10 g·· n :c~ ayiki hadde görül- gün uzatılmıştır. 

Keti~ be.deli 9043 lira 63 kuruıtur. un a a uzatılmııtır, 2 - Muhammenbedeli (23400) liradır. 
2 - u ~JC ait prtnameler ve evrak sttnlardır· 3 - Muvakkat teminatı (1750) liradır. 
a - Eksıltme ıuıırtnamesi · · 

:s- 4 - Şartnamesini atörmek isteyenler her gün yazı işleri kalemine 
b - Mukavele projesi ve ihalesi 22 eylül 936 salı günü saat on buçukta belediye encümc-
c - Hususi Prttıallle · d 1 ~ d · 
d - Ke,if cetve.li ıllıilci fiat cetveıı· nı? e ya_pı acagı? an ısteklilerin o gün saat dokuz buçuğa kadar te-

mınatlarıylc tekhf mektublarrnı belediye encümenine vermeleri. (851) e - Proje 
leteyenler bu prtmlme ve evrakı 45 kuru bed . . J ----------------------2-4_2_6_9 __ 

yapı ifleri umum mUdürlülünden alabilirler. ş el mukabılınde 
3 - Eksiltme 1,..9-936 tarihinde pazartesi ltinll saat 

1 
da 

Nafia Veklleti yapı itleri eksiltme odasında açık eksiltme G I' 
1 yapdacaktır. .._ 1>' e 

4 - Eksiltmcy~ ıirebilimek için iıtoklileriR 679 Ura muval[. 
kat teminat venneaı bundan bqka 1-6·936 tarihinden sonra N ft 
VGclletinden ahnDUf ehliyet vaikaaını haiz bulunmuı ı1zımJ 1 

5 - 1ıteniJen veıikalar yukarda 3 Uncu llladdede yuıb uat~· 
bir saat evveline ka~r eblltme komisyonu reiallline makbuz m~~ 
kabilinde verilecektır. (289) 2-4248 

ÇANKIRI ASLİYE MAHKEMESiNDEN 
Çankırının Halil ağa mahellesinden harmanda oğlu km Ha· 

ticenin konya vilayetinin cemre kazaamm balcı hisar nam eser ha· 
midiye köyUnde mukim muhacir Abdi aleyhine ikame eylediği 
botanma davaaından dolayı ceryan eden mahkemede tarafeynin 
botanmalarına ve çocuğun hakkı velAyetinln annesi Haticcye tev• 
diine ve çocuğun infak ve iqeıine babasının a1da on lira vermek 
ıuretlyle yardım etmealne müddei aleyh Abdlnin gıyabında 18-9-
929 tarihinde karar verllditi teblli makamına kaim olmak üzere 
Ulan olunur, 2-4241 

MJLLI MUUAFAA VEKALb.:'ff 
3ATIN ALMA KOMl~YONU !LAN 

BİLİT 
i Baş nakliye koşumu bcygır satın alınacaktır. Ta~ 

( 1160) liradır. lJazarlıgı 14-9-936 pazartesi günü ssat 1 

tekliler hayvaniyle birlikte belli gun ve saatında µ.tı.11 
yonuna gelmeleri. (787) 2-4197 

BILİT 
ı - Beher kilosuna 80 kuruş kıymet bicilen 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 120.000 lira olup ilk in.ınç pa 

radır. 

3 - İhalesi 14-10-936 çarliamba giınii saat 15 dedir 
4 - Fennı ve idarı şartnamesini almak istiyenler 600 

kabilinde M. M. V. satın alma komisyonundan alabilırl;rdl 
5 - Eksiltmeye gıreceklerin l490 sayılı kanunun 2. 

!erindeki bilgilerile ihale giımindc ve ihale saatından en 
at evvelıne kadar teminat ve teklif mektuplarını kanunun 
hile mühürlü zarflar içeıisınde M. M. V. satın alma k 
vermeleri. (597) 2-3967 

BILIT 
11 1 - 8434 kilo dural boru, çubuk, saç levha ve perçı 

palı zarfla eksitmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 26.880 lira olup ilk inanç 

liradır. ı,11tl 
3 - Şartnamesini almak istiy<ınler 135 kuruş 

M. M. V. satın alma komisyonundan alırlar. 
4 - İhalesi 27-10·936 salı günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunı.ın 2.S ı 

delerindc yazılı bilgeleriyle ihale saatinden bir saat e::, 
vt teklif mektublarını M. M. V. satın alma komisyo 
leri, (809) 2-4243 

BtLlT e 
ı - Muhtelif mastar ve kontrol aletleri pazarlıkla 

konmunur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 4000 lira olup ilk inanç 

liradır. . 
3 - İhalesi 29-9.936 salı günü saat 11 dedir. ~ 
4 - Pazarlığa gir.cceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 

delerindcki bilgileriyle ihale ~ün ve saatinde M. M. 'V. 
komi"fonuna varmaları. (808) 2-4244 

B1L1T 
l - Beherine 300 kuruş kıymet biçilen 351 ket._e.n_...,._~ 

bcherine 6 kuru' kıymet konan 1130 adet keten ~ _.. 
çıkmadığından on gün müddetle pazarlıkla alınmak US 
siltmeye konmuşıur. ·..,of 

2 - Hepsinin bedeli 1133 lira 80 kuruştur. tik 1 

85 liradır. 
3 - İhalesi Ul•9·936 cuma &ünü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun"-!'ncfl 

maddelerinde istenilen bilgileriyle ihale gün ve saatı 
V. satm alma komisyonunda bulunmaları (788) 

B t L 1 T r• 
Aşağıda miktarı yazılı malzeme toptan veyahut ~t ı 

zarhkla satın alınacaktır. Paz111rhğı 15-9-936 sah gU.nil 
1steklilea- belli gün ve saatinde M. M. V. satın alına 
gelmeleri. (831) 

\l Kalem Cam kıriıtal 
ı9 Çift ecnebi kitabı 

14 kalem aun'i aza malzemesi 
3 Kalem rontgcn filimi 
ı Kalem boş ilaç fişesi 2--4252 

ANKARA LEVAZIM AMlRLtGi 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANL 

İLAN 
1 - Eskişehir garnizonu için 650 ton kok kömürü: 

la 28-9-936 günü aaat 16 da Eski!ehir askeri satın al 
nunda alınacaktır. . tı ı-"5 

2 - Tahmin hedeli 18200 liradır. muvakkat temın• ıeriOI 
3 - Teminatlar vaktinden evvel muhasebe veınekt&I 

malaandıklarrna yatırılarak makbuzlar veya banka 111~ 
nununa uygun olan teklif mektublarınm içersine kf raf 
lif mcktublarının ihale gUnü Eskişehir Posta ve T_e 1 349' 
saat onbeşe kadar koıni•yon başkanlığına verilmesı "e 
vesikaların lüzumunda komisyo~ ibrazı ~r~t~~· (~) 

4 - Şa~ t.narqc htr gün komı•yonda gorulur. 

İLAN . in 
ı -. Garnizon dahillnd~ki kıta ve w müenese _erlerı':.r~ 

sarfedılmek üzere 57000 kalo ~ru aogan ~ eylü~ 936
1 

na 
dif pazartesi günü saat onbcştc açık eklaltme ıle a .' 2ıs 

2 - Tutarı 2850 lira olup teminatı muvakkatell 
kuruttur • ile 

3 - lstckHlcrin teminatı muvakkate makbuı~rı n&&O' 
ve saatte Ankara levazım amirliği aatın alma kornıa)'O 
leri. 1ıı ~ 4 - Şartname mezkur komisyonda her gün para 

(829) 2-4250 

Ankara Valiliğinden ~ 
w f .. . bah e duvar• Kültür bakanlığının Etnogra ya muzcsı Ç •

1 
yet 

çatı tamiratı 17.9.936 pcr,embe günü saat 15 de vı ~ek" 
Nafıa müdürlüğü odasında toplanan kamisyonda açı 
retiyle ihale edilecektir. . . 

Ke'1f bedeli( 701) lira (72) kuruştan ıbarettır. 
Teminatı mu'-:akkatesi (52) l_ira ~63) kuruştur. ikaSI ff 
İstekliler tcmınat makbuzlanlc tıcaret odası ves ~ 

mcde yazılı diğer bilgilerle birlikte aşağıda yazılı 
Nafıa komisyonuna gelmeleri. . t--. 

Keşif ve şartnameleri görmek için her gün vıla~ 
lüğüne müracaatları. (715) 2 

Ankara Etnografya ~·· 
Müzesi Direktöı·liigij.11 

Madde Müze için 
ı 8 TeJhİr camekanı 

3 Kapı kasası 
ı Portatif merdiven 

lO Kapı taşhir kaidesi 
4 Depo dolabı 

2 - Açık eksiltme ile yapılacaktır. 
3 - Kcş.if bedeli 1760 liradır. l 
4 - Muvakkat teminatı 132 liradır. ,PiCC~r 
S - İhaleye ittirak edeceklerin Ankara Nafıa içill 

alacakları fenni ehliyet ve Tecim odası vesikaları 
as 8 gUn evci müracaat etmeleri lizımdır. ıotı•ed' ~ 

6 - Talipler ketif ve prtnameyi her zaman de 1'!,1 

ler. İhale 17.9.936 pertembo günü saat ıs de rnUıe3:.A084 
(714) 



11EYi.OL1936 CUllA 

1 ASKERi F ABRIKALAR UMUM_ MODORLOGO 
SATJNALMAl'OMllYONU W 
50ADET150 KtLOLUlt oul1T POTA 
" 75 KiLOLUK ouırtr ~. 
" .. s1 KiLOLUK oltAPIT _._ 

'tahmin ecÜ1n bedeli (2120) Ura ola ~~" Alllla 
J'l&Jh awlgeme Aslsed Pabriblar u--..1 _. 14 • 8f11r ell
Komltyonanca 21-ıo-ne taribiDcle ,_ •- 1arÜ •a 'ııaadr 
9lltme ile ihale edilecelrtlr. ŞartmlDI ,.._. 0 

Yerilir. ) lira 2490 ._,... 
Taliplerin muftklrat temiaat olla (159 ~ ~ n ..ue Jlıo

bnmnan 2 " S ...W.1erincleld "'81klı me!-- •-
lftlsyona mtlraaıatlan. (754) ı-41SI 

2500 KiLO ÇB'Jx 

Tahmin edDen bedeli (4950) lira .. ,..... ::-~~ 
Jaalı mUseme .... püdJralU u--~ ... ~De 
..a.,onunca 14 t.tse _....... ..-::.ı:: :; .... ftrmr. ,-.. 
lh.-. edilecektir • ..,._ ..:'(~;I) 119 (ti)...,.. w 2490 ..... 
lipJerin ......aldıııat --·n:.,... .................. sin ... IMtte 
rall baunaa 2 " S • c141.JO) ı--4235 ...... ,.. ...... ~ ,-

Tür • 

azı makine i 

~8-twlndaifillelr n'kM••Jtt•per..-. ... 
al _. 15 de ftla,et .,._da ufıa mOdOrlliil o4aunda ihılt1i 
,ap.ı.alr isen 91* ıbillmeye konaJm .-ı 

s,.aı lleclell '1'114 Unıdn 
M..aldrat temimb 20S lirı 55 kuruftar 
ll9llrlllerin maakbt temınatlan •• ticaret oda11 vt1ıkaaı ve 

fll1P aı• JUdı diler WJallcrle biri~ pbrda yuıb ,Un ve il· 
ette ewıtme ......,__ seıa.Jeri. 

Ba ip alt llıqlf enalmu ıönne1r için nafıa mtldOrlOPne m0ra-
......._ (7U5) ~ 

s 

Kap;ılı zarf usulile eksil ılanı : 

1 - Ekııltmeye konulan it (Dlrdlnc mnuml mlfettltJlk m 
takaaanda takriben ıarı lrllı•a• a nhltlllWakl Bl la • Pllr 

nun tenıyel tlr*J19t ..._ lmalll ., _. J• fOH intaatıd ) 
Bu itlerin talaln e..._'beclu (.....,.) ... ,. 
ı - Bu ite alt .. ltDllDeler •ı nrak tunlırdır. 
' - Ebilbne ıar.,.mıll 
B - lılubvelename proJft& 
C - Bayındırlık itleri pml fB'T ti 
D - Teaviyei TUrıbıye. fOle •t il*Cl lntutı da r fenni 

UJDe • . _ ......... 
P - llJilleH fflt ~ 
G - T ... kum, IU prfii• 
11ti1enler matbu aaf1a ltlerı pnlti --.ire• yt ı..a _..tna. 

meyi daindı tetkık •e mDtalel n diler pnaamelerl w oa 
iki buçuk llra bedel _....inde AUara Nıfia Veklletl .-ıer 
idaresi .... ft ..... Tmıdi Rafta dalrnlnden aJMUlrler 

\3 - 24-1-936 aUniDde yapılacak ibaley. tahb çılnnadılmdaa ek· 
..._ ,.....,. tarlbblde ~ .... - IS • Blub • "9cell 
Nafta ........ Mn ı da J.,.rıe1lıtlr • 

4 -alllıllW ..,_.. wf _..,.. ,ap=lltır 
S - DıllhmlJe ........ itle ... ~ 23750 Un......_. 

teminat wr•ıll w bulada bqka tlcuet .._. ••ilmumw 
WlıııllıtÜl•ı• ildMel edflz'I Je& W Uf .... •itHhhklfiJ 8ile 
Jet ftlllruau lıı!~rmeai lbımdlr 

6 - Tı.Uf ,.an4a l bcl ....... 1-11 IMlteıle 
bir mt enellne kadar muta dt Tuncetl vtllyed iıha ........... 
ıtdftnlr elmiltmt ....,_. ~llM mkbus mubbil .... ftrll 
........... 1111 .......................... s lacl ..... .. 
JUıll 1aate adar Plmit ..._. w dit ..... IDllalr - De iP 
• ...._Nnrn .. Pli' ... _ 
..... (9) 
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Şehir Bahçesi Sinemasında 
Bu aktam saat 9.15 de 

l{ . CUI{ ALBAY 
..:> 

Shirley Temle 
Gelecek film: 

1 lNON 

E ııaf Cemiyetleri 
l\f urak:ibliğinden 

12-9.936 cumartesi günü esnaf cemiyetleri tarafından kimsesiz 
scuklar sünnet edilecektir, Çocuklarmr sünnet ettirmek isteyenler 
11-9·936 cuma günü akşamına kadar Öztürk mahallesinde esnaf ce
miyetleri bürosuna baş vurarak çocuktan kayıt ettirmeleri gerekliği 
ilan olunur. 2-4233 

Tavuk:çulul{ Enstitüsü 
l)irel{törlüğünden : 

Tavukçuluk Enstitüsü için isim ve evsafı şartnamesinde yazılı 
41 kalemden ibaret ve (2500) lira muhammen kıymetinde alet ve 
e<.devi'' aırrk eksiltme usuli ile satın alınacaktır. Şartnameler her gün 
faat <I •:lan 12 ye ve 14 den 17 ye kadar Çankırı caddesi üzerinde 
bulunan Tavukçuluk Ens.titüsü Direktörlüğünden alınır. lstf'k\ile. 
rin 18 eyllıl 936 cuma günü saat ıo da ticaret odasr vesikaları ve 
187,5 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka ~ktuplariyle 
birlikte Keçiören yolu üzerinde Ankara Tohum Islah istasyonun· 
da toplanacak komisyona başvunnaları. (836) 2-4260 

Zonguldalc C. H. P. 
Başkaı hğındaıı : 

Zonguldak Halk Partisi binasının Kalörifer tesisatı yaptırda· 
taktır. Tesisatı yapmak istiyenlerin tekliflerine esas olmak üzere 
binanın pl~nlarını ve bu husustaki şartnameyi parti başkanlığından 
istemeleri ve tekliflerini 25 eylul 936 akşamına kadar partiye gön· 
dermeleri ilan olunur. (842) 2-4262 

Mali bir müessese i~in 
İngilizce, Almanca, lisanlarından birini veya her ikisi· 

ni mükemmelen tercüme edebilir makine ile yazar bir Bay 
veya Bayana ihtiyaç vardır. Muvazzah adrealerini 196 
poıta kutusuna bildirmeleri. 2-4256 

~••m~~llDlZW "' • "' "' "' .,.., N . . ~ 

Tarih ve Coğrafya Oğretmeni aranıyor 

TARSUS MIERtKAN l(OLEJI 
DIREKTöRLOaONDEN: 

1
~ 

Tam devreli lise derecesinde olan KoleJimize tarih ve coğ· l 
cafya öğretmeni lizmdır. Aranılan evsafı haiz olanlar Kolej 1 
idaresine, yahut Fincancılar Yokuşunda Amerikan Bord lle·J 
yetine müracaat edebilirler. 2-4255 - ~~- ~~~ ~ ~~ 

P. T . . T, Binalar ve 
Levazım Müdürlüğünden : 

135? lira muhammen kıymetli 25000 metre çift bükümlü sahra 
lcabloaıle 3000 metre gene çift bükümlü listikli bakır tel bir arada ve 
1150 lira muhammen kıymetli bir adet 100 lü santral ile bir adet 
'ıOO lU konple paratöner de ayrı bir prtname ile açrk eksiltmeye 
"onulm uşla.rdı r. 

Heri~~ ~~siltme 12 birinci teşrin 936 tarihinde Ankarada P. T. T. 
11. M. luğ~nde toplanacak komiayonda yapılacaktır. lateklilerin 
mezkQr tarıhe ~a~tlıyan pazartesi günü muayyen saata kadar sahra 
kablosu ve tel ıçı~ 102 .santral ve paratöner için de 87 liradan iba· 
ret muvakkat temınatla.n ayrı ayrı idare veznesine yatırıp alacak
ları muvakkat makbuz vey.a banka teminat mektubu ve §artname· 
lerde ~zıh kanuni veaaikle beraber mezkur komisyona mliıacaat 
etmeleır lazımdır. Şartnameler Ankarada p T T Le ""dil 
J1··ğ·· d ı b · • • vazım mu r· 
·~ . un en atan ulda Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak ve· 
rılır. (629) 2-3974 

Çorum Valiliğinden : 
l - Eksiltmeye konulan iş: Çorum viUiyeti dahilinde Sungur· 

ı~ .. Çerikli r~ıu üzerinde muhtelif kısımlarda bulunan (39) köp
l"U ve menf eı dır. 

Bu işin keşif bedeli (23426) lira (21) kuruştur 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır.: • 
A- Eksiltme şartnamesi.· 
B - Mukavele projesı 
C - Bayındırlık genel şartname•t 
D - Fenni ve hususi şartname 
E - Keşif ve silselei fiat ve metraj cedvellerl 
F- Proje 
İstiyenler bu evrakı Çorum vlliyeti daimi cncUmen deiresinde 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 1936 yılı eylCHUnün on beşinci salı gUnU saat 14 de 

.Corum vilay_eti daimi encUmeni riyaset odasında yapılacaktır. 
4 - Eks!ltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksıltmeye girebilmek için isteklinin (1757) lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki evrakları haiz olup gös
termesi lazımdır. 

Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve bu işi yapabi· 
leceğine dair Nafia vekileıtinin ehliyetnamesi. 

6 - Tekli fmektupları yukarda UçüncU maddede yazılı saatten 
pir saat evveline kadar daimi encümen riyaset odasında toplanacak 
daimi encümen reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet iıçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması. Verilen zarfın iyice mühUr mumu ile kapatıl· 
Jnıf olması lazımdır Postada olacak geçikıneler kabul edilmez. (697) 

2-4054 

SabWc Ev 
Koyunpazarmda Güneş kun

dura mağazasına müracaat. 
Telefon: 3588 

2-4234 

Mevva tuzu 

En hoş meyva tuzudur. 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız· 
lıklan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Dünyanın en lüks traş biçaklan 

Glolliismen 
Goldü 

On kuruşa almayınız her yerden 
beş kuruşa alınız: Ankara acan
tası Anafartalar No: 71 ADNAN 

2-4025 

l\'.I uhasi Jl 
aı·anıyor 

Ankaranın tanınmış Tüccari 
bir müessesesi için usulü defte
riye bihakkın vakıf bir muhasl· 
be ihtiyaç vardır. Taliplerin tah
sil derecelerini, vazıh adresle· 
riyle beraber 47 numarah posta 
kutuıuna bildirmeleri. 

}(jrahlc ev 
Ankara Harbiye okulu yanın· 

da üç oda bir mutfak, banyo ve 
helası mevcut üst kat kiralıktır. 
Harbiye okulu bekçisi Mehmet 
çavuşa~acaat. 2-4206 

IGrahl{ ev 
~e Bağ 

Çankayada; okul ittisalinde 
ve asfalt üzerinde muşamba ile 
mefruş üç oda bir salon, mut· 
bah, banyo, SU, ELEKTRİK, 
HAVA·GAZI tesisatını ve her 
türlö konforu muhtevi üst kat 
müstakil bir daire kiralıktır. 
görmek istiyenler içindekilere 
ve konuşmak için de Ziraat Ban
kası idare meclisi VizörlüğUndc 
Bay Selahattine mUracaatları. 

2-4208 

ZAYİ 
Hususi blzim okuldan 934 yı· 

tında aldığım şahadetnamemi kay
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

İsmail Hakkr oğlu Necmettin 
Çeltikçi 

2-4257 ----------------
ANKARA ÜÇ0NC0 SULH 

HUKUK HAK1ML1G1NDEN: 
Ankarada Sabuni mahallesi 

Akdam sokak 29 numaralı hane· 
de mukim ve Samanpazarında 
buzculuk yapmakta iken vefat et· 
miş olan aslan Hüseyinin ı:nahke· 
mece terekesine vaz'iyet edilmiş 
olduğundan kefalet hasebiyle a· 
lacaltlı ve borçlularının vesaiki 
resmiyeleriyle beraber bir ay zar· 
fında Ankara 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesine müracaattan ve a· 
lacaklarıru vaktiyle kaydettinni· 
yenlerin mirasçıya ne şahsen ve 
ne de terekeye iz af eten takib ede· 
miyeceklerl ve ibraz edecekleri 
vesika için makbuz istiyebilccek· 
leri lüzumu ilan olunur. 

2-4258 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı işleri MüdllrU 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımeviade basılmıştır. 

J 

5 O 1( u ı·usa , Halil Naci Mıhcroğlu Tel. 1230 

t.:.. ... 4'.;; 

Günlük kasa mevcudunuz kıymmetli eşya 

EMNiYET 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrefll 

Satılık eşya 
Mük;emmel salon, yatak, ye

mek oda takımları satılıktır. Ye· 
nişehir birinci durak Süleyman 
Sırrı caddesi Apart. 3 No. 4 her 
gün öğleden sonra görülebilir. 

2-4168 

ZAYİ 

1930 No.lu kamyonumun pi· 
Jakasnu kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. Ziya 

2-4254 

Çocuk Doktoru 

Dr. Samih Ulus 
Ankara doğum ve çocuk 

bakım evi 
çocuk mütehassısı 

Adliye sarayı caddesi Altan 
sokak Ortaç apartımanı, 

Telefon: 3951 

Hergün üçten •onra haı
talarını kabul eder. 

Malatya ~nuıı~u ~a~·e -~~. dtl'i 
Jslerı l\lutlurluğü11 ı-gii 

27-8·936 günü ihalesf yapılacağı evvelce ila?. edile:::~ 
kanalı ameliyatına talip zuhur etmediğinden munaka5ya ç.ı~ 
temdit edilerek kapalı zarf usuliyle tekrar münaka5: 8.g.936-' 
tır. Bedeli keşfi 28700 lira olan sürgü suyu kanalı 

1 
daifC 

ne rastlıyan cuma günü saat 15,30 da Malatya 10 .unf ı komi• 
ri müdürlüğü binasında arttırma ve eksiltme ve ıha e _ ..1.k 
ihalesi yapılacaktır. . . :saf'"~~ 

Mukavele ve fenni aşrtname ve inşaat pro1elerık }44 lcll'~ 
Ieri genel şartnamesi ve buna müteferri diğer .e~U ~undel1 ~ 
kabilinde Malatya 10 uncu daire su i§leri müdilr g tsttı 
cektir. Muvakkat teminat (2152) lira (50) kuruşt~~~ıarla 
teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunda yazılı ve~~ e\f\'el .ı 
Nafia vekaletinden ihale gününden en az sekiz .~un bhltıilc " 
rı 20000 lira derecesinde iş yaptığını gösterir mutea daire ~ıJ 
sını 18·9·936 cuma günü saat 14,30 a kadar 10. uncu rıneıer~ 
arttırma, eksiltme ve ihale komisyonu reisliğıne ve Z 
dır. (717) 

P. T. T.. Binalar ve 
levazını müdiiı·I~OiİJ11~ bedel ır 

Tekerlek Muhammen rra ~ 
7500 Telsiz: perforatör ve Ondülatör bandı 1375

00
' ,. ı" 

50000 Zamklı ve zamksız Hük bandı. 41
75 

.• e '11' 
2500 Simens perfore bandı 19 1csiltıtl'f 

1 - Yukarda yazılı üç nevi Band ayrı ayrı açık e 11.,ı ~ nulmu tur. 'f. tJtl1 '}i 
2 - Eksiltme 24-10-936 tarihinde Ankarada P. 'f. ed~ 

dürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktı~· testim 1'~ ~ 
3 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesıne ıe ,rıe• on' 

ve alacakları makbuz ve şartnamede yazılı belgeler ıc0111lsf 
he müsadif cumartesi günü saat ıo da sözil geçen .,e ~ 
racaat edeceklerdir. ~ üııdefl •1~~ · 4 - Şartnameler Ankarada Levazım MUdürlugalc \ftır~ı9' 
bul Levazım Ayniyat muavinliğinden parasız otar 2 

(190) 

Y NI , E SiNEMA 
BU GECE 

'.AŞK SEN FON1SJ 
Katherİne Hepburn - Charles Boyer 

GÜNDÜZ lKl FlLM 
1 - BEN SENiNiM 2 - 13 No. lu CASUS 

Programa İlaveten : 
ı - 1936 BERLIN OLIMP1Y ADLARI ısA-
2 - S. M. Vlll. EDW ARDIN lSTANBULA GEL1Şl Jr~1" 

LARI 


