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İngiltere ilk hakiki kliriug ~ma mı Türkiye ile ak.detti 

İngiltere ticaret mahfilleri bu neticenin iki 

taraf için de iftihara değer olduğunu 
belirtmektedirle r 

ANLASMA, TiJRK - INGILIZ DOSTI.UGUNUN 
YENi BiR TEZAH V RODOR 

Heyetimiz Irlanda, Brezilya ve Arjantin'le de konuşmalar yapacak 

larmdan birinin ri> ascti altındaki on 
iki kişilik ingiliz heyetinin muhtelif 
nezaretler mümessillerile hergun artan 
adedi, piyasada haJline uğraplan me· 
selelerin gittikçe çetin~diği zehabını 
kuvvetlendirmişti. 

ticaret mukaveleleri dairesi teflerinden 
ve ingiliz heyeti azasından B Kingın 
tabirile : Bu iki tarafın da iftihar et • 
mcsi lazımgelcn bir rekordur. Çok 

Londra, ıı ( A. A.) - Anadolu Ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor : 

Türkiye ile İngiltere arasında 2 ey
lul'de imzalanan ticaret ve klering an
laşması, Türkiye jle münasebette bulu· 

~Endü tri plinıını· 
~zın tathikabııı ~Ör· 
mek üzere lngılte-
reden bir heyet 

geliyor 
Londra. il ( A.A.) - Anadclu 

ajansının hususi muhabiri bildiri-

yor: 
.. Jnglli• sanayi va (ınans ale-

min• m11nsub bir heyet Türkiycde 

sanayi pljnı tatbikatında teşriki 

mesai ~artlsrsnı mahallen tetkik 

etmek ve alakalı tilrk daireleriyle 

temasa gelmek üzere yakında An· 

karaya gidecektir. 
Karabükte kurulacak demir ve 

çelik fabrikaları finansman işi hak

kında, lngiltere kredi dairesiyle 

Brassert şirketi arasındaki kati 

mukavele Londrada inıza edilmiş
tir. 

Turkiyede ve lngilterede te~kil 

edilecek şirketlere aid esaslat1 ha· 

vi tali mukavele de yakında Lon
drada imza ~i/ecektir. 

Bu bakımlardan, herkesin şu dakika· 
da mallımu olan netice, yalnız memnu· 
niyete değil aynı zamanda da bilyUk 
hayrete de sabeb olmuı bulunmaktadır. 

lnµiltR.renin ilk hal.-iki 
kliring anla~ması 

Bu lngiltere'nin birinci defa olarak 
akdettiği hakiki iki taraflı ilk klerıng 
anlasmasıdır. İngiltere ticaret nezareti 

Buğday karşılığın
da Ereğli limanı-

• 
nın mşası 

L&hey, 11 (A. A.) - Anadolu 
a ·anımın huıuıi muhabiri bildiri
yor: 

Lahey'de Albatam Dragaj e 
dö travo püblik tirket i memleke
timizde buğday mukabilinde E • 
reğli limanını intaya yeya gemi 
inıaatma veya benzeri itlere uzun 
vadeli tediye esası üğerinden itti
rake karar vermiıtir. 

........................... -........... -.. .._..... ...... 
l\fara l\felıu '°'u B 

' Mitlıat Alamı 

(Sonu S. ınci sayfada) 

cuz v bahçeli v 
nıahll )eri kur

nıal{ i<·iıı gelecel 
heyet . 

Londra 11 ( A.A.) - An dolu 
aıan rnrn hu u ı muhabıri bıldiri
yor: 

Avam kamara I aza wdan, mıl
Jetlcraruı parlamentolar konlersn
ında İngiliz heyeti reisi M. Som· 

mervillc, beraberindeki ingıliz me· 
buslarla birlıkte konferansı müte
akib cylü!Dn ıs ine doğru lstsnbu
la ve oradan Ankaraya geforek 

nıulıtelri t !artla bulunacalcıtr. 
B. Sommtrvılle, bilh3ssa in1:ilız u
cuz ve bah eli ev i~aat şirketleri 
namına Anlrarada ve diğer buyük 
;schirlerimirde yeni m:ıhallelu te
sisi mevzııunu tetkik edecektir. 

Mumaıleyh bılha a emlak ı•c 

eyt m b nkasile anls arak bu hsn
kavs tevdiat yapmak veva bu ban
ka he<ı bma model mahalleler te is 
etmrk i~tiyor 

B. Sommerville, avam kamara· 
sının yıllardanberi zinüfuz azala· 
rındon biri ve tanınmış bir pro
fesördür. 
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Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Dıs Bakanımızın yolc1ılus!u -
DoRt Yunan.istanda samimi hislerin 

izharına yol açtı 
Ati na, 11 ( A. A ) - Atına 3Jilıtsı bıl

diriyor : 
ButUn gazeteler. 1 urkiyc dış ısleri 

bakanı Dr. Tevfik Rıiştiı Aras'ın, Ce
nevre'ye gıtm den evvel Elen başbaka· 
nı B. Metaksa5 ıle göruşmek Uzere cu· 

Dış Bskanmıız Doktor Ara 

martcsı gllnu Atınaya geleceği haberi
ni buyük bir memnuniyetle kaydetm k
tedirlcr. 
Etnoı gazete ı, bu hususta diyor ki: 
c Elen kamoyu, bu gôruşmeye karıı 

huıuıt hır alaka ve meıununıyet goa • 
termektcdır. Çunkil bu görUtmc iki 
dost memleket arasında kar,ılıklı fay
dalı yenı bir temas teşkil cyliyecektır. 
Bugun mitlctlerara ı dıplomatik alemi
nın bu kaynaşması anında, yakın şark~ 
sulhun 1 lam hir destegini t kil eden 
sıkı Türk • Elen i birtigi, iki devlet 
adamı ara mda bu temas ile karakte • 
ristik bir surette bir kere daha te· 
cyyüd edecektir.,, 

Atinaib Nca ise diyor ki : 
c Elen milleti, Dr. Tevfik 

Aras'J bir keıe daha dostça bir urctt• 
kaı şılayacaktır. > 

Atiııa halkının, Doktor Ara5'a, g,c • 
çışlcdnın hepsındc göstermekte bulun• 
duğu harar tH iyı kabul, Elen - Tliık 

uzla ması es riııi yaratanlardan birıno 
kar ı yapıl n çok yerinde bır saygıdan 
başka lııı ey dcgıldir. E{!er doslluklar 
zaman ıle olçulur e, Tuı k - l~len dvst
lu~u muhakkak surt-ttc dostlukların en 
s l mlarınd n bırıdir. Samımı tıır jCStı 
le t rıhtcki u un anla ına lıkl 11 ıa uır 

nıhay t vennı olan iki memleket ıra

sınclaki muna ebetler, gun geçtı çc da
ha dost v daha hararetli l.ıır mahıret 

almaktadıı Turkiye dış işleri bale nı 
bu l} areti dolayuııyle bu hadıı;eyı h&r 

kere el ha k11ydeylcyecektır. Turk • 1-::
len do tlu •u bug\in Balkan ve Akdeniz 
siyasetinde bir realitedir. Bu dostluk 
aynı zamanda milletlerarası siyasetin 
bu mmtakn ında ulh için de bir r:a • 
mandır.> 

Bluın 1111 memle-
keıiıniz ~ yaıuu·ağı 
) ol ·uluk lıakkıııda . 
ajan nı hir hal>eri 

nan ingilh: ticaret mahfillerinde mem· 

nuniy.etlc karşılanmıştır. 

kayl)ettik 
ISPANYOL iHTiLALi 1''ransız Başbaka111 B. Blı.m 

Bazı endileler .. 
ÇUnkU lngiltere'nin eski tarzda an

laşma politikasında israr ctm ıkte ol : 
ması ve Arjantin heyetinin bir seneyı 
mütecaviz bir zamandanbcri Londra'da 
bu mevzular Uzerinde uğraşmakta bu • 
lunmaaı, nihayet Yunanistan ve di~er 
bazı memleketlerle aylarca süren mti -
zakeratın menfi akıbeti ıon aylarda 
muhtelif şayialara meydan vcrmifti. 

Bilhassa müzakere safhalarının mah· 

kalmatı hususunda iki tarafca ta· 
r~ 'k 
kib edilen prensip bu endişelen uv • 

vetlendirmekte idi. 

i spanya ııe lıalyaya karşı 
J ya'daki vaziyet, ltalya muva -

rld:::a~dellerinin eski it~~y~~ ticari 

bo .. çJarına mahsuben blokajı ıçın ln • 
• · · tatbıka 

gt·ltere hükumetince verılmış ve 
. •t 1 

başlanmış olan karar v.: binnetıce ı 
~ 1· Turkiye ıle 

yan ihracatı,,lll aara ması, 
' . • · çhul bulun • 
müzakere neucesının mc . 

·· " incır ve zeytın • 
ması bilhas..a uzum, , re ekulas • 
yağı piyaz.asında mu~t~ 1 sp 
yonlara ıneydan vermışu. 

Debts Chearing namı altında neşre • 
1 nya ve İtalya· 

dilmi§ ve Romanya, spa . 
ya ~ı tatbıka başlanmış olan ingıl~~ 
L- • evama Turkiye'de ı 
ırararnamesının n 
11 awnara1r parı: kararnamesinin 32 

T . k' eye 
ınri madde i hiıkmuniln ur ıy ! 
t.ıtbik edıJeccği resmi haberlere at en 
9e.i sürülüyordu. Hazine sekreter pcr· 

· listefar • rnanantı ve ticaret nıeı:areta m 

B. Mithat Alam 

Dort gun evci Kızıltopraktan Kadı

köy iskelesire gelirken otomobıl n pa· 

tinaj yapması yuzünden beton elektrik 

'dıre •ine çarparak refika iyle bırliktc 
ağır yaralandığını yazd ğımız Maraş 
m busu B. Mıthad Alam n tedavisi ra
pıldığı Haydarpaşa has abanesinde dun 
oldu unu büyuk acılarla haber aldık. 
Temiz bir yurdsever ve ideal bir insan 
olan B. Mithad Alamın ölümli şehrı
mizde teessiırle kar,ılanmı,tır. Yaralı 

(Sonu 4. Unca sayfıdı) 

Sen - Sebastiende 
Sen Sebastien, 11 (A.A.) - Havas 

muhabıriııın bitdirdığinc gorc, hayat ıe· 
raıti Sen Scbastıen'dc gittikçe guçlef

mektedır. Yıyecek gittikçe azalmakta 
ve hayat gıttikçc muhim surette bahalı
laşmaktadır. Şehrın yıyecegi ancak de-

nız yolu ılc temin olunabilmektedir. 

Halbuki bu yol da nasyonalist kruva
zorlcnn vucudu sebebiyle çok tehlıkeli 

yiyecek kıtlığı var 
bulunmaktadır. Bilbao yolu mUstesna 
olmak üzere, bUtUn diger yollar kesil
miştir. Bılbao yolu da ieneral Mola'nın 
topçu ateşi altındadır. 

Bununla beraber vali ve vilayet mah
fıllcri nıkbindır. Bu mahfıllerdc oyle 
denmektedır: 

"Oldukça yiyecek ve mühimmat 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

• 

Bir hDkOmet topu ı ~şe hıır.ır1atılırken 

Ankara, 11 (A. A.) - Fransız ~ . 

bakanı B. I..con Bluın'un yakında mem
leketimizi ziyar t ed~eğinc dair ga -
zetelerde baza haberlere tesadüf edll • 
mcktedir. 

Anadolu Ajansı, alikadar makamln 
nezdinde yaptığ tahkikata istinaden 
buyUk bir memnuniye!tle kar,ılanacağı 
tiıphcsiz olan böyle' jir ziyarete dair 
şu sırada hiçbir matlhnat bulunmadık•• 
m kaydeder. 

Kıral Karol 
B. Stoyadiııovirı 

kabul etti 
H.oml'lı - ) ugo.duv 1.-01111~""""" 

ılı•rtım t•dh or 
Bulcıc , 11 (A. 

1 

A.) - Rador a
jan ı bitdıı iyor: 
BB. Stovadinoviç, 

Tatarcsko, ve Vık-
tor Anton ko, 

dUn abah husu 1 

trenle Sinaıaya gı

d rt'k kıı al t ra· 
fın:lan k bul edıl-
mı lerdır. B Stoy clınoviçı 
Kıral B St - kabul d,.;n Kıırol 11 

yaclinovıç ılc u un muddct g ruşmu -

tUr, (Sonu 3. uncu sayfada) 



SAYFA 2 

HlER 
l Ş~YD~N 1 
-.-----~öRA:1Z 
Şi§'lntmlıktmı zayıj lıgu ..• 

lna Claire diyor ki: 
"Birçok kı'mselerin fazla şişmanlama<:rnrn sehl'bi, adamakıllı şi~manJa

ymcaya kadar bu hususu düşünüp tedbir almamasıdır. Birçok kadınlar, 

Jrcndilerı'ni ince ve narin gödirler ve narinliklerinin üzerine yirmi kilo 
daha ılave olununcaya kadar bu kanaatleri değişmez. Ondan sonra artık 
yenidc-n zayıl layabilmek için sıkı diyetlere, çetin rejimlere sıra gelir ki 
bundan pek fayda hasıl olm02. Bana kalırsa ben, her narin tazeye üç kilo 
artar artmaz, derhal tedbir almaya başlamasını tavsiye ederim. Çünkü o 
zaman bu fazlalık, meyva ve sebze kürü yapmak suretiyle kolayca atıla

bilir." 
Sinema ylldızınrn hakkı var. Fakat güzellik bahsinde hangi kadın, in

celık ve tenasüp bahsinde de hangi suıema yılclızı kadın, haksız olabilir ki? 

Otomobil <lc·rı-i. 

Otomobil kullanmak için insanın 
çok dikkatli olması lazımdır. Dik
katsizlerin otomobil kuJJanmaları 

kadar yanlıı bir hareket olamaz. 

Otomobil kullanma dersi verenle 
alan arasındaki şu konuşmayı dinle
yiniz: 

- Ne zaman geri vitese verirsin? 

- Karşıdan alacaklımrn geldi· 

ğini gördüğıim zaman! ... 

Bu hazır cevabın mutlaka iyı bir 

şoför olacağına inanımz. 

Slıakespcar frtlii filmclc 

Shakespear'in ingilhce ilk sözliJ filmi, 4 eylülde Londra'nm Kareton 
sinemasında gösterildi. Dr. Paul Czinner ile Elizabeth Bergner tarafından 
vücuda getirilmiş olan bu film, büyük İngiliz şairinin "istediğiniz gibi .... " 
eseridir. 

E. Bergner kendisiyle konuşan bir gazete muharririne şu sözleri soy-
.. lemi~: 

- Kendi paramızla yaptığımız bu filmi sevgi ve hürmetle çevirdik. 
Sir ]lımes Barry bizi • çevirmekte olduğumuz bir filmi yarıda bırakarak -
bu filmi yapmağa çok teşvik etti. Biz de ona itaatle i§e giriştik. Filmde, 

elimizden geldiği kadar, Shakespear'e sadık kaJmağa çaİıştık. Birkaç uzun 

hitabeyi kestik ve bıraktığımız kelimeler ve sözler üzerinde uzun uzun 
münaka§alar yaptığımız oldu. 

Shakespear'in de sözlü filme girdiğini gördükten sonra sözlü düşmanı 
Charlie Chapelin'in eski kanaatini değiştirmesini bekliyemez miyiz? 

~uhaf iıhideler ! 

Amerikalılar bundan birkaç yıl önce bir kayRnrn ıi2erine bütün tarih
lerini kazmağa girişmişlerdi de bir ingiliz mizah muharriri de onlarla 
şöylec~ eğlenmişti: 

- Bütün tarihı'ni bir tek kayaya sığdırabilen bfr mmete ne mutlu! 
Tarihleri pek "muhtasar, müfid'' olan amerikalrlar, memleketlerini el· 

lerinden geldiği kadar abidelerle süs1emeğe pek meraklıdrrlar. 
Mesela Nevyork'ta Somers'<le bronzdan bir abide ve levha vardır. Bu 

levha, Amerikaya ilk defa olarak gelen filin kemiklerinin yakıldığı yere 
dikilmiştir. 

• Rhode lsland tavuklarını bilirsiniz. Anıerikamn Rhode Island ada-
6rnda Kompton mevkiinde bu tavuk için de dilcllmiı bir abide g6ze çarp
maktadır. * Newport'ta Michele Felice Corno isimli birisinin bir heykeli vardır. 
Bunu dikmeye sebcb olan hadise nedir? Biliyor muşunuz? Bu adam, ken
di zamanına kadar zehirli telakki edilen domatesi ilk defa yemek cesare
tini göstermiş ve dünyaya güzel bir sebze kazandırmıFıt. 
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24 cemazelnhır 1355 il - Sakarya z~ferinin yıldönümü (921) 

ZO ağustos 1352 

Hıdrellez 130 

Güneşin doğması 5,37 ıl 

Güneşin batrtıaaı 18,26 1 

_ Yunan Ba§vekili B. Çaldaris, Dış İşleri Bakanı 

,,._ B. Maksimos, İktısad ,Bakanı B. Pezmezoğlu 

Ankaraya gel~iler. (1933) 

- Tapu ve kadastro işleri birbirinden 
ayrı müdüriyetler şeklinde idaresi 

(925). 

- Müdanyanın kurtulu~u (922) 

ayrıldı ve 
kararlaştı 

i 
i 

..................................................... ._ _____ _ 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARJ: 

Kan nn1arnnız 
üzerinde tetl{ikleı--

İstanbul, 11 - AdJie vekilinin reis
liğinde, erkanın da iştirak ettiği bir 
toplantı yapıldı. Kanunlann tatbik tarz
ları gözden geçirildi. Vekil yeni yapı
lacak adliye sarayının yerini gezdi. 

İstanbul, 11 - 35000 lirayı 20803 

numara kazandı. Sonu O ve 3 ile biten 
numaralar ikişer lira amorti alacaklar
dır. 

ı 2000 lirayı 29922: ıooo lirayı 20323: 
3000 lirayı 17237 numaralar ka?.andı. 9 

biJet beşyüzer, 37 bilet yüzer lira ka

zandılar. 

DalıiJiye V ek:ilimizin 
teşekl\:Ürii 

İstanbul, 11 (A.A.) - Kurtuluş yıl

dönümU bayramını büyük heyeciılnla 

kutlayan Tire, Kula, Bayındır, Balıkesir, 

Nazilli, Alaşehir, Söke, Çine, Turgudlu, 

Salihli halkının bu heyecanına tercü

man olan ve büyük Şeflerine ve Parti

lerine bu duygu ile minnet ve şükranlar 

sunan tel yazılarıqa dahiliye vekili ve 

parti genel sekreteri Şükrü Kaya teşek

kür ve tebrik cevablan vermiştir. 

Yugoslavya general 
konsolosu gitti 

İstanbul, 11 (A.A.) - Yugoslavya 

general konsolosu B. lvan Kukotiş, dün 
Mczunen lstanbul'dan hareket etmiştir. 

Gaybubetinde konsolosane işlerini kon· 

solos B. Radomir Marinkoviç görecek

tir. 

DiL KÖŞE~l ı 

"Memur kendi güvenine terkedilmiş 
olan parayı aşırmış olu:yor." 

"Güven" itimad manasınadır. Şu 

halde cümle "memur 'Jıı:.tndi itimadına 

tcrkedilmiş olan par.ayı aşırmış olu

yor" şekline giriyor ki hatalıdır. "Me· 

mur kendisine itimad edilmif olan ... " 
denmek lazrmdıi 

* ılı • 

"Moda koyu belki ömründe bu ka

dar kabalığı hiç bir zaman görmemi§

tir." 

Moda koyunun ğa ömrii varmış de-

mek. 

* * 
"Ne ihtiyaç sahipleri biliriz ki ke· 

limenin başlarındaki bütün açlığına ve 

çıplaklığına rağmen ... " 
"Kelimenin açlığı!!? garib bir tabir. 

hem de "başlarındaki açlığı" büsbütün 
garibi 

Ilı"'* 
"Yapmak istediğimiz ey bu şeyi 

yapmaktan ibarettlr.'' 
Konuşurken her hatırımıza gelmi

yen kelimenin yerz'ni, düşünmeye vak
timiz olmadığı için, bir "şey'' le doldu· 
rur, geçeriz. Ancak yazı yazan adamrn 
dUşünmeye, ne kadar az da olsa, vakti 
vardır. Bu itibarla, r,szıdaki bu nevi
den kekelemeler mazur görülemez. 

Profesör Nimbus' un mac aları: Sinemaya gitmek için karr koca birbirini aldatmak istedilerse de... (Lo ]ournal'den) 

Yesi 
nı 

. ı{ rt luş bayraJlll 

coşkunca kut adı 
Bursa. 11 (A.A.) - Bursa kurtulu

şunun dönüm yılı bugün cumuriyet a
lanında on binlerce yurttaşın katılması 
ile emsalsiz bir coşkunluk içinde kut
landı. Törene o günkü harb sahasını 

canlandırmak için Işıklar mevkiinden 
topcu ve piyade ateşi ile başlandı. Bir 
sııh<ıy harbın adım adım inkişafını izah 
etti. Müteakiben öncüler ve siivari kı
tası Samanpazarı yolu ile şehire girdi. 
Sevinç ve alkış tufanı içinde süvari 
kıtasından bir grup hükümet konağı 

önünde durdu. Muharip kıta da şehire 
girerken hükiimet konağına bayrak çe
kildi ve şehir donandı. istiklal marşın
dan sonra saylavlarımızdan Muhittin 
Baha özlü ve ateşli bir hitabede bulun
clu. Arctınca onuncu cumuriyet yıh 

marşı ulusça söylendi. Kttaatın, spor 

. fi' . ...# 
tes.kilatşnın, atlı köylülerı 11 • cel""" ~ 
nin zafer sembolii, kagnı '~~ 
atşıyan kadınları, kurumlar. itı lıi 
halk ve fabrikalar a~ele)erııı çit~ 
tükenmez ~lkışlar içınde ge .,,,,_.,._ 
yapıldı. Alay aynı ihtişam ~enlll' ~ 
Atatürk yolu ile Tophane 1 Jeti~ 'il 
Burada harb ölüleri anıldı. çd rJSll' 

Pıl 1•• ~ 
du, havaya saygı ateşi ya k ot"' 

'd"lere ..,i kiben komutanlığa gı 1 ,,., 

ve şilkran hisleri _,,,, 
saygı tar->~ 
du. Bu akşam uraY yv·M 

• al<?ııı .i 
Çelikpalas'da orduya bır rd r 
verilecek ardınca bir gardeııP'yı -'6' 

al• 
lacaktır. Gece için fener 

1 
edilmiştir. , .. tJI 

d ra•• 
Atatürk anıtına otuz an 

konmuştur. 

M ualli nılerimizin 
lıakkındaki 

•• 
··rıı sovyet. kültıt 

duyguları 
11
.,, 

Moskova, 11 (A.A.) - Moskovadan 
hareket etmeden evvel, türk muallimle
ri heyeti ba§kant Rüşdü, Tas ajansına 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

- Sovyetler birliğinin tedrisatı o tarz
dadır ki öu tedrisatı bitiren talebe, ayni 
umanda hem nazari hem ameli malii
matı elde etmiş bulunmaktadır. Bu su· 
retle talebeler, mektebte okuduklarını 

hayatta tatbik edebilmekteClirler. Böyle 
bir tedrisat usulü, yalnız mammat ver
mekle kalmıyor, fakat ayni zamanda ta

lebenin 6aadetini de koruyor. tık mek· 
tebden ta Sovyetler birliği ilim akademi
sine kadar bütün müesseselerde gördü
ğümüz yaratıcılık ve arayıcılık zihniyeti, 
makUl bir disiplin ve bütün çalışanlara 

okumak için açılmış olan geniş yol, bizi 
hayretlere düşürdü. Diğer memleketle
re muhtaç olmaksızın kendi hayatınızı 
bizzat kendinizin yaratabilmek keyfiye· 
tinden doğan iftihar hissi, sizleri ziya
ret edenler ü'ıerinde hassaten kuvvetli 
bir intiba uyandırmaktadır. Vatanıma 

döndüğüm zaman kültür l>l"!" g~ 
dindeki meclise, burada .bilt:ndl ~ 
terimiz hakkında ve aynı ıa. de r,,. 
yetler birliği tedrisat sisteJJll~~ 
olup Türkiyede tatbik td~ 
bazı pr-cnsipler ve metodl~~~; 
rapor vereceğim. Sizinle go -~ 
nasebetiylc, gerek aovyet iJ6 ~ 
gerek her tür1ü ucsscJClet ·rt4 ~ 
bize gösterikn bu dere~• :saır;~r 
kabulden dolayı candan tefe 

Di4ünüıler 

ar.zeylerim. ft*~ 
M08ko'l.·a, l l (A.A.!) - ~~~ 

bild. . • D" ~mıUr ]ıalk . 
ınyor. un ·""' , yetJ ~ 

Bubnov, türk muaıı~erı Jıelf.,, 1'0 
ne bir kabul resmi terti~ :ıariYJe ~ 
bul resminde türk beyctı ··yü) ~ 
başkanı Aresovt Türkiye bU ıni,eıtil' 
ileri gelenleri, kültür ha~~-kOyU~ il' 
dı§ İ§lerl halk komiserJıgı _ """ 
murları hazır bulunmuştur• şatı> ........ 

Türk muallimleri dün ak crM, 
g~tmek üure Mo kova)'./ 
dır. ---

Değişmeyen 

M atbuat ileminde en 
"ziyade dikkati cel

"beden iğrenç bir his 
"hüküm sürüyordu: Ha· 
''sed. .Her.kes herkesi 
''kıskanıyor, herkes .her
"kesin Babıili caddesin-

.. "de, şu kısacık yolun 
''üç beş ermeni kü
"tüpancsi a r a s ı n d a 
''sendeleyip düşmesini 
"bekliyor denilebilirdi. 
''Ortada dönen, nihayet 
"ömrü beş on haftayı 
''geçemiyecek mevkut 
"unvanından ziyade mu· 
••vakkat tavsifine müs-
"tahak risaleciklerde in
"tişar eden gülünç ya
"zılardan, asırlardanbe· 
"ri çiğnene çiğnene u
"sanılınıf bir posa hali
"ne gelmiş şiirlerden i
"baret iken hased hü· 
''cumları bir cılız tavuk 
"cesedinin etrafına ilşU
''şen çaylaklar hırsiyle 
"gagalannı, pençelerini 
"saldırıyordu." 

Bu satırlar edebiyat 
6lemimizin bugün gös-

• terdiği manzaranın hic· 
vi değildir. Meşrutiyet· 
ten önceki devre aiddir. 
Ve Halid Ziya'nın "KırlC 
Yıl" başlığı altında nec.
redilmckte olan - bütün 
edebiyatçılarımıza oku· 
malarınr tavsiye ede • 
rim - eserinden alınmış 
satırlardır. Fakat bir
J<aç kelimesini tadil 
etmek prtiyle pek a
la bu:gUnkU .vaziyetin 
de ifade ve tenkidi ola
bilirdi. Şu halde, arada 
geçen bilyük, mucizeli 
h5disetere ve lnkılablara 
ra~en, ne yazık ki, bu
!Eiin. edebiyat ~il emim iz-

d~ ve bilhjJ.ssa cdeöiyat 
ilcmimizin ahlak safha· 
lında bliyük bir şeyin 
değişmemiş olduğunu 
müşahede etmekle esef
leniyoruz. 

Hakikaten, bugün, <r 
kumayan ve bu itibarla 
bütün edebiyata karşı 
bir ccph~ aimış olan ka
ri kütlelerinin granit is
tihkamlarını :Cethetmek 
için edebiyatçıların or• 
ganize bir gekildc ve cl
birliğiylc hareket etme
leri kendi menfaatleri
nin icabı iken, • bunun 
tam aksi bir manzarayla 
karşılaşıyoruz. Millete 
yeni bir ruh, yeni bir 
maneviyat ve yüksek 
duygular aşılamak vazi
fesiyle mükellef olan 
cdebiyatçılanmız ara
sında bir ahlak buhra· 
nmın • bilmem bu de· 
vamlı ve müzmin illete 
artık buhran diyebilir 
miyiz? - hükUm 6Ürdil· 
ğUnU inkar etmeye kim 
cesaret edebilir. 

Kariin kar§ısına nasıl 
bir kılıkla çıktığımızı 
bir düşünün. Her gün 
biribirimizi yermek, bi· 
ribirimizi yerin dibine 
batırmak, ve her yüksel
me istidadı gösterenin, 
görünen ve görünmiyen 
bütün kusurlarını sayM 
makla vakit geçiriyoruz. 
Bu mütalea ve hiciv ka
osu içinde kad adeta 
kimi okuyacağını ~ır· 
mış vaziyettedir. Hiç 
bir muhkem, sağlam hü· 
.küm ayakta kalmamış

tır. Et uzatılmamış. le
kelenmeye çalısılmamış 
bir tek ahsiyet bırakıl
mamasına hususi bir iti· 
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FRANSA 
Avrupa'da yalnız Fransa. lta!

ya ve Almanya'nm avrupalı bu
yük devlet c;,lduklarınr çünkü yal
mz bu üçünün mukadderat bakı
mmdan k1taya bağlı olduklarım 
geçen yaZimrzda söylemiştik. 

Bu üç devlet arasmda. 1918 se
nesi, bütün kudret ve nü/uzu 
Jt"'ran a'ya tah~is etmiş gibidir. 
A /manya, mağ/Ub, silahsız. ve 
çürüğe çıknırştır. ltalya. lngiltc-
re ile Fransa'nrn yanında bir emir
ber neleri gibidir. Halbuki Fran-
a, Almanyanrn etralrm kendi 

karakollariyle cevirmiştir: Polon
ya, Romanya, Çekoslovakya, Yu-
goslavya. 

1918 denberi geçen hadiseleri 
gözden geçirecek değiliz. 1936 ya 
gelelim. Bugün, Fransa, ltalya ve 
Almanya biribirlerine, hiç olmaz-

. ' k sa müsavidirler. Fransa nm ar~-
kol tertibatı hükmünü kavbetmış
tir Kücük itilaf artık birinci de
rc~ede bir tesir silahı değildir. 
Çünkü Almanya bertaraf. ~vus
turya ve Macaristan da bugun ~r
tı.lr. silahlı devletler arasına gır· 
miştir. Polonya'ya gelince, Fran
sa tarafından önce Lolıarno'da ve 
sonra Stresa günlerinde darıltıl
mı~ olan bu devleti bu~Üf' tekrar 
kendi taratın• çekmek ıçın, F_rsn
sa. Polonya'nm yarı re~ml dıkl'l
törii general Ridz • Smıgly ancak 
Jcırsllara yapılan bir resmi kabul 
il~ meıguldiJr. 

Fransa'aın bu politik sukutun
ilan yalnız sağ tara/ Fransası 
mesaldiJr. Gerek dfJn, ıerelc b'!" 
gün. Dün, muhalaukir ve rea~ı
yoner lransıslar, ı4Imanyayı ıda
re eden antaıma taraftarı hlJkü
metlere k•r§ı zerre kadar müs~
mahalcMr da'Vtanmıyorlar, Brı
and'ı bir "vatan halnr olarak tef· 
bir ediyorlar, Ruhr'u işgal etmek
ten çekinmiyorlar ve bundan baş
ka da, ltalya'ya karşı da asla dost
luk göstermiyorlardı. 

Tardieu'dan Lavare kadar, bu 
Fransa, Fransa'nın 1918 mirasını 
son santimine kadar harcamaktan 
çekinmemiştir. • 

Bugün ise, aynı Fransa, sanki 
bütün bunları kendisi yapmamış 
rahut Almanya ile ita/ya ve bu 
iki devletle beraber bütün Ortaav
ıupayı sanki kendisi bizar etme
miı gibi, buglln, sol Fransa'nın 
rasyonalist politikasına hücum 
etmekten çekinmemek ve Berlin 
ile Rom.-nın taralau iltizam «· 
mek garabetini g&termektedir:. 

Mesela Dr. Schach~ın Blum 
tarafından kabul ~ilmesini bir 
~omllnlst mebus ayıblayınca, 
'!Jlum'u mlldafaa edenler sağ lır
lkaların gazeteleri oldu. Halbuki 
Young pl§nı görllşiJlürken, aynı 
Dr. Schacht'ı pabuç hırsızına çe
virenler /ransız komünist veya 
sosyalis~leri değil, lransız sağları 
idi. 

Bir misal daha verelim: lspan
ya'daki isyan hareketinin Fran
sa'nın aleyhine olduğunu Fran
sa'daki kargalar dahi bildili h~l
lle, açıp bir kere u Te;:ıps g_ıb.i 
bir gazeteyi okuyun; goreceksınız 
ki, o bile, asilerin muza_lfer olma
sını temenni etmektedır. 

Öyle ki, /ransız emperyaliz1?i
ni temsil eden kala/ar, Avrupa.yı 

1918 den J936 ya kadar tamamıy: 
le huzursuz bırakmaları ye~mı
;yormuş gibi, bu sefer, Fransa mn 
başına gelenlerd1'n asla mesul ol
mıyan bir hük.,:%meti arkas~ dan 

· 1 .. da goster· vurmak ;;ervasız ıgını . • 
me1etedirler. Sonra da kendılerı-
ne ''nasvonalist" adım vermekte-
'dirler. ..... . 

B . 'sal daha· Titülesco, 
ır mı · ff 

herhalde bugünkü lransız hukü-
metinin kendisiyle dostluk ~ap~
geldiği bir adam değildir. Çun1cu, 
Romanya sabık dış bakanınrn v~
zil e telakkisi. 1918 muahedclerı· 
nin imzalandıkları masalarda baş
lar Bôyle olduğu halde, Jüzumun-

. ımaktan 
dan fa'71a lransız dostu 0 l't' b po 1 I• ba~ka bir suçrı olmıyan u 

1 

ka adamının dü mesine, bu.~?. 
en az chemiyet verenler ve duştu 
diye hatta sevinenler, ş-e~e o '?1~~-

1 

hur lransız "nasyonalıst lerıd~r .. 
insanın Madam Roland gıbı 

bağıracağı geliyor: . 
"O rationalisme! Que de crı-, .. 

mes on commet eu ton nom. 
Kısacası, 1918 den 1936 .Ya k~

dar AJmanyaya karşı keskın ~bır 
kin politikasının bayraktarlıgını 
yaptıktan sonra şimdi de, tersrne, 
bir telaş ve korku politikasının 
başına geçmek istiyenler, hep ay
nı adamlardır. 

Almanya ile ita/ya arası~da 
bugün gördüğümüz Fransa. şup
hesiz 1918 de olduğu kadar kuv
vetli değildir. Çünkü bu ~ç devlet 
arasında bir kuvvet ve nuluz mu
vazenesinin artık meydana gel· 
miş olduğunu görmek güç bir .şey 
değildir. 

Böyle olmakla berab~r, F:an
sa bir yandan en çok muttefıkle
re' malik olmak, bir yanda~ zen
gin bir devlet olmak ve bır yan
dan da mükemmel kara ve hava 
silahlarına malik olmak bakı'!'ı~
dan, kıtanm, gene en lıuvvetlı bu-
yük devletidir. 

Bugün Fransa, hem Çekoslo-
vakya ile Polonys'nın hem de 
Polonya ile Sovyet Rusys'nın •· 
rasını bulmsğa çalı~maktsdır. E
ğer bunda m~vallak o~ursa: ~o
manya, 1imdıye kadarkı polıtıka· 
sından asla ayrılamaz. 
Fransız diplomasisi, şu son iki yıl 

içinde, çetin bir müdafaa yapma 
ğa mecbur kaldı. Bugün, Polonya 
ile olan miJnasebetlerlne yeni bir 
v.çhe verme le çalı§ malı/•, t••r· 
ruza ~eçiyor .. Eler bu taarruzun
da muvallsk olursa, aradılı "em
niyet" i 1918 de/cinden daha /as
la olarak bulacaktır. 

Burhan BELGE 

SOVYETLER'DE: 

So.,,.eı endiUırWnin inkl,a/ı 
Moakova, l l (A.A.) - Sovyetler bir

lifi komilerler mccliai, B. llolotorwı 
bqkaılbtuıda. 1936 dördüncU TJimee.. 
troallnlln milli ekonomi pllnmı tetkik 

ve wvib etmiftir. 
tkinclkinundın temmuza kadar .olan 

devre zarfında istihulit 1935 in ayni 
devredeldne nilbctle yüzde 33•4 art· 
mııtır. Halbuki yıllık ptln bUtUn 1936 
yıb için yüzde Z4.S bir çolalma derpif 

etmetke idL 
Ap endU.trl, iıtUıaalltın~ ~de 35 

arttırmak suretiyle çok mUıbım bır mu· 

vaffaldyet elde etmittir· 
Dördllndl Tri~ pllıu 19 milyar 

700 milyon nıblelik bit endllitrl ı.tih· 
ulltı tKbit etmektedir ki, bu mikdar, 
bu menenln UçllncD Trımestro pllnmc!a 
yibde 17.S n ıcçen menenin dlSrdllncll 
Trimestrosu iatlbaalltmdan da yUsde 31 

fazladır. 

INGILTERE'DEı 

Filiıtine yalwdi hicreti 
Londra, 11 (A. A.) - Telegraf p• 

zcteıinin bildırdiline göre, aömür~ler 
bakanlığı, Fıliıtın'de yahudi muha~ • 
reti hakkında yeni bir nizamname ha • 
zırlamaktadır. Bu nizamname 1 tefClni
evclden itibaren meriyet mcvkiine ge • 

çecektir. 
Polonya l UyUk clçııi de dUn dıt İf -

leri bakanlığına eiderck Fılistın·e ya
hudı uhac.eretının kcaılmcsi veyahut 
a Jt lmaiı h::ıkkında hükumetinin en • 
dıtclerını bildirmiıtir. 

laden işlerinde grt>v 
Londra, ı ı ( A. A.) - Glaako. civa

rında Blantire mıntakaaında bir made· 
nin kuyularında ırev yapmakta olan 5 l 
iıçjye karşı ıempatilenni göstermek U· 
zere o mıntakada bulunan bq bin itçl 
bugUn 24 saatlik hır i ev yapmafa ka· 
rar ve miılerdır. 

Alman ,.;;miir11e talepleri ve 
ingifis 1taseıeleri 

Londra. ıı (A.A.) - Havu: 
lngilız matbuau a man aömilrge ta· 

le terini hayretle kartılamamakta •e bu 
talebi ancak genel bir Avrupa anlqmaaı 
içinde mütalaa etmektedir. İngiltereyi 1 
bu&lln batlıca ufraıtıran fCY betler 1con· 

feransıdır. 

HABERLER 
Kıral Karol B. Stoyadinoviçi 

kabul etti 
(Başı ı. ınci aylada) 

Ögle yemeğinden sonra B. Stoyadi· 
noviç, BB. Tatarcsko, Antonesko ıle 
birlıkte otomobılle, Moreniye gıderek 
oradaki petrol kuyularını gezmiş ve ak
şam Blikrcşe dönmiiştur. Akşam üzeri, 
Romanya başbakanı B. Tataresko, Yu
go lavya başbakanı şerefine hususı bır 
zıyafet vermiştir. 

Konuşmalara dun de devam olun-

SON DAKiKA 

muştur. Bu konuşmalar sırasında, liç 
devlet adamı, iki memleketi, kuçlik an
tantı ve Balkan antantını alikadar eden 
mitletlerarası politika meselelerim tet
kik eylcmişlerdır. Bu konu malar esna· 
snıda, ayrıca dogrudan do •ruya Yugoı· 
lavya ile Romanyayı alakadar eden cko· 
nomi meseleler ve bu arada romen pet· 
rolilnUn Yugoslavyaya ihı;:acı meselesi 
de gönişUlmuştür. 

Dış Bakanımız gitti 
Dokto-r A ras ingi liz - türk dostluğu 

ve Suriye -fransız anlaşnıası etrafında 
ehemiyetli beyanatta bulundu 

/ıtanbal, I I (T elJonla) - Milletler Cemiyeti K.onıeyi 11e 
Asamblui ıoplantJanna iftirôk edecek olan Harici,,. Velıili 
Dr. T eı1lilı Riiıtii Anuın baılıanlıfınJa Dahiliye Vekili Şükrü K• 
)'CI 1.1e Cumur railili Genel Sekreteri Ha.an Rıza Soyalıtan mürelı· 
keb muralaltaa heyetimiz bu ıabalt Kirimape vapuru ile ve Atina 
')'Olu ile Ceneore'ye ltarelıet etmitlenlir. 

Teı1lilı Riiflii Anu laarelretimlm evel bir lstanbul 641HfecİsİM 
TiiTlıiye - l,.Ptere arasuvlalıi münGHbetlerin plı dodan• oldu
iuna laltat siyMl bir mualaeJenin •öriifiilmainin ,,...,suubalt. 
olmoJafuu t(;yl_,m,, Frarmz ·Suriye mualae4ai laaltlnntla 'a; 

''- lla ,,.,alteJ• haltlnnda müzdere cere)'Clll etfifini biliyor
tlam. Maalt.Jenin parale eJilJiiini ajan.lardan öirentlim. lletnl 
ltalılnnJa .,;la malimatvmz yolılur. Şurcucnı tarila etlerim lıi 
Oımanlı ı,,.,,.,.aıorlafanJan aynlan pa"alarda milliyet._.,,... 
•öre mii.ıt4ilril tleuletler t.,.Jılıüliinü im, yeni Türlıiye tltıimtı 
memnaaiydle telôltlıi ue femeNtİ ettilı. Lozan mualNlaintle im
paralorlalıtan miJerWer laiilıümranlılı laulıalnımuulan alôlıaıtlar
lar lehine lerqal ettilt. Binaenaleyh Suriyenin de lralt wibi olufU 
haberi ı,m Nvintlirir. Zaten ba lw•ıta •örüfÜmÜzü doıt lralt'ın 
Aln.ıam Cemiyeti,.. girmesi münGHbetiyle iraJ ettifim nutulıta 
~ıiça ilaJe etmİffİm. Kendilerine karı• ltiuiyat ve uaiyetimiz 
bu olan IUJ'İyelilerin, aramız.dairi Joıtlulr çolr ileri olan Franıa 
ile yaptılılan uilalı muaJ.eJainde ltemen he1Hİ türlı olan 280 bin 
nlihulu l.ıı.nJ....,. ue An~ mcnlalıtuı i,in tle maltalll ve 
ma.talıil w iti•• tler,,C, edilmİf ol'afuna iimitl etınelı Ulmm.H 
J.,,,;,tir. 

ispanyada son vaziyet 
Sen - Sebastien çevrildi 

Sevil, il (A.A.) - Sen Sebutien 
nuyonalist kunetler tarafından çevril
mlttir. lılUdafller araamda ciddt anlat· 
ınulıklar çıkmlftır. Bunlardan bir tala. 
mı, taam&& vuku bullNdan evvel tehri 
teslim etmek. dlter blr takımı cıa muka
Temctte bUlunmak iateınektedirler. HH 
balde 1&.terilccek mukavemet ciddi ol· 

IDl)'acaktll'· 
Toledo cephealnde ıeneral Franko'· 

nun ukederi. .ol cenahlarında bulunan 
San edro fCbrinl lf gal etmiıter ve bu su• 
retle PucrtO • Tilıto ve Sierra Gred09'u 
sabtetmit olan cenerıat Mola'nın kıtaatı· 
na kadar taarruz cephelerini ileri cötUr

mUlerfdir. 

Sen Sebastien. l l (AA) - Aılrerl 
vaziyet def imemit. cephede hiç bir ha
reket olmaımttır 

Şehir Jçinde kunet milf ritlcrin elift. 
dedir ve kumandayı da ellerine ccçi"' 
miflmlir. BUtUn cSUkklnlar, kapabdır. 
Şehir, tamamiyle öltl ıibidir. Sokaklar
da hiç bir araba ve otomobile tesadtlf 
edilmemektedir. Her dakika la11erin hU· 
cwn edecekleri beklenilmektedir. Hallan 
çılcm vuiyeti devam etmektedir. 

Rlbtımlarda bir çok kadınlar ve ço
cuklar, gemilere bindlrllmelerinl bekle
mektedirler. Baak'lr naıyonaliıtler, ao
kaklarda intizamı temin etmefi daruhte 
etmiılerdir. 

Mayork ta iki bi n kişi öldürüldü 
Burcos, l 1 (A.A.) - Palma do Ma

york'dan resmen bildirildifine göre hil· 
kUmet kuvvetlerinden adaya çıkanlmıt 
oaln altı bin lritMıen i':rl bin kiti öldil
rUlmUftUr. Geri kalanlar, yiyecekleri 
blmannt oldufundan adayı terketmit· 
ler, on ıki yedi buçukluk top, dört ha· 
van topu, 2500 tüfek ve bir çok f{fCk ve 
el bumbereal bırakmıılardır. 

Aaker çıkannaya tetcbbU. eden de
niz tayyareleri tahrıb edilmittir. 

B. Kompaniı memrıun •• 
Banelon, 11 (A.A.) - B. Companls, 

pzetedlere beyanatta bulunarak mat· 

buatın halen ıurada burada ara ııra ya
pılmakta olan mUnferid tiddet hare· 
ketlerlni protesto etmelerini taavib et
mekte bulundutunu aöylemiıtır. Mu· 
maileyh, halihazırda hUklimetle mue .. 
ıir urette ı,btrlifi etmit bulunan bU
tUn teıekkUllcrin yardımını iıtemiıtlr. 
B. Companis, ba9lanılmı9 olan ekono
m1 • itin azameti dolayıılyle intizam ve 
disipline her zamandan ziyade ltıti· 

yaç mcvcud olduiunu tasrih etmiıtir. 
Mumaileyh, Ar-ıondan ıelen milisle-

! rin manevi kuvvetlerinin yerinde oldu
funa dair olan haberlerden dolayı mem
nuniyet izhar etmiıtir. 

Milletler Cemiyeti - 1 talya anlaşmazlığı 
cenevre, 11 (A.A.) - Alman ajansı· 

cun haber aldıtına ıöre, Milletler Co
miyetı ıcnei ackreted B. Avenol .ek· 
reterlife, Habqiatan mcaelcıi hakkın -
da ltalyan bUkBmeti ile anlqamadılım 
bUdirmlttir. İtalya Habetistand&ki o
lutun her ne baha&ına oluna olsun 

kabulünü istemekte, Mil~lıer Cemiyeti 

ise, Habc911tan Millotler Cemiyeti &· 

sası olarak kalmakla beraber, buna bi· 

naen ltalya'nın ne kon.eye ne de asam
bleye iıtırlk etmiyeceli zannedilmek· 

tedir. 

YUNANISTAN'DA: 

llcıftcılık cliiui:::. V<IZİ)'f~Ji 

M ıc tr )orı il 
hk goı;termekt dır 

Atina, 1 l (A -
A.) - Atina ajan
sı bildiriyor: 

Elen mıllı ban
ka mm dun n~ 
rcrlılen haftalık hı· 

Oçuncu haft dır kı mıl ı lıan nın al 
tın ve } nbancı dovi ıhtı} acı, hUklıme

tin ınıllı parayı korum k yolun fa aldıgı 
tedbirler sayesinde, bu derece mlıhım 
bir artış go tcrmcktcdır 

fojı•. it• ,.;d rm1fl ilt• U njt•ıclf• 
Jorj <ır<umdtı 

Atına, 11 (A.A.) - Gazetcleı, İngı~ 
tere kıralı ıekızıncı Edvard ıle elenler 
kıralı ıkınci jorJ arasında teatı olunan 
samimi telgrafların metinlcrinı neırct. 
mektedirler. 

Kendisine Yunan11tan:ta gerek kıral 
ve ıcrek elen milleti tarafından göıterl
len iyi kabulden dolayı tcıeıtkUr edea 
sekizinci Jo:dvard, Yunaniıtanı bu kıM 
ziyaretinden çok hoı bir hatıra taııya
cağını bildirmektedir. 

Etenler kıralı ikinci Jorj, cevabı tel· 
ırafnıda, gerek kendisinin ıerek elea 
milletinin, incili• hüküınclannın bu ıd
yaretinden ne derece bahtiyar oldukla
nru bildirmekte ve bu ıdyaretin çok ya· 
kında tekrarlanacıfı ümidini izhar eyi .. 
mektedlr. 

ITALYA'DAı 

BB. Ci)ano - Avenol konııfrruı.I 

Roma. ı l (A, A.} - Havu : Avenol 
Ciano ıl>rUtmcslnin mUaaid bir intiba 
haaıl cuifi teyid ve iki taraftan da 
kati bir ketumluk muhafaza edilen aoa 
dajın gönitUldUlU ilive cdilmektedl.r, 

NiirenberR kon11real ve iıalyan 
wmeı.hri 

Koma, 11 (A. A.) - Havu : ltaı,aa 
matbuatı, Nurenbcrg kongttei hakkrnt 
hiçbir suretle tefsirlerde bulunmamalDı 
ta ve alman ıömUrıe tald>i Ue komil • 
niıt aleyhtarı mlicadcle hıaltlundakl 

ltalyan t..czinl tetrlhtcn eerl durmak • 
tadır, 

ALMANY A'DAı 

..4.,rupa ile imali Amerika_.. 
ıında munta.ıam hava ıerviılerf 

Berlin, 11 (A. A.) - no 18 Zephiyr 
deniı tayyaresi dun sabah Asor adala -
rında Herta lıınanında bulunan Sva • 
benland hava U11U ecmlılndcn ıaat l. 
10 da kalkarak ıaat 23.22 de Nevyorlı: 
tayyare meydanına ınmiştir. Denıa 

tayyaresi tarafından 22 aaat 12 dakık.a· 
da lcatcdılen mc .. re, dort bin kilomet
reden fazladır, Tayyarede direktör Ba
ron Von Gablenz pllot Blankenbcrı. 
telsizci Onlborg ve makinist Eger bu• 
lunmakta idi. 

Bu muvaffakıyeth uçuflar, Doyce 
Lufthanaa mUhım bır i9ın bafArılacap 
hakkında ilk kuvvetli Umidi vermlıtlr. 
Zira, muntazam hava poata acrviıl içia 
techiz edilmit bir tayyare bu surede 
çok gUç olan tark~n garbc dof ru ıati• 
kametinde ıimal atlantifi gesmııur, 
Lufthansa bu it için senelerdenberl 
çahpnakta ve metodlu bir suıette iler
lemekte idi. Bu uçuf. pek yakında A.,.. 
rupa ile timalı Amerika arasında mu ... 
tazam hava poıta acrvııi yapılabilece • 
ilni go.termitrir. Eaaıen LufthanM 
aırf bu it ıçın Aıor adalarında çalış • 
makta idi. 
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Bibliyogrnf)a 1 
Kırk yı] 

mektcn endi"e etmekt 
lctJerı de korku ıçiı 

Polonyalılar da l ıı 
için besledigi hakikı hı:. r yP 
hiç bir hayale kapılma ıar· .-

1 eune•·· 
man dostluğunu l:abu 

Halid Ziya Uşaklıgil, '"ze, ilk kırk 
yılının hatıralarını içinde toplıyan e· 
eertnin dördi.incU cildini de verdi (O), 
Uırtadın, edebiyat alemimizde i gal et· 
tiği mevki, bu hatıralar serisinin ede· 
btyatnnız bakımından arzettlği bliyük 
ehemlyct üzerinde ısrarla durmamıza 

Jilzum gö tennez. Yalnız şurasını te· 
menni edelim ki Halid Ziya'mn bu 
himmeti, edebiyatçılarımız arasında 

ıtmdlye kadar te:ı,.ekkül etmemiş fakat 
Jtbumfu bir ananenin temelini kurmuş 
olıun. Hakikaten Halid Ziya'nınki ka· 
dar her bakımdan dolu, ve her yılı hi· 
discJerle meşbu bir memlekette geçmiş 
olan hayatı anlatılmaya değerdi ve hat
tt bunun yapılmaması telafi edilmez 
bir zl}•an telakki edilmeliydi. 

Fransız - leh ittifakı etrafında 
atleri vardı. Hitler 15 sende ki 

li rin c 
Danzig ve Koridor ıe ke' 
dan vaz geçmeyi kabul cde~cıili* 
ya'nın bu fırsatı kaçırınıı 51 u:ıl 
du. Eninde onunda bu .

1 
r Jit 

yalnız !ehliler istifade etti t ~ 
dan cumuriyct AJrnanrasın'. 

General Gamelin'in geçenlerde yapmı§ olcluğuParis ziyaretini iade için Polonya'nın askeri olduğu ka
dar en büyük şiyasi otoritesi de addedilen general Ryd:z.. Smigly'nin Pari•e gitme•İ, diplomasi mah
fillerinin dikkatini ikinci bir defa olarak Fran•ı:z. ·Leh itti/akının yeni Avrupa muoazeneıinde oym
yacağı rol üzerine çekmiştir. Fransız • Leh yakınlCJ§masını Almanya'nın cukerlik müddetini uzatma~ 
•rna oerilmiı bir kar§ılık telakki edilmekte olduğu gibi bu itti/akın Fransız.· Sovyet Birliğine dokunur 
bir tarafı olmadığı da ayrıca açıklanmaktadtr. 

. ı 

hiç yanaşnyı.mış old~gu etıP'f -' 
Hitler Almanyası taııvıb de 
yandan da Polonya bu saye rJJa:ıı
visayetinden kurtularak bUbir 
rupa memleketine layık let 

Halid Ziya, yakında beşinci cildi 
de çıkacak olan bu seri ile, hayatından 
Uk kırk yılının hikayesini tamaırla· 

mış olacaktır. Bundan sonra da mı.:har
rir, "Saray ve ötesi" başlığı altında da· 
ha sonraki hatıralarını üç cildde top
lamayı vadetmektedir ki, bu haberi bü
yük memnuniyetle kaydetmemeye im· 
kan yoktur. 

Fransız • Sovyel ittif<ıkma halel relm iyeceh·ıir: 

Varşova'da çıkan sosyalist Robotnik gazetesinden: 

rafı olmadığını ve AJmanyanın ıstediğı anda bu emnıyet sıs
temine girebileceğini açıklıyarak fransız ordusunun, 'outün 
bedhah rivayetlere rağmen, Avrupa'da herhangi bir müdahale· 
de kuvvetini göstermeye amade yüksek bir varlık olduğunu 
ileri sürüyor ve diyor ki: 

Pilsudaki için memleketinin emniyetinden başka hiç bir 
mülahaza mevzuubahs olamazdı. Millctlerarası bakım· 
dan, Polonya azami kuvvet ve birliği elde etmek mecburiyetin
dedir. Esasen ordusu kuvvetli ve iyi organize edilmiftir. 

Varşova hükUmcti, her zamanki dostu Fransa ile bir itti· 
fak yapmıştır. Fransa sulhta emniyetten maada bir şey iste
memektedir. Fransa kimseyi tehdid etmiyor. Ve Varşova'da 
emniyet ve sükun istenmesini çok iyi anlıyor. 

Fakat heyhat ki harb mütehassıslarının silahları ter.ketme· 
diklerini müşahede etmek lazımdır. Tazyik yalnız hükumet· 
Jer üzerinde değil, kamoyJar üzerinde de yapılmaktadır. 

Ekonomik menfaatler milletleri kendilerine rakib olanlar
la iyi münasebetlerde bulunmaya sevketse bile onları ancak 
ckarışrkhklar doğurabilecek vazivetlere teşvik etmemcve de 
dikkat etmek lazımdır. 

iyaset edinmiştir. Leh dev ,ıeriOI 
alman tehlikesine karşı g~ ıcr 'tf 

·ıdır _...i 
bir zaman yummuş degı 'le yv-
~la biliyorlardı ki Fransa ıcc~ 
yakınlaşma saati er geç g~Je fe~ 
dilik Hitler serbest şehrt~ aııd' 

• bJC 
rişmiyor, fakat herhangt 
karar verebilir. /. 

. . -ı~b bıf 
Polonya ıçın mag u . fayda 

d .. .. ktC bıf nm yanın a yurume uıı> 
adan sa, muzaffer bir AlmaoY biidif 

Halid Ziyanın hatıralarr, kendine 
tıa:i ahenkli, dolgun ve leziz üsllıbiyle 
fakat eskisine nazaran çok sadeleşti
rilmiş bir dille anlatılmaktadır. Bu ha
tıralardan birçok kısımlar, müellifin 
tarzında cidden üstad olduğu birer 
tnU takil küçük hikaye addedilebilir. 

Başkumandanımızın Fransaya seyahatinden samimiyetle, 
hükumetin kararlarına kayıdsız şartsız bir anlayış gösterme· 
leri İcab eden bazı Leh organlarından daha fazla samimiyetl.e 
seviniyoruz. Faşist enternasyonalinin organı olan ve Krakovı
de çıkan bir gazete bunlardan biridir. Bu gazetenin general 
Rydz • Smigly'nin Paris seyahati dolayısiyle ızhar ettiği se· 
vinçle, Polonyayı Hitler tarafından idare edilen faş.ist bl?ka 
ithal ettirmek isti yen siyasetini nasıl telif etmeli? Bu hadıse
nin ehemiyetini azaltmak için ona ''tamamiyle askeri ve iki 
taraflı'' bir karakter atfediliyor. Halbuki bu izahın e11e tutar 
yeri yoktur. Evvela, general Rydz • Smigly Polonyada her• 
hangi bir askeri şef değildir, sonra, bugünkü devirde, hiç bir 
siyasi temele dayanmıyan basit askeri k ·muşmalar mevzuu 
bahsolamaz; fakat hepsi bundan ibaret dei il. Bir sağcı gazete 
Fransa ile müttefikleri ve hususiyle Sovyetler Birliği arasın· 
da bir uçurum kazmaya çalışıyor. Frans~ nın ittifakını kabul 
etse bile Polonyanın hiç bir zaman Sovy~ tler Birliğinin müt• 
tefiki olmak istemiyeceğini telmih ediycı r !.. Garib bir imaj Fraıuu:.lcır Polon)·a'nın lıuswıiye 
kuJlanarak bir bizans kubbesi altına iki ~'tik kule sıkıştırıla- --------------
mıycağını ileri sürüyor. Bu yanlış ve cU retkar bir teşbihti~. tini talcd iretnıelidiı ler 
Fakat manası sarihtir. Hitler politikasının esası da buna istı• ---------

bir şey bulunmaması daha t:a 0rl' 
ğcr taraftan bugün PolonY~eb 
kümeti eline almıştır, ve tıf· 
daima fransız dostu kaırnıŞıııaıı'le' 
fransız - leh ittifakına bası da 
yok değildir. Bunlar a~~sın gıı 
sovyet paktı .zikredilebıJır .... 0 · haı.. ,_ltl 
ler hayatt bir ehemiyetı ·glf.,... 

( .. ) Kırk Yıl. Cild 4. 175 sayfs. Ak· 
ıam matbaası. Tanesi SO kuruş. 

iSPANYOL 
iHTiLALi 

(Başı 1. inci sayfada) 

ıtoklanmız vardır, vakıa mukabil hü
cumda buJunamayız, fakat haftalarca 
kendimizi müdafaa edebiliriz." 

Şehrin teslimi ihtimaline gelince, bu 
hatti bahis mev2uu bile edilmemekte ve 
bu hususta mUzakerelerde bulunulduğu 
Jtatt surette yalanlanmaktadır. 

Burgos"ım g~ı.elerden ütediği 

nad eder: Fransa9yı Avrupanın cenubu ş~ rkisinden, Sovyet
ler Birliğinden ve Çekoslovakyadan ayırnı ak. 

Fransız - Leh ittifakı kendi kendine )'eter 

Krakovi'de ~ıkan 11/ustrorany Kuryer Codzienny gazete• 
sinden: 

Fransa ile Polonya arasındaki ittifak sarih ve tamdır ve biç 
bir eğlentiye ihtiyacı yoktur. Sözde daha geni~ ve hakikatte 
daha karışık olan muhtelif anlaşma telakkilerinin çerçevesi• 
ne girmez. Bu, bir kere daha leh milletile tamamile mutabık ~ 
larak ileri sUrdüğümüz bir noktadır. 

Milletlerin tarihi ve kültürel bağJrhklan gibi sabit kıy• 
metler üzerine istinad eden bir politika, ifadesi itibariyle 
ideta mimariye benzetilebilir. Bir gotik kilisenin ok şeklin• 
de inşa edilmiş iki kulesini bir bizans mabedinin kub~.si al· 
tında birleştirmek imk~nsızdır. 

Poloııya'nın dı§ politikası aeğif menıi~ıir 

Varşova'da çıkan Gazeta Polska'thn: "' 
Bugünkü ziyaret, 1921 de Leh • Franıız ittifakının akdi 

esnasındaki şartlardan bambaşka prtlar içinde yapılmaktadır. 
O zamandanberi Polonyanm kudreti ehemiyetJi surette art• 
mış ve artmakta bulunmuştur. Böylece, Fransa ile olan itti• 
fakında Polonya'nın kıymet hissesi günden güne büyümekte
dir. Bu münakaşa götürmez vakıa, bu ittifakın manasını ek• 
seriya yanlış tefsir etmiş olan bazı fransız gazeteleri tarafın· 
dan iyice anlaşılmış değildir. Bu ittifakın manası, iki taraflı 
karakterinde, akidlerin mutlak müsaviliklerinde, bi!r mildafaa 
uzlaşması mevzuu bahsolduğu noktasında toplanml'lktadır. 

La Republique gazeteııinde Pierre Brossolette, general 
Rydz .. Smigly'nin Polonya'da yalnız ordunun §efi olmayıp 
bütün iç ve dı§ politikaya bfikiın bir §8hsiyet olduğunu teba· 
:rilz ettirerek, Varşova'nm otokratik rejimine muhalif olan 
sağ ve sol unsurların da, Fransa ile olan ittifaka aynı derece
de ehemiyet verdiklerini kaydederek diyor ki: 

Fransızlar, uzun zaman, Leh diplomasisine has gereklikle
ri pek iyi anlamadılar. Polonyanm daima bizimle aynı his ve 
meşgaleleri olması icab ettiğini sandılar. !ş.te böylece, gurur• 
dan ~iyade, anlayış noksanı yUzUnden, lehlilere, kendilerini 
aşağı bir millet olara. ktelakki ettiğimiz hissini verdik. Bu ha· 
ta açıkça takdir edilmeli ve bir daha yenilenmemelidir. 

Buna karşılık Leh diplomasisi de, ~imdi ehemiyetinin ani· 
mı, olduğunu umduğumuz tesirler altında, istiklalini uhnr 
için, iki buçuk scnedenberi Pramanın Avrupadaki biltUn tc
tebbüılerine sistematik bir surette kartı gelmeye çalıştı. Ve 
bu durumun neticesi şu oldu ki, Polonya, istiklalini göster• 
mek isterken Almanyanın kuvvet ve entrikalarının tesiri al· 
tında kalmış görUndU. Bu da artık sona ermiş olması gereken 
bir hata idi. 

General Gamelln'in Var10va ıeyahatinden sonra general 
Rydz • Smigly~nin Paris'i ziyareti, mazinin anlaşamazlıkları· 
nı izaleye yararsa bu, Avrupa için kad ehemiyeti olan bir ne• 
tice doğuracaktır. Polonya'nın en bUyük devlet adamının f ran
&ı% devlet adamlarivle görUşmeleri, yakıooa yapılacak olan 
büyUk Avrupa görüşmelerinde alınacak mUşterek bir vaziye
tin esasını vazetmeve yarryacaktır. Ve eğer buna muvaffaln· 
yet elverirse müstakbel Avrupa konferansının tclameti temin 
edilmiş olacaktır. 

~vrııpa muı'<lzenesinde 

sın1 Lll 
rağmen, general Rydz • hal f P' 

hususta tatmin edici bir rl 
lacağr ~Uphesizdir. Saha hll'ı 
ve netice beklenebilir. 

JJ. 
Maraş l\f ebustl 

l\ılithat AJııJJJ1 
kaybe~11,,,ı (Başı 1. incı 1ari11c ~ 

olan rcfikasınnı ve yavru ~ 
Jarının acılarını paylaşır. .,,J!.. 
rlz. ~ ~ 

B. Mitatın cenaze me~e~ ~ 
f.tanbulda yapıJacaktır··rktci • ll':f 
keciden başhyacak ve Sı a)tib ~ 
yolu • Çarşıkapı yolunu ~ıd ~ 
tir. Cenaze namazı BaY cttcti 
kılınacak olan merhuın~n u~ece~ 
nekapıdaki tehidliğ; götr1 ~ 

. ıssı de 1ıl 
B. Mıthat Al~ . uJJıiYed' ti 

Burgos, 11 (A.A.) - Burgos hükü
ıneti matbuat bürosu, gazetecilerin sor
_gulanna cevab olarak bir ilan neşretmiş· 
•ir. Bu ihina, gazetecilerden nasyonalist· 
lere isi ve hükümetçilere, meşrutiyeçi 
'1iyen gazetelerin hususi muhabirlerine 
ltargı tiddetli tedbirler alınacağından 

kendl gazetelerini haberdar etmeleri 
rica edilmektedir. 

Polon ya,mn rolii 
Ancak prensiplerine hürmet edildiği ve iki tarar biribir- --------------------

doğmuştur. TahsıJını rn leriod' &f'. 
miş, iktısad ve idare şubtıııudtıtflS_:J' 
ıas yapmı~tr. Reji urnurn ılc b' 
de bulunmuştu. Dört cocl lerinin istiklallerini tanıd,klarr takdirdedir ki bir htlfak tam 

kıymetine sahih olabilir. 
l'ortckizi11 ,"<ılunlatlığı lıClber 
Lizbon, 11 (A.A.) - Resıru menabi, 

Portekizin Almanyaya Portekiz sahil
lerinde bir denizaltı gemileri Ussü vere• 
teğini bildiren haberleri yalanlamakta· 
~r, 

Bu mütalealarla, leh kamovu, general Rydz • f.mtgly'nin 
Pariı seyahatini alkışlamaktadır, çUnkU iki müttefl k devletin 
ordu şeflerinin bu görüşmesinde bu memleketler arasındaki 

münasebetlerin inkişafı bakımından mcsud bir tdı imül gös
mektedir. 

'Bir zenginin asilere ucrdiği para 

Fakat bu ziyaret münasebetiyle Polonya dış po"itikasının 
değişeceği hakkındaki rivayetlere fazla ehemiyet v '"rmek ca• 
iz değildir. Fransa ile ittifak bu politikada her uı "lan Uvılıi 
olduğu rolil oynamıştır ve Polonya'nın milletlerarn u bütün 
hareketlerinde bu ittifaka riayet edilmiştir. 

Madrid, 11 (A.A.) - Polia, zengin 
banger Mara'ın iglerine bakan avukat 
'Kenaillo'yu tevkif etmiıtir. Kensillo'nun 
evinde yapılan araştırmalar esnasında 

bir çok mühim evrak bulunmuştur. Bun
lar arasında, banger Mars'm askeri is-
7anın hazırlanması için dört milyon pe· 
aeta verdiği hakkında evrak da vardır. 

Polonya'nın emniyeti her şeyden miilıimdir 

L'Information gazetesi Pilsudski'nin halefi olan general 
Rydz • Smigly'nin müstesna ahsiyeti üzerinde ısr:t ·la dur· 
duktan sonra, Leh ordu şefinin Paris'te, Fransanıı sulhçu 
niyetlerini görmek ve kimsenin aleyhinde hiç bir ma~ ·sad güt• 
mediğini müşahede etmek fırsatını bulacağını ı nlatıyor, 
Fransız • Sovyet paktının kimseye karşı tevcih edilnı iş bir ta· 
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Ki TABI 
Yazan: Çeviren: 

Rudyard KiPL!NG Nurettin ARTAM 

Bütün gününü evde dolaşmakla geçirdi. 
Bir defa az kalsın banyoda boğuluyordu. 
iY azı masasının üzerinde duran hokkaya 
burnunu soktu, bir defa da yazının nasıl ya-
~ldığım görmek için kucağına çıktığı sıra
<Ja, az daha, büyük adamın sign ile burnunu 
yakıyordu. Gece olunca Teddi'nin yatak o
Öasma seğirtti; gece lambasının yanışı me
rakını çekmişti. Çocuk yatağına girdiği .za
man o da oraya tırmandı. Lakin Rikki - Tik
ki dur, otur bilmez bir arkadaştı. Ufacık bir 
cıtırdı, patırdı oldu mu hemen alkıvor. bu· 
nun nereden geldiğini anlamak, öğrenmek 
istiyordu. Teddi'nin anasiyle babası, çocuk
larının ne halde olduğunu görmek için oda
ya girdikleri zaman Rikki - Tikki yastığın 
üzerinde uvamk dumvordu. 

Teddi'nin annesi~ 
- Ben bundan hoşlanmıyorum, dedi, 

belki de çocuğu ısırıverir. 
Babası: 
- Bu öyle bir şey yapmaz, diye cevab 

verdi, bu küçük hayvanın burada bulunma
sı, nöbetçi bir köpek bulunmasından daha 
emniyetlidir. Şimdi buraya bir yılan gire-
cek olsa ...... . 

Fakat Teddi'nin annesi, bu kadar kor
kunç bir şeyi aklına getiremiyordu. 

Sabahleyin erkenden Rikki - Tik.ki, Ted
di'nin omuzunda Veranda'daki kahvaltı sof
rasına geldi. Ona biraz muz ve haşlanmış 
yumurta vera·ıer. 

Sansar, birinin kucağından iniyor, öteki· 
nin kucağına gidiyordu. İyi yetiştirilmiş <>
olan bir sansar, daima, günün birinde bir ev 
sansarı olacağım düşünür. Rikki'nin Segov· 
li'de bir generalin evinde bulunmuş olan 
annesi çocuğuna, beyaz insanların yanına 
gidecek olursa ne yapması Iazımgeleceğini 
güzelce öğretmişti. 

Daha sonra Rikki • Tikki, görülecek ne
ler olduğunu görmek için bahçeye çıktı. Ya· 

Londra'da ~ıkan National Review'de George Soloytichik 
yazıyor: tır. 

Son zamanlarda, Hitler planlarının tehdidi altında bulu
nan memleketleri ziyaret etmek fırsatını buldum ve isveçliler
le danimar.kahların, önümüzdeki harba kendilerinin de gir
mek mecburiyetinde kalacaklarını nasıl ittifakla tasdik ettik· 
lerini görerek hayrette kaldım. 125 sene müddetle .sulhtan is· 
tifade etmiş olan İsveç artık silahlanmaktan başka bir şey dil· 
tünmiyor. Milli müdafaa meselesi burada aktüalite halinde
dir. İsveçlilere kime karşı silahlandıJcları ıorulduğu zaman, 
Milletler Cemiyeti palctından doğan tcahhüdlerini icra ede
cek vaziyette lomak ve aynı zamanda icabında alman tehlike· 
•ine lcarşı koymak istediklerini aöyliyorlar. 

Danimarka'nın da Almanyadan korkmak için daha ciddi 
sebebleri vardır. Hiç bir alman hükümeti Slesvig - Holstein'in 
Danimarka tarafından ilhakını tasdik etmiş değildir. Hit1cr 
iktidara 'J!'elelidenheri Slesvig'de birçok a1manlar fakir hol
tandalıların topraklarını satın alarak cenubt Danimarkadıı al
man hakimiyetini temine çalısıyorlar. Bir harb halinde Dcini· 
marka, Almanya tarafından zirai maddeler kaynağr, aynı za· 
manda deniz ve hava üssü olarak kullanılmak üzere işgal edil· 

d o•tl 
Ankara rll ' .,,ı" 

TUr.k müziği • ti•'"" 
20.35 Havacılık (Şakır 
20. 

men) 
20.45 Şan ve solo plakları 

rıyanya bellenmiş olan bu büyük bahçede 
güller, kameriyeler, limon ve portakal ağaç
ları, bambu ağaçlan ve yüksek otlardan çit
ler vardı. Rikki - Tikki, dudaklarını yaladı. 
Kuyruğunu bir şişe fırçası gibi kabartarak: 

-Burası güzel bir av yeri olaca~ dij1e 
düşündü ve bahçede bir aşağı bir yukarı do· 
laşmağa başladı. Nihayet bir dikenlik aı a
sında acıklı sesler duydu. 

Burada terzi kuşu Dar.zi ile kansı vardı. 
Bunlar iki büyük yaprağ~ liflerle biribirine 
teyelleyip içerisini pamuk ve tüylerle dol
durarak kendilerine güzel bir yuva yapmış
lardı. Onlar içinde oturup haykırdıkça yu
va, bir ileri bir geri sallanıp duruyordu. 

- Ne oluyor, neniz var? diye sordu Rik
ki. Tikki. 

Darzi: 
- Biz pek sefiliz, diye cevab verdi, bir 

yavrumuz dün yuvadan düştü ve Nag onu 
yedi. 

- Çok acı şey, dedi Rikki • Tikki, fakat 
ben burada yabancıyım. Bu Nag dediğiniz 
kim oluyor? 

Caı: tango orkestrası ııı'~,Je ,,.c 21. 
21.30 Gazetelerin haber 

llisaları ve ajans. ı11sı 
21.45 Radyo salon orkcst 

22.30 Halk ş.arkıJarı . ti1'Jil 
• ı& 

22.45 Yarınki proerarn • 

ve~ 
Darzi ile kansı bu suale cevcı~ol<iİ ~e" 

rek yuvalarının içine sindiler. ÇU
5 
~ ,e't 

liğin dibindeki sık çayırlıktan pe 50ğ111' ,ıf 
bir fısıltı gelmiş ve bu korkunç. (iod~tl 
Rikki - Tikki'yi iki ayak boyu ye a'-·I' 
ratmıştı. Biraz sonra çayırlarl11 ~e~ 
karış karış Nag'ın külahlı başı ğııo' . 'jr/I 
başlamıştı. Bu, dilinden kuYr\l. cıb bit~· 
olan uzunluğu beş ayak tutan sıYıcısflr ~ 
ra idi. Boyunun üçte birini topra.., ı-0'' _ _,. 

Yva,., ,,-ıv_. 
nya kadar kaldıran uzun ha ·bi ıı1~ 
sallanan bir aslan ağzı çiçeği g~et e~ 
nesini bulmak için sağa .~~~a .~:: d~ş '!''.,, 
başlamıştı. Kobra, ne duşunur 1<otU 
bir türlü ifadesini değişti~iyt~ı. ii>'jj)I 
bakışiyle Rikki - Tikki'ye bır b:'ıı11· JJ ~d 

- Nag kim? dedi, ben Na.':' erille ,_. 
tanrı Brahm, kendisi uyurken uz 01d"i~r 
gelmesin diye ilk kobra siper tiı1i ııo 
man, bütün ailemize kendi işare ) 
tur. Bak ve kork! ,, ,,o,t 

(Soıw 
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"'Kuvvetli ve aıh tli bir kadın aciz 
&ıir erkekle evlenmiş bulunur ve başk 
biri ine kaçıp gitmek veya lzdıvaca hi
)1anet etmek btemcıse kocasına şunln
Tı söylemelidir: Bak, sevgili dostum, 
ıcn benim hakkımdan gelemiyorsun ve 
hem benı hem de benim genç vUcu'1u· 
mu aldat;ın. Aynı .umanda benim ~~ 
rd ve iymanımı tehlikeye koydun. B • .ı: 
•ilahın nazarında artık evli sayılma\ az. 
Mu a de et de biraderin veya en Y k n 

do tun ile izli bir izdivaç yapayım. 
t im gene nin olsun ve malların ya-
ba • • Sen ~ni ncr mira çıl ra gıtmesın. 

istcmiycr k ldattın, bır k ben de se-

ni i tiyerek aldata}'ım." . 
l..uthcr'c nazaran erkek bu rıca)a 

muvafakat ctmcge mecburdur; bunu 
)' prnaz ve karısı kaçıp giderse darılma· 
tnalıdır 

•: 

O d kanunlar kadınların rta zaman 
1 · t'f de etme c· lzdıvaçt n her urctlc ı ı a 

B ıha sa Vest· rını garanti ediyordu. ı s . . 
falya k. nunl rr cınsi latıfın hıç bır 
tnahrumi} ete uğr m m sını temi~c pc~ 

ayrct gostcriyordu. Erkek vazıfesını 
ıf edemez c ilk ol rak kom ular yar 
dıma ça nJacaktr H ttıngen ehrının 
rnahaııt bir ııi nmname inde unlar ya· 
.tılıdır: "Bır erkek nıkahlı karı& na kartı, 
evlenmek sureti) le gimıi olduğu tc· 
hhudu noksansız olarak ifa edemezse 

karısını sırtına alıp dokuz duvar aşın 
• 3 ra bırakmalıdır. 

otiırmclı oraya yav " 
Bu esnad~ kadını a la itip k kmıyacak, 

k d" mi"ecek ve ona fc-}'tre atmıyac • u J k 
il bir öz so} lemiyccektir Sonra ~-

1 1
.-ah karısının derdınc u arını ça • ••• • e-

dcrman olmalarını onl rdan rıca etm 
Pmak i temez-Jidir. Komşular bunu ya • 

J Pamazlar~ kadını sUslcyıp er veya ya • • danı 
püsliyerek paztr günU kılısc m~y • 
na yollamalıdır. Burada da derdınc ça· 
re bulamıyan kadının işi 9e} t na kal-

mrftır." 

* Kadının derdine derman bulunduğu 
takdirde ise, aynı nizamnameye göre 
ukck "karısını tekrar ırtına alarak e· 

ine etirecck, onu yavaşça yere bırak· 
tıktan sonr önUnc kuarmı bir tavuk 

k .. 
ile bir tas rab koyaca tır. 

~:. 

Aynı hukumler Bochum mınta~aı:ı 
mah l1i kanunlarında da mevcud ıdı. 
Bu kanunun üçUncu fa lmm 70 inci 
ml"ddesi mucibince koca karı ını pazar 
}'erine önderirken her ihtimale karşı 
:yamnn biraz da para vermege mecbur 

~diliyordu. 
.ı: 

Bu hükUmler bh:c ne kadar garıb ve 
ınuna ebet iz görUnilrlersc . görUnsUn· 
ler, muhakkak kı derin hır duştınce 
rnah ulildurler. Bilhassa bugünku ka· 
llunlara nazaran çok d ha insan tam· 
:nan ellerden çıkmı§lardır. BugunkU 
alman kanunlarına göre iktidarau:lık 
lbir ayrılma ebtbidir, fakat bu yuzden 
• rar gören taraf zarar ve ziyan i te· 
mck hakkından mahrumdur. Hele A· 
•usturya imparatorluğunda bu duşiln· 
cesizlik daha ileri giuni ti: Orada boy· 
le bir sebebtcn dol Y1 kadın kocasr>
~ 1 b"l" fakat bu koca hayatta "' n ayrı a ı ır, • 
ıoldukçn ha ka birisi ile cvlcne~czdı 

Katoliklerde karı koca ö!Uncı) e k • 
!.il b" 'b" • ba Jıdır Hatti evlı taraf· " r ırı ırınc k 
lardan yalnız biri nikllh e na ında a· 
olik ldiy e a;r rılma imklinı gene yok· 

l 'k lmı" an kısım da ıtur. Yani kato ı 0 ~ ..... 
~drıkn: No: 2 

b O'-~dı ı bır mezhebin icab et· rocnsu aıua 

tırdi i azabı çekme c mecburdur. A-
vu tur) a ımparatorluğu meden1 knnu· 

d 191 ene ine kadar yer bulmuı; nun a • 
olan bu ahk~m 1814 ve 1835 ~cnelerın• 
de Avusturya pcskopo u. ta~ f~ndan 
hatta daha çok tıddetlend_ırılmıştı' me· 
ıcla katohk olmıy n ve bır kere ay~ıl-

b 1 n bır k dın veya erkek bıla· 
mış u un 
hare katollk olsa rtık evlencmczdı. 
Eveke k tolık olan hır kim e sonra Lıı 
mczhcbten çıkmı§ olsa bıle C\ lenmck 
i lerındc katohk nızamlard n ayrıl • 

maı:dr. 
İtin garıb tarafı: l a, bu tun eskı 

dcvır ın nl. rı ıbi du Unmuş ve nık!· 
hın çozulmez hır y oldugunu ada 

oylememı tır 

* Otu ne mul arebelcrının korkunç 
ın n b luklarını doldurabılmck için 
Frnnk parlamentosu 14 ubat 1650 ta· 
rıhindc u kararları almıştır: 

''Mu akert>ler neticesınde nufusu 
arttırm k ıçın u uç kıl en kola ve 
te irli çare ol rak k bul cdılmı ur: 

l - Bund n böyle on &ene zarfın· 
da delıkanhların ve 60 yaşını a m mış 
bulun n erkeklerin man stırl ra k bu· 

ıu memn dur 
2 - Bugun r hıb başr hıb m n s

tır keşi bulun 1 r hemen evlenecek· 

lerdir. 
3 - Her erke m ıkı kadın sima ı

na mü de Milmi tir. Yalnız bu a· 
hısl rın kadınlara ka ı ga) et iyi hare· 
ket etmeleri onl ra I} i bakmaları, ra
h ti rını temın etmeleri 1 zımdır ve 
kendilerine iki kadın emanet edilmiş 
namuslu bir ınsan 11f tiyle y Jmz on· 
lan beslem kle k lmayıp aralarında hır 
anlapınaınazlık çıkmamasına da dik· 
kat etmclidır. Bu hususlar kiliselerde 
daima vaız edılec:ek ve halka anlatıla· 
c;aktır. 

Oru znmanda gchn ile güveyinin 
döğündcn ıonra ml firlerle birlikte 
hamama gider k "gelin hamamı" yap· 
malarr ldettı. Bu c nada kadın erkek 
ayrılmaz ve hep beraber yıkanırdı. Bu 
hususa aid ve Zıtuın tehri belediye in· 
cc 1616 senesinde alınan bir kararda 

şunlar yazılıdır: 
"Gelin tırunamları esnasında nı v-

d bulunan enç erkek ve 'kadınların 
c:u 'L' ·1d 
ahlak ve adetlere muğ yir uır şcıu e 
ham mın ıç avlusunda ve çırılçıplak 
dans ettikleri örulmektcdir. Badema 
hi bir erke ın bir dans c na ında çı~lak 

ç ·1 · ktır" bulunmasın mu ., de edı mıyt.ce . 

* Kılise ııdhacı mukaddes bir mues· 
se c addetti i ve ona asla çözülmez bir 
bağ nazari} le baktı ı halde, kuvvetli 
mevkiler iş J eden kim clerc kar 1 bu 
prensiplerinden pek çabuk fcdakirhk· 
tar yapardı ı te birkaç misal: 

Alman} a imparatoru ikinci Lothar 
860 sene inde karııı Theutbcrga'yı bo· 
ş mış ve ev ıh ı Waldrada ile e~ len· 

mi$tir. 
imparator Frlcdrich B rbaro so ka· 

rısı A na'dan kı ır olduğunu bel ne 
dcrck a;r rılm t r. Kalın alet de bir 
övalye ile cvlcnmış ve birçok çocuk 

do urmu tur. 
Bohemya kıralı Ottakar 1261 sene· 

sind Avu turya imparatorunun kı ı o
lan karısı Mar rcte'den ayrılmıştır 

• (Sonu v r) 
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m kül, muzakcreıinc bıle yanaşın 

mumkunsUz orülnıuı m eleler ıkı ta· 
rafın da memnunıyetinı mucib tekil • 
lcrc bağlanmı bulunuyor. İki t rafın 
da a r yukan fa 1!2 ız mesai i aye· 
aındc çok kıs bir z manda neticeye 
varılmı tır. T rafeyn heyetinin k r 1 • 

Jıklı telkin ctt1gi hurmet, 5ttmimiy t 

ve ıtimat bu muvaffakıyctın imıll rln· 
dm ba Jıca ı sayıl bılir. 

l'ruıol.ol 
1m a ve tefcrru ta ıt talı husu • 

Jar harıcındc bılha u Turkı>e'dc ku • 
nılacak çchk, <lemır fabrik. Jarı dol yı· 
sı'c teşkıl rlılccek ttırk ın lız: ~ırket· 
Jcre aıt hük ınler urdı. Bu şırl ctlerın 
mu ) yen s tı • n klerın satışları hti· 
kümlerı h rı ınde kalmakta ve Y lnız 
çclık, demir f11.bnkaları t ıtt \C turk 
ın ılız şırkctlcrc aıt m rafl r den • 
dıktc:n sonra k J cak nukt r n )' u.ıde 
20 i, klerın anla ı ve bakay de· 
vam ett ı milddetce Uzde 30 rbe t 
dovız, yüzde 70 i mal hesabına olmak 
u ere l :rin h & ıruı. deVTedilecck v 
gen k 1 n yuzde 80 ninın yuzde 30 u 
ycnıdcn rbc- t d vız hesabımı a alı • 
n rak, crıai dcvlctcc lngıltcre'den >8 • 

p ı c k mub } t ve m ıhz firmaları
nın '!urkıy'd yapacakları taahhuterın 
te vıyclerınde ullanılac ktır. 

Ani manın ana 11.ükUml ri hem n 
hemen bun] rdan ıbarcttır. Memlckctı· 
miz ıktısadı au için bu vazıyetten ka
bılı i ih al r ydalar şık rdır. 

nl<ı§nW tiirk • irıgiliz clo. tlul.ltı
rmm bir te~lıüı iidiir 

Bu ani ıkı m mlcket r sındaki 
dostlu u en caash telulde t r•ınc hu: -

met cd cck ckmanl rd n bırı olmak 
vazi)ctindedır. Bu vazı) ete munz m 
l p nya v ııycti ve İta'1a ıl İngtlterc 
arasında d v:ım eden ahdi "azıy t tile· 
carımıza tn 1 e ılc tic:aretımizı önil· 
müzdeki :> ıldan ltib ren 1 akal iki mi • 
line ve yakın bir tide ı. akal beş mis • 
Jine çıkarmak ve bu muhhn piyasayı 
~enıden kazanmak içın cms 1 it bir 
ımk n vermiı bulunm ktadır. 

Jlntırtlu tuwlm<ı ı 

Ui:.mı gf'l••rı nokta 
D imalıatırda tutulmail ıcalıed n mil· 

hım noktn udur : 
in ıltere scrbc t c rekabet muc.a • 

dclcsi en kuvv h ol n blr p,yaaadır. 
Bu piya ayı t melh ve nuıyonel tckıl· 
de k z ı mak ı tıyor aıc ln iltere ile 
mubadel umııda daınıa dunya fıyatl • 
rmı nnı:ara imayı tUccarımız vatani 
bır vazife aymalıdır. 
Bılmukabek ın ıhı:] r de fiy ti rını 

d ima normal tutmalı ve bu vazi> et 
haricındekı harckctlCTden tUccarımız:, 
iktisad vek&let1ni icabında mnhrcmane 
haberdar ctınc1ıdır. l3ılh s yeni hu • 
u i takas yolu eh mmıyctlc H dık • 

kııtle tüeeanmı:ıca gidılm.."')'e değer. 
Macarlar bu yıl ilk def olar k tı • 

p nya ve ltal}tının evk ımk nsızlı ı 

kartısında ıngiliz piyasa! rını Çtfitli 
ta e meyvel r ve bllha k rpuz, ka
vun v cima ıJe doldurmuolardır. Tt! e 
domatc ıtıb n bulgarlar aynı yold n 
gidıyor 

fa/lıırınıı~ın daima <ılıcıı.ı ''ardır 
Kısaca : Türkiye'dc yetı n veya 

Turkiye'den k inli ihraç olan hiçbir 
m dde yoktur ki bu pıy ada v sı nl 
bctlc:rde Iıcısr bulunm s•n. 

Ga ret tüccarlarımıı kalıyor 

SAYFA 5 

Çocuklarımızı nerelerde okutacağz? 6 

Gazi Terbiye En titüsü il. 
Resi1n - i ve Bedeıı terbi11esi kol· 

larına girnı e şartları 
Gazi Terbiye Enıtitüıünün belli ba lı iki ihtııaı kolu olat1 

reıim i koliyle beden terbiyesi kollarına girme ıartları ıunlor-

Jır: ' 
RESİM - 1Ş KOLU rınde beden cgıtımı topor ö retmcnl 

Gazi E atim Enstltusil Resim • lş 
kolunun zamanı ıki yıldır. Bu kolda O· 

kuron ını bitirenler Li elerde, ö ret 
men okull rınd , orta okullarda ve or
t dereceli crtik okullarında Re ım • ! 
yazı derli o rctmenı olabihrlcr. 

Re im • 1ş koluna irmck ı u n 
ler o rctmen okullarını 'C} a h e} ı bı· 
tırmi ucl r çıktıkları okullard n ve· 
ya KilltUr Dlrcktörlüklerınden Re m· 
lş der terine k r ı özel bir anıklı ı ol
duğunu o t rir bir belge alnrak sın v 
kfı ıtl riyle ber her Gaz.i E itim l• n 
titusil Direktorluf une on derce klcr· 
dir. 

Re im - İş koluna girm k i tiy n-
ler, ıda yazılı resim ve i le i y 
rak Ci i E itim F...n titusU Direkt r• 
lU unc g ndercceklerdir. 

lıtekliler 24x32 santim çcvrea nd 
en a ı dört re im yapacaklardır Re
simlerin konusu bulunan }ere aıt ve 

do rucl n do ruya Tabi tt n alınmı 
olmalıdır. 

hteklıler, bulunduk] rr }Crdc ra t• 

lıy c kları m kine \eya alctlerd n b -
rınin cetvel, gonye, p rgcl ibi rc&ım 
aletleri ve çini murekkebi kullanır k i 
rcmıini ynpac klardır. 

Talipler bulundukları yerle il ih 
bir yurd, ve hayat bil ı i ctildU yap 
caklar. Bu ctud yurdun enci hay tın
da ve yahut yurdun tarıht, ckonomilr, 
tabiatı ile il iJi bir p rçaaına it ofa
bilir. EtUdUn hal araştırmalardan 

dofmuş olması yazıdan başka re m, 
kroki, harta, gcma grafik ve Iotof rafl 
ifadelendfrllmeıi gerektir. 

htcklller, işlerini ve genel şartlarla 
uy un belgelerini açık adresli bir di
lekçe ile Ank rad G zi terbiye enstl· 

tU U direktörlu Unc ôndcrilmclidir· 
ler. 

Gazi Egitim EnıtitüıD Beden cl:hl· 
mi tube inin okuma umanı iki yıldır. 
Bu lkold okumaıını bitirenler Liseler
de, öfretmen oku11nrında, orta oku11 r
da ve orta dereceli meııkk mektcblc-

Bu nnl pnıy ve hcrh ngl madde 
üzerinde ahm tuna ve alıcı ve atıcı· 

l rına ait malCimnt için tUccarımııın 

mur ta t cdebilecctı devlet dairesinin 
dresini de hatırda tutma! rı Uiıımdır: 
Turkolıs 

2 wcy mouth str. London w. 1. 

lrlan<lcı. IJre.zil3'<ı. Arjcmtirıle 
korıu nuJar 

Londra. 11 (A.A.) - Anadolu &Jan
ıının hu u t muhabiri bildirıyor: 

tngıltere ile ticaret anlapnaaı müıa· 
keresine memur he) etimiz trl ndanın 
talebi üzerine bu memleketlerde bır ti
caret anlaşması tanıimlne memur edil· 
mi tir. 

lrland mUukcrelerinin hıtamınd n 
aonr heyet ret 1 Kurdo lu ve Harici
} e umum rnUdUrl rinden HulO i Fuad 
Togny aynı zamand memur edildikte· 
rl Arjantin ve Hrezılya anlaşmaları i
çin bu iki memlek t heyetiyle de temu 
edecek ve dı er mil vir azSlar hemen 
d neccklcrdır. 

ol bl lı rlcr. 

Beden E ıtımı §Ubc ine giı mck ıa• 
tıycnler o rctmcn oku11 rı v ya lil!4 
me unu i eler çıktık) rr okullard n ve• 
• kulttir direktörluklerinden b del\ 
terbıyetı e spora k r ı hu u t bır ka. 
b h) etı oldugunu ö t rir bır bel e • 
1 r k, ımtıhan k ğıtlanylc b r ber Ga· 
i E itim En tıtU ü direktörlu Uı 

önd rilmeai Uizımdır. 
ll d n itimi fUb sın irm k ı 

tiyenlerden q ıda yazılı bedeni ka• 
bıliyctler ve husu ı tık rtlan ran• 
makt dır. Bu rtlıır bulundukları yer• 
lcrin kUltUr dire torHıkleri hekimli• 

nr 
n h f kabuller-! yapıl t kt ır. 

Sa Irk rtları; 

Kalbi ve cı rlcri &a lam c sp ra 
d y nıklı olmak, boğaz ve burunda te• 
neff Is darlı t veren bir ru bulun~ 

mamak, oz h atalı ı olınamnk, ( 01 .. 

lUk kull nıyonıa tam rUycte malik ol. 
m ) kulakları iyi işitir olmak, dltlcrl 
ve dit etleri hutlnıksır olmnk, m\b:miQ 
ve Ohrevl ha talıkları olmamak, pe
peme ve kekeme olmnmak, deri ve t 
hastalıklU'ı olnwnak, vUcudunda t • 
tekkul hastalı ı bulunmamak. 

Amudi fukarf çarpıklıkları olmıya.• 
cak, (Lordoz, Kiforz, Skolyor.) olmıy• 
cak. Gö uı tcJClr:kUlatı dUzgün olm IC. 
Dfüttaban olmam k. Bacak Jremllılcrl 

dUzgUn olmak. (X ve O) blstınlndt 
çarpık olmama.k. 

BEDENi KAB1L1YETLERt 

100 metre) i ıs saniyeden u ıam n• 
da lro bilmek 

!000 metreyi ıs dakik dan aa .um 11 

da ko bilmek 
5,S metreden daha fazla uzun atlı• 

yabllmc:k. 
J,OS metreden yukarı çıta &urın• 

den yUk k athyabilmek. S kiloluk bit 
ırlı ı (taf, Utle ve .) bir çizgi gc

risind n veya ıdairc içinden durar 
7 ,SO m trcyc atabtlmck. 

Bir porda veya bir spor oyununda 
hu usf bilgi ve tecrUbc i olmak (el t<>ıt 

pu, n •ak topu, voleybol, tenis. cUreh 
yüzme, atletizm v. ı ). 

KIZLAR 1Ç1N BEDE NI KABtLl. 
YETLER: 

15 mctrcyı 15 aani)cden u zam "" 
da ko abilmek. 

1000 metre)i 7 d klkadan u Hm n• 
da ko .. bilmek. 

2 metreden fazla uzun atlıy bıtmcı., 
0,60 metreden çata üzcnnden yuk cW 
atlıy bilmek. teniı topu bUyllltlil~un• 

de bir gUllcyi 15 metreden uzağa ıtır 
bilmek. Bır oyunda veya spor oyunun• 
d hu usi bılgi v tecrubesi olmak. 

(Yüzme, tletizm, K"yak, tenis, vo• 
leyhol, b sketbol v. 11.) gibi. 

Gelecek talebenin, ileri sUrdUkl rl 
beden kabiliyetini haiz olup ohnadıli• 
larr Enstıtüy gırdıklcri 2aman yok.
lanacaktır. 

cıh n '\le kı men dem na tatbık olunmnktn· 
dır. H la bunca fız.iyolojicılerle hekiml rin 

ho l nm ktn oldukl n on dokuzuncu ır me
k nınncilerınin hulya) nnr, Jncqur Loeb'un 
doğmlarım, insan h kkrnd ki çocukça fo:ıko -

xıv 

Vucudumu1un nazikliji ve lamhğı. - 51• 

hatli iken vücudun ıuıuıu. - Sıhatle butah\C 
arumdaki mutavassıt haller •• 

ırnık t lnkkılt>rı rtJk kati ol r k t rketınek la
f el cfi '\C 

unu trılım et· 
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::r .· ·K KREM 
~~ 

.,~ Kumral, Saıışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 

.. ~ kremlerdir. Cildi besler, Çil, 1..cke ve sivilceleri kamilen izale ~ 
~~ eder. Yarım asrrdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan- ~ 
~~ dıkları sıhhi güzellik kremleridir. ~~ 

KREM BALSAMİN 4 SEKİLDE TAKDİM EDİLİR~~ 
1 - Krem Balsamin yağlı gece icin penbe renkli ~~ 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli ,.~ 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz renkli " 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penhe renkli. l4 

İNGİLlZ KANZUK ECZANESİ. 

Staj için A vrupaya gönderilecek 
memuı .. Jar lıekkında ilan 

Maliye Vekaletinden: 
ı. - Mesleki bilgilerini artırmak ve bir sene müddetle tahsil ve 

stajda bulunmak üzere Avrupaya müsabaka ile maliye memuru 
gönderilecektir. 

2. - İstiyenlerin şu şartlarr haiz olmaları lazımdır: 
A En az iki senedenberi maliye memuru olmak (Namzetlik 

müddeti dahil). 
B) İkinci kanun 1936 da yaşı 32 den fazla olmamak. 
C) Sıyasal bilgiler okulu (mülkiye mektebi) hukuk fakültesi; 

yilksek ticaret ve iktisat mektebi veya bunla~a muadil olmak şar· 
tlvle ecnebi memleketlerdeki mekteplerin birinden mezun bulun
mak. 

D) Askerlik hizmetini yapmıı bulunmak (orta ehliyetnameyi 
haiz veya ehliyetnamesi% bulunmasından askerliği tecil edilenler 
de imtihana girebilirler.) . 

3. - Müsabaka imtihanı mailye, lktrsad ite, fransızca, almanca 
veya İngilizce lisanlarmdan birinden evveli tahrirt olarak Ankara 
ve İstanbulda, bunda muvaffak olanların oifahl imtihanları Anka
rada icra edilecektir. 

4. - İsti yenlerin mektep şehadetname ve nüfus hüviyet ve as-
1Cerlik vesikaları, sicil cüzdanları veva bunların tasdikli suretleri 
ve dört fotografla arzuhallerini 20. evlUI. 1936 tarihine kadar Mali· 
ye Husust Kalem ~Udürlüğilne göndermeleri lbımdır. (843) 

• 2--4279 

ANKARA İCRA DAİRESİ GA YRt MENKUL SATIŞ ME
MURLCGUNDAN: 

1 - İzalei ıUyuu zımnında satılmasına karar verilen tapunun 
pafta 13 Ada 183 parsel 9 numarasında mukayyet ve Ankaramn 
Yenice mahallesinde yeni far caddesinde kain 10, 12 kapı numaralı 
fki kapılı ahşap bir ev 3690 lira muhammen kıymette olarak satışa 
5ıkarılmıttır. 

2 - Evaaf ve müştemilit: Bunlardan 12 numaralı: bir batı, bir 
kOçük sofa, bir salon, bir küçllk oda. Itri oda, bir kilçUk sofa, bir 
tahta merdivenden çıkılınca tekrar küçilk bir sofa, iki oda, bir mat
bah, bir odunluktan ibarettir. Diğer 10 numaralı iki oda, natamam 
diğer bir oda, küçük bir bahçe ve suıuz bir kuyuyu havidir. 

3 - Satıf pefin para ile olmak üzere 12-10-936 tarihine mtisadif 
puarteıi günil saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul aatıı 
snemurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilrnlf olan yukardaki muhammen kıyme
tin yUzde 7,S ğu nisbetinde pey akçesi ftya milli bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah• 
villerf getireceklerdir. 

S - Satı§ gUnU artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 şini bulduktan ve Uç defa nida ettirildikten aonra mezkur gil• 
nün 16 ıncı saatinde en çok artrran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
ICıymetin yüzde 15 fini bulmadığı takdirde 27-10-936 tarihine mil· 
udif salı günü saat 14 • 16 ya kadar yapılacak iıkinci artırmada 
en çok artırana ihaleıi yapılacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi milte• 
akip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine iha• 
le tarihinden itibaren kendisine bedell ihaleyi teılimi vezne eyle
mesi için yedi gün kadar mehil verilecektir. işbu müddet zadın. 
da ihale bedeli yatmlmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu ta
~ihten evvel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçbile alma• 
ga .raz.ı olup olmadığı ıorulduktan sonra teklifi veçhile almağa ra· 
zt ıse ıhale farkı birinci talipten tahsil edilmek ilzere bu talibe iha· 
le edilecektir. teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkfil 
yeniden on be$ günlük ikinci arttırmaya çıkarılacak en çok artıran 
talibe ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkfil talibine ihale edil
dikte tapu harci ile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine ka· 
dar olan müterakim vergi ve resmi ise borçluya aitir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildir· 
meleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle sabit almadık
ça satış bedelinin paylaştmlmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler her gün tarihinde 935/ 5 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan ~rtna· 
memizi okuyabilirler. 2-4211 

Pazarlk ilanı 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Bir eksiltmeye konulan iş (varidat Umum müdUrlUk mua

vinliği odasındaki bağdadi bölme işi) 
Keşif bedeli 283 lira 69 kuruotur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A) Fenni şartname, 
B) Ke§if cetveli, 
İstiyenler bu evrakı görmek ve izaha almak için Maliye velet· 

Jeti milli emlak müdürlüğüne müracat edebilir. 
3 - Eksiltme 15. eylül. 1936 salı günü saat ıs de Maliye vekl· 

Jeti milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 21 lira 28 Jiuruş mu· 

vakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri yaptıklarına dair Ankara 
nafıa müdürlüğiinden ahnrntt ehliyet vesikasını hair olup göster-
mesi lizımdır. (844). 2--4281 

lJ L U S 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MUDURLUGU 1 ı \ 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARl AN KA!<A 

SATIN ALlVIA 
B İR S E N E ZAR F INDA KAYAŞ İSTASYONUNA G ELECE K 

1 
V E G1DE CE K 2000-2SOOTON EŞYA NAKL1YA11 ···· · İLAN .. irrıtı 

1 - Ankaracla yeni yapılan harp okulu ıç ın tli bit 
Tahmini bdeli 1500 lira ohm yukarda yazılı nakliye işi 22 eylill 

936 tarihinde sah günü aat 14 de Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü satın alma komisyonunca pazarlıkla iha le edilecektir. 
ti ı. Şa~tname paras ız olarak komisyondan verilir. 

İ steklilerin muvakkat teminat olan 112 lira 50 kuru~ ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 ünc ü maddelerinde yazılı ve aikle sözü geçen 
gün ve saatte komisyona müracaatlar ı. ( 770) ., -4170 

2500 KİLO CİCi BEZiR 
3830 KİLO İNGİLİZ BEZ t Rt 
7600 KİLO N EFT YA C I 
3200 KİLO İKİ KAYNAMIŞ BEZİR 

Tahmin edilen bedeli (8950) lira olan yukarıda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü satın alma 
komısyonunca 24 eylül 936 tarihinde per~embe gunu saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verili r. 
Talihlerin muvakkat teminat olan (671) li ra (25) kuruşu ha

vi teklif mektuplar ını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendiler in de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(777) 2-4184 

2500 KİLO ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli ( 49 50 ) lira olan yukarrla mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Ko
misyonunca 14.9.936 tarihinde pazartesi günü saat 14 de pazarlık ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. T a
liplerin muvakkat teminat olan (371 ) lira (25) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları (820) 2-4235 

1 MILLl MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMlSYONU 1LANLARl 

BiLlT 

Vekalet ihtiyacı için lO kilo bezir yağı, 10 kilo tutkal, 150 çift 
menteşe, 15 metre mik'abt kereste, komalika, 8 teneke mobil yağı 
mak'ap benzin havya gelberi, kanca vesaire pazarlıkla ayrı ayn veya 
toptan alınacaktır. 

Pazarlığa gireceklerin 14-9-936 P . ertesi günil saat 11 de M. M. 
V. SA. AL. KO. na gclemeleri (810,l 2-4226 

lLAN 

1 - İzmirdc yaptırılacak inşaat kapall zartla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 4-1.749 lira olup ilk inanç parası 3131 
lira 18 kuruştur. 

3 - Şartnamesini almak istiyenler 210 kuruı mukabilinde M. 
M. V . satın alma komisyonundan a1abilirler. 

4 - İhalesi 23-9-936 çarşamba günü saat 14 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde yazılr bilgelerile bayındırlık bakanlığından alacakla
rı fenni şartname ile idari fartnamede istenen ve behemehal veril
mesi mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale 
aaatından en geç bir saat evveline kadar M. M. V . satın alma komiı· 
yonuna vermeleri. (762) 2-4176 

BlLlT 

l - 153 kalem ölçü ve avadanlık malzemesi kapalr zarflı ekı;ilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7800 lira olup ilk inanç parası 585 
liradır. 

3 - İhalesi 14-10.1936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun istediği bilge· 

lerile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat 
evetine kadar M.M. Vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. 

(631) 2-3980 

BİLİT 
1 - 30 ton vakum yağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 7 SOO lira olup ilk inanç parası 562 U

ra 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 15-9-936 aah günü ıaat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun emrettiği bil· 
gilerile birlikte teminat ve teklif mektubunu ihale aaatrndan en geç 
bir saat evveline kadar M. M. Vek!leti satın alma komisyonuna ver· 
meleri. (610) 2-3969 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 515 kuruı olan on bin be§ yilz 

metre gabardin kumaş ite beher metresine biçilen ederi 625 kuruş o
lan on bir bin iki yüz metre kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Gabardinin ~rtnamesi 305 ve kaputluğun şartnamesi 350 
kuruşa M. M. V .Sa. Al. Ko. dan alınır. 

3 - Gabardinin ilk teminatı 4268 lira 7 5 kuruş ve kaputluğun 
ilk teminatı 4 7 50 liradır. 

4 - Gabardinin ihalesi 29-9-936 salı günü saat 15 de ve kaput
luk kumaşın ihalesi 30-9-936 çarşamba günü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmelere girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncli 
maddelerindeki belge ve kanuni teminatları ile birlikte teklif mek
tublarını ihale saatlarından en a-ı bir saat evvel M .M. V . Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (83 2) 2- 4275 

BİL İT 

1 - H er bir metresine biçilen ederi 4 7 5 kuruı olan 2.000 metre 
Iacüvert kumaş ile her bir kilosuna biçilen ederi 84 kuruş olan 11.600 
kilo ayakkabi boyası kapalı zarfla. alınacaktır. 

2 - Şartnamelerini parasız almak ve örneklerini görmek isti yen
lerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Kumaşın ilk teminatı 712,S ve boyanın ilk teminatı 1169 li
ra 28 kuruştur. 

4 - Kumaşların ihalesi 28-9-936 P . ertesi glinU saat 11 de ve bo· 
yanın ihalesi ayni gUnde saat l 5 tedir. 

S - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 eli 
maddelerinde yazılı belgeleri ilk teminatları ile birlikte teklif mek· 
tubJanru ihale gün ve saatlarından en az bir saat evvel M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na vermeleri. (857) 2-4289 

BlLlT 
1 - Fen sanat kimya evi için üzeri fayanslı hava gazı ve su terti· 

batını havi 7 adet demir masa alınması pazarlığa konmuştur. Pazar~ 
lığı 16.9.936 çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. İşi görmek ve an• 
lamak istiyenler kimyaneye git~inler ve pazarlığt için dahi gün ve 
vaktinde M. M. V. Satın atma komisyonuna gelsinler. (859) 

1-42QO 

. BİL İT 
Harbiye okulunda mevcud 152 tane dersane sırası pazarlıkla ta· 

mir ettirilecektir. Tamir edilecek sıralar harb okuluna müracaatla 
görülebilir. 

Pazarlığı ıs eylül 936 ea1ı gUnU aaat 11 de M. M. V. satın alma 
Ko.da yaplacaktı:r. İstekliler pazarlık gün ve saatinde komisyonda 
bulunmaları. (860) 2--4291 

ra ticretli bir e1ekt rik ustabaşısı , 75 :98 lira uc;~irl 
52 :75 lira ücretli bir santral ve telefoncu. 9~: 1 6 th 
lori fer ve su işleri ustaba.;;ısı, iki 84: ı 26 lira ucre Jı 0 
işleTİ ustası alınacaktır. İmtihanlar nazarı ve aıı_ıel1'· o 
ve makineden l4-evlül-936 taı ihinde Ankaradakı 
pılacaktır. · ·stekli 

2 - Asağıda yazılı şerait ve ev,;afı haiz otan 
1
1 

1.1936 
14eylül-1936 tarihine kadar İı;tanoulda ve 17·CY ~racJ" 
lül-936 tarihine kaJar Ankarada Hr okuluna nıu 
dir. . 1 ama"' 

A ) Türk olmak ve ecnebi kadınlarla cvlı 0 ~ 58 
B) Askerlik mükellefiyetini ifa etmiş otına ' 

karı olmamak, ile 
C) Hukuku medeniyeden mahrumiyet ceza:. 

devle t iç in muzur teşkillere mensup olmamak. na~ 
D) İyi ahlak eshabından olmak, haysiyet ve ayı 

illerle ve alel i tlak ağır hapıs veya o derecede ce:ı 
fi ille mahkum olmamak, vaııf 

H) Sari hasta lı klara müpte la olmamak. ve a "e 
zaman ifaya mani olabilecek bedeni ve akli arıı 
malül bulunmamak, a iltd 

V) İk i sene h izmet edeceğine , kadro icab .vehık 
lile h izmetine nihayet verilmesi halinde ~iç bı~hiit tt 
lunmıyacağına dair noterlikçe musaddak bır tc~ ve dalt' 

Z) Okudukları okulların diploma suretterı .. f 5 ıe• 
dukları vazifelerden aldıkları bonservis ve nu u ı 
veya no terden musaddak suretleri. (733 ) 

BİL İT .eııe 
ı - T ümenin Manısa merkezindeki kıtaaunrıı .. .Jf 

un münakasaya konulmuştur. . ada tu-
2 - Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde Manıs 

ma komisyonundan alınabilir. 0ııdı 
3 - İhalesi 17 eylül 936 perşembe günü saat·ıtıtıC 

keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ek•• (16, 
suliyledir. 11 fiıtl 

4 - 392 ton unun beher kilosunun muh~ıtı111\,ıet 
tur. Muvakkat teminatı 3798 liradır. lstekhler tt ...,cJd• 
kayyet olduklarına dair vesika ibraz etmel~ri ıa:eıılif ._,, 

5 - Muvakkat teminat makbuzu ile birlıkte i1 .,... 
münakasanm yapılacağı belli gün ve saatten en ~erdi'• 
Manisada askeri satın alma komisyonuna vertr.e ı 

lLA.'4 • ., ila 
11eh• .,;..11 

1 - Erzincan kıtaat ve müessesatının ıe 16 el• ,.,...-, 
450000 kilo fabrika unu 15-9-936 salı günü saat 
Uzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 67500 liradır. So kıJ 
3 - Yüzde yedibuçuk ilk teminatı 5062 lir• 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler 338 k~r~11clall 

zincanda tümen ıatın alma komisyonu başkan 1 

lirler. tbinC• 
5 - Ş;utnamesinin dördüncü maddesi ınuc ııuıı&JllaaO 

lif mektuplarını 2490 sayılı artırma eksiltme;• ek ~ 
üncü maddeleri ahkamına tevfikan tanzim e er ~ 
bir saat evveline kadar Erzincanda tümen aatı~cak 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermi§ bulun t 

(615) 

iLAN ti 
• da ciıt• 

Tekirdağ ve Malkara garnizonlarının aşa~ı 1'aleJll 
muhammen bedeli muvakkat teminatı yazılı ulı mil 
günü talibi çıkmadığından yeniden kapalı zar a 
muştur. • tın at.o' 

Z - Şartnamesi hergün Tekirdağ asken sa ,. 
dan görülebilir. un 2. \f~~ 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunf)arını ı ..ı 
delerinde yazılı vesikalarla birlikte kapalı. zar erfl\eter• 
bir saat evetine kadar komisyon başkanl!gına .., 

Muvakkat 
Mikdarı Muhammen teminatı 

Cinsi kllo kr. san. Lira ku. 
Yulaf 490000 5 50 2021 00 

\illu 
İhale tarılll ~ 

16.9.936 çar_..olı' 
16.9.936 ç•~ 
16.9.936 ç(;08) 

Yulaf 165000 5 50 680 00 
Yulaf 360000 6 50 00 ÇOOt 

t LAN arfll 1 

ı - 20. Müstahkem tüm ihtiyacı için t<apalr 
1 

fiıl 
bulgur satın alınacaktır. santitfl 

2 - Bulgurun beher kilosuna 13 kuru~ SO tc 
tir. Tutarı 14742 lird.dır. .: •. at oııbCf 

3 - !halesi 24-9-936 perşembe gunu sa at<tıt· 
tümen satın alma komisyonu binasmda yapıla~eı:ııiıı•~ :;;ıt'. 

4 - 1st~kli1erin ihaleden bi: s~t evve\erinde1'1 • .,ıı 
1106 lira ve ıhale kanununun 2,3 uncu madde z~ 
misyona müracaatları. (796) 

İLAN rır .,c 
na k• 9' 

ı - Bir ay zar~ı~da . pazuchkla ~lınmas:·nU 0J~" . 
kilo sade yağının bırıncı pazarlıkla ıhale. gud 

0 
ııcıncl j 

,amba günü saat on birde talibi çıkmadıgın a ~ 
ltkta eksiltmeye çıkarılmıştır. . 36 c;uırı' ~ ' 

2 - İkinci defa, pazarlıkla ihalesı 18·9-9 da y•P' ısl 
onda Sarıkamış satın alma komisyonu binasıı1 tefl1tıııtr 

3 - Tahmin bedeli 24700 lira muvakkat ·ti~· 
,erı ~ kuruştur. • ıaralc ~ 

4 - Şartnameleri komisyondan parasız 0 k•"""t ı 
5 - İsteklilerin belli edilen gün ve saatte 

tikte komisyona müracaat edeceklerdir. (835) 

Dahiliye Vek3letindeıı: ,,.~ ı 
. rk'''" .,.otl"' 

ı - Ankar~da. ;7nişehirde vilayet.~e~ e:~:utfOC::,tı" 
tesviye ve tanzımı ışı kapalı zarf usulu ıle . 89 1'\I 

2 - İşin muhammen keşif bedeli 7077 ıır;ır : 
3 - Bu işe ait ~rtname ve evrak şunlar 
A - Eksiltme şartnamesi, ı11e / 
B - Tesviyei turabiyeye ait fenni şartna . . Al 
C • Keşif cetveli, ,ıı "1"-~ 
D - Projedir. bedel t 'I" 

4 - fstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ~IC 
let levazım bürosundan alabilirler. 

5 3
o da ;.,.~ıt· ',ı/ 

5 - Eksiltme 28.9.936 tarihinde saat 1 · pı~c ı1' ,., 
çinde toplanacak satın alma komisyonunca ya )'al....d~~ 

6 - Muvakkat teminat 351 liradır. . . ınadded:" ~ ll'J'} 
7 - Teklif mektupları yukarda 5 ~ncı tirel~' fol~ 

bir saat evetine kadar Dahiliye vekaletıne ~~ec~~ıl• ~~ 
misyonu reisliğine makbuz mukabilind~ ve~dede '/ 1,..~ .. 
derilecek teklif mektupları gene 5 inct ~~ ınektUP tır· 
reisliğe gelmiş bulu .• maları şarttır. Tekh lat' f''t 
lan mühür mumu ile iyice kapatılmış olnıa 
ki olacak gecikmeler kabul edilmez. (837) 
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Kapalı zarf usulile eksiltme il&ın : 
üke k lühend· Mektebi 

Satınalma Komi onundan : 
Ek ıltme 1 2 .936 tanhınde yapılmıt o~~ l ~il:=~ ':1~r. 

zuhur etmedi ınden > enıden k pah za f ubau 
1 :ı:..ak ınUracutları. 

T 1 ı 8 ıda ya ıh eraıtı aı da 
mu tur. a ı erın t b ld Taksım G muf&uyun 

l - Ekaıltmeye k nulan ( atan a ve .. rtnıune•ı 
yUk~k muhendiı mektebı bınası dahıhnde) prOJC 
mucıbınce yapılacak ın aat. 

lnşaatın k~if bedelı (21115) hra (9S) kuru tur. 
2 - Bu ite aıd tartnamelerle evrak unlard r 
A - Eksiltme rtnameın 

B - ProJe (l S) kur ' kabılinde 
tatiyenler bu tartname ve proıeterı odan a Wlirler 

Yüksek Müh ncha mektebı satınal~ k (;) duy lı M endia 
3 - Ekııltme 14 9 936 pa arteaı aut 1 e ıacakt r 

mektebı bınaaınd aatınalma komisyonunda yap 
4 - Eksiltme kapalı zarf uaulıle :~::~n (1 90) hra ılk te· 
S - Ekaıluneyc gırebılmek ıçua ~ ve liraları bab olup goa-

minat ~kçeai ve bı nfn ~::~e~d:n ahnmı müteahhıthk ehhyet 
termeaı lbımdır. Na ıa e h d ya mımar ohnau veya 
veaıkası goatenneai ve bizzat mu en 1

• ve rk 
bunlardan birile ortak olarak çahıtı~ını bıldırır Noter ı çe mu• 

aaddalJ veailra lizımdır. dd de uıh uat 
6 - Teklif mektuplan yukarda <3> un:~ ma ın:bı bın .. dahi· 

t~n bir aaat evvehn~ kadar yüksek ınühen 1 
:CubbUtnde ftrlle

lınde eksiltme koınısyonu rıyuedne ~ bayet (3) ıDCU mad· 
ce1rtir. Poata ile giinderilecek mektup aı~ nı nrfm miihtlT maatU 

~ede yuılı ... te kadar ıeımi:..::;: 0~: ıecılnnder kabul edil· 
ıle kapatıJmı' oJmaıı prttrr. -4060 
me.ı (685 78) 2 

nkara alili~den : 
Huaua idareye aıt Necati bey caddHinde 11 No. ıu,.:. •:;; 

mayii tıs9 IODUlla ..... iarma 111~;"h:..::=: 4"re iba
çıkmadıpdan pmrlıkla ~~ :: .., uutıbmfbl' 
le m

8
üddeti 3-9-93611L ... _ ... :=ıo ıır.tır lateUIN 421lira20 kurut-
ır aene .. ucu meciNrdat 

luk muftkkat teminat itaana ~ 141nllrl UM onalıtld8 .na. 
late~ ber pdlrt~: ~k lıttyenlerin hutU81 muhue-

~H dalml encUatenine "'8 794) ,....aıt 
\>e mtldürl81b• mıracaatlan IJtn olunur. ( 

• 
9
' nbra :hıhisarlar 

B müdürlüğüııd • • 
Bqmüdürlük için (72) ton yerli kok kömürU açık ekaılune ile 

-1•=;_ ,,.,...~ ,.... .. ılal. wt ıs de BıpUBrlPtc ya· 

·~~t ta "•.,... ıa ~. ı _a tlan 

t 

ı 

fartl8n 1111 dr tatlyenlcrla B.....- r yete aıurlCU • 
(769) ~177 

M. M. V. den: 
nakli m ilamı HarblJt okul t 

1 - Bu aene Ankaraya ıw llJniM ,o:ı• olaallardl 
11 Ff&AIPCA. AllDIDCA 1,..~ vt 11•W..l M WlaPldal _,.. 
1 retmenlik yapmıak ullbiytun atntmml ıJmcütlr• 
lki lnılli ce bar Almanca. Uç F~ ultl bqıDa 4 Da 5 Un4aıı 

2-Buö r ımcııbk'erın creleria .,.._._,n .... " ... 
J - lıyeti u olan tcklı 1 trafl .,. ~ ... 

f • ki dı 111rettlk Wtibaı~ ~ lltl&I ......... iL 
111\ariyetlerl r bal tere 1 rbl1t ota111 iL ..,., dan " 
M. v. ~ Pınpltıda :;..._, e11 ~ 10 '1111 nd ,a 
'*lh adrel yaanılah ıtınnln'· s-llD 
bdar yapdınalıd (561). 

.:JLU! 

Ankara er ezHıfzı ıhhaMü 
~~·i bnalma onu R .. i • 

omı 

Jiğinden: 
ı - M na eece a t a1macak 200 adet Dana 8 adet Ma da yav

rusu 30 ad t Merkep ı n 4 T de kaplar aarf uauJıle yapılan 
ckailtmeye ta ıplerın prta mualhdl t 1 uıde bulunmu olmalan cı· 
betile ekaıltmmın b r ay za f da p arl kla yapılma a 1ıa ar ve· 
rılmi•tir. 

2 - Pa arhlc 14 eylul p arteai ıu U aut 11 de Ankaradı mer· 
kc hıf 111ıbha mUeaaeaeaınde yapılacaktır 

3 - latekhlcrın tnamnını almak ere Ankara Merkez Hıf· 
a• ıhha muha ıp mutemeth ınc v a latanbul S hal Sıbbıyc mer 
ke ne mü acaatları 

4 - Kıymetı muh41D1Denc ı 8030 ra '" 
5 - Muvakk t t aunat 602 lua ı t o up liu ud ve S.nıl 

ler S h t U m lıludürl k ve nnı v tınlac t r 
(6 4) 2-39 o 

lnhi arlar mum 
üdürlüğünd n : 

ı _ ldaremizın Bıthatc yapttraca ı 15022 lira 37 kurut keıif 
be elli atelye lnpatı kapalı aarfla eksiltmeye konmuttur. 

2 _ Ekaaltmc 16-IX-936 çarfUDba ,Uni aut 15 de Kabataıta Le· 
va ım Şubeaandelrı Alım. utım komi• oaunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira i7 Jnınattur 
4 - lateldUcr ihaleden en a aı; ıUn "9tl lnhlarlar lnpat ıu

beslne ceıerelr bu aibl 1,1.r1 m...affaluyetlt ,.aptıklanna dair reamr 
vcaaık ~ıterdikten 90nr1 ehliyet veli'klll alinllıdırlar. 

5 _ihale evrakı 175 lrul'Uf mukabilinde latanbulda lnbiurlar 
lnpat Şubesiftden9n Ankara ve Bıt iı .,.....Obendialildcnnden 
almablbr. 

6 - Teklif kapalı zarfları en Pı iba1t ala tam lllt 14 de b· 
dar adı ıeçea komisyon reiıtltlne malrba• mubbllinde Yerllm1f 
olmalıdlf (683/104) ı.-4051 

Babnhlr ihtiyacı için anahanntn btclell 71~ lira olan 230 ton 
kok k&ntlril Bakanlık buıaauıü actli• llfdYle kapalı aarf ueuıı,. 
le elrailtmeye konulmqtur. 

Ebaltme 25 eylül 936 tarıbinc reatlJflll cuma sUnU saat 15 de 
Anlrarada Bılrınhk Malaente mHlrlQbde ,.,.ıaca1rtır 

l•tekhlerin tekhflerını Tıcant oclM• ve-'kaa• ve rami paete-
.. _L ___ ......... ft talimatnameye al-

nın 7-.S-936 tarih ve 3297 uyıb n.........-1d~ ftlikaa 534 il 
re Nafia Bakanlıtmclan ald*ll Jleteahh 

1 
ve n 

75 Jnıf\lflak mUftldlat ı.mt.-ıan ile birlikte 2S eyHll 936 cuma il· 
ili mt 14 • ..., -·- iılUtlrlqGM tndi etmeleri llıımdır. 

l•kliler bll Jlu--ld .~ıeri panaıa olarak Anllaracla 
Ba)iMlık ••seme mOcllrlqldtlea ~ (719) J-4171 

• • ... 
l - Çanlnn ilinde Çerhf llpafnde badutlan prtnameclt yuıh 

Çıt DeYlet onnanmdan n.........._.. " llçllmtlt dikili ltlenmemlt 
kerestelik 3504 M3 172 D. M 3. ba muadil 1600 adet çam ağıcı ve 125 
)13 269 D. M3 ba muadıl 183 adet köknar aıacı 20 gUn müddetle 
a.,.ıı ad uulil• artırmaya ~onulmuıtur. 

ı - .,_ 1.......... ıs. Çu'nn 0.- OU.ktirll
..... , .... Ml"Wo 
ı- Belm ..,rı-aı _......., mvlıeı •• btdlll • lnl-

ruttur• 
4 - llunkkat teminat 7tl lira IS kuru tur. 
ı _ lartname " mubftlmrnl projelinl stn-11: lltlyenleda 

·bu middet lçlncle ber ab ç.ıma Orman Dinlrtklqtbw ft An
bla Orman Umum lllidlrllllM •l.:aıt 14eblllrler. 

6 - !ateklller Ticaret ()daunda anaır.,;et •• artı,..,a slr
mek lçla 2490 uyıh kan_. ,..ıı enafı hala olmaa " prelren 
enak.,.. •eulld Wrllkte ae~•rJ llh olır-ur. (609) 1- 1949 

SAYFA 1 

nkara aliliğind n: 
Hua idareye at Ne t y ca cinin 1 S mar 1r ma • 

.sanın mayıs 937 sonuna kadar tcarına ilin edilen IDidd t ..,fnada 
tahp çıkmadı mdan puuhkla çıkacak talibine ihale dilmek &aer 
ıhale müddetı 3-9-93 tarıhanden ltıbarcn b r ay m d tl untılau 

Senelik icarı 1800 liradır 
Puarlıta prmck ı~ln 135 Urahk muvakkat t inat lta11 me 

burıdir 
lı~kliler her puartnl H pcrfebe ıünJ,ri saat onaltıda ft11f t 

daimt enclmcnine teralti anlamak latey~aJıerln buıual m....._.,t 
mUdUrlülllne mUracaatlan ilin olunur. (79 ) 2-4211 

J 

d • • 

da 
ODUD• 

ı - Aabtda •latak\l tabur lbtl1ıca 1ç14lafalıc18 JUlll Jl19cek 
" yem e~tmlye n...ı..uttur Bblltmeleri laUalaraada "*"' 
lep abd• ftapılacaktıt. 

a - EUOtme ~ıefı J,a-aea,ı klmatanlaiı laudm· 
daki ~ ,.,_ olarak ............. DtlltaUJt .U-ls litl· 
yenlerin prtaamelmaıde JUJlı beli• " il\ teminat ma\buala tek 
lif mektublanm eblltme nlstbulen tn •I ,bJr IMt enel kOIDIQonı 
•trmJt olmllan. 

En u Sn Sok Tabmba ilk lbale slnf 
kllo ~o l»edtU temlnat .. t1 

LI. Ll. 
A Blaıaelr 120.000 190,000 Jt,000 a425 18-9-936 -

.. kırmaıı biber 400 IOO 

Saban 1400 leoo 
Be7u Jıuna l1dm 1608 ·-C. Ktma ot -- UOMO 
s-n ··- .... 

150 

l40 
405 

UN 
4400 
l200 
llOO 

... ll ...... _ ..... 
, ...... _, 
"" ... 10 

4JO Un 
(tel) 1 .. 

ı - Ankara ınerhı Uk okullarına ı~ puarteal slnil 
sabahından itibaren talebe kayıt •• kabult1ne 1altlanacaktar. 

2 - nk okulalnn birinci ımıflırını yalmı 929 dotumlu çocuk· 
lar alınacaktır. 

ı - TaJtbt .. 11ıer1a1a goealrlua ...,...., ,...,._. lw• 
-tlırbae ta ,.._ Wı olmllua ..araaat1rırL (746) .._..ili 

n: 
ı - Tarih, Dil, Colrafya Jrı1rillteıinln ı;.t.h tllebnlnt ftrle. 

cek yemek kapalı ıarf l&MIHJI• ll•J• ıtarlbaana bdar mıltiul*l· 
dt •erilecıektir. 

2 -Jl"wJraaı ,......., .-arMll l'Jnt mt ıs .. ICIJtlr ....... 
lalı llntepler ............. ı • ..-. ,., .......... 

3 - labab, ille. ötam ytmeklerl bebei taltbtJe • llul 191n 
tMmla edllmltttr. llub._.n btdellD tu- 15180 Un4'1r. O. 
WaJll•beallndr. 
•-u• Una 1na.....-11ıent o11n dk_..._......_ ... 

••H41ea""1...,._ll~wıu,... ..... ............. 
• - han tlcretl m&tellalüd tanfmdaa UeDtcektlr: 
' - lartumeyl ..... il l9tl,..ı.r - .... Jhbf 

._ ~~ ldln.m. mlmcut ....wrı.r. (618) 

bk, orta, lise <Birinci sınif> 
Ankara • Havuibqı • Necati ~ caddeei X.,. 

muamelesine bql1DID1fbr. Alma. ,talebe 
oldulundan bir an evvel milruut lıdiimeli taftlye • 
lunur. TelefOll 2177 <•no7) ı at 

ı 

lmetpata IDlhlll ele ~ ,YOi Tenli eokalrta klln .,. ....... 
bit llinlay Bay o..n Naıl"dtn liıılftteldl S2 •e 34 bpr numaralı 
.,.., lhllt ~Ulln ıııkbde blrj ~tin. qriltcbüiıl 4}f. t. /, w.. 
dbt,'aıtıpr aylık yedi takaltıt G_deamek ~ 'atık artırma u. 
Jacaktır 

Bina bir çatı altuıc18 iki lntlstaldl kı~u mlltqekldl 
kılım birer bodrum ile Üd HU attan ibu r. Bodnua ........ 
od uk " ldlmlrllk. blrlnd katlarda lJd oda, b reı mudıell. 
birer bu,o YI binr UdJaol katlarda r oda ._ ..._ 
•vcuttur 

lbal 21 9 9 puart il Siln IUt OD 
calrtır Artırmaya lftlraJı etmek bti ıqle 
bet ı ra depo lto parum ...-..; ...... 
lan ftJ&'"' ..... ,~ 

•ttrl ·- ~--.. labl~ iade e :ittir 
... ~·..ıtimt ırm.t 1at11fttmn tıU 

..... mGnıcaat ......... ('27) 
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Plan l(opyalaı·ı 17 Ağu~tosdan itibaren Metro kare i 50 Kuruşa ' Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

-

Şehir Bahçesi Sinemasında 
Bu akşam ıaat 9.15 de 

KVCUK ALBAY , 
Shirley Temle 

Gelecek film: 

NlNON 

Mali bir müessese için 
İngilizce, Almanca, lisanlarından birini veya her ikisi

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

,., . 
Tarih ve Coğrafya Öğretmeni aranıyor ~ 
~TARSUS · Al\IERll{AN l{OLEJt ~ 

DIREKTÖRLOCONDEN: ~f~ 
Tam devreli lise derecesinde olan Kolejimize tarih ve coğ· 1 

;af ya _öğretmeni Hizmdır. Aranılan evsafı haiz olanlar Kolej r ı 
ıdaresıne, yahut Fincancrlar Yokusunda Amerikan Bord ile·~ 
yetine müracaat ed. bilirler. ~ 2-4255 ~~ 

~~~ .. ~·*· ~ Y.-Y. • ~~· ~W" .. ~ ~ ~ ~~ 

Malatya Onuncu Daire Su 
işleri l\lüdürlüğünden : 

27-8-936 _günü ihal~si yaptlacağı evvelce ilan edilen sürgü suyu 
kanal.1 am~hyatına talıp zuhur etmediğinden münakasa 15 gün daha 
temdıt ed~lerek. kapalı z~rf usuliyle tekrar munakasaya çıkarılmış
tır. Bedeh keşfı 28,?0~. lıra olan sürgü suyu kanalı 18-9-936 tarihi
~t ~ı:st~.1Y~.ı:.~u~a gunu saat 15,30 da Malatya 10 uncu daire su işle· 
• u~urlugu bınasında arttırma ve eksiltme ve ihale komisyounuda 
ıhalesı yapılacaktır. 

}\!uka~ele ve fen~i aşrtname ve inşaat projeleri Bayındırlık iş
lerı. ~enel şartnamesı ve buna müteferri diğer evrak 144 kuruş mu
s;-ı!ınde Malatya 10 uncu daire su işleri müdürlüğünden verile
ce< ~r. Muvakkat teminat (2152) lira (50) kuruştur. İsteklilerin 
t't ı_ı f me~tu~larını .2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber 
ıNa fıa ve~aletınden ıhale gününden en az sekiz gün evvel aldıkla,1 20000 hra dereces~?~~ iş yaptığını gösterir müteahhitlik vesika-
mı 18-9-936 ~uma gun.u saat 14,30 a kadar 10 uncu daire su işleri 

arttırma, eksıltme ve ıhale komisyonu reisliğine vermeleri lazım-
dır. (717) 2-4117 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

Birinci Umumi Mü fettişlil{ten : 
1 ~ Eksiltmiye konunlan iş: 

• Dıyarbekiri~ _su~ haricinde imar planına göre ayrılmış olan yer· 
Cle yapılacak bırıncı umumi müfettişlik ve yedinci kolordu kuman· 
danhğı ~onakları inşaatıdır. Bu intaatın kegif bedelleri mecmuu 
,(95503) lıra (36) kuruştur. 

2 - Bu i~e ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksıltme şartnamesi 
.B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hususi şartname 
.E - Fenni şartname 
ıF - Keşif 

., . 

G - Keşif hulasası 
!H - Projeler 

B}i~:ik~~~!r ~~.rakı.(~) lira be~~l muliabilinde Diyarbekir de 
ınüdürlükl . .~fettı.şlıkten alabılırler. İstanbul ve Ankara nafıa 

3 
_ E er~ne gonderılecek olan nushalaı-dan okuyabilirler. 

an rnt M .. ksıl.~e 28.9.936 pazartesi günü saat (11) de Birinci U· 
u ufettışlıkte yapılacaktır. 
4 - E,ksi.ltm: kap~lı z~rf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksıltmıye gırebılmek için: 
A - Arttırma ve eksiltme kanununun 17 inci madd . 

'la~k (71.63) liralık muvakkat teminat vermeleri. esme uygun 
ıneai.- Tıcaret odasında kayıtlı bulunup buna ait vesikasını göster-

ye ~evfiı!:s~~fazet~~ ~297 sayılı nushasında çıkan talimatname. 
ımı haiz olma ıaJ!>. ve detınden alınmış müteahhitlik ehliyet vesika-

sı dZım ır. 

6 - Teklif mektubları yuka d il il .. 
bir saat evveline kadar Di a b r~. ad ç b~c~ n:ıaddede yazılı saatten . 
teki münakasa komis onu Yr:is~i ~1~ e ırıncı Umum~ .Müfettiş~ik
-=ektir. Posta ile gönd~rilecek melfc1;u~l~~bu~h mukab!.lın?.e verıle
,.azıh saate kadar gelmi11 olması ve d nfı ayet ~ ~~cu madde~e 
l · ka ı :s ış zar ının muhur mumu ıle 
yıce patı. mış bulunması lazımdır. Posta ile olacak .k • 

ler kabul edılmez. ( 690) gecı me 
2- 4070 

Emniyet İşleri Um um 

müdürlüğünden: 
~oğ: (46::~ :e~esıncıe. zabıta memurları için diktirilecek azı (4270) 
:ve kapalı zart uısml~lbl ııekmaa kasketin dikimi yirmi gün müddetle 

ILICA- PALAMUTLUK DEMIRYOLU 
16 Eylül 1936 dan 31 Mayı• 1931 tarihine kadar tatbik edilecek olan kıflık aeyri hareket cetcJeli t1' 

L /.il 
ILICADAN PA .. 

KATAR NUMARALARI • 

İSTASYONLAR 5Z 54 B. I 56 10 B. 3 58 60 62 64 66 

HAREKET SAATLERİ 

ILICA 
AKÇAY 
ZEYTİNLİ 
EDREMİT 
HAVRAN 
PALAMUT 

Hareket 
.. 

.. 
Muvasalat 

7,
/,24 
1.•e 

PALAMUTTAN 

8,06 
8.30 
8,44 
9,03 
9.24 

10,-
10,09 

11,36 
ıı.sı 
12,01 

10.15 12.18 
10 36 12.42 

13,-

"{ATAR 

12,12 
12.21 

14,51 
15,06 
15,18 

15.39 
16.-

16.-
16.12 

16.36 
16.57 

NUMARALARI 

17,36 
17.57 

17,21 
17,45 
17,57 
18.15 

-
ı9,30 
19,42 
zo.---

İSTASYONLAR Si 53 55 57 B. 2 11 59 61 63 81 83 

HAREKET SAATLERİ 

PALAMUT 
HAVRAN 
EDREMİT 
ZEYTİNLİ 
AKÇAY 
ILICA 

Hareket 

" ,. 
,. 

Muvasalt 

7,15 
7,34 
7,51 
3.-

8,-
8.30 
9,06 
9.25 
9.42 
9.51 

9,30 
9,Sl 

10.54 
11,18 
11,37 

11.57 
12,06 

11,15 
11,24 

DİKKAT: ı - 81, 82. 83, 85 No. h trenler ihtiyari yük trenleri 
2 _ 62, 63 No. lı trenler Eyllıl ve B. tesrin 936 ve 
3 - 66 No. 1ı tren Ayvalık sür'at postası günlerine 

(687) 2-4283 

Türliİye Cumhuriyet 
1\ferliez Bank.a!andan : 

14 eylül 1936 pazartesi gününden itibaren kişe saatlerimizde a· 
şağıdaki değişikliklerin yapılacağı bildirilir: 

Adi günler öğleden evel saat 9,30 dan 12 ye kadar, öğleden sonra 
saat 14 den 16,30 a kadar. 

Cumartesi günleri saat 9,30 dan_ı2-'-y_e_k_a_d~a_r . ____ 2_4_2_9_9 __ 

Anliara birinci mıııtaka taılu 
sicil muhafızlığından: 

Ankaranın Seyran mevkiinde kain olup eski ve yeni vergi tah
rirlerinde Dede kızı Afife adına yazılan bir parça bağın Dede vere
sesi Fatma, Mehmet, Süleyman ve Hatice, Ayşe taraflarından se
netsiz tasarrufattan tescili istenilmektedir. Tapu sicilinde kaydı 
bulunmayan bu bağın mülkiyet hakkının tahkiki için 1.10.1936 per
şembe günü saat 10 da yerine memur gönderileceğinden bu yerde 
benim hakkım var diyenlerin ellerindeki belgelcrile birlikte birin
ci mıntaka tapu sicil muhafızlığına baş vurmaları ve yahut tayin 
edilen günde yerine varacak memura müracaat eylemeleri bildiri-
lir. (834) 2-4276 

1 -ı D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 
Eskişehir atelyesi için aşağıda san'at, deerce ve ücretleri yazı· 

~ı 21 iş~i mü~ab~ka ile alınacaktır. 1mtih:ın; Eskişehirde yapılaca
gından ıstekltlerın yol masrafları kendilerine ait olmak üzere hüs
nühal kağıdı, askerlik ve nufuı hüviyet cüzdanlariyle Millet' mek
tebi şahadetnamelerini ve son çalıştıkları yerlere ait bonservisleri. 
ni alarak Eskişehir atelyesi müdürlüğüne müracaatları. 
Adet Derecesi Sanatı 

1 İkinci sınıf usta Kazancı 
1 Birinci sınıf işçi ,, 
2 ., ,, ,, Tesviyeci 
s İkinci 
4 Birinci 
5 İkinci 

,. 
,, 
,, " ., 

,, 
Tornacı 

tr...AN 
(767) 

Ücreti 
90 Lira 
77 ,, 
77 .. 
59 " 
77 " 
59 " 
2-4181 

Muhammen bedeli (1579,88) bin beş yüz yetmiş dotiuz lira sek
sen sekiz kuruş olan muhtelif zımpara taşlan 26-10-1936 pazartesi 
günü saat 15-30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (MS,49) yüz on sekiz lira kırk do
kuz kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikala
rı, resmi gazetenin 7-5·1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında inti· 
şar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifleri
ni aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartnameler parasız <>larali Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

d (854) 2-4282 
•\ İLAN 

Muharn~e.'.1 bedeli 90000 lira olan 50000 kğ. külçe kalay 27-10-
1936 salı gunu saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5750 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin e~ti~i vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. 3297 Noı 
lu nushası~da ı.n~ışar ~ttn!.ş olan talimatname dairesinde alınmış vesi· 
ka ve teklıflerını aynı gun saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri laznndır. 

Şartnameler 450 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılmaktadır. (253) 2-4280 

KİRALIK 

Möbilyeli oda 
Ycnişehirde bir alman ailesi 

yanında almanca bilen bir bay 
için mobilyeli kiralık bir oda 

Ulusta B. Galibe müracaat. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu• 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşlen Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

13,15 
13.39 
14.-
14,15 
14.30 
14.39 

16,09 
16,36 
16.55 
17,09 
17.18 

17.og 
17.30 

18.0 
ıs.: 

10.09 
10.39 
11.03 

ı 1.33 

1ı.
l ı,42 
ı2.2ı 

12 sı -
olup hu trenlere yolcu kabul edilmez. 
Mart, Nisan, Mayıs 937 aylarına mahsustur. 
mahsustur. • 1tôÖ 

1. P. n. iSLETME MÜDÜRl,u 

ı\nl{ara Emnİ)7Ct ""'.. 1~ 
müdür)iiğtlll~ 

Cinsi 
Yem otu 

Mikdarı 
65760 

Beher kilosuna tah- . tı 
min edilen fivat ternırıa 

Lira kurus · Lira kuruş 
00 2 5 ' 123 3o 

~ 
9J 

gl 
·h·ndeıı. ""* 

Yukarda mikdarı yazılı yem otu 10.9.936 t~rı 1 

11nacP~ .. 
rihine kadar bir ay müddetle pazarlık t>uretıyle. :t ıııU 
liplerin yukarda yazılı gün ve saatte vilayet crnnıY 
de toplanan komisyona gelmeleri. (816) 

·~kara Havagazı türk 
11 

anonim şirketinde 
MEMUR. ALINAC A 

aıtliriııe. &1t 
Havagazı şebekemiz işlerinden ve şebeke tefr~ 

cı olarak çalışmak üzere şebeke projeleri, bor.~in 1' ,.,_ 
beke bakımı, arıza izalesi, havagazı apareylerı saJJ11i 
tamiratı hususlarında tecrübeli ve hiç olmazsa vardır'·,...ıffl 
bini bitirmiş muktedir bir memura ihtiyacımız udıır· ~ 

Almancayı bilmek şart değilse de şayanı. a;z ve eli ~ 
lanlann resimli mufassal tercümei haıterını rne" ... 
bonservislerin suretlerini müessesemize gö~~SS 
mlimaat ctmcled. 2 ~ 

1 ANKARA BELEDiYE REISUGI ~ .ııı!J 
CEZALANAN ESNAF ııaıt'~ 

Cumuriyet ve Turan fabrikaları müsteciri Rece~ak z5 -~ 
çıkardrğından otuz, Doğanbey mahallesinde Ilgaz 50 

.. 111dJ~ f!I 
dükkanda bakkal Şaban bozuk zeytinyağı kulland~1 ıtafi" ~J 
cımurat mahallesinde Yeşilağa sokak fırın müstecNifasi ~l'Ji. 
bozuk un kullandğından on, Hamamönünde fırıncı 11caıa~' 
mek çıkardığından yirmi, Karaoğlan çarşısında f ra ıc-rd'~ 
francalalık evsafında olmayan bir undan francala çı ıııuri ~ 
mi, İtfaiye meydanında Asri fırın müsteciri O~~aııııı~~ 1 
mek çkardığından yirmi, Ulucanlarda fırıncı Zıya ı attJfl 
kardığmdan yirmi, İtfaiye meydanında Emniyet han bfC 

maralı kahveci Mehmet mevadı nişaiye ile karışık ~ar. (880~~ 
dan on lira hafif para cezasiyle cezalandırılmışlar ı ı 

Jeti 
Çanakkale Jandarma l\'Iekte~ 

Sabnalma Komisyonu ~ 
Tahmini Muvakkat .ı~~ 

.. rı "'"' ~ bedel teminat ihale gu • urıU · ı6 
Cinsi Kilo L. K. L. K. lemeci g aıarte., ı 

Ekmek- 668133 93538 63 5926 93 28.9.1936 P ,. ~ 
lik un sair .1, J "1' 
Sığıt eti 128661 28305 42 2212 91 29.9.1936 tcııtları .;, ~ 

1 - Çanakkalede 1, 2, 3, 9, 10 sayılı janda~a 0nibaYe;. ~İ' 
tanesinin ı. eylül. 1936 glinlemecinden 937. nısa~:ıaıarıll ,dıJ e 
ihtiyaçları olan yukarda yazılı 2 kalem erzakın 1 

0 tcLJl 0 
_,;" 

len günlemeç gün ve saatlerde 9. sayılı Jandarrtıll , .. . 
salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. a ıcad•' ~ 

2 - Teminat mektupları ihale günü saat ı4.30 ı . ' ~ 
na teslim edilmiş olacaktır. si 4 li"~ •;., 

u ıy e e siltmiye k 1 2 - Kasket dah.l h onu muştur • 
J411) kuruştu~. 1 

er takım elbisenin dikiJ muhammen bedeli 
1 

3 - İhalesı 21-9-936 paz t . .. .. . Iilialık Ev • 
Çankırı caddesi civarmda 

Ulus Bssımevinde basılmıştır. 

3 - Sığır eti şartnamesi parasız, un şartname ıııi•Yoll .,d' lı"F 
mukabilinde Çanakkalede jandarma satın atına ıc;erat>Cri 
lecektir. İstekliler kanunun istediği vesikaları ı-4297 

Umum Müdürlüğünde müte:~kC:.\ ~un~ saat 15 de Emnıyet işleri \ Yenişehirde İsmet İnönü 
4 - Eksiltmiye girecekler 14

1

4 
.0mısyon huzurunda yapılacaktır 

nat mektub veya makbuziyle ?lıra 54 kuruşluk muvakkat temi- caddesinde 47 numaralr beş oda. 
maddelerinde yazılı belgelerle bv_el~490 aayıl.ı kanunun 2-3 üncU lı ev kiralıktır. 2689 numaraya 

ır ıkte t kl f k telefon edilmesi 2-4288 
~aktinden bir saat evvel komisyona v e ı . n.!e tublarınr ihale -----

5 - Bu bapta fazlaca izahat al k armelerı lazımdır. 
yenlerin Emniyet işleri umum mU~ .. r.~ ~~~r~n~mesini görmek isti-
ğüne müracaat eylemeleri, u(r6u

82
gu uçuncü şübe müdürlü· ..._ ~ 
) 2-5069 Aile yanında geniş, manzara

lı ve mobilyasız oda arayorum. 

Oda aranıyor 

Muğla vilayetinden: 
Muğla Vilayeti merkezinde yaptırdacalC olan .. • 

ı EylOl 936 gilnü yapılacağı ilan olunan Atatürk anı~: musabkatC~sı 
, .. · d .. • anıt aıde •c meydan f 1Mmın taayyun etmemesın en musabakanın 30 E lfil 

•g36 çarşamba gününe talile edildiği ilan olunur. (730/838). 2~103 

S.A. Posta kutusu: 14 -----
Satılıl{ Ev 

Koyunpazarmda Güneş kun
dura mağazasına müracaat. 

Telefon: 3588 

1 

l 

durmaları şarttır. (1092) 

YENi 
BU GECE 

CÜRÜM VE CEZA'. 
ı Harri Baur - M. Ozeray 

1 GÜNDÜZ lKl FiLM 
1 - '.AŞK SENFONiSi 2 - CÜRÜM ve CEZı\ 
Ayrıca : 

1 - 1936 BERLIN OLlMPIY ADLARI 

2 - S. M. VIII. EDWARDIN !ST ANBULA GELiŞi. 


