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Son haberler iiçiirıcii 
ıaylamııdadır 

B. H ERiN YENi 
e ·z bin idareci Führerın nu de 

bağlılık yeminini y a ptı 
İngiliz gazeteleri, B. Bitlerin Sovyet Rusya ile alakasını kesmek için neden 

bu zamanı seçtiğini soruyorlar 
Nuremberı. 12, 

(A.A.) Parti kon
gresinin dördüncü 
gunO akpnu Püb-

rcr, parti politi· 
b idarecilerine 
bir hitabede bu· 
lunmuttur. 

Aqam IMt 8 
de Almanyanıa 

her tarafmdaa ce
len 98 bin idare· 
ci tef tribünllnün 
önünde aıarlan• 

mıtludı. Saat H

ım buçukta FW.. 
rer geldi ve lıff'k• 
le alklflandı • 
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Sea .... a, 12 (AA.) - Hana: 

&önderen Allaha iaanıyoru.. 
dm yeminimi• ' Bu yemın tMide'li 
alkıfl&rla kaqılanmıttır. Fübrer bunıı 
dan sonra blr nutuk aöylemi9tır. 
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Telef on ziJinden kurtulmak icin .. 

Masamızrn üzerinde sık .\ık çalan telefon zili. çok defa, başımı:r., .a~rı
ızr, sinirlerimizi bozar. 

Bunu düşünen Bell telefon kumpanyası yeni bir usul icad etmiş ve 
müşterilerini zil gürültüsünden kurtarnuştır. Bu usulde ma<;rırır~da Vt' 

yahut duvarda bulunan telefonun yanrba§rnda ufak bir ampul bulunuyor. 

Bu ampuller de iki türlüdür. Bir kısmı devamlı surette yanar ve mı
maranrz çağrılrnca söner; bir kısmı da sönük durur; numar.ımz çağırl111-
ca yanar. 

Fena usul değil. Fakat ya dalgrn bir adamsanu, o zan.arı telefonun 
yanrbaşındaki ampul gibi sizi telefonla aramak istiyenler le yanar. 

EAldmo kadınlarında podra \e ruj iptilaıu 

Manikür, ondülasyon, permanant yaptırmak gibi iptilalar Eskimo ka
dınlarına kadar sirayet etmiştir. American hairdresser isimli tuvalet mec
muasrnda okunduğuna göre Alaska'nın cenub - şarkında bir tuvalet ve 
güzellik mağazası vardır ki on senedenberi bir hayli para kazanmaktadır. 
Bu mağaza sahibi eskimo kadınlarının saç tuvaletlerine, ondülsayona hay
li meraklı olduklarım söylüyor. Bunlar, birçok podra ve ruj kullanmakta, 
fakat yüze sürülen kremlerden hiç hoşlanmamaktadırlar. 

W ells yetmi~ ya~ında 

Bugün ( 13 eylul) P. E. N. kulübü Londra'dalci Savoy otelinde vere
ceği muhteşem bir ziyafetle büyük romancı H. G. Wells'in yetmişinci 
doğum yıldönümünü kutlayacak. Müessis/eri olan Mr. Glasworthy ve 
Mrs. Dawson Scott'dan sonra bu kulübün en başta gelen elemanz enternas
yonal reisi olan H. G. Wells'dir. 

Bu ziyafet Wells'den sonra enternasyonal reislik. mevkiine gelecek 
olan Kare} Ca~Jr., büyük romancının yerine Londra merkezinin reisliği
ne gelmiş olan /. B. Priestley (ziyafete uislik edecektir), Bernard 
Shaw, Yulian Huzley, A.ndre Morois ve P. E. N. kulübünün bir takım 
azaları bulunacaktır. Sir ]ames Barrıe'e, artık umumi ziyafetlerde bu
lunacak zamanı geçtiği için, orada bulunması hususunda ısrar edilmi
yecek. 

Wells'i ilk defa filimle alikalandrrmış olan A.Jexander Korda'da mi· 
.<;afir olarak bu ziyafete çağırılm.ıştır. 

Biz, yetmiş yaşı, edebi faaliyetler için çizdiğimiz srnrrın çok ileri
sinde bulanlardanrz. Halbuki Wells'in kalemi hala durmak niyetinde ol· 
madığını yeni yeni eserleriyle göım:ımektedir. Nio yıllara .... divelim. 

Meğer sütten neler yapılmazmış! 

On kilo siitten bir kilo kaymak çıkar. Peki, geriye kalan dokuz kilo 
'ütü ne yapmalı? 

Bu mesele birçok memleketlerde kimyakerleri uğraştırmı~tır. 
Kornel üniversitesi profesörlerinden Dr. B. L. Herrington, geçenler

de kaymağı çıkarıldıktan sonra geriye lr.alan sütün kimyakerler tarafın• 
dan ne gibi işlerde kullanıldığı hakkında ıu izahatı vermiştir: 

Bu sütün endüstride geniş mikyasta kullanıldığı bir saha kağıdçı
lıktadır. Pahalı ve parlak bir nevi beyaz Jıiğıdın terkibinde sütün içinde 
bulunan kazein vardır. 

Bilardo topları da bu maddeden yapılır. Kadrn elbiselerinde bulunan 
parlak ve güzel düğmelerden çoğu da tazyik edilmiı ve boyanmış kazein 

den başka bir şey değildir. Bit şirket bu sütten billuri bir nevi vitamin G 
yapmaktadır ki pek yakında piyasaya çıkaracaktır. 

Fakat bu hususta İtalyan kimyakerleri bütün meslektaşlarından ileri 
gitmişlerdir. ltalya'nın Londra Büyük Elçisi Bay Grandi, birgün Londra 

şokaklarından geçerken sırtına bir elbise giyinmişti ki hakikatte sütten 
yapıldığı halde yünlü gibi görünüyordu. Musolini'nin kimyakerleri ka-
2ein'i fabrikalarında pamuk, yün ve ipek lifleri haline getirebileceklerini 
ve bunlarla örülecek kum~ların yün, pamuk ve ipek iplikltrinden daha 
ucuza mal olacağını söylemektedirler. 

Bütün bunları anlatan Dr. Herrington, bu gidişle çiftliklerı'n sütçü
lük mütehassısları, ,günün birinde, dokumacı/rk mütehassısı da olacaklar. 
diyor. 
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25 Cemaziyelihır 13551 h k' 
- Ağrı are atı muvaffakiyetle bitti {930) 

31 Ağustos 1352 
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tSTANBUL TELEFONLARI: . 

B. l\1ithat Alam 
gömüldü 

İstanbul, 12 - Bir otomobil kazası 
neticesinde aldığı yaranın tesiriyle ve
fat eden Maraş saylavı Mithat Alam
ın cenazesi bugün kaldrıldt. 

Dostlarının teea;;ürleri arasında 

Haydarpaşa hastahanesinden kaldın· 

lan cenaze araba vapuriyle lstanbula 
geçirilmiş ve Sirkeci - Divanyolu -
Çarşıkapı yoliyle aile kabristanına def· 

nedilmiştir. 

Cenaze merasimine Kamutay Baş

kanı Abdülhalık Renda ile 1stanbulcia 
bulunan birçok vdtil ve mebuslarımız 
da iştirak etmiştir. 

Tayyare Piyangosun- · 
dan kazanan 

numaralar 
İstanbul, 12 - Bugün tayyare pi

yangosunun çekilmesine devam edildi. 
Kazanan numaralar ~unlardır: 

12464 numara 15000, 1202 numara 
3000 lira ve 16246, 11430, 5422 numa
ralar ( 1000) ner lira kazanmışlardır. 

l\lacar gazetecileri 
Gazetemızı ziyaret 

ettiler 
Budapeşte'nin büyük gazetelerin

den Nepszava·nın müdürü Etiennc 

Szava ile, muhartirlerinden Andrew 
Kasztel kısa bir tetkik seyahatine çık· 
mışlar ve memleketimize de uğramış
lardır. Dün idarehanemize gelen ma
car meslekdaşlarımrz Türkiyede kısa 

süren seyahatlerinden edindikleri in
tibaları anlatmış ve uğradıkları yı!r

lerde kendilemi karşılıyaıı türk mlsı!
firperverliğine hararetli bir lisanla te· 
şekkilı etmişlerdir. 

DiL KÖŞESi ı 

"lgJ6 senesi tütün istihsalatı yapı
lan ilk tahminlere nazaran 60 milyon 
kiloyu bulacağı merkezindedir." .. 

Şu cümlede "jJi tahminlere gore 
60 milyon kiloyu bulacaktır" denecek 
yerde bir de biç lüzumsuz bir "m_erke-. 
%indedir" kelimeainin ilave edJJm_esı 
cümlenin irtibatını bozmuştur. Eger 
yukarda ''nazaran'' tabiri kulla~ılmamı~ 
olsaydı o zaman " ... ilk tabmı.nler . 6~ 
milyon kiloyu bulacağı merkezındedı.r.~ 
de~lc doğru olurdu. "Göre" karşılıgı 
-rarken "nazaraıt' kelimesinin kullanrl· 

ması da hoşa gitmiyor. 

* •• 
"80 bin tariht para I'' 
Para mücerred bir mefhumdur, bu 

itibarla sikke Jı.ar.şılğı olarak kullanıl

ması caiz görülemez. 

• $ $ 

"Anadoludaki kazılarda çıkan kıy· 
metli Eti eserlerinin temizlenmesine 

başlanmıştır. Bu eser temizlen~i~ten 
sonra Maarif Vekaletinin dergısınde 

neşredilecektir." 

- Telgraf merkezleri yeni harflerle telgraf kao\l· Anadoludaki kazılardan ~ıkan eser-

l Hıdırelle:ıı 131 lüne baş1adılar (928) ı d e ler, taş, maden, topı·ak ve saireden ma-
muldüı-, Bunların bir mecmua a neşr ~ 

Güneıin doğması 5,38 - Türkiye ermenileri, din ve dUnya \şlerini ayıra- b h · 

1 
dilmesi ne demektir. Bu eı.erlere aid bır 
makale veya fotcg~raflar mevzuu a ıs-

~\ rak cismani meclislerini lağvettileı (934) i · b 
ba Se. bunıın böylece açıklanması ıca e-Güneıin tmaıı 18,24, 

derdi. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......................................... ---------------=::-:=~ 

f ~ N ·mbus'iin maceraları: Otomobili bozmak i~·in otomobilden anlamağa lüzum var mıdır? (Le Journal'den) Pro esor ı 

; 
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Kocaeli muallimleri 
şehrimizde 

17 • • • • , , •• kıtll "-omur 1' • • 

Yurd içinde bir tetkik seyahatine 
çıkmış olan Kocaeli muallimlerı dün ak
şamki trenle Kayseriden şehrimize gel
mişlerdir. 21 kadın ve 23 erkek mualJim
den mürekeb kafileye Kocaeli maarif 
müdürü B. Kemal Ermet bizzat reislik 
etmektedir. 

vasıtalar . se~ 
16 ikincikanun 937 den.~~ 

rihine kadar Ankara sergı51ta1at.~ 
cak olan ''kömür yakan v~d ~ 
hin aletleri" sergisine aı ...w' 
devam edilmektedir. et ~~ 

Memleketimiizn . s~rv kiııİ~ 
1 k.. ·· ··n ıstibli dan o an omuru .. 

Misafirleri, garda An.kara muaJlimlc
ri karşılamışlar ve arkadaşlarını Gazi 
terbiye enstitüsüne misafir etmişlerdir. 
Kocaeli muallimleri, eylülün birinde İz· 
mitten yola çıkmışlar ve doğruca 1zmi
re gitmişlerdir. Orada iki gün kaldıktan 
sonra Afyon yoluyla Konyaya geçmişler 
ve bir gün bir gece kalarak Adana, Mer
sin, Tarsus, Niğde ve Kayscriye uğra
mışlardır. 

. Stetteruıı .... ve modern teshın lr ol .... J 
tanıtmak maksadile açılac3 nı-rt trı 
ye iştirak edecek ekspoıa ~'ıc' 
lecek kolaylıklar hakktııda ~ 
IUmat vermi,tik. .. tflW ~ 

1 ~ın••· r-
Ekonomi bakan ıg rtJY' " 

teriyle doğrudan d~ ctti~ı 
gul olmak üzere te~·~ri1te ı!. 
mumi katiblik teşebbU ı.,ortl" .w 

fa da bulgar ve Vest ko~. ıı-ti'P"'" 
ot 50 ~rvıCI ,,--'-.J/I. 

kumnanyaları '" • rif~ıl Misafir muallimler, şehrimizde iki 
gün kalacaklar ve bu müddet içinde, 
mihmandarları delaletiyle, Ankaranın 

görülmeğe değer yerlerini ve müesse• 
selerini gezecekler, pazartesi akşamı İz. 
mite döneceklerdir. 

men kumoanyası yolcu ta .,arıJfl';I 
40, Luid Triyestino .k~ ~ 50 
icin % 30 ve eşya ıçın. ~ 

. ıerdır. 
yapma~ kabul etmış ııııJ ~ 

Avruoanın bazı tan~n şidl~ Jıl. 
te~hir . edecekleri aletıerınıi• ,er,:ıt'~ 
çıkarmışlardır. Pek yakı Jcrin ,,-;. 
elcıroozanlara ayrılan yer 

Ankara muallimleri, bugün, Halke
vinde, saat 21 de meslekdaşları şerefi
ne, danslı bir çay vereceklerdir. 

Kafile reisi ve Kocaeli maarif müdü
rü B. Kemal Ermet kendisiyle görüşen 
bir arkadaşımıza seyahati hakkında şun
ları söylemiştir: 

başlanılacaktır. _ fJ 
Kültür tay~~~ 
İstanbul Kültür Yar~l, .İ 

Çorlu, Edirne erkek °:1tek 1~ 
san Bandırma, Adana e eri ı',r 
İsmail Oğuz Bafra, l{ays ~ -1 

"- Tatilden istifade ederek meslelô 

etüdler yapmak ve toplu bir halde mes

lekdaşlarla tanışmak üzere ıeyahate 

· çıktık. uğradığımız yerlerde çok s~~
mi bir hüsnükabul gördOk. Seyahatımıı:, 

bilhassa, yurdu tanımaia vesile oldu. 
Ankarada da çok sıcak karşdandık. Bu

nu memnuniyetle kaydederken, her türk 
muillimi için. bir ülkü olan inkilab ve 
hükümet merkezimize kavuımaJrtan duy
duğumuz sevinci de ilave ebnek iste-

Mustafa Tekin Muş, r• nbdl -~ 
sinden Ziya tneı:>olu~ ıtasıd ' 
tadan Nazım Bakırkoy, 'k yı~~ 
limden Abdürahrnan Ş~~rıaO Si"'"~ 
tanbul Davudpa~dan. .hp ~ 

. r esın~ ~· niy.e, Diyarbekir ıs eb dirt . ,.-, 

rim.,, 

koz, Sino~ orta mekt , )ı{c~ ~ 
den İbrahım Kasırnpaf8 Nahid ~ 
tür direktörlüğünden ültiİ' I 
Kadıköy birinci, Sıvaı ~ JC,~ 
rü Macid İzmit, fatanbu oıJcıP" ~ 

B. Tevfik Tarnıanın retmenlerinden Baha J{u öğrcd""" ... 
bul Kadıköy üçüncü .~r~çiifl'ilr ~ 

tetkikleri rinden Rıdvan Kadrko~ ço~ ~ 
u - •~ ı· latya lisesinden Hamdı 

1
• ı O ":~ Karamürsel, 12 (A.A.) - ~. e 1 ı.ıııa ..1 ~ 

f t köy birinci ortadan seri., ;, 
vilayetinde parti teşkilatını te tış e - "k' . Trabzon Jisesindcrı tı~ 
mek üzere gelen Seyhan Saylavı Te~- ~~:c~ektc~blerine direktör 
fik Tarman buraya geldi, Buradan dı-

. mişlerdir. , _ ğer kazalara gidecektır. 

============ 
Sö:ıün geliıi 

Çok en teres an 
• 
1 Jk mektebte okuduğum 

zaman. smrfın duva
rında beninı o zamanki 
boyumdan büyük bir h~
rita asılı dururdu. Hıç 
gezip dolafD18.k fırsatını 
bulamadığım Balkan ya
rımadasını, ilk defa o 
pembe renkli haritada ta• 
nıdım. o yıllarda Tsal
ya'da geçen yunan har
br yapılalı çok olmuş, 
ateşlerini İskodra:dan 
Çatalca'ya kadar getiren 
Balkan harbı daha patla
mamıştı. Birkaç yıl son
ra, lstanbul'a bir uğultu 
halind~ gelen top sesle
riyle de Balkan yarm:ıa· 
dasının ilk defa sesınl 
duymuş oluyordum. 

Ondan sonra kötü ida· 
re ile siyasetsizliğin ne
ticelerini göremeyip ora· 
daki kanlı ve dumanlı 
hadiseleri o yarımada· 
nın topraklarına ve sa
kinlerine bir uğursuz· 
tuk gibi izafe etmek is
teyen ve Balkanları "bir 
barut fıçısı'' seklinde 
anlabnağa kalkışanlar 
çok olmuştur . 

Bugün dünya sulhu
nun d~vançlarından biri
si olan.Balkanların baht-
sızlığı bu kötü tanıtış 
ve anlatışlarla birlikte 
artık sona ermiş bulu
nuyor. 

Asırlarca üzerinde 
hüküm sürdüğümüz ve 
bir kısım topraklarını 

pek yakında bıraktığı• 
mız bu yarımadanın UM 
rinde izlerimizin ve soy
daşlarımızın kalmamasına 

ve ya§aDlamasına irnkan 
olabilir miydi? 

1928 yılında bir avru
palı gazeteci grupiyle 
uzunca bir seyahate çık
mıştık. Bu yolculukta 

. bizimle beraber bulunan 
yugoslavyalı bir gazete-
ci ka•ı gözü ve tavırla· 

' T f u 

riyle o kadar. bi~den go-
rünüyordu kı hır fran
arz muharriri dayanama
yıp sormuş.tu : 

_ Siz bütiin yugos
J~vlar, tiirklcıc bu ka
dar benzer misiniz? 

Bir yarımada üzerin4 

de yaşayan ve biribirle
rine maddi ve manevi 
bir çok bakımlardan 
benzeyen milletlerin bu· 
gün bir antant halinde 
toplanmış olması, tar.ihi 
bir mukadderin, yuıne 

gelişidir. 

Bu satırları, Balkana 
ve balkanlrlara dair bü· 
tün hatıralarımı sayıp 

dökmek için değil, inti
tar alemine yeni çıkmıı 
güzel bir kitabtan bahs
etmek için yazıyorum: 

Bu eser Yaşar Nabi
nin "Balkanlar ve Türk
lük" admı taşıyan 256 
aayıfalık bir kitabıdır. 

Kitabın muharriri, 
geçen yıl bütün Balkan 
yarımadasında bir tetkik 
gezisi yapmıştı .. Oradan 
getirdiği değerlı mal_u
matr güzel ifadesiyle ı~
lemiş, birbirine eklemış 
ve bundan kütüphane
mizin göze çarpan bir 
bofluğunu doldurac~k 
bir eser vücude getır· 
miştir. 



ULUS SAYFA 3 

-
lan·. ·ı)"· n/ 

iTALYA 
doğrudan doğruya nıu~add:ratı
na yani ancak bir Jıarb ıle duzcle
bilir noktalara bağlarımı~ ~ulu?· 

HABERLE 
Bir diğer avrupalı büyiikdev~e~ 

olan 1talya. faşizm ~~reketı~ı 
Y~ptığı gündenberi, orııı?aı. bır 
dıplomasi yolu takib etmıştır. 

ltalya'yı bugünkü ltalya yapan 
Bay Musolini , daha ilk günü, iki 
mühim noktayı , Jıareketine esas 
almıştır . 

1) A vrupa, zan11olurıduğu ka
dar liberal ve liiyik değildir. Av
rupa'da dalıa birçok nıcmleketl~r 
ve milyonlarca insan vardır kı, 
lranst?.. inkılabının getirdiği insa
ni de~crlcre inanmak şöyle dur
sun bu değerlerden Jıattiı nefret 
etmektedirler. Çünkii A vru~~ 
henüz feodaldir, dindardır ve ku-

çük burjuvadır. 
V c din bakımmd:m. dava. ka

rara ba~lanmanır .... adece tecil ': 
dilmiştir. A vrupanm büvük ~'! 
kısmı katoliktir ve k:ıtolik kılı
sesi, Jıcnüz büvük ve hatta kor
lcunc bir silahtır. 

Binaenaleyh. İtalyan faşizmi, 
kendi nizamım getirirken, hare
ket noktası olarRk 1789 günleri
ni seçecek ve liberal zihniyete. 
'demokratik esadara. masonluk 
ve so!llvaliçtlik gib; müesseselere 
karsı harh ilan ettikten sonra, 
ain'I yani katolik kilisesini tuta-
caktır. 

Kabul ve tasdik etmek lazım· 
aır ki Musolini, Vatikan ile y~p
tı/'!ı bu snla~ma ve itti/aktan, şı17!· 
diye kadar yalnız istifade ctm!ş 
ve hangi memleketlerde katolık 
ekserlvetlcr vsrss oraların sem· 
patisini, sırf bu sayede kaıanmı§-
tır. 

Mu olini, bu saye~':: yalnız 
'diplomasi ine değil. dıger dev
letlerin dahJli politiksl~rı!'s. ka
rışmak işinde de eline, ıyı blT . c
t)BS geçirmiştir. Çünkü Musolın!, 
tfaha lısrb biterken anlsmıştrr kı, 
gelen tarih dcvresind~, bir .büy~k 
'devletfo nafiz olabzlmesı ıçrn, 
ister ileri ister geri manada. bey
nelmilel olan bir ideolojiyi temsil 
etme!ıi sarttır. 

2 ikinci esas. birincisi kadar 
oriıinaldir. Musolini. keıa 1918 
'de !arkına varmıstır ki, bundan 
sonraki dip1omatik münasebetle • 
rin mihveri, 1918 muahedeleri o-
lacaktır. 

Y ani 1918 den itibaren, bir bii-
yükdevlet, ya bu muahedeleri mü
'dalaa etmek yahud bunlara hü
cllm etmek urctiyle fJOIİti· 
:lca yapabilecektir. Müdalsa e-
'derse. galiblcr ile beraber • 
air. Hücum ederse, bütün msğ
lublsr kendi taralındadrr. Kaldı 
k i, 1918 muahedelerine galib bir 
'devletin hücum etmesinde asla 
mahzur ve hele tehlike hiç yok -
tur. Çünkü, bizzat ingiliz politi -
kası kendine "revizyon tsrsltar-

' » larl' ile "revizyon aleyhtsrltrı 
arasmda bir mevki seçmiştir. 

bir zaaf ve bir tehlıkedır. 
msaı, 'd' . 1 te Çünkü insanlığın gı ışı ıcm -
rakkiye hem de Avrupamn son de
rece sarsılmış hegemonyasında~ 
kurtulmağa doğrudur. Ôyl~ kı. 
zaman, her iki faktörü de, clınden 
çelip alabilir. 

Fakat şimdilik. v; h; Ie. A vru-
anın neresinde bır ılen nrzam be

~irirse 0 meqılekctin başta İngil· 
tere olmak üzere bütün A.vrupa
nın sempatisini kaybct~e~ı kcr· 
liyeti, İtalyan diplomasısınc bıl
vasıta yardım ctmekted~~· B_unım 
eıı güıel delili gene bugunku ls-
panyadrr. 

ispanyada. katolik kilise ini 
kurtarmak ve biraz da yabaıı· 
cı sermayeleri tehlikeden ~.o~~
mak için kopan isyan, bu~unun 
son dakikasma kadar, lngıltere
nin bir sözünü iki etmiycn Porte
kiz üzerinden. azami yardımlar~ 
görmektedir. lrun muhar~belerı 
göstermiştir ki yardım gorcnl~r 
i::.panyol laşistleri ve yardım gor· 
miyeıılcr ispanyol ha!k.çılarıdır. 
J:;yanrn başlangıcında ıkı tar,Y~: 
releri olmıyan asiler, lrun duştu
ğü gün, ispanyanın her tarafında, 
havada h§kim idiler. Ve lrun. ga
yet iyi nişan alan tayyarecilcrin 
ve topçuların ateşi ile birdenbire. 
peydahlanan • tan~ların s.te~lerı 
altında ô. ilcrın elıne gecmıştır • 

lşte bu ve bu gibi ahval, ital· 
yan diplomasisine ötedenberi za
hir olagelmiştir. 

Bay Musolini, bunu en iyi bi-
len adamdır. 

Burhan BELGE 

ISPANYOIJ 
tHTIL A L 1 

(Başı t. inci sayfada) 
Sevil, 12 (A.A.) - Radyo ile neşro• 

lunan resmi bir tebli general Franko 
kuvvetlerinin Tietrad vadisini işgal et· 
tiklerini ve genen\l Mola'run San Mar· 
tin d Val dö Glesias'daki kuvvetleriyle 

yeniden irtibat peyda ettildecini bildir· 
melrtedir. Bu kuvvetler bu suretle, Mad· 
rid'i tamamen çevirmlt ve ba chrln en 
mUhim iaşe kaynaklariyle olan irtibatı-
nı kcsmi§ bulunuyorlar. 

Tebliğ. M drid radyosunun Oviedo, 

Teruel ve Hue ka ıchirlerinin muhasara 
edildiği hakkında neırcttlği haberi p-
lanlamaktadır. 

fuhare f>e dctaııı ediyor 
Madrid, 12 ( A.A.) - SU bak.anlı ı, 

hüklimet kttalannm Kordu yakınındaki 
Kerriomurl no'da bulunduklanru ve bu 
ehre doğru ikl kltomett'C ilerlediklerini 

bildirmektedir. 
Tn\avera • del • Tajo cephesinde a· 

bah aat beJtenberi başlıyan muharebe 
devam etmektedir. Hareklit, hükUmct 
taraf darlarının b skısı altında cereyan 

etmektedir. 

FlLISTIN'DE: 

Kmw!'.; 11wlm· ~·Nıi<Icoıı buşlıyor 
l{udüs, 12 (A.· 

A.) - Haftalar
danbcri ilk defa 
olarak. Sor Artiır 
bugün yiık ek 
arnb komite iyle 

muzakerede bulu

nacaktır. Bu top

lantı a pek buyUk 

bir ehemivet ve

rilmektedir. Ko· 

A rab şellcrmdcn mitenin g c n e 
1 

1':nsi grtv hakkındaki 
karıırın ı bildircce~i ve ingiliz fevka
lade komiserine, ingiliz sıyasasını iznh 
eden on beyanatına komitenin cevabı-
nı vereceği anla ılmaktadır. 

Y cniclctt ıtdcrı fw ı t c•tl<'r 
J.ondra, 12 (A.A.) - 1035 ki inen 

~ e 35 zabitten mUrekkeb olan iki mu'· ı 
reze Bardon "H mp avr·• dan Sutamp· 
ton'a hareket etmi terdir. Oradan Fili • 

tint' eideceklerdir. 

SON DAKiKA: 

A..ltJIS 5TOllY CW .-TU. 

e; u~ on·ın. ~ -3 ·ııph 

TVRK iNGil.1iZ 
dostluğıı içiı1 

DE) LI TEtEGH Ii"l ' DJ K 
TE llh(;EH Hlll Y .ZI.. l 

L<>ndr , 12 ( A.A.) - Dcyli T clcgraf 

gazete i yazıyor : 

:Türkiyeye boğazlar üzerinde arzu 

etti gı hakkı temin eden mukavelenin 

görUşülmesi tUrk • ingiliz do tluğunu 

tekrar kunnu ve iki memleket ara ın

da yeni bir iş berabcrligi devresine yol 

çmı tır." 

Gazete, 1stanbulda Kırat Sekizinci 

Edvnrd' y pılan 6amimi kabulden do

layı sevinç gô tennekte ve İngiliz • 

tUrk tecim anlaşma ının daha çok aıkı 

tecim miına betlerine doğru mühim 

bir dım te kil ctti~ini kaydetmektedir. 

DIS VE lÇ BAKANLARIMIZ 
Atinad.a B. Metaksasla konu tular 
Bakanlann~za samimi dostluk tezahürleri yapıldı 

Atina, 12 (A.A.) - Türkiye dıt ba· 
kanı B. Tevfik Ril til Aras ile iç bakanı 
D. ŞUkrU Kııy ve yanlanndaki yUksek 
tUrk nhslyctlcri bugün saat 14.30 da 
Pireye varım tar ve vapurda iç b k nı 
B. Skilakakla ile dı bakanbğı daimı 
nıUste arı B. M vrudi ve dı~ bakanlığı 
yüksek memurları tar fından el mlan-

ml§lardır. 
Keza Turkiye, Yugo lavy ve Ro· 

manya i gUderlcnylo Sovyctler birli •i 
orta elçisi de Pirc'ye inmi ti. 

B. RüıtU Aru aaat ıS.30 da drş ba· 
kanlı itml§ ve orada başbakan B. Mc
taksa tarafından ka ılanarak kendisiy· 
le uzun ve aamimi bir görü me yapmı • 

ur. 
B. :Metlcsa bundan ıonra büyük Bri-

tanyn otelinde tUrk bakanı r ve ark -
da • ı ıcrefine bir çay ziyfcti vermiı
tir. TUrk bak nlan ve rkad tarı a t 

ıs de ayni v purla hareket etmi terdir. 
Tilrk bakanlar gerek Pire'de ve ge· 

rek Atina'da geçtikleri her tarafta aha· 
linin ınuhabbet tez hUrleriyle karşılalj· 

m1ıtardır. 
B. R UttU Ara yun n matbuatına, A· 

tinadan cçmcsl mUn ebet\yle kullan
dıktan mimt ifadelerden dolayı teşck-

kürlrrini ve bund n dolayı bUh s mU· 
tehi is bulunduğunu bildirmiştir, 

B. Ara • her def Yunnni t nı ziy -
ret fını tı buldukça çok me ud olduğu· 
nu ve bumda kendi ini vatanında ıhi 
tel ıkki etti ini ilave etmiştir. 

Bay §Ukrü Knya da hem eski ga

zeteci ve hem de TUrkiye matbuat 
d\rcktör\üğUnUn tabi bulunduğu iç i · 
teri b1kanı sıfatiyle yunan ulus ve mat
buatına amimt el mlannı bildirmi tir. 

Başbak n B . Metaksas, B. RU tU A· 
r la görUftil Ondcn dolayı pek ziy -
de memnun oldu unu, kendi iyle Bel· 
gr d örU me i ıra ınd ıkı mUna c• 
betler te 1 etrni bulunduf unu, ken· 
dl inin Yunanistana karşı olan derin 
sevgisini ehemiyetle takdir cttl~inl ve 
bu evginin yunan hükumet ve ulusu
nun do t ve mUttcfik Türkiye için o
lan muhabbetine çok uygun olduğunu 

ıöylcmişdr. 

B. Metak s difcr yunan bakanları· 
nın BB. RUı1tü Aras ve ŞUkrU Kaya ile 
ol n örUşmcleri çok samimi ve dostça 
olmu' ve iki devlet ve ulus r:ıı. ındı 
mevcud kardeıılik münasebetlerinin bir 
kere dııh mOşahede ve tesb\tine imle n 

vermiştir 

111.gil.tere Kıralı Majeste Edvard Vlll, 
örıüıniizdeki on iki nıaiıısta t~ giyecek 

bu taç giyme şenliklerinde göı mek ar· 
zu u if de edilmektedir. 

Bıışb:ık n İngiliz el i ine te ekkur 
ederek, not. nın ,netnini, Kırat Edvar· 
dın t ç giyme şenliklerine iştirak tarzı 
bızzat tar narından tesbit edilmek Uze
r~ kırııl 1knicl Jorj'a bildlrcce i cev • 
bmı vermi tir. 

INGILTERE'DE: 

il. IJ<>;:<l Con·.: l'm·ist• /.:İıit>ll'1.· 
Londra, 12 (A. 

A.) - B. I..oyd 
~ Corc'un yakınd 

l~rnnsnya gelerek 
ı B. Lcon Blum'u 
J ziyaret edece 1 
hildirilmokted i ı . 

Siya i m• hfıl
lcr Almanya yol· 

culucundan son 

ra B. Lovd Coı

cun Pari y pn· 

cağ ı bu yoln hı· 

B . l .. oyd Corc ğun husu i bit C· 

hmiyetl olduğunu tebaı üz ettirmekte· 

dlrler. 
B. Loyd Corcun Pari te ne kncl r 

kalaca~ ı ve B. Blumdan ba ka kimler· 
le goril cceği henüz malOm de(;ildir. 

YUGOSLAVYA'DA: 

llom an)·n - l'u~m lmıva - Cnlw. -
lounkycı :reni ••lwnonıl İ§ birlijii 

Belgrad, 12 (A 

A.) - Yuco l 1 

gazeteleri, B. Sto• 
yadinoviçin Biık· 

re eyahatl neti· 
celerini memnu· 
ni)•ctlc k r ıl . 
maktadırlar. 

Politika gaıe-
tc i, yugosl v or· 
dusu ihtiyacı içln 
petrol verilmesi 
h kkınd k1 Ro

B. Stoyadinoviç manya • Yugo • 
lavya anla m nın imza edildi ini bil· 
dhıiyor. 

Yugoslavyada bUylik bir Romanya 
petrol depo u yapılnca.ktır. Buna mu• 
kahil Yu o&lavya Romanyaya bakır gi· 
bl h. m m ddeler verecektir. 

Keu Tuna Uıerinde yeni bir bUyi.ıt.: 

köprU ile iki memleketi birbirine bağ· 
lıyan yeni bir demiryolunun int c 
h kkınd kl müzakereler de on ermiş· 

tir. 
Romanya mUnakatat bakanı B. Fr n-

60viçl, vkulce)'t• itib ri>•le chcmlyct\ 
ol n bu me lenin kati urctte hıllli I· 
çtn 13 eylülde Belgrnda gelecektir. 

Sovyctler birliği ile ol n mUnascbat 
ile iki cevletin Presburg konferansın• 
da bu mc le hakkında mUdafaa edece1'• 
Jerl görU meselesi de halledllml9tlr. 

Kez , daha ıkı btr ekonomi it bir
li l h kkında bir Romanya • Yu o.,. 
l vya • Çeko 1ovakya anlaşma ı h ırr
lanmı tır. Bu mesele Pre burg konfe
r nıınd d göril Uleccktlr. 

- Paz:ar ı t Abul Er:z nesi 

2 - Pazartesi Merkeı 

S - Sala Ank ra 
~ - Ç rpmba Yeni 
5 - Perşembe Hnlk 
6 - Cuma Ege 
7 - Cumarte i Seuat. 

•• .. 
.. 
.. 
.. 

Yenı hir ----------------p,>rtckizdc tl(Jzİyc ı rw rnwl 
Lizbon, 12 (A.A.) - Yabancı mem· 

Icketlcrde dola an yayıntılann tersine 
olarak, Lizbon,da hiç bır karı ıkhk vu
ku bulmamıştır. 8-9 tarıhindc i yan ha
reketı Uzcrine tesi edilmiş olan ihtiyati 
durum erte İ gun kaldırılmıştır. 0 Z8· 

mandanberi ban denız mü e elerındc 
ve lim nd demirli gemıle bazı ıh· 
tiyat te rleri n11~ıhafaza edilmı olmak· 
la beraber, Li:ı:bon'da hayat hiç bır U· 

Atina, 12 (A .A.) - İngiltere orta 

elçisi, başbakan B ... Metaksasa ingifü 
Jcırah tnrafınd n gonderilen bir tebli
gatın metnini bil~i:-Cn bir nota vermi • 
tir. Kırat bu tebhğınde, taç giyme tari
hini 12 rnayı 1937 olarak tesbit etmek
tedir. J{cı. not da. ingifo: hUkUmdnrı
nın yunan kır lının mUmc illerini de 

B. Hitl,er ·11, politikcı ida.r 1Cİ.l,erine 11ııtk11. 

muh fnzasını her eyden evci rzu et~ 
mekll!imizin cbebi kolayca nlaşılır. 
Ç lı mak istiyoruz. Alnı n devletim, 
bir y hudi bol cvistin fikirlerine göre 
clelil, kendi temenni ettiğimiz ekillle 
te kil etmek i tiyoruz. Çocuklarımızın 
l tikb lini temin etmek i tiyoruz. On· 
lann h y tını emniyet altın \mak 'l:O 

kol yln tınnnk istiyoruz. Bizim çektik· 
lcr:mızden onları e irgemek istlyoruı. 
1atedi imiz, işimizi göıebilınck ic;ln 
Y• lnı:ı barış ve huzurdur. Şmdt tam bir 
emniyet içinde hareketimizin inki a· 
fına dc:vam cdc:hlllriz. Ne lhtiyatsızız, 
ne de hiç bir şeyi mUhimscmcm('rUW 
yapıyoruz. Huzur içinde ve kendimiz· 
den emin bulunuyoruz." 

retle bozulmamı tır. 

}'tın• <lii iiriilerı tay)ilrdt•r 
Parıs, 12 (A.A.) - Cuma Unü ye

di hukUmet uçağının Talavera bölge in
de ve iıç uçağın da im.al cephcsind ye· 
re düşürüldü U Burvosta bildirilmek-

tedir. 
llükiimetin lıaı ll lan ı•t•ıleri 

f azfmcı u 
Londra, l2 (A.A.) - Taymı gaze• 

muhabiri Valanınyadan 
te inın hu u 
bildıriyor: 

Madrid'in havn kuvvetleri üçU ingi-

1
' yır' mı" i fransı:r: olmak Uzere elli 
ı:ı: ve . 
yabancı pilotun gcl~e iy~c milhım s~-

tte takviye cdilınışlerdır. HOkUmetlll 
re • d b • d' lUıUmil kdar tayyarcsı mevcu u-
9.m ı 
lunduf u anla ılmaktadrr. 

N ıremberg, 12 (A.A.) - Fuhrer. ı
ya 1 ad rccilere hitaben verdiği nu· 

tukt c cUrnle demi tir ki: 
·•- Dört yıllık bir zam n içinde, 

derin bir surette vurulan ve izzeti nef
si }'aralan n bir mllletin dirilmesi gibi 
bir mucize t>qarılmıştır. 

Ucitdar mevkllne geldi imizin ilk 
senesi, h l t rıhln yrini gene de 
döndUrebilece ini zannedenler vardı. 
!kinci yıl rfında harck tlmizin yük· 

ek menf tı dm vermeye mecbur ol
du umuz izahatın r mtıaını çektik. 
Geçen sene krokunç dU manlnrunrzın 
tehdldleri dıt ıy da ra tladı •ımız 
hu umct ve bi:ti çeviren tehlikeli anl -
yı ızlrk bUtUn dikkatimizi çekiyordu. 

Bugun burad tekror topl ndtk ve 
iç gerginlık dcvrcslntn de tehdldler ka-· 

dar bert r f edılmi olduğunu idrak 
ctmı bulunu)•oruı. 

' 1 bir giln bu devleti çökcrtebı
lcce ini zannedenler, eski dUşman ve 
muh ımımız bize ta rruz etmeye te
şebbu ctti~ı t kdirde, Alm nyanın bu 
duşnuının gnycl ri için artık f liyct 

ha ı te kil etmedi ini derh l göre· 
ceklerinden şüphe etme inler. E sen 
bu muhasımları tanıyoruz. Ve ene bir 
gi.ın Alm ny d bize k:ıf tutabile e l
nl veyahut dı ard n zehirlerini ulu u· 
muzun damarlarına sokmn muvaHak 
olabileceklerini nnetme inler. BUtün 
bu uzun ) ' ili r e na ındn duamız y lnız 
şu olmuştur: "Bü} ük Allah, ulu umu
ı dahili b rı ver ve dış barı ını d 
muh f z et I'' Bil ha neslimiz bu 
kadar cidal içinde yaşadığı i~in, b rışın 

lmmı h<ıdml<ırı '"~ n. llitler 
Nürembcrg, 12 (A.A.) - B. Bitler, 

na yon l eo yali t k dınlıır toplantı· 

ında aöylediği nutukta: 
"- Diyebilirim ki, k dınlarımızın 

yurd everli •ine ve fed k rh&ına gu
venme eydim, hUkümctilJ\İ hiç bir za 
m n muv ffnklr ete evkedemer.dim .. 



SAYFA 4 

Bugünkü Maçlar 
Kulüblerimiz Çanakkale 
kupası için karşılaşıyorlar 

Ankarada futbol mevsimi başladı. Ku· 
lübler bu yıl maçlara çıkaracaklan ta· 
kımların kadrolarını tesbit ettiler. An· 
cak bu yeni kadrolann ciddi maçlarda 
tecrübesi lazım geliyordu. Ankara böl
gesi başkanlığı kulüblere bu fırsatı ver
di ve Montrö zaferi hatırasını taşıyan 
bir "Çanakkale" kupasını ortaya koy
ımak suretiyle sezonu açtr. Bugün ilk 
karşılaşma, Gençler birliği • Altın Or
du, Çankaya • Ankara gücil, Demir spor 
.. Muhafız gücü, Kırıkkale gücü • Gü
venç &por arasındadır. 

Kulübler bu maçlarla hem şild ve 
Jik maçlarına hazırlanmış olacaklar ve 
J:ıem de türklüğün askeri ve siyasi iki 
zaferini daima hatırlatacak bir kupayı 
Jta.zan.-nak için karşılaşmış bulunacak
lardır. 

Bu maçların üç hafta içinde bitmesi 
lbım gelmektedir. Bundan sonra Cumu
riyet Halk Partisi il:li ve 1936 • 1937 
yılı bölge birinciliği maçtan başlayacak· 
~Jr. 

· Spor işleriyle uğraşanlardan öğrendi· 
limize göre, kulübler mevsimin bu ilk 
tiddi karşılaşmasına çok ehemiyet ve
rerek en kuvvetli kadrolariyle çıkacak
lardır. 

Gençler birliğinin bilhassa hücum 
hattında Uç yeni oyuncu tecrübe edece· 
ği söylenmektedir. Altın Ordu da yeni 
~e kuvvetlı bir takımla alana çıkacaktır. 

Çankaya HayruJlah veOrhandan mah
rum olmasına rağmen kadrosunu genç 
ve istidadlı elemanlarla kuvvetlendir
miştir. Ankara gücünün belli başlı üç O• 

yuncusunun burada bulunmadığını öğ
rendik. Fakat her halde çıkarılacak ta· 
Jum, kuvvet itibariyle, eskisinden pek 
farklı olmıyacaktır. 

Demir aporluJar bu yıl yeni futbol
cularla sürperizler yaratacaklannı

0 

söy
Jüyorlar. Bu kulübe iltihaklarıru işittiği· 
sniz oyuncular bize de Umid vermekte
dir. İlk hamlede kar§ılanna çıkan Mu-

hafız gUcüniin çetin ve kuvvetli bir ra
kib oJmasr yeni vaziyetlerini öğrenmeğe 
ve kudretlerini ölçmeğe iyi bir vesile o
lacaktır. 

Kmkkale gücü geçen sene likde fe· 
na netice almış sayılmaz. Eğer tatil dev
J"esinde antremanlanna devam ettilerse 
bugünkü karştla§malarında bize zevkli 
lnr maç seyrettirmiıı olurlar. Güvenç 
•pora da çok güveniyoruz. 

Bugünkü maı;lann hangi sahalarda 
olduğunu, saatlerini ve hakemlerini gös
teren pTogramı aşağıya koyuyoru:z. Ye
ni mevsime girerken Ankara futbolcula
ıma muvaffakiyetler dileriz. 

Ankara gücü sahasında: 

Altın Ordu - Gençler birliği, saat: 14 
"'e hakem: Refik. 

Ankara gücü - Çankaya, saat: 16 da 
bakem: İhsan. 

Muhafız gücü sahasında: 

Muhafız glicü • Demir spor, saat 14 
oe, hakem: Hikmet. 

Kınkkale - Güvenç spor, saat 16 da, 
hakem: Ömer. 
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ULUS 

. ''ınuhak cegini yazan muhabır, . _ .. 
·ad· bır vv-bir şey varsa, o da cı 1 k 9 

dirinde Yunanistanrn. Bu) u ...1 
' • ~etc""~ 

donanmasına bahri üsleri . slefİ' 

AKDENIZDE S1YAS1 · V AZlYET 

böyle bir vaziyette de, bu uaıı ~J/J 
rıs, Malta ve Cebelüttarıkt 'Jj 
ha ehemiyetli olacakları =~ ~ 
Yunan donanmasının bug. de. 
var kuvvetle ıslah editıneSJ ~~ 
nüfuzunu bariz bir surette g1'"aiı 
tedir. Geçen yıl, habeş aıı~ J 

dolayısiyle Akdenizdeki ger sıııd'"' 
yüyünce, Britanya donanJ113~f 
talarca yunan limanlarında 

lıpanya'daki kanlı hadiseler Akdenizin siyasi vaziyetini büsbütün nazik bir hale koymrqfur. Bu
1
rada 

' I l · ·ıaJ · I k '(b il kolay kolay uz aıa -~arpııan nuluz ve gayeler birbirine aykırı men aat enn ı eıı oma 1 1 ar e. • . • d.kk tl 
maz görünmektedir • .Şimdi, kazanılacak ittila·kı tayin edecek olan ispanya harbının netıcesı 1 a e 
beklenmektedir. S • h 
lngiliz. Mısır anlcqma ve ittifakından sonra buna benzer bir hareket olan Frans.ız • . u~ıye ... "!"4 .e· yet tabii görülmüştü. uıeı ~ 
d · · · 'h t t b"t d"l · l Akdenizi n siy ... .: ....... ivetİ bakımından ehemmıyetlı bır hadııedır. eıtnın nı aye es ı e ı mı§ o mMt ....... .,....., " . • · • al el l 
Bu denizde Yunaniıtan'ın rolü gibi lngiltere'n in takib edeceği siyaset de zıhınle~ı ışg .. ~ el mese b~
l~r arasındadır. işte "§ağıda Akdenizin bu ak tüvel meıeleleri hakkında muhtelıl mut ea arın ır 
hulaıcuını bulacaksınız : 

On yıldanberi hiç de ~p etfe'"' 
yan ve pratik olarak hiç bır ıısiylt rJ 
memiş bir dostluk andlaşına ~ 
1ı bulunduğu İtalya ile otan 2~ 

Suriyede f ran3ız mandwuıın ilgası 

Le Temps gazetesi, bütün Suriye partilerinin mümessille-
rinden mürckkeb heyetle fransız delegeleri arasında yedi ay
danberi devam eden müzakerelerin nihayet bir fransız • suri
ye anlaşmasının metnini tesbitle neticelenmiş olmasından 
memnuniyet beyan ederek, Fransanm eskidenberi, !ngiltere
nin Iraktaki hareketine imtisalen Suriye mandasına nihayet 
vermek niyetinde bulunmasına rağmen, Suriyede çıkan kan· 
şıklıklar yüzünden bunun şimdiye kadar geri kalmış olduğu· 
nu, yeni anlaşmanın ingiliz - ırak ittifak muahedesi esaslarr• 
na uygun olarak tanzim edilmiı bulunduğunu kaydediyor ve 
hulasaten diyor ki: 

İngiliz • Irak anlaşmasının esaslarını Suriye'nin hususi. -
yetleriyle telif için çok uğraşılmıştır. Suriye'de ekalliyetlerın 
himayesi vahim bir mesele halinde ortada durmaktadır. 1ngi· 
liz - Irak muahedesinde sükutla geçiştirilmiş olan bu hususa, 
fransız hükümeti, Suriye mandasile deruhte etmis olduğu me
suliyetler dolayısiyle ehemiyet vermek mecburiyetindeydi. v.e 
bu meselenin iyi bir hal şekline bağlanmış olduğunu, ekall~
yetlerin her türlü hürriyet ve haklardan istifade edeceklerı· 
ni sanıyoruz. Kesif bir şekilde bulunan ekalliyetler için malt 
ve idari bir mahalll muhtariyet prensipi gözetilmiştir. Bu su
retle Suriye'nin istiklal ve hakimiyeti tahdid edilmeden azlık
lar tam bir surette tatmin edilmis olacaktır Tabiidir ki Lüb
nan vaziyeti ayn tutulmuştur ve ·bu husust~ Beyrut hükCune
tiyle aynı tarzda müzakereler yapılacaktır. 

Bu muahede, ingiliz - ırak muahedesinin tngilterenin 
Irak'taki vaziyetine halel getirmediği gibi, Fransa'nın Suri
yedeki menfaatlerini garanti altında bulundurmaktadır. Mu
ahede projesine göre Suriyenin dış politikası hususunda Şam 
hükümetinin daha evvelce Paris hükümetiyle mutabık kalma
sı fart ko~lmuştur. İdari müşavirler munhasrran fransızlar
dan olacaktır. Suriye hükümeti nezdinde daimi bir fransız as
keri komisyonu bulunacak ve Fransa ile Suriyenin silahları 
arasında mutlak bir benzerlik muhafaza edilecektir. Tıpkı in
giliz kıtalarının Irakta bulunması gibi, fransız kıtaları, iç in
zıbat işlerine karışmamak şartiyle Suriyede kalacaktır. 

Fakat yeni Suriye rejiminin kati şekilde teessüsü i~in daha 
görülecek işler vardır. Fransız hükümeti hazırlanmt§ olan 
projeyi tasvib ettikten sonra Suriye delegasyonu Şam'a döne
cektir. O zaman yeni Suriye parlamentosunun nizami seçim· 
lerini yapmak ve muahedeyi tasdik edecek olan parlamanter 
bir hükümet kurmak icab edecektir. Suriye kendi kendini 

yapmak suretiyle, ona ikinci. de.recede bir rol vermek ve asıl 
büyük rolü Kap'a yuklemek ıstıyorlar. . . .. 

Akdenizciler ise bu fikrin sapa olduğunu ılerı surerek, 
Malta'nın bugüne kadar oynamış ?ldu.ğu ~olün, :Cebelütta:ık 
ve Akdenizin şarkındaki herhangı hır lı.man • (İskender~~~· 
Hayfa yahud Kıbris) arasında taksim edılmesı lizımgeldıgı· 
ni söylemektedirler. 

Bugünkü günde bu meseleler ,ingili~ deniz .. bakanlr~ı~ın 
dört dıvarı arasında görüşülmekte ol~ug.una .. g?.re, ~~~~ı fı_!'· 
rin üstün gelceği hakkında henüz katı bır hukum yurutmege 
imkan yoktur. 

Ancak, şu noktaya işaret edilebilir ki, ~imdiki .halde ~~ld
vin kabinesi eski.dendebi güdülmekte olan Akdenız polıtıka• 
sınr güdmektedir. 

Ne de olsa, ingiliz dış bakanlı_i~~nın .ve:eceği ~a~~rla~ üze
rinde, Akdeniz havzasındaki polıtıka ınkışafı buyuk hır rol 
oynıyacaktır. 

Gazetenin Londra muhabiri, bu inkişafın henüz olgunlaş
ma devresinde olduğunu kaydettikten sonra, dört mesele ele 
almakta ve demektedir ki, 

1 - Mısırla yapılan ittifak, Britanya'nın mevkiini kuv• 
vetlendirmiştir. 

2 - Montrö andlapnası neticesinde, Akdenizdeki deniz 
muvazenesi esaslı surette değişmiş ve dolayısiyle, Türkiye, 
dost veya düşman, her iki vaziyette de, ciddi bir surette ağır 
basar bir mevkie geçmiştir. . 

3 - !talya'nın bir deniz ve sömürge devleti olarak yemden 
ortaya çıkması, Britanya için ağır bir yük olmu,tur. Tasfiye 
edilmiıı olmasına rağmen, iki memleket arasındaki ananevi 
dostluğu büyük bir gerginlik şekline sokan habeş anlaşmaz
lığından sonra. bu yük daha ziyade ağırlaşmıştır. Bu gergin· 
lik ise, ortadan kalkmadığı gibi, öyle kolay kolay kalkamıya· 
caktır da. 

4 - Sovyetler Birliği ve İtalya'~ı? yükselmi• olan si~l~t· 
leri, tspanya'nın bu iki devletten bırıne yaslanması takdırın· 
de, stratejik durumda mutlak bir ehemiyet kazanmış olur. 
Çünkü, İspanya, Koyta ve Elcezireden Okyanos geçidin: ta
mamiyle hakim bir vaziyettedir; Balear adalarını denız ve 
hava bakımından tahkim etmek suretiyle de, Alı:denizin doğu 
havzasını geniş ölçüde kontrolu altına alabilir. Bu vaziyet 
göz önünde tutulunca, sivil harbın neticesine göre, Roma ve• 
ya Moskova, İspanyayı hatırı sayılır bir müttefik olarak elde 
edeceklerdir. 

Yunanistanın stratejik rolü 

derece bet, kıyas kabul etmez b 

şıktır. Vaktiyle hiç bir ı;ebeaı·;.-~ 
"t:.'1 ı, 

meden, Korfu adasının ıjı> 
karii vudtukta yunan halkına f~_.ı, 

edlimekte ve italyanlar tara tat' f'll""_ 

ri sürüldüğü söylenmekte 0 f, 
yet politikası, italyanların lt{ittilt ti 
tanda yapmakta oldukları rııl' vt 
pagandası gibi daha birçok Y~n tP' 
hanları, İtalya ile münasebtt~ ,, 

.. terdır· Jdı 
mesinc engel olan faktor ,_...; 

. a ını1 
Alman gazetesinin Atın -

1 otatl 
halkı baştan aşağı yunan ı • aze ... 
adanın durmadan tahkiın edıl "" 

masının Atina'da. kayguıarıı~ 
teşkil ettiğini, Yunanistanla ~ 
barışması, bu on iki adanın 1~d~ 
na iade edilmesine bağlı bUd Jtİ ~ 
ancak İtalyanın Habeşistan a " " 

artı~ 
feriyetinden sonra, bunun atacı-• 
mal dışında kaldığını yaı~ur~1', 

Muhabir, Yunanistanın cliff 
olan münasebetini f ev kala de 

sif etmektedir _/'_ -----..--- uı"1' 
Son yağmurlar ve 

mhasulü 
Resmi makamlara gel•." ~ 

göre, aon günlerde l~ toO ~ 
yağan yağmurlardan 6-8 bın 0~ 
da üzüm mahsulünün hasara f 
tahmin edilmektedir. . ııf"""-' 

Borsada ü.züın ilzerıne • ı,ıtl 

idare etmek kapasitesini isbat ettiği, idare mekanizmasını ve -------------

gitmektedir. Muhtelif nuıııa f11""1. 
rine dün tesbit edilen fiatl~ıJ.S: ,.._ 

7 No. 9.5-10; 8 No. 10.7s-
11

tJO·1' 
12.75-13,25; ıo No. 15.50·16; miJli kuvvetlerini bazrrladrğr zamandır ki • bunun için üç se

nelik bir mühlet icab edecektir - bu memleketteki mandamız· 
la üzerimize almış olduğumuz mesuliyetin Suriye hükümeti
ne devri mevzuu bahsolacaktır ve Milletler Cemiyeti o zaman 
müstakil Suriyenin Cenevre müessesesine kabul edilebilmesi 
için lazım gelen şartları haiz olup olmadığı hakkında kararı
nı verecektir. 

Biiyiik Britanya ve Akdeniz mıı va.zenesı 

Fölkişer Beobahter gazetesine Londra'dan yaulan u:rnn 
bir yazıda, ispanya ihtilali karşısında lngilterenin t. · wdı ,ı 
tavrın bir muamma halini aldığına işaret edilmekte ve hulasa
ten denilmektedir ki: 

Bir taraftan, Madrid'in kızıl hükümetine karşı yavaş yavaş 
nefrte beslenmekte, diğer taraftan ise, askeri fasist grupunun 
~~~affa~iyetinden korkulmaktadır. Hiç şüphesiz ki, bu acaip 
ıkılıkte ıç politika cereyanlarının da tesir ve rolleri vardır; 
fakat bu halin asıl sebebini dış politika sahasında aramak la· 
zımdır. İspanya ister kızıl olsun, isterse beyaz, Lon~ra, İs
panya'nın bugüne kadar Akdeniz devletlerine çok elverişli 
gelen bitaraflığını kaybedeceğinden korkmaktadır. 

Bu itibarla, yüzyıldanberi Büyük Britanya imparatortuıt 
binasının ana koridorunu teşkil den Akdeniz yolu da, gerek 
askeri ve gerekse politik bakımdan üzerinde düşünülür bir 
mesele haline girmektedir. 

İngiltere'de bu mesele etrafında biri, Kap mektebi öbürü 
de Akdeniz mektebi diye iki zihniyet çarpışmaktadır. 

Kapçılar, Maltayı yalnız hava ve c.eniz kuvvetlerine üs 

·19.50; 12 No. 1975.21. 
Frankfurter Saytung gazetesinin Atina muhabiri ga1ete

sine yazdığı uzun bir ~ekt~1bta,. Y~~a~ist~nın ~~':iniz'd:.ki 
durumunu tahlil ile, cografı vazıyetı ıtıbarıyle, hırı stra.te1ık, 
diğeri de dış politika bakımından çift rolü olduğuna ışaret 1 

• 1 • yr-Jt etmektedir. İzmit viliyeun• t: 
Çift rolü vardır, diyor. Çünkü, Arnavudluk, Yugoslavya, • k ]11~tı 

b naluvc uru • ..J Bulgaristan ve Türkiye ile müşterek sınırlan olduğundan, ir .1 ~": • 
Balkan devletidir. Diğer taraftan, dar hinterlandh çok uzun t •t il" ti ·n J{cbıe _..t ,_, 

d 1 1 zmı v aye nı l< aY"": 1 
s:>hilleri ve Akdeniz devletlerinin hepsinden çok a a arı o - Ta~köprü nahiyesi kaldırıtara11 1ı;a1' wı ması yüzünden bir Akdeniz devletidir. . T ye..AJ1C ...- r 

1 k za dahilinde merkezı a r ııııt,. 
Yazıda, sınırların deg·is,mez olduğunu Balkan paktiy e a· -.elı: -~ 

bul ve tesbit edilmiş olması dolayısiyle, Yunaniıtanın Ba an JcU•" ık mak ve 12 köyu·· ihtiva e ........ ı ~ 

devleti olarak oynadığı rolün kolaylaıı.mış olduğuna işaret nam1a yeniden bir nahiy.e le fa ..ııi 
edilerek, Balkanlardaki sınırlarının bugünkü günde artık es- Yeni kuruluş dolayısıy 9 "8r,; 
kiden olduğu gibi, elverişsiz bir durumda bulunmadığı kayd· nahiye merkezine uzak kal::eriıso'!we 
edilmektedir. dari meseleelrde kolaylık g .,c c115· 

Muhabir, Yunanistanın Akdenizde de böyle ~in bir d.~ .~ t . kataslfl8 .JI ,r 
rnma girmek gayesini güdmekte ve bu hususta, Uç fa~tor~ yetiyle, z:mıt merke.z M naf~·-
göz önünde tutmakta olduğunu söylemekte ve .. de~e~edır kı, geriye kalan iki köy de 

0 ~ 
bu üç faktör ise Büyük Britanya, İtalya ve Turkıyedır: , biyesine bağlanmıştır. ~ 

Bu üç devletle iyi münasebette bulunmasr, Yu~anıstan a = 
Akdeniz politikasmda üç ayrı istikame tvermektedır. Yu.nan ır • w e\1 

haJkı, veni yunan devleti kuruldu<i;u giindenberi Büyük Br~ıta_n- ~ıra { rırf"' 

Yaya bir koruyucu gözüyle baktığı ic:in, ona kar!n ananevı hır kulu ya .,. 
· · ·1· d Ankara Harbiye o ..... ""o sempati beslemektedir .Bu sempati. ıse, ıngı ız. on.~n~asının f k IJ'V·ı ut 

her yıl Yunanistan'ı ziyaret etmesıyle tazelenıp buyumekte· da üç oda bir mut a 'kiratılc 't 
helası mevcut üst kat. ?v1eııııı' 

dir.Yunı.ınist:ı~la Biivük Rritanya tır:ı•mıda gizli bir aslreri Harbiye okulu bekçisı 2-42o6 
andlaşma olduğuna dair dolac;an şayialara pek güvenilemiye- çavusa müracaat. ., _ .. it-

derin ısırmadı; tekrar sıçradı ve N agaiana-

CE L~ Kiç~ı~~I 
Ya?.an: 

•udyaıd K..ı.i'Lft.IG 

ki - Tikki'nin arkasındaki çayırların ufak 
hareketlerine gözünü dikiyordu. Bir bahçe
de bir sansar bulunmasının ergeç kendisi 
ve ailesi için ölüm demek olduğunu biliyor, 
fakat Rikki - Tikki'den yakasını knrtarma
yı düşünüyordu. Başını biraz indirdi ve bir 
tarafına yatırdı: 

yı yaralı ve öfk.eli bir halde bı~aktı. y 

N ag, dikenlıkler a.rasındakı yuvaya d?g
ru elinden geldiği kadar yükselip bir sılle 
savurarak: 

- Kötü, ahlaksız Darzi ! dedi. 

. . . ()gfP::. 
kendisini iyi~ edecet: .bi~ yedıg~113nc'1' ~ 
siniz. Bu, dogru degıldır. Zafe ' • sa0 di'· 
çabukluğiyle ayak çabukluğunda inde 1 ı;s
zıplarnasına karşı yılanın darbe~1zııı• ~ 
Darbe indiren bir yılan kafasınıfl su dtactr 
le takib etmeğe imkan yoktur. harilt\P"' 
her hangi bir sihirli ottan fazla ,,,,--Nurettıo ARTA M -

Külahını eskisinden fazla gerdi. Ve Rik· 
ki - Tikki, arkasında gözü ile kancasını biri
birine bağhyan ve gözlüğe benziyen bir işa
ret gördü. Bir dakika korktu; fakat bir san
sarın korkusunu uzun müddet devam ettir
mesi imkansızdır. Rikki - Tikki, vakıa 
bir kobraya şimdiye kadar rastgelmediy
&e de, annesinin ölmüş bir kobra'nın etiyle 
kendisini beslemişliği vardı. Onun için san
sarın hayatta bir işinin de yılanlarla savaşıp 
onların etlerini yemek olduğunu biliyordu. 
Nag da bunu bildiği için .so~u~ kalbinin ta 
diblerinden bir korku geçırınıştı. 

_ Pekala, dedi Rikki - Tikki, ister i!'a
retli ol, ister olma; fakat yuvanın dışında 
kalan bir yavrucağızı yemenin doğru oldu-
ğunu <nu <li.!;!inüyor~un? .. .. .. 

Naf!. kendi kendme duşunuyor ve Rik-

- Konusahm, dedi, sen yumurta yersin· 
ne diye ben kuş yemiyecek mişim? ' 

- Arkana bak, arkana bak! diye öttü 
Dar.zi. 

Rikki - Tikki, bakmakla vakit geçirme
nin faydasız olduğunu gayet iyi biliyordu. 
Birden var kuvvetiyle havaya sıçradı. Al
tında Nag'ın kötü huylu kansı Nagaina'nın 
başı vızıldıyordu. Rikki konuşurken o, usul
ca, çayırların arasından sürünmüş ve hay
vancığın işini bitirmek istemişti. Fakat san
sar, daha o darbesini indirmeden hışıltıyı 
duymuş, atik davranmıştı. Havadan indiö-i 
zaman, dişi yılanın tam belinin üzerine düş
tü. Eğer yaşlı bir sansar olsavdı, o vakit he
men yılanın sırtını kuvvetli bir ısırışla kır
mak la7.ımgeldiğini bilecekti. Fakat bnna 
karsı Kobranın indirecer'Ti ele ~etli darbe
den korkmuştu. Isırınadı değil; fakat pek 

Fakat Darzi'nin yılanların erişemiyece
ği kadar yüksekte yaptığı yuva bu ~~e
den ancak biraz sallandı, o kadar. Rıkki -
Tikki gözlerini kızannağa başladığını his
setmişti. (Bir sansarın gözleri kızardı mı. o, 
öfkelenmiş demektir) kuyruğunun ve arka 
ayaklarının üzerinde bir kangoru gibi otur
du ve hiddetli hiddetli söylendi. Fakat Nag 
ve Nagaiana çayırların arasına ~özden kay: 
bolmuşlardı. Bir yılan, savurdugu darbeyı 
rastgetiremiyecek olursa, ondan sonra ne 
yapacağını söyle~ez .ve bundan .asla re~k 
verınez. Rikki - Tıkkı onları takıb etmege 
yeltenmedi. Çünkü iki yılanla birden uğraş
mağı gözüne kestiremiyordu. Onun için ba?.· 
çenin çakılhğma doğdu seğirtti ve orada du
şünmeğe koyuldu. 

Mesele kendisi için mühimdi. 
Eğer tabii tarih okursanız, yılanla dö

ğüşen ve ısırılan bir sansarın hemen koşup 

likler yapabilir. bit ,r 
· k" T'kk' k d' · ·n genç .rt Rık ı - ı ı, en ısını dola/1 ,,,,oS 

sar olduğunu biliyordu. Bun~~eıı ya"";t 
karlan gelen bir yılan darbes~n . ti. IJ&l.Adfı 
kurtarabilmesi pek keyfine gıtı;11.ş art~· 

. 1 .. venını dfP dise, nef sıne karşı o an gu . raf 111 
o sırada bahçeye inen Teddı ta tı t<'
şanma ğa hazır bir vaziyet atrnı~ .; ,eği 5 iP' 

Fakat tam Teddi, üzerine eg~8~dı "' 
da tozların içinde bir şey kıpır 
cecik bir ses duyuldu: ~ 

- Dikkat et; ben ölümüm! 
1 

}loŞ19 ~1 

akta1 Atı ·' Bu, tozlu yerlerde yaşarn "keli ol"'-1'adr 
ve ısırınası Kobra kadar tehlı ıan o 1"' 
çük yılan Karait'di. Fakat bu yı etrtletı 11ııt1 
ufak tefekti ki kimse ona aıar;ıa cıo1''1 
yüzden onun .zararı da daha 3 vıf) 
du. (Soıı" 
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Cuın.uriyeıin reali20•1onJarı 

H • ı~L- • • r.,. pddı' 
ayvancılığımızın ıs anı 1 • 

.....,_ i•dittlM ,_. Tirkiıed• 
(Bap ı. inci sayl•d•) 

80 
......... ..... llleft8tlW• 

2 - Ha,.an ulpnian •• ~~ :.eımrlik _..jlar " ..acadele .. 
llaenalan üserinde ......ıe1ıetm bütüa ....... " o,I ,.._.. ,_.. .....,.. 
1a-..,.d.-i • ••• tefemaa~ err& 
lıadar tetkik .. m=iı•· B• ya1an •o- •• 111 

-· lhM 11ac1ar ....... ta· 
• .J_L! L-- il) - ·-· SIJİ metinleıtirea ,akar..-. -un. .,..._;,.ti ,ok ... .._. ta• 

ais••••...._ " tıa)imatnamel• il• r~ .... - _ ... itillareD ._ ,.a ta-
_-!ı-:...:.. kib --- .... .__ lr 

IDen-Jekete pmlar ......-.- ı • • ..-d 100,000 ..... "-L' • 
4) Kölıriiai, Tirki,. tuİ)Iİllİa ..._. 

kardetmeclili bir • ..,, .. kMlar aa• ........ ı 
01

,. ua ......,. ai-
lan ........... kökiad• bldınl- • ::. ~ ............. im kö-
..... imha edilmitlil'· Ydlarca ita .... ~~. e ·41 ır11h .. aebeb ıö-
tal·~ _.__ köJli, ... ,.. - .. --·· ..... acaam ,,....- rih ektedir· 
.. 20,000 hat öl ........... - .. &) Çlçels, ....... ,. k.W. ....... 
.. ..u- lira ....... ..... ........ _ _L.!ll 0b 0 hutallklarla ,_ • ...,.. ..... tilMr-wO• ... 
lna kaldll'lhaul1le • ,_.. tefkilibD .. büclce imklalanam :ret· 
alda. dört tiii kadar fakat tek•iiia ..... ica .. 
~ ele 1111 lareteldr. ocaia ·-:-.ıı8 çabtdlJGI'• 

lenedenberi .a.cliirilmit •aai7etde- lan ı.,.- " ...- siW ..... mi-
dir s - Atı ıı..t•• ... ..... • _.__._ __ Tir- cadele •autaJanndl . 

B) Bu butalatm kal...-- ..,_... Cammi,.tia ilbmcl• ailla• 
ibre ı..,.aacal.,_.. ~,_. " ,.t ad ap " ..,.. pbraD lta,ıarl 
Wlha ... ba,..a a.... ......... ~ ltaktsiJ91oji nıtidil..unis ltaaüa 30 
........ .. ••• , ........ ,... türlü ..... ....- , ..... ktada'. ~ 
...,... tetkil etti. ....... lçia ...... 10 para ...... 

922 el• 300.000 ı.a;taa . ~ --v. bilalda , ........... .... 
iL-- Jaarek .t.-i ltasia ltll' Dil J0D ı- - - ••rfa .... 
-~ d kümetlen afi" 
ı.... •flDlt bu' ...-•kta il'. b 1 -. 

C) s.Jsmlar, pa......... ......... ........ '!.::;;: ..,...... A.....-
"-L-L ..nJen ltİr ,..... - &' .......... ~haber .. _ ......... ... 
J,eue çahuk .c;.uliriUir• ......... ..ı 1 ektedir. Yapdaa ...... ~ 
lta1leclir. ..... -- Wr takllt .......... -··--

Rejimin ...... .... ... ;;;. larda _.....af •• ....... ~ık ...S-
llö1lüaGa ~ ~,.,,...,...,. ....ı ,.._.. a- w....., ... • .. 
L1an itimada. tiaa••• _. .-. ftkala.: ....ıar is•W.W 11e1if" teddkle-
(3 87) o1.. ....... ...... i.:'a ._.... ... ırat•• Awapa 

..... (" I) • ~ r::-r •. ; .... ilıbaa· ...... .... ..... ... 

.... iEa,• ......... - :1-U!t.- w.. ···-·" 117' 1 " .... . • t.'l.i,... ---· 
D)Radikal••11••• _... •. .,. ......... ,..... ....... .... .............. .., .. . . .,... ~ ..................... · .. 

, ... ---~ 1 • .. ...., ........... ~ :.s .. 
wıı•ılrr...._ ..... --,....._..,._....,.., .. 
1e1ra•ır• ... ,aqı ...... ,....... .... 
--~·er1a ····- .............. ,.. ~~ • LI • 
aelten kö,.lümüdia bütün uteııuerdM 
ce-#••.__,.......,....wmı1 .. .......... ...,... 

Bi, •• ~ ~ ....... ela-~., ..... 
la • le .. 0 iytti Wr kat daM artaa 

,..., • L-..lgr 

Aatralua .......... p1 -- • 
112 ........... ~ tıelkib 

..... ika - ,.. •• 400,000 bata çak-

... haatalıil ...... iPa tSO ....-

.. kadar Wt - .... ,. ........ 

._ N1 de 11,000 .._ Nfbpll ko

._..,... .. ,_ _ ,_ .. , 390,000 .............. 
E) c... ••••'•• ses--• .. ••tlaka ölimle .. tice!...... dol~· 

~JI• U.temab"k micadele Jıaeclefİllİ8 
.......... o1 ....... ~ 

.-.ıiW•ıd..lt ........ . 
........... lcia _ ....... ,~~·-

... ~ .. -- .... 134 ... - .. ....... : 
1) .,.,. ........ pmit .... ...... ......... , 

.. ,.. ..... ... itil' ~arif 

....... A..,...udüa•• 

la. ı. ,.. ..,, .. , 
ıeçen k.mupM1•' acc• ,. ,.... et
mlftlr. 

&no m&4e11e1elerlnde 
Parit.12 (U.)- JllDo ........ 

lerlaia _. .. .,. tıllb oı.a .._ u-

mumi it konfecler.,oaa adll ollla S4 
bia 11111le. telmiayea " IDelD\JI' mma· 
na kabul ettili bir arar sumincle bur 
aıeteler taraf andan lKilerin dbnlndt 
~....U. " heyecan dopnnalı: PY• • 
siyle ortaya ıtıllft heyecan ftrlci ya
yantılardaa dolayı endite bhlr edil· 

mektedir. 
Bu tettlı:lı:Ule menıub bir he et B 

Leon Blumu dyaret ederek balkçrlu 
cephesi proır111nnı tltbilı:e clnam etti· 

l mlddetee laillı:Uınlte itimadlln ol· 

dutuau blldlımiflerdir • 

·.n1 .,.,,.,,_ M1ırfıwt midürii 

ValafJar .- midirlUl\lllde me
muriA ft tlluirat .....,.. bir ıniddet
tenberi açıktı. - ........... 
Wc mDdlrl Rq1ı1 Erten bu iıpll dlrell-

tarJQe atll'ml'"'· 

ULUS 

R. YENi BiR NUTKU 
(Bqı l. iocı •y/ada) 

B Hitler bundan aonra Koetarika 
1t .. ı Jaeyetinia tıafbm toktor Akoa
tl'yı kabul etmiftir. Doktora Koatari• 
ka cumur bqbnı 1!oktor Kortu'ln 
oilu refab.t etmekte idi. 

Bw.rd lalalarul ..... 

kart• NUrenberıde meydan okıunmuı· 
nı da büyük bir aWra 11t karfılmmttar. 
Fakat fUrMI dikkate deler iri, pnlı 
roeenberı ve ıerek Gabbela tarafmdan 
delillere dayalı olarak ileri aGrUlen ••· 
lı:ı yahudıllk • bolfCYikllk rabıtuı bak· 
landa bUtUn ıovyet matbuatında Mr 
tek kelime çıkmamıttır. Bu sımnl iti· 
taf ı tened ittlbu edıeris. 

mayanm bit bir aumle kora.da 

.. ıa.n.te lıllqı .. clbad .... aa '"' 
hdeblleeek ola bu kabil natôlan S. 
saha ktfl delDdlr.,, 

llornlq Paat. dJ7or ld ı 

Nuremberı, 12 (A.A.) - Hltlercl 
sençllte memub dart bef bin asa Ue 
senç ıhma kadınlan ClllllJetlnia bet 
bin UM1 bu abeh ftbnda buuriyle 
yapılan menıime 1ftirak etmiflerdlr. 
feref trlblntınde, ....,..S t0ayalbm 
hareketinin bütün tdartcUdlnden bat
a. yebanc.ı diplomatlar, ordu müme .. 
alileri, büldlmet uaıı .. " ıeniai lda· 
recileri de bhır bulunanu,ıantır. 

.... ,.el. •• IUtler, '"Jetlerle ıe111 
te"- alüaJı ..._ lltl7ona buaC 
JaPIDlk ., ...... dolayı .. - ..., 
tin? 8u tınıda, W memlelret .,.._.. 
hlc bir ••• 91btbl 70kM'. a. m~ 

lqUiıı gaaeNl.rinüı NüreınlNr• loYyet aua,.,. kup WS,le bir-.. 
ltongralnden çıkardılclan ..... kete ,....... ft1 lttlld de Lı .. 11 .. 

Londra, 12 (A.A.) - NllrıembeTı lmnfmmm ,........ ol_clır, 
naayonal aoyıllat konlftal çalqımuı Pllhalılb, lowJetlerle ınln•ellttlert. 
tnıilterede çok baytlı: btt aWca ile ta- n1n kallmeet llallnde, Alama,., ı.o. 
ldb edilmekte ve Londra matbuatı. lramo konft.,..mda, bası sut. .._ 
mubtebf nul liderlerinin aByledWe- kderinln, bllh-s Franunrn bir ...... 
ri nutukları neterederek bunlar etra- pranti paktı tmsianl hUSUMllMlıa U.rt 

, 
Doyçe ~l«emayıae lay,.,.. un 

f mda ıenit dUflbıceler ,Uriltmelrte- atlreMlerlndta tüPhelendiil tıtldlf 
dir. melnal oıau,uu ~ .. 

nyeılerden Wr ,,.,. 
Berlln, 12 (A.A.) - DoJS" Al· 

ıemayne Zeytuq ,...- pnyor: 

Defli Telecraf diyor iri: Deyll HenN da B. Hltleria ...._. 

Moa~ fimdi;ye laaClar nuyonal 
aosyallat Almanya aıe1biade ili~ bir 
netrlyat fınatnı lhmr1 ...,...m,ur. 
SoYyet matbuatı berbaldt bo1fnlmt 

"B. Hiderin " 8. QabbelalD hl· breye &lrifmell lrabu1 edip etml'9'* 
landıldarı Hunlar Avrupa 11,..t mü- liAl " yahıuUlerı. bolfe'rild• w .. 
fiil rinl çok hayrtte dlflrmUftlr. Al-1 kında tlflCblı tült fikirı.rta .. -ili 
muayanın bolf"bml aevmtmetl kq- anda omua •ı••lerfne bu deno ... 
flyeti, Anupa latumr ate .. " bna nrb bir au...., hlldm otuı -., .. 
bolabllecelıı "f.,&at c!nletleri, Al- calmı ......,..htaclır • 

Çubuk ____ r,ajı asf al yolu 

On iki kilometre olan yol iki aya 
kadar tamamen bityior 

..tıeb ..... .. tlf!lr "''pMIDI· 
........... tıl..-W ocaklantan 
temin edilmit Ye iki ve UçllııcU kilo
metnln wıMald lapatta clndD'iA 
~..-. .... 1 , .... 

birçok menfeılerln terkedf!mesl U.nn 
&ddlil &ibl bir ~ da bir 
w ,U..t iki tlnfa ..... ,.,..t .. 
..., etmlftlr • 

Bundan .,._ bu -.e ,atan pdclet-
1 yajmurlarm ................ .. 
J'OI• bu laumlumr ........ w amal 

... Mtm •alan aı-ayacat ... .... 
upndaaWr .......... rla,.. na..-. ..m ı..ı olılmftur. 
fOIB IUSlll: 1ose ...., 1 metn 

" Wualıetler ....... olmak ..... 
f1adorm 7 ınetrt olanlr ,.,r1ımıt1r. 
toee lıılmı e.ıs men lılobJ "ktrl
ne O.U meta kırma tlf lll...U. '8fki1 
edllmlftlr. Blokajın beher IDltn mllrl
.... u ton klla'Ntlellk .,. ım- taıo ......... , ... ... ..... ....................... ........ 
nt ı'r••· Blollajdaa t"1 ... . 

Onun itlediiinı ifitmez ve duymaz. Mevcudi· 
)'etİmİzin ihensi. auk6t ve m.,...._ içinde 
buluaciuiuınuz zaman fUUIUlllunD ti içini 
~ on altı silindirli bir motöriln tatlı ftd. 
nltm ıibi eeneıtetik tahul6alerle tıezah\11 eder. 
Uzvi fonbiyoıdaıdaki IMnk huzur hi.si verir. 
Bar .-un mevcudiyeti ...-U,. ...... ei
tmce ha uzuv kötü ...... mtlemlftlr. Alft 
bir • imcW ifuetidir. ~ m-n1u '-
o.._..1en halde •tte deiiJlenlir. o..k ki, 
nliic:lwinden hudannm kuWi f_. Falea 
........ ..,. falan muhad ..... ifruluı 
,. ... .,.,. çok udlr A..w cütnlelerin tehey-

ylc bdıeti mübelaat ... Unt ~ 
DID =•-Ye melr•n ~I irtlhab iyi im,.. 
ldWe Yaka IMdmamütadır. Nmlderlnln mtaaa 
-.. aaaknweti ..,...... ücucl ....... 
...... bu halleri, ..bibiDia .,.... ...... 
aiır t.ir icra eder onu behlla kilaı Ne.icJe.. 
aa uzuvların öenkli inkitaf.r. temin edecek 
............... olan •t. beyük bir --
kanın Amili ol.caktır Zira. mz,t Puteur'Gn 
,..... oldaiunclan fazla olarak. ... ndüi ... 
nıclet ........... çolaltacaktır v....._. mfa ••sn pek tolt • 
....... Bilin ... tedir ki fula a,lf ..,a ,.. edl.... ..... &ı.ai..,... 
bndan olanlıu .....-kı evlenmeler. refahı. 

a Kl4ıa.,. unatldn Bn. ...... . 
tarafmdla balk lana1an .... d 

ao.so it• W•ına 1pc11er 
20.45 Tanp ft CM plb Dll"1* 
21. Cu -·b-
llM .... ltr 
21.50 • ..,. ..... ...,ti_ 
IUO 

22.45 

,.,... ... 1 
edllmlfllr. 

AIPALT lRIAATlı ilk lıltlftı 
pe uthı; IRf.at kap1mm uaullle lıllp
llnlcôtlr. PÜlt ba ,J01da .. ., ..... 
... ...... f..W Wırat ,.. ... 

~- ......... bu liltemlD '" Dide« ._....,..... ...... ldiJll 
NMll 1lıa yolda l 



~AYFA ~ 

Kapalı zarf usulü ile Eksiltme ilanı ı 

Nafıa BakanlığııH:an : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankaradii Yüksek Ziraat Enstitü

IÜ sahasında yatma ve calrşma binasrdır. Keşif bedeli Usul..IOO lira
dır. 

Z - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır· 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık i~leri genel :-;artnamesi 
d - Hususi şartname ve tarifname 
e - Vahidi fiat ve metraj taritnaınesi 
f - Elektrik kesfi ve şartnamesi 
g - Sıhhi tesisat kec:fi ve :.artnamesi ve kalorifer hakkında 

izahat istiyenlcr bu şartname ,;e evrakı 9 lira bedel mukabilinde 
yapı işleri umum müdürlügünden alabilirler: .... 

3 - Eksiltme 21-9·-935 tarihinde pazartesı gunu saat 16 da Na
fıa Vekaletinde Yapı İşleri Eksiltme komi yonu odasında yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilm_ek ~çin istenilen 10250 lir~ muv~k~~! 

teminat vermesi, Nafıa Vekaletınden alınmış yapı muteahhıtlıgı 
vesikası ~östermesi ve yaptığı buna benzer bir işin bedeli 100000 
liradan aşağı olmaması ve bizzat diplomalı n:ıimar veya mühendis 
olması veya hunlardan birile müştereken teklıf yapıp mukaveleyi 
birlikte imzalam.-sı lazımdır. 

6 - Teklif me'·tupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 
3 cil maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile eyice kapatrlmıs olması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul cdilme!7.. (720) 2-4134 

Kars Nafia l\lüdürlüğünden : 
l - Iğdırda muhacir iskanı i~in yapılacak olan ve beheri 591.23 

lirabk 236 adet evin 139.530.28 liralık keşif üı:erine insası pazarlık 
suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

! - Pazarlık 21.9.936 tarihine müsadi{ pazartesi giinü saat 14 de 
Kars Nafıa Müdürlüğünde toplancak olan komisyonca yaprlacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 10464,77 liradır. 
4 - Şartnameler, plan ve keşif 6.97 lira mukabilinde Kar& Nafıa 

müdürlüğünden alınabilir. Bu hususta .~a~~il~t al~ak istiyenler İ&tan
bul, Ankara, İzmir vilayetler• Nafıa mudurlukle~nde mevcut musad~ 
dak evrakı görebilirler. İstekliler muvakkat temınatlannı Nafıa Ve
kltetlnce musaddak ehliyetnameleri ve mall iktidarına dair vesaiki 
bahmil olarak bu günde pazarlığa istirak etmek Ü.ecre müracaatları 
ilin olunur. (1047) 2-4240 

Urfa Gümrük Muhafaza İkinci 
Tabıır Sabııalma Komisyonundan 

Muhammen Muvakkat 
Mikdarı &deli Teminatı İhaelnin 

Cinsi Kilo Lira K. Lira K. 
Buğday unu 219760 21564 00 1617 30 

Günü Tarihi saati Şekli 
Cuma 25-9-936 10 kapalı 

zarf 
Odıuı 843935 19470 00 1460 00 Cuma 25-9-936 16 .. ,. 

ı - Urfa gümrük muhafaza ikinci tabur ve talimgih erat. ve 
hayvanatı ihtiyacı için mukaveleye ba~lanaca~ olan. yukarda cms 
Ye miktarlarile ihalenin giin ve saatten ve eksıltmenın ,ekilleri ya· 
sdı Ud kalem madde eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı - Taliplerin prtname ve evsafını görmek Uzere. her zaman ta
bur karargihmda •tınalma komisyonuna mlllacaatlan. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek olanların Ticaret odasında!' ka
yıdı olduklarına dair veaika ibraz etmeleri ve muayyen saatınden 
bir aaat önce teklif mektuplumm ve teminat makbuzlarının veya 
banka mektuplarınm makbuz mukabilinde komisyona vermi• bu· 
lunmalan. 

4 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının 2490 aayılı ka· 
nana göre olması. 

S - Şartnameleri komisyondan parasız olarak alınabıteceği ilan 
.,ıunur. (110&) 2-4272 

Staj için Avrupaya gönderilecek 
memurlar hakkında ilan 

?tlaliye Vekaletinden: 
f. - Mesleki bilgilerini artırmak ve bir sene müddetle tahsil ve 

atajda bulunmak ü.ıere Avrupaya müsabaka ile maliye memuru 
gönderilecektir. 

Z. - İstiyenleriıı tu tartları haiz olmaları lbımdır: 
A En u iki senodenberi maliye memuru olmak (Namzetlik 

müddeti dahil). 
B) ikinci klnun 1936 da yaşı 32 den fazla otmamaıi. C, Sıyasal bilgiler okulu (mülkiye mektebi) hukuk fakültesi: 

ytibek ticaret ve ilrtıat mektebi veya bunlara muadil olmak ~r
\lyle ecnebi memleketlerdeki mekteplerin birinden mezun bulun
mak. 

D) Askerlik hh:metlni yapmı!J bulunmak (orta ehliyetnameyl 
hais veya ehliyetnameaia bulunmasından askerliği tecil edilenler 
de imtihana girebilirler.) 

3. - Müsabaka imtihanı mailye, iktısad ile, fransızca, almanca 
veya ingilizce lisanlarından birinden evvela tahrirt olarak Ankara 
ve fstanbulda, bunda muvaffak olanların şifahi imtihanları Anka
rada icra edilecektir. 

4. - lstiyenlerin mektep şehadetname ve nüfus hüviyet ve as
lierllk vesikaları, sicil cüzdanları veya bunların tasdikli suretle~ 
-ee dört foto~afla arzuhallerini 20. eylül. 1936 tarihine kadar Malı
ye Husuıi Kalem Müdürlüğüne göndermeleri lazımdır. (843) 

2-4279 

Betonarme köprü inşaa tr eksiltme ilam 

Nafıa Bakanlığından: 
İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamıt olan Zongul

dak Villyetinde Zonguldak • Devrek yolu üzerinde (26000) lira 
Jı:eıif bedeıti Devrek köprüsü inşaatı yeniden kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuıtur. Ekailtmeai 25-9-936 cuma günil saat 16 da 
Nafıa Vekileti şose ve köprUler reisliği eksiltme komisyonu oda· 
emda yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri di~er evrak (130) kurUf 
JnUkabilinde §Ole ve köprüler reisliğinden alınabileceği gibi isti
yenler bu ,artnameleri Zonguldak Nafıa MüdUrlüğUne müracaat 
ederek görebilirler. 

Muvakkat teminat (1950) liradır. Eksiltmeye girmek istiyenle
rin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları ve müteah· 
bit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle beraber bu işe 
girmediği takdirde asgari yirmi metre açıklığında Beton arme bir 
köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lhımdır. 

Teklif mektuplarının 25-9-936 cuma günil saat 15 şe kadar An
karada şose ve köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. (741) 2-4203 

ULUS 

Nafıa Bakanlığından: 
Kavın travers eksiltme ilanı • 

Aşağıda miktarları yazılı olan ceman 349870 adet normal, 3900 adet makaslık ve 1000 adet kopriiliık kayın travers 7t::. 
Eylül 936 perşembe gunii saat 10,30 dan itibaren ayrı ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf usulii ile eksiltme} e konulmuş 

Eksiltme Ankarada Bakanlık Mal7.cme Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. . t1arı ff 
İsteklilerin bütün partilere ait teklif mektuplarını a. agıdaki cetvelde hizalarında yazılı miktarda muvakkat ternınabe 

tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede çıkan talimatnameye göre Bakan lrktan alınmış vesika ile birlikte 17 cyliil 936 perşern 
9,30 a kadar Bak~nlık Malzeme Müdürlü güne vermele.ri lazımdır... . . _. . . ızeıııe 

Her partiye aıt şartname ve teferruatı cetvelde hızalarında gos terıldıgı bedel mukabılınde An karada Bakanlık :Ma 
ğünden alınabilir. 

PARTİLER 

Birinci parti 

İkinci 

Üçüncü 
Dördüncü 

Besinci 

Altıncı 

.. 

.. 

.. 

MİKTAR 
Noımal Makaslrk 
adet adet 
68970 1 170 

48500 

35300 
61600 

35100 

93400 

780 

390 
780 

195 

585 

Köprülük 
adet 

500 

500 

Muhammen 
bedeli 

Lira 
75343 

90495 

61570 
104760 

58695 

168290 

-kurus 
50 

Muvakkat Şartname 
teminat bedeli 
Lira - kc:. 
5017 18 

5774 75 

4328 50 
6488 

4684 75 

9664 50 

kuruş 

377 

452 

308 
524 

293 

841 

ormanı 111 Hendek kaıasın 

ormanı u ~ 
Kocaelinin l{aras p 
tinde Molla }{asal' 
Çamda~ı orınan1• .,.ıtl' 

708 75 Bedelsiz Kocaetinin l{and~; c:M 
de Koyunağılı 0 ~ 

Yedinci 7000 9450 

Hususi mukaveleli orman sahiple·i de kendi ormanlarında kesilmek üzere eksiltmeye iştirak edebilirler. (638) 

Cinsi 

Ekmek ı 
Zeytinyağı 
Koyun eti 
Sığıreti 
Sadeyağ 
Tuz 
Pirinç 
Soğan 
Kuru faaul 

Peynit 
Un 
Şeker 
Yumurtı 
Çay 
Zeytin 
Kater 
Limon 
Makartul 
Şehriy• 
Nohut 
trmik 
Pirinçunu 
Sirke 
Nişasta 
Bulgur 
Sahur: 
Soda 
Çivit 
Süt 
Yoğurt 
Sarımsak 
Patates 
Salça 
Taze kaba\ 
Havuç 
Domates 
Taze bamy 
Turp 
Lahna 
Pırasa 

Iıpanalt 
Patlıcan 
Yaprak 
Maydanoz 
Karabiber 
Taze faıulya 
Kereviz 
Kok kömürü 
Odun 

Au 

100,000 
4,300 

16,800 
ll ,400 
5,900 
2.100 
8,800 
7,900 
4,500 
4.750 
6.000 
9,000 

10,000 
ss 

1,ZOI 

1.050 
19.300 
2,500 

450 
l.350 

36@ 
185 

2,200 
lı<t 

600 
2,ı;50 

1.750 
1,750 
7.100 

lUOO 
350 

8.000 
750 

4.1<)() 
nrıo 

4.~ııo 

c;o 
1.000 
4.300 
6.000 
5.500 
7,000 

700 
5,000 
l,050 
2,300 
1,050 

40 
380.000 

Çoğ• 

i 45,000 Ka;. 
6,300 .. 

23,500 .. 

17,000 h 

7,500 ,, 
3,000 " 

11,200 " 
10,500 ,, 

5,800 ,, 
6,300 ,, 
8,500 ,, 

12,000 ,, 
137 ,000 tane 

125 Kg. 
1,900 ,, 

1,800 •• 
25,500 •J 

3,600 .. 
910 •• 

2.050 " 
575 " 
275 >' 

3,100 .. 
195 ,, 

1,000 •• 
3,500 ,, 

2,600 " 
2,600 ,. 

10,000 " 
16,500 .. 

540 ,, 
12,500 .. 
1,100 .. 
5,700 ., 
1.100 •• 
5,900 " 
1,200 .. 
1,700 ., 
6.500 ,, 

9.000 " 
8,000 ., 

10.200 ,, 
l,030 " 
6,800 " 
1,600 ,, 
3,200 " 
2,000 ,, 
60 Ton 

384,000 Kg. 

Edirne Kültür 

Ha,aratı öldQrmekden emin 

olmak için yalnız ve yeclne 

isteyiniz. Ve taklldlerlnl reddediniz. 

Fena ve te~in~iz haşarat öldürücü mavıler 
almakla paranızı beyhude yere israf etmeyi• 
niz ve FLIT'ın sahtelerınden sakımnız. Al-4 
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu va 
sıyah kusaktı asker resimli sarı tenekeler 
içerisinde sa t•Jdığını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mUhürlü olduğundan her türlü hty. 
Ceden fırldirler. Hakiki FLiT kullanıldıkcıa 
blıtün haşaratı öldurebillrstniz. 

/Jelikfl't"e u yanklaM FLiT tuu kıpıtıız. Ha. 
şurat, tozu temas Ildır ,ımeı derhal iiliirl"· 

Umumi HpH• : I , CllESl'llf, laıa ... I, Calala, YOJfffa Haıı t, 

Fiatı 
Krş. 

9,75 
52 
40 

tık 
teminat 

-32,Sô 
80,00 

9,00 
26,00 

4,00 
14,00 

32,00 
14,00 
26.00 
1,2~ 

300,00 
30,00 

60,00 
5,00 

25,00 
25,00 
10,00 

22.0C 
26,00 
16,00 
20,00 
18,00 
35,00 
12,00 
2,50 
7.00 

12.00 
35,00 
6.00 

20,00 
1,00 
5,00 
3,00 

12,50 
2,00 
ı.5o 

3.00 
3,00 
5,00 

20,00 
2,50 
5,00 
3,50 
7,00 

40,00 L. 
1.25 Krş 

1060 L. 

246 " 
705 " 
415 " 
450 ,. 

20 " 
218 " 

31,75 1 

61 " 
156 ,, 

89 " 
234 ,, 
128 " 
28 ,, 
43 " 

81 ,, 
g5 ,, 
67 ,, 
17 " 
14 ,, 
9 •• 
5 .. 

17 " 
3 ,, 

13 " 
92 ,, 

2 " 
7 ,, 

52 " 
l48 .. 
14 ., 

56 " 
16 ,, 

4 " 
4 .. 

13 ., 
11 " 
2 ,, 
7 " 

17 " 
16 ,, 
42 " 
ıs ,, 
13 " 
6 ,, 
8 ,, 

11 ,, 
195 " 
360 ,, 

Kırdırmanın 
Tarihi Saati Şekli Gün 
24/9/ 936 14 Kapalı perşembe 

,, ,, Açık ., 
., ,. Kapalı ,, 

" 
,, •• ,, 

" " ,, " 
•• .. Açık " 

,, " " ,, ,, " ., .. ,, ,, ,, 
.. .. ,, ., ,, 

" 
,, ,. ,, 

,, ,. ., ,, 
,, ,. ff u .. ,, .. " 
,, " tt ,, 

•• ,, ., u 

,, ,, ft ,. 

,, ,, ,, " 
,, " ,. ,, 
" 

,, ,, ,, 

" 
,, ., ,, 

" ,, •t u 

,, ,, n ,, 

,, ,. ,,. fJ 

" 
n ., ., 

" 
" ,, ,, .. " " ,, 

25/9/ 936 14 Açık cuma 

" 
,, ,, ,, 

,, 
" " 

" " .. " . 
" " .. ,, 

" " " 
" " .. " " " 
" 

,. " 
" ,, 
" " .. .. ,. 
,. " ., .. .. 
.. .. .. 
.. " 

.. 
,. ,. .. 
" .. " 
" " 
" .. " ,, " • " 

Direktörlüı!üden: 
Orta okulların mayıs 937 sonuna kadar ihtiyaçları olan cins ve mikdarları yukarda yazılı yiyecek ve 

yakacakları 4-9-936 dan itibaren eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmelere 24 ve 25-!)..936 perşembe ve cuma 
günleri saat 14 te İlbayhk konağı KUltllr Direktörlüğü dayrasında başlanacaktır. İsteklilerin 2490 sa· 
ydı kanunda yazılı şartlara göre hazırlıklarını yaparak belli günde komisyona gelmeleri ve şeraiti öğ· 
renmek Uzere de her gün Kültür Direktörlüğüne başvurmaları ilan olunur. (784) 2-4187 

Kiralık ~e 
ve 8'18 

DOKTOR...,~ 
En eski na;:::- fi 

bir zamanda _ ..tM ~ 
den çıkanr. 11: ~~ 

U munıt deJ>O' 8',-_ '
zuk eczanesi, b~ ~ 
nur, ciddı ve 111 

ilicıdır. 

Mubıısil' 
araJJJY°' ~ 

-~ .• ~. 
Ankaranın. i ıo ~~~ 

bir müessesesı ~f f.,ı'..Jt 
riye bihakkıtı "t 1 r~ 
be ihtiyaç va.r~ı ·~,.aı t' ' · 
sil derecelerııı:; ,."'1"!"
ri y le beraber ·f111eteri
kutusuna bildı 
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1 ASKERi F ABRIKALAR UMUM MODORLOOU 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

2500 Kİi O ÇELiK · " cinli 
Tahmin edilen bedeli (4950) lira olan ?'1karda ~~lma Ko

y zıh malzeme Askeri Fabrikalar Umu~ Mudurlur.4 de ntık ile 
rnıayonunca 14.9.936 tarihinde pazart:' t~.=yondan :::.Ur. Ta· 
'?ate .edilecektir. Şart?8me para(~;l 0) ı[a c25) kunıt" 2490 nu..,•· 
liplenn muvakkat temınat olan. . ra "ide mesldlr siln •e uatte 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerındeki veaaı 2--4235 
komisyona mürac:aatlan (820) 

MERIJCAN AYNA cıt 
11 KALEM 111 ADET .A kardı mikdarı ve cinai 

Tahmin edilen bedeli (4~) lıra olan ~UdUrliiğil Satın Alma 
yazılı malzeme Askeri Fabrıkalar -~~~ ... ,unu .. t 14 de açık 
komisyonunca 30-9-936 tari~incle ~.---- olarak koallen>n· 
euiltme il~ ihale edilecektır. ~ ";:"(s45) lira " 2490 
dan verilir. Taliplerin muvakkat tc.mdcı~~ 0 

aalkle ıneıkOr ,en •e 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerın ı ve a-4S07 
•atte komisyona ınuracutlarL (862) 

6000 KiLO DEMiR PERÇİN çıv,_t~l 
1300 KiLO BAJCIR PERÇJ,N ~!! :ukarda m11'""rı ve ci"ıi 

Tahmin edilen bedeli (2870) a 0 UdUrHlftl utın atma ko-
)'~zıh malzeme askeri fabrikalar ~~....-günü uat 14 de açık ek· 
nuıyonunca 1.10.1936 tarihinde pe.'"'....,.. 111 olttrak ıromlayoDdn 
•ittme ile ihale edilecektir. ş.rtname rra(215) lira (25) lrunıf ve 
•erilir. Taliplerin muvakkat temi~ ı° ~:C,elri ....ıırte me.ıdıGr ,an 
2490 numar:alı kanunun 2 ve S. ma e en ı-4• 
•e aaatte komisyona müracutlarL (161) 

MiLLi MUDAFAA VEKALETi 
3ATIN ALMA KOMlSYONU lLANLARl 

BtıJT ~--
Harbiye okulunda mevcucl _!~ ~~e =· m&ı•• ıtM 

lftir ettirilecektir. Tamir edil-· ~ _., 
IÖrillebilir. • M. M. V ..... abna 

Paıarbp 15 eylOI tH ..ıı .!~.!.~ ... ,.. ..... komiwtooda 
ko.da yaplacaktlr· ttteklller ....-- a-utl 
bulunrnaJan. (160) • t t,... ....... . 

·· ıl maıaeme toptan Hfahut ayrı a~ pa
Aplıcla aıı(kun cal: ~lılı lS-9-936 sah gunü aut 10 cladJt. 

ıarlıkla •tıa alına • tiacle-ıııl. -. v NUD alma 1scıa."8una 
bteklilu bellf ~ " .. <'Sil • 
celmeleri. it. ,_/ - .... -• 

11 Kalem gm JunlUI 
39 Çift ecnebi kitabı 
)4kale1D ..... , .. ....-

:=::ct:r ..... 1---4252 

Bl.wa 
........... Yabz'h ..... ~WMllr~ eW._,. 

Yapı: KaPt'" ..- fjJO.ılta 24 klU ..... ~fH! 
komnqtut· Her~'91111'11 ~- ,.,ıaı.ııt1•......ı 
je •e .-:~ ~ • 11itde4ir. lllr trc'netu • lira 47 
ıM-N6 ·- kler 2490 aayab ..... u ........ 
kunafUtl'· Bbiltme.::= aqaadarbk ........ 1..... alnı .... 
deJeriade lsW•===JL il. V. Mtm aJma llomDJOD- elllltlmt 
011111 ..... ,. • • (7st) J-tJ.24 
,... " Yütinde er. 

iLAN 
1 - Hepsin• biçilen ederi 8500 lira olan 000 metre urpn. 150 

O -- ....ıtil ipl ka-'· sarfla aJnenldlr· 
000 metre ıerci ve 150,00 m:ı;;;" ara~ ser-•....,_.. 
• 2 -~ = koaliaJcıaa.plZ 18' 

nn her rio,~...a.-eklerin ı.nmum a w s lall ~ 
3 - JMmiliye · , ..... :- k ilk teminatıanm teklif mektublari1Je 

yuı1ı belıclerlc 637,5 liralıs-9-936 lalı ı&nB IUt 11 elen en u bir .. 
=l~e.r.;ı. o~ lı.. JtO. na vermeleri (666) 2--4021 

Bit.ti lıla 
Tamirat: Genel Kurmay binaaında yapıl•: ~~t ~ pnna

kcımaattur· Ketlf tutarı (2383) Ura 52 :'lbaİeai· 11.9936 c.-
~pu.ali1Jt~ 'L'r:~.:r..:.1~~ Uta

0 

76 kunlftur. iıauuae-
~ ~ °" .,.,_,..., .. ~·mum 2 1. ctl ..Sdelerinde l1tenen 

ye "*"=~..;hl " ehli,.t ftllkalanm birlikte ola
=\I~...-•_.de JI. il. V. eatm alma komilJODllll8 ıeı. 
•inle~ {ile) 2-4305 

1 
'DKRfZ t.KVAZtJI SATIN"LllA KOMiSYONUN:~ 

cial& )likdarı Tabmla becltll teminatı 
kilo Lira Kt. Ur Kr. 

:.-~- 91725 29617 • _=:-" 1uu 5741 ao •ı to 
• i 5000 2000 00 
.. oyun et 37151 70 

? Jat dle tabmln ecllleta Welterl "_.. 

Yakut temblab ı olan llç kalem 'pa1'~~ ... ~:..:;1: ~=:;:!• 
hine tJ lllf' ""'""i IUt 11 ele lrf ~a u.uuJ • raı ıyaa .. - ulıabilin4 komisyondan ber sin ftdllr. 
Sartmmesi 117 kurUt • • eallralarla teklifi llaYl kapa-
iateklllerln. 2490 .,.ı. anu~da :~une adar KaaamPt• '""' 
lı nafr ltelli san;;!&;--r.ennelerl (1140) ı-4315 
ıanan ~zon .::z::;:;;.ı~ • _ 

Dili t.EV ~ ALllA KOlllSYONUtfDAlf: 
~ahınin edilen tıldeli •1H50" lira olaa "25008" kilo=. :: 

29 - eylOI • "6 tariblae raıtlıyan •la ı&nl llat IS de 

uıallyle abnacalrtsr· tı "1443" lira "75" lmnlf ohap fU1D8llllll ko-
Munlrkat temlDa rilit 

miavoadan laer güa ~ kve uıuİa ,..w wailralarla telrllft hm 
tateldilerin. l490 sayı 1 an blr 1Ut ene1iM ka lar Kwm.,.. 

kapah ıarfı belli s8D ".!8~ıına ....,ıerı. (1141) 1-4Sl4 
.-da bulunan Jromliyon .,...-n 1 

ULUS 

Bandınna Malmüdürlöğünden:ı 
2t • teaUDU• • 936 tarihinden itibaren mik4Jedeye konulan 20 • 

.. UltOI • 136 dan 31 • •fmtıoa - 936 tarihine Mlar on rOa müddetle 
temdid edılen Ye tahp çıkmayan 30 bin lira bedel mubammenll 
Manyas plilniin 3 aenelilr mim miri ve balık avlama lrhalrlu Utlu 
nunı 30 - eylul • 936 günü saat 15 de ihalesi yapılm k Urere bir ay 
milddetle puadıiı konulmuftUI. tıln olunur. (816) 2-4325 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLlGt 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARl 

1 - Apf ıda yerleri mikdar ve muftlrlıat teminatları yuıb )'U• 
laflarm 20 atuatoı '36 yapılan ekaittmealnde verilen fiatlar korca 
pahalı g6ril1dUfOndcn yeniden ebiltmetl 25 eyUll 936 cuma ıtınU 
aut 16 da lzmitte tllmen bınuındüi utsa alma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

2 - latekhler prtıuımnini her &Un komisyonda görebilirler. 
3 - btekhler belli &ün we aaatinde lraDUDWl iatediii belıelır· 

le komisyona plmelcrı 
Yerleri Mlktan Tutarı 
lzmit 44500 2091 50 

MuY&kkat teminatı 
157 16 

Adapuarı 29000 1444 20 
Tuzla 227000 11009 50 
Geble 190000 9424 00 

JOI 31 
125 71 

'°' ., - -
1791 70 

(778) 2--4185 
23H9 ıo 

!LAN '-" L-

1 - Manisa merlcezindekl tUmenın ha,..alan ~•n -palı zarflı 
münanuya konulan 590 ton..,.,. ihale &Un" istekli çılanadılın· 
dan Z490 uyılı kanunun 40 mcı meddeai mucibince bir ay aarfmda 
puarlıklı atmmak U.ue milnabuaı usatıJmıttır. 

2 - ŞartnaaneU llanl• ukerl aatın .ı.a lıGIDiıyoaanda her atın 
ı&rillebilir. 

3 _ tJWni 21 eylil 936 paıarteai pi eaat 16 da llıai•da ... 
kert eatm alma lromiaJonancla ya,.ı.cütı!· 

4 - 11..-ırat teminatı 1770 lira olap llella ldloeuaaa mubam-
_. ... B 4 kmllft\ll'. 
ı- Jllılldiler ticaret odıaıada ....-,yet olddklanna dair ftailra 

ıın manllat teminattan ile bitlikte belll sla " .. tte lromia7ona 
111UncMt edeceklerdir. (709) Z"'-4090 

iLAN 
Mflttan 
Kilo 

Cinll 

Padsan 5 oo 
Bamya 600 
Doı-lılr biber 600 
Patatn I UO 

TaWI 
ura ini 

11' 
90 
60 

56 -
lllr teminab 
Lıra luı 
,. 47 

6 75 
4 50 

43 2() 
sa oo 

Domate• eeoo 
K 

h.. .... 216 16 20 
una '°•- .. 5 IO 
~~ ~ - n oo 
Tuc Grim MOO ~ ...... ...__ karda 

l - Garnbon ıntmm lhtl,_-' ...- ..._,.,. JU 
du "mlktarlan ,...ıı •• 14. ~ • ı• puartal Cini ... t 
.. ...,._ ,..ari!lrla al••calll•n '*~ ~ .-üate-
lerl Ue ..... ı.nu- Amldlll .............. _ lmele-
rt. (117) 11-A 3 ... . 

AJıtehltdeld Jntaatm .... ~ oı- 115 b1a kilo una tea:• 
'1f edl1eD oa bir lnanlf yemi -.. ...... flM püah ~ ...... - ........ ay~,. ...,. tllralaJmlf" ilk ,. 
sarllt ıs+tll llh ılnl _, • ~· Un• tutan 
16830 Ura olup ilk teminatı 126.\ Uridır. lstekHlerin Konva kor ... 
tm alına komisyonuna cclmelerl. (171) 2--431% 

iLAN 
543 bin kilo unun lteher kilcmma teklif edilen on lnmq seksen 

1tet -tim flat pUala ~en 7 • eylGI • 936 dan itibaren bir 
., iCWe puarlıla bnalrahmftar. blı ....... 15. e,ltl ....... 
&lıdl .. t oa 1lirde yapıllıcaldlr Una...._. 4"5' lira olap 
IDima 4747 liradır. lateklu.ia lton,a kor utıa alma koa119J-
ıelmeleri. (170) iLAN 3-4Sll 

• 154000 lrilo lramnan unaa• lteber kiloauna teklif edil._ il ill
ruı 50 santim fiat pabab s&GlclqlbMieG M-936 dan itibaren bir •1 
içinde puarbla bırakı1m'1b1· ilk paarblt 15-9-936 aa1ı silnll llllt 
15 de yapılacaktır. Unun tatarı 151• Ura olup teminatı mtlftklra· 
teli ı 179 liradır. lmldlım- ltonJ& ._ •tan alım komlqonunı 
plmcleri. (869) tLAM 2-4310 

1 _ Cebeci •lierl bastmainde 1,aptmlacak olan 50 adet ıh.-p 
masa 29-9-936 tarihine mUudif •b Al ... t on bette puarlılda 
alınacaktır. 

2 - Kqfi 600 lira ola., ..-Jrlra• tıealinab 45 liradır. Şartname 
w llqfini ıönDek isti~ bn sin Aıalrara L•. Amlrllli aatm aJ. .. .....,. .... ~. 

3 - tateklllerin tıemlna~~ makbuaları ile Anbta ı.. 
nsma lmitllli atm .-_,, .. n,.. ıeı..ım. (114) a 4121 

iLAN 
ı - 'Kar lntaltnllll btr ltdk 700000 ldlo 11naa taHlll nhut e~ 

........ ıJ.MJI .... ~ .... - talik fllilelf*h:, ......... 
m '"4ell _. Ura ws it ttem ... b 446S liradır. latelrlDetln 
Di,....lrir - aatm ...... 'fij., .. plmeletl. <•> a 4309 

ı - Pmaıbiurın 7'4 ton ,.....1 IOO tıon ..,... Alpalluaua teO 
toa odunu ekailuneye 1&oauımuttur. 

2 - ihaleleri kapalı .-fi• Jap•lacaktır. 
ı - Pmarbiaar JulafmM bedeli 44&40, arpurnan 90000 Alpullu 

odunmaaa 18240 Uraıdır· 
4 - lhaleletl 28 • qlel tJ6 puartesl "'81 uat 15, 16 da Viff. 

de ,....ıacakbr. 
S - Yulafın ilk peyi JJ41. _~"' ilk peyi 2250. CMlamm ilk ,.. 

yl 1361 liradır. TUmeD --~~· )'abnlarak alınacak makbu
la lamiaYoll9 ftktlnde 1Mlrtup..nnı •enneli4irlet. 

6 - ......,. her ıBa Tin •tm al• lromaiyonunda ıaraıe-
llr (185) 2-4324 

(Libre de uite) 
Belle aıtuatiaD ceatrale • '16'trW" a cu: complltlmtat 

meubW uat_... ele calaiae. lenica de tabla, maclılae a coactn. 
flfai ......... ete iad• 

Bciue ı ruı.us eaua 1e- .No •• 

IAYFA 1 

Mefru~ Apartıman 
(Derhal devredilecektir) 

Mrekezi bir mevkide: elektrik ve pa ~ tetnamen mobihnıh -"t• 
fak edevatı, 90fra takımları, dildf maldnul, frijider radio e .. 
dahil. • -· 

'Jlus Gazetesi No ..... a yaaılmuı 

faza 

1 - AakcrletıneYen muhıfaaı me"'ur1•r• k'n 1~ .. ,,,... ,.... ... 
fua elbisesinin 5.10.1936 puarteai atnU ~t 15 de lrapab .... •• 
e.kailtme.ı yapılacübr. 

2 - Taıınlanaa tutan 17400 liradır. 
3 - $artnamc " enaf " ömek komltyqndadır, t'iiril1~biU". 
4 - latelrllleT ısos liralık ilk teminatlar~• tellllf 11111ıtu .. • .. riy. 

le birlikte uat 14 de komlqona wrmeleii. (1086) 3-4316 

Betonarme köprü intaatt ekalltine ilAnl 

Sinop Wlafftlnde .._, • A,_- ,..a. ... d.aclt (lla.t Hra 
ketlf bedelli S-.... ld5prlll l•r twa--...ı w1 .....ıu. .ı.n .. 
meal 26.1.1936 aab ..... ..a it da lfaf• '9llllletl to. w Wflllel 
nlalili ebiltml .....,_u odllaMla J8fdlcUtn'. 

Bbiltme prtnamnl '" buM mütıefenıl nıU 157.S 1nan1t .... 
kabilinde fC* n klpriller nlaUliadea abelblllr • 

Mu.ak.kat temiDllt (UQ,50) liradır. Dailameyı sltmek lltlJeD4 
leria nmal aa-tenln S297 •yıla nD ......... çıkan tallmamu.Jt 
tnfU... mUteahhltUk ehliyet Yftllraaını 111.ls olmalan " Wuat 
milbendta olmadıklara •eya bir mtıhendille benber ba ... ,.,_. 
dikleri takdirde llaprf 10 metre açıklı .. bttıonanne Wr .._. 
,.,.... olduklarına dair walkl lbru etıliiliif ._..,. --r-; 

Teklif melrtuplannın 29.t.lhl 1811 ıtWll • dl e Wil' A~trlli 
ra4a loee " lr8priller nillllhM ftrilmlll c· <•> ~ ... 

Şartnuneaine 16re Kanma itle IO lM ti \OD lııelllmlt 
te odunu puarlılr 1UNt111e l8tlD alm•lltlr. ~ 11&1• 
akçeli ile blrHlm il eylUI ltH cama slblf~ il de CJeM1 .,... 
... mabaMbealne mtlnıaat etmeleri. a 1111 

ZAYi 

Oakldar llütellt Orta _.. 
tebindta ...... oldaftm (12.2. 
9S5) tarih -.. (278) No. la naldl 
•etllıreanı kaybettim. Y9Dlaial 
alacalnndm blkml 01-dıltm 
ilin ederim. 

Naci otlu Nuri 
a 4IOO 

.&.. .......... .. 
' 
..... ~ ........ - uı---.~ 

't. ·------~-~ 
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Plan l\.oıtyaları 17 Ağustosdan itibaı·en l\letro kare~ 50 l{uruşa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 __,/ 
~-------_..,.~~~~ ......... ~~~ ........ ~~~~~~~~~~~!!!!!!!m!~'e!!!!!!~!I!!!!!!!~"!!!!!!!!!~~~~~~~~~----- 1 

Evliaf Umum ~lüdürlüğünde~· 
Şehir Bahçesi Sinemasında 

Bu aksam saat 9.15 de 

l{t lf: .-. 1( Al.,BAY ,, 
Shirley Temle 

Gelecek film: 

NiNON 

Mali bir miiessese için 
İngilizce, Almanca, lisanl~r~ndan ~iri~i veya he~ ikisi· 

ni mükemmelen tercüme edebılır makme ıle yazar bır Bay 
veya Bayana ihtiyaç vardYr. Muvazzah adreslerini 196 
posta kutusuna bildirmeleri. 2--4256 
.............. ~.~· ......... ~ .... ~ ..... ~,. :.; ~ Y. :.; Y. :.: :.: • • :." Y. ~ ~ ~ ~ :....._~ ..... 6 ... 6 ..... ~--~ .... ~ .... ~..... ;.a; ~ :.. ;,,a: .: .... 4lıırı.'. ....-:' ...-: ~:..;: :.:' ~ :.a: ~ 1 1 

•• 1 

~ Tarih ve CoğTaf va Oğretmeni aranıyor 1 
: TA. SU A iEI 1 (AN 1 OI~EJi {~ 

DlREKTÖRLÜGÜNDEN: ~, 
Tam devreli lise derecesinde olan Kolejimize tarih ve co~- 1 

rafya ögretmeni lazmdır. !!randan evsafı haiz olanlar Ko1ej I\ 
~ idaresine, yahut Finc.a?cılar Yokuşunda Amerilmn Bord Uc- ~~ 

yetine müracaat ed.bılırler. 2-4255 ~~ 
."::.ııııı:Y.:.;:W::.,.'Y.~'.9.:-.A::"P:.:._.Y.;A:Y.~~ :.:;a,;T.:.;'Y.;~'."P.A:~ ~.~A~~ 

lur {]areli rafıa l\f .. düı·lüğünclen: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 
Kapalı zarf usuliyle yapılan ebil~eye t~lip zuhur etmcd.iğin· 

den bu defa yeniden kapalı zarf usulıyle eks~l~eye konulan. ı~ E~ 
dirne • İstanbul yolunun Babaeski kazası dahılınde 42 + 320 ıkıncı 
kilometredeki betonarme olarak yaptırılacak köprü olup inşaat ke· 
pf bedeli (10696) lira 87 kuruştur. 

Bu işe aid şartname ve evrakı fenniye şunlardır: 
A • Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi, . 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kllrgir ınşaata dair fenni şart

name, 
E - Hususi şartname (Bayındırlık bakanlığı tarafından in a edi

lecek betonarme büyük köprüler hakkındaki fenni şartname) 
F • Keşif cetveli 
O • Proje, grafik 

İstekliler bu şartname ve evrakı fenniyeyi (53) kuru~ mukabi
linde Kırklareli Nafıa dairesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 14 eylül 936 pazartesi günü saat 16 da Kırklareli 
Nafıa müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (803) lira muvak· 
kat teminat vermesi ve bundan başka 1.6.936 tarihinden sonra Na
fıa vekliletindcn alınmı ehliyet vesikası, 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikları ibraz etmesi lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Nafıa diresine getirilerek eksiltme komis
yon• reisliğine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta ıle gönde· 
rilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. (633) 

2-3981 

1 ' 

Çaııkayada Hariciye köşkünde yaptırılacak çamaşırhane ıçın 
28.8.936 tarihinde yapılan eksiltmiye talip zuhur etmedigintıen 
18.9.936 tarihi!le müsadif olan cuma günü saat 16 da pazarlık sure
tiyle ihale edilmek üzere talik edilmiştir. 

Ke§ifnamede yeniden yapılan tadilatı talipler Vekalet Levazım 
MüdürlUğüne müracaat ederek görebilirler. (759) 2-4157 

Pazarlıkla eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
ı - 3-9-936 günü ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile ek· 

ittmeye konulmuş olan Ankarada Cebecide Musiki Muallim mek~ 
tebine ilave olarak yapılacak çalışma odaları ve jimnastikhane in
~tına iı:;tekli çıkmamış olmasından ötürü yeniden aynı şartlarla 
ve pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme sartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hususi şartname (fenni şartname) 
E - Keşif cetveli 
F - Proje 
tstlyenler bu şartnameleri ve evrakı 122 kuru§ muk'abilinde Ya· 

pı lş:eri U. Müdürlüğünden alabilir. 
3 - Eksiltme pazarlık suretiyle ve 25-9-936 tarihine müsadif 

cuma günü saat 16 da ekıiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1835 liralık muvali· 

liat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesindeki evsaf r haiz olması 
ve bundan başka bu bUyüklükte bir yapıyı yapabileceğine dair Na· 
fıa Vetraletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası almıs bulun· 
ması llh:ımdır. ' 

S - İstenilen vesikalarm 3 cü maddede yazılı saatten bir saat 
:evveline kadar komisyon reisliğine verilmesi liarttır. (775) 2-4202 

Denizli Orman Direk.törlüğünden: 
l - Denizli İlinde Acıbayam İlçesinde hudutları şartnamede 

yazılı Bozdağ Devlet Onnanından No. lanmış ve ölçülmüş (6616) 
IU. muadil (4797) adet No. h devrik çam ağacr yirmi bir gün müd· 
detle artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 16·9-936 çarşamba günü saat on be~te kapalı zarf 
usulile Denizli Orman Direktörlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mik.ib muhammen bedeli (235) 
lı:arUJtur. 

4 - Muvakkat teminat (1167) liradır. 
5 - Şartname ve mukavele projesini görmeli istiyenlerin bu 

mUddet içinde her gün Orman Müdürlüğüne ve Ankarada Orman 
Umua Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (658) 2-4017, 

rürkiye Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğünden: 

Bankalar caddesinde küçük Anadolu hanı namile maruf ve ha
len ,._,o .. anpalas ünvanı altında otel olarak işletilen bina ile elyevm 
Burla Biraderlerin is.gal ettiği mağaza 1 T. evvel 1936 tarihinden 
itibaren kiraya verilecektir. 

Talip olanların bu hususta daha fazla izahat almak üzere her 
giin Müdürlüğümüz kredi servisine ve 20 eylUl 1936 tarihinde saac 

14 de Müzayedeye iştirak etmek üzere Müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri ilan olunur. 2-4172 

Anliara Valiliğinden : 
Bedeli keşfi 634 lirad;ın ibaret bulunan Mimarkemal okulu bi

nas nın tamir işi bir ay müddetle pazarlığa konulmustur. 
İsteklilerin ".artnamesinde ve artırma. eksiltme kanununda ya

zılı vesaikJe birlikte her pazartesi, perşembe, günleri saat 16 da 
daimi encümene müracaatları (873) 2-4295 

Divanı l\iuhasellat 
aşk~anlı~ıııc an : 

Seydi.jielıir malmüdürlüğünün 932 yılı idare hesabının Divanı 
muhasebatça tetkik ve muhakeme neticesinde 137 lira 23 kuru
şun münferiden ve 4 lira 60 kurusun da varidat katibi Ahmet ile 
müştereken muhasip sıfatile kendisinden tahsiline hüküm olunan 
462 sayılı ilamın malmüdürü Necmettinin ikametgah adresinin ma
lfım olmaması hasebile tebliğ edilemediğinden hukuku usul muha
kemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

İşbu ilan 11.9.936 tarihinde Divanı muhasebat medhalindeki lev-
haya asıldı. (872) 2-4294 

inlıisarlar Umum 1\1 üdürlüğünden: 
1 - ~artname ve projesi mucibince 45816 lira 32 kuruş muham

men keşif bedelli Paşabahçe fabrika: ında yapılacak betonarme iske
le ve rıhtım inşaati kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26/ IX/1936 tarihine rastlayan cumartesi günü sa
at 11 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (3437) liradır. 
4 - İsteklilerin, eksiltmeye girebilmeleri için ihale gününden en 

az iki gün evvel inhisarlar umum müdürlüğü müskirat fabrikalar ş:.ı
besine müracaat edip bu gibi rıhtım ve köprü işlerini muvaffakiyet1e 
yaptıklarına dair vesikalarını ibraz ederek ayrıca vesika almaları la
zımdır. 

5 - Bu ise aid sartname ve projeler 2?.9 kuruş mukabilinde.Ka
bata~da levaz.ım ve inübayaat subesinden her gün alınabilir. 

6 - Teklife aid kapalı zarflar ihale günü en ger. S?at tam ona ka· 
dar adı ?ecen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilnıi" ol· 
malıdır. (1149) Z-4Z9l5 

Harita Genel Direk.törlüğünden : 
l - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış Harita Genel Direktörlüğü 

kıta erleri için a§ağıda yazılı giyecek açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2- Seraiti anlamak için hergün ve eksiltmeye girecek1erin de 
yazılı gün ve saatlerde muvakkat teminat makbuzlariı; Cebecide 
Harita Gn. Drk. lüğü satın alma komisyonuna gelmelerı. 

Muhammen 
bedeli 
Lira Cin~i 
1680 Kaput 
975 Çamaşır 

3çı10 Potin 
475 Çorap 

Muvakkat T. 
Mikdarı 
210 at1et 
650 takım 

786 çift 
1900 çift 

(865) 

Lira krş. Elrniltme tarihi günu c;"'at 
121 00 28.9.936 pazartesi J O 

73 00 28.9.936 " 1 ı 
204 7S 2R.9.936 ,. 14 

35 63 28.9m6 ıs 
?-4292 

VaJ• 
Akarın nevi Me'lkii Akar No: eh:net 
Depo olarak han Koyun pazarı 37 / 39 l'Y1 ~ilJ,13t 
Depo olarak furun Koyunpazarı 43/16~ iratanııı' 
Yukarda yazdı vakıf akarlar açık artırma ıle k . be' 

rılmış ise de istekli çıkmadığından artırma müdde~jr. tstt 
uzatılmıştır. İhale 15.9.936 sah günü saat on beş!e·ıan olııl' 
vakıf apartrmanda varidat müdürlüğüne gelmelerı ;_.;z93 

(866) 

M. M. V. den: 
ıırbi~C O 

ı - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer ~lan ~·ksek o 
gilizce, Fransızca, Almanca oğretmenliklerıne Y~l jleriıt1 

öğretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve ~1 ~ınacs~1 

iki İngilizce bir Almanca, üç Fransızca öğretmen• a 4 il~ S 
2 - Bu öğretmenlik!erin ücreti ders saatı başına ser"ı:i 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bOl1 dıl~Ja 

fus kfiğıdı; askerlik vesikası; üçer foto~rafı ve ~~tu~nk•" 
muriyetleri gösterir hal tercümesi; ve bir istida 1 ~iırscJ!1 

M. v. ne tstanbulda Pangaltıda Harbiye okulu J{. 2veyıal sarih adres yazmaları lazımdır. Müracaatlar en ge:~z 
kadar yapılmalıdır. (561) 2-3 

Erzurum Valiliğ. de ı : 
Kapalı zarf usulile e~{siltrr.~ n 

31 Agustos 936 pazartesi günü ihalesi yapıla.c \ıer h 
muaılim mektebi ikmali inşaatı kanuni bazı eksı~h .. 111111 r 
gün müddetle temdit ve yeniden ilanına ltlzuın goru lliı11 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum erk~ k ın118 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli (242671) lira (48) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname.er ve evrak şunlardır: 
A - Eksıltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
t: - Bayındırlık genel şartnamesi 
D - İnşaata aid fenni şartname 
E - Keşif cetveli 
F - Proje ın ım 
Talipler projeyi bayındırlık bakanlığında. Erzuru raJcı tll1

1 müdürlüğünde gcirebilirler. İstekliler şartname ve f ~ ıı'udiJ 
lira 10 kuruş mukabilinde ilan mahalleri bayındır 1 ı 
den a]abilirler. s de er 

3 - Eksiltme 21 eyhil 936 pazartesi günü saat l 
Kültür Direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. ıJJ 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 

liri! tn11 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13.38 ıarı ltl1 

teminat veırmesi ve bundan başka aşağıdaki vesıka 
göstermeleri lazımdır. 

A - 1936 yılına aid ticaret odası vesikası r bİCI fıra 
B - Bayındırlık bakanlığından en aşagı yüz el 1 t ti 

nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika. atten b1
, 1 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı ~a esine ı71 
evveline kadar Erzurum Kültür Direktörlüğün d~ı~ de \ft11d 
rek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka.~ı~ın cil '1'31e ı 
tir. Posta Ue gönderilecek mektupların nihayet u~iloınıtf1lll 1

1 yazılı saate kadar gelmi~ olması ve dış zarfın mühur
1 

r ıcabı.I 
ce kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikıne e 
mez. (841) 2-4261 o1 j\tJ' 
JandarmaGenelKomutanlıJ 11 : 

liara Satınalma Komisyonuıı ıı 
oriıld c 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat baha1~1rıalı~ 
den (163,000) metre yazlık elbiselik kumaş pazarlıkla 

1 ·ı~ tır. 'l'rı 1 • 
2 - Metresi (52) kuruş tahmin edilen yazlık kuın~ıartıt1 

natı (5488)lira, Şartnamesi bedeli (424) kuruş olup P ~ ı 
936 perşembe günü saat (11) yapılacaktır. .. 

11 
girftle6,ıı~ 

3 - Şartnamesi komisyondan alınabilir. Pazarhı'f111 ve>ıı 
yenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk teminat makbU:ına1ıır1• 
:nektubları ile belli gün ve saatinde komisyona baş ~O / 

(266) z--4~ 

Harita Genel Direktörlügu...,··ııden: t~ 
'it 

ı - Şartnameleri ayrı, ayrı yapılmış Harta 'Genel Drk. lüğu için asağrda muhammen fjatlıı'' ~e Çocuk Doktoru 

Dr. Samih Ulus 
Ankara doğum ve çocuk 

bakım evi 
çocuk mütehassısı 

Adliye sarayı caddesi Altan 
sokak Ortaç apartımanı, 

Telefon: 3951 

Her gün üçten •onra ha•
talarını kabul eder. ...,, 

IG.rahli Daire 
Bankalar caddesi. Tütün in• 

hisarı yanında Doktor Salahi a
partımanı. Beş oda. Elektrik 
Havagazr. Banyo. Mutbah 

Telefon: 1490 -
İçindekilçre nıüıacaat 

2-4321 

Kiralık Ev 
Yenişehirde İsmet İnönü 

caddesinde 47 numaralı beş oda· 
it ev kiralıktır. 2689 numaraya 
telefon edilmesi 2-'-4288 

lmtiyu sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MüdürU 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

siltme gün ve saatları yazılı yiyecek ve yakacak açık eksiltme ile satın alınacaktır.. :ı-ıartıı 
2 - Şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltme ye gireceklerin de vaktında Cebecıde ~ 

Direktörlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. .. u 
Muhammen bedel Mikdarı Teminatı. M. Eksiltme tarihi guıı ıO 
Lira. Kuruş. C t N S t Ki1o Lira. Kuruş rtesl JI 

4500 00 Kok kömürü 150 ton 337 50 26-9-936 v cuınıı ,,'' Azı• 
4905 00 • Sade yağı 5450 kilo 367 88 26-9-936 s./' 

(SOS) 

Marmara Üssü Bahri 
(1ııı1: 

satmalma Jiomfsyonllll 
Tahmini ,ı•~ 

Bbedeli M. Teminatı Eksiltme ~ksılttı>C ve ıl 
Cinsi Kilosu Lira ku. Lira ku. Şekli gün ı4 

Pirinç 50.000 12500 00 937 50 Kapalı zarfla 2+9-936 ı6 
Sade yaY,ı 25.000 21250 00 1593 75 ,. ,, ,. ,, " ıt 
Kuru üzüm 10.000 1800 00 135 00 Açık eksiltme .. .. '' ı6 
Zeytin tanesi 25.000 6250 00 468 75 Kapalı zarfla 25-9·936 14 p 
Zeytin yağı 8.000 4400 00 330 00 Açık eksiltme ., ,, '' lll~f(' 
Sabun 25.000 8750 00 656 25 Kapalı zarfla ,, ,, '' l lllıJ ;ır ... 

1 
Yukarda cinsi ve miktarları yazılı 6 kalem erza kın şartnamelerine göre eksiltrnelerıtııcııtc.tı~· ıf' 

gösterilen tarihte lzmitte Tersane Kapısında Üssü Bahri Satınalma Komisyonunda yaPıgelerı~, 
nameleri komisyondan bedelsiz alınabilir. İsteklilerin teklif mektuplarını ve kanuni be z-4Z 
giJn ve saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri. (802) 

YENi SiNEMA 
BU GECE 

AŞK SENFONiSi 
ChaTles Boyer • Katherine Hepburn 

GONDOZ lKI FiLM 
1 - AŞK SENFONiSi 2 - CURÜM ve CEZA 
Ayrıca : 

936 BERLIN OLIMPIY ADLARI ve S. M. Vlll. EDVRAD'ııı 
lstanbula gelişi. 


