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Hazmcdilcmiyen ftlim: 

Gazetenin biri, ilmi tetkikler yapmak için bakırdan bir küre içine gi
rerek deniz altına inen bir alimin büyük bir canavar tarafından yutuldu
ğunu, sonra, bin güçlükle, deniz yüzüne çıkarılan canavarın bu küreyi 
hazmcdemiyerek dışarıya çıkardığını yazıyor. 

Peygamber Yunüs kıssasının tckrarlandığrndan bahsedecek değiliz. 
Bu vakanrn bize hatırlattığı şey başkadır: 
Biz, yalnız "ilim .. denilen nesnenin kolay kolay hazmedilemediğini sa

nırdık; elemek ki aliw,, in ha~mi ıüçmiiş. 

Kaılmlaı· vt: , rkt•!der: 

Tramvayda, otobüste, vapurda ve 

diğer umumi nakil vasıtalarında er

keklerin kadınlara yer vermemesini 

erkeklerin kadınları artık kendile

riyle müsavi saydıklarına hükme

denler çoktur. Acaba hakikat böy
le midirl 

Yandaki resme bakınız ve hük
münüzü veriniz. 

1 nsanlarm nezaketi veya neza

ketsizliği, bazı zaman/ar, büsbütün 

başlra sebeblere bağlıdır. Ve, bu se

beblerde nezaketsizlik veya nezaket 

e~ri aramağa da, bilmeyiz, lüzum 
var mıdır? 

Bir ~pikcrin neleri bilme~i isteniyor? 

Britanyanın B.B.C. radyo istasyonu bir ~piker aramaktadır. Bu spikere 
yılda 400 İngiliz lirası maaı verilecektir. 

Türk parası ile ayda iki yü% lirayı biraz geçen bu maaş mulcabilinde 
spikerden Mler bilmesin:, ne kabiliyetler göstermesini istediklerini bili· 
yor musunuz? 

Bir defa, İngilizceden başka lransızca, almanca, İtalyanca ve çince oku
ması ve konuşması şarttır. Ondan sonra, sesinin güzel ve radyofonik ol
ması; musikiden, edebiyattan ve sahneden anlaması,· ve nihayet bütün dün
ya ~adyo istasyonlarının programlarını bilmesi lizımdır. 

B. B . C. istasyonu :Jpiker bulabilecek mi? demeyinfa; dünyada • eski 
tabirle hezarlen - ne insanlar vardır! 

('.elikten yapılan diııler :_ 

Şimdiye kadar altın ve platinden yapılan dişlerimı'zi yakında çelilcten 
ve 'aha doğrusu, kromnilı.elden yaptırabileceğiz. 

1920 de Dr. Havptmayer admda bir alman diş hekimi, paslanmayan çe
likten yapılmış dişin patentasını almıştı. 

Bunun üzerine Krup müessesesi hususi laboratuvarlarında bu patenta

ya giJre çelikten dişler yapmağa başladı ve alman diş hekimi de diş, çene 

yabud köprü yapmak isteyince, müşterisinin ölçülerini bu laboratuvara 

gönderirdi. Fakat çelikten dişçi malzemesi yapmak güç, bu tarz pratik 

de değildi. Her hekim kendi laboratuvarında çalışmak istiyordu. 

Viyanalr bir dişçi yeni bir bfilte bulunarak bu güçlükleri ortadan kal· 
dırmıştır. 

Bu at, hiç zahmetsiz bir tarzda kromnilıelden diş imal edecek bir alet 
icad etmiştir. 

Kromnilı.el difler altın ve plitine göre yüzde '10 daha ucuz olduğu gibi, 
daha dayanıklı ve elverişlidir. 

Dişlerimizi çelikten vaDtırdıktan sonra "demir leblebi,, çiinemeğe sıra 
ıelir mi acaba? 
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- Büyü.k Millet Meclisi Baş kumandana Gazi un· 

vanı ıle Müşür rütbesini verdi (921 ). 

- Baıvekil İsmet İnönii Sofya seyahatine çıktı· 
lar (933). 

Günetin doğmaıı 5,44 tü (93'4). T 
- Orta Anadoluda ııcaklık sıfırdan a•agvı düş- ı 

" batması 18,14 - Türk Tarih Kurumunun İzmir gezisi (935). 
• - - ............................................... ı..... ______ _ 

- .................................. . 
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ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Yabancı dil mektebi 
şimdilik kaldı 

İstanbul, 18 - Yabancı dil mektebi 
hakkında yapılan tetkikler neticesinde 
liselerde ecnebi dil tedrisatında yapı

lacak tadilatın tesbitine kadar kalması 
ve ders saatlerinin fakülte ders saatle· 
rine göre tanzimi kararlaştırılmıştır. 

~ aliye ve İktısat 
Vekillerimizin 

tetkikleri 
Zonguldak, 18 (A.A.) - İktısad ve 

maliye vekilleri beraberlerinde İran el
çisi olduğu halde Uzillmez ve Kozlu ma
denlerinde tetkikler yapmışlar, Zongul
dak parti kuragmda ~ereflerine tertib e
dilen çay ıöleninde bulunmuşlardır. İ
ran elçisi İstanbula dönmüş vekiller Ege 
vapuru ile şark yolculuğuna devam et
mek üzere buradan ayrılmışlardır. 

Viyana radyosunda 
türk gecesi 

vıyana radyosunda 23 çarşamba ak
şamı saat 20.30 dan 21,20 ye kadar sü
recek bir türk musiki aaati yapılacak

tır. Müzik bizim saatimizle 20,30 dadır. 

İsveç elçisi geliyor 
İatanbul, 18 (A.A.) - laveç sefiri 

B. Vinther, İsveç'ten dönınüt ve vazife
aine batlamıştır. Bir iki güne kadar An
karaya gidecektir. -----
Bartın'da hava tehlike

sine karşı koruma 
denemeleri 

Bartin, 18 (A.A.) - Dün gece hava 
tehlikesine kanıı korunma denemesi ya
pılmış tecrübe muvaffakiyetlc neticelen
miştir. Denemeye itfaiye ve sıhhat teş
kilatı da iştirak etmiştir. Deneme 21 
den 21.30 a ka:lar sürmüştür. 

Üç bisikletçi 
Çankırı, 18 (A.A.) - Çerkeş kaza

sından üç genç bisikletle turneye çıka
rak K:mkahamam, Ankara, Kalecik yo
lu ile Çankmya gelmişlerdir. Yarın İl· 

gaz • Kurumlu yolu ile Çerkeşe gide
ceklerdir. 

DiL KÖŞESi 

"Şu dünya ıulhunu bir türlü akıl ve 
zeka üstünde, Kristof Kolombun yumur 
ta üstündeki zeka11 kadar olsun, dur
durmadık.'' 

Dünya sulhuaun akıl ve zekisı üs
tünde durdurulması ne demek olduğu
nu siz dllfaae durun, bizde "Kristof Ko_ 
lombun yumurta üstündeki zelrlsı"nın 
ne aaıyip bir ifade olduğuna iıqret ede
lim. JlaJ(Jm ya Kristol Kolombun zeki· 
sı yumurta üzerinde durmamış, yumur
tayı dik durdurmak usulünü bulmuş • 
tur. 

•• * 
"Ne vakit türk veremliye hayat, 

güneş, aağlık, bakım vadini yoluyolu
na •erebileceğiz.'' 

Eğer saye vad etmekten ibaretse. 
bundan daha kolay hiç bir şey yoktur, 
ve hiç ıüpbesiz bu vadler şimdiye ka· 
dar bol bol verilmiştir. Şu halde muabr
ririn lc,ast ettiği vadden daha bafka bir 
şey olsa gerelctir. Sonra şu yoluyoluna 
tabiri nereden icad edilmiş? 

----------.---"~~---~~-__J Proltıör Nimbus' ün maceraları: Ava giden avlanır (Le ; ô::~na.I'dtn) 

Kültür tayinleri 
Lise, orta ve muallim mektebleri 

muallimleri arwnmfo y<ıpılcın 

·ı t Hususi elektrı ( ~ 
ve istihlak~ 

Umumi tesisat olan ... u.ı 
· k ıstJllP'" 

kina ile hususi elcktr1 • tJir nakiller 
Diyarbekirden Süleyman Siirde. Kilis
ten Hüsnü Elbistana, Tokattan Osmaı. 
Nuri Zileye, Samsondan Yasef Ünyeıe, 
Denizliden Meliha Mersine, Mersinde:ı 
Tevfik Karamana, Edirneden Seyid 
Kırklareline, Ordudan Baha Bayburda, 
Sivastan Hüsnü Tokada, Kırklarelinden 
Kemal Bergamaya, Bursadan Esad Te
kirdağına, Sivastan Abdürreşid Develi
ye, Bo1udan Osman Nuri Düzceye, Si
mavdan Tevfik Bergamaya, Burudan 
Avni Geliboluya, Edirneden Ali Adapa· 
zanna, Amasyadan Fahri Şibin Karahi
aara, Edremidden Muammen Nazilliye, 
Niğdeden Leyla Osmaniyeye, Bergama
dan Kemal Düzceye, Adanadan Rüştü 
Kırşehire, Sivastan Rahim Unyeye, Bur
durdan Hüsnü Yalvaç.a, İzmirden Şaz
mend Bergamaya, Aksaraydan Hüseyin 
Oguz Nev!ehire, Konyadan Zarife ve 
Aksehirden Miikerrem Karamana, De· 
nizliden Latif Diyarbekire, İzmirden A
li Rtza Nazilliye, Burdurdan Vehbi Ö
dem;s ... Bavburdchın Mehmed 0°uz Ro
paya, M u<TJ;ırlan Arsl="n Edrcmide, Ba
ltk,.c;;r'.tcn Sadettin Afyona, YozP."arldan 
Halit Corum~. Erzıırumd;\n Arif Bay
burd;\ . Der1,.1iden Ferid Milasa. Sivas
tan Subhi ZHeye, Sivastan Bekir Şibin . 
Karahisara, K'\vseriden Rıza Develiye, 
Gaziantebten Kemal Osmaniyeye, Kilis· 
ten Zihni Osmaniyeye, Yozgaddan İb
rahim Develiye, Akşehirden Ahmed 
Mümtaz Tarsusa, Tekirdağından Tah
sin Ödemişe, KırklareJinden Aglh Te
kirdağına, Yozgaddan Celal ve Ömer 
Lütfi Kırşehire, Eakitehirden Mukad
des Ankaraya, Niğdeden Kazım Diyar
bekire, Burdur:lan Şöhret Utağa, İzmit
ten Naşide Adapazanna, Nazilliden E
mineddin &kişehire, Şibin Karahisar
dan Hüseyin Hüsnü Ünyeye, Balıkesir
den Avni Bergamaya, Kırıehirden Na
zif Balıkesire, bu seneki yüksek mekteb 
mezunlanndan Pakı"ze Trabzona, Efacr 
Samsona, Meserret Bahkeaire, Nasire 
Kütahyaya Nakil ve tayinleri taadikten 
geçmiştir. 

Şahıslar ve müesscseJcrın . r 
henüz tesisatlarına kontu tf 

mış olduklarını yapılan ·•·1- '=
ve muhaberelerden anhYan ~ 
ki.idi bu kabil mükelltfle ~ 
istihlak resimlerinin tabi 

1
• ---"' 

"bat mesini ve devamlı takı 
tayetlere bildirmiştir. 

61 Ancak bazı mahaller 

kontür bulunmadığı dl "1' 
duğundan kontür konulllll -
istihlak resmi 'öyle tabak 
cektir: 

Bu mükelleflerin ~r •Y ı. 
fedecekleri elektrik ınl~ 
ları amele ve günlük --:ıs 
müessesede mevcut elekt .,. 

kuvvetine 

leri dairesinde vergi i 
cek ve yukarıki hükÜID dl 
sil olunacaktır. • 

Bu gibi müesıesel::kı 
malarını temınen nıüt ,..oı 
bulunularak, piyasada kO,ol" 
olduğu halde koydurıP1>'. ;..
da 10 uncu madde bükılJU 
lecektir. 

Ankara kız lisesi fizik muallimi Mü
nevver Erenköye, İzmir kız lisesi co~
rafva muallimi Mebrure İstanbul kız li
sesine, Bursa kız muallimden Nuriye 
Sü1e,'1'naniveye, Adana erkek muallim
den Adil Kasrmpapya, Kumkapı orta
dan Nevvare Kasımpa,aya, Gelenbevi or· 
tadan Zarifi Süleymaniyeye, Kadıkö)'; i-

kinci ortadan fransııca .. 
1 

zan Kaaımpapya, .. ~~~ 
dan Aliye Esad Suley..-11" 

bekir liseıinden dikit ~ ~~ 
Süleymaniyeye, KadıkoY ~ 
dan Vedia Kasımpaf8Y1 

sek tasdikten geçnıittir. 

Diifünüıler 

SULHÇU 
Bir romen gazetesi 

memleketimizden bahs • 
C<terken ,u satırları ya
zıyor: 

''Avrupa gazetelerini 
takib eden bir kimse, 
türk milletinin bugün 
bütün düHyada nasıl yek
pare bir semDatiylt" se
vildiğini takdir eder. 
Bu sempati, hiç şüphe· 
siz, bu iyi, sabırlı. zeki, 
namuslu ve çalrşlran mil
letin müstesna vasılla • 
rrndan ileri gelmekte· 
djı H 

Ve sonra Türkiyenin, 
asırlardanberi, devamlı 

harblar neticesinde Av
rupa, Asya ve Afrikada 
ne kadar yer kaybetmiş 
oldıı~unu saydıktan son
ra divor ki: 

'' Milli şuurunu uyan
dırmış ve onu modnnize 
etmis olan buf!Ünkü Bü
yük Şefiııin id:ııesi al
t rda. Tiirkiye, bunca 
k.ıvrblarrna ra~men bir 
.<~ı. lh. k;ı/krnma ve terak
kipolitikası güdüyor. 

'' Eğer İ<;teseydi. Ka
ma/ A tatiirk, memleketi
nin politikasına reviz.vo
nist bir lemayiil vert>bi
lirdi. Çünkü Romanya 
da dahil olduğu halde 
bütün Balkan memleket
lerinde tür/der yaşamak
tadıı. Bulgaristan'ı, Ar
navudluğu, Yugoslavya-

yı .,e Yunanistan'ı ziya
ret etmif olanlar isli· 
mın izlerinin her ta
rafta canlı durmakta ol
duğunu bilirler. Mostar 
ve Saray Bosna gibi şe
hirlude müsJii:11ın haya
tının kesafeti kars·smda 
insan hayrette lcalır. 

., Fakat bütün bunla
ra raimen. Türkiye ken
dini hayaJJere kaptırmı
yor, o antirevizvonisttir. 
Kürülmüş Türkive bir 
sulh m~mlelcetidir. cün
lrü orada siyasi sağduyu 
h§kimrfir." 

Balkıınların hcrhanP.;i 
bir entelektüı-li size bu 
miit:ılaalıırın bir avnmı 
sövlivecektir. Hat+-' ara
larında, moderrı 'l'iirki
yenin, m;ı?:iye aid bunca 
siv;ısi hııkl:uın<f;ın nasıl 
bu Jr;ıttar fer;ı"atle vaY.· 

peı-eb;lmis oldurrı>na a
deta hayret edenlere 
bil~ c;ıl( sık rast1arc;ınız. 

Türkive'nin, u,.ak ve 
vak•n ma'-'.ide cok a~ır 

fedakarlıklara katlanmış 

olması onun bugünkü 
sulnculuğunun kıvmetİ· 

ni cHinvanm ~özünde bir 
kat daha kıymetlendir

ki, yukarda zikrettiği
miz romen gazetesinin 
yaptığı gibi, Türkiye· 
nin, revizyoncu millet· 
lere, sulh sev~isinin ib
ret alınacak bir timsali 

.. 
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Muallimlerimizin. Sovyet Rusyadaki 
tetkik seyahatleri 

(Mo kova muhabirimizden) - Sov
yet Sosyalist cumuriyetleri ittihadına 
dahil Rusya cumuriyetinin Maarif Ko· 
miseri B. Bubnov'un daveti uzerine 
'.Maarif Vekiletinin muhtelif dereceler
deki mekteblerden seçtiği kırk kişilik 
bir muallim heyeti 29 ağustos 1936 ge· 
cesi İstanbuldan hareket etmişti. Mu· 
allimlerimiz 30 ağustosu vapurda gc
çinnişler ve 31 agustos sabahı Odesa'ya 
gelmişlerdir. Kendilerini rıhtımda 
Rusya Maarif Komiserligi mufettişle· 
rinden B. Yakuboviski ile Odesa Maa· 
rif Emini ve muallimleri karşılamıştır. 
B. Yakubov ki heyete Maaıif Komı eri 
B. Bubnov adına hoş geldiniz demi ve 
kendilerini almak üzere Mo kova'dan 
geldiğini söylemiştir. 

MualJimlerimiz kcndılcrinc tah ıs 
.edilen şehrin en iyi otellerinden bı· 
rine yerle tikten sonra vakit musaid 
olduğundan Odcsa mektcblerindcn bir 
kaçını gcr.rniştir. Sosvyet memleketle· 
rinde mektebler bir eylCılde nçıl · 
<lığından ziyaret edilen mekteblerde 
ders yılının ilk giınu ıçin hazırlıklar 
vardı. 

Gece Maarif Emınınin ofrasında 
muallimlerimizle Odescı muallımlerı 
arasında geç vakte kadar çok samimı 
hasbıhaller yapılmıştır. Ertesı sabah 
muallimlerimiz, henüz yeni inşa edil· 
miş on senelik bir mektebin açılış tö
reninde bulunmu lar ve ilk dersleri 
dinlemişlerdir. 

çalışma hayatına neşe ıle haıırlanmıt
lardır. 

Ziya( et; çok samimi bir hava içinde 
gece geç vakte kadar devam etmİf ve 
derin intibalar bırakmı tır. 

Türk muallimleri. 3 eylUlü Moıko
va'da genış bir çalışma içinde geçir· 
miştir. Ögleden evvel iki grup halinde 
Radichcf ve Lcpechiski mcktebleri ge· 

zilmiştır. 
Bu mekteblcr on ınıfta ilk, orta ve 

lise tahsilıni vermekte ve unıvcr ıteye 
uılcbe yeuştırnttktedır. Ana ınıflar 
bundan ayrıdır. Muallımlerımiz ınıflarda 
laboratuvarlarda baLan der teri t kıh 
ıle hazan da dost menılcket muallımle· 
rıyle ha bıhal ederek unun yarısını 
kesı f bır mesaı ıçınde geçırmı ur. Ruı 
mualımlerının de butlin .) urckten her 

ULU3 

n. 
HIH HEYAN 1'1 

Berlin, 18 (A.A.) - Rayni e Vest· 
toliae Zaytung, Bukrcş muhabmne B. 
Antonesko'nun yapma oldu u bey.anatı 

ne retmektcdir : 

Romany.ının Sovyet Ru }D ıle ol. n 
münase\J tlcri Rom~n)a - Almanya 
müna eb tlerı ıle muka)e&e edılemez. 

Romen • alman muna ebatı İ) ı 11 c fcıa 1 
v ıflarıyl( v ıflandırılnlıılır. 

Sovyet • Roman) a nıüna clıi\tın. c· 

lınce bunun bariz vasfı da Rusya ıle 
Roman) a raıında ucaı ı muna ebeli r 

lnılunmam. sıdır. 

Dı er taraftan bir aldınnam."lk mi
sakı ıle do tluk mı akı mevcud oldu-

gundan Roman) a, Sovyct Ru > a ıle 

muna chctlerinı daha zıyad ıkl tır· 

m cı du unmcmektedır. 

Romanya hlıkumetı, Sovyetl rin Yu

o lav)n hülcümeu taıafınd n t. n nm • 
ına ını iç bır yugo lav ıncsekı;ı dclct• 
mektcdiı. 

SAYFA~ 
52 

HABERLER· 
A VUSTURY A'DA: 

Pr4·n~ Şturlu·mh •rg çt·ki li)or mu 
Vıyana, ıs 

Haymatşutz teş. 

kilatındaki ıç 

buhran dikkate 
de er derecede 
kôtulemi tir. 

Ba,vckil mu· 
ııvını 

fel 'ın 

Baaren· 
bu te • 

kılatm ef mu· 
nvınlı •ındcn ve 
sagı Avu tur· 

) el mıntak Si 

tcşkıUitı eflı

gınden i ufa c· 
dece •i hakkın· 

d lıir y~ymtı 

dol. makt dır. 
Pren Ştah· 

rcmberg'ın de 
lfaymveren teş· 

kılatr yük k 
eflı •İnden ı · B. Şt rhcınberg 

tH. ni etinde oldu~u rivayet o1uıtu· 

)Or. 

Filistiıı için 
ınülıim. kararlar 

alı1ı1nası 
bekleniyor 

l..ondıa, ıs (AA) Ro t • • · - Yer aı nsto 
nın öfrcndıgine gore Fili tin'ı' n b • Zl n11n-

takalarrnd ö~{ı ıdare hu u u dil unUlc-o 
cek ve bugün ihtimalı çok ehemiyctlf 
kararlar verilecektir. 

Grevlere ve ımtlikı kar~a lıklara 

bir nılıayet vermelerı 1 ın hukUmet ta• 

rafınd n arab rcı lenne yapılmı ol " 

murac. ti. rın onlar tarafından dınl nip 
kabul edılecegini umid ettırccek orta la 
hiç bır şey yoktur. 

1:'~dra , ıs (AA.) - Royteı'in 0 g .. 
r ndı •ınc gorc l•ılistin'de hemen 0 (ı İ• 

darc ıl ını hahi mevzuu degilclır. 

SOVYETLER BIRLtCl'NDE: 

PLANÖRLE 
Yeni dünya rekoru 

Her ders yılının ilk gunu. Sovyet 
ittihadında bUyük resmi geçidlerle kut· 
lanıyor. Şehirler donatılıyor, caddele· 
re dövizler, re imler ve bayraklar asılı· 
yor. Çocuklar ilk gunün derslerini alıp 
mektebten çıkınca muntazam kafileler 
halinde halkın ve devlet memurlarının 
öniinden mızıkalula büyük geçid re~ 
mi yapıyorlar. Karadenizde havanın 
bozulması yüzünden vapur htanbula geç 
eclmemiş olsaydı, muallimlerimiz ağus· 
toıun 28 inde yola çıkarak ve 1 eylulde 
Moııkova'da lıulunacaklar ve ittihad 
merkezinin bUyük maarif enliğini gö· 

eyı go tennek ve anlatmak ıçın buyuk 
gayret saricttıklerı goruluyordu. Bu 
tem sırasında her akı memleketın 
maarıf sı temlen her ıkı taratı da fay· 
dal ndıran bır şekıldc mukayese edı
hyordu. Ögleden sonra Bubnov peda· 
goJ& cnstıtusü ılc m rkez pedagoJı la -
bro tuvarr gczıımıştır. Enstıtude mual· 
lımlerınıız ılk once buyuk anhteatra 
alınmış \le bını an taıtoc tarafınd n 
sureıdı al &§.arla kar ııanmıştır. Bır 
profe or 'I: e bır talebe; turk Sovyet 
dostlugunun degerı uzerınde kı.)meth 
sozlcr oyledıkten ı;onra talım he) etı
nın tem slarındakı ehemıy cu tebarüz 
ettırmış ve 1 urk&.) e muaıhmleoyle 
talcbcsını el mlamışlardır. Hey et reı· 
ın gayet guzel bır ccvabla turk ma rıf 
kaarosunun genı bır dı tema ı ıçınde, 
kendı sıııtenıını her yıl bıraz dah y uk
selttıgını ve turk yureklerındc de do t· 
luk hıssının aynı kuvvet ve kı) mette 
yaşadıgını çok canlı olarak if de et· 
mıştır. Nutuklarda tefler anıldıkça da
kıkalarca alkı devam etmıftır. ·ı alebe 
ile yapılan bu toplu tema tan sonra ay
ırı bir salona geçılcrek ensutunün ta· 
hm heyetı ılc hır çay ıçılmi ve bu ara
da muesscsenın tetkıl u. ve çalışma 
tarzı nlatrlmı tır. Mualhmlerımız fa· 
kulte muallımlcrıyle hasbıhaıler } ap· 

SON IJAKIKA: 
Moskova, ı8 (A.A.) Pi n ıc1& 

Kastaşof, Rostof'dan bır planorle hava .. 
lınarak hattı müstakim uzere 540 ktl~ 
metre katetmek uretiyle dun ya rekoı u-
mı kırmıştır. 

receklerdi. 
Odesa aokaklarrndaki hazırlık bu· 

güne verılen buyük itinayı ifade edı· 
yordu. Ancak heyet tam 12 de Odesa· 
dan ayrıldığuıdan bazı isnaayonlarda 
önlerinde Plızrka ve ellerinde bayrak· 
larla dolaıan mektcbli kafilelerini go· 
~b\hnıt,erdlr. 

M ualliınlerımiz 2 eyHil saat l~,30 da 
Moıkova'ya gclmittir. İstasyonda ken
dilerini maraıf komlscrliğiyle Sovyet 
hariciyesıne mensup bazı ıevat ve e· 
(aret mil te rı ve Moskova konsolo u 
knrşılamı"tır. Muatlimletimlz 'Mosko· 
vaıun en biıyuk otellerinden biri olan 
Astory 'ya yerleştirilmi tir. Heyet o 
ak anı maarıf komi&erı B. Bubnov'un 
H riciyc Komiserliği binasında verdi· 
gi yuz yirmi kişılik zi} afette bulun
muştun Zı ~rette hariciye ve m arif 
komı erhk ıcri erk niylc Moskova tını· 
versitesınc. univer itelcre ve lı clere 
mensup birçok zevat bulunmuştur. Yaz 
tatilinı Avrupada gcçırdikten sonra 
Moskovaya ugramış olan. Sovyet Ru • 
) anın Turkıyc scfırı B. Karahan da 
bayani} le zıya( ette idi. Sovyet ituha -
diylc yab::mcı memleketler arasındaki 
kultur muna ebetlerini tanzim cemiye 
tının (V. o. K. S.) ın rci ı olan Aro • 
sef ıle hava mudaf a ı cemıyetının re· 
ı i :H. R. Bıdem n ve b yanları da da-
vet ı er ar sında idı. 

B. Bubno;;;v ; yeme in sonlarına doğ
ru çok mımı bir nutuk söyhyerek 
mua ımkrınıizın şahsında tuı k ma rafı· 
ni selamlamıştır. Kendısi ittıha~ ha~ -
biye komıserı Mareşal K. Voroııılo' ılc 
birlıkte cumuriyctmizin onuncu }•alını 
kutlamak uzere uç yıl önce 1' ürkiyeye 
gelmiş ve nıemleketimizden çok iyı ın· 
tıbalarla ayrılmıştır. B. Bubnov nut • 
kunda Turklye) c karşı besledıgi çok 
s n.:mi ve hususi dostluk hislermi ifa· 
deden sonra bu ziyaretin muallimleri 
miz için faydalı olmasını dilediğıni ve 
bunun !çın birçok tedbirler alınmakla 
beraber hey tin de yardımını beklcdı· 
gini oylcmıştir. Ru ya maarıf komise
ri tuı k • sovyet dostlugunun bUyu.k 
de eri uzerinde çok kıymeth fıkırlerı· 

b • 

ni soylediktcn sonra kadehını Buyuk 
Şef Atntuıl."un adın kaldırmış ve bu· 
tun alon çok ureklı atkı tarla dol· 

muştur. 

'.ı ürk lıeyetının r•ı ı Ma .. rif V cldl· 
leti meslc 1 ,.e tel nık tcJrısat umum 
mUduru B. HııflU Uzel· cevabın] • ~u
allimlerirnı ın dos\ ınemlekcttekı ılım 
faaliyetini yakından şevkle takıb ede 
ceklerinı ve bu dave en çok rn has· 
&is olduklarını ıfade etınış ve dostlu
ğun ı, r ılıklı <luyguları içinde kad.ehı· 
ni Sovyet mılletlerınin bilyuk Şefı B. 
Stalın erefınt kaldırmıştır. Do t 
memlekeun eı'"fi11e de uzun alkı lar· 
la buylik saygı his 1 gosterilmiştir. 

Yemelct<"n sonra bir müzik kon eri 
verilmiş bir çok kıymetli . san tk rlar 
dinlenmiştir. turk kompozıtorü. B. Ulvı 
Cemal de kcndı eserlerınden bırinı çal· 
mıştır. Bayan Bubnov davetlilerın her 
birıyle ayrı ayrı meşgul olmuş ve bıl· 
has a kafilede ı on bır kadın ınuallım· 
le hasbılıallerde bulunmuştur. 

Moskova 
Muallimlerimiz, bu gece 

talim heyetiyle ilk temaslarını yapmı~
lar •c bu, ertesi gün başlıyacak genıf 

mı lardır. 
Ancak ped goıi laboratuvarına da 

yetıtmek ıcab etugınden enatıtunun 
kiltüphaneıunden bır krsımla merkez bi
naaı gezilebılmış ve faydalı geçen Uç 
saatten aonra aıcak hır 53ygı hıı i içın· 
de veda edılmıştır. Burada ihuısas fU• 
belerine göre lıse ve orta ıunıfları muh· 
tevi on scnehk mekteblere muallim yc
tittırilmektedır. Buruı bizım )'Ukıek 
muallim mektebının muadilıdır. 

Merkez pedagoJİ laboratuvarının ; 
genç muduru ve r .adaşl rı mu llım -
lcnnıizi çok aamımt kar rlamıtlardır. 
Burası ıttıhada bağlı cumuriyetlerdckı 
pcd goJı laboratuvarlarının merkezı -
dır. Gerek kendı kadrosu ı;e gerek mu· 
habır Zil ıf tını ta ıyan buyuk bır kı· 
sım muall m heyetı ve numune oıar.ık 
seçılmış b..uı mektebler: ıyı uınzım e· 
dılmı olarak Sovyct maarıfının > cnı 
yollarını r tırma cta, muallımlcrce 
bulunan usu lcrı ıncclc) erek tatbık e
killerını tc bıt etmekle ve bulu !arını 
makamı ra vermektedır. Bu laborntu· 
varlar ilk ve oı ta tah ıl metodl rı U e
rınde çalışmaktadır. ~uze 1 ara tınn.ı· 
Jarın genışlı anı gosteren materyeller-

le doludur. 
Mualhmlerimiz bu gece V, O. K. S. 

in yanı Sovyet huhadıylc yabancı mem· 
leketler ar: ındakı kultUr munasebet -
len cemıy tının yernegıne davetli idi· 
ler. Bu d ette de dun gece oldu~u 
gıbı tuık he eti Mo o\Oa kultlir mu • 
hitıylc genış hır tem s yapma tar. Zı
yafette manrıf konu erıylc bayanı da 
bulunmu tur. 

Voks reısı B Arro ef nutkund 
ikt do l memleketın kulttır m<.ınasebct 
ıcrının ık a ından bi\yiik f yda 
gordilklerını ve turk ılerleyışını evgı 
ve h yr nlıkl takıb ettıklerinı öyle
dıkten sorır her kültur şube inın mes· 
Jekdaşl rı arsaınd yapacakları temas· 
ların ayrı bır deberdc oldugunu tcba
ruz eturmı~tır. l<ei • matbu tın. btitun 
yakınlıkları, na hatları ıçınde ilerlet· 
mck vazifesını t şıdıklarını SÖ}ledı • 
ten sonra Buyuk Turk Şcfıne Sovyet 
kulliir muhıunın derın say ı ını ıfade 
ctmış ve ıddet alkı 

Turk heyet reı ı Uzel 
o rak v ı c bta Turkı· 

tur miin eb tlc nın her şu -
nı lem ı yolunda her 

dı dı nı ve ıl· 

mu lhmlerımı ın ken ı alek • 
t n atı ren ç 1 a· 

ğa ba~l dık mı v ıy.ıretm f yd lı 
olm sı ıçın r ad !arın n en rJı go -
terdıkler•nı O) lemtş ve dav t hıbı • 
nin hararetle ıf de ettı i dostluk hı -
lerıne samını muka ede bul nduk • 
tan sonr ıttıhadın H yük Şc ını aay ı 
ıle nmı tır. 

Yemekten sonra ene bir mu k 
konserı verılmış ve d s ar yapılmı t r. 

Sovyet İttihadı Turkıye scfaretı 
mu teşarı B . Z lkın muallımlerımııı f .,. 
tanbul rıhtımında urlarken kendıle
nnın kesıf bır ç h n hayatına do ru 

yolcu olduklarını soylemışti Muallım· ı 
!erimiz bu gece otellerine donerlerkeo 
kabar dıplom tın vapurda sBylcdiği 
dostça sozlen hatırlamıs olaca\dardır. ••• 

koııf t-.ı·asnı ııı toplaıınıa. ı 
• • 
ıçnı 

Londra. l (A.A.) - Dış Bak nı 
bu un birıbiri ardınca Fransa, İtalya 
ve Belçika elçileri>lc Almanya i güde

rini kabul ederek kendilerine Lokarno 

konferansının haıırlanmaıı hakkındakı 
notayı vennittır. 

Nota 27 temmuz: tarihli tebliğin e
H hatlarını talcib etmekt <lir. 

Bu tebli •de lngıltcre, Fran a ve 
Belçika Avrupa meselesinin umumi bir 

1 iJl ·ti ·ı· C ~nıiy ti 
Cenevre. 18 (A.A.) - Milletler ce· 

mıyeti konseyi bugUn öğleden sonra 
Şilınin Parla bUyük eıçısl Rıvaa • Vl
kurnanın rcıshği altında hu usi bır top• 
l ntı yaparak milletler cemiyetinin 
ten iki h kkındaki muhtelif muhtıra

ları t~tkik etrniı ve bunlan genel ek· 
reterli in nıponı ile birlikte mble-

t rzd lıallcdilmeleri arıuıunu ızh r 

etmekle ve > enı Lokaı 110 paktının bu 

yolda ilk merhale letkil edece •ıni hil
dirmelcte idiler. 

Bu not ya verilecek cevalılar vaıi~ 

yeti t mamiyle aydınlatacaktır. B. 

l'A!cn Lokamo konferansının bir an c· 

vel toplanmasında ısrar edecektır. 1-
talyamn da aynı fikirde olduğu bıldi
r ili or. 

• 
Ollt"tCY I toplandı 

ye vermeye kar r vermi tir 

Genel Sekreter Romaya yaplıgı ıi· 

yaretiıı Khcblerlnı ve Musolini ve Ci· 

yano ile yaptı •ı mUI katların nelıceıı· 

ni bildlrmittir. 

Kon Y >arın bah tekrar topt n • 

c ktır. 

..... 
Anıerikada yagnıuı· felaketi 

Nevyork 18 (AA.)_ Teles sd San 

A elodan gelen haberlere göre iddetli 

bir ya mur neticesinde 25000 kişilik 0 • 

lan bu ehırde Uç )'Üz ev yıkılmı ve i· 

ki yuz ev de tamamiyle ular altında 

kalmı tır. Ha nr hır mılyon dolar tah· 
min edilmektediı. 

llarbirı feci val1şetlerinden bir kaçı 
Londra. 18 ( A A.) - Deyli Meyi 

gazetesı, 1 panyada hukumctçılerin 

y ptıkl rı u1Umler hakkınd bırçok 
hadlerin ıfadel"rİni neşretmektcclır. 

Korio del rıo'da n syonalıstlcrc m n· 
aub kadın ve erkek alfabe ır.ı I} le 
k\ır una dızilmi~ veya yakılma tır. 

Antckuera"da eııir dü en tay)•areci 

Medına'nın özleri oyulmuş ve ustura 

tl etlen parça P rça edilmi§tir. 

Huclva cıvarında bir yerd • • c il ııyo· 

Burgos, l (A.A.) _ Nas.>on 1ı t· 
ltr Sıgncnza civarını ele • 1 1 eçırm er, 
ve Tala'l:eray kar ı hucum etmeye b f· 
lamı tardır llükümetrıl .. r b l , '- u mu ı re· 
b de bın lu vennı !erdir. 

listlcrle dolu bır h pishancye içınd 

hepsı ölunciye kadaı hapish.'lnc ııence· 

relerinden ıç ri dinamitler atılmı tır. 

Kon tantıne'de 20 kadın çırılçıplak 
tiO} ulcluktan onr ırzlarına g .çılmu; 

ve onrndnn uzerlcrine hC"nzın dokule· 
ıck diri diri yakılmı tar. 

Almrnr leno'd 30 çocuk kadın ve 

erke!. hııpi 1 •ne avlusunun duvarı ı ın 

çivıl ndıkten sonra kcıa u etlerin\; 

1 n ın dökülıııU ve ate verılmı tır. 

• 
Parıs, ıs (AA.) - Seval r. dyo u. 

mın bildırdi ine gor'C, hüküm t don n· 
ma mda çıkan ısy nnetıce inde ıler

d n l O kı ı kurşun dızllmiştir. 

lkazar taıııam iyle yok edildi 
Parı • ıs (AA.) - Buraya 1 h ge en a-

bcrl re gore nasyon lıstler T 1 d . i • oeoıt· 

kametı~de hukumet kuvvetlerine 7 50 ö-
lü verdırdıkten sonra 10 kıl t d ome re a-
ha ılcrlemı lerdır. 

Buna mukal ıl hukUmct kı.:vv,.tleri 

de Alkaznrı, sivıl h lk tahlıyc cdıldıkten 

onra, ıçindeki müd fıleri ıle lıırlıkte her 

hava etnuşlcrdir. Me hur Alknzar bu· 

giln bit enkaz yr •ınınd n ıbaret kalmış· 

tar. 

Matagada kan. lı arpısnılllıır 
Londra, 18 (A.A.) - Roytcr aJan· ı malar hala d rnın öğrendı ine g6re Malagada h lk b" k evam cdı} or. Mıh terden 

cephesine mennsub muhtelif ,.,urupla kır ı mı na yonalııtlerc tc hm olmayı 
'" ar a· ararlaınmu lardır 

raaında kanlı kavgalar olmuıtur. Çarpış· · 

Yeni bir rekor daha 
Mo kova, 18 (A.A.) - Pilot binba11 

Yu~aşer heı biri sekiz yüz beygir kuv• 
vetınde dört motörlu' ant 6 ta • . • ·- yyarc• 
sıyle ıçınde on tonluk cıya olduğu haı .. 
de 660S metre yükse e çıkarak yeni bir. 
rekor kurmuıtur. Bu rekorun milletle~ 
rası olması için uçuta aid veıika at le " 
bUı oya verilecektir. a 

ıı. 'I iıiilP 1 onun 

~ilıatı 
Saint • Moritz, ı8 (A.A.) _ B. Ti• 

tule ko, cbebi izah edilemeyen ve tab~ 
olmayan bir zehirlenmeden ve eyrini 
suratle takılı eden bir kın azlıgın aa 
mu tnnb bulunmaktadır. Hastanın sU-
ratle zayıf dü meıi k:an nakl' . i 
k 1 

• ını zarur -
ı mı tır. 

ALMANYA'DA: 

Bol" .. , ik tdılikt· 

Berlın, 18 (A. 
A) - Dr. Şaht 
diın Du cldorf. 
d mıletleıara· 

ı kongre• 
d c öyledi i 
nutukta ezelim· 
le demı tir ki : 

"- Alman u· 
lusu, turlü u· 
ulusların hayatı 

\(' n. ~nht 

m l'lel ri ıçrn H 
ulhçu bır hal taızı bulun C'l 

kayhetm mı tir. 
Dıınr m mı hole; vik t "rıkl rı yı>. 

ünden her nm llkind il ı de tehl k Y1 
maruzdur. V c dunyanıll bu tehlıkeyi 
anlam sı ..,erckir B . b • arı ve nızam ulua.-
1 nn varlı ı ve refahı tamamen sulhçı& 
bır anl ımaya ba •hdır. Ve bıı nnla ma
d mıılıtelıf ulusları id. re edenlerin la 
bır teması kurmak ve devam ettirmek 
kabıldır. 

FRANSA'DA: 

I.~il grevi bitti 
Parıs. 18 (AA ) · · - P tronlarla ı çi-

ler nnl, şmı old ıır. d ul>un an alınmış olan 
knr rlar f b k l • • • 11 a ar murahlıasl.uı m c .. 
1ı ı tarnfınd il tasdik edilir cdılmoı LU 
dokuma fobrikalan i9lemcğe b lıyacak~ 
tır 

Lıl, 18 (A.A ) - ı~ bı ak lar mur !... 

h lan umum meclısi, bu s bah ış vakti 
toplanmı v p · • e ans te yapılınıı olan an--

laşm yı t dık ve fahrıkal n boşaltmıl'" 
lardır. 

p, ri 18 (A A ) - 1 ıl dokuma 
vı henüz hail dılmıt b hı 1 yor 
Sen Uıa'dekı dokuma ı 

bin kl.,i b • un gı c11 ıl ın 

k tarı i l: 1 ctmışlerdır. 
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1STEU1Cl !SULH - ---·---

Paris, 18 (A.A.) - Dün akşam sa
at 19,30 da B. Leon Blum tarafından 

söylenen ve radyo ile ne§rolunan nut· 
kun başlıca fıkraları: 

"Fransa, herhangi bir millete kendi
ainin en akıllı ve en adilce olduğuna 
kail bulunduğu hiikümet 'eklini zorla 
kabul ettirmek niyetinde değildir. 
Fransa, diğer milletlerin hükmetmek 
haklarına riayet etmekte ve kendisinin 
hükümranlık haklarına da riayet edil· 
mesini istemektedir. Fransa, her türlü 
propaganJa ve mukabclei bilmisil mu
harebesi fikrini reddeder. Fransa, iç re· 
jimleri her ne olursa olsun, dünyadaki 
bütün milletlerle sulh halinde yaşamak 
arzusundadır. Fransa bir harba sebeb 
verebilecek olan bütün anlaşmazlık se
beblerini ortadan kaldırmağa çalışmak
tadır. 

Fransanın yapmaktan çekineceği tek 
bir temas, girişmekten çekineceği biç 
bir görüşme yoktur. Fakat bükü.met 
hakkında demokratik bir insani telakki 
mevcud olduğu gibi, sulh hakkında da 
demokratik bir telakki vardır. Fran.>ız 
sulhu, büyilk küçük bütün milletler a
rasında hak birliğinin vücudunu farze
der. Fransız sulhu, karşılıklı uzlaşma
yı, bütün milletleır ve bütün in~ .. nlar a
rasında anlayışlı bir işbirliği yapılma· 
'ını hedef tutar. 

Sulha aid olan bu telakki, demokra
si zihniyetinin mantıki bir neticesidir. 
Bund~nbaşka bu telakki, en realist te
lakkilerdendir. çünkü tarih, bize ada
letsizlik ve hodbinlik içinde hakiki ve 
devamlı sulha kavuşmanın mümkün ol
nıadığını ispat etmiştir. 

Sulhun dünyaya şamil olması gere
kiT", çünkü çıkacak harb bütün dünyaya 
şamil olacaktır, çünkü şimdiki Avrupa· 
da silahlı bir ihtilafı tahdid etmenin 
veya mevziileştirmcnin imkanı yoktur.'' 

Nürnberg nutkundan ve bilhassa hu 
nutkun diktatörlüklerin istikrara ma
lik ve demokrasilerin bundan mahrum 
olduklarma dair olan kıammadn bahse

den B. Blum, demiştir ki : 

HARB VE iSYANA KARSI SIGOR.TA 
La Republique gazetesinde Pierre Dominique yazıyor: . 
Görüştüğüm bir italyan, hakiki bir ittifak bali?e _g:l~Ş 

olan franaız • Sovyet ittifakının, Fransaya, Sovyet ihtılahnın 
bir kolu manzarasını verdiğini söylüyordu. 

- Hiç olmazsa, diyordu, vatandaşlarım buna kanidirler, ve 
alınanlarda bu fikri paylaşıyorlar. 

Sonra ilbe etti : 
- 1870 e doğru biz italyanların bir tek düşmanımız vardı: 

Avusturya. Macaristan. Biz Venedikle Lombardiyayr o~d~ 
almıştık, birlikimizi onun zararına olarak vücuda getirmıştık 
ve o bizden nefret ediyordu. Eğer Solferino ve Sadova mağlU· 
biyetlerinin intikamını bizden almak elinde olsaydı bunu derhal 
yapardr. Ona karşı hiç müttefikimiz yoktu; Fransa mağlüb 
olmuştu: Avrupanın en büyük askeri devleti olan Almanya!~ 
gelince o da Avusturyayla ittifak etmek Uzereydi. Kendim~zı 
kurtarma.le için bir tek çare vardı~ Avusturya - Almanya sıs· 
temine girmek, düşmanımızın müttefiki olmak ve Almanya• 
mn da dahil olduifo resmi bir muahede ile Venedik ovasına 
bir Avusturya. Macar istilasına mani olmak. Biz de bunu 
yaptık. Sanır mısınız ki bu Avusturvadan nefret etmemize, 
Trente ve Tiryesteyi hatırlamamıza bir mani teşkil etti? Şüo· 
heair ki hayır, fakat bu bize büvümek. kuvvetlenmek, bir d~
nann13 inı;a etmek imkanını verdi. Kafi derecede kuvvetlendı· 
ğimiz ve büyiik bir devlet m~nzarası aldığımız zaman, Fransa 
ve fng-iltere ile bildi~iniz '.' 7fac;maları yaptık ve biiyil'k h::ırhta 
onların safında harbettik. Üçii-r ittifak, otuz sene müddetle, 
bizim için bir hayat sigortası oldu. 

Daltcı ba!jha misaller. 

Polonya'nın siyasetine dikkat ediniz. Bu pek basittir. Po
lonyalılar fransız ittifakını terketmeye asla yanaşmadıla~: 
Fakat buna ilaveten Almanya ile kendilerine on senelik emnı• 
yet verecek olan bir uzlaşma imzaladılar. Bu basit bir hayat 
sigortasıdır ki yarın, Fransa'nın, Almanyanın veya kendi ~uv
vetlerinin alaacğı vaziyete l'Öre yenileyecek veya yenilemıye
ceklerdir. Sanırmısınız ki Almanya ile yapmış olduğu son aı;
laşma ile, Avusturya, hayatını emniyete koymaktan başka hır 
gave güdmiiştür? Ve bizzat bir İtalyanlar da, bu anlaşmayı ka· 
bul etmek, müzakeresini kolaylastırmakla Almanya ile ara· 
mızda bir çarpışmaya mani olmaktan başka bir hedef t.akib et
medik. Almanya, fnS?iltere ile anlaşmasını imzalarken baska 
türlü hareket etmiş değildir. Romanya da Rusyaya karşı aynı 
siyaseti takib etmiştir. 

" Fransız - Sovyet ittifakının sizin için faydası Fransayı 
bir isyandan korumak olduğunu söylersem şaşar mısınız? De· 
lil mi istiyorsunuz? mayıs • haıiran hadiseleri esnasında ve 
bilhassa 11 haziran günü Sovyet elçisinin rolü ne olmu,tur? 
Elçilik komünistlere sükun tavsiye etmiş, hükümete karşı her 
hangi bir kuvvet hareketine mani olmaya çalışmıştır. Esasen 
bunda muvaffak da olmuştur. Fakat madalyanın bir de ters ta
rafı vardır: Siz Avrupada Moskovanm adamları olarak telak
ki ediliyorsunuz. Ve bu yüzden sizin için bir isyan tehlikesi 
azalmasına mukabil bir harb tehlikesi artmaktadsr. Uzlaşma
yı imzalamış olduğunuz için Paris barikadlarla kaplarumya
caktır. Fakat aynı sebebten siz Ren ve Alplar sınırlarınızı en
dişeyle süzüyorsunuz ve yarın Pireneler ortasına aynı nazarla 
bakacaksınız. Eğer kendisini dinleseydiniz Makyavcl burada 
size güzel bir nasihatta bulunurdu. 

1lem Sovyetlerle, hem de Almanya ile anla.şmak. 

uıman harb başlar, yahud da liaybeder ve Sovyet - ~ransız uz
laşması suya düşer. Siz demin iki sigortadan bahsedıror~~nuz, 
biri hayat, biri de yangın. Yarın _bh: bu güzel ahengı vucude 
getirebiliriz, bunun için ancak bır devlet adamının zeka ve 
iradesi icab eder. 

Avrupanuı bugün vaziyeti 1914 ünkine benzemez. 

Brüksefdc çıkan L'lndepandance Belge gazetesinde Charles 
Bronne yazıyor: 

22 senelik bir fasıladan sonra, alman istilası zamanında 
geçmiş olan hadiselerin hatırası hala kalblerimizde bü;ün. c~n
lıhğıru muhafaza etmekte ve birçok acıklı vakalan zıhnımız
de uyandırmaktadır. 

Bu vakalarm tekerrürünü görmek tehlikesi bizi harbtan 
nefret ettiriyor ve onu önliyecek bütün çare~eri arat.ıyoı:. ~e 
yazık ki bizzat milletlerin mukadderatı ellerıne tevdı edılmış 
olanlar kullanılacak vasıtalar hakkında mutabık değildirler. 
Bunlar 1918 de sulhu sağlam temeller üzerinde in:-.a. ettikleri
ni sandılar, fakat yanılmış olmaları p;k ı;r:ıu.~tem~ldıı:. H~.ı~:ı· 
ki, 1871 den sonra, yaşamak isteyen bır buyuk mılletın buttin 
dayanılmaz kuvvetiyle yavaş yavaş yükselmiş olan Fransanın 
misali gözlerinin önündeydi. Almanya için de halin böyle ola
cağını düşünmediler. 

Bu iki kalkınma kıyaslanmaya değer. Bunlar aynı şar~:U 
icinde vukua gelmiş değildir ve bazılarının Av~upanın bugun 
1914 dekinin aynı olduğunu isbata çalıştıkları hır sırada bunu 
söylemek faydalıdır. • . 

Bu hüküm bir takım zevahire istinad etm~kte, .fakat ıstıye· 
rek veya istemiyerek birinci derecede ehemıyetl~ ~~ unsur· 
ları ihmal etmektedir. Gerçi her iki devrede de bırıbırıne ben
zeyen bir silahlanma yarışı görülmektedir, fakat Almanya bu 
yarışın başında yer almışsa, 22 yıl önce. zavıf. bulunna ~talya 
kuvveltenmis. buna mukabil İnzilterenın dcnız kuvvetı azal-
mıştır. 

Almanya usuliinü degi§tirmiştir. 

Diğer taraftan, eğer Almanya eskisi gibi genişl:~e emelin· 
de ise, buna mukabil evvelce olduğu gibi ~r~a ~egil, b~ ~e.fa 
şarka dönmüş ve usulünü değiştirmiştir: <?.ızlı dıploması~ı _ıle 
pancennanist propagandasına daha fazl.a guvenme~t~ v~ sılah
lanması bilhassa Fransa ile İngilterenm, yakın bır ıstıkbalde 
çıkaracağı bir k~vgaya müdahale etmelerine mani olmak ga
yesini taşımaktadır. 

Şüphesiz ki Almanyanın yenide!1 İtalya ile .b~~l~ş~es~ hay
ret uynadımııştır; fakat bugünün ıtalyası esk_ı uçuz ıtt~fakın 
küçük ve mütereddid unsuru değildir, bu hakıkat, Parıs ve 
Londra'dan ziyade Berlinde daha iyi anlaşılmıştır. 

Değişen şartlar. 

İhmal edilemiyecek bir başka nokta daha: ~.ug~n muhtelif 
devletlerin başında bulunan hükümetler 1914 unkünden çok 
başka şartlar içindedirler. • . 

Almanyada ordu hakiki hakimdir ve B. Musolı.?ı .. Ro~a~a 
tek başına hükümrandır. Buna karşılık fransız hukumetının 
elleri serbest değildir ve ingiliz hükümeti orta kamoy tarafın
dan tasvib edilebilmek için çok ihtyatla hareket etmek mecbu
riyetindedir. Nihayet, Rusyanın Avrupada bir müdahale yap
masının şartları tamamiyle değişmişti. 

Şüphesiz, Avrupa denilen dama tahtası üzerinde küçük 
anlaşmanın, Balkan anlaşmasının ve durum_a çok karı_şık olan 
Avusturyanın imkanlarını da tahlil etmek ıcab ederdı. 

, .... ha Avrupa nın manevı vası. 

Dolrtrin lmı;gal.arı . 
. İll dO ~~~ 

Milletler Ceıniyetın 
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~. 

ümitlerle hayal kırıhŞ!:ı:~eri ~ 
leri canlandırıyor ve ını ·yet~,.-:..., 

· bir "ası · de 1936 da yepyenı b fikt' tr 
mıştır. Muhtemel bir bar so~~ 
ri canlandırıyor. B. :Mu~ J, 
zı nutuklarını bu m~~a~: ı»r;,...ıt~ 
dır; fakat emniyet ıçın . tıif ~ 
dukları düşüncesiyledir 1'1

1 
. .:... ~ J1t 

"ta U•,.. ~.,
burjuva sosyetesi kapı ıd~;.w 
da fazla ileri gitmekten çe .

1
,J. lıl"""~ 

. . ıfı Si ··-"" r ğer yandan da ışçı sın iil~ ~ 
likler ve iktidarsızhklar ! e'ıotJI"'~ 

1 bır jllr 
vazenesi bozulmus o an ,,jcı.flll' . ~. ·· ten r 
imkanlarıyle gayrı rrıu . tıl 

"h tn• terakkiler istemek cı e ti' 
dır. . 

1 
~ttJI. 

Parti mücadelelenY 'd·lcrilll -JI 
en 1 ~ mış bazı memleketler k ıtki11' ~ 

vizm temayülüne karşı ::ınayiilit ~ 
faa edemezlerken, bu te~ 
kalkınmalarının dü~:ı birbiri" .... 
diğer devletler, ekserıY 

1 
~ 

una menfaatlere rağmen on . 
hususunda birleşmektedır. .. .. ıtfJ 

· kat•''.-...ıııt Hayır, hadiseler hakıd'r 11': 
~ il 1 • 

1911 dekinin ayni deg . oı1ere 
vahim? bütün enperiyaliJ fı''ıl~ 

ret ~ 
mukavemet edecek mil ıy ıı" fP" 

'fl . .. .... de tutulu 
yı emesı goz onun ,JJ. 

mek lazımdır. . e dalı'~ 
Fakat başka bir tehhk · 2 . ını. 

Eskiden ittifaklar sıste ~ 
Yl "' bağlanmış olan Fransa n 1 I 

karşı teaahhütler alınış 01
:

0 
~ 

yi harbe sürükledi. ff~r~ F~t ~ 
mumi bir mahiyet alabıhr· ncJJıl .-;,J/f 

. . . • tarı P"'._. 
memleketin ıstılacı_ arz~ arf1~ ~ 
biri nizama bağlı dığerı .anetıı ~ 
leyebilicek iki sosyal sıst 
olacaktır. 

BELÇlKA'DA: 

. eeoe~1' 
B. Van Zclandın ·yot fi' 

gitmiyeceği söyleOI~ ;
Brüksel, 18 (A.A.) - ıe,.;ııil' ' 

. il" gaıete ~ mahfiller bazı ıng ız 
' şiııC ~ 

miş oldukları haberler ter ·yeti t;J" 
Van Zeland'ın mille~ler ce:;:ığıt11 
ğini yapması ihtirnalı oınıa ,;A 
mektedirler. aiJeybİ" '-' 

Aynı mahfiller, rııurrı d bite 
· etirı e Cenevre'ye gitmek nıy ~ 

dığını ilave ediyorlar 

Kaloriferli· 
konforlu 

Kiralı\{ D~ 

" .•• Son a~ır tarihi gösteriyor ki, 
<lemok.-atik rejimler, dehasnun derece
si ne vlursa olsun bir tek adamın kuv
vetine dayanan rejimler kadar olsun 
devamlıdırldr. Fransa'da içtimai ayrı

lıklar vardır, muhtelif partilerin dok
tTinleri çaıpışmaktadır. Bu, doğrudur. 
Fakat sulh arzuıunda birıe,mit olan 
Fransa, ~erektiği takdirde, mazide ol
duğu gibi, topraklarını müdafaa husu
sunda da bu ittihadı göstcrecektiı," 

- Bu nasihat: tahmin ediyoııan, dedim. Yangına kaı9ı si
gorta olan franı;ız - sovyet ittifakını muhafaza etmek ve bir 
hayat sigortası olarak da İtalyanlar ve almanlarla anlaşmak 
Fakat hükümetimizin de bu fikirde olmdığını kim iddia eder? 
B. Leon Blum bir fransız • alman ittifakına muhalif olmak 
şöyle dursun geçen sene henüz sosyalist lideri bulunurken bi- Fakat 1914 başlangıcındaki vaziyete biç benze~iyen ~~r 
le bunu düşünüyordu. nokta, bugünkü Avrupanın manevi havasıdır. O devırde n:ııiı-

. h. 11 ugos1~1 o-
y enışe ır, enit • 

sefareti yanınd~ g"e ~ııs 
dalr mutbah, of ıs ttoııfot ·r 
Jırhaneden ibaret aralı 111 

kaloriferli, manı POLONY A'DA: 
- Şu halde bu yola girişsin, Fransanın menfaati bunu em- tarist olan devletler alman ve Avusturya imparatorluklarıy!e 

reder. Bir ıool adamı, hatta diyebilirsem bir aşkın sol adamı bu Bulgaristan ve Türkiye id~. D}ğer d~vletler sulh~an ba~ka hır 
hususta daha kolaylıkla iş görebilir. Çünkü ideolojik sebebler şey istemivorlardı. Ancak ınkarı kabıl olmıyan hır tehlıke kar
dolayısiyle hareket etmekle itham olunamaz. Eğer Sovyet şısındadır ki ''üç sene kanunu" fransız parl~entosu. ta~afın: 

~Polonya kahinesind~ Rusya, Fransız • Sovyet paktını inkar etmek niyetinde olma- dan tasvib edilmişti. Sulhçu devletlerin sosyalıst partı~erı antı 
daire kiralıktır. ard•f· 

. da"' 
Ayrıca garaıı ııayri 
Telefon: 2250 manrza rağmen, bu yü?.den memleketiniz icinde bi risyan çıka- militarist'diler fakat gene milliyetçi kalıyorlardı. yanı, prole

dc,r .iklik yok rırsa isyan gene harbtan ehvendir. Hatta bir sivil harb şekline terler arasında yapılacak evrensel bir uzlaşma yoluy~a s~~-Varşova, l8 (A.A.) - Yan rC6mi girse bile bir isyan harbtan daha az öldürür ve daha az tahrib hun teessüs edebileceğine inanmakla beraber memleketın mu· k oaife 
mahfiller, kabinede tadilat yapılacağma eder. dafaası için silaha müracaat esasını kabul ediyorlardı. _Harb Kiralı aeçit ~ 
dair olan haberleri yalanlamaktadır. - Doğru, dedim, fakat siz italyanların harbtan önce yap- masrafları için alman sosyalistlerinin de rey vermelerınden Yenişehir J{ocadtepea'lrıc:IJ.ıs;ı, 
Dün akşam toplanmış olan nazırlar mec- tığını21 yapmaya neden muvaffak olamıyalım. Hükümetleri- sonra bircok hayaller suya d~ştü. Sonraları, ko~üni~t propa- kağı No. S. Dort o-~ dÖfe ı 
lisi, bu babta hiç bir karar almamıştır. mizin istikrarsızlığı bu manevraya karşı bir mani teşkil etse gandası yüzünden mücadeleyı terketmek temayullerı Fra~:-3 1 metçi odası, ınuşakr 
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Bunllnla berab b k.1. b" k bile, bürolarımız bu iıı.i görebilirler. Ve esasen bir fransız ile 1talyada kolayca bastırıldı, fakat, çarlık ordu~unun muş· daı"re kiralıktır. 'fe

2 

.... z4 er aşve ı ın ır aç T ı · ı bel R ya _.,., .. 
hafta istir:ıhate çekilmesi muhtemeldir. ~ d • alman uzlaşmasına karşı Fransada isyan rıkarmak sovyetle- kül vaziyeti ve rejimin sukutu do ayısıy e " şevızm us • ~ 
"-=====;;;;;.:;:::==~========~~~~~~~r~in~m:e~n~f~a~at~i~n~e~m~i~d~i~r~~Ç~ü~n~k~ü~y~a~b~u~i~s;y~an~m~uv~a~f~f:ak~o~l~ur~v~e~o~~d~a~l9~1~8~d~e~m~u~z~a~f~fe~r~o;I~u~.========================::::==~==============~~~ 1 
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bu sözlerin doğru olup olrna g b,.şlll <f(J" 61 randanın merdivenlerinden aşağı bir ok gibi 
atılarak bahçeye fırladı. Rikki - Tikki de ar
kasında idi. Eğer kobra canını kurtarmak i
çin koşacak olursa o, bir beygirin ensesınde 
şaklayan kırbaç gibi hız alır. 

ğa cesaret edebilsin. Deliğin içerisi karan
lıktı ve Rikki - Tikki, ne zaman buranın a
çılacağını ve Nagaina'nm ne zaman geri 
dönüp döğüşebileceğini bilmiyordu. Yılanı 
ağzında gayet sıkı tutuyor ve rutub~t~i, sı
cak otprak üzerinde ayaklarım fren gıbı kul
lanıyordu. 

CENGEL. Kit ABI 
Ya?.an: Çeviren: 

Rudyard K.ı.l'Ltl\IG Nurettin ARTAM 

Rikki - Tikki, kendi üzerine atılamıyaca
ğı kadar uzaklığı muhafaza ederek yılanın 
etrafında dolanıyordu. Gözleri kor kesilmiş
ti. N againa kendisini toparlayarak sansarın 
üzerine atıldı. Rikki - Tikki arkaya doğru 
sıçradı. Bir defa daha, bir defa daha atıldı. 
Her defasında başı verandanın hasırına ge
liyor ve dişi yılan bir saat zembereği halini 
alıyordu. Rikki - Tikki bir daire içinde sıç
nyor, yılan da bütün kuvvetiyle başını san
sarın başına getirmeğe uğraşıyor; bütün bu 
sc> vaş esnasında hasıra çarpan kuyruğu rüz
, · ·ır r;avurôuğu kuru yapraklar gibi ses çı-

·clu. 
_ uurtayı unutmuştu. 

c.,., hala Verandanın üzerinde duruyordu. 
Nagaina ona . doğ:u Y.aklaşt1kça yaklaştı. 
Nihayet Rikkı • Tıkkı nefes alırken l.faga
ina yumurtayı ağ.zıyle kaptı ve hemen ve-

Rikki - Tikki, onu yakalamak lazrm 
geldiğini, yoksa bütün bu zahmetlerin yeni
den tekrarlanacağını biliyordu. Yılan diken
liklerin yanındaki uzun çayırlık yolunu tut
tu. Rikki - Tikki koşarken Darzi'nin hala bu
dalaca o zafer şarkısını söylemekte olduğu
nu duydu. 

Fakat Darzi'nin karısı akıllı idi. Nagaina 
koşarken o, yuvasından fırladı ve Nagaina'
nın başı üzerinde kanadlannı çırptı. Eğer 
Darzi de yardım etmiş olsaydı, o zaman yı
lanı yolundan çevirebilirlerdi. Fakat dişi 
kuş tek başına geldiği için yılan yalnız tepe
sini biraz alçalttı ve yoluna devam ettL La
kin bu kadarcık gecikmede Rikki - Tikki'ye 
~aman kazandırmıştı. Nagaina, vaktile Nag 
ıle beraber yaşadığı fare deliğine tam gir
mişti ki sansar arkasından yetişti ve beyaz 
dişlerini yılanın kuyruğuna geçirdi ve onun
la birlikte içeriye girdi. Ne kadar akıllı ve 
yaşlı da olsalar, dünyada pek az sansar var
dır ki bir kobrayı, deliğine kada:- kovalama-

Deliğin ağzındaki otların sallanması bi
tince Dar.ti dedi ki: 

- Rikki - Tikki'nin işi bitti. 
Artık onun ölüm şarkısını çağırıyordu. 

Yiğit Rikki - Tikki öldü! 
Nagaina, onu toprak altında, mutlaka, 

öldürür. 
Bunun üzerine kuş, bir dakika içinde uy

durduğu gayet ağır ve matemli bir hava söy
lemeğe başladı ve buna bir müddet sonra ot
lar tekrar sallanıp Rikki - Tikki yalana ya
lana dışarıya çıktığı zamana kadar devam 
etti. 

Rikki - Tik.ki, kürkünün üzerindeki tozu, 
toprğı silktikten sonra bir aksırdı: 

_ İşi bitti, dedi, dul karı bir daha dışa
rıya çıkamıyacak. Ot saplarının arasında 
yaşayan kınnızı karıncalar bunu duyunca, 

için sürülerle delikten içeri a~~~=riııde ııı -O" 
Rikki - Tikki, orada çayırın u çiiJll<iİ o g 
larak geç vakte kadar uyudu. 111111şt\J. 
gayet çetin işler görmüş ve yoru 1"' 

uyandığı zaman: . Je~~'saf 
- Şimdi, doğru eve gideY~7:İuğiiJ1tı 

., N . •nın o kırcıya, Darzı ye agaına ·nter· ~ 

liyeyim de bahçeye haber ve~~akır t~~til 
Bakırcı, küçük bir kuştu kı gibi ';ç~Je' 

.. . k"" "k b. k' vurmuş bll ~ uzerıne uçu ır çe ıç . ıal1 aıro· 

b.. .. oindıS · J>'" ,, 
çıkarırdı. Bu kuş, ut~n .. n al>erle~ı 'f ,.ı 
rinin çığırtkanıdır. Butun ~ Fiı..t<ı' çı" 
ve dinlemek :stiyene dinletır· k ıaı11aJ1~ıJı ıı· 
bahçeye gittiği zaman yeme 

5
cslef oofl 1 

nan gong'a benzer gürültü ve öldÔı ıı e' 

1 , Nag ıJtl ,. 
yordu: Ding - dong - ta t • a~ ! J3ll~ e, ı<ıJ 
N againa öldü Ding • dong - t otı11eg Çıltı,.-il 
rine ağaçlardaki bütün kuşla~adıttı!· ı 
bağalar vakvaklamağa ba§ gitıi P 
Na..,. ve Nn .... aina küçük h."):ır -") 

b ~ <Ji>' 
lan da yenıi. (Sotı11 
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T porc ları Mo o a'da 
Sovyet gazeteleri hakkımızda dostça yazılar yazıyorlar 

ilk futbol maçı dün D"na o tad nda apıld 
Halkevleri takımı O. Dinamo takımı 4 
Moekoq, ıı (A.A.) - Odaa'dan 

hareket edaı tiaık aporcularr buraya 
VM'mtflar ve iatasyonda vilcud terbiye• 
ıi komitesi reisi ile muavini. türk elçi· 
lili lleri gelenleri, Hariciye Komiser· 
lifi, tUrk •e aovyet matbuatı, Moüo
vanm apor te,elrkülleri delescleri tara· 
fından hararetle karfılanmqJantır. 

h estiyanm bir bafyuı 
Moakova, 18 (A.A.) - KaMit, iz. 

•eatiya ıuetesinck yucbl• bapakale· 
de tUrlr aporcularını aeıtmhyaralr di· 
yor ki: 

"Doet miaafirlerim;a. So.yteler Bir· 
lifinde ıpor ve ricud terbiyesi Afkl• 
nm ne kadar y(lbelr oldutunu bir ke
re daha hayrc:tle görecc-klerdir. HanKf 
tarafın kazanacağını fimdid n kestir· 
mek mümkim degıldu. Fakat kati olan 
bir ,ey vana o da. kar9ılatmaJarm çok 
enteresan olacafıdır. Çünkü tUrlrler 
bithaua futbolda çok ilerlemifkrdir.'" 

Moalrova, 18 (A.A.) - Krani apor 
pzetcsi butUn nUabaaııu turlr aporcu• 
larınm ıelmcLerine buretmiıtlr. 

Bu pzete bafyHıunda dıyor iri: 
"Sovyet milleti cumunyetçi Türki· 

yeye aıkı ve tecrübe ıorınUf dOltluk 
Mtladylt diiiümlüdür. Usun 1t11eler 
dennı eden iki memleket doetlut&r ve 
ltbirliii bütün dünya ıulhunun tanini 
aermde t.UyUk bir Amil olmu9tur. Tudc 
• • Sa.yet aponıularmM ........ , d•n 
bir anane lllllint aJmıf " Ttldrt,. Ue 
SowJetlel' Birlili ~ımdakl dolltlutua 
iald,.ı.cla miH- Wf NI _,-
lıulunw l*•Wvı 

Gtn•~ pnftll en ali 
Bu Jrartılafm& arın uyaıacbrcbtı ali· 

.. türk ıporcularının SOY} etler Birli· 
ğine her gelişinde daha ziyade artmak· 

tadır. Bunun aebebı kolayca aıalafdır. 
Çünkü türk aporcularında W. clclcll. 
iyi yetipnit ve her aeae daba dyacle 
ilerliyen rakibler bulmaktayız. Bekle
nildiği ıizere daha türk ıporcularının 
Sovyetler Birlıgıne gelecekleri haber 
alınır alınmaz, memlek timiz itçılcrı a

naında büyük bir alaka bllf ıöetennıt
tir. Aziz mıaafirlcr ve doı1tlar, bot ıel
diniı. Sizlere içten aelimlar ıondcrir 
•• en umimı temeruıilerde bulunuruL,. 

8. Karahan'• bir yum 
Gene bu pıete Sovy tıer Birlıfınin 

Ankaıa Bilyllk Elçisi Karaban'ın bır 
IDakaleaini nefl'etmckıedir. Karaharo bu 

-bininde diyor kl: 
"Bu,un sporcu Moelrova, mlaafirle-

rlnl, doat türle milletinin ıporcularınr 
lel&mhyor. Sovyctler Birllli ı1e Tur· 
kiye cumuriyeti araamdald ballar dur• 
._dan daha siyade ırldlfdlAlrtadır. 
Memlckctimb birçok defalar tUrlr tek· 

Diğınin, ilminin, 11natınm " ıporunnn 
delegelerını kaqıladı ve aen• birsolr 
defalar TUrkiyeye kendi delecelerinl 

dnderdi. Daha ıeçenlente milletler• 
l'laı musiki feativabnde tUrk miaafırle
riınla aovyet tiyatrosunun muvaffaka· 

Jetlerini alaka ile takıb cttiiıer. 

por tema lannın hu u yeti 
TUrk • Sovyet ıpor doatlutuDun ıki 

lbeınlekc:tın milletleri ar111wtakl ,.ısm
lataıaeınrn istikbali ft kültür ballaraun 
kuvvtel nmeai balrnnmclaA blyillr bir 
ebemiyeri vardır. Bu lrar9riafmalarda 

41.r iki taraf da apor teknitine aıd bir 
'ok yendikleri ötrenınektedır. Ttlrkl· 
)enin •e Sovyetlcr Bırliilnin tıa .. rıla
rı her ı ne daha aıyade ans-Jctad•· 
lpor kartıl•f"'·lvı ela ... .,.. artı,.W 
~ her biriaı bir enelldnclen dalla d· 
"Me enteresan olu} or Sovyet ıporcu· 
' •lift IOn kaıfllafl'DU' Türkiyed• w-

u. Sovyet ıporcuJarnım geJınee 
• bu n onlar bekleditimiı ay· 
raı ı kla bekleniyordu. Bu da 

ker daha ıoaterir ki, Sovyetler 
tlifınin Ye ürlriyenin scnç ıporcu 

n ıli, futbol abaJarrndı •e plıtlerde 

anane..t bir ,ekil alan wpJatmalariyle 
iki memleket arurndalri doltlup mu
vaffakiyetle lrunetlendiriyorlar. 

Tarihi doetJak. •• 
Tiirk •porcalarma lim •• 

Bu tene dklr apor heyeti Sovyetler 
birliline çok kuvvetli ve adetçe de lra· 
labllhk bar elrib balınde ıelmektedir. 
Sporun muhtelif tubelerine aıd en ka· 
bıhyetli 5' lrifiden mürekkeptır. Bu 
kar,ıla,malll'da bir plib ve bir de 
ınail6b olacai• beclibidir. Fakat bir ta· 
rafın saferi liri memleket pnçllti ara• 
amdalri apor doatlufunun tanini eae· 
rinde mtııterek bir safer olacaktır. Tıp
ln pçen eene oldutu gibi turk ve IOV• 

yet aporcularının bu kartılapnaları da 
türle • eovyet doıtluiunun büyük bir 
tuahürU ,eklinde tecelli etmektedır, o 
doltlulr 1d. temelleri her ılrl memleke
tin mOdahaJeci empcryaliatlere kartı 
yapauf oldulu lrabramane& mOcadele 
d...-elernlde atıhmftır· 

Dost tUrlr cumunyetının apor beye-

ti, aelim ....... 

çın f ilib 
Halkevi - o, Dinamo -4 

Mosko.a. ll (A.A ) - Aalldol1I A· 
jamı buaal muhabiri bıldiriyor: 

Hallrevi futbol takımı ile Sovyet 
DiMmo talama aruındaki ilk maç 100 
Wa klfllik bir 1t1ird kütleai &ilinde 
" 1>1-.o ......... ,apddı. 

Hna ,......._ p.,ıi w ıhktı. 

imci tllrlr " ~ lllynklan ile do
nannu9tr. Kapıdan princc tam kart ya 
plen yere blytilı lnhalarla 04Yquın 

Twlr - &o.yet" cSo.tlufu ve '1lof sel· 
diniz tUrk sporcu misaf ırlerimiz" yazı
ları dikkati çekiyordu. 

Huauıl locada Sovyet Ruaya'ıım 

Ankara BIJtllr ~ kualMm ._ dl· 
jtr 10W7et blyllkleri yer alm'flanlL 

Sut tam 16 ela tUrk takmu .....,. 
çıktı n usun allnflar arasında balk 
ıtUmlıdr. Aı eonra kenarları ft!&Vl çıı
gi ti don ve ıömlekleri ıle Dınamo takı· 
mı da sabada ıorundü. Ve çılıınu al-

kı9Jandı. 
Saat 4.12 de oyun bır rua bakanının 

idareai altında bafladı. GUnete karfı 
oynuyonu. Talunuıruz fU tekılJe tef-

kll olunmuıtu: 
Cihad • LUtf i, Huanil • Fikret, Hak· 

1u, ~ • Efrcf, Şeref, GUndüa Fuad, 

Niyui. 
Oyma blflaclıkcaa eonn topu alıp 

llerltmele pllfU stnfe kaf'fl yapı· 
lan faftKl laabm bir aerbeat wnafla 
ceıalandirclı. Topu Fikret çekti. Nıy• 
ıri ortaladı, fakat top la.adan cıttl. Ar· 
kaundan rualar taaman seçtiler. Oç 
dakika aonr• pkttkltri fiddetli bir tüt 
kalenin üatiinden maldan aitti. 

Sovy takmıı. olclukfa ıllrı bir tu· 
yik 1apmUtMır Kalenln önüne kadar 
relerek çelrtili fUtlardan blJbuaa liri 
taneli muhakkak birer pi uyılabillr· 
dl. Fakat Cihad fevkallde mGclabalt• 
leri ile bunlara mani oldu. Aır aonra 
bia taamaa seçtik. lloüova bini 1-
nllld• çektillmf• ~k mlllremmel bir 
fit dlreklen prparak pri pldl. Bu 
ıuretl• ilk on bet dakika i rafm 
aetict ..-,en alanlan Ut ~ Bu 
.... ClW yeniden lld m dabaltde 
bal........,a mecbar bl4ı Ve her llrtlln 

dt de ..,..ıfak oWu. 

l)lnam•UD dk U 
Dınamo takamam bu tmada sö-ter 

dili utttın oyun 14 Uncll dakikada ilk 
,oıu lraycletmeliJle netlcelendL Bir h 
cum 11rumda IOl ~ af8lma pltll 
topa ...... Wı ... ul ~·la kadar 
,anıktlJOI'· o ela - 4.26 .. Dinwo 
ta1rımmın birinci uyum ~etti. 

Bu ıol takımJllllSI canJaadmL Aa 
bir müddet silel alımlar ypk. Bu a 
rada ferefln yirmi •trtdta pldiii 
çok kunetli bir .. lıale dlnlini ,.. 
yarak nute &itti. Pabt So91et tahm 
ıJttllrçe lyl :yauyordu. Cihadın mUda-

baleleri hakikaten fevkalade idi. llu· 
hakkak blrtt uyı olabilecek bir çok 
tutları ,nzel plonjonlarlı kurtardL 

Gene böyle bir Sovyet laUcumu .....
ıında Dinamo eol içi ceza çiqili içinde 
Filrretle Çarplftı. Hakem penaltı ftrdl 
fakat vurut topu kale direflne çarpma
aiyle neticelendi. 

Şimdi ıene canlı oynuyoruz. Sal· 
d n &iizel bir alrm yaptık. Niyaıinin 
mı kemmel bir paamı QG11düı kafa ile 
nleye ıönderdi. Fakat top kalecinin e
llrde bldr. Buna mualrbil Sovyet takı· 
m nın da akınları neticesiz kalıyordu. 

Yalım bir aubest wnlflan ç~ teb· 
lilreli iken Cihad fnlraltde bir lrurtant 
yaptı Ve devre bu auretle l • O Dinamo 
talrıuunm lehine neticelendi. 

lldnd d ne 
ikinci devreye talmnnnı• biru de

lifmil ol1ralr çıktı. Orta mua..tn Hak· 
lanm yerine Eead ıeçti, yanıanaa LUt· 
il yenni Fanla brralrınıt Fuad talamdan 
çıkarak •I içe Said ıeçmitti. 

Dinamonun lldnel plii 
Oyun bqJar batlamu taJaammır be

raberbti temin edebilmek için •iri bir 
O)'Ull tatbikine mtJadı. 01t Ulte bir kaç 
hücum yapıyoruz. Fakat banlar tala· 
mın daha iyi anlafllımmna ntınen bir 
netice vermiyor. Buna mukabil Dinamo 
takıma yaptrp ft a1mu 1eee 1ılr ıoDe 
ncbcelendirerek nıriyttl 2 • O fCldine 
ı~tirdi. 

Bundan eoma 1larpbkll alanlar blr
birıni takib etmtte bqladı. Fakat tala
ınnnu her nederwe aayı yapmala nuwaf. 
fak olaınıyor. lerefiıa, Wdüa .-tJan ,. 
handan ıidiyor yabud 1raleciain tliD
de enyordu. 

Dinamo talumı bu denede daha Sok 
ıtıcel bir oyun çıbrdı. ~emld ebe
riya yakından muhuan ediyor •e mu· 
ha irnlen ıık 11k gol vuıyetine gctirı· 
yordu. ... 

Ciene b&yle bir alma _ _.. ır... 
im bir batuı ........... ..ı oldu. 
Artık J • o vasiyet hemen hemen e-
11\idaia ıılıi idL Zet9n bina IOftfl, bu 1e 

fer de o dakikaya kadar baya tının en ıti· 
sel oyununu oynamıt olan kalecimldn 
bir laatumdan ayni vuiyet 4 .. O olu· 
.erdi. Oyun da bu •in' netice ile aley
lıiınlu bitti. 

Sovyet talrnnı bucün çok ıüael bir 
oyun göatermiftır. Takıma dahil her o
yuncu ayn 17n ftlifeainl hakkiyle yap
mıftn' denilebilir. Buna mukabil tUrk ta· 
kamında elyledllim Wr tek hatuma 
ralınen fnkalWe bir oyun çıkaran ka· 
leci Cibat olı ıtur. 

lkind ... il eyllWe Japılacakm. 

HAFTANIN MAÇLARI 
FUlbol ~Jaıtlllaıulan ı 

20 Eylil puar stlnü Ankara OUci 
uhlaıncla yapılacak Çanakbı. bpuı 
mecJan. 

Deınlr lpoc • Kmlrlrıle ... t 14 de 
hakem Hikmet 
~ler Blrililf ·Çana,. 1Ut 16 

da balıeat Numi 
• 

l~ wibiDde J&Pduı toplaa. 
tıda tüt -.ıars iPa Ytnid\n filddr 
yaprlmwma" ı. maclaraı 4 blrind 
tefrlaclla ltlbenn bltlanmuma bnr 
veril nk laallp ..,..._lan lnanrancla 
kur'a çekilmlt " awaiaclald teldldc ~ 
lll'Ul .......... ldlbaltUr. 

1 Al• Or4• 
2- ....... Olcl 
J - OeDtltr Bir ili 
4 -OtlftDS .,. 
s-AUaıaGlcü 

6 - Kmklrale 
7 - Çallkaya 
• - Demir lpor 

Satılık ev aranıyor 
Ytnlflblr " K&Yalrlıdıtreye Udal 

.... ımatlbda .... 7.000 Ura,. • ı 
dar b1ı n .....,_ Tıllblerin pnte-
mlad Cemal Tahir'e racaatları. 

Boğazı 

kati 
memnu 

klini 
takası 

aldı 
(B•fı 1. inci uyl•d•) 

Rumeli yakuında iae: ŞarlrlSyUn bq 
kilometre carbmdan, Enqe timalinden, 
Yerliau cenubundan, lbrice bumu ıar
bmdan Tuzla ıölüne kadar unnan hat· 
tın cenubu (dahil), Gehbolu ve Çanak· 
kale lruabllanndaki sahil uhhlye tetlri· 
lltı tabaffuaael.erı yolu ve iakeı.I mu.
tnna olmak linre aayılan bududlar i
Pnde kalan btr iki yakadaki kara par 
çalan memnu aunt.a olarak Din edil
mittir. 

Ayrıca boiu önündeki Bosca n 
lınroz adalan ve ~ Taytan adalan 
ınıpu •e Saroı körfcsindeki lrllçlllr ada· 
lar kümesa, Marmara denldnde1d Jlar. 
ınara, Pqa limanı, Ekinlik, Avpr ve 
clvanndalu küçük adalar ınaplannm da 
yasak mıntaka ıçine ahnmalan muvafık 
ıörülmilttür. 

Boi••l•rdan nuıl ~r' 
1 - Bofulardan ıeçit tara: 
a) yabancı badi ıemileri ıeçif •• 

haber •erme ı.taıyonlan • Çanalrlralede 
SeddWbahir lpret lstuyomı, Karadenls· 
de Xandenb bolaa ltaret letatyoa~ 
dur. 

b) Gemiler bu istaıyonlara (50) mil 
lralaralr rapor ftl'eCekler " rt,et ....... 
feal dahilinde lalmlttlnl çekeceklerdir. 

c) lllltelrabil aellmlaı- için Akde-

ı 
(Bqı 1. inci •'fladı) 

T• enüharb 

OL 

Kadlka, ıı (A.A.) - Aantr, Tala
ftN'dan Jladrid'e &itmekte olan yoJ 
lberinde liin llabda'yı ele Ptlrmlt
lerdlr. HUkl\met tınanetlerl, •lır •Jl· 
at. utramıflar Yt mfWm mllrtanla Mrb 
mabemeal bualrmrflarclır. 

Burıoe. 11 (A.A.) - llaftl lılm· 
biri bildiriyor: lbdllldltl', Toltdo'Ja 
dofru ileri bareketlerine dıtftlll •t Al· 
Jruar ınahaurlannı kurtannalr lsia tam 
nmanında oraya varacaklarını lmid 
etmektedirler. 

Dün Toledo yolunda }'9P•Juı ......... 
nbtltrde laldr, bikUmtttiltrd• 750 
ldp)'I llcltirmltW ... ,.. ..... .. 
almıflarda. Hllkflmetpl•, tıop .......... 
.... , .. , altmda ....... btlcumluda 

bulWUDUflardır. Aailerin mltralyialırl. 
lıWribnetçlleri bir el tüfek bıle atmala
rma meydan vermeden yere ıermektc· 
dır. 

G n ral Lanonun tebllji 
Seval, 18 (A.A.) - Radyo ile ...... 

li ,Undellk nuttınanda pneral dö Lano, 
ihtilll kunetleriaia Toledo mmtaka
ımda on kilometre llerlemlft bifiolr b· 
aaba1arı ele ı~rmlt olduklarını bll
dirmtlrtedlr. 

Albay Eecamea'ia kunttlcri, Gu.
detnma cepbnlndtki bWIUmet kuwet
Jerinı ald mevaileri hücum ıle uptet• 
mltltrdir 

yonalietl r BUbao 
d 'in talim oım-. ·-·-~· 
Hendey, 11 (A A ) - llaTM Ajan

ıı muhabirinin bildardlilne ıln Oui· 
pualroa ibtiWdkri, Orlo Ut aon dere
ce mühim blr ıcvkulceyfl noktanm ıap· 
tedilmit oJiufunu haber vermi9lerdir. 

KıralMr umanıada Banelon nlW· 
llndt bnlunmut ou pntral ADldo. 

(Bqı ı. lacı •'fi*> 
Kiçllk. bllyük W1tla ao•apnuhklar 

ealri ft)'& yeni bittlıı kaYplar lnlıcıa 

lraraltıaı altnıda urla delil, fabt 1111 
la• aydınl•i• l~1\M uı.- ,.ı. ile 
llalleclillnelidir Bia öyle annedlyorua 
ki badin milltdtria .. .,.... llllcadelt 

ttmeltrl lbJm ıelen WrioUr ftY bütün 
dtinJ&&UD vtrtctlf ftcdul lranrla tide 

M1lecek baldnn " adaletin saferi ol· 
IMlıdır." 

Bqbakan fWUI ilin •tmlttlr: 
'lulbu laanıtleadarmek lllD ılro

nomlyl kunttleodirmek lbandır. Her 
mlll~t pam kanat ıttirmelidil iri d n 
yanın bu nlr tefkilAt Dda t k bir •· • 

nla boiumda Çimenlik. Karadenis bo
lumda Anadalu lmY&pnda birer bata(lıt 
.,. bulandundaoütır. 

Kılnıaa ~: Akdenb bot .. 
amda Ç•neklmle. Kuadenia botaun&I 
Tellitabya" latuabuıdur. 

2 - Hna,....,. •Jir laattlı llicf,. 
ye • Enea ,,. a... • Marmara Brellloı 
li • Midye hatlandır. 

.ı - ........ anabveleei -.dbia· 
et lll1b ......... llatiJut .... tela· 
dicli barb .. llarb llalleriDdıt ....... 
addedilebilen lrdawaluk ~ fhadlkl 
lrılavua iltaayonlan (Çaukkale, latanıo 
bu,1 Tellitabya) faaliyetlerine dnua .,. 
deceklerdir. 

4 - Çanakkale Tnwa harabeJerl lçiıa 
ırlyaret imlrlnmı temin edecek ,.ı W.. 
ıünkü Çauldmle • Sançal • Trowa yol\& 
olup dyaretler pmdUsUn Ye ba ,oldad 
temin edilecektir. 

Mearllll'ID ziyaret kR 
lluarlıldara prek memurlann side• 

bi1ıneal •• ......... mlnferid nya topbı 
bir halde ılyantlerbı lerall için IClllt e-
dm yol " lütltler, buaGn dt laallpd
makta .... clll: 8eddllllülr ..... ,. 
Jrldan lgia WdlhıMr llbltel. Atttlfar• 
tıa " Anbanna meartdrJan ~ Kllya 
t.hlell " Oellbola me11rhldan lçha Qe. 
Ubolu ...... Ot ... IMelelenlaa ... ,.. 

lılrlua ·- JOllardır. 

dtln ita SebMtlpen'cle ıeneral •ola'yı 
nfalnt ediycdL NalyoaaUatıer, _... 
filktladt ...... -.affert,etl ..... .. 
rtrde ~ ... Mhrt ..... .. 
ltktıt paenl Allldo'nua 1llt -.idi 
alacala bllcl1rllıMlde4lr. 

Ayı11 malafiU•, 1.......ı Praalro ilt 
pneral Kola._ .......Utflie mamn. 
lik tdecelderlnl llhe ecmütedlr. 

.......... ıar .. ,..... ....... 
........................ tun .. 
idi ........ tllllm olamdsklmı taWlnlt 
ba fehlrltrin topa tutulacalmı Mldlr
mlflerdlr. Bu memurlar, ihtlWcl ....._ 

YetlorİD Bilblo',a kırk kilometre ille• 

ufede bulunwkM •• Zaram llt z... 
.,..,. llllrfa .... tlll'IU ...... .. • 

duldamu " iN lılUnuun pek ,alanda 
icra edilecelial llbe eylemektıedlrltr • 

Burp'daıa biJdlrildlllnt sere ıe
neral dö Lana. milli mildafu kamite
al hablına tayin cdllmlttlr. 

Aıilerln tayyareleri, lıladrid lltu
JOD• ile bllkillıwt tınanetlerinin 1.-no
,a'da baJUIW9hta olan 8omoliern ctp
llllf .................... 1...........,. 
etmltJerdk. GeamaJ Jrranko, pDHal 
Yque'nin iri..., talmye " lbdrld ti 
taama& eanek U..t yirmi bet b&a klfl· 
llk Wr kunet .... rmittir. 

General llola, .-ı cepbealndt lıa· 
nketler lcnemda lltfl mllrduda 
n ..ıtk oldup. blldlrmlftlr. 

ilklim lrml•n da llerllpr 
lıla4rlcl. il (A.A.) - Harbl,. ••• 

sm, Araıon ~heelndeld hWd•et 
lmne.derinfn Tmael'e Us kilometre 
meufeye adar ,.1r1a91D19 olduklarını 
Wldlrmiftir. 

T.,areler, muhtelif cepbeJerdeld ve 
bilhaua Sanı.oWla, Talenra ve Betn. 
madm cepbelaiadelıl düflDUl .....u .. 
rial hombard- etmlf .. dütmaa bu· 
ralardan ttldlmlfdr. 

adet" Nfü paldur. Bır mWttia 
tt Mfilllll er Pi diler mlU dı 
eefllWr " •tlnılMnı netlcelencll"'3k· 

tir. Her ınill tmu ldnlr •tmlt olma· '* kl, .. , ..w.tln kendi i:rWll an
cak herknln lıutalıldr t&Ybleri1I• el· 
dt edilebilir. iledlllr c1cınm .. ,. •• 
devletler UMlndlkl ekonomik .a=rı
betlmle hı.e.tllr bir lylllk 1181 .. ,. 
•kıM•. 

Btllırq, 11 (A.A ) - Jtomea ...... 
lar mecliai reili ndaro, ..W.deru:au 
ticaret konfer._ ifdralr etme 

lan yabancı lıayttler weref 
k bir lca 



SAYFA 1 ULUS 

Aı1alatya Vilayeti Nafia 
Direktörlüğünden : !Urfa Gümrük ~luhafaza İkinci Jtnhisarlar Ankara .. .. ··"'"'-

Tabur Satınalma Komisyonıından Baş Mudurl -~·-
iıı;: Malatyada yapılacak hükümct binaaı E.itsiltmeye konulan 

jemcl intaatına aittir. 
İhale pazarlık suretiyle yap ılacaktır. 
2 - Keıif bedeli (20000)yirmi bin lirad1r. 
ı - Bu işe aid 11artname ve evrak şunlardıc 

A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa i~leri ~raiti uınumiyesi 
D - Fenni ,artname 
1 - Hususi ~rtname 
G - Keşif cetveli, silsilei fiat cetvelı. fıat cetvelı . ~teraj 

cetveli proje. 
• 4 - fstiyenler buşartnameyi Malatya Nafıa dairesinde görebi

brler. 

• S - 8.9.936 tarihinden itibaren bir ay zarfında netice edilecek
~r. Pazarlık Malatya Nafıa dairesinde komisyon huzuriyle yapt -

caktır, Posta ile gönderilecek teklifnamelerin geç gelmesinden 
dolayı mesuliyet kabul edilmez. 

6 - Muva~kat. temi~at akçesi 1542 lira 33 kuruştur. 
.. 1 - İstckltlerın ehlıyet vesikası almak için Nafıa Vekaletine 

muracaat eylemeleri icap eder. 
8 - Bu hususta daha fazla malfımat almak istiyenlerin Malat

ya Nafıa müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. (889) 

-::--------------------------------__;2:;:--4 __ 3_33 ______ __ 

Jandarma Genel Komutanlıaı p-, 

Ankara Satıııalma Komisyonundan: 
d 1 (- Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiyat pahalı görüldüğün-
p=~ 1

35k·
1
400) metre kaputluk, (19,200) metre kısltk elbiselik kumaş 

ar 1 a satm alınacaktır. 

(6~6-) l~etresi (280) kuru~ tahmin edilen kaputluğun ilk teminatı 
.ra şartname bedelı (490) kuruş olup pazarlıgv ı 21-9-936 

pazartes ·· ·· ( 
lı: l k 

1 gunu saat 11) de ve metresine (265) kuruş paha birilen 
ış ı cıb· r v • ·1k · :r ıse ıgın ı temınatı (3794 lira sartname bedeli (255) ku-

ruı olup pazarlığı aynr gün saat (14) d~ yapılacaktır. 

i 
.4 -

1 
Ş~rtnameler komisyondan alınabilir. Pazarlıklarına girmek 

stıyen er n ıı:ı 11" .. d b 1 e 1 gun e şartnamede yazılı belge ve ilk teminat mak· 
uı: veya banka mektubları ile belli giin ve saatte komisyona baş 

vurmalar. (692) 2-4111 

Adliy(~ Vekaletinden : 
.. 1 -

1 
Ankara adliyesiyle temyiz mahkemesindeki kalöriferler 

ıçın a macak 150 toıı kok 130 da . .. .. . . 
1 f . . ve ton lavamarın komurlerının ka-

pa ı zar us~lıyle eksıltmeye konulmuftur . 
. 2-:- Eksıltme 25 eylUl 936 cuma günü saat 15 de Anliarada tem· 

ya. bınasında Adliye Vekaleti levazım mu"d" ı· · v.. d d 1 kail . ur ugu o asın a top a-
nan e tme ~o~ısyonu tarafından yapılacaktır. 

3 :-- hteklılerın bu hususa ait şartnameyı· Anka d Adi" v _ 
lrileti Le M'"d"" . . l ra a ıye e 

vazım u urıyetınden, stanbulda Adliye Levazım Me-
murluğundan parasu alabilirler. 

4 - eher tonu için tahmin edilen bedel kok k\>mürü için (~ ) 
ve lavamarin kömürü için (30) liradır. • 

s. - · Eksi~tme~e iş!irak t:decek olan isteklilerin bedeli muham~ 
menın % 7,5 gu nısbetındc olan 652 lira (50) kuruşu nakden ve ya· 
hut d~vletçe n_akit mukabilinde kabul edilen tahvilatı mahalli mal 
lan~ıgına teslım etmit olduklarına dair olan sandık makbuı:Iariylc 
<teklıf me~tuplarınr havi mühürlü ı:arflarını eksilbne aaatinden bir 
:at evveh~e kadar komisyon riyasetine vermeleri, taşradan teklif 

ektubu gonderecek olanların da aynı autte yetişmeeini teminen 
dalua e~elden postaya tevdi etmi, olmaları ve dı' zarfları mUhUr 
mumu ı!.= avrıca mühUrlenır.iş olması lazımdır. (881) Z--43r 

.. .\daııa Tohum Islah istasyonu 

Makine nev'i 
müdürlüğünden. 

Muhammen bedeli 

Besleyi~i, temizleyici kısımlariyle fırçalı tipten 
t':rl~~~~erelı kondansörlü socin 80 ihtiyat desteresiyle 

2374.90 lira 

Besleyici kısmiyle kond ·· r· b' . tipten 106 d · . ansor u ılyelı yataklı frrçah 
estcrelı lınter l06 ihtiyat desteresiyle birlikte 1301.75 '' 

pam~~~a~:u!~~i~~:: pus ebadında burgulu standard 
1229.36 " 

Saatte ıooo ki ' ' pamuk t h . ı· 
ve vantilatörr· · 0 umu ış ıyen tek üstüvaneli 

u bılyah yataklı pamuk tohumu selektörü 1706.88 '' 

Nakil boruları, emici teleıkop borusu ve be . . 
tahliye tulumbası ile birlikte kütlU temi;~eyi~g;!~~n~~raı200.oo ,, 
Pamuk tohum nakline mahsu ı· 
9 pusluk arşimed viClas (M s çe_ ık mahfazası içinde 

1 etresı 28.16 liradan 34 M.) 

9 pusluk Arşimed ·vid 1 •• 
kısımları (Beheri 52 lirad~~)

1 ıçın 3 adet kasnaklı başlık 

957.44,, 

156.00 ., 
Besleme. ayağı ve '.'\ kadem n k" . 
tamamen çelikten ınamul 9 a il ~ısmıyle 7 metre irtifaında 

pus u pamuk tohum elavatörü 71~.00 ,, 

Yekun 9641.33 ., 

' - Baana ı onum Lslah Is tas .. 
yukarıda evsaf ve miktarları ya 1 yonu pamuk uretme çiftliği için 
palı zarf usuliyle eksiltmeye k zı ı' çırçır makineleri ve tesisatı ka· 

2 Ek ·ı onu muştur 
- sı tmeye nirecekler şartna : 

tasyonu üretme çiftiİTği müdürr· - u dmeyı Adana Tohum Islah ts. 
• 3 - Yukarıda yazılı makin~~ n e~ alacaklardır. 

hızalarında gösterilmiştir. e tesısatın muhammen bedelleri 
4 - Muvakkat teminat olarak 723 10 r 1 
5 - t t kl'l · . . . · ıra a ınacaktır. .. .. s e ı erın 26 bırıncıteşrin 936 .. .. .. . 

~nu saat 14 de kadar Adana Ziraat müd~~~u-~~ musa.~ıf pazartesi 
~·~~ona 2490 sayılı kanunun tarifatı d hT lun~.e muteşekkil ko
n ılan olunur. (

785
)a 1 ın e muracaat eylemele-

2-4245 

Kars Nafia l\lüdürlüğünden: 
1 - Iğdırda muhacir iskfuıı için 1. liralık ~36 adet evin 139.530,28 lirarı~p~:c~k .. olan ve. beheri 591.23 

auretiyle eksiltmeye konulmuştur. ş uzerıne ınşası pazarlık 
2 - Pazarlık 21.9.936 tarihine müsadif a · .. . 

Kars Nafıa Müdürlüğünde toplancak olan ko~~:tesı gunü saat 14 de 
3 - Muvakkat teminat 10464,77 liradır. yonca yapılacaktır. 
4 - Şartnameler, plan ve keşif 6.97 lira mukabilind K 

mtidürlüğünden alınabilir. Bu hususta tafsilat almak 18• tı'ey nlara 1Nafıa b 1 A k ı · ·ı ti · N f üd" .. . e er stanu , n ara, . zm~r. vı aye erı . a ıa m urluklerınde mevcut musad-
dak evrakı görebılırler. İsteklıler muvakkat teminatlarını Nafıa Ve
kaletince musaddak ehliyetnameleri ve mali iktidarına dair vesaiki 
hahmil olarak bu günde pazarlığa iştirak etmek üzere müracaattan 
ilan olunur. (1047) 2-4240 

Muhammen Muvakkat 
Mikdarı Bedeli Teminatı 1haelnin 

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

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

zarf 
Odun 843935 19470 00 1460 00 Cuma 25-9-936 16 

l - Urfa gümrük muh.afat.a ikinci tabur ve talimgah erat ve 
hayvanatı ihtiyacı için mukaveleye bağlanacak olan yukarda cinli 
ve miktarlarile ihalenin gi.in ve saatleri ve eksiltmenin şek:lleri ya· 
zılı iki kalem madde eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Taliplerin sarlname ve evşafrnr gormek üzere her zaman ta
bur karargahında satınalma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek olanların Tkaret odasından ka
yıtlı olduklarına dair vesika ihraz etmeleri ve muayyen saatinden 
bir saat önce teklif mektuplarının ve teminat nıakbuzlarıılın veya 
banka mektuplarının makbuz mukabilinde komisyona vermi~ bu
lunmaları. 

4 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının 2490 sayılı ka
nuna göre olması . 

5 - Şartnameleri komisyondan parasız olarak alınabileceği ilan 
olunur. (1108) 2-4272 

Binalar ve 
levazıaı müdür]üo·üııd~n: 

~ 
Tekerlek Muhammen bedel 

7500 Telsi z peı fora tör ve Ondülatör bandı 1375 lira 
.'iOOOO Zamklı ve zamksrz Hük bandı. 4100 ., 
2500 Simens perfore bandı 1975 .. 

Teminatı 

104 Lira 
308 .. 
149 .. 

1 - Yukarda yazılı üç nevi Band ayrı avrr açık eksiltmeye ko
nulmustur. 

2 - Eksiltme 24-10-936 tarihinde Ankarada P. T. T. Umum Mü
dürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Talipler teminatlarmr idaremiz veznesine teslim edecek 
ve alacakları makbuz ve şartnamede yazılı belgelerle mezkur tari
he müsadif cumartesi günü saat 10 da sözü geçen komisyona mü
racaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden ve İstan
bul Levazım Ayniyat muavinliğinden para~uz olarak verilecektir. 

(190) 2--4198 

Pazarlık suretiyle eksiltme ilanı 

Nafia V ekaletindeıı: 
ı - İtıtekli çıkmamış olmasından dolayı ihalesi yapılamıyan 

22959 lira 69 kuruş keşif bedelli Ankara Jandarma m ·~tehi arkası
na yapılacak olan müstakil jandarma taburu yi}'eC' k ve yem amba· 
rı. hayvan sulama yalağı, mutbah ve bulaşıkhane inşaatı pazarlık 
suretiyle yeniden eksiltmeye çıkarılmıstır. 

2 - Bu ise aid evrak şunlardır: 
A ~ Eksiltme şartnamesi. 
B • Mukavele projesi, 
C - Bayındtrlık İşleri Genel Şartname&i, 
D - İnşaata aid fenni şartname, 
E - Keşif cetveli. 
F • Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 115 kuruşbedel mukabilinde 

Yapı İ~leri U. Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29. 9. 936 salı gün üsaat 16 da Nafıa Vekaleti Yapı 

işleri Eksiltme Komisyonu Daireainde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1722 lira muvakkat 

te~niat ~ermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmıs yapı müteahhitlik 
vesıkası ıbraz etmesi lazımdır. 

5 - Teklif zarfları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Eksiltme Komisyonu Reisli<' ine makbuz muka-
bilinde verilecektir. (891) 2--4367 

Dahiliye V el{aletinden: 
Gazi Antep şehri içme suyu tesisatı ve 

inşaat eksiltmesi 
Gazi Antep §Chrine 12.5 kilometre mesafeden su isalesi ve şehir 

dahilindeki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki ve boru 
ferşifatınm icrası ile sair müteferri imalatın yapılması ve şehir da
hilinde iki depo inşası, su saatleri ve diğer atat ve edevatın teda
riki kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İsin muhammen bedeli 249905 lira 59 kuruştur. 
2 - İstekliler bu i e ait şartname. proje ve sair evrakı on iki 

buçuk lira mukabilinde Dahiliye Vekaleti belediyeler imar heyeti 
fen şefliğinden alabilirler. 

3. - Eksiltme 24 İlkte rin 1936 tarihine rastlryan cumartesi 
günü saat onbirde Ankatada Dahiliye Vekaleti binasıntla toplana
cak belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek-1c;in isteklilerin aşağıda yazılı te· 
minat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine tes
lim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
13745 lira 28 kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadr~ına dair imzalı bir mektup, 
D - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası. 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mu

kabilinde komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate 
kadcır komisvona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler 
imar heyeti fen sefliğine müracaat etmeleri. (773) 2--4201 

P. T. T, Binalar ve 
Levazım MüdürlüğündPn : 

1350 füa muhammen kıymetli 25000 metre çift bükümlü sahra 
kablosile 3000 metre gene çift bükümlü lastikli bakır tel bir arada ve 
1150 lira muhammen kıymetli bir adet 100 lü santral ile bir adet 
100 lü konple paratöner de ayrı bir şartname ile açık eksiltmeye 
konulmuşlardır. 

Her iki eksiltme 12 birinci teşrin 936 tarihinde Ankarada P. T. T. 
U. M. lüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 
mezkur tarihe rasthyan pazartesi günü muayyen saata kadar sahra 
kablosu ve tel için 102 santral ve paratöner için de 87 liradan iba· 
ret muvakkat teminatları ayrı ayrı idare vc:znesine yatırıp alacak
ları muvakkat makbuz veya banka teminat mektubu ve şartname· 
lerde yazılı kanuni vcsaikle beraber mezkur komisyona müracaat 
e.~~~leir lazımdır. Şartnameler Ankarada P . T. T. Levazım müdür
l1;1~Unden İstanbulda Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak ve· 
rılır. (629) 'l-3974 

Ankara 1nhic;arlar Başmudürlüğü tuz ~ ~ 
sim ve kesif i~:crinde çalrstırlmak üz~re 3 kteb~ 
fia Fen mektebi veya sanayi ve mümasıl ıne ~ 
hanla bir memur alınacağından talip olanla.rınbilıoc~~ılD~I 
günü saat 3 de icra kılınacak imtihana gıre ur 
dürlük Sicil subesine müracaatları i!an olu~ 

Dahiliye Vekaleti 
Muğla şehri içn1e suyu 

inşaate 
·saıesi ~...w 

Muğla ;;rhrine 783 metre mesafe?en su \i .,e IJU".;J 

deki ~cbeke için icabeden malzemenın tedar~ 111 . .e--U 
icrası ile sair buna müteferri imalatın yapı ~ki ~. 
aı, ı;u saatleri ve diğer alat ve edevatın tedarl 
siltmeye konulmuştur. kurutııı' 

ı. - lşin muhammen \.>edeli 59977 lira ~ e saır 
2. - İstekliler bu işe ait şartname. prı>Je ·~ar 

mukabilinde Dariliye Vekaleti Belediyeler 1 
_.,,,.. 

liğinden alabilirler. . . raıt111~. 
3. - Eksiltme 24 flkteşrin 1936 tarıhın~1 ti bİ--~

günü saat onbirrle Ankarada Dahiliye Veka e 
cak belediyeler imar heyetince yapılacaktı~. ·n ~ 

4. - Eksi!~ıneye girebilmek için istektıterı jsyort 
minat ve vesaiki aynı gün saa ona l.adar kofll 
lim etmiş olmaları tazımc1ır. . rnad 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 incı 
4249 lira muvakkat teminat. 

B - Kanunun t::tyin ettiği vesikalar. . ksil 
C - Kanunun 4 üncü m::ıddesi mucilıınce e 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir ın~kt~tyet 
D - Nafra Vekaletinden tasd!kli fennı e 1 ~ 
5 - Teklif mektupları ihale günü sa~t onaıta ili 

kabilinde komisyon Reisliğine verilecektır. po ııi 
teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması .,e 
kadar komisyona gelmi~ bulunması tazım~ır.. 111eri0 

Bu iş hakkıncta fazla izahat almak ı~tıY;74) 
imar heyeti fen sefliğine müracaat etmelerı. ( 

Jandarma Genel Koınu 
kara Satınalma Komisy~ 

t - Kapalı ?.arf eksiltmesinde verilen fiat rlı~ 
tien (163,000) metre yazlık elbiselik kumaş paı• 
tır. tık 

2 - Metresi (52) kuruş tahmin edilen Y~ oll# 
natı (5488)Hra, Şartnamesi bedeli (424) kurut 
936 pcr}embe günü taat (11) yapılacakt~r. arlıi'°' 

3 -- Şartnamesi komisyondan alınabibr •. ~ 
yenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk t~rruna bal 
mektubları ile belli giin ve saatinde komııyon• %-A''° 

(266) 

Karacahev Harası <J•• 
" Direktört·• _.it 

·ıc·oci ,,..... 
1 - EICsiltmey~ konulan iş (Çöreklide ı 1 rııtl"'°' 

niden inşası) Keşif bedeli (21689) lira (14) kUcJır: 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlar 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
~ - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname ,rıJ'. 

E - Planlar btY il 
lstiyenler bu evrakı parasız olarak Karaca dl 

ğünden alabilirler. .. .. t on alt' 
3 - Eksiltme 25 eylul 936 cuma gunu saa 

tar Müdürlüğünde yapılacaktır. at<tıf· ) ti" 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yap_ıtac. (1(>211 ~ 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekhlerı~etİ ~ JI 

vermesi, a~ağıdaki v~sikaları haiz olup gö~ter 1< bi? 
Eksiltmeye en az bir parçada yüzbin ııra 'vesilta 

yapmış olduğuna dair Nafıa Müdürlüğünden ~ .... 
leceklerdir. . ddede e,... 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncU ~uere~ ~ 
bir saat evvel Bursa baytar müdürlüğüne ~eti etctir· Z 
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verıle~e )'~ıl!,, 
derilecek mektupların nihayet üçüncü madde u i}e •>;,ı~ 
gelmiş olması ve dış zarfın üzeri mühür mum Jcabul J1 
olması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler JJaYt'r 
lilerin şeraiti anlamak üzere İstanbul, Bursa nurnara1', 
ile Hara Miidürlüğüne müracaatları ve 2490. jlaıt otıı2Al 
rifatı dahilinde eksiltmeye iştirak eylemele(~sz) 

İçel llhaylığt N a.f ıa .. .. diiJld 
Dırek.toı·ltı;; .~~"c-' 

. nş3 edı tli" 
1 - Eksiltmo; ye konulan iş: (J\fersinde ;. (ZozzO) 

okul binasının ikmal inşaatı olup keşif bede 1 

ruştur. urıtardıf· 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evraklar ş 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Kargir inşaata dair fenni şartname cıe~~-
E - Hususi şartname . etertJ r,Jı 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cctvelı ;11siı 01' _JfJ 
lstiyenler bu şartnjlllleleri ve evrakı be e e ~-f 

dürlüğünde görebilirler. 6 t9ri~~~ı'lli'-3 - Eksiltme 4-9-936 tarihinden 30·9-93 ı:ncıav· 
çarşamba giinü saat 17 de Mersinde Vilayet ( 
caktır. aktır· 6) el 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılaC ıı (ıSl ğ~ 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklıf'l~a ıt' el .. 

ruş muvakkat teminat vermesi, bundan \).lŞ • ,.,ısı 
haiz olup göstermesi l.Uımdır. ~ ı ı;ııi.lıe tı1 

Ticaret odası Nafıa Bakanlığından aldıg 111~1 eflİ'.; 
vesikasını getirmesi lazımdır. . eti fe"'li' fll:Kt 

6 -· İsteklilerin yapılacak işin rnesulı~yı t 
edecek bir mühendis veya mimar bulundu d• >"'ııs 11~ caktır. .. ıtıJld~' r•~ e ,,. f:'I 

7 - Teklif mektupları yukarda üçU~cu getirtl~'" 'ro'.~ ;ıJ 
bir saat evveline kadar Vilayet encümenınerilecelc 1,ıı; o"tr~ 
misyonu reisliğine makbuz mukabilin_de v~dede y• tıl;.,ıt) 
derilecek mektupların nib.ayet üçüne~ Ol! ice 1'81,a (11o9 
olmaları ve dış zarfın mühür mumu ıle ıy dilfl'C'" 
:rımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e 
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kı.tabları geldi. AKBA da satılıyor Kitahlarınızı, mektep levazımınızı şimdiden AKBA'dan alınız. Tel: 3377 
tık. Orta, Lise 

1 ANKARA BELEDiYE REiSUGJ 1LANLARI 1 
11.AN 

ı _ Su idaresine alınacak gaz, benzin, ve yağlar on beş gün mud· 
dctlc kapalı zarfla eksiltmeye konulm~ştur. 

2 _ Muhammen bedeli (9423,65) ı.ıradır. 
3 - Muvakkat teminatı (706,77) Jıradır. h .. yazı işleri 
4 - Şartname ve listesini görmek .~st~y:~!e~n ~rr::~elediye en· 

kalemine ve ihale 25 eylül ~36 c~~ gun~ 5 
saat ona kadar teminat· 

cUmeninde > apılacağından ıstek1ı.lenn o .gun . eteri. (845) 
lariyle teklif mektublarını beledıye encumenıne verm 2--4263 

fLAN b ün 
1 - Su idaresi için alınacak font boru ve ek parçalan on eş g 

müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (5500) Ji.radır. 
3 - M uvakk:ıt temi.natı. ( ~ 12,50) lır.adır. nJer her gı.in yazı ı !eri 
4 - Şartname ve lıstesını gormek ısteye ü 

0
• saat onblrde bele· 

k l . . kl'l · d 25 eylul 936 cuma g n . . a emıne ve ıste ı erın e . kadar temına 1 rıyle bır· 
diye encümeninde yapılacagın~an ° g_~n o~a v rmeleri. (846) 
tikte teklif mektublarını beledıye encumenıne e 2~264 

fi.AN . 
1 - Su idare.sine alınacak çelik, köşebend lama demırl ve saç on 

beş gün müddetle açık eksiltmeye ko~ulmuştur. 
2 _Muhammen bedeli (738),50 .Iıradır. 
3 - Muvakkat teminau (53,38) lıradır. .. ı i leri kalemine 
4 - Sartnamesini göı:mek isteyenle~ ~~rs:~n o~u:ukta belediye 

YC isteklilerin de 25 eyJuJ 936 cuma g nu 2-4265 
encümenine ıııUracaatları. (847) 

lLAN 
ı - Sular idaresinin bir senelik ihtiyacı olan kaz:ma, _kUrek, S:P• 

laırpit, el 15.mbası ve saire on beş gün müddetle açık ekıiltmeye o-

uulmuştur. . ( ) ku t 2 - Muhammen bedeli (2871) lir.a 90 ru§ ur. 
3 _Muvakkat tem~natı. (~15.:37) lu:adır.~nter her gün yazı itleri 
4 - Şart~ame .ve .lıstesını go1~;1~;~s~«J~a ~Unu saat on buçukta 

kalemine ve ısteklılerın de 25 ey u ( S) 2--4266 
belediye encümenine mtiracaatlan. 84 

iLAN k kö Urü n 
1 - Su idaresinin bir senelik ihtiyacı olan 60 ton ko m o 

b ··n müddetle açık eksiltmeye k~nulmu§tur. 
eg l: Muhammen bedeli (2040) ı.ıradır. 

3 _Muvakkat teminau <1?3) lıradır. Un azı i~leri kalemine 
4 - Şartnamesini görmek ısteycnle!:ue~t o~ buçukta belediye 

ve isteklilerin de 25 eylUl 936 cuma gu 2-4267 
encilmenine milracaatJan. (849) 

lLA1' kil bet gUn 
1 - Su idareıine alınacak 40 ton odun ile 300 o çıra on 

mUddetlc açık eksiltmeye ~onulmu~tur. 
2 - Muhammen bcdcb (IU) lindır. 
3 _ Muvakkat .t~ml~atı ~6~·t1e2)e!~:~d~~r &Un yazı itleri kalem!ne 
4 _ Şartnamcaını ıo~e aa Y ünü uat on buçukta bcledıye 

ve isteklilerin de 25 eylul 936 cuma 1 2-4268 
encümenine mUracaatıan. (850) 

tLAN .. • • t 
• resine alınacak demir boru ve teferruatı ale çımen o 

ı - Su ıda U ""ddetle kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuıtur. 
ve saire on bet & n mu . d 

2 _Muhammen bedeli (6690,50) ~ıra ır. 
3 - Muvakkat teminatı (501,78) lıradır. . • • 

!\ - Şartname ve listesini görmek i teyenler ~er gUn ya~t ı len 
kalemine ve isteklilerin de 25 eylül 936 cuma günu ı~adt on bır~eatlbea· 

· · ı ır.. dan o alin saat ona .. a ar tcının • 
lediyc enciımenınde yapı acaı;•!' .!" • 1 ri. (852) 
riyle teklif mektublannı bcledıye cncumenıne vel'tlle e 2-4270 

tLAN 
. . irmi bin kilo me,e odunu ile 1500 

ı - :Mez:ba~ ~çı~ alınacak l müddetle açık eksiltmeye konul· 
kilo mangal komurU on bcf g n 

muştur. • ) l" d r 2 - Muhammen bcdeh (410 _ıra ı . 

3 _ :Muvakkat teminatı (3~) .ııra~ır. hergUn yazı itleri kalemine 
4 _ Şartnamesini gö~~ek ı~tı~~~6e~uma gunü aut on buçukta 

ve isteklilerin de 2 tetrını eve 
1 

(91l) 2-4358 
Belediye Encümenine müracaat arı. 

tLAN . be Un 
1- İtfaiye meydanında yapılacak ölU yıkama evı on f g 

mücidetle açık eksiltmeye konu~muıtur. 
K ·r bedeli (4199,86) Jıradır. 

2 - etı kk t t mlnatı (315) liradır. 
3 - Muva a e · • oıtrmck iatiyenler herg\in yuı 

"f ame ve ıartname11nı •"' . U l 
4 - Ket.1 n . kit" rin de 2 tetrinievel 1936 cuma gün saa 

itleri kalemıne ve. ıste ~e nine müracaatları. (908) 2-4355 
on buçukta Beledıye ene me 

1LAN • 
. d a ıtmaıına lilıum ıı>steralen labo-

1 _ Belediye kimya evın e Y -~-tı boya ve badana i9leri on bet 
h va aUlı IU tcll- • 

ratu.,,ar masaları, 1 , .. , e konulmuftur. 
gün milddetle açık ekı tmey 

2 _ Keşif bedeli 501 liradır. . d 
3 - Muvakkat teminatı (37,S~ l~ra .. ~ek iltiyenler hergün yaıı 
4 - Şartname ve ketifnamesını go. ievel 1936 cuma günü saat 

,.teri kalemine ve. iıtekli~.erin i~~ 2m~::~~atları. (909) 2--4356 
no buçukta Bcledıye encumen 

. . t ~::n dcpoıuna istekli çıkmadıfın· 
1 - Yaptırılacak ıkı tane 

d . • Un uzatılımııtrr. 
an eksaltmesı on g. ( 5970 tO) liradır. 

2 - Keılf bedeh . ' ( 7) liradır 
3 - Muvakkat tt'mınatı 44. ler. her giln yazı itleri kale· 

. • "'.-ek 11teyen B J d. 4 - Şartnamesını go.... ünü aaat on buçukta e e t-
. . kJ"J · de 25-9-936 cuma g 2 '"399 nune ve ıst~ ı er;~" rı (938) _... 

ye encümenıne muracaatla 
lLAN k mını iıtekli 

. • • • alınacak Santrıiüj tutlmba ve a 
1 - Su ıtlerı ı~n . n iın uzatılmıttır. 

çıkmadığından eksıJtm~:ıt(ıfso) liradır. 
2 - Muhammen be 25) rradır 
g _ Muvakkat teminatı (8~. • 1 

1 
h.er gün yazı işleri kalemi· 

4 Şartnamesini gormek ısuyen er ""'nU saat on buçukta Be-
- . d 25 ylül • 936 cuma 5.. 2-4386 

ne ve i:.teklilerın e . • e (9 ) 
lediye Encümenine mUracaatlal~AN 

förleri için 82 takım el • 
1 - itfaiye memur ve mUrettebat vekfO biltıneye konulmuıtur. 

• b gün müddetle açı e 
bıse maakasket on eı . (l050) liradır. 

2 - Muhammen bcdeh . 
3 - Muvakkat teminatı (7_9). ıı~:;;k iıtiyenler her gün yazı it-
4 - Şartname ve nümunesını go • i 1 936 aah gunU saat on 

Yeri kalemine ve ist,.klilerin de 6 te rın elvve (972) 2--4448 
U ine müracaat arı. 

buçukta Belediye .Ene men 

LOZAN PALAS OTELİ~DE~ . . 
. • le otelimıı tahtıye edıle« 

tcar müddetinin bitıneaı do~y~s~~e buylik bir depoya ihtiyaç 
iinden etyaa.ını ~.ahafua etme ı: a ın yinni birinci ıünU aaba· 
vardır. Böyle bir deposu olanların ~u y Müdüriyet 2-4432 
hına kadar mUeHesemiıe müracaat arı. 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 1 1 MILLI MÜDAFAA V~KALETl 1 
SATIN Al..MA KOMiSYONU iLANLARI SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLA 

630 TAKJM ÇAMAŞIR 
1076 ÇİFT ÇORAP .... ....... • . BII .. tT .. 
Tabının edilen bedeli (1138) lira (68} kuruş olan yuk11rıd<1 mik· 1 - 1 adet ufkı Unıveraal Fıreze makinesi asık eksiltmeye .vıı· 

tarı ve cinsi yazılı melbusat Askeri Fabrikalar umum mi..dUrJUğU muştur. . . . 
ı;atın alma komsyonunca 23-9-936 tarihinde çargam~ gUnil saat 14 2 - Tahmın cdılcn bedclı 7500 lıra olup ılk inanç parası 50- Ji. 
de pazarlık ile ihale edılecektir. Şartname parasız olarak komisyon ra SO kuruştu:. 
dan verilir.Ta ıplerin muvakkat teminat olan (85) lira (43) kuruş ve 3 - İhnl.esı 22·9·936 salı g~nu sa ı ıs dedir. 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle meık<U gUn 4 -:- Ek~ıltmeyc glreceklerın 2490 anyıl.ı kanunun 2,3 lındi mad-
v saatte komisyona muracaatJarı (927) 2-4391 dele~ındekı bcJgeJerıyJ_e ıhale gun ve aııtınClc M. M. V. satın ıma 

e · komısyonuna gelmeJcrı. (701) 2-4112 
268 TAKIM KIŞLIK ELBİSE B1L1T 
95 ADET KAPUT Genci Kurmay ba kanlı •mın inhilal eden elektrik memurlu,ıı;y.. 
26 ADET AVCI YELEGl na (84) lira ucretJe bir elektrikçi mil baka ile alınacaktır. .. 
3 ADE1' NÖBETÇi KURKO Bayındırlık bakanlığından alınmıg ehliyet vesikası olması oart-

T hmin edılen bedeli (4307) lira olan yukarıda miktarı ve cın- tır. §imdiye kadar bulundu •u ve ç lı~tı ı yerlerden ahnmıt ı .. ai-
si yazıh meJbus:ıt Askeri J7abrkalar umum müdürliifü aatın alma knJarJa beraber Genci Kurmay daire müdurluğilne i tekliJerin ınlı· 
komisyonunca 23-9 936 tarihinde çarpmba giınu saat 14 de vazar- racaatları ilan olunur. (957) 2-4431 
lıkla ihi:le edılecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri. B 1 L 1 T 
lir. Taliplerin muvıııkk t teminat olan (323) lira (50) kuruş ve 2490 M. M. V. Emakin in aat şube inde münhal bulunan bir mll' cn-
numaralı kanunun 2 ve3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve disli •e muhendislik diplomasını haiz bir muhendis nlınncakt.ı . .!.il 

aaatte komisyona miıracaatları. (926) 2--4391 son verilecek maat 300 liradır. Talipler tertıitini 8ğrenmek ve zl 

6000 KİLO DEMİR PERÇİN çıvısı 
1300 KİLO BAKIR PERÇİN çıvısı 

Tahmin edilen bedeli (2870) lira olan yukarda mikdarı ve cinai 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mUdurlüğü satın alma ko
misyonunca 1.10.1936 tarihinde per,embe gUnU saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komiıyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (215) lira (25) kuruı ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezk(\r gUn 
ve saatte komisyona müracaatları. (861) 2--4306 

II KAI..EM III ADET AMERiKAN AYNASI 
Tahmin edilen bedeli (4600) lira otan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Aıkert Fabrikalar Umum MiıdurJU~li Satın Alma 
Komisyonunca !0·9·936 tarihinde çaqamba günil saat 14 de açık 
ekıılltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (345) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiklc mezkQr giln ve 

nmi "":ı mhracan•ları. (862) 2-4307 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMiSYONU i LANLARl 

ll .. AN 
1 - Ethiz merkez kıtaatınm ihtiyacı için 130000 kilo ııtıı eti 

kapalı .zarfla eksiltmeye konuJmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli 23400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1755 liradır. 
4 - Şartnameyi görmek iıtiyenler her &Un tüm aatın alma ko

miıyonuna gelebilirler. 
5 - hteklilerin uıulü dairesinde tanziın edecekleri kat'i teklif 

ve mektublarını 25 eylul 5136 cuma &ünü ihale saati olan on birden 
bir saat evveline kadar yani saat onda Eliau komiıyonuna verme· 
leri. (804) '1\--4215 

1LAN 

1 - Edremit birliklerinin ihtiyacı olan 100 ton 111 ır eti ahnacak. 

tır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 25000 liradır. 
3 - Ev af ve rtname i her gün ,komi yonda ôrUlcbilir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıuli ile olup 21 eyi 1 936 pazarteıi 

&{inil saat 11 de Edremitte aa1ceri aatm alma komiıyonunda yapıla· 
caktır. 

5 - Muvakkat teminatı 1875 liradır. 
6 - Teklif melııtupları ihale gUnU saat ona kadar alınır. Bu aa-

atten sonra verilecek mektuplar kabul edilmez. (656) 2-4137 

1LAN . 
Harbiye tıılebcıi için mevcut nümuneıi veçhile 800: 830 metre 

yerli haki gabardin 21-9-936 p1rarte1i günü pazarlıkla ıatın alına • 
cağından iıteklilerin mezk\ir gun ve aaat ıs de Ankara levazım 
Amirliği satın alma komisyonuna gt'lmeleri. (9/6) 2-4450 

1 O. O. YOLLARI VE LIMANLARJ UMU~ 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU ILANÜRıı 1 

!LAN 

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton suni portlant çlmen
toıu J-10-936 pcrıetnbc gUnu saat 15,30 da kapalı aarf uıulU ile An· 
karada idare bina11nda •tın alınaca~tır. 

Bu ite girmek lstiyenlerin 2227 hra 50 kuruttuk muvakkat temi
nat ile kanunun tayin etti~i ·~lkaları, Teımt gazetenin 7 • 5 • 936 
G. 3297 No. ıu nilıhaıında in!ı~r etmlı olan talimatname daireıin. 
de almmll veıika ve tekliflerını aynı gUn saat 14,30 a kadar Komiı
yon Rciıliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 145 kuru .. Ankara ve Haydarpa,a veznelerinde aa· 
tılmaktadır. (890) 2-4366 

Türkiye Ziraat Bankası 
Merkez üdürlüğünden: 

Halen Lozan Palu oteli ile Burla Biraderler in iual c:ttıkleri 
binanın kiraya verilme tar~hi 23. 9: 1~36 tar?hine teaadUf eden Çar· 
pmba gunu aaat 14 de tchır edılmıttır. Ta~ıplerin mezk(\r &und~ 
1250.· liralık dt"pozitoları ıle MUdUrluğümuze mUracaat etmclerı 
ilan olunur. ~387 

M rk z Lihoratu\"arları 
Dir kt ·· rlüf!iindcn: 

Mucaaeıensn tecru e hayva~ları için 20000 ili 25000 kilo p~n. 
car pazarlığ k nınu tur lhaJ~ı S-10-936 pazartesi gUnu pat 15 de· 
dir Şartnamesi ,nUdüriyetten bcdelıiz verılir. Muvakkat teminatı 
93 lirl' 75 kurut olup ~nka mektubu veya vezne makbuzu ve 2490 
sayılı kanunda yazılı ve aikle beraber muayyen gtin ve 1aatte Zi. 
raat Veklletı Muhasebe DırektörlU uııdeki satın alma komiıyonu· 
na mUracaatları. (973) 2-4449 

TEFENNi SULH HUKUK HAKIMLtG!NDEN: 

tabak kövunden Nuri o lu 310 dofumJu ve scferbcrlikt.cn beri 
hayat ve mematı meçhul Oaınan Yerescsi bu defa mahkememize 
müracutla eaiptik hükmü iıtemckle kanunu medeninin 32 inci mad 
eksi mucibince bir acne zarfında bulunduiu yeri bildirmeıi alm 
taktirde pip addiyle o yolda hükUm nriJeceli ilin olunur. 

2-4436 

maJGmat almak için her gun M. M. V. in at şulıdine mUrac&at 
edebilirler. (920) 2-4389 

B1LlT 
M. M. V. Emakin lnpat ıubeıinde münhal olan mımarlığa bır 

mimar alınacaktır. 
Mimar dıplomasını haiz olan iatekliler 20 eylQl 936 tarihine k • 

dar Vekfilet İnşaat Şubesine müracaat etmeleri. 
Şeraiti öğrenmek istiyenler her gün saat 9 dan dörde kadar 

mezk\ir tubeye müracaat ederek craiti öğrenebilirler. 
(761) 2--4162 

.... ....... BİLİT 
l - Bır adet afaç pulonya makineli ile bir adet fırıldak ~~ki~e

00

İ 
açık eksiltmeye konmuttur. 

2 - Kıymeti 1280 lira olup ilk inanç paruı 96 liradır. 
3 - lhaleıi 20-10·936 sah gunu ıaat ıs dedir. 
4 - Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncU m:.d

deJerinde yazıh bilgeleriyle birlikte ihale gün ve ıaatinde M M, 
Veldileti satın alma komisyonuna gelmeleri, (735) 2-4123 
............ B1L1T .......... 

1 - 5 kalem A. M.Contalar açık eksiltmeye konmuştur • 
2 - Tahmin edilen bcdeli 3500 lira olup iJk inanç paraıı 262 

lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 21-10-936 çaramba gUnu ıaat 11 dediı. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 UncU mad. 

delerindeki istenilen bilgeleriyle ihale gün >ıvc saatinde M M Ve· 
kileti .atın alma komisyonuna varmaları ('122) 2--41İ9 
............ BlLlT ......... , 

l - 30 kalem dilritler (Llıtlk borular) açık einil~ kon· 
muttur • 

2 - Tahmin edllen bedeli 2000 Ura olup ilk inanç paraaı ıso lı· 
radır. 

3 - lhaleıi 21-10·936 çarıamba gunü saat 14 dedir. 
4 :- Eksiltme~e ıir.ecelıılerin 24!H> sayılı lnmunun 2,3 uncu mad

delerındeki h;tcnıle.r bılgeleriyle ihale gUn ve uatinde M. M. Vek~ 
Jeti Htın alma komııyonuna varmaları. (721) 2-4JJ8 

BIL!T 
On metre miklbı göknar veya çam tahtaaı pazarlıkla satın alına

caktır. Pazarlığı 21.9.936 paıarteıi günü saat JO dadır. Jıttkliler bel· 
Ji gün ve saatinde M. M. V, Satın Alma Komisyonuna gclmelerL 

(Q63) 2-4443 

----------------------
ANKARA B1R1NCt SULH HUKUK HAKIML1etNDEN 
Ankara Ziraat EnıtitUsU ıilthanesinde mUstahdem Şahaba: 
Ankara Anafartlar caddesinde edime ticarcthane1i sahibi 'Nuh 

vd:~li avukat Munür. aebu.n oflu tarafından aleyhinize ikame edilt'n 
rehınln paraya çevrılme11 davaaında adre1lnizin meçhul oldulu 
mubaJir meıruhatından anlatılmakla uıuliln 141 inci maddcai mu· 
ciblnce 20 gUn mı.iddetle USnen tebligat yapılmasına ve duruşm nın 
30 cylut 936 çarşamba gUnU uat 9,5 ğa talık edildiğinden gelmedi 
~~iz.de m hkemenin gıyabınızda ceryan edcccti ilanen bildi: 

nhr. 1 2--4407 

ııkara Birin(11İ Mıntıka Tapu 
icil Muhafızlığırldan: 

Ankaranın Delilertepeıi mevkiinde lelin verginin e1ki 5..6 yeni 
65-65 _11y11iyle 1318 senesindeki tahrirde Paıar oflu Mahmut ve 928 
sencaınde Mahmut oflu Mustafa ve hemıireleri Fatma Ane " 
validcti Emine adlarına yuılmıt olan balın tapu slcili~de kaydı 
bulunmadığından Mehmet vercaeıi tarafından ıenetıiıı: taaarrufat· 
tan tapuya tescili istcmnektedir. Bu yerin mülkiyetinin tahkiki için 
8-10.936 perıembe gUnU aaat 10 da yerine memur gönderllecc.,:in~ 
den aözil geçen taııtsııı: malda benim hakkım var deyenlerin elle
rindeki belgeleriyle birJlkte Ankara Birinci mıntıka Tapu Sicil 
Muhafızlığına veyahut tayin edilen günde yerine varacak memura 
bat vurmaları bildirilir (949) 2-4425 

Posta ve T. T. Le azım 
1üdürlüğüııden: 

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

2 - Bun.ların muhammen bedeli 3250 ve teminatı da 244 liradır. 
3 - Ekııltme 2 ikinci tetrln 36 tarihinde ve saat 15 de Ankara

da P. T. T. Umumi MUdtirlüğUnde toplanacak alım aatım komiıyo. 
nunda yapılacaktır 

4 -Talipler teminatlarını idaremiz vuncaine teslim ecJ~~ck 
ve alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu ve prı 
namede yu·h belgelerle beraber mezk<lr tarihe mUudif pazartc 1 

gUnU aaat ıs de sBzU geçen koıniıyona müracaat edeceklerdir. 
S - Şartnameler Ankara levazım mudllrlüğUnde ve 1atanbulda 

levazım ayniyat muavinh~iııdcn para111z olarak v 7ılecektir. 
(947) 2-4412 

Aııkara vilay ti atın alma 
komi yonunda: 

ı - Kapalı zarf uıuliyle SOO kılo ıulfat nikotin satın alınacak· 
tır. 

2 -Muh~men be
0

del 2250 teminat 168,75 liradır. 
. 3 - Ekaıltme 4 ikıncı teırin 936 ıaat ıs de Necati bey mahıtlle· 

11nde Saylavlar ıokağında Ferah apartmanında ziraat mücadele 
müfettıılifi daıreıinde yapılacaktır • 

4 - Şartname Ankarada adı geçen mUfettlılikten htanbulda 
ziraat müdUrluğUnden para11a verilir • ' 

S - ~ıteklilc.rin teklif mektul>larını temlnatlariyle birlikte mu
ar.yen .ıunde 2490 aayılı kanunun 2 inci ve s UncU maddeler;ndc 
ı:ıkredılen vesikalarla ekailtmc aaatinden bir ... t önceye kadar ko· 
misyona vtrmelerl (874) 2-4416 

• 
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TUR K ANTRASITI 

_Ankarayı Kömür Pahalılı~ndan l{urtardı 

EVSAFI: 

Malm:da: yanar, Pişiricidir başka koklarda hu evsaf yoktur. 

Sobada ve Kaloriferde: ısıtıcıdır, duman ve kokusu yoktur, ciınıf 

bırakmaz, külü diğer koklardan çok az ve kalorisi 7200 dür. 

Y 1 ~nr .. verli k 1 lard n ·· '"rılugünü tecriıbe ispat eder. Ge

~en mevsim kullananlarJan soı uınıı. 
c:::ı 

(El 8c 
ır::J o 

(lJepoda teslim: 

F IA T 

Vagon teslimi: 

SATIŞ MERKEZLERİ: 

Yeniş:hir Ali Nazmi apartmanı No· 3 
Bomonti Bahçesinde Depo 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Ankara Memurlar kooperatifi 

Yeni açılan: MADEN KÖMÜRÜ lŞLERl T. A. Ş. SATIŞ BÜROSUNDAN Telefon: 1162 

Şehir Bahçesi Sinemas1nda 

Bu akşam saat 9.15 de 

NINON 
Jean Kiepura 

Elektrik münakasası ilanı 

ı~ t~thiye heledivcsinden: . 
1 - Nafia vekaletinden tasdikli proje, keşifname ve şartname 

si mucibince Fethiye kasabasında elektrik tesisatı yapılması 22-
g.. 936 tarihinden 6-10-936 tarihine kadar 45 gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 6-10.936 sah günu saat 16 de Fethiye Belediye 
dairesinde müte§ekkil Belediye encümenince yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4520 liralık santral binası inşası ve 
ağaç direkler hariç olmak üzere 16301.05 liradır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 1222.58 liradır. 
5 - Proje ve teferrüatı, fenni ve hususi şartname ve mukavele

name projesi suretleri İstanbul Sirkeci yalı köşkü caddesinde 
Fethiye Nakliyat ve ticaret evinde ve Fethiye Belediyesinde para
sız görülebilir. 

6 - Teklif mektubları şu vesikaları ihtiva edeceketir. 
~ - İste~li bir şirket olduğu takdirde sicilde kayıtlı olduğu 

11e halen faalıyette bulunduğuna dair bu ekı.iltmenin ilan tarihin
den sonra alınmış resmi bir vesika, şirket sirkülleri veya noter
likten musaddak vekaletnamesi 

B - tı• uvakk::ı.t teminat makbuzu veya banka mektubu 
C - Bu~iıhe kadar en aşağı 16500 liralık bir elektrik tesisatı. 

nı m':1vaffakıyetle bitirdiğine dair kabul raporu veya musaddak 
saretı 

~steklilerin eksiltme şartnamesi mucibince tanzim edecekleri 
tekhf mektublarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Be
kdiye .r~v~setine vermeleri veya bu saate yetiştirmek üzere gön-
dermelı ılan olunru. (986) 2- 4188 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Tuııceli Nafia 
Direktörl~Oünden: 

İ - Eksiltmeye konulan iş (Dördüncü U. müfetthflik mıntal:Ca
'ında takriben 100 kilometre uzunluğundaki Mazgirt Plümer yolu 
J\Un tesviyei turabiye, sınai imalat inşaatıdır. 

Bu işler~n ta?min edilen bedeli (200000) liradır. 
2 - Bu .ışe aıt şartnameler ve evrak şunlardıq 
A. - Eksıltme şartnamesi 
B • Mukaveletname projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviy~i türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname 
E • Hususı şartname, 
F • Silsilei fiat cetveli 
G 7 Taş, kum, su grafi~i. 
İ~ıy~nler Bay~dırhk işleri genel şartnamesi ve fenni şartna -

~yı daırede tet~ı~ ve mütalaa ve diğer şartnameleri ve evrakı 5 
ılıra ~d.el mukabılı?dc Ankara Nafia Vekaleti Şoseler idaresinden 
'V~ Elazızde Tuncelı Nafia dairesinden alabilirler. 

3 - 1.0-9-936 tar~hinde perşembe günü saat 15 de yapılan elisilt· 
~de ta!ıp cıkmadı~ından eksiltme 1-10-936 per§embe günü saat 15 
öe Elazızde _Tuncelı Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksıltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
~ - Eksilt~eye girebilmok için isteklinin 11250 lira muvakkat 

~ınat .venne~ı ~e bund~n başka Ticaret odası vesikasını ve Nafia 
Vcki1ctınden ısti.hsal edılmiş yol ve teferruatı müteahhitliği ehli· 
yet ~esikasını haız olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evvel.ine kadar Elazizde Tunceli Vilayeti Nafia dairesine 
getirerek eksıltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri
iecektir. Posta ile gön?erilen mektupların nihayet 3 cü maddede 
yazılı saate kadar gelmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mu. (915) 2-4417 

Atlana rfohıım Islah istasyonu 
Miidürlüfünden : 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel MerI<e 

k • 
Ankara Çocuk Sarayı caddesinde yaptırılaca arf ıs 

Muhe.nmen 
bedeli 

Hareket cıhazı, temel saplamaları ve normal tesisat 
için muktazi borulıriyle birlikte amudi çift silindirli 
85 - 90 beygir kuvvetinde ve devir adedi 400 den fazla 
olmamak artiyle volant endi.istriel dizel motfüu 5000 liıa 

kapalı havuz ve garaj binaları inşaatı kapalı t11a1e l 
meye konmuştur. Keşif bedeli 204550 liradır. 'J{ıırııt" 
936 perşembe günü saat 15 de Çocuk Esirgeme ·-"" 
kezinde yapılacaktır. , şırtf"' ..iı 

Eksiltme şartnamesi, mukavelename, ~ennı keşif 
sıhi tesisat ve elektrik şartnamesi ile pro_;e veçocısk 
va eden münakasa dosyası 30 lira mukabilınde ı - Adana Tohum istasyonu üretme çiftliği için yukarıda ev

safı yazılı ve muhammen bedeli 5000 lira olan Dizel motörü kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana Tohum Islah is
tasyonu iiretme çiftliği müdürlüğünden alacaklardır. 

~u muhasebesinden verilmektedir. 

l{onva inhisa19lar 
3 - Muvakkat teminat olarak 375 lira alınacaktır. .1 "' •• 

Basmüdürliiğıl ., 4 - İsteklilerin 26 birinciteşrin 936 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 e kadar Adana ziraat müdürlüğünde müteşekkil ko
misyona 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde müracaat eylemele-
ri ila olunur. (786) 2-4246 

' . darelıaııel 
Kaldırım Tuzlasında yaptırılacak olan 1 fııaıı'e 

riyle süvarı koğuşunun yeniden yapılan kcşı ·ıibarell 

Ank.ara Emııiyet 
nıüdürlüğfuıdcıı; 

16345 lira 56 kuruıı bedelJe 14-9-936 tarihin~cn 1
eye ~ 

beş gün müddetle ve kapalı zarf usuli\c eksıltınbiS<lrtaf 
ğundan taliplerin bu müddet zarfında Kony~ ~ "'Urıd' 
ğüne ve İstanbulda İnhisarlar Umum mUd~rl~~1 z 
je ve şartnamelerini görmeleri ve ihale gün~ 0 birli"" 
günü saat onbeştcn bir saat evvel teminat~~ıyle rrıü 
tublarını Konya İnhisarlar Başmüdürlügund~) Beher kilosuna tah-
yona te~ylemeleri ilan olunur (~ 

Cinsi 
Yem otu 

Mikdarı 
65760 

min edilen fiyat 
Lira kuruş 

00 2/ 5 

teminatı 

Lira kuruş 
123 30 

İhale günü 
9.10.936 saat 

10. cuma 

Bandırma Malmüdüı-1 
.. yede'!'.._.,_ ... 

Yukarda mikdarı yazılı yem otu 10.9.936 tarihinden 9.10.936 ta
rihine kadar bir ay müddetle pazarlık suretiyle alınacaktır. Ta
liplerin yukarda yazılı gün ve saatte vilayet emniyet müdürlüğün-

29 • temmuz - 935 tarihinden itibaren muzadar oll 
ağustos - 936 dan 31 - ağustos - 936 tarihin~ ka bedel 
temdid edilen ve talip cıkmayan 30 bin tıra ,,.ı'
Manyas gölünün 3 senelik resim miri ve _bal.ık. apıl~ 
mmı 30 - eylfıl • 936 günü saat 15 de ihaıesı yass6) 
müddetle pazarlığa konulmuştur. İlan olunur. ( 

de toplanan komisyona gelmeleri. (816) 2-4274 

ik~i 1\1 cm ur 
Alınacal{ 

Simsarlık ve takip vazife
sinde istihdam edilmek üzere 
elli lira ücretle zahire borsası

na iki memur alınacaktır. Öğle
den evvel komiserliğe müracat 
edilmesi. 2-4381 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara doğum ve çocuk 

çocuk mütehassısı 
bakım evi 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartımanı No: 3 

Telefon: 3951 

Hergün üçten •onra haı-1 
talarını kabul eder. 

Kiralık Daire 
Bankalar caddesi, Tütün in

hisarı yanında Doktor Salahi a
partımanı. Beş oda. Elektrik 
Havagazı. Banyo. Mutbab.. 

Telefon: 1490 
lçindekil~re müracaat 

2-4321 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MUdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesj civarında 
Ulus Basrmevinde basrlnuştır. 

Çanakl{.ale Jandarma Mel{teılleri od' 
Satınalma Koınisyoııtl 

Tahmini Muvakkat İhale ı 
Cinsi Kilo bedel teminat günlemeci günü 1 otae'~ 

L K L K S :Nası ,,..~, 
· . . . a. ~ıı ti 

Sade yağ 21517 19565 30 1452 23 1-10-936 Perşembe 16 ga·rıirt ~ 
.. 1 - ~anakkalede _1, 2, 3, ?· 10, .sayılı Jan?ar.ma okullariyle Jandarma ha~~a~e~tet'' 'bi";' 

gunlem~~;.nd~n 937 .. nısan nıh~ye tıne kadar ıhtıyaçları olan yukarda yazılı ı. ;e .. ıı 
sında gosterılen gunlemeç gun ve saatlerde 9 sayılı jandarma okulu ordu evın 
misyonca eksiltmesi yapılacaktır. d·ııııit 

2 - Teminat mektupları ihal e günü saat 14,30 za kadar komisy yona teslitıı ;e~etctit· 
3 - Şartnameler Çanakkalede Jandarma satmalma komisyonunda parasız vert 

Ankara Sehri İmar 
' 

l\'lüdürlüğünden : 
'Mahallesi Cinsi Muhammen • hibİ· et fi 

Ada Parsel bedeli Eskı sa )!etıtı' 
İnkılap Türbe Hane 67 1 ı 270 Mehmet oğlu ~ 

Sokağı 

.. Tahtakonak Hane 50 13 800 Kadr Halil~ çılıCtrı 
YulCarda kaydı çıkarılan hanelerin enkazı bir ay müddetle pazarlıkla satıhg~) 

lip1erin her gün İmar Müdürlüğünde komisyona müracaatları ilan olunur. (9l 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğündeıı : 
Muhammen "bİ .ı. 

Mahallesi Sokağı Cinsi Ada Parsel bedeli Eski sah1rtı .,ı,.· 
Yeğenbey Ev 185 2 200 Mustafa Sat~l \'1~ 
İnkılap Eniş ,, 49 10 20 Zab~i~en~:~.:~!!, 
İnkılap Tahtakona~ ., 49 11 500 Eskı J3 dığııı--_;cır" 

Yukarıya kaydı çıkarılan evlerin enkazı arttırma suretiyle satı lığa çıkarıl sııilr' 
evh11. tarihine müsadif cuma günü saat 15 de İmar Müdürlüğündeki komisyona 

o•;e:·i SİNEMALAR JJ111 
(Eski 1'!;~) ~~ BU GECE 

İKİ GENÇ KAN 

GÜNDÜZ İKİ FİLM 

J - Yaralı Kuş - 2 - İki Genç Kan 

Ayrıca: S. M. EDWARD VIII. fa. 
tanbulda geçirdiği iki güne ait intiba· 
lar ve 936 Berlin Olimpiyatlarının son 

kramı. 

B 1T G W"" • .. iıı 
u f ııııt·· ff 

Hayatım sana feda ~tJrlj 
maz yıldızı tRENN:& 1]1 ~ 
hard Dix'in :ti~ '{0 ;"-• 

KAHRAMAN·,si \'C /J 
isimli büyük, aş'ıci, 11'ı,.{Jfo'". 10- ı«'İ 
fiımile kış s~zonuna ..ıal~ort· • ,O. 

1 • v '"'' C. Resimler. Fiat ar· paı?s'11Jı 
ıusi: so • Bwnci ,,-e 


