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Kiiçiik "'cheblerin hiiyiik neticcl eri 

Makinede yazı ya?..an bir ge11~ kızm belki yeni bır elbiseyi ve belki 
nişanlısını, yahud o gün gordüğü sinema filmini (gençler, kızlar neler dü
şünürler?) düşünerek yaptığı bir virgül hatasrnrn zararlı bir neticesi ola

bilir mi? 
Olabilir mi de söz mii Mesela Amerika gümrük tarifelerinden, ithali 

.serbest olan eşyaya aid listede, "Fruit, trees • meyva, agaç,, kelimelerinin 
aslı "Fruit trees,, , yani "meyva ağacı,. iken iki sözün arasrna bir virgül 
girmesinden dolayı Amerika, meyva ithaline de müsaade etmiş bulundUt>ll 
için bir milyon dolara yakın bir para memleket dışına çı:,mı~lır. 

Daktilograflar, hususi işlerinizi evlerinizde dü~iiniinuz. 

Aldığımız kitahlar 

Bir fransız gazetesinde gözümüze zlışti: "Bugün aldrğ1m1z kıtaoıar,, 
başlığım taşıyan fıkraya dikkat ettik; gazete, intişarı lıaber verilmeı.:. üze
re müellifler veya tfJbilerce idarehanesine her gün gönderilen romanlarrn 
isimleriyle fiatlarım gösteren kısa bir cedvel basıyor. Hulasası şudur: 16 
roman, 7 tarihi. 2 felsefi, 3 edebi, 5 siyasi ve sosyolojik eser ve 2 seyalıat· 
name, yani bir günde 35 kitab ... 

ilave edelim ki fr.wsu kiıabçılığında buhran olduğundan hergün şika· 
yet edilmektedır. 

Nakil \'asıtaJarı •. . 

Tenha veya kalabalık olsa ar da yolcular nrılen !'azetelerini okuyamazlar? 

Bir sol gazeteye Melila'dan yazılıyor: " .... halk sol-ı•klarda ancak elleri 
lı'.ıvada dol:lşabiliyor. Asi askerlerle falanjistler şuphe ettikleri herkesi 

öldürüyorlar. idam olunarıların sayısı günde vasati 3-4 dür. Kocaları Ve
daya kaçımş olan yalmdi J:adınlarınr para getirmek üzere oraya gönderiyor 
ve •• ırk sı::kiz saat zarfında Melila'ya dönmedikleri takdirde relıine olarak 
a.,xoymuş oldukları çocuklarını kur~una diziyorlar ..... 

Bir sağ gazetenin hükümetçiler hak/anda topladığı haberlerden bir 
örnek: "Bütün Katalonya kan ve ateş içindedir. Bir manastırda yedi kadın 
elektrik tellerine sarılarak cereyan .. ·erilmck suretiyle ö/clürülmüş, bir pa

pasın bacaklarına halat bağlanarak vücudu ikiye ayrrlmıştır. Sokakta ge
çenlerden Jıerlıangi birinin "bu adanı faşisttir!" diye gösterilmesi derhal 
öldüriilmesi için kB!i sebebdir. Tanrnmış aylelcıden bir çoklarının kızları 

lrun düşmeden önce berbad edilmiştir ... 

Bütün bu haberlerde oldukça propaganda kokusu yok mu? 

Çingent! kongreleri 

Balkan Herald gazetesinde okunduğuna göre Romanyada oturan 250 
bin çingene arasında şiddetli bir ırkçılık Jıare!rcti başg_Jstermiştir. Ay geç
miyor ki bir Romanya şehri11Cle bir çingene kongresı toplanmrs olmasın. 
Bunların şiarı şudur: 

- Çingeneler, birleşiniz! Bu toplantılara çıplak ayakla gelen azalar-
dan çoğu, at ticaretini harab edeıı otomobillerle çingenelerin ekmeğini el
lerinden alan radyolarrn, cazbandlarrn aleyhinde protestolardd bulunmak-

tadırlar. 
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1355 - tzmirde bir sinema yangını oldu. Birçok k2dın ! ,, 
ve çocuk yandı (921) * 

- Dördüncü milli tıb kongresi Başvekıhn nutku f 
Hıdırellez 139 ile Ankara halkevinde açıldı (931) * 

ı .. . v 

1 

_ Emrazı akliye ve asabiye doktorası kongresi (~"''t) ı· 
Gune§ın dogması 5,46 

- Altıncı Balkan olimpiyad oyunları İstanbulda 

batması 18 10 Fener stadında başladı (935) " , 
_______________ .... _______________ .. 

3 Receb 

8 Eylul 1352 

Profesör Nimbus'ün maceraları: Profesör neden hasta imiş? 

Ege'de tütün ıslah 

istasyonları açılıyor 
Öğrendiğimize göre inhisarlar genel 

direktörlüğü bilhassa Ege bölgesinde 
muhtelif cins tütün tohumlarının birbi
rine karıştığını görerek ilerde her mın
takanın kendisine has olan tütün cins 

ve çeşidlerinin bu halden zarar görmesi
ni önlemek için h\;men mücadeleye baş
lamağa karar vermiştir. Genel direktör
lük, her tütün mıntakasında bir aydan

beri tetkikat yapan bir fen heyetinin 
.verdiği rapora dayanarak bu sene için 
İzmir vilayetinin Cavur köyünde ve Ma

nisa vilayetinin Akhisar kazasında ol
mak üzere birer "tütün islah istasyonu" 
açacaktır. 

Bu istasyonlarda ziraat vekaletinden 
bir fen memuru, inhlsarlardan da aynca 
bir teknik mütehassısı bulunacak ve mü
cadeleye nezaret edeceklerdir. Tütün fi

desi yetiştirme aylan yaklaşmakta ol
duğundan yukarda saydığımız köylerde 

ellişer dekarlık tarlalar k;ralanarak üze
rinde faaliyete geçilmiştir. 

Bu yıl istasyonlar:lan elınacak müs
bet neticelere göre diğer mıntakalanla 
da buna benzer tütün miicaJclc istnsvon
ları kurulacaktır. 

Tütün piyasa'"'T n'! vakit 
açıJ.ıyor? 

Tütiin kanunu meriyet mevımne geç

tiğindenberi tütün piyas~sını keyfi su

rette miis•ahsiJ;n zararına olarak vak·t

siz açmak da ortadan kalktı. Tü

tün kanunu tütün mahsuliinün umumi.. 

olarak denk haline getirilmeden evvel 

piyasanın açılmasını yasak etmektedir. 

Anlaşıldığına göre tütün piyasası yur

dumuzda birinci teşrinin 15 inden eve} 

açılmıyacaktır. Şimdilik gerek inhisar

lar ve gerek ecnebi tütiin şirketleri eks

perleri köyleri dolaşarak lıu seneki mah

sulUn hakiki mikdarını tesbit etmekle 

mcşı;uldurlar. Geçen sene olduğu gibi 

bu sene de piyasayı inhisarlar idaresinin 

açacnğı kuvvetle tahmin edilmektedi::. 

Bu suretle inhisarlar piyasada hakiki 
ve yerinde olan nazımhk vazifesini ya
pacaktır. 

DJJ, KÖŞESi 

"Yeni Adam'' mecmuasrnda .sütu -
nunıuzdan takdirle bahsetmek liitfün
de bulunan B. lsmail Hakki Baltacıoğ-

lu, neden tenkid ettiğimiz hataların 

sahihlerini de teşhir etmcdzğimizi soru

yor. Biz, bu sütunu, sadece, bugiırı faz
la ihmal ve hatta laubalilikle kull:ıml-

makta olan yazı dilimizde göze çarpan 

hatalarr birer misal gibi öne sürerek 

yazıcrlarımızr dil bahsinde bira:1. daha 

dikkat ve itinaya davet etmek maksa

diyle, açtık. !.sim teşhiri. bazı imzala

rın sütunumuzda pek sık geçmesine 
yol açmak suretiyle herhangi bir arka
daşa karşı bir kasd güJdüğümüz şüp -
hesini uyandrrabilcceğinclen faydnsız 

o/mıyan bu hareketten vaz geçmeyi ter 
cih ettik . ... 

-1• 

Bir vilayet gazetesinin başyazısın
da köylüyle yapılan bir konuşmadan: 

"Sevincinize biz de katıştık." 

"TCatışmak'' diye dilimizde bir fiil 
yoktur. Yalmz "Gayri malıliıt" karşılı-

ğında "katışıksız" tabiri lm/Janrlır. 

"Katılmak,, fili dururken esasen bu -
nım yerine bir başkasını aramaya ne 
Iiizum, ne de ihtiyaç vardır. 

(Le fourııal'den) 

İktisad vekaletinin 29 birinciteşrin
de açılmak üzere hazırl.ıdığı "Ev ve el 
işleri'' sergisine iştirak etmek üzere şim
diden bir çok müracaatlar olmuştur. Bu 
sergi için hazırlanan nizamnamede, ve
rilecek miikafatlar ve ekspozanlara gös
terilecek kolaylıklar tesbit edilmiş ve a

lakadarlara bildirilmiştir. Sanayi umum 

mü<lürlü~ü ve Türkofis serginin mü

kemmelliğini temin için müştereken ça
Jışmaktadırlar. 

Sergiye girmek istiyenler 20 eylüle 

kadar bulundukları yerlerde ticaret ve 

sanayi odalarına müracaat edeceklerdir. 

Gönderilecek etyarun üzerinde asgari sa

tış fiatlan yazılacaktır. Eşyaların Anka

raya kadar nakliyesi, muhafazaaı, sigor

ta ve geri gönderilmesi için yapılacak 

masraflar vekalete aid olacaktır. 

Teşhiri muvafık görülmiyen eşyalar 

sahiblerine iade olunacak, bunların mas

rafları da gene vekalete aid olacaktır. 

Sergide satılacak eşya, ancak sergi 

kapandıktan sonra alan adama verile

cektir. 

Ziyarete gelenlerden 29 - 30 birinci 

teşrin günleriyle salı günleri yirmi beşer, 

diğer günler beşer kuruş duhuliye alına

caktır. 

Sergide muvaffakiyet gösterenlere 

nakdi mükafatla beraber madalya da ve

rilecektir. 
Bu mi.ikafntlar; 2000 lira Atatürk 

YUGOSLA VYADA ... 

(Başı 1. inci sayfada) 

duğu meydana çıkar. Yeni idare
nin sıyasası, hiç bir şeyi zorlamak
sızın tabii halin istikrar ıartlarını 
hazırlamaktır. 

Otele döndüğümüz, ve tre
ne yetişmek için sabahleyin saat 
altıya doğru hareket edeceğimizi 
ogrenen arkadaşlar arasında, 
Zagreb' e mutlaka bir defa daha 
gelmek ıçın kendi kendilerine 
söz venniyen hiç kimse yoktu. 
Fahri konsolosumuzun bizlerden 
vaid almasına bile lüzum kalmı

yordu. 
Yarın Slovenyanın merkezine, 

Lubliyana'ya ve oradan Belgra
dın yazlık istirahat yeri olan 
Bled' e gideceğiz. Yazları başta 
krral ailesi ve diplomatlar olmak 
üzere, Belgrad' m yüksek cemiye
ti hemen hemen tamamen Bled 
gölünün kenarında toplanmakta
dırlar. 

Falih Rılkı AT AY 

Diişii niişler 

Aydınlarımız 

tır. . . ed~ 
Sergiye ı§tırak 

dır· tar erbabı şunlar • .,d 
Kadın terziler. Jl1l rr)ll• 

cılar, dökmeciler, ~ ~ 
sair taşlar üzerine if~ 
brodöri üzerine it ya ..:"' if 

d f USCJ" .... ~. il' 
iş yapnlar, sa e saıı•Y"' 
yorgancılar, toprak torıı' 
}anlar, kutucular. , 

surıı 
panlar. oymacılar, .

1
., 

·ı f"l d" · rnaırıCıt!tı 
cı er, ı ışı aııl'r. 

tentene ve oya yap iJli 
· ·ıer ııı işleyenler, çinıcı • 

ir işler yapanlar. 

. . ·n 13. 
Heyetımızı !:t'İt 

teşekkııı
<,..,..> ..,, 

Moskova, 20 ııottii• 
!imleri namına s. S· 9 
liğinden ayrılrrkel'l ..-iftir: 

.. nder .. ~ 
daki telgrafı go disirıe._.. 

· · k en ·r; "Heyetırnız, österl, 
zerinde her yer~.e ~ J1l 
ka ve istisnai guze ., J1 
kalade müte.hassist•

1 
·Ayı• 

b"S e .. 
hararetli dostluk 

1 
'/et 

.. ··n so" • ~ 
Şahsınızda butu . JıiifP"" 
. ı · 1 e derıl'l " m se am ar v . deri•· 

zin kabulünü rıca e 

20,-
20,45 
21,-
21,30 

21,50 

22,35 

Halkımızın az oku
duğundan daima şika
yet edildiğini görürsü • 
niiz. Fakat memlekette 
en az okuyanlnrın ente • 
lektüeller olduğunu söy
lersek haksızlık etmiş 
olmayız. 

kımızın oirnma arzusunu 
kana1ize ~decek, ona 
araştırmalarında yol gös· 

Türk entelektüeli 
büsbütün okumıyor de
ğildir. Bildiği bir veya 
birkaı;. yabancı dilin yar
dımiyle garb ncı:riyatını 
ta1db etmekte kusur et
me?.. Ancak mcınleket 

rnahsutu ya711ara karşı 

sarsılm"'z bir antinatisi 
vardır. Birçok aydınla
rımızın ağzmdan şu sö-
zii işitmişsinizdir: ''tiirk· 
çe okumam,,. Çünl·ü 
türkçedc okunacak bir 
şev bulunduğuna kani 
değildir. 

Halk okuyor, halk 
okumaya teşnedir. An • 
cak unutmayalım ki hal-

terecck entelektüel züın- H• 

redir. bu zümtenin yazı 
ya?anlarıdır. 

Y <ı z ı yaranlarınn<' 
kendi dilimizle nesredi· 
len eserleri okumaya te
nezzül etmeyince, orta· 
ya bir mesele cıkıyor: 

Halk icin bu kılavuzluk 
v~-.ifesini kim görecek
tir"> 

Fakat mü'leklddııiz -
tik bu memlel·f'tin ezeli 
derdi değil midir? 

Ar:\mızda fYarb t>ser -
1eri hal hnda mükem· 
mel ten\(· r\ler yazacak 
kabiliyette kimseler v~r
dır. Ancak yabancı dili-
ni bilen vt garb eserle· 
ıuıi aı;11larmda takib e
debilenler için, böyle bir 
rehberliğe ihtiyaç vok • 
tur. Bu hususta lüzu· 
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'ttibadma da,anıyor: KomUniatlcr, aoıa· 
llilktler Cemiyetiad• 

1 
• 1 _.u1..ı --1aliatıer. Ko-. ti · yalast er ye n- -

Bir zamanlar, Milletler Cemıye n.ın 
1 

hüJrilmcte dahil olmamakla 
auaıble içtimaı yu tatillerinden son· müniat er toda Blum hüküme-

, . ika faal' etinin beraber, parlamen 
re aıilletleraraaı poht ıy tine müzahirdirler. Bu, böyle olmakla 
bqıangıcı uyıhrdı. Senede bir ~ef~ ve rabe komilniatler hlllriimtdD lapan· 
•ima eylül ayında toplanan bu ~çttma. be ibt:iaune kart• bitaraflık aiyuetinl 
~ "mevsimi" açan büyük hır balo yal . 1at Hele tnıiltere ve Fran· 
id' be enmıoyr · 

a. . t.panya bükUmCtin• silah utma· 
AAmble içtiawnın böyle bır mana· sanın ıtaı- ile Atınanyanm lallere 

· · ı rt k ı ride dıillll ve .1-1a delalet ettıtı zaman ar a 1 e dJmda devaın ettiiini ıöriince bil· 
kalmııtır. Bir defa bupn1~rde millet: ~e karp vasiyet almıtlatdır. ~o-
lerarası •iyaal bayatı yu ıçinde ~e fa müniat lideri Thore• U. confidiratıon 
aliyettedir. Durmak, dinlenmek bılmc~. d _,1 reiai" pranaaıun en nüfuz· 

· · ki ehemı• u trav .. Sonra Milletler Cımayetı es 1 litikacılarından Joubanae, bqve· 
yerini kaybetmiflir. Japonya ve Aıına;ı· ~ı!°ı.ücum ettiler. Gerçi Blum bunla• 
)"a cemiyetten çekildıler. hal~ çe~ • ra mukabele etmit ve tuttuiu yolun 
nae tehdidini ileri sW"erek cenuyete ı•· dotrulugunu kabul ettınnittir. Fakat 
tediğini kabul ettirıyor. de olsa vaziyeti azacık aanılmıttır. 

Bu defa da aynı tibiyeyı kullanar~ ~ ünistl,er Fransa ile Almanya ara· 
asunbkye habef murahb.ularının ıır· aı::ki te~lara da itiru ediyorlar 
aneaine mani oldu. Habet murahhaslar• Alman ckonoad bakaru Şabt'ın Parıse 
İftirak ettiii takdirde İtalya ke~di ~u- ImHini iyi ıörmedUer. Franaıa tıc·.a· 
rabh•lermın sekileccklerıni bildırın· cet bakanı Butid'ln Berbne cıtmesıni 

ıı..ı-.ı · · t aklne ma• re ce, --~ __,.eran lf ar bot eörmiyorlar. Bazı fransız mebahli, 
ai olacak teknik enıell~r . buldu. .Bu· komuni5tlcnn, Rusya nam ve hesabına 
nunla berabu. uamble ıçtımaı~da. eh.e· Fransa ile Almanyanm aruını bozmak 
miyetli bir it de görule~ek değ~ldar. En mabadını istihdaf ettiklerine inanma· 
ebemiyetli mesele, ccmıyet mıaakının ~ ... ladı. Blum'u komUniatlerin yar· 

k 
.. . d ya -Y 

ıaWu itidir ki, bu no ta uzerın e on dımı dan müatapi kılacak bır kı>mbi· 
k9dar devlet umumi kitibliğe rapor nuo:dan bahsediliyor ld bu da billk 
•ermittir. ceheslnin yrkılmuı demektir. 

Aaambleden uç ıün evel, bermutad, ... 
komey toplandı. Bu heyetin mwakere TRANSA. LEHiSTAN 
ruznameainde birçok ebemıyetsiz itler Franıız ve Lehistan erklnıharbıye 
araamda D;mçii m eelesi de vardır.Fran reisleri araaındakı tcmUlatlD neticeti 
aa ile Lehistan arasındaki mUnuebetle- hakkında tereddud baleyenler vana, 
ria, fransıalara ıör~ yeniden ''pfcisee" hafta araaı anlqmanın teferruatı bak· 
edildiii bir ıırada bu meaelenin Cenev· kmda yerılen haberler kartısmda utık 
rede 'Ye Atmaayanm ha.zır bulunmadılt bu tereddüdlerini bir tarafa brrakmıt 
biır mecliate müzakereai ebemiyetlidir. olmalıdırlar. Gamelin ile Rydz • Smiı· 

..... ly aramdaki ıörüpnelerden aonra 
ISPANY A lHTlLALl franaıı ticaret nasırı Baatid VarfOv&yı 
tı..panyadan ıelen haberler, llileriıa alyuet etti. 811 aiyaretten sonra anla· 

ber tarafta fakat bilb••ı ......... mu- plıyor iri Fransa Lehiatana Uç mılyar 
nfakryet mandıklarıaı bildiriyor. l- fnnp yakın para lkru etmektedir. Bu 
nm'daa aoara Sen Sebeltiyen de dut- paranm dört yüa elli milyonu ile Lehie-
dL liındi laller, .fMllyedtriıU lıbdrid tan ukeri fabrikalar kuracak, üç yüz 
,._rin• toplanmıtlardır. Htllrilmetin elli milyonu, Lehiatanm Rusyadan al· 
Jbdrid'! tahUre ederek .vaıanaia ya dıtı aakeri malzeme için Franu tarafın· 
pc1ece ınden bahsediliyor. dan doğrudan dotruya Rwıya} a ödene· 

Di~er taraftan hliklimet kuvvetleri· cek, dokuz yuz yetmiş beş mal} onu, pa· 
nin S ıagosa'ya doı;ru bir harcketlerın· ra olarak Lehistana verilecek Bır mıl· 
dea haber veriliyor. Fakat umumiyet yar frank kadan da Lebaatanın Fıanaa· 
itibarı} le hükümet kuvvetleri müdafa- dan alacalı allahlara aarfedilecek. 
adad ar. Asilere galebeyi temin eden Görülüyor iri bu mulravel nin lur 
yni iller ıunlardrr: ınaddeaı, Rusya, Fransa ve Lehıaıan •· 

ı _ lyi kumanda, Z - Faik silah. raaında yapılan uç taraflı blr muamele 
llı.ı umetc karşı i&yan edenler, h· dir. Bundan ani ılıyor kt Lehııtan 

panyanın en maruf askeri simalarıydı. bundan bO le şarkta yalniz Fr nıaanın 
Bunlar bütiın isyan hareketini, bir mer· dostu debıl, l'ranııanın do darının da 
kezden ve bir bedele dogru idare et· doıtu olac kur ki fransaz ıplomaı ıa-
mitl r. Hilkilmct kuvvetleri ise talim nin hedefi de bu ıd~. 
ve terbi} e gormemit ifçıler olduı,:un· 
daa haıb tekniğinin icab ettiği tekil· 

de dôı;utcmemitlerdir. 
••• 

BiTARAFLIK MESELESİ 
İspanya ihtilaline kartı bitaraflık 

lnelelcıi, bugünkü mılletlcraruı pohti· 
kaaının ba91ıbatına bir faciuı~ır. Dev· 
Jetler hukukuna göre, her hükümet, la· 
panyadaki hükümet kuvvetlerine aılah 
gönderebilir: fakat lailere gönderenıeı· 
di. Avrupada bir barb çıkmasından 
korkan hUkümete taraftar demokrat ,,.. 
sosyalist devletler, bir konaesi)On ol
__ ,_ .. biç bir tarafa silah ıöade-,._ uzere, ı .

1 rilmcmesini teklif ettiler. Ve ~ tue 
ile Fransa bu sılah ihracı memnuıyeti· 
ni derhal tatbik etmele baf)adı. 

Diğer taraftan fatiıt taraftarı olan 
ltaıya, Almanya ve Porteki• karıflll&• 
__ ,_ . inı' kabul etmemekle bera· 
•...a prenslp 
ber bilere yardımda devam ettiler. 
Hafta aruı Londrada bir konferana 
toplandı. Bu konferansa İtalya ve Al• 
ınan ile beraber yirmi altı devlet it
tira va .. tti. Fakat Portekis bi~ türlü 
telmi> ~· Filhakika idaresi f&fl•t olan 
bu memleket için ispanyada aoeyalıst• 

. arzu olml bi· lerın kuanın&al ,ayanı 
Ur. l akat Port ldı ıömilr.:elerin öı 
ko) n Almanyanın, lıpanyada nüfus 
~ i olmaaı da Portek z in ifiDO el· 
vern .... Halbuki eter lailer kuanauk 
"öauı. • -· nıtlıtakbcl bpanya hükUme· 
ti ita yanm ve Almanyanın nüfuzu al· 
tma gırecektlr. Herhalde Portekb çok 

naaık bir vuıyettedlr. ... 
BLUM HOKOJIETININ VAZIY&Tl 

.li ranuda Blum büküıneti de •rn• 
:rlbuen çok nuık bir vuiyeıte dllttü. 
llaluındur ki Blwn bükilmeti Frane&
da "halk cepheli" denilen Uf .umreni.D • 

NORNBERG KONGRESİ 
Bır hafta devam eden uzun n tuk· 

lardan ve bir de ukerı geçıd ream nd n 
sonra Nurnberg kongresi da&ıldr. Kon• 
ırenın auUetleraruı münuebetlerınde 
bıralrtılı teaır, Sovyet Ruaya ve Al· 
manya m naaebctlerini daha zayad ger· 
einlettirmek yolunda bul.la& edılebıhr. 
Hitler ve arlcadafları, bır hafta mud· 
det, hıer p, Sovyet Rusyayı tebdıd e
den sözler M>ylediler. Nutuklara ıöre, 
A ft'llpanm en büyük dUfmaıu komü 
niatlılı.tir. Komünıatbiln fulıy t me ... 
.kesi de Jıloekovadır. lloekovayı orta ve 
prbi Avrupa ıtlerine karı9tırmak brr 
cinayettir. Hitler, bu aöslerıyle fran
au • rua mıaakını muradededıyordu. 
Bir samanlar, Sar meaelesfnden bqlra 
Pranaa ile Almanya aruında aruıye 

ald hiç bir ihtilaf yoktur dediti &&bı 
bu&Un de franara • aovyet misalcından 
baflra uamısda b ç bir sıyui ıbtılaf 

yoktur d mek iıt yor. 
K enın ikincı nok ı da aömilr· 

ıel ea dir. Alman a, lim rıe-
lerden milltapi Jralamıyaeaj nı Niina· 
berı e d oyaya i an etmittir H dere 
&öre, Almanya ıkı sebebJe IÖIDÜrıe it
tiyor E ela büyük ek let oldufu is.in. 
Sonra ham maddelere ihtiyacı o dup 
için. Bu bam maddeleri para ile Mtrn 
almaar içın söylenen ~ re kartı Jlüh
"!'.fr, Marıe Antoin U ıa açlara ekmek 
yerine pasta tP-vaiyeaıni hatırlatan •· 
lerlylt cevab verdi. _ 

- Bu, dedi. ekmek lamıyan açla
ra pasta yeylniz deme e beuer " 

••• 
LOICARNO iÇTiMAi: 

NOrnberı koqrt8l fUllU da ölret
mlftlr ld. plecek Lobrno konferanu

( S.n f lacl •ylaa) 

ULUS SAYFA 3 

HABERLER 
SOVYETLER BIRLICl'NDE: 

eşhur ru muharriri a ili 
Memiroviç Dantehenke 

Prqda öldü 
Prac. 20 (A.A.) - Rua ınuharrirle· 

rinin en kunetlisi olu Nuaili Memi· 
rorie Dantebenke, 92 yatında olduğu 
halde 61milttür. Kendisi 1844 de Tifii•· 
de dopuf ve Kutub Okyanosuna aıd 
olarak yumıt olduğu kalem tecrubcle
ri ile daha ıenç yafında edebayatla ut· 
rqmaya bqlam1ttı. 

Olu yarım uır muddet bırçok ıa· 
zetelerln ukert muharrirligini yapm19 
ve Avrupada çıkan bütün büyük anlq· 
muhklara ismi karıpnıftır· Hattl son 

samanlarda İtalya • Habefistan muha· 
rebtai safhalarını mahallinde takibe 
y .. ının mllaaid olmamumdan dolayı 

tiklyet ve eaefleniyordu. 
Dantehenlce aynı zamnda bar roman· 

cı idi. Ve Nekronov Doetoclveskl, To· 

utoy ve Gorkl eıbı zamanının bütün 
muharrirleriyle münuebcttea bulunur
du. Olü, ikinci Alebandr zamannnı id· 

rak etmıt insanlar arumda bu lna kı· 
dar bayatta kalmıt olanlardan biri w 
liberaller tarafından otokrasiye kartı 

yapılmıt mücadelelerin son f&hldi idı. 

ING!L TERE'DEı 

B. Eden Parue gidiyor 
Londra, 20 (A A.) - B. Eden, tay• 

yare ile Parise &ldecelrtlr. Mumaileyh, 
aaat 12.30 da Kroydoa de muntuam le· 

fer yapan yolcu tayyarealne binecekti9. 

UZAK $ARK'DA: 

Çlnde son vasiyet 
Tiencin, 20 (A.A.) - Çinliler tara

fından Hankende bir japoa poliıinin öL 
dUrWmeai neticealnde Tiencinde mUhlm 
çin • japoa kıoaUflDA)an olmalradır. 

Hanklnde ıerelr japon mmtalra11n
da gerek bUtün ehlrde örfi idare ilin 

edılmiıtir. 

SON D KIKA: 

İtalya Lokarnoya 
hangi artlar altında 

girebilir? 
Roma. 20 ( A.A.) - Korriere Pa· 

dano, diyor iri: İtalyanın Lokarno kon· 
feransına ittiraki, timdiki halde Habe· 
fistanın fetbl b&di.eainin vazettili te· 
kilde Akdeniz meselesinın hall~ilme· 
sine tibıdir. 

Kollektit emniyet siateminin ifla· 
•ından sonra İtalya. fimdi de mıntaka· 
vt emniyet projesini kabule davet edi· 

liyor. İtalya cotrafl bakımdan bu pro
~ al&kaaızdır. İtalya bu&iln kendi 
emniyetinin .mnanları kartdılında 

bunlarla niabetli hi~ bir fC)' istemek· 
sizin vücuda ıetinnek sorundadır. Ak

deniz meaelesi Habefistanın fethi ve 
bu fethin hukuki anlqmuhldar Ye bH

haaaa İnıilterenln Akdeniz aiyae.ti 

1De8eleleri halledilmeden evel İtalya, 
yeni bir Lokarno konferanaına nud lt
riralr edebilir? Konferansı hasırlamak 
için diplomasinin yapacatı birçok ,ey· 
ler daha vardır. 

TORLU HABERLERı 

en-Morüte bir baloda t.omha 
Grenahl, 20 (A.A.) - Genç komU

hİstlerin Sen Morlsde tabrib etmlı ol
dukları blr balo yapılırken meçhul bir 

phıa balonun tam orta ferine bir bom· 
a. atnuıtır. Baloda lld Jtb tift buluna.. 
yordu. Dansörlerden biri bombayı alo

nun d1Jına atml)tır. Vulnaa plea patla· 

ma ebemlyetll maddi lluarlan Mbeb ol· 
muttur. 

rJ•ndnln lmanya elçlllğf 
Bonoe Ayro1, 20 (A.A.) - ParlameD

to Berlindeki Arjantin orta elçilillnln 

bUyUk elçllife tebdili hakkındaki kanu. 
nu kabul ctmiıtir. 

Fran anın neşredeceği beyanname 
Parıs 20 (A A ) Sü bakanı B. Da

lad&ye, Ruen'de ba ka memleketleun 
aıyuaJ reJımının Fı&nN'yı al kadar et· 

m cetinı, fran ız hükUmetlnan bırkaç 

gün ıçande dünyaya hıtaben bir beyan· 
name neft'ederek barı9 arzuaunu il n 
edec ğıni, fakat bu bar19 arzusunun 

Franaanın pasif ve fulıyct11z kalac~tı 
demek olmadığını, Franaanan maille ol
duğu blitiln vuıtalarla memlekete bur

met ettanncye karar nrmit oldufunu 

gostermeıi liıım ıelclilıni söylemıt
tar. 

Dr. Göbels A tinaya gitti 
Be1grad, 20 (A.A.) - Atına'ya eat- te•de karaya inmit olan tayyare blr· 

mekte olaD bakan Dr. Göbele vo maiye· u sonra Atlnaya dolru yoluna devam 
ti bupa ölledea sonra tayyare ile bu· ctmıttlr. 

nya yarnuflar " alman •t&Uderi ile Doktor Göbele Yunanlstanda kaldıtı 
birçok yupla• f&haayetlerı tarafından müddetçe 1unan bUkUmetinin mlaafi· 
aellmlanmıtlardır. Daha evel Budapet- rl olaeaktrr. 

Halk ph inin hüküm te müzaha ti 
Paril. 20 (A.A ) - Hallt cepheaa ı•· 

seteleri. cephenin bır karar auretini 
netrediyorlat: 

Kani' .uretinde, patron ve amele a· 
rMındaki anlafll'IJI baltalamak teteb
bülleri lalinde, cephenin. proğraımN 
bapnn&IC için Blum hlikümetine tima· 

.... -ın~klannd 
Parla 20 < A.A ) - Buraya 1e1en ha

berten &ön. lladrld 10lraklannda siper· 
ler tııudm&alD8 batlannuttar. EYier is· 
tihlrim laaline lralbedllmelrtedir. 

AJw111tltrin ba bakan B. Kaballero'. 
ya maıaaat ederek hWrilınetin .. &mıne 

· fedetPJOftU komlttai"ne çevrilmeeinl 

men mtlzabaret etmeye karar verdill· 

bildirilmekte, hUrıyetı ıçin kahramanca 

u•a,an iapAnyol ulusuna kartı teaanU 

dü teyid edılmokte ve iıpanyol mesele· 

ıinln milletler cemıyeune veralme11 ia

tenılmektedh 

faa hazırlığı •• mu 
latemiflerdir. Bu komitenin vaaıfeal ban· 
kalan aoayaltıe, buaual aerYeti ilp Ye 
ı 7 den 45 yqına kadar bütün erkekleri 
sef-= ber etmektir. 

Kristof Kolomb ayleunln aon yqa 
yan 76 yapnda Dok Verakua'nun cuma 
silnil kU11un& didldlli bildiriliyor. 

B. Delbosun Cenevredeki temasları 
Cenette. 20 (AA.) - Havu · 

B. Delbol'ma dUn BB. l.itrinof, Tn· 
ffk Rotdl Ana. Oau.ld Antonealro, Su· 
bodg we Bela Ue ,aptalı ıörOflneler 
Pnn•mn billawa klçtık antant önt1n· 
deki mlll&ld durumunun ~litmıemlt ol· 

1 
d•fuDO. Bntlalaft llrilfmtlerinln Pran
• 111 1ılçlk antant arumdald ballan 
...,.,..., buluadutuna, ne tıelr bir 

manevra " ne de kUçUk anllfllll • Fran
u mOBaeebetlerlnin l"ftlD"inin bahia 
IMftUU olmadılma ıöıttermiıtir. 

B. Bek'in Berllnden Dantıiı ıtatU· 
.unc •• Lehlltan menfaatlerine hürmet 
teabhUdll temin ettili ve fakat Berlln'· 
ta mllletler ceml1eti komieerl Lntel"e 
dalma muana oldulu aannedllmektedlr 
.. Dile tYMOf c.. ... ., ............ 

Yinni altı bin kilometre
lik kutub hava yolculuğu 

başarıyla bitti 
Moüova, 20 (A.A.) - Sovyetlef' 

Birhli hava kahramanlarından tayya
reci Molokof 22 temmuzda batlanılaa 
Krunoyarak • Yakutak • ltamçatka. 
Komandon adaları - Anadır • Vellon • 
Vatıaç • ArkanJel • Mo.kova üzeri ku· 
tub uçufundan dönmüftür. 

Meaafe 26 000 kılometredir. Molo. 
kof ve arkadaşları BB. Molotof, Kaga
noviç, Vorotilof. And recf ve paı ta ve 
hülrllmetin dı~cr erkanı tarafından ha
nretJe aelinılannaıtlardır. 

Sovyetler B ırll"i nıcrkeıı icra l<o
miteıi, Molokof ve arkada9larana ni an 
Ye 10 000 den 25.000 rubleye kadar mu• 
klfaı verilmoainc karar venniştir. 

Moskova, 20 (A.A.) - B. Stalın, 
tayyareci Molokof w arkadqlaı ına sa
mimi bir tebrik telgrafı çekmi tır. 

FRANSA'DAı 

B. ~lho" lmrmz nou.Muu a lıh 
Cenevre, 20 ( A 

A.) - B. Delbos, 
cuma &ünü f neıl· 
tere tarafından 2J 
temmuz t a r i h • 
1 i Fransa • f nıı&. 
tere.Belçika ıap
tında akdi dcrpia 
edilmiı olan kon• 
fcranaın t 0 p • 
lanmaarnıko
lıylqtınnak ve ça 

B D•lboa bukl8ftınnak mak 
udiyle alllralı devletlere ıanderilmlı 
olan notlftm muhteviyatını öfrenmlt
tir. 

Bu notada yeni biç bir teklif yola· 
tur. Temmm aptmm bir tefıirindt9 
batlra bir 1•1' olmayan nota, lnıHtere 
tarafmdan altkaclar deYletlerln iakaaclll 
edilmeai mahiyetinde bir te)'dir. 

POLONY A'DA: 

Lehlıttan mandalar komi yonuna 
.ırmek laledl 

-· ' ~4 

•
·····,, 

' 

. 
,,:~ . ~.::·: .-,, •:"'; ' 

\)~."'~;.. 1 
'it( .. ~ ·" • 
·~~ l~· 

\~t 

Parl1, 20 (A. 

A.) - Sen. Brie 
Le Jurnalde B. 
Bekin Lehiıtana 

mandalar lcoım. 

yonuna clrmesinl 

iıtemit olduturua 
yazmaktadır. 

Muharrir a.. 
münasebetle ilbe 
ediyor : 

Mademki Lo-
B. bell hiatandan bahH.. 

diyoruz, ıu noktaya kaydctmeyı unu maya. 
lnn: B. Bek, Cenevreye ıeldlfl Hman 
ilk ip B. Antoneskoyu ıörmek olmut
tur. Bu çok manalıdır. Çünkı Lehiıtaa 

ile Almanya arasında bir ittifak vı.rdır. 
Ve bunun kuvvetlenmeaıne çalıtılmak· 
tadır. 

Polonya - Frang tirarc•ı 
anlaflllaıu 

Vartova. 20 (AA.) - Frana11- P .. 
lonya ticaret anlqmaaına bir zcyl ya.. 
pılması için önümüzdeki ayın ortalarm
da V artovada ıörüpıeler bqlayaeaktır. 
Ve Polonya tlc-aret bakanı bu Hyll im
nl.aıak ben Parl1e ıfdecektir. 

akalanan 12 komünl14l 
VarfOV&, 20 (A A.) - Bir yahucll 

tüccarın evinde toplantı yapan 12 komlı 
niat ya.ak faaliyette bulunmak cUrml 
ile tevklt edilmiılerdir. 

Gönlillü iş rvlsl netlen kuru1dı 
Varton, 20 (AA.) - Polon,ada a6 

oıUUU lt ıervialnin kurulması dolrudaa 
doğruya Almanyada ukerllk mUdcled. 
nln uaatılma11na bir cevab tet1dl tc1er, 
çünkü Polonya alkerllk mUddctlnl Uıl 
veya Uç tene olarak teablt etmek Utıl
memektedir. 

ROMANY A.'DAı 

Mahkum olan komUnl tkr 
Btllrret. 20 (A.A.) - Bir tantll ı.. 

dın olan bet komünlıt, nuyoaell .. 
••telerln utılmakta oldutu paeM 
lUblerlni tahrib etmlı olmalı lth it 
onar Hnt hap• mahkQm edllmltlerdlr, 

• 



SAYFA 4 uı:us 

llaftalıl~ Siyasiicnıal 
(Başı 3. üncü sayfada) 

balıattidit 
Her ikisi de ka 

15
;1dit 

h . · · d kabalta : .,,,. er ıkısı e JdOP""' ..ı 
... d d"" ya kuru 
ıkısı e, un ııaıııl• 
kadar kullanıla ku. ti ,.ttJ 

b Şerıye_- -·"" yıpranmış ve e rt>"'": ... 
na Sovyet Rusyanın iştiraki, bu konfe
ransta şark sulhunun görüşülmesi, hat· 
ta belki de Lokarno konferansının top· 
lanması mümkün olmıyacak. 

Almanyanın Ren nehri mıntakasını 
9ilihlaması ve Lokarno muahedesini 
yırtması üzerine yeni bir konferans 
toplanması kararlaşmıştı. Fakat evvela 
böyle bir konferansa iştirake hazır h::ıt
ta hevesli görünen Almanya, şimdi yan 
çizmeğe ba~ladr. 

( 

Tehlikeler kar§ısmda Fransa dağnıktır. ,. 

yan bir parolanın ktJ e d" 
1 • ''hazır ol ceng , A a ıse, 

sulhu salah' dır. . bit ~ ~ 
• se hıÇ o.J ~· 

Bu parola ~ ·bilaki• ,,.,.. f'T 
yardım etmeınış. bir fi 

Diplomcui ufukları günden güne endqe verici bulutlarla kaplanır, ve her tlevlet, ~vnıpa muva%ene
ainde kendi mevkiini tayin için millet birliğiy le bir vaziyet almaya gayret ederken, en yakın tehlike
ler hakkında bile Fransa'da deh§etli bir likir ve görüı dağınıklığı mü§ahede edilmektedir. 

bı getirmiş ve başka 
mı~tır. . bit A 

B
. • • tcu. vveth . _ı 
ırının diflP 

"BRATISLAVA KONFERANSI 

Bir yandan Nürnberg kongre•i dolayı.iyle, Al manya'yı mlhu bulandırmakla itham edenler görülür
ken, öte yandan, alman politikasının memliye tini lransız halk cephe•inin hareket tarzına yüklemek 
uteyenler bile görülmketedir. Fraıısa, her zamandan lazla birlik•iz görünmekte ve dıı politikanın 

k ken -MI 
duyduğu kor u, ı1'~1 ...... 

hataras 
sablaşmak ınu JıkO 

ceği güne kadar b~YU~ 
taraftaki kudret u 

111
ucib 

ta kuvvet soğlJşınJ ·yJe ~ 
Küçük antant konseyinin içtimala

n, herhangi bir memleket kabinesinin 
içtimaı kadar tabii bir haldir. Bununla 
beraber, hafta arası Bratislavada topla
nan küçük antant konseyi içtimaı husu
si bir ehemiyeti haizdi. Bir defa eski 
şahsiyetler artık tamamiyle değişmiştir. 
Birçok seneler, bu içtimaları idare eden 

ana çizgilerinde bile uzl"§ması imkansız fikir ayrılık ları mü§ahede edilmektedir. 

Alrnanyanın tahrikleri. '' Fransa bitaraf kalmalidır. '•'· az çok veya tau• .... tıP" -arnı -~ 

• Yevtiç, Titülesko ve Beneşin yerine 
başkaları geçti. Şahıslar değişti ama, 
küçük antant sıyasası değişmedi. Ve 
btınu Bratislava içtimaı göstermiştir, 

Sonra değişmiyen bir şey daha var: an
tant içinde Beneşin hakim rolü. Gerçi 
Beneş cuınur başkanı olduğundan içti
maa iştirak edemez, fakat içtima resmen 
Bralislavada toplanmakla beraber, ha
kiki müzakereler, birkaç saat uzakta, 
Beneşin yazlık köşkünde Topolcianski
de yaplımıştır. 

Bu içtimalarda küçük antant devlet
leri arasındaki tesanüdün muhafazası
na karar verildi. 

••• 
AMERiKA SEÇiMi: 

Amerikada cumur başkanlığı için se
çim yaklaşıyor. MalUmdur ki Amerika
da iki rakip parti vardır: cumuriyetçi
Jer ve demokratlar. Bugün muhalefet• 
te olan cumuriyetçi1er Kansa& valisi 
Landon'u namzed göstermişler, demok
ratların namzedi de bagün cumur baş· 
kanı Roosevelttir. 

Büyük seçimden evci, daima Maine 
hükiimetinde vali, bir ayan azası, ve ilci 
mebus için seçim yapılır. Ve Amerika 
:rıolitikacrları arasındaki kanaate göre, 
bu seçimi hangi parti kazanırsa, büyük 
seçimde de o parti muzaffer olur. Bu, 
daima doğru çıkan bir kaide olmamak
la beraber, Maine seçimi hafta arası 

yapılmış ve cumuı-iyetçiler, hem vali
yi, hem ayan azasını, hem de mebusları 
seçtirmeğe muvaffak olmuşlardır. Bu 
muzafferiyet, cumuriyetçilerin Roose
velte karşı galebe ümidlerini hayli ar
tırmıştır. Büyük intihabat arifesinde 
yapılan Maine seçimi, Amerika efkarı 
umumiyesinin bir miyarı olmakla be· 
raber, her cumur başkanı seçiminin 
buna göre neticelendiği de doğru de
ğildir. Maine'e rağmen Roosevelt vazi· 
yeti sa~lam görünüyor. Nihai seçim ü
zerine müessir olacak amil, ekseriya 
cıımuı iyetçi olarak rey veren Maine 
deoil, Nevyork ve PannsyJvania hükil
nıetJerinin cumur başkımı secimleı itıcle 
'erecekleri reylerdir. Amerikanın şar
kı ve şarkı şimali cumuriyetçi, C!'atubu 
garbı ve cenup hükümetleri de demok
rattır. Nevyork ve Pansylvanya gibi, 
bü0 ük, ehemiyetli fakat siyasi rengi 
de-işen hiikümet1er de daima netice Ü· 

zeri'1C amil olurlar. Bu defa da galıo:ı 

* 
Tefrika: No. 62 

Humanite gazetesinde komünist lideri Marcel Cachin, Al· 
manya'ya, hücum ediyor: . 

Görülmemiş bir küstahlıkla tahrik edildiği esnada bıle, 
Sovyetler Birliği, harbcı tahriklere sulh teklifleriyle cevab 
veren, kendine hakim ve soğukkanlı bir millet manzarası gös
termiyor mu? Senelerdenberi Mançuri'de bu aynı soğukkanlı
lığı göstermiş değil midir? 

Bu hakikatleri inkar edebilecek bir tek kişi yoktur: 
Soruyoruz: Harba siirükliyenler nerededir? Sovyetler Bir

liğinde mi, yoksa Nümberg'de mi? 
Komünistlik ve yahudilik düşmilnlığını vesile ederek, Hit

ler, bütün dünyaya, sakin bir memleketin topraklarını gasbet
mek niyetinde olduğunu itiraf ediyor. Bölünmez sulh için ya
pılan bu tehdid karşısında, takib edilecek politika hangisidirı 

Bu politika sulhu bulandırıcı mütecavize karşı yardımlaş
ma ve kollektif emniyet politikasından başka ne olabilir? İşte 
Sovyetler Birliği bu politikayı takib ediyor. 

Halk cephesinin politi'·ası da budur f Milletler Cemiveti
nin politikası da budur f Bütün dünya aulhçularının politika
sı da budur! 

Mesuliyeti halk cephesine yiikliyenler. 

Sağcı organlara gelince, bunlardan bazıları bol~evizmi 
müstakillen ele almakta ve sosyal tehlikeyi öne sürmektedir
ler; bazıları da Almanyayı 1 numaralı tehlike görmekte de
vam ediyorlar. 

Birinci grupa dahil olanlar arasında B. Leon Bailby Le 
]our gazetesinde şöyle yazıyor: 

Bilhassa iki senedenberi fransız milletini sarsan bütün ma
nevi ve maddi karışrklıHar. iç mücadelelerle, halk cephesinin 
iktıdara gelmesi, birçok ihtilal te§ebbüsleri,. bütün bunları 
Rusya'ya borçluyuz. 

Eğer A • nam·a sesini yükseltiyor ve mümkün bir harbtan 
bahsediyorsa, Moskova fnns1zı Almanyaya karşı kullanı;acak 
asker yapmak istediği içindir. 

Bolşevizmin memleketimizdeki alakasını kestiğimiz gUn, 
Stalin'in, Dimitrov'ı•n ve Komintern'in ajanlamu altınlarını, 
zehirlerini ve sirayet nı~todlarTnı beraber alarak yolu tutmaya 
mecbur ettiğimiz gün, harb ihtimali yüzde seksen azalacak, 
fransrzlar kendi aralarında tamamiyle dostça münasebetlere 
yeniden ba<ı;lıyacaklardır. Çalışma normal ritmini bulacaktır. 
Fransa yeniden do"taı;aktır. 

Onun lçindir ki Nürnherg kon~resinde Hitler'in ve 'GÖ· 
bels'in nutukları, Trado Union•da Walter Cirtrine'in beyana· 
t~, İtalyanın, mill~ İ~panyanın, İsviçrenin, Portekizin bolje
vızme mukavemeh, nıhayet Avrupada Sovyet diktatörlüğüne 
ıf~rşr ~it J?ide sıklıı.cıan biitiin bu iradeler şebekesi nihai zafer 
ıçın bıze hayırlı bir alamet gibi görüniiyor. Diişmanı ezmek 
lazımdır. Buna kanaat getirmek için Fransanın sona kalması 
ne yazrk. 

1 Numaralı dii.~mcın. 

B. de Kerilis, bolşcvizme karşı nefretini söyledikten son· 
ra Echo de Par is' de şöyle yazıyor: 

Avrupa taçlarının müdafii olan Kayser nasıl Lenin'i Rus
yaya zırhlı bir tren içinde sokduysa, manevi nizamın müdafii 
olan Hitler de, Fransa'da ihtilal çıkarmak vazifesiyle en kor
kulu tcthişçileri aramıza yollamaktadır. Çünkü mücadele et
mek ister gibi göründüğü dünya ihtilali, Fransayı çiğnemek 
ve Avrupada hakimiyetini tesis etmek için en iyi yardımcısı 
olacaktır. 

Hitler bilmelidir ki fransız nosyonalistleri bu tuzaklara 
düşmezler. Dün B. Charles Maurras, Action Française'de §Öy· 
le yazıyordu: 

'' Almanyadan gelen haberler gösteriyor ki Action Fran • 
çais'in politikası nasıl değişmiyorsa 1 numaralı düşman da 
öyle değişmemektedir. 

Bu düşman ikinci Frederik, ikinci Vilhelm adını taşıdığı 
gibi bnaiin de Hitler adını taşıyor. Rus ordusu bile, bi?.im için, 
disiplinle, mi_li;<ırize, organize edilmiş ve kuvveltendirilmif 
cermen anarşısınden daha az tehlikelidir. Bundan şüphe eden 
mı•hılfazal:lirlar vıırsa, onlara acırım." 

Bu sözleri bütiin kuvvetimle alkr~1rvorum. 

y.,~ EL <il K ~!,~,B 1 

vardı; fakat öğünmesini ileriye götürmedi. 
Bir sansar bir bahçeyi nasıl korursa o da bu
rayı sıçrayarak, atılarak, dişiyle ısırara.It 
muhafaza etti ve bu işe hiç bir kobra, balı • 
çenin duvarları içine girmeğe girişemez bir 
hale gelinceye kadar devam etti. ~udyard K..ll>.ı...lllıG Nurettın ART AM 

Rikki - Tikki eve gittiği zaman, Teddi
yi, bir baygınlık geçirdiği için hala bembe
yaz olan annesini, biraz sonra bağırarak içe
riye giren babasını orada gördü. O gece ona 
biitün sevdiği yemeklerden verdiler; o da 
yiyebileceği kadarını yiyerek karnını tıka
basa doyurdu. Daha sonra Teddi'nin omuz
larında yatak odasına gitti. Çocuğun anne
si, gece geç vakit oraya geldiği zaman, ko
casına: 

- O bizim ve Teddi'nin hayatımızı kur
tardı, dedi. Hepimizin hayatım kurtardı 1 

Bütün sansarların uykusu hafif olduğu 
için Rikki • Tikki sıçrayarak uyandı. 

- Ooo .. Siz misiniz? dedi, neye üzülü
yorsunuz? Bütün kobralar öldü. Eğer ölme
miş olanları da varsa ben buradayım ya, ta
sa ct'Tieyin. 

Rikki - Tikki.nin böbürlenmeğe hakkı 

Darzi'nin Şarkısı 
(Rikki-Tikki • Tavi'nin ıereline •ÖYlenmİftİr.) 

Ben şarkıcı ve terziyim: 
I'. 

Bu, benim sevincimi katmerleştirir
Gök yüzünde ötüşümden mağrurum, 

Diktiğim evden de mağrurum, 
A.5ağrda ve yukarda şarkılarım 
Ve diktiğim ev dalgalanır. 

Yavrucuk/arma şarkı söyle 
Başrnı kaldır da ey anne/ , 
Bize musallat olan bela öldürüldü; ' 
Ôlüm bahçede ölü olarak yatıyor. 
Güller arasına gizlenen korkunua Jıudretl 
Kalmadı; geberdi, gitti. · - - · 

Bizi kurtaran kimdir, kim? 

Onun adınr ve yuvasını söyle. 
Rikki, yiğit, gerçek yiğit Rjkki, 

Bu görüşten La Republique gszetes1nde bahseaen F:erre 
Dominique de diyor ki: 

Bize göre bir, iki, üç numaralı düşman yoktur. Bir vakıa 
vardır: Almanya Sovyetler Birliğine karşı bir hareket ha
zırlıyor gibi görünüyor. Alman - Rus harbı patlak verin~c 
buna karışmamalıyız. Hepsi bundan ibaret, 

Alman tehlikesi. 

Le Petit ]ournal'da Gabriel Cuaenet, alman tehliliesin1 ö
ne sürerek harekete geçilmesinj istiyor. 

Eğer Hitlerin Ren•den Ural'a kadar vaziyete hakim olma
sına müsaade ederseniz iki Avrupa meydana çıkacaktır: Bi· 
rinci faşist ve cermanlaşmış muazzam, öteki manen zayıfla
mış, maddeten büyük iktısadi yolları kesilmiş bir Avrupa. 

Ergeç bu AvruP.a ötekinin yemi olmaya mahkUın kalacaktır. 

~ııllı. lii:::ıımıı. 

Qustidien gazetes'i de sulh lüzumunda ısrar ediyor: 
Kuvvetli bir Fransanın hiç şüphesiz korkacak bir şeyi yok

tur. Bolşevik bir Fransa ise harb demektir. Ve yalnız bolşe
vik değil, bolşevizmle zayıflamış olan bir Fransa için de va • 
ziyet aynıdır. 

İspanya lehinde müdahaleci tezahürlerin Führer'i k"ızdır
dığı görülüyor. Bu tezahürler onu şu cevabı vermeye sevk e
diyor: 

" Eğer ben Almanyayı bir tezahüre davet edecek olursau, 
o zaman bir tek tezahür görülecek ve milyonlarca insan ayak
lanacaktır" 

Bu te?.ahür harb demektir. 
Ve Hitler bize anlatmak istedi 'iti bir an içinde Nürnberg

de toplananların 20 misli insanı sefre'iıer etmeye mıılctedirdir. 
20 kere 100 bin, 2 milyon insan eder ki derhal iizerlınUe 

yür:•.,,eye mıılctedirdir. 
İşte vakıalar. 

'Alman silahlanmcuı k-arşuın'ila. 

Le ]ournafda Paul Azan yazıyor: 
Askeri hazırlığı tamamlanıncaya kadar, esrarlı, ve hatta 

bazan mütebessim kalmaya karar vermiş olan Almanya, bu 
iş bitince, arzusunu ileri sürerek, bunun müzakeresiz olarak 
kabulünü isteyebilir. İşte alman tehlikesi. 

Fransa, timdiden birçok defalar kırılmış olan haysiyetini 
muhafaza etmek ve icabında Almanya ile bir ültimatoma boyun 
eğmeye mecbur kalmadan konuşmak istiyorsa, almınası lazım 
gelen tedbirleri geciktirmeden düşünmeye mecburdur. 

Bundan sonra alman ve lransız ordularının hazardaki mev
cudlarınr gözden geçiren muharrir Fransanın anayurddaki 
407 bin askerine karşı Almanyanın 1,100.000 kişiyi derhal hu· 
ducia sevkedecek vaziyette olduğuna işaret etmektedir. 

Dünyanın gidişi 

Noyes Viner Jurnal gazetesi yazdığı bir yazıda diyor ki: 
Fransanm, bir sulh hareketiyle ve sulh andlaşmalarmı im· 

zalıyanların hepsi de teahhüd ettikleri silahsızlanma ile Av
rupa sulhuna hizmet etmek için on beş yıl vakti vardı. Günün 
birinde alınan kudretinin tekrar dirilmesinden korktuğu için, 
sulha yalnız lafla değil, filen de hizmet etmek fırsatını kaçır
dı. 

Bu kaçırılan fırsat ise, Almanyaya, en sonra bir andlaşma
nın yalnız bir taraflı olan bağlarından kurtulmak ve silahla
narak müsavat hakkını temin etmek salahiyetini verdi. 

Bu suretle de Avrupada umumi bir silahlaıuna yarışına 
hız verilmiş oldu. Ucu bucağı olmıyan bir çarh hareket~ geç
ti ki, teoride kalan bütün sulh hareketlerine rağmen, bunun 
akıbeti harb olacaktır. 

Dünya harbının yığın halindeki kıtali dolayısiyle harb me
ıuliyetini her hangi bir tarafa yüklemek nasıl lüzumsu:.ı. ve za
rarlı idiyse, Fransa veya Almanyanın hastalık halini almış o
lan silahlanma yarışı dolayısiyle kabahati, birinden kaldırıp 
ötekine yüklemek de tehlikeli ve manasızdır. 
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Rik - tikki - tikki. 

/ka/arı ıı11 oP 
Bacaklarıma vurulan ha 1811 of 
Eski sevgililerimi, başsız kB yeI1jdtP .Y 

Ona kuşların minnetlerini söyleyiniz, 
Kuyruk tüylerini gerip eğilerek! 
Onu bülbül kelimeleriyle öğünüz; 
Yok, onu ben kendim öğeceğim. 

Dinleyiniz, şişe kuyruklu, göz bebekleri kırmızı 
Rikki'nin methinde bir §Brkr söyliyeceğim/ 

(Burada Rikki • Tikki kuıun sözlerini kesmiş 
ye ,arkının öte tarafı kaybolmuştur.) 

Fillerin Tumaisi 
Ne olduğumu hatzrlıyacağım, ipten ve zincirden 

bıktım. 

'Eski kuvvetimi ve ormanda yaptıklarımı 
hatırlıyacağım. 

flit demet §eker kamı~ı için sırtımı insana 

satmıyacağım, 

Kendi soyuma, ormanlardaki inlere döneceğim. 

'Gün dofrıp ortalık ağarıncaya kadar gideceğim, 

:Rüzgarrn iz bırakmıyan öpücüğii ile, suyun 
temiz okşayışına doğru: 
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(Başı ı. inci sayfada) 
lometrede Kazımın ve az sonra sovyet 
bisikletcisinin makineleri kırıldığından 
otomobilden aldıkları yedek bisikletlerle 

farl§a devam ettiler. 

tur]u takımla ~aya çıkı}orlar. İçlerin· 
de istidadlı görunen futbolcular, diger1e· 
rinin arnsında kayboluyorlar. Takımın 
bir arada uzun muddet çalıştırılması lfi· 

Ç nkay dan K mıl, Uılmi ve bilhas
sa Cevdet çok güze] oynad lar. Lı çler 
birlı mdcn Rahım, Ha an, H. Ahmed, 
Keşh takıml nnm g hbiyetıni temın c· 
denlerin lı şında gelmektedirler. 

e eral ola; Sa1ıtanıler ve ·ıba ya 
kadar tesli n 
bildirdi zımdır. H, haya, Kınkkale gücU - Gençler 

birlil,'l kar ılaşacııklardır. 

yir1ni bes eylfı e 
ol 11 ı ala r ı ıı ı 

Taltitırı zirıciri forılınca ..• 
93 üncli kilometrede Talatın zinciri 

atladı. Yarışın neticesine ancak yedi 
kilometrelik kısa lıir mesafe kııldığı 
için son vitesi kuvvetli olan Orhanın 
rus koşucusunu gölgesi gibi takib et· 
nıesi icab ederken Orhan Talntı da çe· 
kebilmek üzere yanlış bir taktik tatbık 

ederek süratini yavaşfattı. 
Fakat sovyet koşucusu bitt bi ynı 

fikirde degildi. Bu arızadan iıtıfade e
derek t m siıratle yoluna devam cdi· 
yordu. Muvasalnt hattını da dıgerledn· 
den evel katettı. 

Yanşm şartl rına göre türk cıkıbı 
ikinci, Uçlincü ve dordunciı mevkiierı 
tutarak g puvrınla birinci gelmiş sovyct 
c:kil>i birinci, be inci ve altın er me'< ki· 
Jcri larak 12 puvanln ikınci kalmıştır. 

Ynrrşın teknik neticesı şudur: 
1 - Sovyet ko ucusu, 100 kiloı ctre 

3 saat 14 dakika 27 sanıye. 

2 - Orhan 

3-T l t 

4-K zım 
5 - So yet koşucusu 

6- ., " 
lskrim müsabakaları geç lı 1 mı ol· 

duğundan ncticelt:ri he11Uz alınamamış· 

tıı. Ondan sonra gtlı eş müsabakaları da 
yapılacaktır. Her ikisinin de tafsilatını 
yarınki futlıol maçiylc beraber bildire-

cektir. 

Çmwl.lwlc lwımsı nwçlcırı 
Ç nakltale kupası maçlanna dun de 

Ankara gUcU salıuındn devam edilmiş· 
tir. Bav güzel ve mueabakalar al ka u· 
yandırıcı mahiyette olduğu için fülha

da büyUk bir seyfrci kalabalı •ı vardı. 
Birinci maç, saat ı 4 de lı şla:lı. Ha· 

kem Hikmetin çok güzel idare ett.iğı bu 
müsabaka 6 - 2 Kmkkale gücunlin lehi

ne nctıccleıırli . Demır porlul r çok ça· 
Jı malarınn rn~men, lıuglin ağır basan 
Kınkkalclilerin gnlıbiyctinc mani olama· 

dıl:ır. 
Biıfoci devrede Kmkkaleliler 4 goJ 

yaptılar. Demir porlular buna ancak 

lıir golle mukabele edebildiler. 
İkinci devrenin 16 mcı dakikasmda 

Demir spor penaltıdan bir gol k z ndı. 
28 inci dakik, da bir penalu fırsatı d;:ıha 

kaç rJılar. 
Maçı seyredenler. bu sıraı1n Demir 

ıportın, hiç değılse beraberli i temin e· 
clcce tini ummnğn haşladılar. Fakat, kı· 
sa sliren bu UstUnlilkten onra, Kırıkkn· 
le gı.iclinün sağ açığı Vehit t:lhmınm be· 
şinci go!Unii ağlara taktı. 44 üncü da· 

kikada altıncı gol da oldu ve maç lıôy· 
lece 6 • 2 J{ınkkalcnin galibiyetiyle bit· 

tj. 
K•rıkkalelileri çok iyi gördilk. Top 

tutu!iları ve pasları ınukemmeldi. Nefes 
ka')iliyetleri. Demir pora nazaren, çok 
ıi .. lündü. DugUnkü m:"1'"1anna gôre, Kı· 
ııl lt le güci\'llın gelecek hafta ~ençler 
l.ıi lı i için ciddi bir rakılı olacagını u· 

rnuyoıuz. 

Demir sporlular, h r hafta bir ba len 

Takımlar: 
Demir spor - : İbrahim, Şahab, Bur· 

han, E ad, Avni, Şemsi, Saim, Kadri, 

Mehmed Ali. İbrahim, Fuad. 
Knkkale gücO - : Meki, İhsan, Hik

met, Seyfi, Ab 1 Na ım, Vehıt, Halid, • 

Osman, Ahmed, Fuad. 

.nnkn) - Gençler hirli«i 
İkinci m ç sa t 16.10 da başladı ve 

Gençler birh ı netıceyi 2 - 1 kazandı. 
Ciunun ehemıyetli olan bu maçım Anka

ra gücu futboltakımı k pt nı N •m• ıd • 
re etti. Nazmı in çok ıyi bir h kem ol· 
du ll bu maçla meyda a çıktı. H k ı o

l r k y n h emlcnnın k r rlanna ı tı· 
zar etti i zom nlar oldu. Fakat. yan ha· 
k 1 n. dur t ve bit r f gençl r ol· 
m ı la b r b r, onun rzulnnna cevab ve· 

rec k 1 1 ıye h b de ıllerdi. Bu m Ç· 

la Ank r nın ıyi bir hakeme tavu tu

g nu k }detm ki tenz. 
Her iki tar f da bu m ça ç k r b • 

lece leri en iyi takım an te kil et i • 
terdi. Çanh) a forv d nden çok ş ~ 1 r • s ru Todorr o ılc 
umu) orduk. F k t, ağır bul u muz: s,.;;,;ıa~...;_~...!.....;:'..ıı.3 bcr bcr 
G n ler bı 1 ı mud fa sınn ka~ı ıvi t 1 "O ( A. A ) - Gunlerden-

i ıe) medıler. Bil ı n, galıbiyet go u- bcrı hey b klenen Melıh • Todo· 
nU tem'n ettikten sonra, vakit geçirın k resko boks maçı bu un T kaim Stad· 
i a eti dünkU yenılmelcrinin ba lıca se· yomund )' pılmıttır. 

b binı t kil etti. Gençler birl'ği, Çan k· S i rnvuntıulc nı çtıı :felih baş· 
k le k p ı maçlamın domi finalini tec· tan n >ete k d r lı.ıkim d uQeı ek 
riibe sahibi elem nlannm gayretiyle k • • yı h b yl~ & hb cclmi tir. 
zandı. Takımın hemen hep i, canla h • 
ıa oynadı. ne yazık ki çok çabuk yorul· 

dul ar. 
Birinci devre b·rer say1 ılc ve bera-

berlikle bitti. 22 inci dakikad Hilminin 
z manında yaptığı mud hale ile tnkımı· 
na kaz ndırdığı gol ne kadar gUul e, 
33 Uncu dakikada Hasanın firikiktcn at· 

tığı ayı da o kadar fevkalade idi. 
:Maçın birinci devresinde, ilk on daki· 

kad<ı Çankayalılar Gençler birliği nrstf sa
h ındnn hiç ayrılmadılar. Sağ açık Ccv· 
det geçen haftaki kabiliyetini gostere· 

medi. Sonra oyun, mütevazin bir vazl· 

yet aldı. 
İkinci devrede, Ömerin çekti 1 1 bir 

serbest vuru§ seyircılcre bir gol hcycca· 
n verdL Biraz onra Nıh d dn bir ce n 

vuru unu kullanamadı. 1 çm bcrabcr
lıkle yahud d Çankayanın galibiyctıyl 
bitece ini umuyorduk. Fakat, ikinci dev· 

renin 20 inci dakika ından sonra ,. aıi· 
yet de 'şti. Gençler birl gi, biraz da rUz· 
garın >ardımı ile tistunlu u ele aldı ve 

25 ınci dakikada Sal.ıbaddinin yerınde 
verdigi bir pasla Rasim ikinci galıl>İ) et 

gollinü attı. Boş \talcye bir kafa vuru u 
ile yapıl n bu gol, Gençler bır'ı inin 

basknıını oyunun onun kadar slırdur· 
du ve Gen,.lcr birliği a nJan 2 • 1 gali

b'y tle ç J,tı. 
T' ml r: 
Çan : V n n, H vrullah, 

F ad Nı '1. K.ımil, Sal h ddin, Cev
det, Hılmi. Fethi, Ömer, Mustafa. 

Gen 1 r birlıği - : Hahim As m h· 
s n, Ahmed, H s n, Ahme , Sa ' d· 
din. Ke fi. Rasim, Niyazi, İhsan. 

(B şı 1. inci s:ıyfada) 
B zı ba etelerın neşriyatı tersine 

ol r k, 1.ı lı 1. n her gun ıki d fa Ti

tUlcskonun aıhi va iyeti hakkında le· 

lefonl:ı m IQı t isteyıp almıştır. 

U. Titii Jrn huhrnnh bir 
fT('C'C ~<'C,:İ re 1 i 

S n • M rıs, 20 (A.A.) - Tittılc • 

ko çok b ranlr lıir gece gcçirmİ§tır. 

Dol torl r, U Uncu defa k:ın n kledılme-
ıııne karar "ermi leıdır. 

f )indi nn nntc'lİ)P"' İ 
Sen • M ı 20 (A.A.) - B. TıtU· 

les un sılıT va iyetindeki al h de-

ir. Ö leden ııonra doktor· 

r kan nal 1i 

I{a ori erli -
i ·~ l ı 

konforlu 
1 , ir ~ 

Ay ıc gar Jı da vardır. 

T le fon· 2250 Hnvri 

(Bn~r 1. inci say/aria) 
Moskovn, 20 (A.A.) - Sovyetler 

birlı i kadınları tnrafındıon lspnny 
k dırı ve çocukları için toplanan yiye
cek ve içece i götUren ilk vapur 18 ey· 
1Cılde Odesncl n 1 panynya knlkmı tır. 

Vnpurdn 2 000 ton yiyecek ve bu n· 
rad 5 ton tereyağı ile 300 ton şeker 
vardır. 

nnı _'' erl<'rinin korunnrn ı için 
Paı ıs, 20 (A.A.) - Güz.el s 1 tl r 

ak dcınisi, lıpaııy da ve bılh Eldo· 
rado ve Ka avclslrne mUzelcrind ki bil· 
yuk sanat eserlerinin muhafaza ını te· 
min maksacliyle ınüdnfna etmesi için ls· 
P• n)adn hulıınnn cJçilcrin en eskisine 
mürncnata k rnr vermi tir. 

fo) oı·J udu mcla ilnh unlnr 
l . 

1 lon, 20 (A.A.) - Solıdarıdnd 

Obr ra gnret sı Mayork ada ıı a ıt Jyan
I rın çıktı ını ve ıtalyanlarm kum nd • 
sınd bulunan ad da ımdi ıki renkli ıs· 
1 > nol bayrağının y nında italyan bay· 
r:ı ının dalg landı mı temin etmektedir. 

Bu g zeteyc gore, italyan sub yı 
Ro i, ad nın lı kıkf diktntöriidur. 

Jon mar tnı fınd n satın alınan bir 
çok ıtalyan tayyaresi adaya gelmiştir. 

Mnr 'd, lıu tayyarelerden biriyle gele· 
rek ndnyı ah en ziyaret cUniştir. 

Alhny nndino'nun ıt•hlF~i n 
B rselon, 20 (A.A.) - Allıay San-

do'nun lıir tebliginde, düşmanın cuma 
gunU 6~leden sonr ve dun de b:ılı· 

leyin Hue ka bolgesindc hUkUmet mev
zilerine karşı şıddetli hücumlarda bu
lunduğu ve her def smd d t rdedil
dlkleri blidirilmektedir. 

*** Bur o , 20 (A.A.) - HUkUmet ko-
mitesi, 1 p ny daki yabancı elçilerin 
S. n Selıa tien'e yerle mele arzusunu iz
lı r etmiş ol<lukl nnn el ir olan h bcr i· 
le merkezi ve cenubi Amerika lnikUmcl· 

lcrindcn hir takımnun Burgos hUkUmcti· 

ni t mmı olduklan şeklinde yab ncı 
memleketlerde ortnya çıkını§ bulunan y • 
yıntıl n y 1 nlnnuttır. 

Nittorla h tnneeının hUkiımet t y • 
relcd t rıfınd n 18 ey!Ulde bombnrdı· 
m nı nn ınd on ki inin telef olmu§ ol· 
du u bugün haller 1ınmı9tır. 

IHikiinwtc )Rpılan purn )l rclın ıı 
Bnr elon, 20 (A.A.) _ Faş'st nlcyh 

darlarının mcrkcı komitesine, !Jİmdiyc 

~::ı.dar ynpılmı ol n ı cberrul ı in yek<'ınu 
ıkı milyon allı yuı: bin peçeteye bali~ ol
muştur. 

Porh·k izılt~ kum iitıizm nl(' ' hiıw 
gÜs lt •ı· ilı· r ~ 

1.#ızbon, 20 (.A.A.} - Oportod bıi· 

yük bır Jcomunlst aleyhdnrı mıtingi y • 
pılını ve bun ço u imal eyaletleri , • 

çılerinden olnı k u ere yirmi bin kışı iş· 
tır k etmigtır. 

Jlutun hatıbler komüni tligin bUttın 
dlln) y §• ınıl olan tehlıkcsini ve J pı:ın· 
yad y ptı ı t hrıblerı lıelirtmı terdir. 

1N 1\. J 

?,. :ol n ticelerini tnhlil f!tınek d~ knlJildir. Tn
bııdır ltı bu mn tırmnlnı biı 1 bornt uv r<ln ynpı
), ın z. Anc k h"nuz bnçok in n toplulukları 
vardır ki onlnr d., nlıl:ık duyr.usunun vn ıfl n 
ve bunun muhtdif d recel rind ki yokluk , e· 
Y? v rlığınm l irleri nçık te7ııl11ir clnwktc· 
dır. Ahl:tki fn lıy t, zck ı gibi, ilmi t kmkl rin 
tntl ılc Sc"\h ın içinde bulumn kt dır. 

Yaz n: IJr. ALEXIS CARRDL 

1 ürk eye çcvırcn: NA SUll 1 BA y JJAR - · k" ~1~d m cemiyette, gidi ve y rı lnrı nhl ~1• 
1 hır ıd iden mülhem fcrdleri mu ohcd fır-
tını bulnrnnm;kta ız. H lbuki bô 1 kim l~r 

heniız m vcuddur. Onlnr t duf olunduğu 
z m n dikkati lbctmem lerin iınk&n yoktur. 
Ahl~i gÜ7.ellik, hnyntmdıı onu bir ker tcmn 
< lmı ol n iizerindc dnhi, unutulmaz bir intıba 
bırnkır ve tnbiatm vey ilmin g\izelliğinden foz. 
ln mütehn si eder. Bu giizellık, snlubinı.: nt nib 
nnl tılmaz hir kudr t verir; z klının kuvvetini 
rltırır; İn nlnr nrn mdn lx nşı kurnı; fenden, 
n t ve dind n çok mcd niy tin ı odur. 

ıv 

f'fut. tik duy usu . - Mod rn hn) tt al tik 
a lıy tin izni i. - H Ik n tı. - Guz llil<. 

l-'d('Jnt>nll i .~iiılı -riıı i gl'l·i .. ~~rih 

J..nh y, 20 (A.A.) - Mndrhld eki Fc• 

lemenk l:ıı gUderi iltide bir dıplomıısi m • 

suniyetinin bozulmnkt olma ından du-o 
l yı bükUmetinden aldı rı emir üaerıne 

ı pan~ayı terkeuniştir. Manmnfih, dıJl." · 
lom ı mUnasebetleri ke ilmcmi~tir. 

Hir itnl~nn ı:;az(•t<• iıw gör. 
Allrnzarın )ıkıb~ı 

Vntıkan, 20 (A.A.) - Os crv tor. 
Rom no, y ıyor: 

Ali azar do Tolcdo, Maddd elin mit .. 

çilcri tarafından yıkılmısbt. Bu gıtzete, 
Alk zar'm tahnbi demek İspaııyanın ev• 
vcl. • vu tury hl r ve sonra da Nnı><>l• 
yon t rnfınd n hasara ugrntılmış olan v 

1 pany y er f veren en güzel ve t ri• 

hi bin. 1 nnd n birinin tahribi demek ol· 
dıı unu il.ıve etmekte "·e t hrıbçilı ı 

her z:ımnn İspanyanın du manlan t r • 

fından y pılmıg olduğunu söyle 
dir. 

utnlon) u hlil iimctini 
1 iı· 1 nrm·ı 

Madrid, 20 (A.A.) - Kntalonyn h • 

klimetı, ki'dc mütcb:ı sıs alpinsitlcr 

lıir milis kuvveti vücuda getirerek Pltt, 

ne hududunu bunl:ırrn nezareti 
koynın k rnr vermi tır. 

T ıt il k<l nit • 
1 

11 HE DELEGELEUJ1 iN • .. 
J.. \ll~YETLER1NIJ. \ 'i l.in 
~ \Yit 11\ A«.A(;I BlH .. U • 

K HARLAŞTIH \ C \K 
(Bnşı 1. inci s:ıylııda) 

Bunun iı;m Uç h.'ll aurcti d erpi 

dilm ktcdir: 
1. - Bu al!hiyetl rln muteber 

yılını ı, en r. muhtemel ddedil 
ziye lıudur. 

2. - Komi yon a:ı:a ı , r ında n• 
lnşmn hk çılmı ı t. kdırınde ~o unluk 

ile nr.ınh ın bir raporunun sambl ye 
öndcrilmesl ve yahut meselenin t q.. 

miyle polıtık oldu •u mlıtal ası ile kc~ 

fiyet ln n nmbleye hav le edilmes i. 

3. - S. ı. hiyctlerin mutelm adde· 
dılınemc i. 

Bu son t kdlrde bazı devletler, ha

be lıeyetıni v yo di er bir heyet r • 
hnd n Nec şinin dele clcrinln tıuırl'l'-

manuı ı 1ıuıu unıın onun hiıkllmetlni ta
nım m k m n ını t :ı:ammun cdıp et· 

medicı esclceinı meselesini h 11ctın k 

Uıcr kcyfı) tın I.. hey div. nınc lıal· 

ledılmc i ıuretınde )apılııcak t klıfc 
mlızahnret edec !derdir. 

(S nu .r) 



SAYFA S 

Tavukçuluk Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

!!nstl1Gmil% ihtiyacı için 1000 kilo balık to.zu pazarlıkla satın 
almacaktır. Alınacak balık tozu yüzde 50 proteini havi olacak, i
finde hiç bir suretle ecnebi madde ve yüzde 5 den fazla tuz bulun
auyacalrtrr. Pazarlık 2.10.1936 cuma günü saat onda Keçiören cad
lea lberinde Ankara tohum nlah istasyonu binasında toplanacak 
~ayon tarafından yapılacaktn .İsteklilerin gününde komisyona 
ba1 YUrmalan. (905) 2-4354 

lnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve projesi mucibince 45816 lira 32 kuruş muham

men keşif bedelli Paşabahçe fabrikasında yapılacak betonarme iske-
1. YC nbtrm inşa.ati kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26/IX/1936 tarihine rastlayan cumarte5i günü sa
at 11 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
Mtnda yapılacaktır. 

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

u iki gün evvel inhisarlar umum müdürlüğü müskirat fabrikalar şu
besine müracaat edip bu gibi rıhtım ve köprü işlerini muvaffakiyetle 
yaptıklarına dair vesikalarını ibraz ederek ayrıca vesika atmaları la
zmıdrr. 

S - Bu işe aid şartname ve projeler 229 kuruş mukabilinde Ka
bataŞ;da levazım ve mübayaat şubesinden her gün alınabilir. 

6 - Teklife aid kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam ona ka-
41ar adı geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş ol-
malıdır. ( 1149) 2-4298 

Nafia Bakanlığından: 
Sinop vilayetindR Sinop - Ayancık yolu üzerinde (31500) lira 

ı:eşif bedelli Karasu 'köprüsü inşaatmın kapalı zarf usulile eksilt
ıınesi 29.9.1936 sah günü saat 16 da Nafıa Vekaleti şose ve köprüler 
reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 157,5 kuruş mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat (2362,50) liradır. Eksiltmeye girmek istiyen
lerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları ve bizzat 
mühendis olmadıkları veya bir mühendisle beraber bu işe girme
dikleri takdirde asgari 10 metre açıklığında betonarme bir köprli 
yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektuplarının 29.9.1936 salı günü saat 15 e kadar Anka-
ıada Şose ve köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. (768) 2-4302 

Adliye Vekaletinden : 
1 - Ankara adliyesiyle temyi.z mahkemesindeki kalöriferler 

tçin alınacak 150 ton kok ve 130 ton da lavamarin kömürlerinin ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25 eyli'.il 936 cuma günü saat 15 de Ankarada tem
yiz binasında Adliye Vekaleti levazım müdürlüğü odasında topla
ııan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 :-- İsteklilerin bu hus~sa ait şartnameyi Ankarada Adliye Ve
Hletı Levazım Müdüriyetinden, lstanbulda Adliye Levazım Me
murluğundan parasız alabilirler. 

4 - eher tonu için tahmin edilen bedel kok Y::.;mürü için (' , ) 
Ye lavamarin kömürü için (30) liradır. 

S - Eksiltmeye iştirak edecek otan isteklilerin bedeli muham
menin % 7,5 ğu nisbetinde olan 652 lira ( SO) kuruııu nakden ve ya
hut devletçe nakit mukabilinde kabul edilen tahvilatı mahalli mal 
ean~ığına teslim etmiş olduklarına dair olan sandık makbuzlariyle 
teklıf mektuplarını havi mühürlü zarflarını eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri, taşradan teklif 
aınektubu gönderecek olanların da aynı saatte yetişmesini teminen 
claha evvelden postaya tevdi etmiş olmaları ve dış zarfları mühür 
ırıumu i:.: ayrıca mühürlenrr.ış olması lazımdır. ( 881) 2-4357 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden: 

A~k'ara Çocuk Sarayı caddesinde yaptırılacak apartman, sinema, 
kııı aıı havuz ve garaj binaları inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt-
1ne}"e konmuştur. Keşif bedeli 204550 liradır. İhale 1 birinci teşrin 
'35 perşembe günü saat ıs de Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mer
kezinde yapılacaktır. 

_:Eksi.ltme şartnamesi, mukavelename, fenni şartname, kalörifer 
1Sıl11 tesısat ve elektrik şartnamesi ile proje ve keşif cetvelini ihti
n eden münakasa dosyası 30 lira mukabilinde Çocuk Esirgeme Ku-
:rumu muhasebesinden verilmektedir. 2-4410 

T .. rlriye Ziraat Bankası 
l\~ ' M .. d .. ı·· ....... d e '.aez u ur ugun en: 

H alen Lozan Palas oteli ile Burla Biraderlerin işgal ettikleri 
.,i r. nın kiraya verilme tarihi 23. 9. 1936 tarihine tesadüf eden Çar
§~ ba günü saat 14 de tehir edilmiştir. Taliplerin mezkur günde 
12.::0.- liralık depozitoları ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri 
ilan olunur. 2-4387 

KUTU./ 

ULUS 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

ANKARA 
Anonım Türk Sigorta Şirl{eti 

Memleketimizin en kuvvetli mali grupları tarafından tam milli 
bir sermaye ile ve sigorta tekniğinin modern esasları üzerine ku· 
rulmuş olup Ankara ve havalisinde geniş teşkilatla işe başlamıştır. 

Acentesi : Seyfullah ve Necip Biraderler 
(Anafartalar caddesi No. 68 - Telefon: 1055) 

2-3890 ------
TEFENNİ SULH HUKUK HAKİMLtGlNDEN: 

İshak köyünden Nuri oğlu 310 doğumlu ve seferberlikten beri 

hayat ve mematı meçhul Osman veresesi bu defa mahkememize 
müracaatla gaiplik hükmü istemekle kanunu medeninin 32 inci mad 
desi mucibince bir sene :zarfmda bulunduğu yeri bildirmesi aksi 
taktirde gaip addiyle o yolda hüküm verileceği ilan olunur. 

2-4436 

Dahiliye V el{aletinden: 
ı - Ankarada Ycnişehirde vilayetler evi arkasındaki sahanın 

tPsviye ve tanzimi i~i kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
? - İşin muhammen keşif bedeli 7077 lira 89 kuruştur. 

: - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Tesvıyei turabiyeye ait fenni şartname 
C • Keşif cetveli, 
D - Projedir. 

4 - İstiyenler bu sartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak veka
let levazım bürosundan alabilirler. 

s - Eksiltme 28.9.936 tarihinde saat 15.30 da vekalet binası i
çinde toplanacak satın alma komisyonunca yapılacaktır, 

6 - Muvakkat teminat 351 liradır. 
7 - Teklif mektupları yukarda S inci maddede yazılı saatten 

bir saat eveline kadar Dahiliye vekaletine getirelerek eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek teklif mektupları gene 5 inci maddede yazılı saate kadar 
reisliğe gelmiş bulunmaları şarttlr. Teklif mektuplarının dış :zarf
ları mühür niumu ile iyice kapatılmış olmaları şarttır. Postada va-
ki olacak gecikmeler kabul edilme~. (837) 2-4278 

Türk Hava ({urumu 

BüYül( PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 

Büyük ik~ramiye 
200,000 liradır 

Ayrıca: 30.000, 20.000, iS.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiyelerle (50.000) liralık iki mükafat vardır .• 

Çanalrl ale Jan arına ]\ elitepl~ri 
Satıııalma l(om · syonun<lan : 

Tahmini Muvakkat 
bedel teminat ihale gun- nasıl 

Cinsi Kilo L. K. L. K. }emeci gunu saati olacağı 
Ekmek- 668133 93538 63 5926 93 28.9.1936 pazartesi 16 kapalı 
lik un zarfla 
Sığıt eti 128661 28305 42 ?UZ 91 29.9.1936 salı ,. ., 

1 - Çanakkalede l, 2, 3, 9, 10 sayılı jandarma okullarile J . Has
tanesinin 1. cylii1. 1936 günlemecinden 937. nisan. nihayetine kadar 
ihtiyaçları olan yukarda yazıh Z kalem er:zakın hizalarında gösteri
len günleme~ gün ve saatlerde 9. sayılı Jandarma okul ordu evinde 
salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektupları ihale günü saat 14.30 za kadar komisyo
na teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Sığır eti şartnamesi parasız, un şartnamesi 4 lira 67 kuruş 
mukabilinde Çanakka.lede jan<larma satın alma komiı>yonunda veri
lecektir. İstekliler kanunun istediği vesikaları beraberinde bulun-
durmalarr şarttır. (1092) 2-4297 

l(aracaJ,ev IIarası 

Direl{törlüğ ·· ııJcn: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Çöreklide Elit kısrak ahnının ye-

niden inşası ) Keşif bedeli (60082) lira (15) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardı::; • 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 
E - Planlar 
İstiyenler bu evrakı (29) Hca mukabilinde Karacabey Harası 

müdür 1 üğ ünden alabilirler. 
3 - Ek~iltme 25 eyliil 936 cuma günü saat on dörtte Bursa Bay· 

tar Müdürlüğünde yapılacaktu. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usutiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 4255) lira teminat 

vermesi aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi Uizımdır. 
Eksiltmeye en az bir parçada yü:zbin liralık birinci nevi bina 

yapmış olduğuna dair Nafıa Müdürlüğünden vesika alanlar girebi
leceklerdir. 

. 6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bır saat evvel Bursa baytar müdürlüğüne getirilerek eksiltme ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön· 
derıl~cek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saaate kadar 
gelmış olması ve dış zarfın üzeri mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. lstek
~ilerin şeraiti anlamak üzere İstanbul, Bursa Baytar Müdürlükleri 
ıle Hara Müdürlüğüne müracaatları ve 2490 numaralı kanunun ta
rifatı dahilinde eksiltmeve istirak eyleme1eri ilan olunur. 

(983) 2-4195 

A" 
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Hariciye Vel{alctindeıı: ı.ı 
... kapalı 

1 - Satın alınacak 190 Ton kok kömuru teti>°' 
saya konulmuştur. aklcat 

2 - Tahmin edilen bedel 5700 lira ve nıuv 
ra 50 kuruştur. ınbe ~wır 

3 - Münakasa 8 - birinci teşrin - 936 perŞCapılJcV~. 
Ankarada vekalet satın alma komisyonunda Y ıatıl1' dl 

4 - Taliplerin tcminatlariyle teklif ın~k.tUfınak isti 
te komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesını a

7
) 

katet levazım müdürlüğüne müracaatları. (100 

Anlcara Valiliğinden : 
1 

Sanat okulu için alınacak malzemenin 17·9·9!~::e 
mak üzere açık eksiltmeye konulmuş ve taleP1~ giil1 ~ 
ğundan eksiltme 17-9-936 tarihinden itibaren 
.ılmı ·ı aııeıııt 

Keşif bedeli 2714 liradan ibaret olan bu -~ikte t 
203 lira 55 kuruc:luk muvakkat teminatiyle. bır udar!Ur' 
tesi günü saat ıs de vilayet binasında Nafıa 111 

toolanan eksiltme komisvonuna $telmeleri. . f'T';1.l11rl 
Bu işe ııit keşif evrakını görmek için Ntt'' 11

_.A471 
cantları. (984) 2 ~ 

Jandarma Genel l(oınııW 11~ 
kara Satınalma Koınis}'0ıı!, 

•f b• 
1 - Kapalı zarf eksiltmesinde yapılan tekh bİO ~:cıe 

görülmemesinden yüz yirmi binden yüz do.~sa~t 011 bl 
vasıflaraına uygun ekmek 6-10-936 sah günU sa .jl.S 
la alınacaktır. eıt'in•t 1 

Z - Kilosuna on JCuruş paha biçilen ve ilk it aJıilİ'' ~ 
bu ekmek şartnamesi parasız komisyondan 3 '~ııat ~ 

3 - Pazarlığına girmek istiyenlerin ilk te~ırr. (977 
banka mektubu ile komisyonumuza baş vurt113 a 

Anlcara Se .. ıri İmar 0: 
' l\lüdü..Iüğüıtd~ 

901 •· 
J\.4' •• ı:.,rlrlem - Cebeci caddesi üzerinde 89~· 9~uğıınd~ 

larm mi,stalcbel vaziyeti kati yet kesbeylernış •0ki butııf_!.r 
nun 246, 247 ve 252 numaralı adalarında eınla uıere p..-V/ 
takbel vaziyetini öğrenmek ve çaplarını aıınak / 
ğüne müracaatları ilan olunur. (993) ~ 

Aııl{ara Sehri İmar d ., : ' ,,,.. ev 
J\1 üd ürlügill1 ıı 

Mahallesi Sokağr Cinsi Ada Parsel 

rJub"~~ 
bedel• tı.-! 
70 (l 

İnkılap Türbe Ev 45 3 

k arttıtıl" riJl 
Yukarıya kaydı çıkarılan evin enkaz~ a~ ıalİPı~eııt'~ 

T. evvel 936 salı ~ünü saat 15 de satılacagın anilil1 ol 
tmar müdürlüğündeki komisyona müracaatları z--4471 

(992) ~ 

l\lerl{cz Laboratuvar Iarı .1e~· 
ı •• ;fiif10 

Direl tör u~ ·ıtıııe 
Jt elcSI 

Miic~ı;ese hnyvanatı için 40.000 kilo arpa a~; dedir· 
mw!ur. İhalesi 7·10-936 çarşamba günü saat e~ 
miioüriyetten bedelsiz verilir. . Baııti:ı ıt\ tıt' 

Muvakkat teminatı 94 lira 50 kuruş olup esailcte ııı 
vezne makbuzu ve 2490 sayılı kanunda yazılı ~ir~ot2~ yen gün ve saatte Ziraat Vekaleti Muhasebe 
tın alma komisyonuna müracaatları. (974) ~si~ 

J{gfı1 
ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MA~111ııd• ~ 
İstanbul Beşiktaş boyacı salonunda öın_erd~ t}IJ(er 
Karınız Ankaranın Fev:zipaşa mahallesın 8~ 1ıan ~ r 

No. lu evde oturan bursalı Keriman tarafından. cıavet ıı ı; 
nın duruşması olan 16.9.1936 da ilanen yaptı~' iniıd'11 

kemeye gelmediğiniz ve Lir vekil gönderınedıg i!5!lell si 
nun 401 ve 402 inci maddeleri mucibince geıı5e pazart~ır' tebliğine karar verilmiş ve duruşma 19.10·9~.·niı -.e d ıııı 
14 de talik kılınmıştır. Bu giinde de gelınedıg~abut e 

1 

dermediğiniz takdirde bir daha mahkemeye (997) tO 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan ol• t. z-4 

1 
~ J f;1f j\ 

MİLLI MÜDAFAA VE!{~ firJ1 

SATIN ALMA KOMtsvoNll 
1 :,1tl• t~ 

. azat 
1 - Muhtelif mastar ve kontrol aletlerı p . 1111ç 

konmuştur. j}J( ı!l 
2 - Hepsinin biçilen ederi 4000 lira olup 

liradır. dedir· Z·' 
3 - İhalesi 29-9-936 salı günü saat 11 k nııntı~, \1 fi 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı. ; ~· 1••44 

delerindeki bilgileriyle ihale gün ve saatın e 2 ...... 42 
komisyonuna varmaları. (808) ,.ııı 

İ ı T ıtf ııl 
B L taca~ ~ ~o 

ı - Yenişehir pazar mal1allesinde yap~ iltrııe>'' 
ile bekçi kulübesi işi 15 gün müddetle açık e 5 

2 - Bedeli keşfi (7655,66) liradır. er tı' 
3 - Muvakkat teminatı (575) liradır. ·stiyen1 ııı11'.ı) 

4 - Şartname ve keşifnam c;ini görınek ı~J 936 :ı9) 
işleri direktörlüğüne ve isteklilerinde 25 erarJ ( ( 
on buçukta belediye encümenine müracaat ,ıı b1 

... .. . . . B t L ! T .. hal bt1!11~ıtı' 
M. M. V. Emakin inşaat şubesinde !'°un utıend_'5 eııı11 

disliğe mühenc1islik diplomasını haiz bır rn •tiıtİ ol' ııe 
son verilecek maaş 300 liradır. Talipleı ~eraı t ~ı.ıbC51 
malfımat almak için her gün M. M. V. ınş~a 
edebilirler. (920) 2-430 fiil t 

İ sıı' t' LAN kapalı ~ ~ 
1 - İzmirde yaptırılacak olan altı yapı ·ıiııdt \ 

konulmuştur. ınut:ııb1 rJ tıf 
3 - Keşifname ve resimlerini 87 kuruş · ı·ııd' r 

1309 liradır. ınulcııb1 1 
e 

2 - Keşifname ve resimlerini 87 kuruş 3t 15 uıı il 
tın alma komisyonundan alınabilir. uııll ~ ı. g ıı ' 

4 - İhalesi 8-birinciteşrin-936 perşeınbe :aııufl11 gıııd' 1 ~ 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 13111caıt11,,1ııtı:ıe 

delreinde istenilen bilgelerile Bayındırlık ıneııııl '° 11, ;tı 111ıs rı fenni ehliyetname idari şartnamede bebe Ictll?ııı~~ k0 

olan vesaikle birlikte teklif ve teminat ıne ı;atıı1 ~79 dan en geç bir saat evveline kadar M.M.V· z.....-4 
vermeleri. (1003) 
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AKBA'da satılıyor Kitablarmızı, mektep levazmunızı şimdiden AK 
İlk, Orta, Lise kitablan geldi. 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLIOt 
SATIN ALMA K~':1tSVONU 1L::~A~:..,-
ı - Eskişehir garnizonu ıçı~ 65~ ton kok k&n alına ~iqo

la 28-9-936 günü saat 16 da Eskıtehır askeri aatın 
nunda alınacaktır. . d akkat teminatı 1365 liradlr 

2 - Tahmin bedeli 182~ lıra ır. ~uv hasebe veznelerine veya 
3 - Teminatlar vaktınden evve mu b ka mektubJ.ın ka

ınalaandıklarına yatırılarak makbuzlar ver• rıT:e korunaP H tek
f11Jnunc1 uygun olan teklif mektu~la~!'mp ıç~ ve Telıraf ayarı ile 
1if mektublannın ihale günü S.=•~1 tma °:erilmesi ve 2490 aayıJ.. 
ıaat onbeşe kadar ko.aı•yon. bat ~ 1 

1 •eıılrabPn lil.ıumunda Jromııyc.~ ıbr: =;. (828) 2 -4249 
4 - Sa. toamc her ailn komısyon fC 

iLAN 
aml.ı nunda bulunan kıtaat ve mOee-

1 - Tümenin Er&lncan 1 ° kilo ude ya~nıa ıh le ıil· 
~ıat eratmın senelik ihtiyacı o~an = çılcmadıtından 2490 uyılı 
llünda kapalı urf ile ekall=ııce purlai• ~r. 
~anunun 40. mcı ınaddeU 5540 liradır. 

3
2:: y~:~:ı~ .:=~ı~ teminatı ban JÜ& altmıt bet lira elli 

kuruıtur. • k i.-enler her .Un Er.ıincan tUmen il 
4 _ Şartnameınni ıönnc •••ı bilirl 

tm alma tı:omisyonuncla parası.ı olup ıtire ;;.. IHt ıı de Sr· 
s - ruadıld• ihaleli z..ı. ~pia ::.:U-ıJacakta'· 

•incaııda twmn satm alma komia~) yap ,.__.., 

iLAN 16 da 
'l'ümen birlikleri için 25250 kilo ude :ralt S.lo.936 ~dar ka 

::palı zarfla alınacaktır. Teklif mektubları saat onbete • 

ul ~~~:.Omen bedeli 22725 liradır. ilk teminatı 170S ~~ t 
tekliler 18rtnameyi ıörmek Uıcr;J'~gı' ...;:d::::::~ .':s.u an 
sin belJi .Un ve saatte kaoUJVID dlmeD •tlll alma ... 
~e tt.klif mektubları ile birlikte LOlebur)IU ı--43" 

misyonunda bulunmaları <924 

lLAN 
l dahilindeki kıt'a n .0111•• erlerinla UıtiPt-

1 - Gam son kilo tetft 2·10·936 tarihine mGla-
larına sarf edilmek U.ıere 95000 ~ alıoacalWı 
Uf cuma ıünU uat oolı.ti te ıw~.:i:-.tı muvakkat.;. 498 Ura 75 

2 _ Tutarı 6650 ra o up 

ku~ı~r Ş.rtnameai mUnakuanın yapılacalı AAkan lenam amfr. 
tlii satm alma komisyonunda her gün glSriU~ Gnd ................. 

4 _ lsteklilerin 2490 numarall Jcananuıt vakkate ma)rbu.ı• 
d vesikalarla teklif mektublarını. ve tem:::!1 :::rek mUnıkaa•nm 
arını havi zarflarını kanuni ıelrild~ .::U.,onumu.ıa vermeleri 
tıpılacatı belli saatten bir saat nvc 2-440' 

(941) 

1LAN 
ı - 20 tüm ihtiyacı lçia kapalı sarf1a 61.SOO kilo pirinç aatm 

ıtıs;ac!""~ ....... --- 21 hrtll .... ~· T\ıtan 
'5375 llnd~ A -- ___ ... -..a ... 15 de ç.-lrble tlmen 

3 - lbalnl 4-1-,__ ·--
alml lromltyoaa bfna11nda JlpdacaJctır. 

•tı; fıtek1Uerin ihaleden bir SRat evvel teminat akçeleri olan 
UM Üra ve ihale kanununun 2. 3. iln~U maddelerindeki ve ıka lle 
komisyona müracaat etmeleri. (799) 2-4362 

1LAN 
ı _ 20 Milıtahk.etn tt1m ihtiyacı için kapalı urf1a 106400 kilo ao-

hut alınacaktır. la u ,._. tir Tutan 
2 _ Nohudun beher kilosuna 10 kurut f t u-Ç 11111f • 

l06!0 ~ri:~f ;.ı 28-9-936 puartesigUnU saat on bette tümen •tın -1· 

tLAN 
1 - MUıtahkem mevki kıtaatı ihtı acı için 336000 kilo un satın 

alınacaktır. 
2 - !halesi 9·10-936 tarih cuma günü ıHt 16 30 da Çanakkale 

müatabkem mevki satın alma komııyonunda yapılacaktır. . . 
3 - Unun beller kilosuna 14,50 kuru t n 48720 lira blçilmıftır. 
4 - !tteldUer Daaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 3654 

Urayı ve iMie kanununun 2. 3. lncU mad , rindeki veuik ile bir 
uat evvel ıromın- müracaat etmeleri (989) a-4467 

fJ AN 
ı - Mllstahkem mnki kıta:ıt lhtiyKJ için 637000 kllo an satın 

alınacaktır. 
2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuru,tan 92365 lira fiat biçilmit· 

tir. 
1 - !haini 6-10-936 tarih sah J:{lnU SPt U de (anakkale mUı • 

tabkeaa mevki satm alma lromlq01Wada yapılacaktır. 
4 - 1 kelller ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 5865 

lirayı ve ihale kanıınunnn 2. 3. UncU rruıd-'!!'eT'·ndeki vesaik ile bir 
saat evvel lromiıyona murac&1t "• 'eri. (988). 2-4466 

tt.AN 
1 - Gıtrnlıon baran•tınrn senelik ihtiyaçlarına sarf edilmek 

here 811000 kilo saman 5-10-936 tarihine mOaadif puartetl SilnO 
uat oa bette kapalı ıarfla ahnacaktır . 

2 - Şartnamesi eksilmenin yayntacatı Ankara J ~ " "1l Amirli· 
il atm alma komiavonunda her ,Un paruu ~rUlilr. 

S - Tutarı 16280 lira olup teminatı muvakkaten 1221 llndır. 
4 - l81ıeklllerha MIO •"ıh kanunun 2. S. indi maddelerindeld 

ftılblırla teminatı muYa1ckıte malrbu n teklif mektuplarmı ha· 
ri nrf11'rmı kaaunt R1rilde tamim ederek ekliltmenia JlpıJııı,.afı 
uatin bir saat tftllae kadar muk6r komiqona ...., .. \eri. (962) 

2-445t 
fLAN 

ı - C'wamllOll haynn11tm"' wnellk lbtlyacma tarfedilmek tl'le
re bir milyoa kilo ot 6-10-936 tarihine mtlaadlf •h ,OnB .. t 15 de 
lıılpılı sarfla alınacaktır. 

2 - fartnameal ekslltm~"'n yıpılacalı Ankan IAvunn Amlr
lltl •tm alma komiayoaundan lmkHlere 212 lnmlt mukabilinde 
wrillr. 

S - Talan 42500 Ura olup t...ıaatı ......,übte.ı 1171 llra 50 Jm. 
ftlftar· 

4 - f mkJllerln 2490 11yılı lwannan 2. s. uncu mdadelerlndeki 
w.tblarla teminatı mımı1ckate makbaı ve tekili mektuplannı ba· 
91 .ıarflannı lrannnl ~ltllde tanalm ederek ihalenin yapılacatı belli 
san ve saatten bir saat evveline ~ mulr4r komisyona vermeı .. 
rl. (961) 2-4455 

Lihoratu nrl 
Dir törlüğünden: 

MUessnenln tecrtlbe haynnlan lçm 20000 il& ~ kilo ~ 
car rlı ık nmu tur. ihalesi 5-10-936 pa.ıart ıl &UnU aut 15 de· 
dlr Şartnamesi mUdOriyetten bedellls •erilir. Muvakkat teminatı 

:ıra 75 kurut olup banka mektubu nya .eme makbu.ıu n 2490 
•1•lı kanunda yadı ftulkle beraber muayyen &Un •e saatte ZL 
ı..t Veklleti Mu_.be Dire~lqtlncleld atm alma bmlayonu-
•müracaatları. (9'J) 2--4449 

ma komilyopu binasında yapılacaktır. rl 1 -
ı kı·ı . ihaleden bir saat evvel teminat akçele o an ,._ • 

4 - ıte ı erın · d k" ka ·ı komil-
lira ve ihale kanununun 2. 3. UncU maddelerın 2~3v:r,•

1 1 c 
ı-onı müracaat etmeleri. (801) 

tLAN 
ı - ıo tt.ım ihtiyacı için kapalı .ıarfia 106400 kilo fuu1ya •tm 

alınacaktır. Jdl 12 lnı ..... 50 untim fiat biçilmit-
2 _ Fasulyanm beher oıuna • -ır 

tir. Tutarı 13300 liradır. -L.- ..n..a uat on '--te Çanakıw. 
3 - thalesl 30 - 9 • t!I Çll'f muua lllii""".. _,, 

tümen satm ahna komisyonu blnallftda yapılacaktır. 1aa 

4 _ tstek1Uerin ihaleden bir==~ •==-~-='ile 0 
koo 

"8 lira ve ihale kanununun 2. s.) -; .,:, 
misyona müracaat etmeleri (800 

iLAN 
tlndeki ı..ataıar1a harbiye olnıllm ihtiyat • 

larıı ~in ~=i .!::!~ ıcrpalı .ıar~;u!Z,1:;!~ Amlr-
2 - Şartnamesi ekmltmen n yapı ı.ı örillllr. 

lifi satın alma komiıyonunda her ıUn P~-• 1 ti muftldratt81 7S5 
3 - Makamanm tutarı 9800 Ura olup ~na 

liradır. 2490 yıb 1ıamman 2. S tin • 
4 - Eksiltmeye lttlrak edecekler ~ate mübas w teklif 

eU maddelerindeki veslkalar~ı:Tn ,apıtacai• belll clln " 
nıektuplırını havi kaplh ':m nı kir komiıyona .ermeleri. (1002) 
laattcn bir saat evveline lr r mez 3-o 44ao 

tLAN 
tin ıl ne 1ıarf>i e okulları lbtiyaçlarma aarfedU

ııll\ekı - Ctbecıs~:no ~ı tebriye 7·10-936 tarihine mU•dif çarfUD" 
u ere il ile alınacaktır. 

l>a ı:unU saat 15 de açık ekı tme 1 Ankara t.nuan Amir· 
2 - Şartnanı li eksıltmenin yapı aca ı rilllr. 

ligi aatm alma komisyonunda he1~1ila1 'U::.:!u munkn• SS7 
3 _ Şehriyenin tutarı 4500 a 0 up 

lira 50 kuruıtur. l nnunun 2. s in -eldeleri ete 
4 - tstek1i1erln4490 uyı 1 kbu_.; ile ıtta w llltte 

~'Hi alarla teminatı mu.ak~(1C::) 1-4411 
nıezkQr komisyona ıebiie 

.. tLAN kapalı Arf u. llGOOO 
1 - MU tahktm me•kl kıtaatı ihtiyaca ~ 

fdlo un satm alınacaktır. 14 lnı 50 .-tim fiattlm 19720 liri 
2 - Unun beher 1dl una 

t.içilmittir. çarpmba ,unu saat 1&30 da ÇaıHre. 
3 - lhalesi 7 10 136 nunda ya ılaeaktn'· 

1• !!'. tahkenı mevki alım 1 t nat akçalan olan 1497 
... ,. idiler ihaleden bir S:t : ma ndeki veulk 1 

1.. • v .-aı..1,ıi kanunun n 2. 3 :C1erl. (991) a- •• 
1aat evvel komiayona maracaat •AN 

lL ti 1 1 in lrapab sarf ile D7000 
1 - MUıtahkem me•kl kıtaatı lb yac ~ 41165 lira blsiJIDlttir. 
2 - Unun beher kUosuna 14.SO kurut 

fı:ilo un atın alıoacaktırWth qembe sini .. t ıs '1e Çıa+wr 
ı - thale.ı s-ıcMS6 C.,onunda yapı~· 

anUıtahkem mtYkl •tlll aı- ı tcad~•n oı.a teeS 
4 - !tteklile lbaleden bir s.":~..tclel ...ık 'ile '* 

lirayı ve ihale kaDaindlUD 2. teri. (9'0) lo 4461 
aaat evvel komlqona meracut etllll 

'dan a11nız. Tel: 3377 

1 ASKERi f ABRI ALAR UMU MUDORLUGtı •ı 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI 1 

2 TON iLi KOH RÇ1LESI 
Tahmin edilen bcd h (10200) lıra olan yukarda miktarı n l•· 

il 1uıb malzeme Askeri abrık lar Umum MOdUrlUtü S ~ı-
IM Komisyonunca 6-11-936 tarihinde cuma ,UnO aut l& da k il 
.ıarf ile ıhale edılecektir. Ş rtname paraııı olarak komisyonda ve• 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (765) lirayı bavl teklif neW 
tuplarını meıkQr gilnde at 15 e kad r kcı i ~ona ftrnlClerl •e 
kendilerinin de 2490 nunı ralı kanunun 2 ve 3 Unc:G madde ld 
vesaiJde me.ıkQr &lin ve saatte komisyona qıüracaatlvL (9' 4) 

2-4453 
JJOOO Adet muhtelif numarada beıll nlllıpua klpdl. 
aooo " Muhtelif numarada cam ktftdı. 
4500 Kilo muhtelli numarada ınnpara ton. 
Tahmin edilen bedeli (6304) lira olan yukarda miktan •e r.~n•f 

yazılı mabeme Askeri Fabrikalar Umum MtldilrlUIU Satm Alma 
Komisyonunca 7·10-936 tarihinde çaqamba «Üftll uat 15 te r il 
ıarf ite ihale edilecektir. Şartname paraıı.ı .olırak komlıyonda~ ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (472) lin (80) kurutu •vl 
teklif mektuplannı mnkOr sünde tut H 4e kadar koaüayona ftl'• 
melerl ye kendUerlnin de 2490 numarab kanunun 2 ve S 101~ • e • 
rlnclelrl ftlllkle meakOr ,U.. " 11atte lıomlıyona mOracaatlan. 

'"'' 1-4451 
iLAN 

19·10-t.18 ıUnUnde ihale editeull 1/3/S/7 • EyUU • 936 ,.t'l.,lil 
pntelerde llla edilen &tart kalem -c. elet.eN&lt " foafodu b; ır• 
larlı tatyaya ıid lltnın btllcmO yoktur. (Hl) 2-4454 

1 D. D. YOLLARI VE LIMANLARI UMUM 
MODOıu.oco S. A. COMISYmqJ LANLARlı 

ILAJI 
lfuhunmen bedel' lffOO lira olan U50 tıon tunl portlant ~'-'!il· 

tosu l-10-936 ,., ...... a1n1 mat 11.IO ........ sarf ...ıı Ut &a
karda idare blnaamda •tin alınacaktır, 

Bu ı .. slrmek lad,..mla 1117 lira 50 1-uflak IDUftkkıt MM• 
nat ile kanunun tayin ettlfl ftalkaJlrr, rnd ..,etenin 7. S • 9J' 
Q, 3297 No. la ailtbumda lntifu etmit o11n ta1lmatname 4alr le
de ahnmıt veailra •• tekllflerinl ayna aUn ~ 14,SO a kadar Komi .. 
yon Relılitine vermeleri llıımdır. 

lartnameler 145 lnanafa Aakan " Hayclarpafa veınelerlnde •· 
tılmaktadır. (890) 2 4366 

A ara 

Bn bot .. ,.. tuadar. lnld· 
buı defeder. Mide, batır-.. 
nclltrd.tA mllte•elllt nhatm• 
bkları anı ... Huma kolayı.,urıı 

lncU• Kansuk tcAMll -ZAYl 
......... TUrlı • Japon .... 

ma falftibuna alt 1160 a.-. 
rab bklncl amıf muafiyet .-. 
•tnameal'nl nakil elDUlllda .. 
yl ettim. Yeniılnl alacal ...... 
eaJdılnl~ hlllmıO yoktur. 

H.Olblfı 

Dln)'IDlft en llb traı bl 

lobü men 
Goldü 

On ku.,... almayınıı her ,..... 
bet kuı.t alın11 Ankara ac:a
tul Adlfirtatar No: 71 ADNAN 

2-4025 
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TÜRK ANTRASiT! 

Ankarayı l(ömür Pahalılığıııdan l{11rtardı 

:SVSf\. FI: 

Jla r , J: yanar, Pigiricidir başka koklarda hu evsaf yoktur. 

Sob · ~ "'c Kaloriferde : ısıtıcıdır, duman ve kokusu yoktur. cüruf 

•akmaz, külü diğer koklardan <(Ok az ve kalorisi 7200 dür. 

y · , .. ver'i k 1'1 ardıın "i ..;· ntüğünü tecrübe ispat eder. Ge-

tea ... 1.n i.ullancınl .. rdan sorunuz. 

-

c:::ı 

(Depoda teslim: 

F IAT 

Vagon teslimi: 

SATIŞ MERKEZLERİ: 

28 
21 

Yenişehir Ali Nazmi apartmanı No· 3 
Bomonti Bahçesinde D epo 
Adapa.7arr Türk Ticaret Bankası 
Ankara Memurlar kooperatifi 

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

Sı · at ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Eludud ve Salıiller Si lıhat 
Umum Müdürlüğüııden : 

t _ Eksiltmeye konulan iş: Umum ~~dürl~k ars~sı etrafrr:a 
yaptırılacak \hata duvarı inşaatının tabınını keşıf bedelı ( 4662) lı-
JJedrr. 

1 - Bu ise ait şartname ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi şartname, 
D - Keşif cetveli. 
E - Bir adet pliin. • . 

tstiyenler bu şartname ve evrakr meccanen Aynıyat şubesınden 
alabilirler. 

s - Eksiltme 9 B. Teşrin. 1936 tarihinde cuma günü saat 10.30 
4ta Umum Müdürlük Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme: açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (349) lira (65) kuruş 

MaVakkat teminat vermesi, bundan başka ac;ağrdaki vesikaları gös
~mıesi Hhrmdır. 

6 - F '·s iltmeye en az bir parçada ( 4500) liralık bina inş~atı 
yapmış oı ri ıı ~una dair mal sahiplerinden vesika almış olanlar gıre-
bilirter. f 966) 2-1475 

Çorum Vilayeti Nafia 
Direl{törlüğünden : 

l - 20 gtin müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ~onulmuş 
•hm (' um Park caddesi ü zerir.de yapılacak orta okul bınası 15.9. 
1936 günü nden itibaren 15 gün daha temdit edilmiştir. 

Temel, bodrum, zemin kat kfirgir ve beton işidir. 
Bu isin keşif bedeli (24283) lira 25 kuruştuı. 
1 - B u ise aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamcsı, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi şartname 
E - Keşif ve silsilei fiat metraj cetvelleri 
Jl - Proje 
lstivenler bu evrakı Ankara Nafra Vekaleti Yapı İşleri Umum 

MftdürlüP.ü binalar fen heyetinde Çorum Nafıa dairesinde görebi
licler. 

3 - Eksiltme 1936 yılı eyrnlünUn 30 uncu çarşamba günü saat 
IS de Çorum vilayet makamında toplanacak komisyon tarafınfl.:tn 
Japılacnktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girelıilmek için isteklinin (1821) lira muvakkat 

teminat vermesi bundan baska aşağıdaki vesikaları haiz olup gös· 
unnesi lazımdır. Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve 
t. isleri yapabileceğine dair Nafıa Vekaletinin ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektunlıırı yukarda üçüncü maddede yazdı saatten 
WT a.at evetine kadar vilayet makamında toplanacak eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
C1erilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
~lmfs olması ve dıs zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
Uzandır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1006) 2-4477 

Pazarlıkla eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
1 - 3-9-936 günü ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile ek

eittmeye konulmuş olan Ankarada Cebecide Musiki Muallim mek
tebine ilave olarak yapılacak çalışma odaları ve jimnastikhane in
patına istekli çıkmamış olmasından ötürü yeniden aynı şartlarla 
ft pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardırı 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hususi şartname (fennt §Clrtname) 
E - Keşif cetveli 
P - Proje 
İ•tiyenler bu şartnameleri ve evrakı 122 kuruş mu1Cabilin"de Ya

pıl :işleri U. Müdürlüğünden alabilir. 

S - Eksiltme pazarl~ suretiyle ve 25-9-936 tarihine müsadif 
~ günü saat 16 da eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1835 liralık muvak
l:at teminat vermesi ve eksiltme şartnamesindeki evsafı haiz olması 
~ ilandan başka bu büyüklükte bir yapıyı yapabileceğine dair Na
fia Vekaletinden alınmıf yapı müteahhitliği vesikası almış bulun· 
matı llzrmdır. 

S - İstenilen vesikaların 3 cU maddede yazılı saatten bir saat 
-.eline kadar komisyon reisliğine verilmesi §arttır. (775) 2-4202 

Nafı.a Balianlığındaıı: 
İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış oıan Zongul

dak Vilayetinde Zonguldak - D evrek yolu üzerinde (26000) lira 
keşif bedelli Devrek köprüsü inşaatı yeniden kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 25-9-936 cuma günü saat 16 da 
Nafra Veka leti şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu oda
sında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri dii{er evrak (130) kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilf>ceği gibi isti
yenler bu şartnameleri Zonguldak Nafıa Müdürlüğüne müracaat 
ederek görebilirler. 

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

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

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
29 • temmuz - 93~ tarihinden itibaren müzayedeye konulan 20 -

ağustos - 936 dan 31 - ağustos - 936 tarihine kadar on gün müddetle 
temdid edile~ ve ta;ip çıkmayan 30 bin lira bedel muhammenli 
Manyas gölünün 3 senelik resim miri ve balık avlama khakkı ıltiza 
mınr 30 • eylfil - 936 gtinü saat 15 de ihaiesi yaoılmak üzere bir ay 
müddetle e.azar1!.._ğa konul~uştur. İlan olunur. (886) 2-4325 

Ank~ara Valiliğinden : 
Emrazı zühreviye hastanesine 20 adet hasta karyolası alınacak

tır. Mübayaa açık eksiltme iledir. 
Şartnameler hastaneden her zaman alınabilir. 
Muvakkat teminatı 40 liradır. Vilayet Muhasebesine yatırıla

rak alınacak makbuzla eksiltmeye girilebilir. Eksiltme 2 birinci 
~şrin cuma günü hastanede saat 14 de yapılacaktır. (907) 2-4388 

Anl{ara C. l\f. Umumiliğinden ~ 
14 liralık münhal zabıt katipliği mevcuttur. Alınacak katibin 

s~ ri :bir surette makine ile yazı yazması lazımdır. Makine ile seri 
bır surette yazı yazan ve memurin kanunun 4 Uncü maddesindeki 
ş~:tları haiz olanlar arasında 936 eylül ayının 23 üncü çarşamba gü
nu saat 14 de Ankara Adilye Encümeninde imtihan yapılacağından 
taliplerin müracaatları. (996) 2-4463 

~ 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara Joğum ve çocuk 

çocuk mütehassısı 
bakım evi 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartımanı No: 3 

Telefon: 3951 

H ergün üçten ıonra haı-1 
talarını kabul eder. 

İki l\'lemur 
Alına cali 

Kiralık Daire 
Yenişehir Kocatepe Geçit so

kağı No. 5. Dört oda, ayrıca hiz
metçi odası, muşamba döşeli bir 
daire kiralıktır. Telef 2767 

2-4424 

ZAYi 
Arison bisikletimin 518 No. lu 

plakası zayi olmuştur. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
kalmadığını ilaan ederim. 

Rıza 2-4458 

YENİŞEHİRDE 

SATILIK İKİ HANE 
tsmetpaşa caddesinde Bahçe 

ortasındaki iki ev birden son fi
yatla 17 bin liraya satrlıktrr. Em· 
lak bankasına olan 6 bin lira 
borc istiyene devredilebilir. 

'T'e l . ?il'" ?- 4482 

Nafia Vekaletindeıı: 
Açık Eksiltme ilanı . " 

rs ,.e J' 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankarada po 1 sisa~ 

binin çamaşır ve yemek asansörleri inşaat ve te 
Tesisatın tahmin edilen bedeli 4246 liradır. dır: 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlar 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D • Fenni şartname 
E - Keşid cetveli 
F - Proje, grafik ıou1" 

. İ~tiyenler bu şartnameyi ve evrakı 21 kurU• ıt 
ışlerı umum müdiirlüğünden alabilirler. , günU ... t 

3 - Eksiltme 28.9.936 tarihinde pazartesı ·ıtsııe il 
Vekaleti yapı işleri eksiltme odasında açık ek51 

lacaktır. ]iti 45 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 31~b~ 

vakkat teminat vermesi bundan baska 1.6.1936 ~· 01_.ı 
fıa vekatetinden alınmış ehliyet v~sikasnıı haı~ded• 

. 5 - İstenilen vesikalar yukarda 3 üncü ~·"ine 
bır saat eveline kadar eksiltme komisyonu reıs ıg 
bilinde verilecektir. (824) 

---------------------
~vanos Urayından: 

• 
Ş h · •· rine ııoıt oa e ıre 2000 metre yukarda bulunan su uze A prOr 

· k d • d · · plan. gır . u_ retın e elektrık santralı ve şebe~esı, 'lttt1eY' 
mı;sını~ ~apılm~s!na kapalı zarf usulü ı le eks.ı ecele 'ti 
İlan gununden ıtıbaren 15 gün sonra ihale edıl ~ 
jenin tasdikini müteakip bedeli ihale tediye olun tut'~ 
rin tekliflerini Avanos Urayına yotıamaları itan z~',,._ 

İnhisarlar Ankara , 
""' Bas Müdürr· 

' ubesiııdl 
Ankara İnhi sarlar Başmudürlüğü tuz fen :uruŞ 

s~m ve keşif i~:crinde ·ahştırlmak ü zere 300 blerdeıı 
fıa Fen mektebi veya sanay i ve m ümasil mekte siJcalafl~ 
h~n~~ bir memur. alınacağından ta lip olanla.rın ;~eteri 
gunu saat 3 de ıcra kılınacak imtihana gırebı (932) 
dürlük Sicil şubesine müracaatları ilan olunur. 

1 
tLAN .,,. 

OO J<iİO 
1 - Temizlik hayvanatı için alınacak 700 

kilo samanın eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedel: (2750) liradır. , 

3 - Muvakkat teminatı (206) liradır. ··n y-'1 

4 - Şr.rtr.zmesin! g örmek istiyenler ht;~ gut on b1 
ne ve isteklilerin de 25 eylül 936 cuma günU saa z....A3S 
ye encümenine müracaatları (910) 

İLAN '-Iİ 
·ste" 

1 - Yaptırılacak iki tane benzin deposuna 
1 

dan eksiltmesi on gün uzatılımıştır. 

2 - Keşif bedeli (5970,10) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (447) Jiradı. gnıı 1',ı 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler bet oıı bıJÇ 

mine ve isteklilerinde 25-9-936 cuma gilnU saat 
ve en ciimenirıe mür:ıcaatları (9~8) 

Simsarlık ve takip vazife
sinde istihdam edilmek üzexe 
etli lira ücretle zahire borsası
na iki memur alınacaktır. Öğle
den evvel komiserliğe müracat 
tt<Jilmeııi. 2-4381 

Yeni SİNEMALAR Jl8 
fmtiyu sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumt Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdüriı 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulm Basımevinde basılmıştır. 

BU GECE 

YARALI KUŞ 

GÜNDU:l İKİ FİLM ~ 

1 - Yaralı Kuş - 2 - İki Genç Kan 
Ayrıca - Haşmetlu S. M. EDW ARD 
VIII. İstanbulda geçirdiği iki güne ait 
intibalar ve 936 Berlin Olimpiyatları
nın son kısmı. 

rıP~ 
PEK yA1'l 

5ıtıo) 
HALK stNf:?ı{/. J4I 

'fi•·~ 
Saat (10 • 12) arasında 
rini bekleyiniz : caaf' 

ıoJ Jd 
Alt kısım ıamanıcrı <~cıt· 
Balkon (20) kurut 01 


