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Boğazlar hakkntda yeni leı· 
• 

yenı bir nota verdık 

Başbekte 

SURiYE VE SA CAK 
Falih Rılkı ATAY 

Bu notada boğazlardan geçme 
hükümleri ve tesbit edilen memnu 
mıntakalar izah edilmektedir 

Mandater devletle Suriye ınu· 
rahhaılan arasındaki mOza!'~~ 
ler kOPlfU ınillet kadar hisi ati 
~ndirea ıneaud bir neticeJ• 
varmı9tır. Suriyeliler türklerle bin 
küsur senelik bir ınünasebetten 
bahsetmektedirler. Bu kadar uzun 
•e ekseriya mütterek tarih, iki 
asil ve büyük kaYJDİ ancak sevit
tinneie bizınet etıniıtir. Sniaci
mizin kaynaiı yabm hu delildir: 
Yeni Türkiye, pek çetin bir hiir • 
riyet cihadının eseridir. Bu ciha~, 
emperyalizm davasına kart•• mıl· 
letlerin aerbdtiliii ve müaaviliii 
premiplerine bailanarak bafla • 
mıı,br. Biz naıyonalizın all'ında 
aerbeıtiliii ve müaaviliii milletler 
için aade bir hak olarak telalck! 
etmeyiz : Cihan ıulhu ve aaadeti 
için bunu tek çare olarak tamrız. 
Suriyelilerin hür ve mu.ta.kil ola
rak yeni tarihlerini inta ettiklerini 
aönnek en yakın kolDfU •e en 
eski do~t olan Türkiye Kemaliat· 
lerini bilhaua bahtiyar eder. 

Suriyeliler ~ıis itilirler ld 
Fransa ile Türkiye'nia harb ton
raıı müoaaebetlerinde ıık 11k hot
nudauzlul• ye serıinliğe sebebi· 
yet veren bir aancak ve hudud me-

ıeleıi vardır. 
300 bine yakın tiırMın tam bir 

yahdet ve tekiaüf içinde ya9& • 
makta bulunduğu mıntakaya hu -
a1•si bir idare verilmek tel' h .. du, 
bir türliı iyi bir netice almadıktan 
bMka hudud üzerinde, her na • 
ııl.;. 'kaçakçılıqı ve tahrikciliği 
biml'lye eden bir politika güdül • 

JnÜ'"lÜ. 
Biz bu politikanın Paris' de de 

Ankara. 24 (A.A.) - 5 atuıtoı 1936 
tarihli nota11na ek olarak Hariciye ve
kileti tarafından Ankaradaki ecnebi ae
farethanelcrine Boğazlar umumi tabiri 
altında ifade edilen Çanakkale boğazı. 
Marmara denizi ve Karadcniı bofazın• 
da tatbik deilecck yeni ahklm hakkm· 
da a .. f rdaki mütemmim ldhatı havi 
yeni bir nota te•di etını,ttr : 

Kılanıa l81a8yonlar 
5 a!uıtoı 1936 tarihli tamimde lrrlı

vmluk i•leri için dört krlavuılulı: llltat· 
yonunun yani Çanakkale botazrnda 
Morto ve Gelibolu •e JCaradenb boğa· 
unda bilyü.k liman ve Haydarpqa iı-
tasyonlarrnın ihdas edilecefi blldiril· 
mitti· Bu huıuıta yanh• anlapnalara 
mahal bıratnnamak üıere ihdası tekar· 
rUr etmit olan meıkl\r dört lıtaıyonun 
henilı ifayı vazifeye batlımamrt ol
duklarını bildirmek faydadan hali de
lildir. MeıkGr dôrt iıtaayon ihdaı o
lununcaya kadar bof aalarda çoktanbe· 
rl mevcud olup hali faaliyette bulunan 
krlavuı lıtuyonlan eskiden otdutu 

Ytni H b" t mt tbi bin sı 

tercih ve tertib edilmemit olduğu
na ve naııl olsa ınerkezin kontro-
lundan az çok ııyrılabilen mahalH T 1 L • 
entrikalardan ileri geldiiin• inan- ajcımımız enuı-
maktan ve Fransa-Türkiye doıt· grad mulıfelı•tı•ne 
lujunun nihayet bu aykırılıkları 
düzelteceiine enıniyet etmekten l • O yenı· ldı· 
u1anmamu11zdır. 

Fran
•• 1:ıe Suriye arasında mü- ( A ) H i - d Lnınırad, 24 A . - uıuı mu· 

zakereler batladıiını duy uğu • babirimızdcn: 
Halkevi futbol takımımız ile Lenin· 

erad muhtelıti arasndakı futool maçı bu· 
gUn Lenin ıtadında 4 .000 kiti önünde 

yaprldı. 
Türk takımı- Necdet· Fazıl, Faruk. 

f b ahım, Lütlü, R ad • Danyal, Fıkrct, 
HUınü, Saıd, Nıya i. 

İlk hücumu biz yaptık. Fakat bu hu· 
cum yan yolda k ııldi. İlk korneri bı 
yaptık, fakat fena çektıler bu ırada g 
sel bir akrnmızı Lcningradlıl r topu ta· 

(Sonu S incı s yfad ) 

muz vakit iıtif ade edilecek en 
iyi fmatı~ elde edilmit oldupnu 
dütünerek ferahlık duymuıtuk. 
Halbuki Türkiye' den ıeçerek 
1nemleketlerine dönen muhterem 
murahhasların lıtanbul gazete • 
lerine vermit oldukları ıDühi~ 
beyanat herkeıi oldukça derın 
bir hayal 1ukutuna uğratmııtır. 
Ceryanından ula haberdar ~lına
dığımız Suriye müzakerelen ıır•· 
amda, 250 binlik bir türk kesaf~ 
\inin teahhüd altında bulunan hur
l"İyet haklarının unutubnuf ol. -
masını, .uratıe telafi edilecek bır Bu··yu··k ıu··rk a"'lı·mı· 
zühul eıeri olarak kabul etmemek 
güç olur. Muhterem .mu~ahhaala • 
rın sözleri araıındakı Turlı elıal_ • 
liyeti tabiri İH hiç yerinde degıl· 
4ir

5
: cak t•• ki"'~; bir itilaf na • an ur u5 .. , • , 

merıin, hudı,-Jlarrnı ayrıca ta~~n 
etmit olduğu bir mıntak~~ıfL u • 
yük ekseriyetidir. Milnakata ~lu • 
Dll!'J mesele Suriye mrntakası açın
de bir ekalliyet davası dei~l, a.yrı 
bir mıntakanın halk ekserıyetane 
hukuk vermek davaııdır. Sancak• 
ldar da Suriyeliler ıibi talilerine 
hakim olmalıdırlar. 

Böyle meaeleler ilk anlarda ko-
lay hal olunur. Ve aralarnıc1a ~iç 
l>ir menfaat tesadı olmıJ811, bıll· 
lu. miinAaebetleri mUtenıadiy.a 

( Soau S Jnel •yl•d• ) 

İbni Sina'nm 900 üncü 
ölüm yılım te · d 

rl matbu ve hcnilı malüm olmayan e• 
acrlerlnden bir kısın metan olarak ne•· 
redtlecelrtir. Turk Ta ih Kurumu bu it
le meflUl olmak U.ere Prof eM>r Şem
settin GUnaltayın blfbnhlr altında 
cSaimt bk heyet tefkil ıtmlttirı 

gibi işliyecclderdlr. 
Bınaenaleyh ticaret gemileri eYe1· 

ce oldu~u gibi lad,ad lrrtavuluk lçln 
afaf rdaki kılaTUılolr lttaayonlırını 
müracaat edebilirllr: 

Akdenlzd• Çanakkale bolaıına 
girmek için Çultr.Ple kdaTm lıtu
yonu: 

Karadenlrcletl Karadeniz boluı
nı girmek içlıl Tılll Tabya (Rume
li Kavak) lulans iltal)'OftU, 

M nnarar!• ıtaradcnlıe Cesmt1r 
için· İltanbul Umaıu: 

Boğazlar memnu 
mm takası 

f_.anakbJe boğası ı 
Anadoluda Karablp kaaabaır ıar· 

hındaki Karaburedan eald pyrl utce
rl mıntaka huduclaadan bathyarık eakl 
hududu takib ed• YI Bıyramlçln 14 
kilometre tlmali prbiıindckl Çeltik 
arrtından IOnra ICsiDe flrkı n AyYalı1r 
carbı Uzerlnden ll•ricı Burna kadar 

(Sonu S. lacl sıyl•d•) 

1-IARBIYE 
B •gün saat on beşte 
Ankaraya geliyor 

Harbiye mektebi talebeleri bueUn ... 
at 15 de buıuai trenle Ankara ya cele· 
ceklerdir. Bar asır lıtanbulda tUrk ordu· 
suna 30 ban eenç •ubay yetiıtiren har

biye mekteb"nin Anlcaraya tatın b" h maıı 
kayda dc~er ır ldiıedir. ÇilnkU bu 
mekteb, batl• AtatUrk oldutu hald 
Tilrkiyede bir çok bUyUk phıiyetler, ::. 
mandanlar, fen ve ilam adımlan yeiıtir
mittir Bu büyük mUcasesecen feyz alan 
ve yüreklerinde tllrklülc atcılni bUtUn he
yecaniyle taııyan nice kahramanlar ııs
fUılerlni bu mılletin hayatı ve ba.kuı 1• 
çan ıipcr etmiılcrdar. 

Yenifd11rden Dı mene giden cadde· 
nin il tarafında, tchre hSkim tepelerde 
kurulan bu mekteb binalarıneia her tUrlil 

(Sonu S inci aylada) 

Alacalıöyük 
Hafriyatta yeni ve zengın 
bir mezar daha bulundu 

ı 
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Son haberler üçü~ü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUi 

YARIN DL BAYRAMI 

Dil savaşı bu~ ayılı günü yurdu 
her tarafında törenle kutlanaca 

~kara Ralkevinde yapıt. ak lÖttn nn ••I on lwş 
buçukta bathyacakbr vvvvvv 
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ana Halkmnde yapıla-
ıün yurddqlar KelebWr. f 
ml)ecekdr. Bu toplantıya bft. 
eak tiren için davetiye eril· 

l•tanbul4a yapJoıcalı firende 
lt~ber aldığımıza ıöre, B. /ı,,,;. 
hı"! ":e~mi Dilmen'in dil har .. 
k~trmızı ve GünPt • n;ı T ffori • 

L::;:~~u-u Anbn IMnl 

As mb ebru;;~· 
ltalY?nı'! Lo__~arno konuşmalarına 

u.ırm!ycegı ve hatta Milletler 
Cemıyetınden çekileceği söyleniyor 

İtalyan mahfillerinde kayıdsızlık· İngiliz 
mah(illerinde bedbinlik var~ 

Cenevre, 24 (A.A.) _ Havu ajana 
muhabirinden: 

Asamble. sal hiyetlerl tetkik komi· 
teılnin kararını taavlb etml,tir. Bu ka
rara gl>re habct murahhaalarınm bu 
toplantı devresinde bulunmaları kabul 
edılmlıtir. 

DUnkU celsede 49 milletin mUmeHl· 

11 huır bulunuyordu. Bolivya. ım 
Efcaniıtan murahb11lan huır delil 
ler. 

39 millet. urar lehinde rey vermtp 
tlr. 

Dört mlllt aleyhte rey vermlftlr 
ıunlardır: 

(Sonu 5. inci sayl•d•) 

lillctl r Cemi yetin Lir raı)or erdi 

Dınılı fdrlnd111 l>lı &.SrDnO~ ve 8. Bu 
( Yı.uı S lıt" uylıd• ) 
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za, allı t ocuklar ! 

Kutuptan dönerken bir fırtınaya tutularak batan Pourquoi • Pas ge
misinden bir kişl kurtuldu. E ıjen Gonldcc, hadlsenin heyecanı sesinde tit
riyerek, iz/anda adasrndan telefonla Parise anlatıyor: '' .•. direk rüzgarın 
pddetine dayanamıyarak kırıldıktan sonra gemimiz, kudurmuş tabiatin bir 
oyuncagı halincle, kıyıya doğru dalgaların tepesinde uçarken kayalara 

' çarptı e su yapmağa başl:ıdı. Geminin kaptanı, kumanda köprüsünden ba
ğrrdı 'Camnrzı kurtarınız.'' Hu sırada Charcot'nun sesini işittim: "Za
vallı çocuklar! . .,, 

Büyıik adamlar, tehlike zamamııda, 
mcmişlerdir. 

hiç bfr valrit kendileripi dıişiin-

Snoh1nk: 

Snoblugu türkçede aşağı yul•arı il ade eden bir kelime vardır: züppe
lik; kaynağı yarı yarıya ruhta ve zihindedir; ukal!ılık gibi .. Fakat iddia 
edebiliriz ki bilmemezliğin de snob olr:ıakta tesiri çoktur. MisalJeri: kü
çücük bir terzi dükkiinr ve kocaman bir isim: "Moda cihanı!'' 

Umumi h.1Tbdan önce bir arnuvo kelimesi vardı; o kadar intişar etmiş
ti ki bir gün bir zerzevatçı bağırryordu: "Arnuvo kabak!" 

Fakat tevazu herkesln /:arı değildir. 

Dal~ınlık: 

,--

\. 

Sürat deJillcri 

Dün lş Bankası onünde bir oto

mobil bir adamı çiğnedi. Hadiseyi 

görenlerden biri, tekerlekler arasın

da bir dolu çuval gibi telrerlenen bi

çarenin acıklı hayali gözlerinde, bir 

kaç saat sonra vakayı analtırken, ti• 
ril tiril titriyordu. 

- ltalya seyahatini iyi geçirdiniz 
mi? 

Otomoblli bir yaylada imişçesi
ne kalabalık !jehir sokaklarında ::ü

renler: sebebiyet verebileceğiniz fa. 

elaların hayali karşısında titreme

leri tazım gelenler, biç unutmayımz 
ki asıl sizlersiniz. 

- Aman ondan bahsetmeyin! Tren
de şapkamı, Venedikte fotograf ma
•in,.mi ve Vezüvde de bir kadın kay. 
bey/edim. • 

Bir yeni ihtilal daha 

Okyanosun mini mini bir adası olan Tristan'da bir ihtil/ıl çıhığını ga
zeteler haber veriyorlar. Ancak ihtilaJ ispanyada olduğu gibi insanlar ara
sında değil, insanlarla fareler arasındadır. 

Dünyadaki vazifelerinin ne olduğunu tayin etmelc pek güç olan bu 
hayvancıklar Tristan adasında öyle korkunç bir Met halini almıştır ki eha
lı bir türlü önleyemedikleri bu işgalden adayı bırakmak suretiyle kurtul
mağı düşünmeğe başlamı!jlardır. 

. Fakat nihayet, halkrn merkez hükümetine ba!jvurması üzerine Cap 
Pılate vapuru adaya birkaç düzine kedi çıkarmı!j ve bu iki düşman ırk ara
sında dehşetli blr muharebe başlamıştır. 

Şimdr" Tristanlrlar bütün kalpleriyle kedilerin zaferini bekliyorlar: 
halbuki lspanya içia dilekler ne kadar çok ve birbirine ne derece aykırr
dır / 

7 Receb 

t 12 Eylül 

t HıcLreUez 

GONLt.~K TAKViM 
25 EYLÜL 1936 CUMA 

1355 

- İmroz adasının kurtulu~u (922) 

--·· 
1352 

- Milli paramızı koruma kanunu çıktı (930) 
149 - Başbakan İsmet İnönü Sofya seyahatinden 

döndü (933) l c·· · c1o--

f uneıın gtnaaı S,50 ı -Afyon - Antalya hattında ilk tren Sandıklıya ' 

ha.___ vardı (935). t 
,, ~•llilal 18,04 \ ............ . . -............... ··-- .. -----------

Bütün dünyayı alakadar eden eser: 

Yazan: General Luden'dorf 
Çeviren: Hikmet Tuna 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 
,,,, •••tıl 

Suriye heyeti yann 
hareket ediyor 

Vekillerimizin tetkik 
_......;;;..... ___ . ____ _ 

İstanbul, 24 - Suriye heyeti bugün 
Taksim abidesine bir ~elenk koydu. Ve 
fransız elçiliğinin heyet serefine Tarab
yada bir öğle yemeği verdi. Heyet yarın 
Toros ekspresiyle hareket ediyor. 

tktısat, Maliye V~killeriıniz Karade 
Sıhat Veliiliıniz İzmirde tetl{ikJer ya 

Ordu, 24 (A.A.) - İktısat ve M li
ye vekilleri bu gece Ege vapuru ile Or
du limanına gelmişlerdir. Vilayet ile
ri gelenleri, maliyeciler, bankacılar, 
tüccarlardan mUrekkeb büyük bir he
yet kendilerini karşılamıştır. Memleke
tin iktisadi ve mali, vaziyetlerini uzun 
uzadıya sonışturdular. Vaktin müsaa
desizliğinden dışarı çıkamadılar. İki 
saat limanda kaldıktan sonra Giresuna 

basbihJI 
luna tüccarlarla ·n ttcad 
muşlardır. Mcmleketı 

Buğday suiistimali 
İstanbul, 2 l - Vilayet idare heyeti 

buğday alım satımı meselesinden dolayı 
Ziraat bankası İstanbul şubesi müdür B. 
Ahsenle diğer alakadarlar hakknıdaki 
evrakın tetkikini bitirdi. Ve dosya Zira 
at bakanlığına gönderildi. 

İstanbul polisini işgal 
eden bir iş 

t stan bul, 24 - İstanbul polisi 12 se
ne evvel Anadolu hisarından bir taka i
le Romanyaya kaçırılan ve orada satılan 
bir çocuğa aid tahkikatla uğraşıyor. Ka
çırıldığı iddia edilen çocuğun adı Re·· 
cebtir. Yaşı 18 • 19 arasnıdadır. Receb 
ifadesinde kaçırılma iddiasını tekzib eder 
mahiyette beyanatta bulunmuş fakat ka
tı olarak da meselenin aslını izah etme
miştir. İşin ciddi olması ihtimali pek 
şüphelidir. 

ilmi tetkikler 
İstanbul, 24 - Vaktiyle üniversite

de jeoloji profesörlüğü yapını§ olan B. 
Sati jeoloji tetkikatı yapmak üzere İs

tanbula geldi. Öbürgün Anadoluya gi
decek ve kendisine gene eskiden üni
versitede profesörlük yapmış olan Ga
lariyel ve münavebe ile üç doçend re
fakat edeceklerdir. 

• Y eşilköy ve BüyUkderedeki İtalyan 
mektebleri talebcsizlikten kapandılar. 

B. Faik'in tetkikleri 
Muğla, 21 (A.A.) - Mahalli idare

ler hakkında tetkiklerde bulunmak ü • 
zere Dahiliye Vekaleti mahalli ıdare
ler müdürü Faik şehrimize gelmiştir. 

DİL KÖŞESi : 

Bir lstanbul gazetesinde büyük 
harflerle şu serlevhayı okuyoruz: 

"Bir krz anasını tabanca ve babasını 
dumanla boğarak öldürdü.,, 

Dumanla boğmayı anlıyoruz, ama, 
tabanca ile boğmak nasıl kabil olduğu
nu farkedemiyoruz. Hiç olmazsa baş
lıklarda ifade doğruluğuna biraz daha 
fazla ehemiyet vermek icab etmez mi? 

* ''Kooperatif bugünkü bol durumu-
muzu birkaç misli daha arttırır.,. 

"Durum,, kelimesini artık ''vaziyet,, 
karş:Iığrnda değli Fransızca "attitude,, 
kelimesinin ifade ettiği manada kul
landığımız bir yana, ''bol durum., ne 
demektir? Bir gazete Hadesi her şey
den önce sarih olmak icab edre. Halbu
ki bu ''bol durum,, tabirinde hiç t.arin
Hk yoktur. Sonra birlr. ç misli daha ar
tan nedir? "Durum.,.. Durumun art
ması ne demek olduğunu muharrir bi
ze söyliyebilir mi? 

* ''Sonra en özlü işlerden biri de vilA-
yetimizde valimizin su işi için çalıştı· 
ğınr unutmamaktır.,, 

Valinin su işi için çalrşması pek ta
bii olduğuna göre, bunu hatırda tutma
nın ''en özlü iş., diye vasıflandırılması 
pek tuhaf kaçıyor. 

hareket ettiler. 

Gire unda ..• 
Giresun, 24 (A.A.) - lktısat ve Ma· 

Jiye vekilleri Ege vapuru ile dun şeh
rimize geldiler. Törenle karşılandılar. 
Vekiller belediye parkında verilen çay 
ziyafetinde bulunduktan sonra Halke 
vi~e gelmişler, orada toplu olank bı • 

Traliyada çalışma1ar 
Edirne, 24 (AA.) - İzmir fuvarı ka

panmadan Trakya pavyonu kadrosu ile 
orada kalmak emri aldr. Edirne'ye İz
mirden siparişler veriliyor. Bir kısım 

kıymetli elişleri 29 ilkteşrinde Ankara'
da açılacak olan elişleri sergisine gönde
rilecektir. Bu yeni tecrübeye göre Trak
ya pavyonu gelecek sene daha zengin ve 
daha tekniğe uygun olacaktır. 12 gün
denberi Trakyada dolaşan sıhat ve iç
tİm"'İ muavenet vekili ile. birlikte teftiş
te bulunan general Kazım Dirik te E
dirne'ye dönmüştür. 

Trakya'nm her tarafında büyük bir 
yapı faaliyeti vardır. Göçmenlerin zi
raat, ekim, biçim vaziyetleri de iyidir. 

Dört merkezde çalışmakta olan aıt· 
ma mücadele heyetleri, sıtmalı mıntaka
lardaki halkın tedavisine büyük bir ih
üroarn göot•rm.e'lct•dir 

Afyon' da dil bayramı 
hazır Irkları 

Afyon, 24 (A.A.) - 26 eylül dil bay
ramı icin dün gece halkevimi'zde bir top
lantı yapılarak proğram düzenlenmiş ve 
halka dağıtılmıştır. Bayram, büyük tö
renle kutlanacaktır. Hazırlıklara şimdi· 
den başlarulmrştır. Şehrin belli başlı yer
lerine 1 O radyo oparlörü kurulmuştur. 

Mnğlada Parti konıı;releri 
Muğla, 24 (A.A.) - Bugün köyler

den gelen parti ocak kurul başkan ve ü
yeleri, parti başkanı valinin başkanlı· 
ğmda toplanarak 1 ilkteşrinde başlıya
cak ocak kongreelri hakkında görüşmüş
lerdir. Parti başkanı. parti hakkında ve 
kongrelere dair izahat vermiştir. Köy
lüler, bu toplantıdan çok memnun kal· 
mıştır. 

Sö:ün geli§i 

AHMED 

di ve bilhnssa fındık odfllf: 
. aret rumu h.ıkkında tıc . ıe 

d·~· • h t dinletn1
' ver ıgı ıza a ı 

borsayı gezen vekiller, ıııı 
tarı tahsilin fındık satış sood 

tiplerini tetkik ettikten 
. . d ayrılo>l purla şehrımız en 

Sılıat Baknn11111~,ııa 
İzmir, 24 (A.A.) - · 

d"" şebtl ~efik Saydam'.. un köyle 
yeni yapılan goçmen . yer 

. . .. menlerın 
geçırmış ve goç tıf· 

si hakkında izahat alrıut le 
dam, yapılan işlerden ~•1" 
dığını söylemiş ve An 
tür. 

İzıniı· f uva 
121000 kifi 

Yirmi iki cylul gcc:e 
1
Y: 

• b. k ele ra saat ıkide ırço • 
fzJl11t da resm~. kapanan 

11
..,-

Fuarı bu sene geçen Y ~ 
rağbet gönnUştür. B.il are~ 
leketlerden gelen zıy ğltc 
büyük bir kabarıklık 1 

· · "k" ·11 te nıentUP Yırmı ı ı mı e ()110. 
ınisafir arasında 5 rod ()lllCl't ff 
168 yugoslavyalı, 425 r 1~ 
90 şamlı, 19 lillınanlı. z:. t5 
riyeli, 14 tarablua ~ 

6 46 filiatinli, 194 ingılıı:, n..,ıı ı 
man, 305 fransız, .45~ '":o 
panyol, 11 arjantınl~kall 
469 İtalyan, 20 aaıer• ı1'JI 

Fuar komitesince yap kOtl' 
kunu 121,000 dir ki bU ye 

0 
mir şehri ve civarındaJl JUdi'• 

. f. l .ı-ı.il de _,.~ gelen mısa ır er UAU _..-~ • 

Yapılan bir hesaba ııa1"' 
. d 1 yısile -·• •ehrınde fuar o a tı"rP"" 

Y .. rk ··-_..-künu sekiz milyon t\1 [',_- ..i 
tadır. Bu yekllna bazı 1 il,_ 

· Jer ten aldıkları siparıf lii ol 
büyük bir mikdara ba _ 

U ak'daAta~ ş .. 
Spor günil 19_,. 

Upk, 24 (A.A.) - JJralJo 
spor günü Kütahya. tıasil" 
D • ı· ·1~ tlerinin a enız ı vı aye ... iti 

ı.ııı •r rnı yapılacaktır. Bun tJf• 

lara şimdiden baflanOllf .,c 

kotu pisti tamamlanacaı: --" 
yonun mükemmel olrııa' 
cektir. 

Birkaç gün evet ölü
münün yıldönümü idi . 
O münasebetle onu ha
yatta iken tanıdığım 

günleri; kendisiyle yap
tığımız tatlı sohbetleri 
ve nihayet Hqbeli"deki 
küçük evinden tabutu· 
nun inişini. çamların Ü· 
zerinden fani Marmara
ya bakan mezarında ken
disinden ebediyen ayrı
lışımızı hatırladım. 

Ahmed Rasim, bütün 
gazetecilik şöhretini is
tibdad ve meşrutiyet 
günlerinde yaptığı hal
de o zamanki matbuat 
kayıt ve şartlarının uy
gunsuzluğuna rağmen, 
kendisini - Fikret tabir
lerini kullanalrm • mu· 
bitinin lcvsi riya, levsi 
hase<l ve levsi ten~ffuu· 
na kaptırmıyarak terte
miz kalmıştır. 

Ahmed Rasim, mat
buat raihimiz için bir 
devir, türk gazeteciliği 

için bir örnekti. Hatta 
onun yazı yazma yolun
daki çalışma tarzını, her 
duyduğunu. her gördü-
nü küçük defterlere top
Javışınr genç yazı me
raklılarına sağlam ve 

Ya kendi hatıraları a-
rasında okuduğumu. yahut 
kendi ağzından duydu
ğumu hatırlıyorum: Da
rüşşafaka'dan çıkıp, pek 
kısa bir müddet, bir ka
leme devam ettiği sıra
da annesi rahmetli Ah
med Rasime şöyle bir 
tavsiyede bulunmu~tu: 

Proles<Jr Nimburan -ftce-
/ 1 

şaşmaz bir usul diye 
tavsiye edebiliriz. li

-------...... ..ı ... ._--,... .... ..,_.,,.1~ ....... """"...,_._..,.,.._JLn..-..... _. ___ ._._fi",------..4.DD.J Türkiye cumuriyetin-
de bir mebus olarak 
gözlerini hayata yuman 

- Kalemi bırakma! 
Ahmed Rasim, anacı

ğının bu tavsiye ve vasi
yetini ölünceye kadar tut· 
tu: fakat o zamanki hü
kümet dairelerinin mil-

..... .a arı: Prolesor avlanıyor (Le Journarden) 
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l:ıuwa melmıplıırı: 3 --
Muallimlerimizin Leningraddaki 

tetkikleri 
b• • • den) - Kırk 

(Moskova muha ırımız . . 
&'cMlik bir tUrk muallim heyetının 
Moskovaoakl Uç gün1ük çalışmasını 
b:.ından evelki mektublarımda ana hat· 

• ö~ 
lartylc yazmıştım. Programa . g 

d"nmek Uz:erc. 
grup: gene 'tıfoskovaya o . 
üç gün için Leningrad'a gitrniştır. Bu 

d 'd k'" t:~hı· mektubumda ''Lcningra a 1 
.,, • 

nıalardan bahsedeceğim. Muallimlerı· 
miz 4 eylC'll gece yarısı Moskovadan ay· 

b ukta Le· 
rılarak ertesi gUn saat on uç , 

• G da kendıle· 
nıngrad'a varmı tardır. ar • • 
. • •f Emini ıle bırçolc 

rını l.eningrad :Maarı " • 
muallimler karşılamıştır. Heyet şehrı~, 

. · ı n ·• Asturya 
büyük otellerinden bırı 0 a • 

. • Yerleşme ve dın· 
}a misafir edilmı ur. 

· ·ıdikten ıonnı 
lenme için bir saat geçırı 
tarn on ikide on yıllık bir mektebin zi· 

yaretin gidilmiştir. Muallimlerimiz ı 
s at süren bu temas esnasında so;yet 
maarifinin bu mıntakadaki hususıyt:t· 

d !erde buluna· 
1erini araştırmışlıır. ers 'ki 
rak tedris sistemi üzerinde tetkı . er 

d • pa Lcnın· 
yapmışlardır. Bura a • gru 
grad maarifi hakkında bazı rakamlar :l.ı 
verilmiştir. Şehirde 360 ilk ve orta 
mckteb vardır. Talebe mikdarı 380 bın~ 
dir. Bu rakamları okurken J..cningta 

h 
• i bü '"ktüi'iünü de hatırlattıalı· 

şe nn n yu .. vcl 
dır Burada her rakam inkıl b•an e .• 
ki 

0

raknmlnrla mukayese edili~· 1J.en~~
grad'ın ilk ve orta mekteb vaz:ıyetı ç • 
lık devrindeki mikdnrdnn altı defa faz:· 
Jadır. Bu yıl yeniden 106 mekteb ya 

• ma göre 5nÜ· 
pılmıştır. Eldekı progra 
mUzdeki yıl bu rakam 180 olacaktır. 
Bu arada ovyet maarifine ald rakam
ları da yazabilirim. İlk ve orta mekteb
Jerde inkıl btan evel 7,5 milyon çocuk 
varken bu rakam şimid 13.5 mil}'ondur. 

k• · yapılar• 
Sovvet memleketinde ı yenı ' 
ya fabrika, ya mektebtir. 

foa11im1erimiz:. otelde Hğle yeme· 

ğini yedikten ıonra ana ve çocuk ba· 
kım enstitLisUne gitmiş.terdir. Burada 
hasta kaclın ve çocuklar ayakta tedavi 
edildiği gibi icabında yatmlmakta~lıt 
Çok erken do •muş yahut yatı • 
nn göre zayıf kalmış çocuklar : 

la, hasta anneler. daha bUyilk yaşta1'• 
hastalıkh çocuklar hep burada t~davi 
edilmektedir. Ayrıca bir doğum khnl~! 
de vardır Bu mıiesscse .'n hus.u1J·vetı 
ml'tehn ı •etiştirrııe :~ir. y nı. lise 
yi '=·iren bir t lehe tıb .akültesıne gL 
re"' ibi bu mUes e e\ c drlyor. 1Jlc ttş 
rih ve ensac sınıfl rını gene bu mueı:-
scse i erisindelci laboratuvarlarda geçı· 
riyor. Tıbbın eli er şubeleri için yapıl· 
mış olnn scriri}'atlnrdn da muayyen 
mUddet bulunduktan sonra ıı ıl ço ·uk 
kı•mın'1a çalı ıyor ve sonunda ço,·uk 
hası ııklnrı mlıteha ınsı oluyor B.u 

t 
.. Un b"•ında 1905 denh•ri k.)t"lÜ· 

Cl\9• un "v 
nic.t 30 en"denberi hekim ve on sene· 
dcnb ri de profesör olan bir ·adın v.u-

aır. 
Hıokimli~in diğer şubeleri için I e· 

r.in ad'da dört enstitı' var ıı. Bunla· 
rın btr tane i meşhur MeçnikoPun adı· 
nı t. ıynn hastahane içinde~!·. buıa)'B 

• 1 be bu' tün tıb tah .. i': n bu ha•· 
gııtn ta c b k 
tah nede vapmaktndır. Çocuk a rnıı 
cnaı ltUsüıı°de 800 Mcıc"likof hastahan~ 
inde 2200 • atnk vardır M11nll~m1 •rı· 

ıniz:e bu mUessesenin birçok yerleri 

d
• ild'kten onra. burada hazırlanan gez ır ı .1 • 

vit minli bir nevi Ut ikram edı mı§" 
tir. Gcc; vakte kadar mlıessesede kala~ 

· e faydalı intı· 
muallimler çok z:en~ın v 

balar]. avrıtmışlardır. . 
5 eyllıl gecesi L nin rnd Maarıf E· 

tnini muallimlerimiz şerefine ~iı}'ük bir 
• f m'ı t·ır B•ında Lenınl!rad U· 

zıyn et- ver . . kimsder 
niversite i 1c mensub bırçok 

t 1 minin en bU· 
buhınmu tur. Sovye 1 • ,, k ile muh rr r 
yuk çocuk airı ıaJ1lB 
İljinde de d vetlilcr ara ındarc'!ı. Y~· 
"'le i..o. nl rında maarif emını 'R •••• 

1lek inski T..enin rad ilim m .tının 
1 

,.j , ... 'ııok 
tUrk .ııuallimlcrine o n ev'"' . · • 
samimi bir ekilde nnlntmış. :ı ı.ırkiyeye 
ve .;.ı ı1 b ıyllk şefine beslenen a}' ı;ı 

Urckll atkı 1 r icinc1r: ifade etml tır. 
Turk hc}•eti ba kanı Rli tii özel. arka· 

• 1 i i ve Moskova· 
daşlnrının te~r kür er n . 
<ın oldu u 'bi J..eningrad'da da ~öst~-

bir aile mUz:esi 1Curma'IC ICuari~le yalnız: 
Hennttaj binasında başladığı ıt sovyct 
re 'imi tarafından daha geni lctUmit 

J daki kıchk saray da buraya ka· 
ve yanın -. • • . 1. 

1 k muz:c eski haemının bırkaç ..a· 
tı ara f ·ı R k lmıJtır Müzede Ra aı ' u• 
tına çıRarıbrand • Vandick, Tiden gibi 
bent, em • 
bUyUk Ustadların birçok tabloları var· 

d~ l ,, 
Nefis bUstler, sanatkarane yaı m 

salar' orta masaları ve möble-
yaz:ı ma • 'd 
ler sedef işleri. 17 ve ı 9 uncu asra aı 
i~l;meler. gı-eblenler müzenin buyUk 
servetini teşkil etmektedir. Sarayın bU· 

• 1 yaya ve at üs· 
Y

ük merasını sa onunu 
i b' k övalye

tUndc zırhlarını giym ' ırç~ . ara 
ter doldunnu tur. Çok .zengın hır p 
koleksiyonu bUyiık bir salonu işgal et· 

mektcdir. 
Hermltaj mUz:esl atikiyat itibariyle 

de az: kıymette değildir. Husust salon• 

l d
a bir.--ok grck va:r:ol:ırı bulundufu 

ar 'S • 'd l 
'bl milattan be asır cvelıne aı ya • 

~:r: altın aknmı kalabilen birçok. mez:~r 
eşyası da hazine dairesinde teşhır edıl· 
mektedir. Ha.zine kısmına en çok 12 ter 
ki 'ilk kafile halinde ve bir defter im· 
ı:a ş~dilerek airilebllmektedir. Bur da 
eıki meı.arlarda bulunan altın efya 
grup grup taıınif edilerek iki aa~ona 

1 
• 'Jm'" bir salona da Uz:erınde yer eşurı ııı 

mUcevherler bulunan tütun kutuları, 
nl anlar, bazı elmaslar konulmuştur. 
Son çarla karısına aid tnçların onda bi· 
ri bUyUklu~iinde ve hakikf ta tarla ya· 
pılan iki taç da buradadır. Bunların 

il 
'•oskovada devlet b nkasında 

ası arı n• • 

h 
faza edilmekte imi,. 1klncı Mah· 

mu a • 1 
d n Ç

ara hediye etti 1 altınla ış en· 
mu u • 1 i e er takımı ile çok kıymetlı ta, r· 
m O •• d 
1 

ıUslenmiş iki kılıç ayrı bir vıtnn e 
• .. t 
bulunmaktadır. Muz:ede sovyct reJlm • 
nln Altaydı yaptıfı bazı kazıların kıy· 
metli eserleri de 'l:ardır. Bunlardan bir 
kısmı 1929 yılna aiddir. Hermitajda e • 
ki ve yeni blrcok sanat c erleri arasın· 
da saatlerce dola,abilir ini%. Bunl ra 
kar ı hayranlığınız çok bü Uk olabilir. 

Fakat bUtUn bunlar si:ı:c binanın yakın 
mazisine aid hatır l n unuttur maz:. 
Her kb ede: çarların bu 1onlarda ve 
koridorların ki ayı !arını d U· 
nür. in anlık ve bill ısa rk tarıt ın· 
deki me um rollerini hatırlarsınız. 1-
çinde bulundufunuz in lık rayın en 
>akın bir macera nı dinle iniz: 1 S 
de ikinci k n nun çok • k bir il· 
nundc 100.000 amele; demin 

geçerek bur > a irdi iniz geni m Y· 
dana toplanm•5tır. K rlar ustunde aç 
ve peri' n son imparator İkinci Nıko-
la'd n y rdım istiyorlar. İm" rator, '" 
pençere onunde bun arın ya}lım ate ıy· 
le d ıtılması emrini veri> or, mecal· 

s·:ı:lik içinde ateı;e go Us veren binler
ce ki inin gozleri &ar•> ın ışıklarında 
inleye inleye öl yor. Me danı örten 
karlar ihtılaleilerln sıcak kant riyle c· 

riyor ve yerleri kızıl bir renk kaplıyor. 
Bu faei dan sonra ç r mUtcakib kıtlnn 
t~enin rad'a yirmi ilometre mesafede· 

ki ''Çar kovİ) eılo" yazlık s rayında 
geçiri) or. Ancak: on ıki yıl sonra ko· 

p !1 1917 ihtilali ç rı orada yakalıyor 

ve Siber) } kadar götürdükten sonra 

bir gUn kışlık sara} ın penceresinden 

seyretti i insanların kıbetleriyle ce· 

zalandmlıyor. 

J..cnin rad'dakl çalı maların gerlıi· 
ni ayrı bir mektuba bırakıyorum. 

"'""' 
YU NISTAN'DA. - 111 

1 lt•n kırnlmn ni nn reli 
Atın , 24 (A A.) - in itere kırat , 

Yunanıst n kır tına Sen • :Mı el ve Sen . 

jorj sınıfının büyük h ç ni an t vermı 

tir. ---
B. Titulesko'nun 
sıhi vazıyeti 

rilcn mimi nl kndnn çok müt ha ıs 
kalındı ını if de etmi ve dost mem· 

Jeketin ,erıerini selamlamıştır. 1 
6 eylnlde c. .. leden evet topluca. Her· 

1 k sa ay ge:r:ılmış· 
snitaj müzesi ve kış 1 r. i in 

Senmoris, 24 (A A ) - B. TitUles

k nun ııht va iyetı duzclmekte devam 

edıyor. Ha ta hafıf bir gıda alabilmit-

tir. 
tir. İkinci Katerin'in kendı sarayı ç 

ULUS SAYfA3 

AMERIKA'DA ISPANYOL 
B.Laııdon 

n. Ruzvc1ti ulh (1a,a mı encl~r
cft t17'.ntmnkln itham ediyor 

Alkazar tamanıile lıükünıetin eliııde 
Nevyork, 24 (A. 

A.) - Yeni pro
'enin dapdaracık 
nasyonalist m hi· 
yetini kötuleyen 
bir beyannamede, 
B. Landon demiı· 
tir ki: 

Madrid, 24 (A.A.) - DUn hUkUmet 
tnr fınd n neıredilmiş olan bir tebli •· 
de Alkazar do Toledc'in halkçılar cep· 
hesi milısleri tarafından tamamen i gnl 
cdilmiı olduğunu bildirmektedir. 

' 

bakımınclan ehemiyct iz hazı rnUsadC4 
meler olmu tur. 

1urkcdn nu·' kiinin t•lu·miH·ti 
Scvıl, 24 (A. A.) - M dnd ) olu u• 

- Amerikı& bir-
B. Landon leşik devletleri dı 

ticaretılz rahat yaıayamaz:lar. Böy
le bir naayonalıst zihniyet dünya yü
zündeki milletleri sillihlı dU man vazi
yetine dilşürecektir. Amerika cumur re
isi, Londra ekonomi konf eransmdan yüz: 
çevirmekle sulh davasını senelerce uzat
ma a sebeb olmu tur. 

11 i)i tine 3.000 
ki ilil biı· kuvv .. t 

daha geldi 
Londra, 24 (A A.) - 3.000 ki ilik 

bir ingiliz takviye kuvveti, dun Hayr 'ya 

çıkmıJ ve bunlann bir kısmı derhal Ku· 

düı·e gônderilmi tir. 

l' eniclcn giden göçmenler 
Varıova, 24 (A.A.) - Aralarınd l· 

ki yUz talebe bulunan 700 yahudi göç· 

meni dun Fıliıtin'e hareket etmiılerdır. 

ÖnümUıdeki ay için, muhaceret bU· 

rolan, ingiliz otori elerinden Fıli tin'c 

muh ceret hakkında henüz bir mezuni· 

yet lmamııtardır. 

SON D KIKA: 

B. Largo Kabnllcro, Toledo'ya git· 
miş ve hukumct kuvvetlerini kutlamıJ-
tır. . " . 

Mndrid. 24 (A.A.) - Hükumet kuv
vetleri u ılcrin Ovideo önündeki ılcrl 

mevzilerine fasılasız: hUcumlard.ı bu· 
lunmuşlardır. Bir çok asker firarileri 
hukumctçilcre iltihak ctmişlerdır. 

Eotramadure'deki milisler, Cuesta 
ve Las Abe:r:nı mevkilerinde bulunan • 
silere hücum etmişler ve bunlardan bir 
ço unu öldürmUılerdir. 

Somoskrra cephesınde hükUmet kuv· 
vetlcri, v ziyctlcrmi t hkım etınıılcr
dir. 

DUn Talavera yakınınd sevkukeyı 

MISIR'DA: 

Bertin, 24 (A.· 

A.) - Mısır elçi· 

lifi, ba b kan Na-

has Pa ile Unnna 

bakanı makram pa-

ve maiyetleri· 

nin rcımi olmıyan 

Uç unluk bir ıka· 

met için cuma ak· 

anu Bertme gele· 

eklerini lnldir • 

İta ya Milletler Cem iye• in en çc!\.i'ıniyccek 
Cenevre, 24 (AA) - Asambl de 

dun hnbcş mesele i lehınc alınan k rar 
U erine İtalyanın ,ılt tler cemi)etin· 
den çekılmıyece ine d ır Cenevre) e 
cınnı)lcl elmı ur. 

lt l) il va lyetln in kit rına k <1 r 
zecri t d 1 lcrın t tbıkındenb rl mil
letler ceml)i etin ı ındı ı duru
munu d ha clddı bır t r da 
cdecektır. 

Asambleye seçilen yeni reis vekilleri 
vre, 24 (A A.) - Hltetlcr ce

mi) etı ı mblc i bu un topl narak nl· 
tı rci muavini 
:Me..:cud 51 re) n Fransa 49, 1ngH • 

tere 47, Yu oslavya 44, Kan d 39, So•ı· 

) etler birlı i 35 ve 1t lya 32 rey nlmıt
tır. A mbledc bulunm yan 1t ly le· 
hind ki hu tc'I: eceUh h rcketı derin bir 

tesir y ı mı ur. 

Radyo ancak sulh lehinde kullanılacak 
Cenevre. 24 (AA) - Rad)ionun n· 

cak ıulh lehındc ku1lanılm ıı içın bır 
mu~vele prOJC ı t n ım etmek li ere 

toptanan l:onf cntnı ç 1ı m ını bıttr • 
mış ve bu babta bır proje h url nuıtu. 

Bu projeye orc, radyo hiçbir v Kit 
mılletleraraıı anl şm: }a uy un bir 
tarıda lcull nıl mnz. Bir memlel etin 
yalnıı kendı h lkı ıçın ) pnc 1 neırı· 

) nt ılc harice t h is edılen ne rlyat 
ayrı )rı ı ) lenlır. il rıç için )iapıl n 
nctrl) atta mul vel yı im.z edecek bh 

devi tc k r r t hı ıklcrde bulunm k 
memnı dur. l>ahıt ıçin } apıtacak netrl· 
y ta ı;elınce bunl r eerb ıt olmakl be-

raber hnrb t hrık veya harbı int c 
edecek h rcketlere m hıyc -

B ~ı il ~• 1 ullinc . ..in in 'aziy ~ti . ·ar ıldı 
BrUkıel, 24 (A A.) - Belçika me· 

le umumi meclisinin kararı ter ine o· 
Jarak BrUkael fcdera yonu bir halk cep 
hesi kurulması lehinde karar vermı ur. 
Bu fcderaıy nu P r1amento ve V n 
Zel nd k bın inde iki m ısılı v r
dır ki onlar a Van Dcrveld ve Sp k· 

S n·J n dö Luz, 24 (AA.) - Nas· 
yon lııt tel ız: JlO tabıından bıldırlldı ı· 
ne güre, mlllı kuv tlcr bugUn Bllbao 
eephC$ınde bir çok yerleri işgal ctmı ter 
ve F. lbar'ın kapıl nıuı d yanmıılardır. 
Burada tidJctlı b r muharebe olması 

muhtcmeldır. Marksi t kuvvetlere sıl.ıh 
ve ceph ne yetııtırmek için içinde gece· 
1ı gUnd ı.lu çal n 1 panyanın en bU· 
yUk ııl b fabrıkalanndan bırı burada 

l 
bulunmaktadır. 

Dı er taraftan albay Yagne kolunun 
piıdarları Tol do kapılarında marksiıt· 

dır. Bund n dol yı kabinenin v ıyeti 

s rsılmıt bulunmakt dır. 

Münak lar ırasında birçok h tlb· 

ler hUk mete ııol cenah mUfrltlerlnın 

evlerinde }Dpılan ra~tırm 1 rd n do· 

layı tiddetl hucum etmi!lerdır. 

İ" .ti 1 t1i hir lıarb 
terle ço c ıddctlı bir muh rebcyc tutuş· 

muı bıılunmııkt dır. ŞımdUtc kdnr Al· 

k ı r'ın mU i fılerıne cruk tmaya mu· 

'I: aH k olan tn} yareler bug un b yan na

m Jer at rak kurtuluş1 nmn pek Y• kın 
oldu nu bıl:hrmi tır, 

Madrid'dc k munııt partisi lınlka be· 

) annam lcr dn ıtarak v ı) ctın çok ko· 
tU oldu unu ve bund n dol yı M dri
dc k rtı y pılacak bir taarru u dur
durmak ıçın h zırl nmak l ıım geldi· 
gini llildırmittır. 

zerindeki Makeda nıevkıının z:npt na 
burada lıUyUk bır ehemıyct vcrılmek .. 
tedir. Na yonali&tler, bur da bır ç ~ 
harb ganaimi ek gcçım11şlcrdır 

Evvelki gün Torrijos'u zaptetmı o
lan albay Ka tİJon'un kuvvetleri, m.. 
di Toledo'ya ncak 21 kılometre mc a .. 
fcde buhınmaktndır. 

Barselon, 24 (A. A ) - Alb y S tı• 

dino, hUkümct kuvvetlcrınin Hue a 
mıntakasında çok ilerlemiş ve K a d 1 
Fran es dındaki sevkuleey i nokt sını 
ve bir l nk ile bir ia~c lcafılcıinl de ele 
geçirmiş olduklarını bıldirmektedır. 

Jifü,Jc·ı· Mr ·n~iliz demir) o)uuu 
aldılar 

Londra, 24 (A.A) - "Crat Sonlıenı 
Sııcn rnlvay Kompany" nın bıldırdı ( .. 
ne öre, i çiler, bu ingıliz lrnmpany ıı· 
nın m:ılı ol. n dcmlryolunu uptetmlf.r 
lcrdir. Demiryolunun inciliz memuıla• 
rı hpıınya'yı terketmck mecburiyetinde 
k Jmı 1, rdır. Madrid'deki ingilız m ,.. 
lahatcu:ı:arı h diıeyi protesto etmiıtır. 

l ulanlonnn lıuh<'r 

Moskova, 24 (A. A.) - Yabancı ga• 
zetclerl, 200 ıovyet tayyaresinin B 
lon'a cetırıldi ıni ve 70 000 ru tUf "' 
nln Madrid'e geldi •i hakkında atman 
f ıiıt gazetesi ''Volkişer Beob hter .. 
tarafınd n ne rcdilen bır haberi naklco. 
mektedlrler. 

Tas IJ nsı, hiç bir esasa d yanmı)iaft 
bu mcnfı haberi yalanı m a ı 1 lııyct. 
lldir. 

INClLTERE'DE: 

n. ~ili, Mr imik Cf'J•lU' i knrn14 
ırn ııu i tcmhor 

~ 

Lond , 24 (A:. 

A) - ! 1 muha· 

) apıl n 

tenkid 

k 

Hia imik f'c•ıılH' i kurınnk için •• 
Londrn, 24 (AA.) - 1şçı lıJ rı Atli 

nın buHı ıhtnrl nn rıı men, ıcndıka· 
1 r umumi l ongr sı, tctlulderde \ ulun· 
m k ve ddnU te partının scnelık kona• 
ruınc lınlk cephesi te kılı hakkınc1 tek· 
lıClcrd bulunınnk U ere Fran a')a b r h• 
yetı ınurahh sa g nd rm ı k ı rl tıl"o 

mıştır. 

Dl r taraftan M dnd'de 

hlıkuınetı &ı)iaret eden ın ılı 

l.ondr 'y donmlıf ve h yet ı. ı ılab 

mb rgo unun Mndrıd 1ı kUmetı lehi· 
ne ol rak k ldırılın ıı içln ln ılı• ve 
franıız hukUmctlcrl ne dındc C'ller ndcıı 
geleni y p c ki nnı oylemı t rdır. 

il. Blutnn Atirc· c•nrlikıtli7.lnin tn 

hii) iil" ıliiı:n nıu kinulir? 
l..ondra, 24 (AA.) - "'l ıedun}on"lat 

umumi konıcyı ha k nlıfın aeçıtınlt o
l n B. B vın m tbu ta vctdı ı beyanat 
ıraıınd demıştır ki: "- Trcdilnyon'• 

J rın, a ve ) ahııd kı ıol olsun her çe· 
1 d dıktatörhlf gittı çc d ha k t suret• 
te du m n olcluklarını ını~ornm Dıkta• 
törlUklc ld re cdılen d vl ti rln artan 
kU tnhç sına gururları da bl e ıht r e• 
dıyor ki. dıkt t rlerın en nce imha ede• 
ceklcrı kurum ıcndıkallz:m olacaktır., 

• 



ULUS 

Orta mektep 

Muallimliği imtihanmr 
kazananlar 

Yeni mua 

Apatoı içinde orta mektep mual
limliği için Ankarada sözlü imtihana 
penlerden bir kısmının doğrucbn doğ_ 
ruya imtihanı kazanıp orta mektep mu

Almanyanın Balkanlarda hulul siyaseti 
Er:surum Erkek 

Okul•: 
İhsan Diyarbekir, • 

Kimil Bilecik, Jamil G 

lmliğine tayin edileceklerini haber 
rmiıtik. A grupuna ayrılan bu yeni 
uallimlerimizi ve tayin edildikleri yer

leri yazıyoruz: 

Son zamanlarda almanlar Balkanlara büyük bu ehemi;yet vermeğe bafladılar. Gefen htuiranda Dr. 
Şaht birkaç Balkan memleketini gezmqti. Bugünlerde Dr. Göbel• Y~n~i•.t~n'cla bulu'!"!'"· !fütün_ 
hu faaliyetlerin hangi makıadla yapıldığını Balkanlarda dolaıan bır ıngil~ muharnn aıogulaki 
yazgiyle üaha ,alqmaktadır. 

Manisa, Sadi Çoruh. 
Sabit Rize Fehmi ErzıırıJlll. 
Bilecik, Muhittin Çonıb.8 tahya, Mustafa Ağrr~ 
Turi.'Ut Kan, Bekir 'Gı~ 

TORKÇE MUALLİMLtôt - A· 

dapazardan Al.icdoi:ı Kocaeliye, Tekir

dağdan Hakim Trab.zona, Denizliden 

aciye Denizliye, Tekirdağdan f lhan 

2'ekirdağına, Samsundan Kemal Balı. 

re, Kemalpapdan Sabahaddin tz

tnfre, Sivastan Yusuf A :fanaya, Çorum-

4an Hüseyin Elazize, Ankaradan Cemi· 

le Ankaraya, Babkesirdc:n Mükerrem 

ahkcaire, Sivar.tan Galib Diyarbekire, 

kitehirden Fevziye Akhisara, Bursa
Mn Kemal Bursaya; 

MU ALLİMLtôt -

· ceden Şükrü Yozgada, Konyadan 

elihat Edimeye, Aydından Hasan İs.. 

ya, M:ılatyadan Tevfik Antebe, 

Çepneden Mehmed Edremide, Afyon

:dan Burhan Geliboluya, Seyhandan İs· 

1 Adanaya, Kastamoniden Şevki Ki· 

, Malazgirdden Remzi Muşa, Afyon-

4- İbrahim Manisaya, Erzurumdan 

ureddin Erzuruma, Develiden İbra.. 

irim Karamana, Heybeliden Mediha ls
tanbula, Malaty<ldan Muammer Sima

ft, Gümüşaneden Cemal Gümüşaneye, 

Ger.zeden Fevziye Niğdeye, Bayburd· 

dan Hakkı Edirneye; 

TARİH • COÖRAFY A MU AL. 

'LIMLlôl - Geliboludan Rafet Ada

arına, Sivtihisardan Abdullah Sima.. 

Edirneden Salih Edirneye, Üsküdar. 

Hadiye İstanbula, İatanbuldan Me· 

lıtanbula; 
en tayin edilmitlerdir. 

Mülkiye mektebinin 

nakli 
vekilimiz B. Saffet Arıkan 

ün öğleden sonra yanında tefti§ hey· 
reisi ve > üksek tedrisat umum mü
vekili B. Cevad olduğu halde iOfa
bitmek Uzere olan mül~iye mekte
e gitmiş ve vaziyeti mahallinde tet-

k ederek bazı emirler vennittir. 
Mektebin 15 birinciteşrine kadar An· 

ya nakledilebileceği umulmakta -

Kaloriferli- konforlu 

Kiralık Daire 
Yenişehir. Yugoslavya sefareti 

pnmda genit 7 odalı banyo mutbah, 
efia ve çamaşırhaneden ibaret kon
forlu kaloriferli, manurah bir da
ire kiralıktır. 

Avrıca garajı da vardır. 

Telefon: 22!i0 Havrl 

Tefrika! No: 65 

Man~ester Gardiyen gazetesinin Balkanlarda tetlcilrler ya .. 
pan bir muhabiri, Belgrad"dan gazetesine gönderdiği bir mek· 
tubta diyor lı.i: 

ltaly•, .,erefsiz Habeşistan barbı esnasında hava ve deniz 
kuvvetlerini göstenneğe gayret ederken alınanlar da bütün 
zeka ve tedbirlerini bir araya tophyarak ve fırsattan istifade 
ederek Balkanlarda ekonomik bir hulCil yapmak teşebbüsüne 
giriştiler. 

Bu işin ilk safhasında nasyonal sosyalist Almanya, Yu
goslavya ile Yunanistanm dostluğunu kazanmağa gayret et· 
ti. Fakat bu iki memleketin de politika ve ordu mahfillerin
de almanlara karşı lıüyük bir sempati bulunmasına rağmen 
bu teşebbüs ilk günlerde gayet ağır ve yavaş olarak ilerlemiş
tir. Bunun üzerine Berlindeki alman bilyUkleri, doktor Şaht'
ın politik bir temsilden evel ekonomik bir hulfıl lbımgeldi
ği hakkındaki teorisine kulak verdiler. Ecnebi kambiyoc;una 
sahih bulunmıyan Almanya, büsbütün yeni bir ekonomi si· 
yasası takibine mecbur bulunuyordu. 

1935 yılı başında Almanya bütün kuvvetiyle silııhlanma i!!i• 
ni tamaml:ım~ltla mc~gul buhınuvordu. Bu st\hada sanaviinin 
m htaç olduF,u ham m.,ıMeleri tedarik edebilmek kin alman
lar bir "planlı ekonomi'' Planwirtshaft hazırlam•c;larrh. Dıco~r
dan P'elecek ham mııdd,.ler. bu nlana göre Petirilerekti. E 1de 
kaınbiyo bulunm:-dığı irin bu ham maddeleri Amerı adan, 
İnl>'iltereden ve Fransadan getirmek mii ,kül ohvordu. Avıla 
500,000,000 l'T'ark tı•+an almıın <'hcı tir. r tinin e•1elr.e an,.ak ,,nz
de yirmisi devlet ihtivaı".:ıtı icin oluyor, P.'eri kalan kısımLuı 
hus• si en.ı:tstriye sarfediliyordu. Bugün bu vaziyet tamamiy
le aksinedir. 

Dış ticaretin yfr .. ~e ıı,.~enl ıi111hlanma islerine sarfedil
ınektedir. Fakat frönıterrlikleri malların kambiyo ile tediyesi
ne lüzum gösteren bircok yabancı memleketlerin Almanyava 
karşı ticaret yollan'tt kapa'Dalan, Almanyayı Balkan memle· 
ketlerinde ham maddeler aramağa sevketmiıtir. 

Balkan memleketlerinde bu tilrtil tediye mecburiyeti olma· 
dığı için Dr. Şaht'ın bu hesabı zekice bir buluş olmuştur. Kal· 
dı ki ziraat mahsulleri fiatlarmın düşmesinden dolayı Balkan 
memleketleri 1928 senesindenberl dehşetti bir ekonomi buh· 
ranı içindedirler. Bundan ba§ka Dr. Şaht, bu memlekctleıde 
henilz iıılnememiş bir takım kaynaklar bulunduğunu ve bun• 
lar işletilecek olursa gerek sulhta, gerek harbta alman endüs
trisini besliyeceğini bilmektedir. Dr. Şaht'ı bu planı yapmağa 
sevkeden iki imil vardır: Evvela, Batk~n memleketlerinin 
dostu olan Fra~anın zir":\t mahc;ulleri kcndisif'le yetişecek 
kadar çoktur. Sonra 1932 senesinde toplanan Strec;a konfe
ransının yavaı tesirleri de bunu tevlid etm;ştir. Fri'!'lsa. bu 
müttefik memleketleri ailahlandırmak hu•nsundıt kas;ısını 
onlara açık tuttulu müddetce Uzerlerinde bUvilk bir tuir sa-
11ını buıunuyotdu. Fakat l931 buhranı neticesinde fraMız 
bankaları para vermek hususunda ihtiyatkar olmağa mrcbur 
kalarak Fransa verdi i!i borçları kısınca bu nüfuz ve tesirin 
ameli kıymeti düşmeğe baslamıştır. 

1931 buhranı ve onun do~urduğu neticele borç veren 
memleketin değil, borç alanların vazivete hakim bı•'ıındı•kla
rrnı ö~retti. Fransa ise borc alan değil, borç veren bir millet
tir. Fransa bu memleketlerden ziraat m~lHmlleri ıatın ıtfamr
yor ve tesiri vavaş vavaş azahyordu. Tatbik edilen zecri ted
birler, Yu..,oslavya, Yunanistan ve Türkiyeden zirı1at mi'lıcoul
leri alan İtalvanın mii.s.teriJi~ine nihayet verince Dr. Şaht 
için vol, büsbütün acıtmış oluyordu. 

Balkanlardaki ziraat mahsıdlerinin en haşalrcısı ol;ın Al· 
manyaya karşı tercih gören bir tarife tatbik edilmesi Stresa, 
konferansında tavsiye edilmişti. Bu Stresa konferansının e
sasları üzerinde Roma'da İtalya, Avusturya ve Macaristan a
rasında yapılmış olan anlapnanrn macar ziraat mahsulleri fi· 
atlarını yükselttiği görüldii. Almanya, ltalyanın bu hareketi· 
ne. macıır ve yugoslav mahsullerine aynı fiatı vermekle ve fi. 
atları diinva pi~asasrndan yüzde otuz n;sbetinde yükseltmek
le mukabele ettı. Almanvanın buna imkan bulmasmın sırrı, 
~e~di memleketinde İŞ('.iliği ekpluvate etmetıindedir. Alman 
ı~ısi ~aftada 40 ve yahut 48 saat değil, 60 saat çalıpr ve dü
ıuk bir Ucret alır. 

Propa'!8ftda ıaveairı"e al.,1an is~isi ve aileleri birr.olc tatil 
gilnlrrinden istifade edemezler; fakat, basit bir düşUnüıle 
Dr .. Göbels"in sövlediklerine fo=!nıuak, bu savede en müşkUl 
h&dıselere mukavemet edecek bir durufT'da bulunduklarını sa
nırlar. ı~te alman. is.cisinin bu fazla ç.aı•,ması ıavesin"e Al
manva Balkan çıftçilerine yüzde otuz fazla ücreti tediyeye 
imkan bulmaktadıı. 

avcısı yapar; artık ömrün oldukça fillerin ve 
yabanı ayılann izlerinden seğirtir, durur
sun. Haydi çek arabayı! Ayıbdır bunlar! 

Küçük Tumai, bir tek kelime söylemek
s.iz!n, oradan kalkıp gitti: fakat bütün kede. 
rını ayaklanna bakarken Kala Nag"'a döktü. 
Çocuk, filin büyük sag- kulaaını evirip çevi-. k D nr en: 

O zaman, düz yollarda yürüyüp bütün bu 
~lanm unutacağız. 

- Belki de ... belki de adımı Petersen Sa
hib'e söylemişlerdir, kim bilir? diyordu, am· 
ma da büyük diken ha, şimdiye kadar böyle 
büyüğünü çıkarmamıştım. 

Fakat .oğlum, sen bu kirli Assamhlara 
sus olan işlere bumunu sokmamalısın. 

undan fena halde öfkeleniyorum. Kala 
ag benden başka kimsenin sözünü dinle
ediğ~ için_ ben onlann sokulduğu pusu ye
e gıtmege mecburum. Fakat o sadece 
güşçü bir fil~i.r ve ip bağlama işl~rine ka

~· ~~n !c~n ~n de - bir avcı gibi de
• hır f ılcı gıbı, hı.zmet edip aylık alan bir 
i gibi yerimde rahat rahat otururum. Tu
ailesinc mensub bir insana fil pusuların

fillerin kirli ayaklan altında yuvaı lan
k yakışır mı? Fena çocuk! Kötü çocuk! 
ğersiz oğu 1 ! Haydi git, Kala N ag'ı yıka; 
aklarına dikkat et ve ayaklarına diken 
tJmş mı. batmamış mı, ona bak. Yoksa Pe

en sahih seni vakalayıp yabatıi filler 
• 

Ondan sonra birkaç gün, filleri bir araya 
toplamakla ve yabanileı;ini ehlileşmiş iki fil 
arasında yürütmekle, aşağıya doğru yürütü
lecekleri sırada fazla zarar vermez bir hale 
gteirmeğe cahsmakla, cengelde kaybolan 
iplerle battaniyelerin hesabını tutmakla 
geçmişti. 

Petersen Sahih akıllı dişi fil Pudmini·nin 
sırtında gelmişti. O, artık mevsim nihayet 
bulmuş olduğu için bütün kampların hesabı
nı görüyordu. Bir ağacın altına konmuş bir 
masanın önünde oturan yerli bir katib, sürü
cülere ücretlerini veriyordu. Parasını alan 
herkes, harekete hazırlanmış olan sürüde 
bulunan filine gidiyor, biniyordu. Yakalayı-

Balkan çiftçisine btıtUn dünya piyasasmd3? yüzde. otuz 
fazla verilmesi onun aklını o kadar çalmııtır kı, başka bır dev
let, bir iç karıtıkhğını göze aldırmaksızın bu kanaati değif-
..tinneğe kalkışamaz. İşte Almanya böyl~likle muzaffer otmu,_ 
tur. Aynı zamanda birçok balkan memleketlerinin ölü ııenna
yeleri de alman bankasına yatırılmaktadır. Bu yazın ortala
rında muhtelif balkan memleketlerinin Berlin'de bulunan Ö• 
lü sermayeleri ,u mikdarda idi: 

MEMLEKETLER RAYHSMARX 
Yunanistan 
Yugoslavya 
Romanya 
Bulyaristan 

JZ,400,000 
21,000,000 
18.000,000 
10.000,000 

Türkiye alman mallarının (bilhassa fabrika makinalan) 
miıı.terisi olduğundan Berlin'de ölU sermaye biriktirmemiştir. 

Muhtelif Balkan devletleri, bu i'lü sermayelerden dolayı 
sızlanmağa ba-:ladıkları zaman Dr. Şaht oralara phıi birer ziya
ret yan<'rak dcmi.,ti ki: 

-Cok mıiteessifim ki mem1e1C(>fimtf-'ri ecnebi nar11s1 ı-azi
yeti, bizim bu p1raları altm veya ecnebi p~rasiyle ödememi
zr. miis~ıde etmivor. Onrrn için bunların alman mallariyle ö-
denMesine müsaade enini"Jt. • 

Onun haziran avmda Balkı-n pavıt:ıhtlarına yantıih ziva
retlerdeki maksad, bu sermayeleri likide etmek ve B;ıJ'·:m1ar
da alman il racatına yeni pa7.ar1ar hulrn<\ktr. Fakat Balkan 
memleketleri ne satın alabilirlerdi? A labileC"eklerl fabrika 
m alzemesi, aletler, ziraat makinıılarr, fotoğraf makinalarr ve 
J!:ÖZHik camları. asprin ve sair iH\rlar m:ıhdud bir mikdaraa 
bulunuyordu. Fakir yugoslav köylüsü ile vunan çiftçisi bu 
makinalann hakkm~an f{elecek bir halde değillerdi. O halde bu 
memlel<etin devamlı surette muhtaç olduğu bir m:ıdde vardı 
ki, o da silahlanma işi için lüzumlu olan maddelerdi: 

Yunanistanrn 32,000.000 mıtrklık sermayes:nden 22,000,000 u 
silah siparişi ile ödeniyor; Yul>'oslavyanm Karaguyevaç ter· 
sı-nesi asrt bir hale getirilecek, Bosna'dı-ld Zenica demirhane
ai, ilerde harb endüstrisi için ham madde yeti,tirebilecek bir 
demir ve çelik fabrikası haline kona,.~k•rr. Bu1'8riıtanm 
10.000 000 markınm mühim bir kısmı da barb malzemesiyle 
ödenivor. 

Almanvanm bu memlek,.ttl!n satın aldtğı m· ~dı-1er. lli7~11m
•ttz seylerdir. Son iki sene içinde Almanya Tiirkive-len fın
dık, Yunanistandan tiziim satm a1mrştır. General Göring ta· 
rafrnrlan tereyağınrn bite menedildi~ alman l('lf'rasmda bu 
kabil c;'reıo:ler pek yer bulamaz. Bunlar hiitlin dünya piv •a
aından yüzde otuz yübeğine alrndrğr halde daha dil§ük fiat
Jarla Rotterdam ve Londraya aatılmr~. bu auretle Almanya· 
nın lcliriıı« anl~aaı ırapmadığr_memleketlerdcn ham madde 
atma ına yarıyacak kambiyo haline getirilmiştir. Türkiye '\e 
Yunanistan aradaki k1iring sistemine göre amerikan bakırı ve 
Bıezilya kauçuğu almışlardır ki bunların altınla ödenmesi 11-
zımgclmektedir. Aradaki yiizde 30-35 yüksek fark. alman iş
çisinin fazla çalı§masiyle telafi edilmektedir. 

Şaht projesinin bir başka hedefi de bu memleketlerdeki 
ham r adde mikdarını artırmaktır. Mesela Bulgaristan ve :Vu
goslavya'daki bakır ve c:inko madenleri inki!3'1f etmemiş bir 
haldedir. Niçin bunları işletip pahalı k?.mbiyo yerine ktiring 
mucibince bun ladan istifade edilmemeli? Böylece alman ais
temi yüriimektedir. Bulgar maliyesinde yüksek bir mevki ııa
hibi olan bir adam, yüksek fiat veren bir müşteriye hürmet 
göstermenin esas olduğunu sövlemi<;tir. Hakikatte a1manl~rın 
aattıkları endüstri malzemesi de yüzde 10, 12 nisbetinde dün
ya piyasasından yüksektir. Fakat buna sağlam bir pazarın ha
tırı ic;in göz yumulabilir. 

Almanya, bu memleketlerde yaptığı umumt kontratlarda 
herhıtn~ bir rakibinden fazla fiatlan kırmak emelindedir. 
Aradaki para farkı milli ihracata yardım sandığı tarafından 
tediye olunmaktadır. z 

Aynı zamanda. Balkan memleketleri. hatti almanlılra kar· 
ıı fazla sempati besliyen Yunanistan ve Bulgaristan bile bü
tün bu tedbirlerin buhran senelerine mahsus muvakkat şeyler 
olduğunu kabul etmekte. bu sistemin devamlı bir sistem ola
mıyılcağmı anlamakta ve bilmektedirler. Bu sebeble eski müş
terilerini kaybetmek istemiyorlar. 

Ne olursa olsun. almanların Balkanlarda.ki bu hulfıl siya
setleri, Büyük Britanya ile eskiden tesis edilmiş sağlam usul
lerle ticaret yapmakta olan di;;er milletlerin l?Ö'~iinden kaçma
ması icab edecek derecede ciddi ve ehemiyctlidir. 

zurum, Ahmet Dündar 
Van. 

Edirne Erkek Oğrenı:' 
Ahmet Zağralı Aydııı. 

tareti, Nizamettin Afyon:,._. 
ne, Zafer Kars, Hakkı .,.-. 
Mehmet Zonguldak, t}lllll 
Reşat Ergene Ağrr, ll•-sıoJ 
Erzurum, Necati Aydın. 
Erzurum, Hakkı Antalya. 
Sami Tekirdağ, Tahir ffl 1tCJO 
nakkale, Abdullah Ergene 
Behçet Kırklareli. 11asa:,,Jllll 
dirne, Süleyman Aydın. ri 
air, lz:r.et Erzurum, Bah ~ 
Ferhat Afyon, Havari Gi 
Çoruh, Receb Çanakkale. 
resun, Behlül Denizli, )le 
İhsan Denizli, Mustafa JdSfı 
nizli, Cahit Kayseri, suJe ~ 
Yakub Rize, Ali Haydar 
lettin Manisa, Hayri suna. 
nisa. 

cılar, avcılar, döğücüler, ve bu pusu yerinin 
esaslı adamları, arkada Petersen Sahib'e aid 
olan fillerin üzerinde oturuyor, yahut silah
larına dayanarak, parasını alıp giden siirü
cülerle ve y~bani fillerin sıradan çıkıp ka
çışlariyle et1'leniyorlardı. 

mai yerlere kadar iğildi. 

Büyük Tumai, arkasında küçük Tumai 
olduğu halde katibden parasını almağa git
tiği zaman baş avcı Maçua Apna bir dostu
na usul bir sesle şunlan söyledi. 

- Fil işleriyle uğraşanlar arasında iyi 
bir cevher olan bu çocuk da gidiyor. Bu cen
gel horozunu ovalarda sürtmeğe göndermek 
ne yazık! 

Petersen Sahih, yaşıyan mahluklar ara
sında en sessizi olan yabani fillere kulak ve
re vere kuvvetlenmiş olan kulaklariyle etra
fı dinliyordu. Pudmini'nin sırtında uzandığı 
yerden dönerek dedi ki : 

- Bu ne? Ben ovada fil sürenler arasın· 
da ölü bir fili bile ipe vuracak akılda kimse 
bulunduğunu bilmiyorum. 

- Bu bir adam değildir; bir çocuktur. 
Bi.z, küçük filleri analarından ayırmak için 
uğraşırken o Barmao'nun üzerine ip attı. 

Maçua Appa küçük Tumai'yi gösterdi; 
Petersen Sahih ona baktı ve küçük Tu-

Petersen Sahih: _ --•11 
- İp attı ha. dedi. ayol o toP" _ _. _ _ 

daha küçük. Nedir senin adın 
çük? 

Kücük Tumai söz sövtemel! 
du. Fakat Tumai'nin yaptığı bil' 
la Nag oğlanı hortumiyle tut_!~!:.1'1 
mini'nin alnına ve Petersen ~'~ 
kadar kaldırdı. Küçük Tumai ~ 
zünü kapadı. Çünkü o da he~. ç 
Hele fil bahsinin dışında bütüJJ 
dar sıkılgandı. 

Petersen Sahih, bıvık aıtırıd"l 
- O, dedi, niçin filine bu eti.~ 

tin? Bu, yeşil ba~:ık1aı· kunısuı: .. y-. 
ra konulduiht zaman onları kO,. 
mek icin mi? 

Kür.ilk Tumai: --~ 
- Hayır. voksullarm kortl1»"~ "'"' 

lan değil. dedi, vavunlan... ,fd 
Cocuğun bu sözü üzerine etr el' 

lar kahkahavı bastılar. Qnt!?1111 
cukl~en fillerine bu hüneri öğr ~ 

Kücük Tumai, bu srrad-ı Y ,.t 
yak yukarda bulunuvordu. FaJt. 
yerin dibine geçmeyi ne kadat ı 
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(Bep I. lnel ayfab) 
hattm prbr - bu laat dPl14Hr0 

ltınnell mıntabıındaı 
larlr&yUn bet kilometre prbdldan 

•imalinden, Yerllıu cenubun
lbrice bumu garbmdan Tusla ,e
hdar lmtldad eden battm • cllbl1 • 

ttba. 
lluınaradalri Marmara Plfa u-aı. 

ilk, A9'ar n clYanndaki ~ • 
trupu lle Bozca on tmros ölan 
~ Tı.,.an ada!art cruPll-

Karadenlz boğ .. 
Anadolu mrntakamıda Sem bul'llU 

inden vani g z tanklarının bu1UD
lu Yerin hemen timal kenarından. 
flkulaJı tımali. AH Bahadır k&yU 

41ahiı • Karaburun - dahli • 1ıattrnm 
br. 

Rumeli mıntakasrnda: yeni ınahal
ın hemen pmal 1renanndaa Zeked
kavu, Kıaırkaya hattıdır • bu 11.t 
ildir. 

Çanakkale •e Gelibolu kasabaJ•rrn
i •hil srhly ıeı:tcll una ballı ta
f uzhanelerin kendi hulUll lakelesl 
bu tahaffu hsnelere ıtden yol. ye 

dolu kav ında Manu&ır •l•rn
llhil ııhiye teıld1Atma "9llı ta; 

Batbeı'-- -
SURiYE E 

adı 
• ltudUı - Pil.- llldl8Uiftln pbu~ 

u;tanberi Z6U ... " 141 700 
'99kiı edllmi9tlr. OeJDJeria _,... 

T .... ,.ıa 
__ .. ._1 Troft harabeleri lçlıl P. 
~-· Jbapret 1mWaım temia edecek JO 

..nakil çuıldr.ale • Sarıçal • Troft 
•- -n-.an.na ft lıu 
yoludur. Ziyaretler •---
yoldan tem1D edilecektir• esmr..._ 

M bklara siren ~url rm ıf· 
bu: ye aerelde mllnferid yeyı 

de çteml bir halele siyaıetlerin icrası i· 
mil lcab eden JOlun" lıketenin elye'ftD 
ç n -'bi Sedd n.
kullanılmlkta oldufu 11• • 

bir ınenrhkl&n için Secklw:= 
lesi, Anafarta " .!;W:utaohl lalle
rr lsla JDJya lsb .,_ .. ~ .-rlakls• 
Jf'li Uc bl iücle,__ .... ~ 

E 
8 1gün saat on be§te 

Ankaraya geliyor 
(Bafl I bld ıqla4•) 

............. n'tt ......... 

.... - ....... modera ···•rla 
MI:••-· Ym meltcbte UOO ,_. ... '* ............ _..... wıplerial 
11 sr'rn'= isia• • ..,_ mn-
c ... tp-. 

bir tarihi 
ilk lwblye. 1131 cle ,.m 105 -

enel Oüldarda Topclqıncla (Humlma· 

Jaane n mUhendlsbane) adiyle açılmıt

tır. Buraya talebe. ha&eki boatang oca
lmdlia ......... ı... ......... 
ra ha mektelı6 lıap9tattr· 

Gene 11Sl ele HahcM41...S. ( ... 
hendieh11Mıi IUltaal) yaptınbmt " lıw 
dörcltlncG .,. efradmdu Selimi,. Jatla-
anda abyan bölukleri tetkil olmuDUfUI'• 

Gene bu aıralarda AYl'Upa " ....,._ 
din ct&ıen miralay Namık adında bir ıat 
la Jlllflı Ahmed Fcvd ..art bir mek· 
teb tesisine ...... edilmlflerdir ( ı 834) 

... latlar llaçb mı umr tamir et

tlrmiflet, Am1padua den lletkri" .... ~.~· 
~~-· ........... « ...... --......... ......,. ., ... "". 
_..,. n thU ..... ol• ıtJll' 

ULUS 

Takımımız Lenin- Danzig m sel~-· taz len ·yor u 
grad muhteUtine • • r l..eııııı~ .. ~ .. -

7. O yen . ..,· ı&-• 
( S. 1. IDCl •7fatla) 

ca atmü auredyle ikim ba'almlar· Lt
lllnpadldana mgJaıbil ........ ., 

............. ~ Wrtala 
ellae deldi. Hüemla ..... ,......,. 
~ fma bir wrufla ...... a&ı
tdar. Umumiyet ld1ıerl1ı. IJd tlllam • 
S..- tınulD ar. Bu mada imle l
atlncle Wr~lıııdW9-
~ 14 inci dakfbcle Wde
d pDerlal Jlpblar. Bu co1la ....... 
... bir w w.•Uscu dalrlka dalla pçiri
,.,...... Yaptılnms alanı Leniqndblar 
11 clsPi dıpnda hadh bir IUntte .... 
durdular· Çektilimis fani llale lltDD
dm puyor. Gene bir blcumda leh'riM 
olan llornerden ı.tifade edemi,_.... 

tık dcYR ba turttle 1 • O .,..._.. 

lıltl,or. 

lldnct dene uat 17 " ele blf1adL 
Tılmmmıada ufak blr de i klik aere
Hlyor Sa lç Saidln yerine lluhtqem 
pçmit. daha Uk dakikalarda Snanetll 
ala8ler yapma • ba 1adı1r. Oyaa l1er e
.,.. hllrlmiyetimb barls bir ,.ldl aJ. 
•la ba 1 dı. Fakat nedce yermiyor. 
1ı11-..cH tutlarmua kalenla 1at1ndea 
" yani nndan cidiyor. Sıla bit blctl
mumu da kalenin &ı nde le kl 11ln 
topa lana1ma nftnen netlcesb bh
yor B raberl 1 temin edemed k Le• 
nlnpdda1rl ba oyunumu ela 1 .. -ı
IOb yetirnlale netlcelendL 

Eakrim ınllubakatan Jll11l ıı ele 
aGreı mUubablan ela ıece 20.SO da ya

pılac:alrtır Bunlann netlcelerW il.,. 
JQlde yapılacak blalklet 1anf1 aedce
li1le beraber 26 e,161 ..- .... ele 
LniqNcl raclyoeaadaa ~. 

Lenlnpad. H (A. A ) - Tlrk .,_ 

heyeti Le.....,._ '-1aa =• Leala
pd IOYJft lkbad blpam a. lnnoY, 
drt itleri komiaerlıli mUaıHlslli Vıns
tea, .,- kur-1an mUıiatMi!I ve ., .. 

Gar ..... *'"..,,..~, .. 
........... ................. ebt 
..uu ...,..Wau ~ &cw,et ıpor· 
etdan tlrk ..,,... Wbt1er Yemait-
1er41r 

Ankara bö1geii güreş 

ajanlıiından · 
23 çarfMDba dDI ..,._. hakem 

.... l9n ,.,., ... ..,.....,. tnelce 

·-eclDen ............. il Camarte-
a .... IMl ll • WIP Wa?moa seı.. 
leri rica .... 

Ankara bölcesi bisiklet 

ajanhiınd&D : .... ~ ..... k---
• ,.. .~ ...... o ..... ........ .... . 

a7 puar .... ,.,.ıacaır ilk yarıp 
lfalrÜ e.teulsk' lllt •ldade AklcöprU 
..ut ........... ,.... bam .... 
...,.. ........ daı 

tlriik ~lar ortadan 

Tllılld"- .l-IMll ~ '"'•••• 
' ... T Oda Wlrt • ................ 

Ceanaw,.24 (A.A.) - JIUletler C1e 
ml,.tl ..... .-.-Ull Lelpslı ... 
..... knaYulrilnlln Dlllaalıl slyaretl .. 
namda sdran llldl•ala balll "'8 ı... 
hlltmlla Abilu,a _.... Japdlm 11-
rOfmelen dair PoloD,a dlf blkuhp 
am blr raporunu nttretmektıadlr. 

Raporda. her lki hOldlmetla ... .ıı 

noktalarda mutabık bulunduldan n 24 
'-'sda Berllncle bu bapta birer ... 

ta ftdtlldllf b'clecH1mıktedll'. 
Polon,. htlklmetl ...... DOtalllo-

na teadlinl " ba npora Polon,....a 
Dannıde normal ftalyed cltftlft tttlı
mek için aarfetdll pyretlerlD millet
ler cemiyeti ula tanfmdan bir delil 

olarak kırtılanacafı Umidlnl bbar .,. 
lemelrttdir. 

Asamble 
(Bap 1. lacf a,IMa) 

Elıuat&r. A~ K.cadatan " 
Arnavutluk.. 

Altı millet, mUltenldf blmftlrı 
Bul rietan. Pan-. Siyam. Veu

della. fmçre" Porte..._ 
Asam lenin ceı...ı. Mit 10.JO da 

be lamı w 45 dakika cle..a etmlp. 
Habef deleplerlnin hepsi hanr a.. 

lunu orlarclr, ya u Necati JOlml. 
B. Polltla. ala alarak eallhfyetler 

komite l in karanaı okuına9tur. Bunan 
Userine Ubq murahhaı1armdan blrl 
bir 1r1 61• •llbl,.eler lrGmltalaa 
tıqek1dlr etmlttir. 

B. llotta. Habethtanta bball me
eeltllnln daha dyade bir .....ı ant11llll 
oldu~ bt1an •tmlt " t&Jle ....... 
tlr: 

.. _ Komleenln .... ..,. Le llq .. 
ftlllft& ba• ... ltlDlk projetlal ...... 
mekle akıllıca hareket etmlt oldutuna 
lrnilm. Pabt Habqlltln murahbala
rm1a ..W.iyetlerlnln ......,1,.tl ... 
eeteal bakidir. Ve blr takım ebeml)'9tll 
liyaıt ıvakibl oltıcalrtll'. Ba •btbeen 
dolayı lıviçre, mUıtenlrif kalacaktır. 

Sal hiyctlcrl tetkik kouütcıi. rctıt 
a. "hıllla. a. lıtoıtar ~ .... .,. ............ 
................ 11 .... .., .... 
~ ........... lıaealralDle .. 
tealUll bir llanr Ymnlt buhmdue-
Ulw etmlfdr. 

Aumble bu •bah ıaat onda yeni
den toplanacaktır. 

Londra. 24 (A. A.) - Siy 1 ...... 
llldler, Ccnuredt habtf mur h--.. 
am mlleltler cemiyeti • ' .. tlacle 
bulunmaları için •erllnlt .._ bımıa 
Lobmo konferawme toplllWllU 
bl lınel hnlrlnm la~ olclulu w 
çGnkU bu bnna adlUlralr surette t. 
ta!yuın lltialılfma Mtlceleacllncell 

•8flaeellnde ~-
...,....., ltaı,...a lılUletlv ce-

ml1etlnl bltblda ıerketmnl Datlmall 
• •nud olduiuna blldlrmtktedlrlft 
HerMldıt ttaı,_. ~ mlm111IL. 
1er1 C-ntdt wı_..._ .ınett..,.. ..........,. ............. 
edecektir 

Btrlln blJIGlllltl. .... , ........... 
sine llenlls lllt bir cnab ftrmemiftlr. 
B H ti a. barelretin~ B lblOllaln 
banketi at oı.catam llmadllJteft aon
n ta n ecltcell -lllDIMktldn . 

'" ..ıo..at almakta olan müfll. 
ler lapJtenDln ,....,.,. ... - ...... 
oldat- ................... ,_. ••• 
n111181d1 olarak prM Amapa71 lld 
...... blr ........... alt4ı teldlfbidl 
W\lft' 1°'1 oldutuu ~Ar
la 

lapkeN ..... dJ&.S. baftlarda ol-
cha ...... 11aral... ......... .tlcada 
ptitllmetl tekllflad• IMahı ...... ı. 
pu. ıekllfL ,..Sa taanır.tln n mlls.t· 
lcr temlyetl koallylaia ""'811 blr U.. 
ru l8erlDI ,..,.ı-= 11~11 

.......... ..ıaftllerl. ha teldlntr· 
... ....., ............. blaea Uldaa 
.. ,.. -bedir. Onkt Alama,.. c...... uak tr.a-11 
.... ıkttdlr. 

v..,.. .. (A.A.) - l)ap~ ,... ........ ...,. ........... ,..... .............................. 
*· ....................... 94' 
..... ,... mdalJftl ....., tclri blltlll 
alma ..,.,._ ....,.. edlhiıdt ole 
......................... 11111 
...... braıDamillriae ..,..._... 
drr 

lılahkemenln ... n. il tıemnaua ... 
rUaU bramlmenla '41otruclla do 
- .__ ttcala qledlllal Wclle .. 
den mahalifter nıs ·• fnlraJlde .... ... .,...,.. ... 

y .. mahn.... t>an..tı ~ 
partlalnla ,...t ecHlmnlM kıttı ko
mGnlatlırin llded Plenlkoftkl ta '• 
dua ftlna ı.uıaa nlracull ela re:ldetıt 
mlftlr. 

n1edne karta 
bir llaldecllr. 

Ba mahfidft ..... manlllM'! ... 
am Milletler ~ ı• Altatne ... ............... , .. ,,...... 
•ırllll lllJJedP ı.aq. CIMVI ıllW 
pbJmaJa " ........... mille ı·--
Wr lfSd ... ,. .......... k ...... 
..,...., bnnm •llftlımlrecellnl 
Wlcllnaekeecllrler. 

8. F.dea. rln .ırmc 
iele...U ml! 

Londra. 24 (A.A.) - ffabet del .. 
plJOllunun milletı. ..a,.e1ae W.. 
ııu • ...._ ......... ılft&lle
Jerı. frMtUW lftUıda oeı.,.a 
...... • .... 0.,11 Telpd .... .... ........................... 
............. 0......11111,... ............................... .............. , ........ ... ....... _. ......... .......... ......... 

Lo1Mtn. 14 '( A ) .... lıfnw 
Olrdlyu putell tl,or ki: .. Loaclra 
mahfilleri Cenenedl ....__ren _. 
lap betler konferanuna alcl p'llnaa 

ttımuına maal ollcal• ,.... 
._..,.. c;tütl ltal,a lftllllp , ... 

.... ............. , ... flldl 
••llltlnnll ,....ıi cirlflDtfe m. 
ftl'llMll de lhtlam Mlllndedlr h1rM 
f'll'I emin olmabc1ar ki. lnpltıere t..ı. 
yum konfennaa ltdnkini temi" ~ 
en afak fedulrb&a bile na oıau, .. 
cütıı 
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~~~~~:r.i!~~~1!~!~~:~!~: .. aıaı ~ ... I 
mıntlan su kulesi ve hazinesi çıkarılmak suretiyle keşif bedeli 
(65244) lira (33) kur:.ış oJmak üzere yeniden kapalı zarf usuliyle ek· 

ANKARA LEVAZIM AMtRLlGt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 

ııı ASKERi FABRiKALAR ÔMNU~ 
SATIN ALMA KOMISYO 

200 TON ŞİLİ KOIIERC~ 
ailtmeye konulmuştur. -z 
. ~ - Borular getirildiğinde ve her kısım yapıldığında tutar be· 
deh peiİn verilecektir. İnsaatın ikmal müddeti müteahhit lehine bir 
senedir. Daha evvel yapıl;;,ası kabüldür. 2 

3 - Muvakkat teminat mikdarı (4512) liradır. 
Yapılacak teklifler 28.9-936 pzartesi günü saat ıs e tiadar Bele· 

lliye Encümenine verilmiı olacaktır .. 
4 - Eksiltme şartnamesi istiyenlere parasız gönderilecektir, 

(1174) • 2--4544 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - 16-IX-1936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmuş olan 35022 lira 37 kurut ke§if bedelli 
Bitlis atelye inşaatı, eksiltme günü istekli çıkmadığından yeniden 
'kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8-X-936 tarihine rastlıyan perşembe gUnU saat ıs 
Cie Kabataşda Levazım ve mlibayaat şubesindeki alım komisyonun· 
<ta yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az 3 gün evci İnhisarlar İnşaat şul>e

slne gelerek bu gibi işleri muvaffakıyetle yaptıklarına dair resmt 
vesaik getirdikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

5 - İhale evrakı 175 kuruş mukabilinde İstanbulda İnhisarlar 
inı;.aat şubesinden ve Ankara, Bitlis Başmüdürlüklerinden alına
bilir. 

6 - Teklif kapalı zarfları en geç ihale günü tam saat 14 de ka· 
aar yukarda adı geçen alım komisyon reisliğine makbuz: mukabi-
linde verilmiş olmalıdır. (1488) 2--4543 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARI 

BlLlT 
. ı - Hepsine biçilen ederi 13.350 lira olan 3.300.000 tane macıeni 
düğme, 1.000.000 tane küçük ve 200.000 tane büyük kapsülle 100.000 
tane küçük tok.a kapalı zarfla eksi.itmeye konulmuştur. 

2 - İhalesı 3.1?.1936 cumartesı günü saat ıı dedir. 
3 - Şartnamesı parasız olarak Ko. dan alınır Ve örnekleri her-

giln Ko. da görülebilir. ' 
4 - İlk teminat 1001 lira 25 kuruştur. 
5 - f stekliler kanuni teminat ve 2490 sayılı k'anunun 2 ve 3 cil 

maddelerinde yazılı belge!erle birlikte teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden en az bir saat evet M. M. V. Satın alma Ko. na vermeleri. 

(955) 2-4430 
BİLİT 

1 - Her birine biçilen ederi 750 kuruş olan 18.000 :23.000 tane 
battaniye kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 865 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun 2 ve 3 cil maddelerinde 
yazılı belgeleri 9775 liralık ilk teminatları ile teklif mektuplarını 
ihale günü olan 6. 10.936 günü saat 11 den en az bir saat evel M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (956) 2--4440 

BİLİT 
1 - 185 kilo aleminyum saç levha ile 105 kilo aleminyum perçin 

çivi açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin ediJen bedeli 772 lira olup ilk inanç parası 57 lira 

90 kuruştur. 
3 - İhale gilnü 28-9-936 pazartesi günü saat 11 de dir. 
4 .- E~silt1?1eye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

del.erınde ıstenılen belgeleriyle ihale gUn ve saatinde M. M. Veka· 
leh satın alma komisyonuna varmaları. (807) Z--4225 

........ BtLtT 
M. M. V . Emakin inşaat şubesinde münhal bulunan bir mtlh~-:ı·. 

disliğe ~ühendistik diplomasını haiz bir mühendis alınacaktır. En 
son verılecek ma.ış 300 liradır. Talipler şeraitini öğrenmt:I: ve faz]a 
maJUmat almak i~in her gün M. M. V. inşaat şubesine müracaat 
edebilirler. (920) 2--4389 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 5715 lira olan 325.000 metre beyaz ve 

175.000 metre siyah ip kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 3 T. Evvel 936 cumartesi günü saat 12 dedir. 
3 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen· 

ler her gün Ko. na uğrıyabilirler. 
4 - İlk teminat 428 lira 65 kuruştur. 
5 - EksiJtmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplnrmı ihale saatinden en az bir saat eve! M. M. V. Satın alma 
Ko. na vermeleri. (953) 2--4428 

BlLtT 
1 -.Behe: çiftine biçilen ederi 75 kuruş olan 4500 çift mahmuz 

açık eksıltme ıle satın alınacaktır 
2 - Eksiltmes~ ~.10.1936 paz~r~esi günli saat 11 dedir. 

1 
: - .. Şartnamesını parasız almak ve örneklerini görmek istiyen

er ergun Ko. na uğrayabilirler. 
4 - İlk teminat 253 lira 15 kuruştur. 
5
2

- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 1:anıt 
nun ve 3 .. d . K • 
tında M cu ma delerınde yazılı belgelerle eksiltme gün ve saa-

• M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları (954) 2-4429 

BİLİT 
Nakliye .. deposunda 19, süvari deposunda 50 ve topçu deposunda 

16 kalem kohne eşya ve malzeme satılacaktır. 
!::Tahmin .. b:deli (362) lira 14 kuruştur. Satış günü 1-10.9-936 

per en:be .~unu saat 10 dadır. İstekliler mezkur köhne esya ve mal
zemeyı gormek isteyen Akköprüde Depolar kamutanİığına mü
racaat ve .satışa gireceklerin belli gün ve saatinde M. M. V. satın 
alma komısyonuna gelmeleri. (1060) 2-4560 

BİLİT 
1. - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine biÇii~~· 

eden 300 kuruş olan on dokuz bin beş yüz metre haki elbiselik şa
yak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

~ - İtalesi ~2 birinci teşrin 936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
- lk temınatr 417 5 liradır. 

1 
~ - ~artnamesi 293 kuruşa almak ve örneğini göremk isteyen-

er er gun ~o. na uğrayabilirler. 
5 - Ek~ılt~eye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nu:ı 2 ve ~huncu meddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
~1 • arını 1 ale s.aatinden en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 

o. na vermelerı. {1035) 2--4552 

BlLtT 
Laboratuv.ar ala~ ve edavatı: 14 kalem laboratuvar alat ve ede. 

vatı açık eksıltme ıle alınacaktır. 

Hepsi~in tutarı ( 4898) liradır. Evsaf ve şartnamesini göremk 
ve almak ı.steyenler komisyonumuza gelsinler. 

İhalesı ;0-11.93~ salı gün~ saat 11 dedir. İlk teminatı (367) lira 
(35) kuruş.ur. Eksıltmeye g~receklerden alakası olanlar 2490 sa
Y~.ıı kanunu.o 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle eksiltmo 
gun ve vaktınde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler~ 

(1059) 2-4559 

Garnizon erlerinin ve harbiye talebelerinin ihtiyacına sarfedilmek 
üzere 9000 kilo domates salçası 26 eylül 936 cumartesi günü saat on 
birde açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Tutarı 2700 lira olup teminatı muvakkatesi 202 lira 50 ku
nıştur. 

3 - Şartnamesi komisyonumuzda hergün parasız görülür. 
4 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üııcü maddelerinde· 

ki vesika ve teminatı muvakkate makbuzlarile eksiltmenin yapılaca
ğı Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri 

(826) 2~4237 

BİLİT 
33800 kilo sade yağı satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 27040 

liradır. Şartnamesi Bursa satın alma komisyonundadır. Eksiltme 28. 
9.936 pazartesi günü saat on altıda Bursada askeri satın alma komis
yonunda olacaktır .Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. Muvakkat temi· 
natı 2028 liradır. Teklif mektuplan 28.9.936 pazartesi günü saat on 
beşe kadar satın alma komisyonuna verilmiı olacaktır. (825) 2-4236 

İLAN 
ı - Garniıon dahilindeki kıta ve müessese erlerinin ihtiyacına 

sarfedilmek üzere 57000 kilo kuru soğan 28 "ylüJ 936 tarihine müsa· 
dif' pazartesi günü saat onbeşte açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Tutarı 2850 lira olup teminatı muvakkatesi 213 lira 75 
kuruştur • 

3 - İsteklilerin teminatı muvakkate makbuzları ile belli gün 
ve saatte Ankara Jevaı.ım amirliği &atın alma komisyonuna geleme
leri. 

4 - Şartname mezkur komisyonda her gün parasız görülür. 
(829) Z--4250 
İLAN 

1 - 20 tüm ihtiyacı için kapah zarfla 61500 kilo pirinç satın 
alınacaktır. 

2 - Pirincin beher kilosuna 25 kuruş fiat biçilmiştir. Tutarı 
15375 liradır. 

3 - İhalesi 4-10-936 çarşamba günü saat 15 de Çanakkale tümen 
satın aJma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 
1154 lira ve ihale kanununun 2. 3. üne.Ü maddelerindeki vesika ile 
komisyona müracaat etmeleri. (799) 2-4362 
........ İLAN 

ı - Garnizon dahilindeki kıt"a ve müessese erlerinin ihtiyaç· 
larına sarf edilmek üzere 95000 kilo patetes 2-10-936 tarihine müsa· 
df cuma günü saat onbeşte kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Tutarı 6650 lira olup teminatı muvakkatesi 498 lira 75 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi münakasanrn yapılacağı Ankara levazım amir. 
liği satın alma komisyonunda her gün görülür, 

4 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2,3 üncü maddelerinde
ki vesikalarla teklif mektublarrnı ve teminatı muvakkate makbuz
larını havi zarflarını kanuni şekilde tanzim ederek münakasanın 
yapılacağı beUi saatten bir saat evvel komisyonumuza vermeleri 

(942) 2-4404 
İLAN 

1 - Tümenin Erzincan garnizonunda bulunan kıtaat ve mües· 
sesat eratmın senelik ihtiyacı olan 22200 kilo sade yağma ihale gü
nünda kapalı zarf ile eksiltmesine talip çıkmadığından 2490 sayılı 
kanunun 40. mcı maddesi mucibince pazrhğa çevrilmiştir. 

2 - Muhammen bedeli 155-W liradır. 
3 - Yüzde yedi buçuk ilk teminatı bin yüz altmış beş lira elli 

kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün Erzincan tümen sa 

tın aJma komisyonunda parasız olup görebilirler. 
5 - Pazarlıkla ihalesi 2sl. teşrin 936 cuma günü saat 11 de Er

zincanda tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
(925) 2--4393 

İLAN 
Tümen birlikleri için 25250 kilo sade yağı 5-10-936 saat 16 da 

kapalı zarfla alınacaktır. Teklif mektubları saat onbeşe kadar ka
bul ediJir. 

Muhammen bedeli 22725 liradır. ilk teminatı 1705 liradır. İs
tekliler şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak i.. 
çin belli gün ve saatte kanunun 2,3 üncü maddelerindeki vesikaları 
ve teklif mektublan ile birlikte Lüleburgaz tümen satın alma ko· 

misyonunda bulunmaları (924) 2--4394 
İLAN 

1000 liralık çekirdeksiz üzüm, 1000 liralık bulgur ve 1000 liralık 
nohut 28-9-936 pazarttesi günü saat onbirde pazarlıkla satın alı
nacağından isteklilerin nümuneJeci ile birlikte Ankara levazım amir 
liği satın alma komisyonuna gelmeleri. (1046) 2-4556 

ILAN 
Kıtaat ihtiyacı olan 330 ton un kapalı zarf usutiyle 13-1-teşrin-

936 pazartesi günü saat onbeşte eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 42900 liradır. Muvakkat teminatı 3217 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve adı geçen günde 
de eksiltmeyi açma saati olan saat 15 den bir saat eveline kadar tek
lif mektupJarı ile Balıkesirde kolordu satın alma komisyonu baş-
kanlığına müracaatları. (1040) 2-4553 

lLAN 
Ankara askeri konağı için altlı üstlü olmak üzere 50 çift demir 

karyola 30.9-936 çarşamba günü saatlS da pazarlıkla satın alınacak-
tır. ----

Nümunesi askeri konağında görülebileceği gibi karyolanın par
ça aksamıda komisyonda mevcuttur. İsteklilerin belli gün ve saat
te Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri 

---------- (1064) 2--4563 

l(onya İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Kaldırım Tuzlasında yaptırılacak olan idarehane ve aile evle
riyle süvari koğuşunun yeniden yapılan kcşifnamelerinde yazılı 
16345 lira 56 kuruş bedelle 14-9-936 tarihinden itibaren yeniden on 
beş gün miiddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş oldu
ğundan taliplerin bu müddet zarfında Konya İnhisarlar Başmüdürlü
ğüne ve İstanbulda İnhisarlar Umum müdürlüğünde bulunan pro
je ve şartnamelerini görnıeleri ve ihale günü olan 28·9-936 pazartesi 
günü saat onbeşten bir saat evvel teminatlariyle biılikte teklif mek
tublarını Konya İnhisarlar Başmüdürlüğünde müteşekkil komis-
yona tevdi eylemeleri ilan olunur (950) 2-4426 ------

ÇANKIRI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Çankmnın Buğday pazarı mahallesinden Abdurrahman kızı 

Eminenin Yozgadın Büyük İncirli köyünden kel Hasan oğulların
dan Hasan oğlu Nail ve Bal oğullarından Abidin oğlu Servet A· 
leyhlerine ikame eylediği niklih bozulması ve tazminat davasından 
dolayı davacı huzuriyle yapılan duruşmada müddei aleyhlerden 
Naile 5 temmuz 936 tarih ve 5365 numaralı Ulus gazetesiyle ilanen 
tebliğat ifa edildiği halde mahkeme günü olan 10 eyliıl 936 tari· 
hinde mahkemede hazır bulunmamış olduğundan gıyab kararının 
da kendisine ilanen tebliğine ve on gün zarfında itiraz etmesine 
karar verilmiş ve yevmi mahkeme de 15 Teşrinievvel 936 perşembe 
günü saat ona muallak bulunmuş olduğundan mezkur günde Çan
kırı Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadığı surette mah
kemenin gıyaben rüyet olunarak mahkemeye kabul olunmryacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1062) 2-4561 

Tahmin edilen bedeli (10200) lira otan UJll 
si yazdı malzeme Askeri Fabrikalar u:. ~ 
nıa Komisyonunca 6-11-936 tarihinde cu ı ol 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname paraV65) 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ~ 
tuplarmı mezkur günde saat ıs e kadar .,e 3 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu~un 2 

111 
vesaikle mezkur gün ve saatte komısyona 2~ 

r rı111P8" 
43000 Adet muhtelif numarada bez 1 ağıdı. 

3000 .. Muhtelif numarada cam k toıd' 
4500 Kilo muhtelif numarada zımpara 11 
Tahmin edilen bedeli (6304) lira otan ~ild 

yazıl~ malzeme Askeri Fabrikalar Umumbl ,ao_• 
Komısyonunca 7-10-936 tarihinde çarşaıtı 0~ 
2arf ile ihale e<lilecektir. Şartname paraı(~~2) ıı
rilir: Taliplerin muvakkat teminat olan de ~ 
teklıf mektuplarını mezkur günde saat 14 aııuJI°' 
~eleri .ve ke.ndilerinin de 2490 numaralı k iıYo°' 
rındekı vesaıkle mezkur gün ve saatte k0111

51 (943) z--44 

iLAN 7• 
19-10-936 gününde ihale edileceği 1/3,~tit fi 

gazetelerde ilan edilen dört kalem ııaç. ele ) 
larla tutyaya aid ilanın hükmü yoktur. (9

58 " 91 
150 TON HUSUSi PLATlNP:~. 

Tahmin edilen bedeli (16500) lira otan ~iidiitıtıF: 
Yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum ... .at I . "d-
komısyonunca 13-11-936 tarihinde curna gu it 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola~a cso> 
~aliplerin muvakkat teminat olan (1257) h~at 
l~f mektuplarını mezkur günde saat 14 e ka z ,.e S 
n ve kendilerinin de 2490 numaralı kanununurac" 
vesaikle mezkur gün ve saatte 1<omiysona ~6 

2--45 v11• 
100 TON ELEKTROLİT ~Jtatcl' 

Tahmin edilen bedeli (19000) lira otan Xdurtilı' 
y~zılı malzeme Askeri fabrikalar umuı:n ııuı ·nii f;. 
mısyonunca 12-11-936 tarihinde perşembe gilıaralt 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız 0 

rilir. liri>" 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1425)ıııi•~ 

tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar ]co 3 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ..,e çal 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona ınüra ~ 

350 TON ELEKTROLİT st\~ 
Tahmin edilen bedeli (133000) lira olan ~iid 

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum ~il 
Komisyonunca 11-11-936 tarihinde çarşaıt!~tı) liıt 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (A 
kabilinde komisyondan verilir. Jir'f' 

Taliplerin muvakkat teminat olan (7900~osi 
tuplarım mezkur günde saat 14,30 a kadat 3 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ~-~~ 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona ınu 

., 

Çorum Vilayeti Nafia ••"''' 
Direlitörl .;ı 

• te elt 
1 - 20 gün müddetle kapalı zarf usulıY 1' 0r~..d0 

olan Çorum Park caddesi üzerinde yapıla~• edil~ 
1936 gününden itibaren 15 gün daha temdıtton it' 

Temel, bodrum, zemin kat kargir ve be tur· 
Bu işin keşif bedeli (24283) lira 25 kurııŞdır: 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlar 

A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi şartname ııerİ 
E • Keşif ve silsilei fiat metraj cet'Ve ., .,. 
F P . . Jır~ 

- rOJe ıcaJeU 
İstiyenler bu evrakı Ankara Nafıa Ve Nafıa 

Müdürlüğü binalar fen heyetinde Çorum ~ 
lirler. cıı çJ • 

3 - Eksiltme 1936 yılı eyH'llünün 30 u~ ııoıOI 
15 de Çorum viliiyet makamında toplanaca 
yapılacaktır. ıacııctıt• 1) 

4 - Eksiltme kapalı zarf usutiyle yap~ irı (ısZrı 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iste~Jın siJ<al• rı' 

teminat vermesi bundan başka aşağıdakı °"\ıııg'\· 
termesi lazımdır. Ticaret odasında kay~tlı ~ııin eb ~ 
bu işleri yapabileceğine dair Nafıa Vcka1e~.1 ııt'dd ~ 

6 - Teklif mektupları yukarda üçiincUtoPta"dr· 
bir saat evetine kadar vilayet makamında ·ıece~v_"..JIS 
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde ..,eddede >'(ıl 
derilecek mektupların nihayet üçiincü ın: ditıııt" 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabu e -

Mue«Yla Valiligı...,·nden: ., 
1<et~ 1' 

Muğlada yaptırılacak 4835 lira 73 kU~~;.yet• 1' 
tasyonu 5-10-936 günü saat 16 da Muğla .. 

1 
ere aÇ' 

mi Encümen tarafından ihalesi yapılmak uz ,,. 
nulmuştur. b'ıııl 

Şartname, plan, model Nafıa dairesinden ~ 
Muvakkat teminat 362 lira 68 kuruşt~r. ibaJe.C-t 
Eksiltmeye girebilmek için isteklil~~.ın ıııiif 

sekiz gün evvel Muğla Nafıa Müdürlügune 
almaları lazımdır. (1469) - y eıif 

Karacabey Merino~ I" ..... 
Çiftliği Direkto~,, ,ırcs 

M . . . · fı·~· h yvaıı• ( ~ ı - erınos yetıştırmc ~· ıgı a 3• e 
nan (197363) kilo yulaf, (202270) kilo arf50Jile 
(80363) kilo susam küsbesi kapalı zarf ı ,....ııtJ 
muştur. ıırY(S) 

2 - Yulafın beher kilosuna (5) 1<ur0.\~11ıı• ş fi'1 

(4) kuruş (75) santim, mısırın beher 1<(
1

5) jc\Jrıı~ 
tim, susam küsbesinin beher kilosuna 

1 • . ısı 
mıştır. 'l\İı1e eıı 

3 - Eksiltme S/Teşrinievvel/ 936. t~.~1 cıe teŞ yıV1 

nü saat 15 de Bursa Baytar'rnüdurlugun 11011~ ısı~ 
nos yetiştirme çifliği mübayaat kotn•5Y) jlcib'" ~ 

4 - Muvakkat teminat olarak (Z045 ~f!. 
altmış üc; kuruş alınacaktır. .. çrıı Jc;,.ı' 

İsteklilerin o günde yukarıda sözu get e)'Je 
maralı kanun tarifatı dahilinde mürac(~370) 
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Ambc:ıl j ve ı.omprimelerin 

Üzerinde hal sliğin timsali 
olan 

P. T T J.JCvazını l\f üdürlüğünden 
• .. kilo ıxıooox2000 nı ın 

15 ım gelen 15860 
1 - Satın 1 "!11 sı tmı tur. 1 tı da 

aar çinko açık ekıııltmcyc )tonun bedeli 3807 rnuvakkat tem n 
2 - Bu çinkonun muhaınmc T 

286 liradır. • • t ıs de Ankanda P. 
3 - E•<"iltmc 16·1 l 936 tarıhındek v:ı:a ve aatnn komily n nda 

T. Umumi Mu UrlüfUnde toplanaca k 
Yapılac ktır. hı ver,ncsine eaHm edece v~ 

4 - Talipler teminatlarını ida:::'teber banka t mınat m . tu a
alacakları m~kbuz veva kan ne~ her me k6r tanl e mUaadıfüp 
ve şartarımedc yazılı bel elerl\ad:r baheolunan komiı ona m ra
ıtarteıi gUnU ı zil ceçcn aaatc bulda 
caat edcceklerdır. T.evarım MUdürJn Unde ve l~t; 

ŞartnamclcT A.,kara~ d araaıı otar 1c ve Jec t • 
~ - . M av .,1, uı en p 5'49 
~cvazım Aynıvat u (IOZl) 2-

-
Nafia Vekaletinden: . 

"mti azlı elektrik J v hava aır ır· 
Amme hi meti ıfa et~n ı ta~sılata muk bıl 'erdı lerı m:ı u • 

kctlerının hal tan y ptı arı f t ra1ara yapı tır !ar pul bcdellerı· 
lar!a bonelerc ıb az olu~. nr ·~kb ızu veya fatuı vı jm a eden
nın dam n le nunu rnucı ın. c t h ha k n b gıb pul par ları 

• ve bınaen ey 1 (n83) lcr tarafın~ n tc vıycsı J wn üzerine i n o unur. ,, 
d • aörulcn uz \'ermemesi icab c ccegı .. 2-4550 

Aııkara 
•• 

ruıı ... 
Sicil 

ü . lı ııta1"a Tapu 
l\f ulıaf ızlığından : 

M vkii (Ccbccı) ki şimdi f ·z Garben tet· 
Hududu Şarkan mukad~em~ ~:~m,ct ve Faık ve dere Cenu· 

tekli Mehmet §imalen tcşrck 1 ol u k 
11 

. le revrıb) Ethem o tu 
b i ayrimen u erıy ~ 
len kavak Satıh vreaeler . g h dudu yazılan h rap balı ilç yu: 
brahimin yukarıda me~kı ve id: ko cU HuaeyinJen ıauıı alındı.. 

on tarihinde ıuret eayrı re~. . tal:p etmelctcdir. Bu ıayrl men· 
i111dan bahsiyle namın• tcsc~,1:, dı&ından 6-10-936 aah pnll saat 
kuı tapu ıicılindc museecel • arifetiyle tabdadi yapılacak taaat· 
ıı de 11\&hallinde tapu !"emu~u ::ıilecektır. Bu ga rı menkul iize
ruf ve ıktıaap ıurctlerı tahkık k dar Ankara Uçllııc mm-
rindc bir hak iddia edenlerin bu :~n~r:eştarılen ıundc mahalli~ 
taka tapu ııcil muhafız:hfına veya u l lü ··-u ilin olunur. 
~- mU~cutuı z,_ 
'iÇ bulunacak memurumuza 

93
&. 2--4569 

23-9· u 

18 ve kız ta· 

lJ J us SAYF 7 -
ta' arınızı me'{tep levaz nınızı iındideıı AKBA'dan alınız. Tel: 33 7 

afia ··kul< tinclt~rr 
Açık Eksiltme il" nı 

a m ktc· 

bı ır e 
T tın t 
z _Bu c aıd 
A • E it rt 
B • Multa~ le pr 
c . B ın ırlık ı ' ı ı:enel art meal 
D - Fe nt prtn me 
E • K~ld cctveh 
F - Pro1c grahk 

1 tiyenlcr bu prtn mc ı vt' evrakı 21 kurut mukabılınde Yapı 
iti um mm d rlu n n 1 Ilır er. 

3 - Eklıltme 2 9 6 taril de art si l nU ıaaat 16 d Nafıa 
Ve lctı yapı ıten elnıltme oduında açık clrultme usutu ıle yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme e gire ilmek 1c;ln l t llntn 318 lin 45 Sc ıru' mu
vakkat teminat venncal b •ndan ba9k ı 619 6 tarahınden sonra Na· 
( a vck1Jct nden alınmıt chlıyct ve&ık nır hala olması l zımdır. 

5 - latenılcn vu tar yuk rda 3 ncU maddede yaııh aaatten 
b r ıaat evehne kad r c ltmc k misyonu reııh ıne ma buz mulca· 
bı nde vcrilecektır (824) 2-4303 

Tafia v 1 al :.tinden: 
8 • 9 • 936 tarıhınde kapalı ıarf uıuhyle m na'kasalln'n yapıla

ca 1 ıl n cdılcn Irmak • Fılyoı hattı ü crındr Germece, B lıksık, 
Ka adıbi yolcu bin lan} le umumt heli inp tına tahp zuhur etmc
dı ınden mc kCır bınaların ınşaatı k palı zarf u uliyle ycnıdcn mU· 
na oya konulmuştur. 

ı _ Münakau 2 • 10 - 936 ur h d t on Mtt• Vck let Dc-
mlryollar lntut dairea ııdcld artt rma eksiltme ve ihale kom ıyo-
nu a ap lacalrtır 

2 _ Bu ıntaatın muhammm bcd U n ve muvakkat teminatı 
42 lındır. 

s _ Ba ındırlık c; net prtnamt i ç mcnto pıtnımul, vahıdı 
kıyıııi fıat cetvclı pro e ve p11nla ı. m nakasa tartnam ı ve mu
kavele pro c ınden mürekkep b r takım m nakaaa evrakı 300 kuruı 
mulcabıl nde d ryoll r ınpıt daire c verılmektedir. 

4 _ Bu tk 1 tmeye ırmek ııtıyenler 2490 numaralı ckı ltme 
kan ınu m ıcıb ce abra na aıecbur oldukları evrak ve vesikalarla 

7 5 936 tarih ve 3297 numaralı retmf ce ıdede ılln edılen tahmatna
ıue mu ıbınce VekiJettcn almıt old kla ı muteahhhlık ve ıkaaını 
ve teklif ı:arflarını mezk r kanununun tanfatına uyeun olarak ha
sırla af1lk 2. ıo. 936 urıhlnde ıaat on d t kadar dcmıryoll r ınp-
at daunıne tevdı etrnelen 1 ımdrr <875) 2-4365 

ıhhat 
u eka] lind«>n : 

1 
c akumını ilteklı 

c mU 

nl ara 
1\1 iit 

llaı·ita Genel Direl töı·lüıniııdcn : 
ı - Şartnamc)erı a rı ayrı yapılmıı h rt a nel dir kt • IJ 

kıta cı en açın a ıda yazılı (3) k lem ıyccck açık ekaıltme ıle 
tın alınacaktır. 

2 - !ateklıler şcraıti anlam k il ere her g n ve cksıltmcye piı ., 
cclclcrin de muvakkat tem nat m kbu laııyle yazılı g n ve 1 'er• 
de Cebccıde harta g ne) dırekturlu~u H\10 alma komııyonuna &el• 
mclcri. (959) 
M 1 mıncn 
~dl 

Lır ruı 
350 00 
4 00 
360 00 

Kar 

Mi d rı M11v kkat T. thale 
kılo Lıra kruf tarıha Cınıı 

Bulgur 
Mcrcı clr 
Kuru fa ulya 

3 00 26 25 5.10 036 
3500 31 50 5 10 936 
3000 21 oo s ıo 936 

2-4441 

al iliğin d n : 

aUnU tftat 
paurtni U 
puartcıl 14 
puarteıl ıs 

l - Kara tchrine 16 lulometre meufcdc bulunan Borluk memblır 
ıul rmın Nafıa ve Sıhat vuiletltnndcn muıaddak J 23062.92 1ı ahir 
prOJ 11 U cnndcn ıaale inpatı 27.8.936 tarıhınden ltıbaren 4S cUn 
mUddetle kapalı zarf uıulıle cbıltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 12.10.936 tarıhınc müudıf pazartesi gUnU ıHt 15 
de Karı hukUmct kona ında toplanan daımt cncUmcnce yapılacakt.,., 

S - Hu uıı, umum ve rcnnt rtnamclcr ke ıf evrakı ve rcaıınler 
6,1 S lıra mukabılindc Karı Nafıa mUdilrlüğunden nrilcccktir. 

4 - Muvakkat temanat 9229 71 liradır. 
S - Proj lerin muaaddak auretleri, Ankara, lıunbul. lnnlr .na. 

yeti ri Nafıa mUdürlilklcrinde mevcut oldufun4an buradan tetkik 
cdıl bilar. 

6 - !ıteklılerin kanuna uygun tülldc teldıf mckt\lplannı •c Na. 
fıa veltSlctance bu ııt rde ılıtıuu oldu una dair chlıyetname ini ,,4 
mal ttdarını m bcyyın v~ıkl bırhkt 1210.1936 paurtcaı ı:DnU 
ıaat l 3 e kadar Kara vıllycti encümeni dalmt rdılı ine vermelera 
1 ımdır (1046) 2--4239 

Ankara Cumlıuri t flüdd i 
mumiliğinden : 

Açık bulunan Polatlı ltaıaaı Noter muulnllli lçln 936 1tnul 
1 ıncl t rın 8 ıncı perttmbe gUnU aaat 14 de Ankan Adhye eneli· 
mcnınde imtıhan :yapılaca ından ta iplerin ir Un evvelın en ev. 
rakı mUlhıtclenylc •nclimcnc mUracaat etmeleri Jllzumu ilin olu 
nur ( 40) 2- 335 

Malatya rayından: 
1 - Malatyada yap 1 cak 49852 lrırk d kuı bin ıckız yUz: cllı 

Ud lıra (45) kırk bet kurut kctıf bcdclU Belediye binasının ın aa· 
tı 4 • eyhil • 936 tarıhinden ltibattn yirmi bet g'lln mUddetlc ve luı 
pılı ıarf uıullyle ekııltmcyc lronulmu tur. 

2 - !ıteldılerın bu binaya aıd tartname, plln ve pro1elcri lkı 
buçuk Ura multabıhndc Malatya Belediye daıreılylc Ankarada Ha 
vuzba,ında Ragıp Apartımanında Mımar Bckır !hundan alırlar 

3 - Eksiltme 28 • eylul - 93 ~rıamba &unU saat on bette Ma 
latya Belediye da re ındc ~ıpıl ktır. 

4 - Muvakkat teminat (3739) Uç n yedıyUı otuı dolrua lln .. 
dır 

5 - Eblltmc c tt ilmek lçln a11lıdak v kal ın buhın • 
ma l m ır 

A • Kanunf 
B • hteklll r n 4 ln F fık-

r e N f Vek tınln 13 S 193 
1ı tah at am e 

nkara 

M ha11ul Soka ı Cin 
lnkıl p T rbe v 

mar 
üdiirlüt!iind n : 

Muhammen 
Ada Par1e1 bedeh Eıln ahibi 
4 O Hau ı vem 

tereklerl 
Yuk n a kaydı çıkar lan nln enkazı a 1k arttırma ıureti1le 6 

T vvel 936 uh vünU ... , 15 de •tılaca ndan tahplerın bualad• 
fırar ll:lidllrlUfilndcki komlıyona mUra~atlan llAn olunur 

(992) 2-4472 
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TÜRK ANTRAS1Tl 

~nliarafı l{ömür Pahaiılıı:'l.Ildan Kurtardı 

EVSAFI: 

Maltızda: yanar. Pişirlcidir başka koklarda bu evsaf voktur. 

Sobada ve Kalorilerde: ısıtıcıdır, duman ve kokusu yoktur, cüruf 

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

Yabancı ve verli k<1klardan üstünlüğünü tecrübe ispat eder. Ge• 

çea mevsim kullananlardan sorunuz. 

.-

CJ 

(Depoda teslim: 

F lAT 
Vagon teslimi: 

SATIŞ MERKEZLERİ: 
Yeniş:hir Ali Nazmi apartmanı 
Bomonti Bahçesinde Depo 
Adapararı Türk T icaret Bankası 
Ankara Memurlar kooperatifi 

No· 3 

Yeni açılan: M~DEN KÖMÜRÜ iŞLERi T. A. Ş. SATIŞ BÜROSUNDAN Telefon: 1162 

Plan Kopyaları 17 Ağustosdan itibaren Metro karesi 50 Kurusa Halil Naci Mıhcıoğlu 

Çorum Vilayeti Bayındırlık 
Direktöı·lüğünd~n: 

1 - Eyıa.lün on be,inci salı günü saat 14 de kapalı zarf usuliy• 
le ihalesi yapılmak üzere yirmi gün müddetle eksiltmede bulunan 
tt talip çıkmadığından arttırma, eksiltme ve ihalat kanununun 40 
mcı maddesi mucibince yeniden eksiltmesi açılan i~: Çorum Villl· 
yeti dahilinde Sungurlu • Çerikli yolu üzerinde muhtelif kısımlar· 
4a bulunan (39) köpril ve menfezdir. 

Bu işin bedeli keşfi (23426) lira 21 kuruştur. 
2 - Bu işe aid prtnarne ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projeıi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi şartname, 
E - Keşif ve silsilei fiat ve meteraj cetvelleri, 
F ·Proje. 
lsti}'enler bu evrakı Çorum vilayeti encümen dairesinde görebi

lirler. 
3 - Eksiltme 1936 yılı teşrinievvelinin beşinci pazartesi günU 

aaat 14 de Çorum vilayeti daimi encümen riyaset odasında yapıla· 
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1757) lira muvakliat 

\eminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki evrakları haiz olup gös
termesi lazımdır. Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve 
bu işi yapabileceğine dair Nafıa Vekaletinin ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar daimi encümen riyaset odasında toplanacak 
daimi encümen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saa
te kadar gelmiş olması, verilen zarfın miihür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara Joğum ve çocuk 

baknnevi 
çocuk mütehassısı 

YEN!ŞEHİRDE KİRALIK 

Vekaletlere yakın 4-5 odalı 
bal1çe, manzara ve konforlu. Bir 
kısım eşyasiyle ucuzca kiralık
tır. 

Demi.rtepe Fevzi Çakmak so
kak 7 No. lu B. Müm az hanesi
nin alt katına mUracaat. 

Telefon: 1249 
2-~572 

~ 

l\leyva tuzu 

En hoş meyva tuzudur. İnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raci~erden mütevellit rahatsız

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Merkez Laboratuvarları,,-" 
Direktörl 

, 

Müessese hayvanatı için 30000 kilo a;:.'° 
tur. İhalesi 6-10-936 salt günü saat ıs. de erili'· 

Şartnamesi müdürüyetten bedelsız- v -~ 
45 lira olup banka mektubu veya vezne iiJI ff 
yin ettiği vesikalariyle birlikte muayyen ~lft" 
kaleti Muhasebe Direktörlüğündeki satın 
caatları. (975) 

r· 
Evkaf Umum Müdür 

'(Jı:ı.ınt~.., 
uıerı-~ Adet 

24 
5 
1 
3 
2 
5 
1 

43 
1 

Cinsi 

Kalın Çift Ray 

" 

" 
" 

" İnce " ,, .. 

s 00 
s 00 

3 80 
s 00 
5 00 
2 so 
s 00 
s 00 
5 oo 
2 00 , 

3 .. ton t•t 
3 Ray demiri için toprak ve bde ... jr ;ı 
1 A ~ ve e• .. ,. " " gaç il' 
ı Araba makası ıııfrle~_ıı 

Mikdar ve cinsi yukarda yazılı raf de isteV' 
mak üzere açık artırmaya çıkarılmış ıse dıeo-936 
artırma on gün daha uzatılmıştır. İhale 1· ,.,. 

Matbuat Genel Direlitörliiğünden: 
at on beştedir. rirt Jılf 
. Almak ve şartlarını öğrenmek istiyen

1
le ı ;ı.ıı 

rıdat ve tahsilat müdürlüğüne müracaat ar ı 
İki tane yeni Remington marka Revere çelik dolap pazarlıkla 

a~~le satın alınacaktır. Talipler en son 26 eyliH 936 cumartesi gü
nu saat 12 ye kadar Matbuat Umum Müdürlüğü satın alma komis-
yonuna müracaat edebilirler. (1063) 2-4562 • ; •· . . . . : .... ~ .. ~ y :,..:!°. - : - " - . ~ ' • ., ... 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PlY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 

Büyük iluamiye 

200,000 liradır 
. Ayr;ca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ıkramıyelerle (50.000) liralık iki mükafat vardır •• 

KlJrU.A"" 

l(iralıli 
~ 

Yenişehirde Sıhhat Bakanlı. ~1 
ğı yanında asfaltı tamamen gö- ~~ 
rür üç oda bir salon havagazı ~~ 
su elektriği vardır. Görmek için ~ 
eve konuşmak için Merkez Ban- ı ~ 
kasında Bayan Fahireye. 2-=-4571 

~~ 
ZAYİ ~ 

Kızıibey maliye tahsil şu
besinden aldığım karneyi zayi 
ettim yenisini alacağımdan eski 
sinin hükmü yoktur. 

Marangoz Mehmet kalfa 

ZAYİ 

(1055) 

Sivas Vilayeti Daimi 
Encünıe -·" 

dil~ 
Sivas Vilayet Merkezi içind eyeni inşa :teP 

lira (38) kuruş keşif bedelli on sınıfl~. ~ sa't ıt 
zarf usuliyle eksiltmesi 29-9-936 salı gu~ k;rrut ~ 
Daimi Encümen odasında yapılacaktır. eğı it'~ 
delinden on üç bin liranın bu sene yapa~dçele~ 
sinden yarısı 937 ve diğer yarısı da 938 bU .,,ııte 
ödenecektir. Eksiltme şartnamesi ve bun; 

1 
)1~4" 

her zaman Vilayet Encümeninde ve Na ı Ski' 
bilecektir. Muvakkat teminat 5163 liradıt·5ıııcl• i 
yenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüsha ı ~ 
ye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesika9~eııditl' 
h!t bizzat mühendis olmadığı veya bi~ ınu bul"" ııf 
gırmediği takdirde bu gibi · .. ina işlerınde 1ek 
duğuna dair vesika ibraz etmesi ıazıındıvj)afet 
29.!J.936 salı günü saat 15 şe kadar Sıvas 
ne veril.nesi la?.ımdıı-. (960) 

Ankara Mimar kemalettin 
ilk mektebinden 15-6-1936 tari
hinde 17 5-61 numaralı ~ahadet
namemi kaybettim yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

565 Kamil Tomris 

llarita Genel Direktörlüğüııden : '°' 
. 1 - .~artnameleri ayn, ayrı. yapılmış Harta Genel Drk .. lüğu ~çin aşağıda ;~;~;icl' 
sıltme r;un ve saatları yazılı yıyecek ve yakacak :lÇik eksıltnıe ıle satın alıd ceur-

2 - Şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltme ye gireceklerin de vaktııı a 

Satılık Arsa 
Yenişehre yakın Jandarma 

mektebiyle Bomonti arasında 
Balkat yolu üzerinde fevkalade 
manzaralı dört dönüm arsa satı· 
lıktrr. 

Atatürk Bulvarında 22 nu· 
maralı Alişan apartımanmda diş 

tabibi Necati Sadıka müracaat. 
Tel: 1726 2-4497 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi r-;eşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

J 
Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. ----

Direktörlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. ritıi 
· ta 

Muhammen bedel Mikdarı Teminatı. M. Eksiltf1'1C 
Lira. Kuruş. C İ N S İ Kilo Lira. Kuruş 
4500 00 Kok kömürü 150 ton 337 50 
4905 00 Sade yağı 5450 kilo 367 88 

Yeni SİNEMALAR 
BU GECE 

1935 - 36 mevsiminin ıon ve 
fevkalade programı 

GÜNDÜZ JKI F1LM 

1 - Sevmek yasak mı ? 
2 - Yaralı kut · 

KADINLARDAN BIKTIM 

BU GÜ~.~~~ 
Sinema ınera l'ıJI ,,,, 

Shirley 'f eıı>P 
SH1RLEY "'e GJ.1• ff 'e ı 
Son derece. 11~!b~...ı.t 

bır ~,._... 

Ayı:ıca - Canlı erJ.f,; 
R. Montgomeri - J. 


