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Son lıaberler üçüı cü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

-.. ON YED1NCl YIL. NO: 5427 

a metli Misalirimiz lstan al' 
o 

fa jeste 
\7111 dün 
t·ıl arak 

lanı .:aat on iliid büyük bir lıall 1 it] iııiıı ali ı ]arı ara ında Toıılıaııe 
tatiirkle r(~f akatleı·in deki '7i vat tarafından i ·tiJ llal edildi ) ıral Edvard 

ı·ıhtınıına ..> 

devlet reisinin kar~ılaşmaları çok • • oldu 
iki 

samımı 

Dolmabahçe . r -·ayında iadei ziyaret ett1 Cumur rei imize 
kokteyl ı1artisine Nahlin yatında bir davet etti 

ve 
Majeste kıral 

kendilerini 
Saat 18.30da Cumurreisinıiz ya~ılarındaki zev?~la ~ahl~n yatı.na. giderek Majeste kıral 
tarafından karşıla ndı ve yattakı kokteyl partısı derın bır samımıyet lıavası içinde 

Büyiik mhıfirin ere~iı~e l tanb~~. baş~.a~~ ba a 
t1enıil ~riıı ı tırak tAttıgı buyuk hir 

geçti 
doııaııdı; gece liınaııdaki hütüıı 

1'P RK RE ' l\11 
f . Rıfkı ATAY 

Güzel Sanatlar Akadenıisinde 
lilrk resminin yarım asırlık ha~at ve 
faaliyetini gösteren bir . ~rgı açıl
lllıfbr. Türk resnıinin tanhı ~~kın
da toplu bir fikir edinmek ı~ın t~k 
fırsat bu sergi olmu~tur. Reaımlerı.n 
~lığına, hatta bazı reuaınlannı~
dan h1Ç• bir eser bulunmamasına rag· 

LL:: ünde 
inen, Akademinin, teşeouu• 
rnuvaff,_k olduğu samimi olarak 
aöyl~ebilir. 

Türk nemi henüz genÇtir; l"Ü~el 
sanatlann diğer şubelerinde o~u:u 
gibi, onun da entemas.fOP•I büyuk 
Cleğf>,.; bundan sonra vücud bulacak
tır. R~"im ve bilhaasa herk.el, ~.n· 
cak, cumnriyet devrinde teşvık .~~~
Ct" Ak d . ..ze1 sanatlar kültu-u. a eınt, gu 
...:~ k · k' -ft ' halini dahi, c:uınu· 
· ~verece 1n IF R . 
riyet maarifine borçludur. estm 

h ·· rnernle· 
sevm ve alakasının enuz 
kette tam revaç bulmadığı ve zanıa· 
nın k1581ıg" ı düşünülecek olurs1a, 

h 'k la bek e• ressamlarımızdan an a r 
hlekte haklı olmadığınıız meydana 

çıkar. 
Dahası var: henüz bir resim ga· 

lerimiz y oktur. Eğer memlekete ge
len b' b' t'" rk resmine merak 'T ecne 1 u .• 
edecek olursa, kendisini ev eY' mu· 
ea&ese mu·· essese dolattırınaktan baş· 

M• l "ınllZ 
ka taTe bulamayız. ırnar ıg • ' 
olduğu kadar heykekiliğirnİZ, edebi· 

Yat . - .l n daha mesuttur. 
mt!7. resunoe . _--:ı 
Halbuki devlet her ıene sequer• 

.ınror Aka· 
den biw-nk reıim satın •J • ' 
'.J ·,.- •• d"" .. ıniıs veya 
uemi eergiıinde goll ugu • eni 
turada burada bulunan ffkİ y 

k 
. . rd bir ..Mu da k~ 

rymetlı reaımle en ,_.. · 
bil. Akadenı•· 

layca tedarik oluna ·~· . -•e-
n'm t--&.1..:~ .. bizde bir rettlll ... 

~su, bi oban 
risi olmamasının hazin .. r . n Ba 
oldt•ğunu anlatrnıtlır· K~ltüJc .. e • 
hnld!mırz, sonra genitl~~ :ııml:n: 
re, bir p1eri binasının 1 

• devl,.t 
Ilı yap ntk. yahud, herhanlfl • .. u 
binumı bu ite tahsis ederek,kbit rçoglan 
L __ _ d ~ -.1 gelme e o , 
•ruaııt ellerde eVJ'C\.le I olıt.n· 
hazne hesabına satın a mrnıt . d 
lantan bir krsrnı da çürüyüp gı en · ı mahzen· 
[ sergideki bazı res1ın er b' 
lerden çıl<anlmıştır] tablol~rı •.. 1~ .ale. 

• • bır Jurı ı 
raya toplayabilir ve ıyı h ne 

'"k'"f 1·· k yarak er ıe hlu a at usu u o ' · · ı 
1 1 n en ıyı e· 

Yeniden alınacak o an an 
rini galeriye ilave edebilir. b' 

Memlekette güzel sanatlar le~ ı· 
Yesine ne kadar ihtiyacımız oldkug~· 

b. lrnanıa yu· 
nu, hergün, bu t~r ~?·e oh . l'klerle 
~- d d"" t•· ". rnuz azın ı . un n u ugu d' b' resırn 
hissedip duruyoruz İrn 1 ır 1 .. . ·· ,. mu· 
galeriııi, bu terbiyenı.n en güZ1lk • 
eueselerind n biti olacaktır· kga 
1 

• . . l • k lite ve e-
ennm f>ldeki es r enn a .. 

hl. t ' · ı ·· t ••az'ı kalacağına şup· 
ıye ı ı e, mu ey 

Sonu S in ı3vrlad• 

e 

Ha metli misalirımiz Kır 1 cd' Br 1 1 111. 

Çcuwl.· /,a/ ,.,ı,.,, ı: t'{''r/.-,•11 
Çan kkalc, 4 (A. A.) - MaJe te 

Sekızinci Edvard, Kılyad n h reket c
dıp Arıburnuna a imetınde Orgeneral 
Fahrettın kt'ndı ine in ılı lf'tın ce· 
nahında başlar n harb s. fahatı hakkın
da izahat ar t'tmış. k nh ııırtuı ve Tek
çamda başlıyan bu ız hat yolda harbtan 
kalmış bazı tahtelarz yolları ve uç met· 
reyi geçmiyen tarafe}nin siperleri hak· 
kında verilen izahattan sonra Mehmet· 
ç ik fibidesine varılmış, kıralın abidede 
b ulundugu tarihi vazİ} et akademi si
neması tarafından te bit edilmi tir. 
B undan sonra Conk bayırına gidilmi , 
Or~neral Fahrettin yedi ve sekiz a
ğustos günlerinde t ürk ordusunun 
düştüğü mü!kill vaziyeti izah ve Ata· 
turklin kumandı) ı eline aldıktan sonra 
basıl olan salahı ve artık mukabil tara· 
frn Conk bayırını elden kaptırmakla 
neticeyi nasıl kaybettiklerini ve Ata· 
türkün taarruzu muvaffakiyctle intaç 
ettikten sonra Conk bayırında muha
rebeyi nasıl idare ettiğini, t epeden 
ingiliz siperlerinde hala kuvvet du
rurken taarruılarınd kendini tuta.. 
mıyan türk askerlerinın genlerinde 
kalan duşm n kuvvetlcrıni de nazarı 
dikkate almıyarak nasıl ilcrlcdiklc

rıni tafsil tıyle anlatmış. 

kurşun ısabctiylc yuksek 
bu millete ba ı hyan s tıne kur· 
un ısabet eden yerı go te mı • ha 

len meclis rciaı anısi l.ı tun n Nu· 
ri Conkerın bugun dur n beton rı 
yapılmış tnr s ut sıpetı ı stennı ır. 
Conk bayırı muhar belerın n harhı e-
a netıc ıne ne k daı m hım te ır 

yaptıgını takdir buyur n K l Hz. bu 

1 
hau çok dıkkat ve al k ile dı le· 

mı lerdı Orad n avdet e lırk n k n
dılerınc tahsis edılcn At kun to
m billerıni tctkık bu} unnu 1 r ve bu 
nezaket e rınden rıca muteh sı 
olmuşlardır. Donerken Kıl} iskele in
de kendilerine iştiyakla intizar eden 
h'lik ile ve baır ingifü tebaa ı ile ko· 

fener alayı yapıldı 
nu mus ve motora binerlerken vilayet 
valisine halkın gösterdiği t ezahürattan 
ve asarı samimiyetten dolayı tekrar 
tekrar te ekkür etmişlerd ir. Kıralın ya
tı şımdi saat 22 de maiyetlerindeki iki 
ingiliz ve iki t ti rk torpitosu ile 1 tan· 

bula hareket etmi tir. 

ulılin I sttmbulda 
J ıanbul, 4 ( A.A.) - 1ngilt re Kı· 

ralı MaJeı;tc 8. ınci Edvard'ı get irmekte 
olan Nahlin Yatı ile, yata refakat etmek· 
te olan ıngıliz ve türık destroyerleri bu 
al>ah sekizde Kilçükçekmece önlt'rindc 

ıdı 
lst nb ıl varış ı ın tayin cdılmı 

ta il cc bir J\ buh.ınınaaı dola· 
yısıyle yat ve destroyerler seyırlerini 

ındirmı lcr ve ada çıklarında ı-opcr 

etmı lerdır. 
Saat 10.30 da Nahlin onde, onu taki· 

h n de H. 89 H. 92 ıle Adatepe ve Koca. 
tepe destı oycrlerı prova h ttında oldu· M ıc t~ Krr lı I tanbula etircn Nahlin y trnda kutupahnc ve Sİ Dara lonu 

u halde Moda koyu istikametinde yo• o 
lalma a ba lamışlar ve bıraz sonra bu /Jmımrmmnı:: Afojc>. te~ i ônundcn geçmi tir. Donanın nm bUtun 
m vkide b teyi selamlamak içm yer st•lumlıyor efradı Majesteyi sel mlamı§tır. 

ıma troyerlcr stopcı etmlt ahlin'in donanmamızın önUnd n almı olan don nınamızın önunc gclmıf Bu d d N 

::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ın~~~f;ıf~b;i~r~)~O;ll=a~d~o:n:an~~~m~u~ın~ geçişini mutcnkip ingilb ~ tiırk d bulunuyorlardı. N hl 
= troyerleri yntı takıbc başlamı 1 rdır. 

A iler Irunu aldılar ..• 
•• 7 e biitün ·irlt:.ri öldürdü} "'r; iıııdi de 

eha ti ıı taaı·ı·uza lıazırlaıııyorlar 

Barselon'da yeniden bir italyanın idamı Romada 
heyecan uyandırdı ve bir harb gemisi Barselona gitti 

lrıw civarında . cereyan c den h rbı gösteren bır re irr. 

u arı karı karış ınUdafna etmektedırler. .Hehobıa 4 (AA ) - llava a1~n ın· 1 

n : 
Asıl rın toı çu kuvvet} rı ılc t yya-

releıı, dun o en onr İrun ve Fon· 
t r bıyi de\amh ve ır hır surette bom· 
b rdım n ctmış, muhım ha arlara scbe
b et v rmış v piyad kuvvetlcrinın • 
ır \ fakat dev mlı bır sur tte ilerlc

m ını kol yl tırmak ıçin duman hu· ı 
luti rı ne rctmi tır. 

il lkçılnr ~phc i mılısle i toprak-

Mılıslcr, nıp halinde şehirlerde veya 

etraf! al ka ı olmay n çiftliklerde &i· 
peri r vUcud etirmcktc ve muhacim-
1 re tufck ve mıtralyozlcrlc ta rruz et· 
mektedlrlcr 

Burgos, 4 (AA.) - Burgos telsizi, 

ılc Sen S ba ti n nra mdaki Pa saıca ve 
Renterıa m vk lcrinin sivil halktan talı· 

( Sonu 5. inci sayfada) 

'Moda, K dıköy, Haydarpaşa ve Oa
kUdar sahillcrl baştan bn a donatılmıt
tı. Kesif bir halk l·Utlesi btiyiık mi a .. 
firimizin İ&tanbula bu girişlerini gör
mek ve atkı lamak için buralarda bf .. 
rlkmi§ bulunuyorlardı. 

Saray burnunda ''welcomc, safa gel .. 
diniz,, yazılı bUyUk bir levha göıe çarp. 
makta id i. I . lmandakl bütiın gemiler 
donanmıt olduf'u gibi Majeste kıralm 
çıkacağı T ophane rıhtımı da t Urk vı 
lnglllz bayrakları ile donatılmış idi. 

Majeıte l11tanbıda ayak bmtı 
Nahlln tam saat 11 de Dolmabahçe 

Snllnde demlrlemit ve refakat etmekti 
bulunan d estroyerler de kenctilerint 
ayrılan verlerde dcmlrlemt,lcrdlr. M .. 
jeıte R tncl F.dvard tam uat 12 de 1( .. 

mımdakf blitUn vamırbrın ıUrekll dil• 
d ilk acsleri arHında Toohane rıhtt• 

mında m litcbesslm bir çehre ile t tan• 
bı'.la avak hasmıııtArdır. Cumur R el 1 .. 
mız A tMllrk refAkntlerlnde BasvckU 
f cımı-t t nJlnU, 'Hnririve Vekili n T 
f"k r. ev .. 

ı 'RlioıtU A rAB. D ahtlivc V k"I' 
,~ lk c ı ı ve 

11 Pnrttcıt 'Gcn,.1 s,.~reteri ŞUkrtl 
Kıwa. ~il TI 1rnnt Kfü•rm Ö 1 T .:s ~ , za fi, .onura 
llviık Rlrt i """ hl Ok H • var , nrl<'1ve 

Vek!ileti 0l'nf'l ~l'kret; t N ,., r ıımıı n ıvı c· 
tıl'm~nr.lo!';ltı. V P11 ve Relt>clivc Reisi 
Mıılııttm 011tilnt111J:. 11,. m .. • tl l ~ nlV(' l'r Cr• 

~Anı l'Mıı ' 1 lınlA .. mi afirlerini rıhtım• 
Cin heklemelcte idiler. 

lld cli> ı•let rt'İ ıiİ11İrl 1mı-.. ılao,: 11UISI 
MaJ~te ve cumur reisimiz Atatürk 

"?yUk bir samimiyetle birbirlerinin eli· 
nı kmı 1 rdır. Ataturk rciakatlcrlndekl 
zcvntl m'.J~St Y takdım etmi~ ve iki 
devlet telSI bu samimiy t havası için-

(Sonu 3. U11cD sayladn) 
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HIER 
\ ŞE:VDlEIN 1 

,...._ ____ ~öRA~ 
Japonyatla ~·asati föniiı· 

Japonyada rıkarılan bir <;~glTk istatistiğine göır japonlarcla vasati 
ömür erkeklerde 44, kadınlarda 46 ~enedir. 

Biz bu uzak şark mmctinin scıclece boylarını kısa anırd>k: demek ö· 
mı1rleri de kısa imiş .. 

Oven 'c-. de hir c•v lu•di) e t•(lili) oı· 

Haber w~rildiğine göre, Ohio valisi, üç Olimpiyad zaferi Jcazanmı§ 

olan Oven~e bir ev yapılması i~in tahsis cdilmi§ olan parayı bu husu9<B 
kullaııacak olan bir komisyon teşekil etmiştir. 

Gcçel}de bir arkad<l§. güreş şampiyonumuz Yaşaı'a hediye edilmesine 
karar verilen evden bahsederken: 

- lçinde bir de güreş rıngi olmalı! diyordu. 

Hf!rhalde Ovens'e hediye edilecek evin yanında da bır ko.şu pi ti ol· 
ması laum gelecektir gibi geliyor, bize. 

nkara<la ~atranç merakı 'c ltir kitah 

Ankarada oldukfa geni§ bir ~atranç merakı vardır. Bu satranç meraklı
lan, bir, bir buçuk senedenberi Karpiç lokantasının medhalinde bir de 
kulüp kurmuşlardır. lstirahat saatlerinde oradan geçecek olursanız, :&ar
Tanç tahtaları üzerine eğilmiş düşlinM ve taşlan ağır ağır süren merak
lılara rast gelirsiniz. 

Satranç, bildiğiniz gibi, şansa katiyen yer vermeyen bir düşünce ve 
muhakeme oyunudur. Bunda da gaye şahı alıp karşısındakini matetmelıtir. 

Bu sebeble almanlar bu oyuna ' 1Şah" oyunu adım vermişlerdir. Bundan iki 
yll önce, Ankarada geni§ bir satran1· merakı bulunduğundan bahseden bir 
muharrir diyordu ki: 

- Bu merakm sebebi aşikardır; Ankara bir cumuriyet merkezi, bir cu
muriyet kaynağıdır. Onun için "Şahları matetmek,. arzusunu gemş bir şe

kilde burada yerleşmi§ görenler, bunu tabii bulurlar .• 

Bu sat1rları, Ankara satranç kulıibünün neşriyata da başladığını söyle· 
melt İfin yazıyoruz. Bu ne§tiyatın birincisi Dr. H. Fikret Kanad'ın yazdı

tı ''Satranç kılavuzu'' kitabıdır. Ulus Basımevinde basılan bu kitap, sat. 
ranç meraklı/arma gerçekten değerli bir kılavuz olacak kadar güzeldir. 

fa\•j kurdela gene İngilizlere geçiyor 

Ajans haberlerinde okuduğunuz veçhile "kıraliçe Marı'' transaılantıgi 

yedi sene sonra tekrar mavi kordelayı lngiltereye kazandırdı. 
lngiltere mavi kordelayı tam 22 sene kendisinde bırakurmağa muvaf

fak olmuş, fakat 1929 senesinde Mauretania gemisinde bulunan bu kur
delayı Brcmcn isimli alman gemisi almıştı. 

'1Kıraliçe Mari,, nin garpdan şarka seyrinde sisli bir hava olmasına 

rağmen 2,929 millik mesafe 3 gün 23 saat ve 57 dakikada katedilmiştir. 

Halbuki Normandi 3,0JS millik mesafeyi garpdan şarka doğru 4 gün 3 sa· 
at, 26 dakikada almışu. Queen Mary deniz cjdcrı Nevyork Jimamnrn Am-

brose fener gemisinden lngilterc kıyılarında SciJly adalannın Bıshoj ka
yalarına kadar vasati J0,63 millik bir hızla gelmı~tir, 

Bütün bu rekor kırmalara rağmen Marinin mavi kudrelaya tamamen 
sahip olması için üç aylık bir zaman esnasında daimi olarak en yıiksek va
ati sürati muhafaza etmesi şarttır. 

Mavi kurdelanın kumpan.Yaya ve gemiye temin edeceği manevi :ıeıef
ten başka iktısadi kazanç da büyiiktür. Çiinkü §İmdiye kadar mavi kur
delayı muhafaza eden gemi varidatında en az iki milyon terlinglik bir 

• /az/alık görülmektedir. 

Queen Mary ile Bremen'in seyahatlerini gösterir harita 

1· .•.•. GüNLi.TK TAKViM ·--·, 
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17 Cemaziyelab.r 1355 - Çinden inhilal eden Milletler cemiyeti yan 

23 Ağustos 

llıdrellez 

1352 

123 

- Salihlinin kurtuluşu (922). 

- B. Rahmı Ankara maarif müduru oldu (926). 

1 

Güneşin doğması 5,31 - iş Bankası Edirne şubesı açıldı (934). l 
- Yenişehirdeki memur evlerinin temelleri atıl- t 

. ~~~n~:':: :~- __ .::::::~;::>:. " ··----··" -~ 
t fF: • 

Keçi yarışa karışırsa ..• Devli Meyl'dcn -

1 

ULUS 

Anli:aı·a lıaJl{evlileri 

İzmirde 
Ankara halkcvine mensup kırk ki-

ilik bir heyet lzrnirın kurtulu bay
ramında bulunmak üzere bu akşam 

yedi kırk be§ treniyle İzmire hare· 
ket edecektir. Heyetle beraber gi
den on yedi ki ilik temsil kolu hal
kcvinde müteaddid defalar muvaffa. 
kıyetle temsil ettikleri piyesleri o
rada oa oynıyacaklardır. Ayni heyet. 
le gitmekte olan edebiyat kolu aza· 
)arı İzmir halkeviylc temasa geçerek 
edebi geceler yapacaktır. 

Bu seyahat şehir dışı halkcvleri ara. 
ı;ında kültur temaslarında bulunmak, 
tanışmak, konuşmak gibi faydalı gaye
ler taşımaktadır. Heyet beynelmilel 
buyük bir kıymet taşıyan İzmir fuvan
nı da gezecektir. 

Suudi hükümetine giden 
işgüderimiz 

Suudi arab hUkümetinde hükümcti
mizi temsil etmek üzere hariciye veka· 
Jeti merkez konsolosluk ve muhtelit hu· 
kuk işleri dairesi 'efi B. Muhiddin Ra· 
gid Palsay terhan işgüder olarak tayin 
edilmiş ve karar yüksek tasdikten geç

miştir. 

Dahili) e teftiş heyeti reisliği 
Bir müddettenbcri açık bulunan da· 

biliye vekaleti teftiş heyeti reisliğine 
Kastamonu valisi B. Tevfik Talat Hi
tay naklen tayin edilmiştir. 

M uallimlerimizin 
Moskovadaki ziyaretleri 

Moskova, 4 (A.A.) - Tilrk peda

gog'lanndan mürekkeb olan heyet üç 

eylülde Moskovanın iki metkebini ziya· 

ret ederek sovyet Ru yada orta tedrisat 

hakkında tetkiklerde bulunmuştur. He· 

yet bundan sonra pedagoji enstitüsünü 

ziyaret etmiştir. Burada bir talebe mü· 

messili heyete hitaben bir nutuk söyle

miş, heyet başkanı B. Rüştü de muka

belede bulunmuştur. 

Güreşler geri bırakıldı 
5-6 eyllıl cumartesi ve pazar günleri 

yapılacak olan güreş teşvik .müsabaka
ları göriılen lüzum uzerine tehir edil-

miştir. 

Ne vakit yapılacagı ayrıca bildirile· 

cektir. 

DlL KÖŞE 1 

"Bu tetkik gezi inden gaye profe· 
söriın hazırlaınaktn olduğu esere ma· 
tcryel hazırlamak içindir." 

''Hazırlamak'' kelimesinin kısacık 
cumlede iki defa geçmesinden doğan 
- 1~.b ı'hmalciligw ini hesaba katmasak usu • • ,, 
bile, ''bu tetkik gezısındcn gaye .•. 
dendikten sonra cümlenin sonundaki 
''i indir" Juzumsuz ve hatalı olduğunu 

ç · y ''gaye" ke farketmeden geçemeyız. a -
Jimesıni kaldırmak ve cümleyi "bu tet
k .k zisi profesoriin hazırlamakta ol-

ı ge k .. d . ., 
dui;u esere materyel toplama ıçın w ır 
şekline sokmak, yahut da, daha dogru
su "bu tetkik gezisinden maksad "pro· 
fesorun hazırladığı esere materyel top
lıun:ıkur'' tarzında yazmak icab edeTdi. 

* $ 

"Yeni Türkiye on uç senedenberi 

inkılab hayatına girmiştir" • 
"Beri" edatmda bir devam manası 

vardır ve ondan sonra gelen fiilde de 

ay11en boyle bir devam manası bulun

ması §Brtur. ]tfisal: "On üç senedenbc

ri bir inkılfıb hayaıı yaşıyoruz." Bura

da yaşamak, hal sıygasiyle tasrif edildi· 

ği için, ifade ettiği hal tamamlanmı:ı, 

sona ermiş değildir, devam etmektedir. 

Halbuki "girmiştir" mazi sıygası, bir 

hadi enin olup bitnıi~ olduğunu ilade 

eder. Bu itibarla '' ... beri girmiştir'' ta
biri yanlıştır. 

----- ----ABE 
Şirb.:eti Hayriye 
teşviki \ ana}i 
]{an uıı u n•laıı 

faydalanacak 
Şirketi Hayriyenin lstanbulda her 

seşıd deniz inşaatı ve tamiratı içın şiın
di mevcud olan deniz yapı fabrikası ve 
ilerde buna benzer yapılacak veya i1ave 
edilecek tesisat diğer yerli fabrikalar gi
bi milli endüstrimizin kalkınmasını ko· 
Jaylaştırmak için tatbik edilmekte olan 
teşviki sanayi kanununun gösterdiği 

yardım ve muafiyetlerden faydalana
caktır. Bu hususu göz önüne alan ikti
sad vekaleti şirketin mukavelesinde Ja. 
zım gelen değişikliği yapnu ve icab e· 
den eki sekizinci maddesine koyarak 
yüksek tasdikten geçmiştir. 

~f ürk - Yuııaıı 
ticaret ofi i 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki 

ticaret münasebetlerini inkişaf ettir

mek ve iki memleketi alakalandıran ti· 

can ve iktisadi meseleleri tetkik etmek 

ve istenilen mallımatı vermek ve temas· 

lan temin etmek Uıere Atina'da bir 

türk _ yunan ticaret ofisi kurulmuştur. 

Reisliğe eski iktisat ve maliye naıın 

Jorj Pesmazoğlu, ikinci reiıılife Atina 

ataşe kommerııiyali Dr. Naci Aday, 

ikinci reiı muavinliğine ticari mübade

leler yunan ıirketi genel direktörü Şarl 

Traversaros, genel sekreterliğe tüccar· 

dan Platon Hacı Mihali ve azalıklara 

Atina • Pire başkonsolosu Kamil Müm

taz Akay, sabık iktisat nazırlarından 

N. Konelopulos, Atina ticaret ve sanayi 

odası reisi K. Maneas; yunan yüksek 

iktisat meclisi azası ve bank nasyonal 

direktörü V. Sinonidis, Vio. A. şirketi 

direktörü A. Mihanidis'den müteşek. 

kildir. Ofis bir ağustostan itibaren işe 
başlamıştır. 

BOTUN DONY ADA DER1ı. 
AKlSLER UY.A1 DIRAN ESER: 

TOPYEKUN 
HARB 
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S hiye ' 7e1 
• • 

döndiiJer 
Sıhiye Vekili Doktot :: 

dam dünkü trenle 1atanbt11 ~ 
ya gelmiştir. Üç ddrt gune 
lstanbula dönecektir. .....-"" 

•• 
Aydında iııcir • el 

gittikçe iyil~11 
Aydın (Husuıi) - 1-1•~-::-

·a . . zgarlat ı gıtmesı poyraz ru . ....,. 
. . .. . gıtt••'.:J 

etmesı ıncır mahsulunu ıfY:..,. 

tirmektcdir. Bundan sonra~ ,JJ 
.zolunacak ünin her bakııtl r.iJ"". 
daha iri ve daha temiz 01~ fi clf/İ' 

Bu yıl incirl.er daha ırı i'~ 
masma rağmen urünün taınıat fi 
manında devam oden sıcak ~ 
neticesi rekolte geçen yıtdallı 
ğı olacaktır. Piyasa gittikS:
tedir. İlk önce 6.5 - 7 kU~cııt· ".,;/ 
piya a şimdi 7 • 9,5 arasın il ,., 
malın iyiletmesininde ~yu ~ 
vardır. Yalnu: müatahsıl ., sı çı",ı1 
kan hmir komisyoncuıarıJ11 ye 
lan faturalardaki masraf ·rdC f' 
kaba:ıklığıdır. Satıcı ı~ıııı sı, ... 
rafları ödüyor. ffo 5 koınısY~ etiı 

ariye, 8 ln.ıruş çuval nakhY 

nış çuval masrafı. i~ 
İnhisarlar idaresi :SurtıaJ' ~.ılf 

haren Ortaklara kadar ııcr ,~ 
hurda mübayaa etmek UJC~ 'İ 
hazırlanmıştır. Mübayaata rot~ 
baflıyacaktır. NaziUide 3 ~ ,,,,,J 
tim, Ortaklarda 3 kuruş ~ ,,.. ı1 
alınacaktır. Bu yıl hurda, 4.tJ 

ı .. trıııc 
Sonra zmirde hurda uı ~ 
ruştan alivre satı lar yapı·~ 
itibarla inhisar idarcainin ~ 
ması üretmeıni çok sevindı ,,,,. 

Orta mektebe luı) ıd 
2 . tal' 

Aydın orta mektebınc 1 
muanıelesi başlamıştır. BU ~f,,C ~ 
talebe her yıldan fazladır. jtlP" f 
hına okutulacak talebCkrıı> ,;,# ~ 

d rsur .,P'.,,, 2 eylGlden 4 eylul ka a bit 
nun için 100 kadar talebe OrtJ 

ı:tıt· il 
ve muamelesini yapu:ın'.'ııan1"1" 
lun soıı sınd bitirim ın1tı • fi 

. ·ncı si 
den J1 eyllıle üadar, bı:ı tarı dl 
sınıfların bütünlük irnuhan .,, 
Jfılden 30 e;lGk kadar yapı~~/ 

~~ıet 
Nöbetçi ecza~ 

1stanbul , l - Pazar 
2 - Pazartesi MerJceı , 

,. 3 - Salı Ankara 
• Yazan: General LUDENDORF 4 _ ÇaJl2mba Yeni , 

Çeviren: HİKMET TUNA S - Perşembe Hnlk 

~ 
6 - Cuma Ege 

Mutlaka okuyunuz t 
7 - Cumartesi Seba ' 

Fiatı 100 kuruştur. ~ - / 

"'=c=ı:.:.n=·=c=a=T=a=T=a=•-=r=a=?=o=s=a=T=ı= .. =c==s=a=?=C=_=·=a=7=='VVV\==.:======-~ 
Diişiiniişler 

MiLLİ BiRLiGiN KIYME~ 
da kardeş . Jl.flJ. .;'_ 1 spanyada bir milletin 

ferdlerini biribirine kır
dıran, butün kıymet ve 
ervetlcriyle bir memle

keti baştanbaşa tahrib 
etmekte olan korkunç 
boguşmanın tafsilatını 
ajans telgraflarmdan 
takib ederken, milli bir
liğimizin sükun ve em• 
niyet havası içinde bu
lunmanın yüksek değe
rini çok daha kuvvetle 
hissetmememize imkan 
var mıdır? 

Bütün zahiri uzlaşa· 
mazlıklarına rağmen a· 
ralarındaki hakiki fark 
ekseriya pek chemiyet
siz kalan ideoloiilerden 
ziyade, bunları kendile
rine siper yapan şahsi 

garaz ve ihtirasların pe· 
şinden sürüklenen kar
deş yığmların biribirle· 
rini görülmemiş bir vah
şetle boğazlamalarını, 

hiç bir sebeb, hiç bir da· 
va. hiç bir iman mazur 
gösteremez. 
Ortaçağda müminle

rini biribirleri üzerine 

yalınkılıç saldırtmı§ o
lan dinler uğruna yapıl· 
mış cinayetleri tarih bu
gün nasıl ayıplıyorsa, 

yarın da aynı hükmünü, 
yirminci asrın medeni 
ve kültürlü insanları 
mevzuu bahsoldugu için 
daha ağır bir ithamla, 
bugünkü ideoloji sava • 
lan hakkında tekrarlr
yacaktır. 

Sakin, çahskan, a i1 
bir milleti felaketıerin 
en korkuncu içine atmış 
olan sivil harb, bu mil
lete yapacağı hes~bsız 
zararlar y •. nında övle 
sanıyorum ki, insanhk 
için ibret dersi teşkil 
etmek P'ibi bir fqyda do
j?uracaktır. İspanyada 
ideoloji kav(?asının, han· 
gi tarafın lehine olursa 
olsun, verece~i neticele
ri pörecek olan halk vı
ğınlarr, muhakkak ki, 
bir millet lcin en biivUk 
kazancın sulh ve sii~rın 
içinde calışmak olduğu· 
nu idrak edecekler, ve 
bundan böyle, araların· 

h' . kdlerırıı 1ev-ıc 
ta rı :s arııe 1 dukları ııııı bılec~.,e fi' 
şılanıasını ıcerı~ fi 

önünde bil"U1' 
dcdilrniş. il<bl'te te 
la' bir ıst . bl~ 

" . en' ,.. 
her gun 11a 

··1 s fhll ... mu t r,. 
ilerliyen 11er 
· • hele · ıçın ... , 

.s· etı" t 
mevcul•'" 1, itt 1 

lini yük ;illİ tı 
oldu u . · r" 
ifade t!1 1 ef11'tff'ıı.d' 
bir tcud 1 ?' bir ffY 
seınivece ı .,c 
li kt dır· fıtl k c ,, 

Bir te . ııı" " 
tek ıdeotoıı..,.. '" 
d~ bir te~ . b,1;..fı :;,,ı 

. ,.cını ~,, 
bırle t1'1 ııeti· ,U._ 
tıirk rıll • 9'!1t'P' 
dün va ha.c1~ .. ı4r· . .Jı 

,,ı.. ... 
rıc:.ıkJı~I bd 
rnic. otdu~'\ıı "' ,,ı 
milli şıı~r ırıi'" .. ,. 4'' 
·~unse " • .ı o P" 1cU '/\''. .....,, 

irinile. ,,,. P"' 

tikbııhne '"it· ıı 1' 
yenı;e ye~ Aş/. 
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8aşmetll Mlsaıırımız 
lslaabal'd~ ,ü·elui geiJi 

(Başı ı. inci sayfada) 
d b' 'k n ke· ~ salondan çıkarak civarda ırı e ı • 
'

1f bir halk kitlesinin içten gelen. alk. ş 
ları arasında açık bir otomobile bınmı~· 
ler Ve Beşikta • Pangaltı yolu ile ingı· 
li~ büyük elçisinin ikametg~hma g~~~ 
tnı§lerdir. Takib eden otoınobıllerde 
'I'e'lfik Rüştü Aras, Orgeneral Fahred· 
d" A ı ve Ata· ın ltay ve Maıeste kıra ın 
turk'ün rnaiyetleri erkanı yer almış bu· 
lunuyortardı. Türk ve İngiliz bayraktan 

ile ıüstü bulunan Beşiktaş ve Beyoglu 
caddelerı· . ı· .. ··ımemı·ş bir halk ka· 

nııs ı goru .. 
labalığı ile fevkalade bir manzara gos-
teriyordu. On binlerce halk iki ınuhte· 
rem d . • tezahürler· evlet reisini en samımı 
le ve sürekli aHn tarla seliimlamışlardır. 

l(ıral. lngili::ı lliiyii h· f,l{-itıİFIİtı 
ikum et:.dilmula . 

· T bu· Saat 12.35 de misafirerini ingı ız A· 
Yult elçisinin ikametgahına isal eden 
tattirk saat 12.SS e kadar orada kalmış 
ve · k Dol· sonra otomobillerine bınere 

~bahçeye avdet buyurmuşlardı~ •. M~· 
Jeste kıraı da ingili'z büyük clçisının ı· 
kaınetgrutında yanm saat kadar kal~ı§ 
ve sonra tekrar Nahlin yatına dönmuş· 
lerdir. 

Maje~te Kırcı :) _: Majeste Kıral 
İstanbul, 4 ( A. • ı salonu· 

d ıaat 16 da yo cu 
8. inci Edvar arayını hazine da· 
na çıkarak Topkapı_ı di~ten sonra 
• . . ve müzelen gez 
ıresını tür 
Nahlin yatına dönmuş . 

1'.' , ı · ytıtı "'"' ltntiirk ' "" 1 111 
• Reisı ,. AA)_ Cumur 

İstanbul. 4 ( · ·da rcfakatlarında 
Atatürk saat ıst.30 Hariciye Vekıli 

k·ı lsm•t nonu, h. 
Başve ı ~ B . ..k Elçisi Fet ı 

Londra uyu .. k 
Dr. Aras, .. e Vekaleti Genel Se • 
Okyar ve HarıcMıy mencioglu otdugu 

. Numan ene 
reterı . · şıer ve yatta 
halde Nahlin Vatmaf g~mı karşılanmış· 
Majeste Kırat tara ın an 

tardır. tisi d rın bir sa· 
Yattaki kokteyl pa.r i Atatürk ve 

. . de geçmışt r. 
mimiyet ıçın . fazla böyle 

K 1 hır saattan 
Majeste ıra . . de goru miışlcr 

• hava ıçın 
bir samımı Reisimiz refakat· 

.. t kiben Cumur 
ve mu ea . ttan ayrılmışlar 

d k' zevat ıle ya 
tarın a ı d t buyurmuşlar· 
ve Dolma Bahçeye av e 

dır. 

l') · dn ı.·e ktırtıdU ~"11111"" 
' ' " ı .:; .. , 

•enlil,Jer 1s-
~ A ) - Bu gece 

tııtanbul, 4 <f'· ·. MaJeste 8 inci 
tanbul bUyilk mısafirı başa donan· 

efine baştan 
Edvardın şer B .. ilk ve pek par 
mış bulunmaktadır: . ~yyaşamakta ohn 

lliiyük nıisll/irimiz At<1tiirk·e tak gecelerinden hırını bu sabahdJı bt'-
• b 1 hri halkının iadci zi"'<lrel ettr 

1 
fstan u e d bulunmakta olan 

J kıra . k di araların a . ı· ·· . İstanbul, 4 (A.A.) _ Majeste h rı en bu misafır ıgını 
b ·ı kıraJınrn • inci Edvard saat 14.45 de Dolma a • fngı tere • . Nahlin yatı önünde ter· 

'e'ye gelerek Atatürk'e iadeyi ziyaret kutJ~a~ ıçı~ fener alayı çok yüksek 
et · · nhtımına ·b ettığı <Jenız ·ı • llliştir. MaJ· este kırat sarayın . et tı etmekte idi. Denı euı· 
ktı nıy bi manzara arz b" ~ı ğı zama b ' .. k bir meınnu r t bul lı'manında bulunan U· n uyu Cu· 

1
• ki stan duyduğu yüzünden anlaşılıyordu. . ır • e nakil vasıtalarının hem•n 

hlur reisimiz Atatürk yanlannda dış ış· tün geını v . bu tezahürata i tirak et· 
len bakanı D T f'k Rüştü Aras ve hemen hepsı 
Lo r. ev ı Jdu· · ti t 

ndra bü ··k ı · · Fethi Okyar 0 • ınış · ' ·k·· ·· 
.. yu e çısı • teyı B ftle,.tak.sas'a wşeli 11rıı. 
tu halde çok neşeli bir tarzda rna1es . . Kıra~ 

4
• (A.A.) _ İngiltere elçisi 

tıhtırnda karşılamış ve iki devlet re~sı Atına, .. d' ğü hlisniı kabulden 
}'anyana samimi konuşarak saray~ .gı~· Yunanistanda gor ~ralı sekizinci F..d-
hlişletciir. Majeste kıral Cumur reısım • dolayı fngilte~.e .. başbakan B. Metak· 
ıin yanında yarım saat kadar kalmış dv.e d'ın teşekknınu -rr.· tn 
b d ken ı· var . • İngiltere elçı ıı;ı, • 

u çok Baınim" .. l"kat sırasın a sas'a bildirmışur. . tanı zıyareti 
1 • • ı mu a . . e davet kı lının Yunanıs erınt yatta bir kokteyl partısın giltere ra k -ra rektiği bara· 
Ctm. tir . eserretle _.,1·-te ı... :s ış · Atatürk bu davetı ın dolayısiyle ,._ .... 

1 
·zci teşkilau b • 

ıkabuı ı {tan do ayı ı ı etmişlerdir. dan retli te gra kkür etmi tir. n· 
'il• • 0 d saray d ayrıca teşe ff u'aJeste kıral saat ı S.2 e kanına a . r ine muv a 

ayrıınuşlar Atatürk tarafndan rıhtı~a ltere kıralı. yunan ı cı ı 
kaa • v 1 yata don· gı ni etmektedır • 

aru~ğu~r:la:n:m:ı:ş:la:r:d:ır:·~n:ı:r:a~~~=='~..:k~i!y~e'.,,'.tte~m:::;en:;;;~;;;;,,.,,,.,,..,,,.,======~ mu tür. 
~ 

ŞQN DAKiKA~ 

Iı·ıın aJevler icinde _, 

Şehir :,rüııeş batarkc n A il •rin elin geçti 
taınaınen a . . 

h ., milisler "ransaya sıgınan 
.Havasın :Hen· 

l>aria, 4 ( A.A.) - ı un zab-d . . ·re run eydea öğrendığıne go Uzlerce 
\ sığınan Y 
rndan sonra Fransaya k" Pirene 

hıilisc i, hususi trenlerled~~r i~tasyonu· 
ayaletinde Cerneres bu. . iter bu su· 
... a .. . . • Bu rnılısc " gonderılmıştır. d. 

·der ır. 
tctıe Katalonyaya geçmı'J 

... ·ı r •ehri ( ' ·· b tar'·en "~' e ~ -.11 nP...t (l " • 

ı. ~ ,,0 z ettıll!r 
tenıcımen ~I"' 

- Fontarahıe, 
Hendey, 4 (A.A.) -: .

1 
ahaliden 

bug?n ö~led.en. sonra ı sı;ransaya ilti· 
tecrıd edilmı~tır. Kaç p kalesı 

Guadelupe 
ta edenler arasında 

1 
kendile· 

d r :Sun ar 
hluhafızları da var ı · h'ne ola· 
. derken re ı 

tı oradan hareket e . h 1~ mahbus 
k. · ın a il rak bulunan 160 ışın . . 

b ·ıd·rınıştır. Ulunduklarını bı 1 te 
dört taraftan a 

frun şehri hala kuv· 
i k"den esen 
çindedir. Şimali ar ı her dakika 

Vet)j bir rüzgıir. } angını kn ızeh· 
G n batar y fenaJaştırmnktadır. u • ı·ne geç· 
1. tlerın e 1 

~in tamamı nasyona 15 

nıiştir. 
Saat 14.10 da 

ffendey, 4 (AA.) - . e binasını 
na yonalistler frun beledıy et· 

. V gın devam 
tle geçirmişlerdır. a 

1 
• •id· 

harcbe erı Y 
nıekte, fakat sokak mu . r.ok rni-

d. Bır :s detini kaybeylemekte ır. da 
k ve bura 

)isler Fransaya sıgınma ta. 
1 

Hende· 
•ilahdan tecrid edilmektedır kcr.dardır 

~ 'd oooa )'e sıgınanların mık arı . 
1 

ri bu ka· 
Behohia hükUınetci ınilı• e 

Katalonyaya gönderıldı 
kavemti bırakmışlar ve sınır sabada mu 

• • u·· geçerek Fransaya ıığınmı§· k" usun 
opr köprüsU halen nasyonalist· 

]ardır. Sınır 
• d Bunlar milletlerarası 

l r ehnde r. k 
e . e ellerinde kırmızı ve sarı ren • 
köprü~ : yol bayrağı oldufu halde li eski tıpan 

atClsın Fransa, ya asın clmekte ve y :r-
g di •e bağırmaktadırlar. 
fspa~ya,, / .1 rin de talebi uzerine 

Bızzat ıssı e . ·ı 
d nda vueude getırı en 

f{endey mey anı aralı lmağa devam 
seyyar hastane. Y 
eylemektedir 

Guadel alcsi bir kaç k t ra-

h 1 üdafaa olunmaktadır. 
fından a m . t 

Saat 13 de 10 ila 20 hukümetcı • 
ko rusu uzerinde mukavemt e 

run p b nade kam •onlar ve ot 
mekte ve u e . 

. LftJkçı cephe mudaf lerını F· 
mobıller .... l d 

eçırnıekte ıdı Bazı rı O· 
ransaya g kd kt 

. d unu "e garı ı n tomobıl epo . . 
F tor biye ç kılmekt idıle 

onra or J 
. bir ço u h 1 tren er 

Milislerın 
1 ··mek u re har ket ey e· Barselona gı 

mlflerdır. 
kutu uzerıne, San Se tıen frunun su 

k muvasalesi ke almıştır. 
ile butun ara i 

. biyetınde sakla n 400 e • 
Rehıne ma 

• 1 hali meçhuldü •• Asıler bu in akıbet en 
r k t' metodlu ve sogukkanh uvaffa ıye ı, i 
m 1 kazanmışlardır. Behob a 
h,areketleıı e 

• hucumlardan once PerQpelune • 
Uzerıne k talarınm gclmaıını bakle-
den takvıye ı k 

.. k ondan ıonra hare ete 
mı~~r ve anca 
~çmi_şlerdir, 

ULUS 

1 

J~j]. tinci 
]ar devaın edi) or 
Londra, 4 (A. 

A.) - B. Onns-
.. bi-Gor. filistin· 
dckı yahudi a· 
pınsı m u d u r u 
doktor Hayın Va
izmana bır mek· 
tup gondereıek 

Fılıst1n cl e · 

k ı )Jahudi ga:ze-
telerinın bılha • G 

B. Onn bi • or sa ıngihı ali ko-
• kargaşa· 

miserinın Nurı Paşaya d 
d CjunUn ur· 

tıklar bıtc r bitmez yahu ı go b 
1 ğ 1 ara 1• durulması munıkiın olaca ın d t· 

. · ınusaa e e 
d•rlerine beyan etınesı 1çın 

1 ~ rıyat arı· 
miş bulunduguna daır olan ~eş 

nı kati surette tekzıb etmı tır. B lııldı· 
Kudus, '1 ( A.A.) - D. N. 

rıyoı : ragmf'n. 
ın .. ihz aıab oru nıelerınc 

· 'b tmektedır. 
Filiıtınde karışıklık devaın e 1 kte 

1 k ydcdı m • Her gun olu 'e yara ı a 

dir. 1 a alayı· 
Linkoln ay r alayı ılc skoÇ) 

·r Jkarn arasın· 
nın mufrezcleri Nablus· u 'tik biı çe· 
daki Bela yakınında elh kışı Mute· 

.ı:ramıfiardır. 
tenin taarruzuna ut> 1 • sa} e-

l ·n mudaha esı 
arrızlar tayyare erı 

1 
ilizlcrden bır 

sinde dağıtılmı~lardır. ng b·r piya· 
tayyare subayı ıle bir rasıt ve. ı 1 k 

tk· ı zabıt o ına de ncferı olmUştür. ıı ar 10 olu 
Ü ere dört yaralı vardır. Arabi • 

:r: d. çetenın gtz· 
ve altı yaralı vermifler ır. ıkıl· 
lendiği Bela koyunden altı ev Y 

mıJtır. 

Amerikanrn vaktile tahrıp ettirdigi 
donanmadan bır görünu§ 

Nevyork, -4 (A.A.) - Şımdi ö rcnil· 

d. . göre amerikan Birleşık devletlc-
ıgıne • t 

e hafta ngılterc hükumetini, n, geç n 
· · ğe rıkantınası l :r:ım gelen 40 bın 

çuru ~ h bl • · 
ton!uk torpido nıu rı ennı yd ıonunda 
"maalesef" muhafaza etmek mecburiye· 
tinde kalacağından haberdar eylemiıtir. 
Amerlka Birlefk devletlerı. bu kararın 
esbabını bıldirmemı lerdır Bu notanın 
bir kopyesi de japon hUkUmetine tevdi 

olunmu tur. 

Va in ton, 4 (A. ) - B. Hull, A· 
merikanın. fngılterenın hattı h rcketi· 
ni takıb ederek Londra muahedesi mu
cibince 1 ahtan te.:rıd edılme i lazım 

len 4o 000 t nluk bır destroyer kuv
v 'ni faa hı mette alıkoymaya karar 
verd ıni re m n bıldırml tır. 

NOREÇDE: 

llitkiimeti11 · m .H'I 

11otwmıa ceuabı 

Oslo, 4 ( A.A.) - Dıı itler bakanı 

vekili, Sovyet elçisine blr muhtıra ve· 

rerek Troç1d hakkında ıovyetlerce ya
pılmtf olan tetebbilıten dolayı teeuUf. 
terlni blldfnnif ve aıya._1 faaliyetten 
vaz geçeceğini tahriri olarak teahhlid 
etmekten imtina ettiğı zaman Norveçin 
Troçkiye 11ğınma hakkrnr vennemit 
oldufunu hatırlatmıştır, 

lnıanya. l,itvaııya 
il r~ a1dırnıazlık 

paktı yapa(·al 
Kaunas, 4 (A.A.) - Hava ajansı 

muhabirinin ôğrendi 1 inc gore Almanya, 
Litvanya'ya bir aldırmazlık paktı yap· 
mak için teklıfte bulunmuştur. Bu pakta 
icabında oteki Baltık devletleri de ıştırak 
edebıleceklerdir. Litvanya hukümetinin 
yalnız başına boyle bir teahhude girmek 
ıstemedi inden dolayı once Baltık ant· 
antına dahil müttefikleri ile mu vere· 
de bulunmak arzusunda bulundu u su· 
retinde cevab vermiş olduğu rivayet e· 
dilmektedir. 

Almanya ile Baltık devletleri ara ın· 
da yeniden bir takım muzakereler yapıl· 
ma ı beklenilmektedir. 

Lıtvanya gazetclen, tamamiyle Al
manya'ya lchdar bir vaziyet almıştır. 

lfolııl,· tim lt>tl••ri A lnı"")" ilt• 
<ınlnşaıx.kl"r mı? 

Kaunas. 4 (A.A.) - Havas 3Jan· 
ının hususi muhabirı bıldiriyor : 

Almanya ,diğer Baltık memleketle
rinin de iltihakına açık bulunmak iı:r:e· 

re, bir ademi tecavüz paktının akdini 
Litvanyaya teklif etmiştir. 

Litvanya yalnız haı;.ına bir te hhil· 
de girişmek istemiyerck. Baltık ant n 
tına dahil müttefikleriyle danı mak i • 
tedl ini bildirmi tir. 

Bunun üzerine l~itvanya, E tonya ve 
Letonya dış hakanları arasında muza. 
kere cereyan etmi ve bu hususta Uç 
lTı('mlcket arasında tanı anlaşma ha ıl 
olmuştur. Buna binaen Almanya ile 
Baltık devletleri arasında yeni gorlış· 

melere intizar edilebilir. 

lınanya sönıiiro·t · 
] riııi o· r i i ti or .. 

Ve talebini kendisi de 
hukukan doğru buluyor 

D rlın, 4 

A)-llv 
J nsınd n : 

B 

(A. 
A· 

Gcııcrsl Von Epp 
hnmı olan somüıgeleri istemekte oldu
nu Eürpöische Revu'dc yazmr oldu· 

gu bir makalede beyan etmektedir. Ge· 
neral, nazi partisinin somürgeler büro
su •efi ve alman omurgeler birliği re· 
isidir. 

Generalin bu bapta ileri suımU ol
duğu deliller ıunlardır: 

l . - Almanyanın elinde nlifusuna 
yetitmiyecek derecede ufak ve dar top· 
raklar vardır. 

2. - Bu topraklarda esaslı ilk mad· 
deler ıstihsal edilememektedır. 

3 - Somıitigelcrınden mahrum kal
mı olan Alman} a, ıkinci derecede bır 
devlet vazıyetinde bulunmaktadır. 

Alman bmurgclcr bırliği, alman o· 
murgelerıne konulmuş olan haczin k 1-
dmlmasını ve Almanyaya iade edilme· 
sini i temektedir. 

Alm n omurgelcı ınin hac i, çok 
gıı bır adalet i lıktır, zıra d vl tlcr, 
Kongo ndla ma ının on birinci ın d 

de ı ucıbince A \ ı upa harlıını omur· 
gelere tc mı! ctmemcgi re m surette 
te hhı d etmişlerdir K n o mu hede· 
name nı bo an devlet , Almanya de il
dir Ş rkt alman Afrıka ında muit 

m tı 5 a •usto 1914 t rıhınde bir ıngi· 

hz kruvazorü a mı tır. Vıl onun on 

dort madde inın beşıncıı;ı somurgcler 

meselelerinde hakem usulun başvur

mayı go:r: önUnde tutmaktadır. Ver y 
andlaşrnasının 119 uncu madde ı bu 
maddeyi bozmu tur. Alman ômurgele· 

rinin kıymeti, teııbit edilen tamirat he 
deli arasına idhal edilmemiştır, Bınne. 
tice Almanya, eski aomürgelennın ıa
desi talebini hukukan doğru bulmak
tadır. 

Bukrcş. '1 (A. 

A.) - G a z e 
t e 1 e r ı n vcr-
digi malumat 
göre, mu 
n a k a 1 • t ha 
kanı B J rana o 
vıçı 

koy 
mak için 
re ten haıekct et 
mis tir 

Soylendı· 
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ğ i n e göre, B Tıtulesko 
başbakan, mUnakal, t bakanının karışık 
lıklaı tevlidi, siyasal numayi lcr tertı 
bi veya gaT.ete neşriyatı suretiyle huku· 
met ve millete hiç biı gıiçlük çıkarma 
mak lazım geldigıni B. TitUlc koya bıl· 
dirmcye memur etmıştir. 

il. rıto11e.ih·111ııırı it<ıl,Hrrı dı~ 

lmlmmmı lf•lgm/ı 

Roma : 4 (A A.) - Roman> a'nın ye· 

nı dı işleri bakanı D. Antoanesco. ital.. 

ya dış işleri bakanı B. Cianoya bir tel -

graf çekerek italya He sulhun idamesl 

işinin ıt birliği yapmaktan ve iki mem· 

lekct arasındaki doıt milnasebetlcrin in-

ki afından mmınuniyetlni bildirmı uı. 

,pıu~ral 

Jlydz · mi eri • 
)))JI 

zi 'art~ti v ~ lzv ~ tia 
• 

mekte idi. Aynı m nda Alm nya mü· 
t c vi polıtık ının t tbikinde, bu an

i şm hktan nzami surette istifade et· 

mekte idi. t ki memleket arnsınd inki
şaf eden dostluk havası ve h reketleri, 
h di eleri oldu u gıbi gormeye ve tam 
bir ıyıı al hUkUm venneye bir engel 
ol maz. Bu hadiseler gösteriyor ki, son 

seneler içinde Polonya diplomasisini 
karakterize etmiş ve Polonyanın dıt sı
yasa hakkında güddUğü maksadlar et· 
rafında esrarengiz bir hava yaratan dip
lomatik oyun hcniı:r: bitmemiştir. Bu
tlln dünya matbuatı, general Gamlen'in 
Varşovada kalıtı ıırasında Almanya i· 
darecilerini yatıftırmak maksadi •le 
Polonya dı i lerf bakanı muavinınin 
B. H itlere yaptı ı ziyarete i,aret et
mi terdir 

General Rydz • Smıgly'nın Var ova. 

d n hareketi ırasında neşredilen "'Ga· 

zeta Polska''nın bir ba makalesinde, B. 

Rck'in, general'a, Bertin tarafından gU

dulen mak adlara uvgun hir hattı ha· 

reket takıb etmek emrinı verdi ının 

ani ıldıgını ) a m ktadır Bu m k at

lar, her ne baha ına olursa olsun fran· 

sız OV) et mUn scb tlerinl kırm k ve 

fransu: • ovyet kar ılıklı y rdım pak· 

tını hozm ktır. Polon va gazetcleı ınin, 
• im n gcızetelcrı ıte bi.-\ik olaı ak yap· 
tık! rı ovyet aleyhtarı neşriyat bu 
) olda gorulen mak dların mahıyetını 
aydınlatmaktadır. Bu neşriyat, general 
Raydz • Smıgly'nın Parıs'e harekete h • 
:ı:ırl ndıgı bir sırada en had devresini 
bulmu lu Sovyet Ru ya aleyhinde uy
durul n ayiaların ve yapılan mucade· 
lenın, bu memleket ile Almanya ara· 
sında vukuu muhakkak askeri bir çar
ı ıgmada fran ız - sovyet paktını Fran 
a ıçın te kil ettıği tehlıkelcre dair Pa

ris hUkumetine gbıtcrilcn delilleri tak
viye etmek maksadını takib ettiği mu
hakkaktır. 
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Yurdda arkeolojil.· ara-.ıtır11wlcır: 

US URA KAZ IS 

ispanya ve İngiliz gazeteleri Bu kazıda tarih öııcesi kolleksiY 
için değerli eserler bulundu 

27 ağustos 936 tarihli Deyli Tele
ıral gazctcsinclen: 

1 panyadaki sivil harba müdahale e
(fümemesine biıtün memleketlerde ka
rar verilmek hususunda esaslr adımlar 
tılmaktadır. 

Fransanm bütün memleketlerdeki 
elçileri, İngiltere, Fransa, Almanya ve 
Belçikamn karar verdikleri şekilde İs
panyaya gönderilecek silahlara ambar
go konulmasını rica ttmek talimatını 

almışlardır. Bundan başka, bu karara 
iştirak edecek olan devletlerin teah
hüdlerini ne suretle yerine getirecek
lerini ve bu teabhüdlerin kontrol şek
lini müzakere etmek üzere bir konfe
rans toplanması da teklif olunmakta· 
~ır. 

Tahmin olunduğuna göre İspanya 
Jle sınırı olan Portekiz hükümeti bu 
hu usta pek ziyade alakalı görünmek
tedir. Portekiz, kendi büyük K.omşusu 
ile dost geçinmek kararında bulundu
ğu için iki taraftan herhangi biri mu
nffak oluncaya kadar hiç bir taraf ile 
lnlinasebet tesis etmemek fikrindedir. 
Bu itibarla bir ademi müdahale siya· 
eti, Portekiz'in arzularına en uygun 
elecek şekil olacaktır. 

Eğer bütün Avrupa develtleri, yal
:ruz İspanyaya değil, bütün bu yarım 
adaya &ilah ve cephane göndermemek 
hususundaki teahhUdlerini sadakatle 
yerine getirecek olurlarsa o zaman, 
Portekiz hududundan İspanyaya geçi
rilecek pek az silah bulunabilecektir. 

Fransanın teklif ettiği konferans, 

harb eden her iki tarafa da halkı ve e- " 

lrleri mdUrmek gibi gayri insani mu
ameklcrden geri durmaları hususunda 
ki arzuyu da telkin edebilecektir. 

D~yli ller<ıld ııe eliyor? 
lngiliz işçi partisinin gazetesi olan 

Deyli Herald, 21 ağustos 1936 tarihli 
$ayısında ••/spanya" başlığı altında 

yazdığı bir başmakalede dı'yor ki: 

İşçilerin milli konseyi, dün parla
mentodaki işçi partisinin hemen top· 
Jantıya çağnlmasmrn geniş bir işçi ha
reketi menfaatine uygun olduğuna ka
rar verdi. 

Bu karara göre önümüzdeki cuma 
günU parlamentodaki bütün işçi me
buslarla partinin icra komitesi ve tica
ret birlikleri konseyi bir toplantı yapa· 
caklardır. 

Birçok taraflarda ışçı partısımn 

kuvvetli bir teşkilat ile harekete geç
m c;i dileği gösterilmektedir. 

İtte bu toplantıda heniiz yapılamı
yan bu hareketin istikbalde alacağı yol 
milzakereye mevzu olacaktır. 

f spanyada halk kütlelerinin kahra
manca milcade1eleriyle alakadar ve fa
§İstlerin ve taraftarlarının caniyane ha
reketlerinden müteessir olan bir takım 
ferdlerle komünistlerin bu toplantı ka· ı 
rarından memnun kalmamaları müm· 
kündür. 
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Fakat işçi hareketi içinde bulunan 
hiç bir kısım veya grupa İspanyada 

halkçıların kazanıp faşistlerin mağliib 

olmasını istemek, bir inhisar halinde 
verilmiş değildir. 

Bir takımlarının sandığı gibi basit 
ve kolay olmıyan mesele, İspanya hli
kümetine hakiki olarak ne suretle yar
dım edebileceğidir. 

Sonra, bugünkü ademi mudahale 
tarzı bırakılacak olursa bundan İspan
ya hükUmeti fayda mı, yoksa zarar mı 
görecektir? Bu da bir meseledir. 

Komünist Sovyetler Birliği, sosya-
1ist Fransa, muhafazakar İngiltere ve 
faşist İtalya ile Almanya tarafından 
kabul edilmiş olan ademi müdahale ka
rarının şimdi ortadan kaldırılması ne 
mana iafde edecektir? Buna verilecek 
cevab üzerinde şüphe etmek caiz deği1· 
dir: İtalya ile Almanyadan lisilcre si
lahlar, cephaneler ve tayyareler akın 

ctrneğe başlıyacaktrr. 

Sonra bu iki hükümetin a keri teş
kilatının mükemmeliyeti dolayısiyle fi. 
silere gönderilecek ilahJar, hfikfimete 
verilebilecek ilahlardan faıla olacak· 
txr. 

Tatlı bir hakikat değil; !akat hak:-

katleri tatlı da olsa, acı da olsa, &cul 
etmek lazımdır. 

Asilere silah gonderilmesi ancak as
keri tedbir ayesinde mUmkUn olur ve 
bu asken tedbirleri almak da Avrupa
da barba yol açar. 

Öte taraftan her iki tarafa da silah 
gönderilmemesini istihdaf eden ademi 
müdahale kararı, zaman kendisinin 
müttefiki olan hiıkümetin lehinedir. 

Tabii bu mütalea, ademi müdaha\e 
sadakatle tatbik edildigine ve asilere 
el altından yardım edilmediğine göre 
doğrudur. 

Burada işçilerin yapacakları i , biı
tün kuvvetleriyle ad mi müdahalenin 
tam tatbikine çalı malı: ve faşistlerin fi. 
silere yapacaktan yardımı gerçekten 
durdurmaktır. 

Bugün Portekiz sınırından fa ıst 

silahlarının geçmesi oradaki kargaşalt· 
ğı kötü bir hale koymaktadır. Burana· 
ki delik kapatılmadıkça ademi m;ida· 
hale kararından faydalanmağa imkfin 
yoktur. 

İngiltere hükumetinin Portekiz il· 
zerinde nüfuzunu kullanarak bu işe 
mani olması için işçi gruplarının Bay 
Eden üzerinde tesir yapması lazımdır. ' 

İspanya başvekili ile mülakat 
,. Deyli Herald'ın Madrid muhabiri 
lsabel de Palencia, j!azetesine tell!raf
Ja bildiriyor: 

.. 

ispanya Bnşbakanr B. Giral 

İspanya Başbakanı Bay Jose Giral. 
bu ak,am. yalnız Deyli Herald'a mah· 
sus olmak üzere bana verdiği bir mil· 
la katta dedi ki: 

- Harbın inkişafından ve takib et
tiği seyirden ziyadesiyle memnunum. 
Gösterdiğimiz terakkiden dolayı hay
retler içindeyim. 

Evvela. asiler e11crindc her türlü 

ı 
harb unsurlarını bulundurmaktadırlar: 
cephaneleri, her tUrlü silahları, kı§la· 
Jarı elde ettikleri için topçu mUtchas
sıslen teknik adamları vardır. Buna 
karşı bizim şahsi cesaretimizden ve 
idealimize bağhhğımızdan ba§ka bir 
şeyimiz yoktu. 

Başbakana bu ısyanın uzun müddet 
sürüp sürmiyeceğini sordum, buna ce
vab olarak dedi ki: 

- Bu bir harbtır: ehemiyetli bir si
vil muharebe. Fakat ümidim udur ki 
çok uzun sünniyecektir. Bi:ı muvaffak 
olduğumuz .zaman bu netice halkın sos
yal hayat şartlan için büyük bir fay
da olacaktır. 

Başbakanla, dışarda haklarında bir· 
çok yalan yanlış haberler dolaşan ispan· 
yol cumuriyetçi partileri hakkında ko
nuşurken kendisine şu suali sordum: 

- Sosyalistlerin. komünistlerin ve 
ticaret birliğinin i birliğinden mem
nun musunuz? 

O cevab verdi: 
- Kati surette. Bunlar halk cephe· 

si programından asla ayrılmış dcğilJer· 
dir. Bunlar, hükümete sadakatten ay
rılmamı$ ve bize milzaharetlerini Hla 

t-sirgememişlerdir. Hükümctimiz de 
kati surette cumuriyetçi bir hükümct 
olanık kalacaktır. 

Ben, daima milletimiz hakkında 
yüksek düşünceler beslerdim. Fakat 
bu son hadiıe, bu rrksn moral kıymet. 
terini fevkalade bir surette meydana 
kovmuştur. 

Bize müzaharet edenler, kendi şahsi 

Afyon vilayeti içinde Kusu • ı 
C'a köyünde Eti türklerinden kal-
ma bilyük bir höyükte ve civarında 
ge~en sene de son zamanları birka~ son· 

~ 

ara ında taş devrinde } apılrıırfıJI 
lar, tarihöncesi koleksiyontıl11 
degerli ''e ikalardandır al 

Hoyukteki kazı, şark tar 

Kazıda çıkan es erleri! b11 bakış 

c:ırtt•~""' daj yapıJmrştı. Fakat havdJar çabuk so· 
ğuduğundan ve yagışlr geçtiğinden ka· 
zı devam edememiş ve tatil edilmişti. 

Bu yıl 1ngilterenin Kembriç üniver· 

sitesi ve Londra eski eserler kurumu a· 
zilarından Miss W. Lamb'ın nezareti 
ve mürakabesi altında kazılara yeni· 
den başlanmıştrr. Hükümetimiz namı· 
na komiser olarak İngiliz Misine fs
tanbul müzeleri eski ~rk eserleri mu
tehassrsr B. Haydar Silmerkan ar'<adas
hk etmektedir. Kazı verimli ve entere· 
san neticeler vermeğe başlayınca Mis
sin ilim arkadaşlarından bir kaçı ta 
Londradan memleketimize kadar kazı· 

yı görmeğe gelmişlerdir. 

Höyüğün merkezine doğru inildik
çe birçok çanak ve çömleklere rastlan
mıştır. Bunların hemen hepsi kırık va
ziyette bulunmuş. yalnız birkac tanesi 

hemen hemen sağlam denecek derecede 
çıkanlmıştır. Höyükte yalnız pi mlş 
topraktan değil, tunçtan yapılmış di· 
ğer aletlere de arasıra rastgelinmiştir. 
Bunlar arasında bilhassa dikkati çeken 
eserler Hati kadınlarının saç tuvalet
lerinde kulJandıkları anlaşılan tunçtan 
iğneler. çek1çler, mızraklar ve muhtc!if 
büyüklükte harb baltalarıdır. Bunlar 

tepeye kadar uzatılmışt ı r ~ 1~~-• k ıdır• raklar bırkaç tabaka a bi 
sonra pı\jJDi topraktan } apılıtılf • ..il 

:sıır'
mezarlar meydana çıkmıştır 

51 
mezarların çok olmasına bakı~ "'
den bu tepenin mezarlık ola ıartı' 
nıldığı anlaşılmaktadır. Me.ıar it' 
ksmı mustatil şeklinde, ba.zıla~' 41 ti 
yük kUp biçimindedir lçter'." ~~ 
him bir kısmı çUrümuş olan 

11 
ff ti 

buJunmu tur. Kalça keınikler:-;..ı.
tasları sandıklara konularak 1"',. 
altına aldınlmıştır. MtzarJa~ı~ 
da büyük bir binanın tcznelı eÇi 
çıkmıştır. Bina muayeneden g Jtll 

kull•11 
ce vaktiJe bu yapıda harç 9' 
dığı görülmüştür. Taşlar nıunt ~ 

. b' . u.ıe killerde yontularak bır ırı çısJf 

rülmüş ve kö elerde içiı;e ge 
haldedir. 'V, .. tf 

Bütiln bu ameliyelcrde ~ 
rak 45-50 amele kullanılmış ~e ~f~ 
aydan fazla sürmüştiır Kö}.Ul1 tlf;;_ 
yakınlığı dolayısile çıkan ye 8,,t.tl 
lecek e erler Afyonkarahisa~ r'1 tı1'i 
naktedilmi , orada ilmi tasnıfe 51 lı'f' 

• • .. teriJrf1Cı; tularalr zıvaretçılere gos 
lanmıştır. ~ 

-==========================================-====- """ .,.., 
menfaatlerini düşünmeksizin biıyük bir 1 
feragat ve disiplin göstennişlcr, bükü· 
met idaresinde bulunan şehirlerde mu· 
kcmmel bir organizasyon \'\icuda getir· 
mişlerdir. 

Yüz milvonlarca peçeta bunlarm el· 

lerine geçmiş. birçok değerli eylere 

sahih olmus.lardır. Fakat hiç bir şey 

kaybolmuş suiistimal edilmiş değildir. 
Halbuki bu adamlardan birçoğu ay

lardanberi işsiz bulunuyordu \'e' ken
dilerine paraca vardım da edilemiyor· 
du. 

Bunlarm kitablara ve sanat eserleri· 
ne gösterdikleri hürmet. bütün kültür 
adamlarını heyecana dü ürecek kadar 
büyüktür. 

Jümlerden bahsettik. Bay Gı 1'ecJ ~ 
ıarın tekrarlanamıyacak kadar 

1er olduğunu söyledi . atıd' f 
Nihayet Başbakana bu ısY ~ 

panyanın ekonomik dururrıunıJ 
11 

el 
Buna f sarsmıyacağını sordum 

bı verdi: falclt 
- Herhalde ı;arsacaktır • 11' 

lb• ı· ~ • '1 h k ·n vardıırtı e ır ıgı ı e ve er cs1 
iti yoluna 'koyacağız all. tt" 

Sizinle bir mülakat ) apa:a•'ttti.,, 
gün okuduğum Deyli Hcrald 01,., .i-

le organinsyonu mükernrntl uın 1111· 
kendilerine hayran bulundu~ iri' " 
Uz fseiltorint hitab edebiJdığ 
bahtiyarım. 

3
11JS' 

Bundan sonra asilerin yaptıktan zu-

~--...._-~-------~-----------------------------------

Ben, esasen. Bü\ ıik Britarı: rf' 
rüstlii~üne ve üstünliığil.nt d:ınıfl'
vük bir saygı besliven bır 8 

.. 101 
·ı g .. 

uyuz foklar, insanların oraya bı e mıyacagı bir kumsalı olan bir adanın yerini 
öğrenecekti. ni kendisine haber vermişlerdi. · rıi ~-! 

CENGEL Ki TABI 
Bu maksadla Pasifiği şimalden cenuba 

kadar araştırdı. Bazı günler gündüzlü gece
li üç yüz mil kadar yüzdüğü oluyordu. 

çaraprak param parça oluyordu. Yaksını tır
tınadan güç bela kurtarıp şöyle etrafa gö<ı. 
gezdirince burada da bir zaman fok yavrula
rının beslenmiş olduğunu anladı. Dolaştığı 
bütün adalarda bu türlü izler bulunuyordu. 

Bütün bu gördükleri, artık sc\fJcı 1''
mudunu kırmış, nihayet başını alıP efl";~ıt
öz kumsallarına dönmcğe karar "yef'l.\" 
Şimale doğru yüzerken yol üzerinde ıdi· gır 
şil ağaçlarla süslü bir adaya rasıge 1' ylf 
rada hemen ölmek üzere olan yaşl~k~~!" 
1ı bir fok balığı bulunuyordu. J{otı ~a. tçıfl" 
bahk tutarak bu ihtiyara verdi ve 0 

" 

Yaua: Çeviren: 
Rudyard KlPLt}.JG Nurettin ARTAM 

- Senin yapacağın şey, büyümek ve ba· 
ban gibi büyük bir fok olmak, o .zaman ken· 
'dine kumsalda çocuk yetiştirecek bir yer ha
rzırlarnaktır. O zaman seni tek başına hıra· 
kırlar. Beş yıl içinde sen kendi başına dö
güşür bir hale gelirsin. 

Nazik annesi Matkah bile ona şu sözleri 
eöylcdi: 

- Sen asla bu öldürme işinin önüne ge
çemezsin. Haydi, git denizde oyun oynama· 
na bak Kotikçiğim. 

Bu sözler üzerine Kotik denizde oyna
ınağa ve ateş dansları yapmağa gitti; fakat 
küçücük kalbinde ağır bir ıstırab taşıyarak .. 

O sonbahar, kumsalı elinden geldiği ka
dar çabuk bıraktı; çünkü yumruk kadar ka
fasında tasarladığı bir şey vardı. Eğer bula
bilirse deniı inf 7ini bulacak, ondan fokla
nn rahat vasıyabileceğ; insanların ulaşa-

Yolda anlatılamıyacak kadar çok sergü
zeştler geçirdi. Bir defasında az kaldı, iri ve 
benekli bir köpek balığı kendisini kapıyor
du; dar kurtuldu. Birçok kereler, denizde 
bir aşağı, bir yukarı dolaşan haydudlarla 
karşılaştı. Yüzlerce yıldır bulundukları yer
den ayrılmaz bir takım iri balıklar gördü. 

Fakat bir türlü deniz ineğini göremedi 
ve onun salık vereceği adayı bulamadı. 

Eğer kumsal iyi ve sert olur da, arkasın
da fokların oynıyabileceği bir yamaç bulu
nursa muhakkak ufuklarında balina yağı 
kaynatanların çıkardığı duman görülüyor ve 
Kotik, bunun ne demek olduğunu biliyordu. 
Kotik, iyice anlamrştr: insanlar, bir defa 
bir yere gelmiş olmasınlar, bir defa daha ge
lecekleri muhakkaktı. 

Bir aralık rastgeldiği bodur kuyruklu bir 
Albatros ona Kerguelen adasının sessiz, sn· 
kin ve rahat bir yer olduğunu söyledi. Ko
tik oraya vardığı .zaman. az kalsın. simsekli, 
yıldırım] ir havada adanın kayalıklarma 

Limmerşin, bu adaların uzun u.ıun isim
lerini saydı. Anlattığına göre, Kotik, beş 
mevsimini hu arayrcıhkla geçirmiş, senede 
dört ay dinlenmek üzere Novastoşnah'a gel
diği zaman öteki hollusçiki'Ier kendisinin 
bu hayali adalariyle eğlenmişlerdi. Ekua
tor üzerinde, müthiş kuru bir yer olan Gal
Japagos'a gitmiş, orada hcımur haline gelip 
ölmek tehlikesi geçirmiş, Gf'orgia adalan
na, ccnub Orkney'lerine. Zümrüd adasına, 
Klicükbülbül adasına, Gog adasına, Buvet a
dasına, Krosset'lere, hatta Kap'ta Ümidbur
nu'nun cenubunda bulunan kücük bir adanın 
üzerindeki ufak bir tepeciğe uğramıştı. Fa
kat her yerde deniz halkı, kendic:ine aynı 

şeyi söylediler. Bir zamanlar, foklar bütün 
bu adalara gelmişler, fakat adamlar, ard1a
nndan yetişip hepsini haklamışlardı. 

Hatta bir defa Pasifik'te binlerce mil 
yüzdükten sonra Kap Korenti denilen bir 
yere uğramış, orada rastgeldigi bir takım 

deki derdi döktü: dÖf1\i) 
- Artık, dedi Hovastoşnah'a te ~ 

rum: eiTer orada öteki holtusci.~i'JP~ ,Jt" 
her öldürme yerine de e-ötüriili.it"Se 
etmiyeceğim. 

İhtiyar fok dedi ki: yb01 
- Bir defa daha tccriibe et. Bell k~sll~ 

olan Masafuera oymağının s~~u~~ıeti ~ 
İnsanların bizi yiizbinlerle öldurdU r .;e ~ 
terde kumsallarda bir hikaye dolaŞt 1'JP ~ 
nün birinde şimalde beyaz bir .fok ~e g 0 
tün soydaşlarını daha rahat bır f ~ııı> "e 
receği söylenirdi. Ben, cok yaş 1 

3
cag 

günleı; görecek kadar yaşayan:ııYdefa 
Fakat başkaları ~ekeceklerdir: btl' 
ha tecrübe et. ..;ar) 

(Soııı.ı 



t\'LUL ı 6 CUMARTESi 

iSPANYA iHTİLALİ 

Asiler Irun u aldılar 
l (Bqı ı. ıaci aylada) 
1' tdildiiinl bildirmektedir. Bu haber, 
~eınbe &ünü franı1.1 topratına 1500 

tinin ıeçmeaiyle teenüd etmektedir. 
Burgoe radya1wwıı verditi lteki 

lbaltbftata göre trun ve Sen Sebatien 
Mıplindc naıyonallıtlere 2000 kifilik 
lılr takviye gelmi,tir. Aragondaki Hu"· 
1ı:a tebrı önünde naıyoaaliıtlerin bir bii· 

• 

,,... .... edildi 
tnuı cepheli. 4 (A.A ) - AJmaa ha· 

bet ahnl. bBroaunun hulUll anababirfa-
den: t 

Gene.ral mola tıtaları bu llbÜ runu 

t,P euniftlr. Bu kıtalar ıiltcn istif .. 

de edeıH. ,chrin 800 metre aaOacle bu• 
lunaD muvakkat aıevsUeriDden taaml· 

ULUS 

m b nmakta r • 

1 

o 

Bu manevrayı ıon dakikada ren 
bUldlmet kunetleri, bUyük bır &(lçlilk
Je ımırı geçebılmi9lccdir lrunda tiın· 
dl çetin bir Mkak muharebesi olmakta• 
dır Ricat edeauyerek bu fCbirde kaicuı 
JriUriimct kuntelerinicı Quadalupa li
•nma dotru çıekllmeıkte oldukları N• 

aılryor. 

~lltaılardald naıtyonalUıkr nuı.
luıHmete de""1n edlyorlaı' 
Parla. 4 (A.A ) - -Dnb- Altı haf· 

tadanberi Toledonwı Alkuar llJ'ayıll

da p-nilmlt bulunan bin ....,onaliat. 
bDkUmet topçuaunun denmlr bomblr· 
dımanına rağmen mukavemet etmekte 
devam ediyorlar. Alkuarm bir IPllN 
obiislerle tahnb edilmlftir. Soldaki btl· 
,tik kulede içerden vuku buU lnffUk
lar neticesinde harab olmuft'Jf • Mah• 
MUlar bir kaç pndenberi artık atet et· 
miyorlana da bü1'ümet krta1an. bir~· 
kıt bareket\nct~n korkarak, blltla k•P• 
lan ve çık" yerlerini aydın.._kta " 
bnralan mitraly6zlerle tutdktadır. 

Hükümeı kıır,Hlleri 
Huealta ..,.,...,.. 

Madrid. 4 (A.A.) - Hlldiallt n.o 
vetlerl. lladWd1erla tuft'lllllll'll pll 
klrtt8kten sonra Huelka pbrl lr.lpdln
na clayanmıtlardır. lhtiWciJerlll Wr biJ. 
IQI. biitiln mcvcudiyle la~ 
Dtlbü etmittir. 

Altilri milialeri, Ovledo' ... aJbq A· 
randa tarafndan ıönderibnll .. Wr 
Jnıneti bozmaflardır. 

HtlkUmet kunetlerl. T.,_ • Oro-

peaa ceplaıltrule ...,..... twru etllllt
ler ft _,............... 

Guaümma cepllelilııdeki bWd\mıet 
toPtU kun'etleri, ibtiWdlerbı Puerto
JoD'daJd mtibi .... t dtpolanna tabrib .. 

mittir· 
la JtafMI pi ımda 100W1141-

ım it*· 
Hl ..... nttetled bir t11r w .ı. 

................ ,... mıitraı,& 
" 1ı1r p tlfelı wlıtetmlflerdlr. .,..,.,.,. .~-- .... ,.., 

....... ..,.. Jlajortı ~sek
..... olcluiO lıir ....,.,.. ilıtO'k:Derlll 
.,,..,.. ........ -..u.rw 
................ eldulunu. laUkibmo da..,., ....... ele Wr Sok lqı ... 
lan topa __............ WWlr ..... 
tedlr. Birplı .............. ..._ 1111- g. 
lnml hlldhnet httttlerl tarafına PÇ• ......... 

lran• ~ ......... 
ada ba _... •• llıidl tlfek ....,.. 
besi tekrar.... • ... 

ti eder, dort ta y re on top b r ~ k 
mitralyöz ve kamyon ele ıeçırmitlerdir 

Şımdi Toledo yolu tamuniyle lhti 
lllcilere aplmlfbr. lhtil&lciler, timdi 
cenubu garbi cihetinden Madrld'e ı ı 7 
kilometre meafede bulunmaktadır,• 

Yeniden idam e'dikn ıubaylar 
Banelon, 4 (A.A.) - Bane1on açık

larında demirli olan Urupay vapurun
dald mahkeme ikl topçu ıubayı ile bir 
albayı • lkiblnbafryı dün idama mah· 
kGm etmlt ve bUkUm bu aabah lnfu o
Jumau9tur. 

Yeniden bir iıalyanın ldanu 
ltalyada uyecan uyandırdı 

Roma, 4 (A.A.) - 7 çocuk babuı 
bir ıtalyanın Banelonda idam edilmeti, 
bmoyu IOD derece heyecana dilftlrmit
ttlr. idamın ne gıbl bal Ye prtıar için
de vukubulduiu belli delildir. Sebeb o
larak, bu adamın, elinde bir taknn dini 
re.imler bulunduiu taylenmektedir. 

lhtiW bqındanberi lda medilea ltal
yanlar 6 yı bulmuttur. Bu hadile tlled: 
ne ltalyan Pola lmnu8rl Banelon'a 
&itmiftir. ltaı;ran elçWtl lladrld"clen A· 
lilrante'ye tapnmaktadır. PaJrat bu ta
pma Banclon lıldiletiyle aWWı ... 
pdlr. 

l•panyaifNriM ............ 
meıelalnl ltbnırol lf:la Mr 

lcondae ........ 
Lonclra, 4 (A.A.) - !npıtere hUJdl. 

metl, lıpanya ~ müdahale cdlhne. 

mnl hakkında am.ıı tedbirlerin lıoetıo 

rolG ~ muhteHf clnlet dairelel'I dtle
ıelerlnden mtltqekldl bir komite tefkll 
etmiftlr. 

Dün ilk topbmtllml 1apa111 olu bu 
komite, lalkGmet turfnMlan ..... ,. ka
dar alınnuf olan tedblrlcria mantua• 
man tatbik edilip edllmedlilnl tetkik " 
bun1an tamamlıJllCÜ diler tedblrJerl 
dilfhme,. IDtllhmtar, 

• Jur pseteıdnla JUclılm& atre. 
Wr Noneg vçuna llpuyo1 halk cep
...._ al4 200 mltlal)'kl Vmton U. 
1Mnma bopltlmftll'• 

• UdMmdan blldlrilcllllne p eül 
it bakanı Sorlune Alomo lladrid4t 
kurıuna dlıllml9tir. 

• B. Aana'nın yeğeni 'Gregodı A· 

·- ltUer tarafmdan lldUrilmGftOr. 
• o.I~ bulunaa 15 allntnm ....,. 

harebe bati• ........ Oljoadan ... 
pura biaebOmeJerl için Laypalc kruva· 

.are kumandanı iki tarana konup.nala
n sfritmlıtir. 

• Pranm dıt i91er bakanlığı iıpan· 
JOl hllerinin fran11ı F11ından yardım 
alr41kJerl halıkmdald babreleri tekılb 
etmektedir. 

• Biri Burıa1'a, öteki Madrld'e &it
mek üzere iki lrurl~ hqeti Cenevre
dea lap1n,aya Unat e•lftir. 

• ı.,.n,.._ Pula Ml)'lk elclll. 

•• Wa, ....,.. • ··-- 24 
ta,,annla Vip)'a plmlf oldafunu 
1ı&NlnDlttir. 

• lıCMrW' .. 1enl hUkOmet, to1yalllt 
B. IMp JtabnUero'nan --lıiıada ............... 
POLONYA'DAı 

Blldi..c~ ,,,..,,. .,,. 
Varpa. 4 (A.A.). - Lelda• lt

slderi .............. büanlıtma bir 
aota wwnnk. Ç~ dwJetlnla 

emnlyetlne bqı wlllMt tet•Mtlll De 
....... J .. Bosek ilminde blrlJle 
....... .., ... llUkmda llalarlt • 
Oımla ~ sMlen ......... 
.. _..,iMia ~luanamkaia bu ... 

lairMI Lelda• lfllderial ........., 
&11tetmeJe sahfllU olmam protato 
.-iftir. 

G.Mon • S.neı •ıfi"'6 ........ .,, .. w.ıanı.. ,. ..... yolı 
V~4 (A.A)-Gora· ae. 

Mtt bplU ........ lama lftirak eden 
• baloadln .ıtllı hakkında bura havı 

müflllerlnde kaJplar bit ae-ımlfdr 
Pi!Ydl hareketleri sUııUndea thndl1e 
bdar ~ 16 uattenberl bu balonlar 

lal'dnnda hlç Wr •'"-alın• ı 1ft1 
...... ,...ı,e ••••• '9lonllr walr o 
lllt lllftcla durabllmütedlrler. 

Bal'>ekt~ 

TVRKRE MI 
(Bap ı. incı sayfada) 

he Jolaa ela, onu mükenmaeftettir
~ Nlim inli•• •llkesa ..... 
...., r-. t.kld ft llliirııi Wr ............................ ................. 

Galeri, ... ..,. kedu olcluia ıi· 
W,Nlim ~ ..... ...... 
J...la w MC•ı ıll .............. .,_ 
.... ............ 1 finldi .. ,. 
....................... t 
.......,. mk .._ .. lrc••lr. 

Tüıldyede ..... layab, ~-...., .............. ...... 
........ tllWeaWru ,.. .... 
..,.. ......... içlncle, - ,...... 
........ t ............. ........ 
iltecliilmia ... inlcipf w-... 
-. .. -.. Myretebniftcek. 
tir. FMal ... .....,....._ ltıı•cı 
~ wn. cmmarivet -.;.. •• .-.._.....__....deler 
........ tdwaı 11 •• Her ttrlll yu. 
.... " tepılcl.I • tilıll rıı 1 • 

................ - aıımitelt .. 
fnatta Yr ....... ~ ı:: ... . 
... Wr ... ,... .. ,...... ... ıc. 
............ , ...... Mr ....,._da 
mi1lt ..... ..... _..... ..ırlıılw· ......... " ... -'•··· 

..-aJllA1AY 

DO.ztLTME 
DbU ..,,.._,.,,, at •tnlnın

n 6h ,.,,ıı,ıılt elm8f H ,.bir ip ıdll
llaluıacfu tir ı,_, bu ,.illde •Yal 
edllmiftlr. Karlfmlf olan 7uıaı• ,,._ 
flnddl l'I •tnı defru oluü ,..Uen 
DefJ'ed•r; on,..ı.rnnıscfaa ldr dl· 
ı.rı.: 

Ba,111 lrl...,.'11111 AaU Hl..,._ 
dan ........... cı llaretllrl .. 
lllJllltlnberl ı .... nı'dı t1r1r m111et1-
aba ml•flrldlr1er. Xenclllerlnl lrarpla
yan Atatflrk'lla Mllmmda blldla va-
~- GIUlan hOrmetlal kı· 
w etllıılhrlal .. tderlL •• ..,..... 
................. mlUetlae" ~ 
pelr ""611 mat .............. 
il bee1emekte oW.,.._. c1nla aaJaab
betl ıa.termekttn blal menedemeL t 
tanbul 1ehrinln U.lkı bu busuata ea 
küçUk k6y0ne kı4ar tekmtı Terkiye 
laalkmm cotbft ~ı ... terclmnl ~ 
eclecektlr. 

FRANSA'DAı 

.4ıbrhlc miiddeti arı.acalc aı1 
Parla, 4 (A.A ) - B. Blum Ue B. 

Dıladye'nin harb malsemeıl atoklanm. 
muntaum ordu efradı miktarım artır· 
a.11 ve ordunun motlrleftlrllmellnl ta
cil •-lr IUl'etlyle Prantanra mldıtfu 
llltemlnl inrnetl•dltmek ta•ttWlt ... 
da balusaakta heler de uktd lalamet 
mtWdetlal artı... dl ....... kte • 
dlrler. 

Muntazam kunetJerln ıoe "9dea 
200 Wne çıkan1muı mabtenıılaı 

dhlrlmlar mmtakumda 1inl latW• 
... lldlmll dllllltndedir • 

Bir IJI. 111idiri&nin 
~ 

...... 4 (A.A.) ı. tak Mkiml 
......... 8lm jlltced Wan ...... 
nW - ....... ,...... 1* .... 
lllme edllmellne bnr 't'ermltttr. 
nar Natan. yirmi dlrt milyon frank Da 
ti&ll etmekle Dllıllll&Ddur. 

..... -" ....... ...,,.. 
Belpad• 4 (A L) - Memleketine 

... ....... Blıılpr kıralı Borla. lr .. 

......,_.._. uibi Prene Pol'ua llJf 
,_.. tnakkul ttmlt n orada ...... 
._ B ltoJ...SlnoYisi kabul eylemlttir. 

IOVYETl.l.R'DE: ,....,......,.,_da ,,., ,,.,.,.,.,. 
lloüova, 4 (A.A ) _ Zlnat ... 

komiler nldli B •uralcmua ,_... B. 
Dt ııDkıoJ tayin ehnunutıar. 

ALMARYA'DAı 

B. teyel Corc il. BW.rt. .,.....,,., 
BerHa .4 (A 4.) a. ~ c.re 
... Berch ........ llltler 

mdla hblrl oıunı-.tıt.tr. 



SAYFA 6 ULUS 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 ı ı 
SATIN .A~~A. ~~~ISYONU İLANLAR! 
1 - Edremıt bırlıklerının ıhtıyacı olan 100 ton sıgır eti alınacak_ 

tır. 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMI$YONU lLANLARl 

2 - Tahmin edilen bedeli 25000 liradır. 
3 - Evs~f ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

.. ~-- Eksıltme kapalı zarf usuli ile olup 21 eylUl 936 pazartesi 
gunu saat 11 de Edremitte askeri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

5 - Muvakkat teminatı 1875 liradır 
6 - Teklif mektupları ihale günü s~at ona kadar alınır. Bu sa-

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

l - Aksehirdeki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 165000 kilo un 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
. 2 -. İşbu 165 bin kilo ıınun muhammen tutarı 16830 lira olup 
ılk temınatı 1263 liradır. 

3 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul ve Ankarada leva -
zım .amirlikleri, Aksehirde alay satın alma komisyonlarındadır. 1 s
teklıler ş:rt~ameyi bu komisyonlarda görebilirler. 

4 - Eksıltme 8 - eylôl - 936 sah günü saat 11 de Konyada ko -
lordu satın alma komısyonunda yapılac.aktır. 

5 - İstekliler mektuplarını 8 eylül 936 salı günü saat 10 da 
Konyada kolordu satın alma komisyonu başkanlığına göndermiş ol
malıdır. Bu saatten sonra gelen mektuplar kabul edilmez. ( 493) 

2-38S8 
1 - İzmir müstalıkem mevki kıtaatmın 131200 kilo un ihtiyacı 

kapalı zarf us~liyle eksiltmiye konulmuştur. 
2 - t~~lesı 7 eylül 936 pazartesi günü saat ouyedide tzmirde 

kışlada musta?kem. mevki satın alffi!i komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmın edıleıı mecmu tutarı 15744 liradır. 
4 - Beh;r kilo un için oniki kuruş fiaat tahmin edilmiştir. 
5 - Temınatı muvakkate akçesi 1180 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

.. 7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
gostermek mecburiyetindedirler. 
. . 8 - Ekıiltmiye iştirak edeceklerin 2490 sayıiı kanunun iki ve 

liçilncU ma?delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile temi
nat ve teklıf mektublarını ihale saatinden bir :;aat evvel komisyo-
na vermiş bulunacaklardır. (519) 2-3817 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatının 19i700 kilo un ihtiya 

cı kapalı zarf~suliyle. eksiltmiye konulmuştur. 
. 2 - İhalesı 7 eylUl 936 pazartesi günü saat onaltı buçukta lz

mırde kıglada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmi~ edile.n. mecmıı tutarı 1:!3229 lira 7 5 kuruştur. 
4 - Behe~ kılo un ıçm 11 kuruş 75 santim fiat tahmin edilmiştir. 
5 - Temınatı muvakkate akçesi 1742 lira 25 kuruştur. 
6 - ~artn~mesi _hergün komisyonda görülebilir. 

.. 1 - steklıler tıcaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
gostennek mecburiyetindedirler. 
. _8 -: Eksiltm~ye iştirak edeceklerin 2490 ı;ayılı kanunun iki ve 

liçuncU maddelrınde yazılı vesikalarr ile teminat ve teklif mek
tublarını ihale saatıindan bir saat evvel komisyona vermiş bul ına-
caklardır. (520) 2-3818 

lLAN 
1 - Diyarbekir kor kıtaatı ve tayyare hayvanatmm agustos 

937 sonuna kadar ihtiyacı olan 550 bin kilo arpa kapalı zarfla 
14-9~36 pazar~esi günü saat 9 da ihalesi yapılacaktır. muhammen 
bedelı 17875 lıra olup mu·ıakkat teminatı 1341 liradır. İsteklilerin 
usulü dairesinde tanzim edecekleri kat'i teklif ve teminat mektub
larını 14-9-936 pazartesi günü ihle saati olan saat 9 dan bir saat 
evveli!1e kadar Diyarbekir kor satın alma komisyonuna gönder-
melen. (495) 2-3811 

İLAN 
1 - Konyadaki kurumların senelik ihtiyacı olan S4:000 kilo un 

kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur 
1 

. 2 - İşbu 54300~ kilo unun muhammen tutan 49956 lira olup te· 
mınatı muvakkatesı 4747 liradır. 

.3 :- Ş~rtnamesi Konyada kolordu ve İstr.nbul, Ankara levazım 
~mı~lıklerı satın alma komisyonlarındadır. İstekliler şartnameyi 
ısını geçen komisyonlarda görebilirler. 

4 - Eksiltme 7-eylül-936 pazartesi günü saat 15 de Konyada 
kolordu satı nalma komisyonunda yapılacaktrr. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını en son olarak 7-eylül-936 pa-
2<1.rtesi günU saat onbeşe kadar Konyada kolordu satın alma komis
yonu başkanlığına gdndermelidir. Bu saatten sonra gelen mektup-
lar alınmamış addedilir, (475) 2-38S7 

ILAN 
l - karamandaki kıtaatın senelik ihityacı olan 154000 kilo un 

kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 
2_ - İşbu 154000 kilo unun muhammen tutarı 15708 lira olup ilk 

temınatı 1179 liradır. 
3 - Şartnamesi konyada kolordu, İstanbul ve Ankara levazım 

amirlikleri Karamanda alay satın alına komisyonlarındadır. istek
liler şartnameyi komisyonda görebilirler, 

4 - Eksiltmesi 8 eylül 936 salı günü saat onda Konyada kolordu 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler mektublarmı 8 eylül 936 sah günü saat dokuza 
kadar Konyada kolordu satmalma komisyonuna göndermiş olacak
lardır, Bu saatten sonra gelen mektublar kabul edilemez. 

(494) 2-3859 
iLAN 

ma~~ta:~uı .. ko.ı:nutanl!ğ! birlikl~ri için w alın_acak olan 2135 ton la ve 
r"ld"ğ" o~uruune talıbın vermış oldugu fıat makamca pahalı gö· 

bu u un en tekrar pazarlıkla ihalesi 8 eylül 936 salı günü saat on 
eşte yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 27328 r d · · · 
rUldüğü gibi 142 k kır~. ır. şartnamesı komısyonmuzda gö-
rahk ilk teminat ~~~b mu abıhnde de veril~r. isteklilerin 2050 li-

uzu veya mektubları ıle beraber Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyo

1
nuna gelmeleri. {695 ) 2-4072 
LAN 

Demir köy alayının 376000 kılo ekmekl'ık k ı fi k 
·ı k l İl . unu apa ı ;ıar a e -

sı tmeye . onu mutur. k temınatı .~948 lira bedeli sıG4o liradır. 
İhalesı l 7-eylul-936 perşembe gunu saat l'" de v·ı l k . .. ze satma ına O• 

b~ı1~yonunda yapılacaktır. ~ar(tnamcsı komisyonda her gun gbrule-
ı ır. 673) 2-4033 

!LAN 
l - Erzincan kıtaat ve müessesat eratmın senelik ı'ht• 1 . ıyacı o an 

138000 kılo sıgır eu 14 eylul 936 pazartesı günü saat onbırd ·ı 1 
edilmek üzere kapalı zartla eksilt~eye konulmuştur. e 

11
a e 

ı - Muhammen bedelı 20700 lıradır. 
3 - Yüzde yed~ ~uçu~ ilk te.mı_natı 1552 lira 20 kuru~tur. 
4 - Şartnamesını gormek ıstıyenler her gün Erzıncanda tü

men satın alma komisyonundan parasız alıp gorebilirler. 
5 - Şartnamesinın 4. üncü maddesi mucıbince teklif mektupla

rını 249u numaralı artırma eksiltme kanun~nun 32, 33, 34. üncü 
maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ıhale saatinden bir saat 
cveline kadar Erzıncanda tümen satın alma komisyonu başkanlığı-
na makbuz mukabilinde vermiş bulunacaklardır. (602) 2-3948 

tLAN 
1 - Artvin hava tisi hudud kıtalarınrn l 10 bin kilo un ihtiy~·~~ 

kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 .- İhalesi 14·9·936 pazartesi günü saat 14 de A1'tvin satınalma 

komısyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muvakkat teminatı 1567 lira 50 kuruş olup isteklile
rin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar makbuz ve teminat 
mektuplarını komisyona vermiş bulunacaktır. (92) 2-3813 

l - Hepsine biçilen ederi 8500 lira olan 900 metre urgan, 150 
000 metre gergi ve 150.000 metre :;itil ipi kapalı nrfla alnacaktır. 

ı - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyenle
rın her gün öğleden ~onra komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmiye girecckler~n kanu~un 2 ve 3 ü~cü maddeleri~de 
yazılı belgelerle 63 7 .5 liralık ılk tem111atlarmı teklıf mektublarıyle 
birlikte ihale günü olan 15-9-936 salı günü saat 11 den en az bir sa-
at evvel :M. M. V . SA. AL. KO. na vermeleri (666) 2-4021 

BİLİT 
Araba tamiri: Bes araba pazarlıkla tamir ettirilecektir. Pazar

lıgı: 7-9-936 pazarte:;i giinü komisy(lnumuzda yapılacaktır. Tamir 
raporunu okumak ve arabaları görmek için müracaat yeri komisyo
numuzdur. İstekliler ve eksiltmeye girecekler pazarlık gün ve vak
tinde teminatlarivlc M. M .V. satın alma komisyonuna gelsinler. 

• (748) 2-4146 
BİL.İT 

ı - 811 kalem avadanlık mal?.eme:si kapalı zarfla eksiltmiye 
konmustur. 

2 -·Tahmin edilen bedeli 56.000 lira olup ilk inanç parası 4200 
liradır. 

3 - İhalesi 22-10-936 perşembe giinü saat ıs dedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyen_l~r 280 kuruş mukabilinde M. M. 

V. satın alma komi::.vonundan alabılırler. 
5 - Eksiltmeye 'gireceklerin eksiltme artırma ve ihale kanu

nun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerile teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatmdan en geç bir saat evveline kadar M. M. 
V. satın alma komisvonuna vermeleri. (702) 2-4135 

' tLAN 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve lıeher metresine biçilen 

ederi 270 kuruş olan 3000 metre matra kılıflığı kumas kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - lhalesi: 8-9-936 :;alı ~ünü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler ~07 !ira 50 kuruşluk kanuni teminat 

ve 2490 sayılı kanunun 2 ve. 3 uncu maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ıhale ı;aatından en az bir saat evvel M. 
M. V. satın alma ko. na vermeleri (516) 2-3835 

BİLİT 
l - Beherine 300 kuruş kıymet biçilen 3Sl keten yumak ile be· 

herine 6 kuruş kıymet konan 1130 adet keten makara açık eksiltme· 
ye konmustur. 

2 - H~psinin bedeli 1133 lira 80 kuruştur. İlk inanç bedeli 85 
liradır. 

3 - İhalesi 7-9-936 pazartesi günıi saat 10 da dır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2, 3 cil 

maddelerinde istenen bilgilerile ihale gün ve saatmda M. M. Ve-
kiileti satın alma komisyonunda bulunmaları. (S14) 2-3834 

BİLlT 

1 - Hcrbir çiftine biçilen ederi 425 kuruş olan 9035 çift hari
ci ve 12.070 çift dahili fotin ile herbir metresine biçilen ederi 
250 kuruş olan 50.000 metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 
ayrı ayrı alınacaktır. 

2 - Fotinlerin şartnamesini 450 ve kuma~larınkini 62S kuruşa 
almak ve örneklerini görmek istiyenlerin hergün öğleden sonra ko
misyona gelmeleri. 

3 - Fotinlerin ilk teminatı S735 ve kumaşlarmki 7500 liradır. 
4 - Fotinlerin ihalesi 7-9-936 pazarte:;i günü saat 11 de ve ku

maşlarınki ayni günün saat 15 şindedir. 
5 - Eksiltmelere gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin

de yazılı belgelerle tminatlarını teklif mektubları ile beraber ihale 
saatlarınd~n en az bir saat evvel M. 'M. V. SA. AL. KO. na ver-
meleri. ( 458) 2-3808 

BİLİT 
l - Yerli fabrikalar mamuHitından ve beher metresine biçilen 

ederi 36 kuruş olan yüz bin metre yatak kılıflıgı bez kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 23 eylıil 936 çarşamba günü saat 15 dedir. 
3 - Şartnamesi 180 kuruca M. M .V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 2700 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu· 

mm 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (738) 2-4139 

BİLİT 
1 - 26 kalem muhtelif dökiım malzemesi açık eksiltmeye kon· 

muştur. 

2 - Kıyme.ti 4200 lira olup ilk inanc parası 315 liradır. 
3 - İha~esı 23-10:936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 :-- Eksıltmey~ gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mııd

dele:ın~e yazılı bılgelerile birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
Vekaletı satın alma komisyonuna gelmeleri (737) 2-4140 

BİLİT 
1 - 70 kalem muhtelif kaynak malzemesi açık eksiltmiye kon-

muştur. 

2 - Kıym~ti 3628 lira olup ilk inanç parası 272 lira 10 kuruştur. 
3 - İhal.esı 23-10-?36 cuma günü saat 11 dedir. 
4 :-- Eksıltmey~ gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

dele:ın~e yazılı bılgelerile birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
Vekaletı satın alma komisyonuna gelmeleri. (736) 2-4141 

BtLtT 
1 - Behı:r metresine bicilen ederi 75 kurns olan 100 ila 150 bin 

metre portatı~ çadır bezi kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. 
2 - İhalesı: l 7~eyllıl-936 perşembe günü saat 15 dedir. 
'3 - Şartna~eaı 565 kuruşa M.M.V. satınalma Ko.dan alınır. 
4 - İlk temınat 6875 liradır 
5 - Çad_ır bezleri yerli fab;ikalar mamulatından olacaktır. 
6 -:fEksıkltmeye gir~cekler kanuni teminat ve vesikalarile birlik

te teklı me tuplarını ıhaJe saatrndan en az bir saat evvel M.M.V. 
Sa. Al. Ko. na vermeleri. (660) 2-4031 

y 1 H BİLİT . 
K .~ yapıs.ı ~3 arp ?kulu yollarının yapılması pazarlığa konmuştur 

e~ı uttarı ·. 359 lıra 43 kurustur. Kesif ,proje ve şartnamesi be
d~lıne karşı 1.nsaat. şubesinden v~erilecektir. İhalesi: 8-9-936 :;alı gü
nu saa~ on_ bırd~dır. İlk teminatı 1752 liradır. 

~ksıltmıye gırecekle.r ~490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerin
de _ıstenen _belgelerle bırlıkte Bayındırlık Bakanlığından alınacak 
ehlı~et vesıkaları?ı _pazarlık gün ve vaktinde M. M. v .satın alma 
komııoyonuna getırsınler (704) 2-4088 

Denizli Orman Direl{törlüğüncl<~n: 
l - Denizli İlinde Acıbayam İlçesinde hudutları şartnamede 

yazılı Bo~dağ Devlet Ormanından No. lanmış ve ölçülmüş (6616) 
M3. muadıl (4797) adet No. 1ı devrik çam ağacı yirmi bir gün müd
detle artırmaya konulmuştur. 

2. - Artırma 16-9-936 çarşamba günü saat on beş.te kapalı zarf 
usulıle Denizli Orman DirektörHiğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikab muhammen bedeli (235) 
kuruş.tur. 

4 - Muvakkat teminat (1167) liradır. 
.. 5 - Şa,rtname ve mukavele projesini görtnek istiyenlerin bu 

muddet ıçınde her gün Orman Müdürlüğüne ve Ankarada Orman 
Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (658) 2-4017 

5 EYLUl 1936 

M. l\'I. V. den: 
. okll 

l - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbıye kili 
gilizce, Fransızca, Almanca öğretmenliklerine yüksek . o ta 
ögretmenlik yapmak saHihiyetini ve vcsaikini ve bilgiJerın~tır 
iki lngiliıce bir Almanca, üç Frano.ızca öğretmeni alın~ca 5 ıırı 2 - Bu öğretmcnlık'.erin ücreti ders saatı başına 4 ıla .• ~e 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklileıin diploma ve bonsef\'l;arı 
fus kağıdı; askerlik vesikası; üçer fotoğrafı ve bulund~ racii~ 
muriyetleri gösterir hal tercümesi; ve bir istida ile !-0 :.tl,rı 
M. V. ne İstanbulda Pangaltıda Harbiye okulu K. murac

1
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sarih adres yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20 ./ 
kadar yapılmalıdır. (561) 2-3882 

Karaköse 
' Valiliğinde~· 

1 - Eksiltmeye konan iş: İran hudud Ağrı vilayeti d~~rU 
101 x 500 x 580 kilometrele-rinde yapılacak şoo.e inşaatı ve 

dir.2 B . 1 . 1 . d'l k 'f b d l' "k' .. elli iki bl~ - u ış erın ta 1mın e ı en eşı e e ı ı ı yuz 111eıe tı yüz altmış iki lira elli üç kuruştur. Bu işlere ait .şartna 
evraklar şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
3 - Mukavelename 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi .. 
D - Hususi ve f.enni şartname. . · vt 
F - Tahlili fiat ve keşif hülasa cedveli ve şose grafığı 

ve taş grafik ve mesafe cedvelleridir. ıt iıÇ 
İstenen bu şartname ve evrakı fenniyeyi on iki lira alt~irltf 

ruş mukabilinde Agrı vilayeti Nafia müdürlüğünden alab~ğrı ~1 

3 - Eksiltme 15-eylül-936 per§embe günü saat 16 da 
yeti Nafia dairesinde yapılacaktır . 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu Jile olacak. . altı ı ti 
5 - Eksiltmerye girebilmek için on üç bin sekiz yüz e~h ret ılJ 

em kuru muvakkat teminat vermesi ve bundan başka rıca esi ""' 
sı vesikası ile Nafia vekaletinin 24-4-936 tarihli talimatnatl1 111e1I 
cibince vekaletinden alınacak fenni ehliyet vesikası g~ster ıl•f· . ..a 
zımdır. Vesaiki ibraz edemiyenler eksiltmeye kabul edılrnt sa'"~ 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ~azı 'ıc e~ 
bir saat evveline kadar vilayet Nafia müdürlüğüne geu~ere göııde_..ı. 
me komisyonuna makbuz mukabili verilecektir. Posta ıle dJf I"' .. 
lecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate ıca 0ıd' 
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılrnı§ .alt 
lazımdır. Postada olan geçikmeler kabul edilmez. (684·SOl) z,.,4"" 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLÜ(j~ 
SATIN ALMA KOMiSYONU JLANLARl 

'O ADET lSO KİLOLUK GRAFİT POTA 
15 ,, 7S KİLOLUK GRAFİT POTA . ...el 
25 .. 50 KİLOLUK 'GRAFİT POTA 'l/t cİv: 

Tahmin edilen bedeli (2120) lira olan yukarda miktarı 
11 
~~ 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğil Satı açı~~ 
Komisyonunca 23-10-936 tarihinde cuma günü saat 14 te ·syoıı 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak kornı ,ti' 
verilir. ufl1' er 

Taliplerin muvakkat teminat olan (159) lira ve 2490 "atte ~ 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve sa 
misyona müracaatları. (754) 2-41S3 

İLAN z?·z4· 
7 eyliıl 936 gününde kapalı zarfla satın alınacağı 2~;0ııt ~ 

temmuz 936 günlerinde itan edilmiş bulunan 350 ton ele. ıoO 
kır, 150 ton hususi platinden saç, 10 ton fosforlu bakır ~~-403 
elektrolit tutya hakkındaki ilan hükümsüzdür. (625) 

150 TON HUSUSİ PİLATİNEN SAÇ 
10 TON FOSFORLU BAKIR 

JOO TON ELEKTROLİT TUTYA 
350 TON ELEKTROLİT BAKIR . rı \t '...a 
Tahmin edilen bedeli ( 162500) lira olan yukarda mı~t ;ıt 11 ~ 

,., yazılı malzeme askeri fabrikalar Umum Müdürlugu ~e l< Pd' 
komisyonunca 19-10-936 tarihinde pazartesi günü saat ıs kat>ılııı,,. 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname sekiz: lira 13 kuruş ırı1~37s ıır 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan k0rni~ d• 
yı havi teklif mektuplarını mezkfir günde saat 14 e kadar e 3 ıl1 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun :. "'acaııtl 
delerindeki vesaikle mezkür giin ve saatte komisyona ınur 

(627) 2~4038 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMEL~R_I ıılr f11'1' 
Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan yukarda cınsı >'.~ 01111~ 

zeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ]com; {ıe ib• 
21-10-936 tarihinde çarşamba günü saat 15 te kapalı 7:11! 9' 
edilecektir. Şartname parasız olarak kombyondan verıtır. uŞ 2'~ 

Taliplerin muvakkat teminat olan (S62) lira (50) kU~r guıı 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle meıl<U 
saatte komisyona müracaatları. (653) 2-4042 rt""I ·-1 ANKARA BELEDiYE REJSUGJ ILANLARI 

·ft 1sıc•r· 
1 - Otobüs idaresi müstahdemini için alınacak 160 ~· 

pine istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli 640 liradır. 11 
3 - Muvakkat teminatı 48 liradır. un Y1

11
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4 - Şartname ve nümunesini görmek istiyenler ~er !t 0 11 b 
isleri kalemine ve isteklilerin de 15 eyliil 936 salt giınU 5: 48 
çukta Belediye Encümenine müracaatları. (751) z-4 da'' 

İLAN . de Jan rtı 
1 - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 parsehn ffleı11ıı ,. 

ma Umum Kumandanlığı Levazım teftiş heyetinde ~esakti cılcıl1 
Hulüsi arsasiyle şüyulu 375 metre murabbaı arsaya ıste 
drğın<lan arttırması on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 746 liradır. t11•' 
3 - Muvakkat teminatı S5 liradır. ri kat f' 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Yazı ı ]t' Beıeô• 

ne ve isteklilerin de ıs eylUl 936 günü saat on bııçukt:-1a 
Encümenine müracaatları. (2S2) 2-4149 

1 D. D. YOLLARI VE LlMANLARI UMi:J~ al· 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU ILANl..JV ..... 111eııte işle s•· 

Pazar günleri Ankara • Çankırı • Ankara arasın~a eıctif· 
olan gezinti trenleri 2-9-936 gününden itibaren işle~ıyec- / 
yın halka bildirilir. (731) 2-413~ 

Ankara V aliliğ . ..., inden : il>'ce' 
taıı #_ 

Tamir ettirilecek olan ve bedeli keşfi 733 lira 96 k0r;1/ P".'1~~ 
bulunan Bali merkez ilk okulu binaı;mın ihalesi 10.9.9 etcsı1~,,. 
günü yapılacaktır. İstekliler şartnamesinde ve artırrnapai.ı11i 
kanununda yazılc vesaikle birlikte saat 16 da Vil3Y~ı58 
ciimenine müracaat etmeleri. (760) 2 

t 



ULUS 

EYLUL 1936 cuMARTESI 

Adliye ,, ekaletinden : 
b l - Cm"' ilm• b<W ad•ndaki kitabtan en•• 5 c~ok 9 fonn• b<-

ennde n 2SOO kitap olarak pazarlıkla tabedilcccğı ve pazarlık gü· 
nunun 17 agu&tos 936 guniı saat 14 olduğu ve taliplenn yevııu o;ıez· lı:.ur ve saatte komisyonda bulunmaları ilan cdilmit ise de venlen fıat muvafık görülmeıııit olduğundan yeniden pazarbgın 7-9-936 
tarihine mUaadif pazartesi saat 14 de ic~sı tensip ~ılmınıttır. 

Çorum Vila 
deıı: 

eti afıa lüdürlüğün· j 
ennde 

2 - Muvakkat teminat miktarı keınafıssabı1ı: 16 hra 20 kuruftur: 
3 - Pazarlığa iştirak edeceklerin evvelki prtnanıe huklbnlcrı 

baki olduğundan arzu edenler tekrar mUracaatla Adliye . Vekil~i 
1"vazım müdUrlUfünden meccani alabilirler. pazarlık gUnU temı· 
! atı havi makbuz })pka mektubu ile komisyona müracaat edecek· 

erdir. ' 

1 

.. 
4 

- latcklilcrin puarhk gllnli muayyen_..., ..... ,., mudUr-
uğUnde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları ilin olunur. 

(513) ı--3946 

-
Senirk~nt Urayından : 
1 

- Senirkent kasabasının (42200) lira bedeli kc::şıtıı :>u tesısa· tının kapalı zarf uauliyle eksiltmesi bir ay muddctle pa arlıga bı· 
rakılmıttır. 2 -:- Pazarlığın yapılacagı yer Senirkent Belediye Daireı.ınde 
Belcdıye encümeni tarafınJan yapılacaktır. 

3 - Pa.ıarhk 17 Eylul 936 perşembe gunu saat ıs şe kadardır. 
4 - Tesisatın isale kısmı çelik boru ve armalor. ve teferruatı .•1· 

rıca tevzi şebekeıi font borular ve teferrür.tları yıne ~yrıca tesıat 
:-Ctonarme inpat aı.oanu do ayn. ayn veya ,-mu bir<l•n pu•r-

ıt,;a konulmuıtur. 5 - Pazarlığa girebilmek şartlarını bab olan ı•teldıler evr~kı 
hl\isbite ve muvakkat teminatları ile birlikte Senirkent Beledıye 
:Encumenine miıracaatları ilan olunur. (585) 2-3963 - Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı · 

Yüke k lühendis Mektebi 
Satınalnıa Komisyonundan: 

Eksiltmesi 27...g..936 tarihinde yapılmıf olan itbu intaata talip 
Euhur etmediğinden yeniden kapalı .zarf usulile eksiltmeye konul· 
muıtur. Taliplerin apğıda yazılı şeraiti haiz o.ıarak ~c:aatları. 

. 1 - Eksiltmeye konulan ( htanbulda Takıım Gumüf9U)'Und~ 
yUksck mühendis mektebi binası dahilinde) proje ve ~il 
mucıbince yapılacak inpat. lnpatın ketif bedeli (21115) lira (98) kuruştur. 

2 - Bu i,e aid .. rtnamelerle evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Proje İstiyenler bu '8rtname ve projeleri (125) kurut mukabilinde 

~Uk.ek Muhcndi• snelrtebi •tıGalma komlayonundan alabilirler. 
3 - Eksiltme 14-9-936 puartesi -t (15) do Yük.ek Mühendis 

mektebi binasında atınalına komisyonunda yapılacaktır· 
4 - Eksiltme kapalı .zarf uaulile olacaktır. 
5 - E~ailtıneYC girebilmek için latcklilerin (1590) lira ılk te· 

nıinat akçesi ve bundan bafka apğıdaki vesikaları hah olup ıi• 
termesi lazımdır. Nafıa Vekaletinden atınmıt milteahhitlik ehliyet 
vesikası göstermesi ve bizzat mühendis veya mimar ohnaaı veya 
bunlardan birile ortak olarak çalııtığını bıJdirır Noterbkçe mu· 

saddak vesika lizımdır. 6 - Teklif ınektupları yukarda (3) Uncu maddede yuıh --~· 
ten bir saat evveline kadar yiıkaek ınuhcndıs mektebi bınaaı d~hı· 
linde eksıltınc komisyonu riyasetine makbuz ınukabilinde verıle
c:cktir. Poıta ile gönderilecek mektupların nıhayct (3) uncil ınad· 
dede yazılı saate kadar gelınit olmaaı ve d .. aarfın mUbur 111wnu 
ile kapatılmı• olnıaaı prttır. Postada olacak ece )oneler kabul edıl· 
nıez. (685 778) 2-4060 

Urfa Belediye Rei liğinden 
Urfa ,chrinin hali hazır haritasının aıınmaıı 22 eylul 936 tan· 

hinden itibaren bir ay miıddetle açık ckailtmeye konulmuftur. 
1 - Şehrin mcsahası ~csk~n ~ısı;nı 172 gayri meskun kısmı 182 

ki ceman 354 hektar tabının edılınıştır. 
2 - 354 hektarlık haritanın bedeli muhammeni (4854) liradır. 
3 - Haritalar Belediye yapı ve yollar kanununun birinci ~d

desi mucibince !JChrin hali hazırını gösteren 1 2000 ve 1/~. ını~yasında iki kıt'a ve ı ıooo mikyasında da tesviycl ınünbanıh bır 
kıta haritası alınacak ve bunlar ddrt takım olacaktır. 

4 - MuhanUilen bedelin % 7,5 tu olan 364 lira muvakkat temi-

nat alınacakur. . s - Şartnameyi gonnek istiyenler Urfa Beledıy;; Daıreaınc mü-

racaat edeceklerdir. 6 _ !hale eylulun 22 inci sah gunu saat on ıkıde Urfa Belcdıye 
Encumeninde yapılacaktır. . • 7 _ Taliplerin bu iiİ ba'8rabılec:ek şcraıu haız bulunduklarına 
dair Nafıa Vekaleti Cclilcsinden musaddak ehlıyetı fennıye ~sı-
kası ibra.z etmeleri mecburidir. (632-668) 2-4046 

Nafıa Vekaletinden: 
13 Birinci teşrin 936 salı gunu saat 15 de Ank rada Naf Ve

.kaleti Malzeme eksiltme komisyonu odasında 53000 hra muhammen lbedellı Font boru ve teferruatının kapalı arf usulu ıle eksıltmesı 
yapıl cakur. Eksiltme şartnamesi ve tefcrru tı 2 S kuru muk ıhnde Anka-
r da B kanlı1' malzeme daıresındcn alınac ktır. 

Muv kkat t mınat 3 O hradır. lstekhl rı t 1ı 
7-5-9 6 tarıh ve 3297 sayılı re mı ctede ç km t 1 

ore Vck Jetten alınmı ve ıka ılc hırlı te 13 Bınncı t 
lı unU aaat 14 e k r Ankar da V t m .. nı• r"'" 
v rm len 1 ( 59 ) 

ıde' ]et Ek iltmt: 
Komis}oııundan: 

Şur ı !)evlet daıre ı ın 50 ton 
min eh ısso tıradır. EksıltınC k 

C. H. P, Genel Sekreterliğinden : 
O A u to t rı nde ınunak ıl n edılen S nema makine] n 

v ır mal eınenın munakasa gunu b ı fırmalar tarafından bu 
mUdd t zarfında tek ıf yap.lamıyaca ı anlafıldıfından ve prtna • 
m de b zı tadılat yapıldı ından dolayı ıs 9-936 tarıhine kadar 

temdit edılmı tir. Yeni prtnameıer S-S-936 tarihinden itıbaren Ankarada t:. H. P. 
Genel Sekrcterlıği ve !stanbulda C. fi. P. İlyonkurul Bapanbtı 
tarafından parasız ak verilecektir. (2 ' 2-9'M>5 

1 - Eksiltmeye konul n 1 Ço unun p rk cadde ı 
yapılacak Orta okul bınaıwdır 

Temel Bodrum Zemin kat k rgır ve beton ışidir. 
Bu ıfın kc ıf bcdelı (24283) lira (25) kuruttur. 
2 - Bu sşc aıd tartname ve evr k ıunlardır. 
A - Eksiltme tartnamesi 
B - :Mukavele pro1esı 
C - Bayındırlık iflen genel ,artname11 
D - Fcnnt ve husust prtname 
E - Keşif ve aılsilei fiat ve mcteraJ cetvelleri. 

F - Proıe htiyenlcr bu evrakı Ankara Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Umum 
Mudurliığu binalar heyetinde Çorum Nafıa Daireainde görebilirler. 

3 - Ek tme 1936 yılı EylfılUnun 15 inci salı gunu saat 15 de 
Çorum vilayet m kamında toplanacak komisyon tarahndan yapıla-

caktır. 4 - Eksıltmc kapalı zarf usulıle yapılacaktır. 
S - Eksıltmcyc gırebılmck ıçin ıstcklinın (1821) lira muvakkat 

teminat vcrmcsı bundan b ka a agıdakı vcıukaları haız olup gos-

termc ı lazımdır Ticaret odasında kayıtlı olduguna dair vesika ve bu ı'len yapa-
bileceğine dair Nafıa V ckiletının chliyetnaıııesi. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçuncu maddede yazılı saatten 
bı: saat ev':c1~ne kadar Vilayet makaınrnda !oplanacak eksiltme ko
mısvonu re1ılı ıne makbuz mukabilinde verılecektir. Poıta ile gön· 
derılecek mt'ktupl rın nihayet ::ı uncu maddede yazılı aaate kadar 
gelmiş olm sı ve dıt zarfın muhur ınumu ile iyice kapatılmış olma
sı lazımdır Postada olacak gecikmeler kabul edihnu (657) 2--4043 

afıa Bakanlığından : 
Betonanne köprü inşaatı eksiltme ilanı : 

Jtaatamoni Viliyetı dahilinde ve J(astaılJOnİ • Boyabat yolu bze
.rinde (28 000) lira kefil bedelli tırrorn çayı lı:öpriı.U i"l8atının ka· 
palı zarf usuhle eksiltmesı 14-9-936 pazartesi günU. ıaat ıs de Na· 
fıa Veldleti to• ve köprüler reiıliği eksiltme komıayonu odasında 
yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna rnuteferri diter evrak ( 140) ku-
rut mukabilinde '°ee ve köprüler reisblinded alınabileeeiı gibi ;... 
tiyeıılcr bu .. rtnameleri Kaıtamoni Nafıa MüdOrlügUnc müra~t 
ederek gorebilirler. Muvakkat temınat (2100) liradır. JtkailtıOCYe ginnek istıyenlc-
rin resmi gaıctcnın 3297 sayılı nüshasında. c;ıkan talimatnameye 
tevfikan muteahhitlik ehlıyet veaikasını tıaıı olmaları. MUteahhıt bızzat muhendıs otrnadığı veya bir mUhendiılc be-
raber bu itc girmediği takdirde •c•rl ıo metre açıldılında beton 
anne bir köprü yapaut olctupna dair vesika ıbru etmesi lizımdır. 

Teklif mektuplanDJD 14-9-936 pa.artffl ~nii IUt 14 de kadar 
Ankara Şose ve K~priller Reısliğine weribDCSI li.ıımdır. (592) 2-3965 

Gaziantep ' ilayeti 
uf ıa l)irektörlüğünd 

İmar l\lüdiirlüğündeu : 
muhammen B. 

Mahallesi 
Yeğen bey 
İnkılap 

Soka ı Cın ı Ada ev 185 parsel lıra Eskı sahıplcrs 

lO ıoo Zaptiye Halil ve· 
Enıt ev 49 

2 4oo Mustafa Salih 

Yukarda kaydı çıkarılan hane enkazlarına reaeleri 
on be gun ıçındc pazarlık suretiyle satılığa ktalıp çıkmadıiından 
lCil 936 çarşamba gunUne b rıkılmıttır Tal f arılarak ıble11 9 ey· 
bctde İmar miidilrl undekl komısyon~ mu~ erın1 bı{gUnde uat on eaat arı. (669) 2--4024 

af ıa Bakanlımndaıı : 

Ankara· Valiliğinden : 
24 1 

da naf 
dan (1 

bora v 
eksıl e ko 

Ek ıltme 

Kapalı zarf usulile eksiltme ılanı . 

1'uııt·e)i Nafıa 

'Si'. t A I 

llirektörl ii friinden. 
ı - Kksıltmeyc konulan . (D ~ • 

tak sında taknben 102 '-il ı ordUncü umumi müfetti·'·k ı · A ometre uzunlu d . r• mın-
unun !eı;vıycı tilrabiye, •ınat ım·~at ve un akı Elaziz • Pliır yo• 

Bu ışlerı? tahmin cdılen bedii (SOO m kdam tosc in§aatıdır.) 
2 - Bu ışc aıt prtnameler 000) lıradır. 
A - Eksıltme şartn mesi ve evrak şunlardır: 
B - Mukavelename projesı 
C - Bayındırhk iılcı i genci ıu.rt D T · ..- namc&i 

- csvıyeı Tiirabıye, fOSe ve ki name rgır ınşaata dair fenni .. rt• 

E- Hususi şartname 
F' - Silsileli fıat cctveh 
G :- Tat, kum, ıu garfıgi .J 
lıttycnler matbu nafıa i len tcraiti u 

meyi daıredc tctkık ve mutalei ve d.i mumıyesı ve fenni prtna ~ki buçuk lira bedel mukabılinde A~.;: ıa~nameleri ve evrakı o~ 
ıdaresınden ve Elazız de T . ra aha Vekileti fOSCler 

3 - 24·8-936 ününde unceh Nafıa daıreıınden alabilirler 
ailtmc 18-9-936 t~nhindc ~~~~·~:n~aleye talıb çıkmadıfından •ek· 
Nafıa mudurlugu bınaaında yapılacak:~t ıs de Elaziz de Tunceh 

4 -Eksıltme kapalı r.arf usti 1 
5 - Eksiltmıye gircbılmek . Y. e r•pılac ktır. 

teminat vermesi ve bundan ba ~çın. ıstclı:hnın 237 50 lira muvakkat 
vekaletinden istihsal edilmi ş ~ tıcaret odası vesikasını •e Nafıa 
yet vesıkasını haiz olup gös:ermcyo vcı•tcfcrrUatı mUteahhitlili ehli· 

6 T kl f il azımdır 
. - c ı mektubları yukarıda 3 il bır. saat evveline kadar Elazıı de T ndl madd~de yuıh saatten 

getverek eksiltme komisyonu reisi" uncetl vıliyctı Nafia dairesine 
leeelrtir. Posta ile gondcrilen mck~~~ne ma~buz mukabilinde veri• 
yazılı saate kadar gclmit olmaaı d ann nıhayet 3 tindi maddede 
ce kapatılmıt olınası lbnnd ;e ıt zarfm mühür mum11 ile lyl
edilmea. (6fJ;)· o.tada olacak eecilaneler kabul 

2-4065 

Zonguldak aliliğinden : 
Ereili. Devrek yolunun 10+090 59 

da 20836 lira 35 kurut lretif bedelli ~ a 825 kilometreleri araaın-
atının kapalı zarf usulile elniltmesi 16 det menfez ve kaprti lata• 
saat ıs de Viliyct daimi endlme . de eylul 936 çarpmba ıtlntl 

Ebiltmc tartnamesi ve bu nın yapıla~lrtır. 
mukabilinde Zonguldak: Nafıa na ::~~ferri dıfer evrak 104 kul'Uf 
Muv~ıt teminat 1562 lira 73 lnar urluğünd~n atın almabillr, 
yenlenn remsi pzetenin 3297 uttur. Ekııltmeye sirmek ilti
ye tevfikan mUteahhıtlik ehi" uyılı nüahaaında çıkan talllmtnamt yılı ıçindc ahnmı• 'ftlika ile ~~t •elikHı ile ticaret odaam4an .,d 
ba eunu saat 14 de kadar vili lif ~ktuplan 16 eyl61 936 ça • 
len lazımdır. (668) yet daımi encümeni nisliliDe .e': 

2-4023 

Yozgat Valiliğinden: 
(16319) lira 28 kuru' keııf tutarb • 

Yozgat • Yerkoy yoluna tali ekaıltmeye konulmut olq 
urtesl saat (14) de Vıliyet ~n~:::::dığından eJrsıltme 7-9-9.16 ,.. 
ıulıyle yapılacaktır. Eksıltmeye gir~l~d~nda ıenc kapalı aarf \il 
nış muv kkat teminat vermek B me ıçin (123) lira (96) Jruı 
haız ve th ... ret odasında ka" ıtı'· balyın~ı!.'~ık Bakanlığı ehliyetin ı u unıaMllA '4-:ttır. (634) 2-3981 

Türki)e Ziraat Banka ından: 

yazı makinesi alınacak 
Bankamızca alınacak seksen be 

pah zarfla ek ıltmeye konulmu t f adet portatif y~ı makineli Jıa. 
l - Tekhf mektubu (teslim ur. d~ksıltmcye iştırik prtlan: 
2 - GorUlup tc be mu ctı taanh edilmelidir) 

den bir adet. cru cdılmck Uzerc teklif edilecek --'-·l l 3 ~nce~ 

- Mütcharrık akumın anal 
4 - % 1.5 teminat akçesi ız raporu. 
5 - Yedek: aksam Ankarada ba k ıln ayrı ayrı fiat listcaı 

Udd 
· n a cvazun mUdürlüiü . 

m . etı on be& eylul 936 ık am ne venlmelidir. Bblltmt 
tercıb hakkını muhaf d '< saat on dörde kadardır a.u ua e er. 734) 2-4l07 • 



liAYFA 8 ULUS 

Plan l\.opyaları 17 Ağn to~dan itibaı·cn Metro kar&;İ 50 Kuruşa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Tiırkçe sözlü büyük operet 
gelecek program 

Adalar SarkJ~ı 
' Rumba yeni kopya 

Kapalı zarf usulü ile Eksiltme ilanı 
Nafıa Bak:anlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Yüksek Ziraat Enstıtıi

siı sahasında yatma ve çahşma binasıdır. Keşif bedeli 180000 lira
dır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartname i 
b - Mukavele proje i 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
d - Hususi şartname ve tarifname 
e - Vahidi fiat ve metraj tarifnamcsi 
f - Elektrik ke fi ve şartnamesi 
g - Sıhhı tesisat keşfi ve şartnamesi ve kalorıter hakkında 

izahat istiyenler bu -=artname ve evrakı 9 lira bedel mukabilinde 
}'apı işleri umum müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21-9-936 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Na
fıa Vekaletinde Yapı İşleri Eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
~ - Eksilt~cye girebilmek için istenilen 10250 lira muvakkat 

te~nat v~mesı, ~afıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği 
v~sıkası go~termesı ve yaptığı buna benzer bir işin bedeli 100000 
hradan asagı olmaması ve bizzat diplomalı mimar veya mühendis 
plın~ı v~ya bunlardan birHe müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlıkte ımzalaması lazımdrr. 

6 - T~klif mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bir 
~t enelı1!e kad~r J;:ksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka
~'lı.~de vcnleccktır. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 
8 cu ~dded~ yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
;numu ıle eyıce kapatılmı olması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (720) 2--4134 

Devlet Demiryolları 
Umumi İdaresinclen : 

Irmak • :Filyos hattı üzerinde Kalecik • Alibey istasyonları ara
sında 28 inci kilometredeki taş ocağından çıkarılacak 3000 metre 
rnikabr balast pazarlrkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (3300) ve muvakkat teminatı (247,5) lira O• 

lup. müd~eti (3) aydır. Pazarlığı 21-9-936 tarihine rastlıyan pazar· 
tesı gilnu saat 15 de Ankara İkinci İsletme müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. 

. Mukavele şartnameleri Kalecik İstasyonu ile işletme müdürlü-
!ilnde parasız olarak verilmektedir. (757) 2-4154 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti· 

Ankara ~ferkez Hıfzıssıhha Mü
es ese i SabııaJnıa 
Reisliğindeıı : 

l(onıisyonu 

j 

1 - Eksiltmeye konulan İş: Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine 
a.lınacak 320 ton kok kömürü ile Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum 
tnüdürlüğUne alınacak 50 ton kok kömürü ki ceman 370 ton kok 
kömürünün muhammen bedeli 11470 liradır. 

2 - İstiyenler şartname ve evrakı meccanen müessese muhasip 
mutemetliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 9-9-936 tarihinde çar amba günü saat 11 de yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 860 lira 25 kuruş mu

vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o
lup göstermesi lbımdır. 

6 - Eksiltmeye: resmi dairelere on bin liralık kok kömiirU tc· 
ahhüdU yapmış ehliyet vesikası ibraz edenler girebilir. 
. i - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bır saat evveline kadar müessese müdüriyetine getirilerek eksiltme 
acomisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
cderile~ck makbuzların nihayet üçüncü maddede yazdı saate ka· 

gelmıt olması ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olma11 U.Zmıdrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(567) 2-3891 

~ · Tapu Kadastro Mektebi Müdür. 
lüğünden: 

'Mektebin kayıt ve kabul zamanı 1-9-936 tarihindn 15-9-936 ta
rihine kadardır. 

M:1t~ebe lise mezunları tercihan almıyor. Kabul şeraitini öğren
mek ıetıycnlerin mektep müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (743) 2-4142 

Hariciye V: kaletindcn: 
Çaakaya~a. Hariciye köşkünde yaptırılacak çamaşırhane için 

28.8.936 ta~~ınde yapılan eksiltmiye talip zuhur etmediğinden 
1~.9.9~6 tarıhı.ne mU~adif olan cuma günü saat 16 da pazarlık sure· 
tıyle ı~ale edılmek ':'zere talik edilmiştir. 
.~~§ı~~~ede _:remden yaprlan .tadilatı talipler Vekalet Levazım 

Mudurluğune muracaat ederek gorcbilirler. (759) 2-4157 

Jandarnıa Genel Komutanlı!h Aıı
kara Satıııalına Komisyonundan : 

Bir metresi (55) k1;1ru. değerlenen 153,000 den 163,000 metreye 
JCadar Erat yazlık elbıselık kumaş 22-9-936 salı günü saat (11) tle 
kapalı zarf usulü ile satın alı?~caktır .. Şartnamesi (449) kuruş kar. 
lığında komisyondan ahnabılır. Eksıltmeye gireceklerin \&rtna· 

~de yazdı belge ve (5732) lira (50) kuruş teminat makbuz veya 
B ka mektupları içinde bulunduracakları teklif mektuplarını ek· 

.al n vaktinden en az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. 
.ı tme 2-4136 

. . . . ) . . - . 
• ~ \ • ,. ~ ~ 1 • ... .... ' • 

Kapalı zarf usuliy le eksiltme ilanı 

SUMER BANK 
Umumi ~lüdürlüğünden: 
ı - Malatyada kurulacak bez fabr~kası i~are binaları ile 

memur evleri inşaatı kapalı zarf us~lıle ~k~ıl~meye .çıkarıl
mıştır. İnşaatın tahmin olunan bedelı, vahıdı fıat esasıyle ya
pılacak kısmı 20637,36 ve gCitürü esasiyle yapılacak kısmı da 
130566, 92 olmak Uzere ceman 151,204.28 liradır. 

2 - Bu i şe ait eksiltme :vrakı şunlardır: 
a - Eksiltme sartnamesı 
b - Mukavele projesi . 
c - Fenni şartname ve .. zer.Iı . 
d - Umumi şartlar ve olçu ~sullerı . 
e - Vahidi kıyasi fiat ve keşıf cetvellerı. 
f - Projeler 
İstekliler bu evrakı 10 lira mukabilinde Ankarada Sümer 

Bank muamelat subesi müdürlüğünden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme.17 eylUl 1936 perş~~be günü saat 16 ~a An: 

karada Ziraat Bankası binasında Sumer Bank merkezındekı 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin (8811) liralık muvakkat teminat vermele
ri lcizımdır. 
.. Bundan başka eksiltmer~ girecek~er ihale .günü~den en az 
uç gün evveline kadar bu ışı ba~arabıleceklerıne daır olan ve
saiki 25 kuruşluk pulla birlikte bankaya .tevdi edi~ ehliyeti 
fenniye vesikası almış olmaları ve bu vesıkayı teklıf mektup· 
larına leffetmeleri lazımdır. Ambalaj ve 

liğin timsali olan E1' 5 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne mak· 
buz mukabilinde verilecektir. 

6 -Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihaleden 
bir saat evveline kanar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapa· -------·-----------------~ tılmış olması lazımdır. 2-4013 

İstanbul Vniversitesi R ektör 
lüğünden: 

30 eylül çarşamba günü ımtı~anı~rı yapıl~.ca~ ~ ~oçen~.likler şun-
lardır. Ona göre İsteklilerin _tJnıversıte Rektorlug':1~~ muracaatları. 

Birinci Haricıye Doçentlıgt 
Kadın ve Doğum ,, 
Birinci Dahiliye ,, 
Göz " 
Marazi Teşrih ,. 
Bakteriyoloji ,, 
Teşrih ,, 
Nebatat ,, 
Riyaziye ,, 
Jeoloji ,, 
Roma Hukuku ,, 
Ceza Hukuku ,, 
İktisat ,, 
Tarih .. 

KAYIP 
Ankara Atatürk ilk okulun

dan aldrğrm şehadetnamemi 
kaybettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Atatürk tnektebi 935/ 936 me
zunlarından Ankaralı Mehmet 

oi!lu İhsan kavıt N o: 500 

(75~/913) 2--4152 

f Kiralık oda 
Yenişehir İnkilap sokak No.4 

"Kutlu" arkasında 2-4728 

"u·· diit' P. T. T : Binalar veLevazım • 

lü2ünden : "' 
u . k ' l Nışadır 1 - Satın alınmasına lüzum hasıl olan on hın ı o 

eksiltmye konulmuştur. · ·natı I> 
1• kk t teıııı 2 - Nışadmn muhammen bede ı 2500 ve muva a 

1 188 liradır. da ı>. 
3 - Eksiltme 20-10-936 tarihinde ve saat 15 de Ankara.5} 0ıı 

T. Umum Müdürlüğünde toplanacak Alım ve Satım J{oıtıı 
da yapılacaktır. al•~ 

4 - Talipler teminatlarınr idaremiz veznesine teslim ye şı~ 
Jarı makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu veyaat e4" 

• ·· aca mede yazılı belgelerle beraber mezkur komısyona mur 
ceklerdir. ve t•~ 

5 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden • rileCP' 
bulda Levazım Ayniyat Müdürlüğünden parasız oıa;~~ıı .,e / 
tir. (744) 2~ 

l(astamonu Urllaylığından : , 

«lmar planı yaptırılaca~ ... 
ını.ıcı ~dl 

Kastamonu şehrinin belediye yapı ve yollar .kanu~u ııazıtlP"' 
bir müstakbel imar planı yaptırılacaktır. Şehrın halı ·ıJ 
1/5000 mikyasda yapılmış haritası vardır. • ıclifler' 

Talip olanların 10-9-936 tarihine kadar bu babdakı ;.:_s901 
urayımıza bildirmeleri ilan olunur. 

ZAYİ MÜHÜR 
Tatbik mühürümü kaybettim 

yenisini yaptıracağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

1 M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonu ilanları 

Saraç Sinan Camii İmamı 
2--4145 Mehmet 

Kiralık Apartıman 
Konforlu, ucuz, merkezi bir 

yerde. Adliye sarayı civarı Işık
lar sokak, No. 22 apt. Kapıcısına 
müracaat. 2--4155 

Hususi daktilo işleri 
ve ders 

Temiz ve seri olarak Fran
sızca, İngilizce ve Türkçe busu. 
si daktilo işleri yapılır, ve dak· 
tilo dersleri verilir. Ayrıca 
Fransızca ve İngilizce dersleri 
de verilir. Her gün öğleden son. 
ra saat 2-6 ya kadar 1963 No. ya 
telefonla müracaat. 2-4097 

Y enişehirde acele 
kiralık ev 

Sağlık bakanlığı arkasında 
Tuna caddesi buyuruk sokak 
No. 12. Üç oda, mutbah, banyo. 
su ve bahçe müstakil. 2-4156 

Satılık ev ve hağ 
Ayvalının Kurtini mevkiin. 

de dört odalı ev içinde memba su. 
yu ve mıiteaddid meyva ağaçları 
bulunan 9190 metro murabbaı ba
ğı ile satılıktır. Görmek istiyen
Ierin içindeki bekçi Aliye., fiyat 
için de Çocuk esirgeme kurumu 
muhasebesine müracaat etmeleri. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Umumi Keşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 1 

1 L A N 
Fiyatı Şartname ~ Cinsi Miktarı t jbale f 

Teminatı parası !halsi günü saa 
Lira Kş. 

1ı ı,ti Dahili fotin 12.070 çift 425 kuruş 
Harici 9.035 " " 5735 450 7-9-36 P. ertesi 11 kapa ,, 

" ,, 
Kışlık elbiselik kuma§ 50.000 metre 250 Lira 7500 625 ıs ,, .. .. " ,, """ ıcsil 11 ,t\çık Kanaviçe 13.500 " 

) 6840 Lira 513 00 8-9-936 Salı 
Şerit kolan 78.000 ,. ) 

Tahta çli1' 66.000 tane ) 
ıs 

,, 
) 2700 Lira 202 00 

,, 
Tahta düğme 66.000 

" " n " ,, " 
7 milimlilC 132.000 ., ) 

Menfez teli 9.000 ) ,, 
" 9-9-936 Çarşamba 11 

,, 
Kapsül 150.000 ,, ) 3750 Lira 281,25 00 
Çelik parlak halka 66.000 

" 
) 

Erkek kanca 48.000 .. ) 
Dişi kanca 12.000 " 

) 

... ' 
3900 Lira 292,S 00 

,.., ıs ,, 
Soba 200 " " .. &." -
Bulaşık yıkama küveti 3 ,. ) 
Seyyar istif rafı 8 ,, ) 
Yemek dağıtma masası 4 ,, ) 3498,80 'C. 

.,,,,,, ,, 
10-8-936 perşmbe ıs ,, ,_, 

262 00 
Elbise, çamaşrr askısı 15 ., ) 
Camekanlı havlu dolabı 4 ,, ) r• 

ı _ Yukarda yazılı bi.ıtün mah:eme yerlı tabrıka ıu mamulatı ol~c:ıktır. . • aıoıalc ~e 
2 - Yukarda yazılı malzemeyi hi:ı:alarmda yazılı fivatl~r mukabılınde ~artnamelerını aıtJ' 

neklcrini görmek istiyenlerin her gün öğleden son ru komı~yona gelmelerı. • rflı .11' ıt' 
3 _ Eksiltmelere gireceklerin kanunun 2 ve .3 cü m:ıddelerinde vazıh vesı~alarr kapalı z kOııılsV':, 

kasalarda teminat ve teklif mektupları ile birlikte ihale saatlerinden en az bır saat evvel Z) z-37 
vermeleri: acık eksiltmelere gireceklerin tam ihale saatlerinde komisyonda bulunmaları. (48 

. YENi SlNRMA 
BU GECE 

KADIFEMASKE 
GÜNDÜZ iKi FiLM 

1 - KADiFE MASKE 2 - MADAM DUBARl 
Geceleri yalnız bir film 

!rilir. 


