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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

............................................................................ 
ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

il && HER YERDE 5 KURUŞ 
!!E! 

Diin saat 11, 13. de Ankarayı şereflendiren Ulu Onderi Ankara 
d r~~nda Başbakan, bakanlar, mebuslar, generaller Devlet 

daireleri şefleri ve biiyük bir halk kalabalığı karşıladı 

Kamutay bugün saat 14 de fevkalftde toplantısını yapıyor 

lt.,ıc/1 1•'' ,. 

T.Lil köyiinüa 'ICPL•nma davua 
ile .....-11 a-r. iv itler Baha._ 
imda 7eni bir tetkillt kurubnUflur • 
Bu haberi yalnu: sevinçle kartdamak 
eleği), ıelamlamal< isteriz. Halkçı ~
muriyetin, la ilk zamanl~rdanben, 
köycü1iine ne kadar ehemıyel ver
mekte olduğunu biliyoruz. Köy ka
nunu rejimin ilk çağlannda netro
lunmuttur. 

Birkaç tehiı iıtiına olunursa, biz
de kasabalar dahi, her türlü pttlım 
il bü "kçe köyler telakki olu•1ahi
.:: Şu r.ıde halkçı cumuriyetin dört
te üç valandatı köyde oturmakta~. 
Onlar yqayqlan, geçiniJleri, teknık· 
leri ve ahliklan ile prblılaımaclıkça, 
hayalimizin Türkiyesi vücud bula-
ma. 

Kö7 kanunu neırolundueu vakit, 
devletçilik vufmım açdrça alan el· 
IDemittik. Şimdi devletçi old~~ 
zu öjrenenler arumda. devletçilıgı 
ekonomik müdahalelerden daha ıe· 
nif manada anbyanlar o kadar ço~ 
cleiildir. Maddi manevi nerede b?' 
k a 1 k ı n m a davau vana, terb!· 
Yeci, veya kılavuz. veya müdah~lecı. 
muallim, çifçi, hekim. ve beledıvecı 
olarak devlet orada hıuolunacaktır. 
Ankara etnfmdaki köyleri dolatDUZ: 
Büyük merkez, hiç birine örnek ol
mamııbr ve esasen olamaz. En akd
i.muz, kendi bqmuza kendi balı~e
nıizi yapabilir miyiz? Okumak, gor
mek, batti bol bol nasihat almak, e~ 
buit qı tekniğini veya toprak teavı
Yeaini fidanlarmuz üıtünde tatbik 
etmeldiiimize kifi midir? Köy me
kaniznuıunm her vidasını oynatmak 
İçin bir b i 1 e n lizmıdır. Köy ka
nun•un arzu ettiii veya köy ka
D\Dluada buJunmayıpta bizim İltedİ· 
linıiz tqlerin tatbik olunabibnesi 
İçin, yapmuım bilenlere ihtiyaç var
dır. imdi böyle mütehau11larm bir 
lnun• bile ancak belediyelerimiz
den bir laum çalıtbrabillllf'.ktedirler · 
Böyle bir mütehau11 • kılavuzlar tebe
lceaini büyük veya küçü'< bir bölge 
köylerinin hepsi için birden ancak 
devlet lruTianahilir. Onlarm güç, biti-

( Sonu S. inci sayfada) 

Dün, Atatürlt'iin Ankara.)tt ~e
rellenJfreceğini duyan ankaralı
lar, trenin gelme •aa'ından ç~lı ön
ce i•tmyona akın etmeye bCJfla
mıılardır. 

Tam ıaal 14.13 de ialcuyona 
rire.n ,,.,,,en çok nqeli ve güle
rek inen Büyük Şel kendilerini 
kar,.lamalı üzere welen BGfbaltan 
rlnönü, Kamutay B'lfkanı 'AbJül-

= 

lSPANYOL İSYANININ ON İKİNCt GONü 

Hiikümet kıtalarının biiyiilc 
taa rru zu b aşla dı 

a1rid, 2 (A.A.) - Sevil'd n gc
abcrler .. g re, yüz kadaı kornuni t 

yirmişer ki i!ık ruplar hali de kurşu
na dizilmiştir. 

As lcre iltıl ak et iş olaıı Almira t 

Cervera zırhlısı M. d id hük ı neti t ra 
fından korsan il"n edilmiştır. 1- uku nc:ı 

deniz l:uvv ti ri ho azları tanssud et· 

mckt i c de ncr l Franko'nun tayya-

re ·ı T tı Sevil'e uçtuğu ve 200 

J i o ri e C uta'dan Alge !ra,:a 
le rılm ktedir. 

( S 11 J. uncu sayla.da) 

Sevi11i1er yaptrk1arr barikadlarlfl lsilcr~ karşr koyııyorlat 

halik RenJa, Milli Müdafaa Baka
nı Kliz.ım Ozalp, iç Bakanı Şülrrü 
Kaya, Adliye Bakanı Şükrü Scıraç
oflu, Finana Bakanı F ual Airalı, 
Kültür Bakanı Sall~t Arı/tan, Saf-

lılı Balıanı Reiilr Sayılam, Güm
r'iilt. ue lnhU.flıır Salt.anı Rana 
T arltanla, melirıalar ue baltanlık
lar ileri gelenlerine ayrı ayrı ilri-
f ntta bulundular. Bü)liila Ô nd•r ilı i 

" tarollı coıhn ...,ltillilerıle hlu
,....,. ''Hot •"""81&" tli~ IHıtı
ran halkın tl.,./lhfı yolJa 6üler 
yüzle ilerliyerek otomobillerine 
bindiler ue doğruca lıötklerine 
gittiler. 

Kamutay bugün saat 14 de fev
kalade toplantıaını yapacak ue on
dan evuel Fırka Grupu toplana
caktır. Büdce Encümeni azaları 
111at 10,5 da toplantıya çağrılmıı
lardır. 

- Bakanlar Meclisi toplandı 
Bakanlar Mecli.i dün BQfvelıil 

lamel /nönü'nün reialiji •tında 
loplanarali mulıtelil iıJer üzeritH/• 
6Örİİfme/erJe bülunmUf ue bu it
lere aül lttiTa;lar uermittir. 

İtalyanın beşler konferansına 
girmeyi kabul ettiği bildiriliyor 

Almanya da mü ·het (•evab verecek 
Paris, 29 (A.A.) - İyi mallımat al

makta olan mahfiller, Kont Ciano'nun 

Fransanın Roma elçisine İtalyanın 

beşler konferansına iştirak edeceğini 

bilrlirmi'i oldur;unu haber vermektedir. 

Paris, 29 (A.A.) - Havas a1ansının 

iyi kaynaklardan aldığı haberlere göre, 

İta lyan dış i şleri bakanı Kont Ciano, 

f ist hükumetinin beşler konferansına 

iştirak edeceğini Fransanıri Roma bü

yuk elçisi B. de Şambröne resmen bil· 
dırmiştir. 

Diger taraftan. Fransa. İngiltere ve 

Belçikanın Berlindcki miımessillerinin 

Almanya dış işleri bakanlıgı siyasi ,u. 

• be döiresi efi B. Dickoffa ziyaretleri 

sırasında B. Dickofun verdiği daha ziyade 

musaid ilk işaretler haricinde, sanıldı· 

gına gore .alman hükümetinin cevabi 

hakkında daha hiç bir sarih malumat 

mevcud degildir. Bununla beraber, al

man cevabının da müsbet olacağı ümid 
edilmektedir. 

/.,ontlrflda kt1m111ı 

I.ondra, 29 ( A.A.) - Siyasi mahfil• 

ler, Almanyanın Lokarno meselesinin 

Avrupayla alakalı diğer meselelerden 

ayrılması hususunda ısrar etmekte ol

masına ragmen, İtalya ile Almanyanın 

beşler konferansına iştirak etmeği ka· 

bul edeceklerini tahmin etmektedirler. 

Ögrenildigine göre alman hukume• 

t i, Lokarno meselesinin halli için ba'9 

ka bir devletin aracılık sıfatı He hare

ket etmesini arzu etmektedir. 



SAYFA 2 

Diişiinii~lcr 

Sa.nat ve 
Ancak, ideolojisine uygun bir 

~sere rastladığı zaman münek
kidliği harekete gelen bir mu
harrir, temayülü sanatta, yalnız 
realiteye kıymet ve ehemiyet ver
mekten ibaret olan bir arkadaşı
mın hikaye kitabmı, yayılmasınr 
istediği ideoloji uğrunda ve sırf 
bu maksadla yazılmış sanarak ö
vüyor ve yazısını şu satırlarla bi
tiriyor: 

''Şu kanaate geldim ki ideolo· 
jisini aynı istikamette inki~af et· 
tirdiği, derinleştirdiği takdirde 
çok zaman geçmiyecek, o türk e
'debiyatımn en iyi hikayecilerin
den biri olacaktır.,, 

Bir edebiyatçıya verilebilecek 
bundan daha zararlı bir öğüd ta
sarlayamıyorum. Bu hükmP. göre, 
sanatı sanat yapan. vükselten va
sıflar teke iniyor: f rleoloiive hiz
met. Ama yalnız bir ideolojiye hiz
met! 

Yazıcı üslUbunu ihmal edebi
lir, grameri ve sentaksı hiçe sa
ya.~ilir, bayağılık içinde yüzebilir, 
bin kere söylenmiş imajları gene 
tekrarlamaktan başka bir şey yap
mıyabilir. Bütün bunlar tali ve e
hemiyetsiz şeylerdir. elverir ki i
deolojiye hizmet etsin. 

Fakat böyle bir ideoloji mani
sine tutulmuş olanlar, anlamıyo
rum, nasıl takdir edemiyorlar ki, 
ideolojilerine hizmet maksadivle 
yazılmış bir eserde, ancak baŞka 
vasıflarla teşekkül eden sanat 
kıymet ve kudretinin biivüklüğü 
nishPtinde lavdalı olacaktır. 

Şu halde kendi davalarını J!Ü
den edebivatçrlara 'demeli değil 
midirler ki: 

"ideoloji besleyici bir gıda gi
bidir. Fakat yavan yutulma::. Onu 
sanatın kokusu ve tadıyle örtünüz 
ki sizi okuyup faydalanacakların 
sayısı dsha kabarık ve eserinizin 
hafızalarda bırakacağı izler daha 
'derin olsun. Unutmayın ki vücu
aa getirdiğiniz eser, davaya, sa
natrn yüksekliği nisbetinde hiz
met edecektir.,, 

Sanatta ideoloji taraf tarlarının 
büyük bir ekseriyeti - ki bunlar 
makul düşünenleri teşkil etmek· 
tedir - bu fikrin doğruluğunu an
lamı~. ve bir zamanki aşkınlık ha
talarından tam zamanında dön
mesini bilmişlerdir. 

Davalarına hizmet edenden 
ba§ka edebiyatın her nevi tezahü
rünü vaktile sanat addetmeyi red
detmiş olanlar bile düşüncelerinin 
baş döndürücü hatasını görüp ge
ri dönmiislerken, böyle bir görüş 
hatasma düşmemiş olan bir mem
lekette, neticesi gözlerimizin ö
nünde duran bir tecrübeden son
ra, hala bu şekilde bir demagoji
ye kapılacakTarın bulunması ne 
kadar hayretle karsılansa yeridir. 

Bu neviden mütalealar, realist 
ve cemiyetçi bir edebiyata taraf
tar olanların bile üzerinde makus 
bir tesir . yapacak kadar aşırı ve 
hatalı bir görüşün mahsulü adde
dilmeliöir. 

Gerçi, bizim gibi, asırlarca 
müddet edebiyatı en mut/alı bir 
ferdcilik ve süs telakkisi içinde 
hapsedilerek havasızlıktan boğul
muş olan bir millette, açık havaya 
çıkmak, pencereleri geniş :ıçmak 
ihtiyacı 3~ikardır. Onun içindir ki 
memleketimizin bütün makul dü
şünenleri, cemiyete ve onu anla
tacak olan realiteye edebiyatçıla
rımızın her şeyden !azla kıymet 

vermelerini candan isterler. 
Hem, geçmiş asırlann bize mi

ras bıraktığı yığınlarla hikaye ve 
roman cildleri arasında, insanhk 
macerası üzerinde en derin düşü
nebilmiş )çinde yaşadığı cemiyeti 
bütün şümulile en iyi anlatmasrnı 
bilmiş üstadlara aid olanlarm en 
yüksek kıymeti taşıdıklarını gör
memek için gözlerimizi hakikate 
karşı sımsıkı kapamamIZ İcab e
der. 

Estetik kıymeti ne olursa ol
sun. ancak cemiyet içinde en siv-

illi._ _ ___ ___!___ 

eoloji 
rilebilmiş ferdlere hitab eden ve 
onlar üzerinde de uyusturucu bir 
tesir yapmaktan geri • kalmayan 
şark sanatmm dar ve hatalı görü
şünden kurtulmaya muhtacız. Fa
kat bu ihtivaç, edebiyatımızı bir 
tek ideolojiye esir etmek zarure
tini ifade etmez. Bir askmlığın 
kötü tesirlerinden kendini daha 
y:_ni kurtarmaya çalışan sanat 
d~ny~mızı yeni bir aşkmlrğın ıin
cırlerı arasına atıp doğmadan öl
dürmek hakkrna malik değiliz. 

Sanatkarlarm mizaç husıısi
yetlerini göz önünde tutarak bu
nu bile kati ve ~aşmaz bir sart di
ye koşmadan. romancı ve İıikave
cilerimize yalnız lerdlerin değil, 
topluluğun pis;koloiisile mesP.ul 
olmalarını ve bize hasret kaldı~ı
mız cemiyetimizin iladesini bir 
sentez halinde vermeye çalışma
larını tavsiye ederken, böyle bir 
edebiyata misal olarak eğer Gor
kiyi .gösterecek olursak. onun yal
nız. 1deoloii emrine verilmiş eser
lerınde, bütün sanat kudretine 
rağmen. daha geniş bir sanat sev
gisiyle yazdığı eserlerdeki yük
sekliğe çıkamamış olduğunu ha
tırlatarak, tehlikeden korunma 
yolunu göstereceğiz. Ve tamami
le ona zıd bir ideoloji beslemiş o
lan realist Balzac'ın bu yüzden. 
kıymetinden bir şey kaybetmemiş 
oldıı~una da işaret edeceğiz. 

Sanatın kıvmetini her şevden 
önce, sanat ölçülerile tesbft et
mek, bi?.i batıl itikadlarrn ucuru
muna düşmekten 1',,ruv::ır.::ıktrr. 

Yasar NABt 

Yeni Finans tayinleri 
Büyük Millet Meclisinin yaz tati

linden evet kabul edilen yeni maliye 
teşkilatı kanunu ile ihdas edilen müs
teşar muavinliklerine birinci sıntf ma
liye müfettişlerinden B. Es.ıd 'l'ekeli 
ww •• - ' uçuncu umumi mufettışlik mail muşa-
viri B. Hüsnü tayin edilmişlerdir. Muh
telif vazifelerde de mühim değişiklik
ler olmuştur. Bunları da sırasile yazı· 
yoruz: 

Maliye başmüfettişi B. Rüştü Koray 
teftiş heyeti reisliğine, İzmir defterda
rı B. İhsan Pırnar muhasebat umum 
müdürlüğüne, tetkik bürosu raportörü 
B. Fahri Denkel Muhasebat U. M . nıu
avinliğine, maliye müfettişi B. Cema1 
Ye§.il büdce ve mali kontrol umum mü
dürlüğüne, maliye müfettişi B. Hadi 
Hüsman U. M. muavinliğine, Ziraat ve
kaleti muhasebe müdürü B. İbrahim 
Balkan şube müdürlüğüne, maliye mü
fettişi B. İsmail Hakkı Ülkmer. vari· 
dat umum müdürlüğüne, nakid işleri 

müdürü B. Halid Nazmi Kişmir nakid 
işleri umum müdürlüğüne, muntazam 
borçlar müdürü B. Emin Ginkök mun· 
tazam borçlar umum müdürlüğüne, hu 
kuk müşavirliği başmuavini B. Kazım 
Sergin milll emlak müdürlüğüne, mil
li emlak müdürü B. Şefik Güran zat 
işleri müdürlüğüne, zat işleri müdürii 
B. Cemal Tümer Ziraat vekaleti muha
sebe müdürlüğüne, varidat umum mü
dürü B. Kenan Yılmaz, maliye miifetti· 
şi B. HulUsi Aylrent, maliye müfettişi 
B. Cetal Said Siren tetkik bürosu mü
dürü B. Zeki Sidcrman tetkik bürosu 
azalrklanna, maliye mürakibi B. Kazım 

Görkey İstanbul de fterdarlığına, tahsi
lat müdürü B. Nazif Köken İzmir def
terdarlığına, Maliye müfettişi B. Şev
ket tahsilat müdürlüğüne, divanı mu
hasebat miirakipJerinden B. Nejrıd hu
susi kalem müdürlüğüne nakil ve tayin 
edilmişlerdir. 

Pamuli iplil{leri 
Lulıranı k.alınıyaeal{ 

İktisat Vekaleti tarafından verilen 
emir üzerine piyasada ihtiyaç hissedi
len pamuk ipliklerini iki gün zarfında 

piyasaya dökmek üzere Sümer bank 
kendi fabrikalarına emir vermiştir. 

Bu suretle piyasanın iplik ihtiyacı 

bir kaç güne kadar fazlasiyle temin e 
dilmiş olacaktır. 

ULUS 

l\ılontrö zaf cr·i. 

dolayısiyle 
ATATÜRK 1LE :MAJESTE 

AFGANiSTAN KIRALI 
ARASINDA TELGRAI•LAR 

Ankara, 29 (A.A.) -
Boğazlar mukavelesinin imzası mü

nasebetiyle Cumur reisi Atatürk ile Af
gan kıralı Muhammed Zahir Han ara
sında aşağıdaki telgraflar teati olun
muştur: 

Türkiye Reisicumunı 

KaruaT Atatürk 

Ekselans 

ANKARA 
Boğazlar hakkrnda elde edilen mu

vaff akiyet ve iyi neticeden dolayı Ek
selnsınıza en. hararetli tebriklerimi ar
zetmekle memnunum ve şahsi saadetle
ri ile Türkiyenin refalu hususunda en 
samimi temennilerde bulunurum. 

Afgan kıralı Mohammed Zahir 

Majeste Mohammed Zahir Han, 
Afganistan kıralı Kabil 

Boğazlara mütedair müzakeratın 

hüsnü neticeye iktiranı münasebetiyle 
Majestelerinin bana izhar IOtfunda )Ju. 
lunduk/arr tebrik ve temennilere teşek
kürlerimi aneder, şa:ısi saadetleriyle 
Afganistanrn refahı hakkındaki hali
sane dileklerimi tekrar eylerim. 

Celal Bayar Seyitö· 
mer linyit havzasında 

tetkikat yapıyor 
Balıkesir, 29 (A.A.) - Vilayetimi· 

zin Borasit ve Balya madenlerindeki 
tetkiklerini bitiren Ekonomi Bakanı Ce
lal Bayar dün balıkesirlilerin ıamimt 
teşyileri arasında Kütahya trenile 9eb
rimizden ayrılmıştır. Gece şereflerine 
Atatürk parkında şehir kulübü tarafın
dan bir gardenparti verilmiştir. 

Kütahya, 29 (A.A.) - İktisat vekili 
c.ıaı B2y.a.r ~rnn şehdınizi §ereflendir
di. Kendilerini Tavşanlıdan karşılayan 
valile birlikte bugün büyük elektrifik
asiyon tesisatının kurulacağı Linvit 
havzasını tetkik etmek üzere Seyidöme
re gittiler. Yanlarında maden mütehas
sısları vardır. 

Bükreş elçimiz geldi 
Bükreş elçimiz B. Hamdullah Subhi 

Tanrıöver, göç.men işleri hakkında hil
kümetle temaslarda bulunmak üzere geh· 
rimize gelmiştir. 

~Ianisa valisi B. 

Murad gömüldü 
İzmir, 29 (A.A.) - Bir ameliyattan 

sonra ölen Manisa valisi Murad ker

men'in cenazesi bugün Manisadan Kar· 
şıyakaya getirilmiş ve Karşıyakada tö
renle Soğukkuyu mezarlığına defnolun
muştur. 

B. l\luradm ailesinin teşekkürii 

Kocam, kardeşim ve eniştem Mani
sa valisi Murad Kermenin acı gaybube
ti dolayısiyle yüksek makamların gös· 
terdikleri büyük alaka ve kadirşinaslx· 
ğa ve gerek yazı ve tel ile ve gerek biz· 
zat ziyaretlerimize gelmek ve cenaze 
merasimine iştirak etmek suretiyle yas 
ve kederlerimizi paylaşmış olan bütün 
sevgili dostlarımıza büyük minnetdar . 
lığımızı sunarız. 

Feriha Kermen. Mazhar Kermen. 
Nurullah Esad. 

Siirt halkevi heyetı 
Siirt, 29 (A.A.) - Van Gölü ve Ah

latda bir tetkik gezintisi yapmak için gi
den halkevi heyeti gezisinden dönmiış
tür. 
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Nakil işlerinin di?zenlenmesi için 

iç Bakanlık. vilayetlere iskele· 
lerin modernleştirilmesini ve 

bakılmasını bildirdi • 
ıyı 

• 

bu Gerel{irse 
Bankası 

• • • Belediyelet 
edecek. 

ış 1 çın 

yardım 
Memleket ifsi mübadele ve nakil iş

leri bakımından hususi bir değeri olan 
iskelelerin tarifelerinin Ekonomi ba
kanlığından tasdiki hakkındaki kanun 
937 ikinci kanundan itibaren tatbik 
mevkiine girmektedir. 

lç bakanlık; bu mevzu etrafında ya
pılması lazım gelen i!ileri ve alınacak 
tedbirleri şu tamimle vilayetlere bildir
miştir: 

1 - Vilayet belediye ve köy idare
leri tarafından tesis ve idare edilmekte 
olan iskelelerden geçen eşyadan bazı 

yerlerde iktisadi muvazeneye müessir 
olabilecek mikdarda resim alınması 

' 2 - İskelelerin tamir ve bakımına , 
ihtiyaca uyğun şekle sokulmasına, fen
ni vesaitle teçhizine ehemiyet verilme
mesi, 

3 - Bazı vilayetlerden alınan ma
Hlmata göre vazife harici teahhüdatı 

karşılamak maksadile tarifelerde gös· 
terilen eşyanın bir kısmına zamlar ya· 
pılması sahil vilayet ve belediyelerimi
zin mühim bir gelir kaynağı olan iske
lelerin murakabe altına alınmasını ve i
radından bir kısmının inşa, tamir ve 
teçhiz işlerine tahsisini istilzam etmiş-
tir. · 

937 ikinci kanununda tatbik mevki· 
ine girecek olan 3004 sayılı kanun mu· 
cibince bütiln iskele tarifeleri İktııad 
vekaletinin tetkikinden geçtikten sonra 
İcra vekilleri heyetinin tasdikile te
kemmül edecektir. 

Yalnız bir kasaba, bir şehir veya 

bir vilayet iktısadiyatınr alakadar eden 

iskeleler de hariç bırakılmıştır. 

İktxsad vekaletinin mevcut deniz 

teşekküllerinden birine veya yeniden 

vücuda getirilecek bir kuruma bağlı o• 

larak idare edeceği iskeleler bir mın• 

taka iktısadiyatını alakadar eden kısırn• 

lardır. Bunların da lüzum görüldiik!re 
kısım kısım alınması kanun hükmü ik• 
tızasındandır. 

Binaenaleyh ; iskele idare etmekte 
olan vilayet ve belediyelerin memleket 
iktısadile alakalı olan bu vasıtaları da• 
ima iyi vaziyette bulundurmaları ve 
fenni vasıtalarla cihazlryarak ticaret eş

yasının kolaylıkla ve zarara ui,rama• 
dan giriş çıkışını tanzim etmek bert: 
memleketin, hem de doğrudan doğru

ya kendilerinin menfaati icabıdır. 

Bu hareketi yapmıyarak mahalli ve 
iktxsadi ihtiyaçları karşxlayamıyan yer• 
lerin ihmalinden doğan zararların teJ 
elden önlenmesi ve bu gibi iskeleleri!\ 
ilk tertibe sokularak ellerinde • alın• 
ması zaruri ve kanun icabıdır. 

Belde işleri ve belediye büdceleri Ü• 

zerinde şümullü vazife ve yüksek sala• 
hiyet sahibi idare amirlerimizin mevzua 
büyük ehemiyet atfederek mıntakaları 
içindeki iskeleleri bu sene içinde yu• 
karda işaret edilen şekle sokacak t~i!· 
birler almalart ve mahalH g elirler mü• 

said değilse acele yaptıracakları keşif 
evrakına müsteniden belediyeler ban" 
kasının mali yardımile işi başarmaları 
icab eder.,, 

Sözü geçen kanun mucibince Trab
zon, Samsun, Ereğli, Mersin gibi liman 
yapılacak yerlerdeki iskeleler ihtiyaca 
uygun şekle sokulmak ve tahmil ve tah· 
liye işlerinin icab ettirdiği vesaitle tec
hiz edilmek şartlarile mahallerine bıra· 
kılmaktadır. 

Vekalet; alınacak tedbirlerden erı 

çok bir ay içinde malUmat verilmesini 
emretmiştir. 

=====================~====~====-======~ 

mühendis ve iş 
başımız geliyor 

Moskova, 29 (A.A.) - Moskova ac
kuma enstitüsünde tahsillerini bitirmiş 
olan 69 türk mühendis ve işbaşısı Ode
sa yolile Türkiyeye dönmek üzere 27 
temmuzda Moskovadan hareket etmişler 
ve durakta selamlanmışlardır: 

lzmirde ilk kuru üzüm 

Bu yılın ilk kuru üzüm mahsulü 25 
temmuz cumartesi sabahı 11.30 da İz • 
mir borsasına getirilmiştir. Yeni yılın 

ilk mahsulünü yetiştiren müstahsil, Me
nemende Süleyman adında bir çiftçidir. 
Menemen kazası İzmir havalisinde yıl • 
lardanberi, ilk kuru üzümü yetiştirme 
şampiyonluğunu üzerinde muhafaza et
mektedir . 

18-
20-

Ankara radyosu 
Karışık müzik 
"Ankara,. Adlı kitabtan parçalar 
Hafif müzik 4 

Ajans haberleri 
Caz müziği 

İstanbul radyosu 

Taksim bahçesinden nakil 
Sıhhi konferans: Dr. Salim Ah· 
med Çalışkan 

Mudurnuda dolu 
Mudurnu, 29 (A.A.) - 25 temmut 

günü altı köy mahsulünü tamamen ve 
beş köyünkünü de kısmen tahrib eden 
dolu bir çok yolları da bozmuştur. Bu 
yüzden Bolu - Mudurnu posta otomobili 
bugün gelememiş posta hayvanlarla t a
şınmıştır. 

DİL KÖŞESİ 

''. .. olmasa belki de otomatik telefo• 
nun değerini veremiyecektik.,,, 

Dilimizde "değer vermek,. tabiri 
vardır; fakat, ''değerini vermek,, yanlış 
bir !Jekildir. "Değerini takdir etmek,, , 
"değerini anlamak,, gibi bir tabir kul
lanmak lazımdı. 

" ... eşsiz menazırla süslü olan ve 
birçok tarihsel kıymetleri ihtiva eden .. ,, 

''Menazır,, la "tarihsel,, kelimeleri• 
nin böyle yanyana gelişi midenizi bu
landırmıyor mu? 

''Bol senelerin bol kazancına göre 
hesab ve tayin edilmiş olan .... ,, 

Bol kazancı anlıyoruz, fakat sene" 
nin bolJuğundan mana rzkaran varsa 
parmağını kaldusrn! Sakın ''bolluk se~ 
neleri denmek istenmİ!J olmasrn? 

"Halkın ödeme ve istihlak kabiliye• 
ti her geçen yıla göre biraz daha da"' 
ralmaktadır .. ,, . • 

Halkın ödeme kabı'liyeti - ki biz ati• 
si kanaatteyiz - azalmakta olabilir, la• 
kat istihlak kabiliyetinin nasıl azalscB" 
ğrna aklrmız ermiyor. istihlak zaruri 
olarak azalabilir, fakat kabiliyeti değil' 

Ya ''Her geçen yıla göre,, şekline 116 
buyrulur? "Yıldan yıla,, denmeliydi. 

Çağrı 

20.30 

f. 21.30 

Stüdyo orkestraları 
Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu ajan
sının gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektir. 

Millet meclisinde tarihi celse per< 
şembeye toplanıyor. 

Celse toplanrr mı? Meclis toplanır: 
"celse .. i.r;e meclisin o topfantı Jıa1ill1 

ifade eder. 
*Kamutay Büdce Encümeni bugün 

saat 10.30 da toplanacaktır. 1 
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spanyada son vaziyet 

Asiler ı,ir denizaltı batırdı • • • 
gemısını 

. Sevil, 29 (A.A.) - Hükümcte sadık 
b'.t denizaltı gemisi isyancıların bir de
nız tayyaresi tarafından batırrlmıştır. 

$'t-1ıl 

Ccbelüttairk, 29 (A.A) - Bugün 
Öğleden sonra isyancıların bir deniz 
tayyaresiyle hükümete aid iki tahtel
bahir arasında hir müsademe .>:muştur. 

Tayyare on beş dakika müddetle 

tahtelbahirleri bombardıman etmiştir. 
Bunlardan biri dalmış ve bir daha su 

yüzüne yükselmemiştir. Binaenalvh bu 

tahtelbahirin battığı zannediliyor. Diğe
ri ise Malaga'v:1 rl,,fru yol alırken gö-

rülmüştür. 

Asilerin umu nıi l{arargahı 
Handay, 29 (A.A.) - Havasın hu

susi muhabi.rinin öğrendiğine göre, İs
yancılar Oyarzun • Astigarraro hattın· 
da tekrar toplanmaya muvaffak olmuş· 
laı-dır. Ve iki koldan San Sebastien ve 
Pasagos üzerine yürümeğe hazırlanıyor-

Lizbon, 29 (A.A.) - Royter: Sevil 
radyosu General Frankonun Şastan Se
vile gelerek isyancıların umumi karar
g~hını burada kurduğunu bild: pmekte

dk 
Tanca, 29 (A.A.) - İspanyol Fasın· 

da vaziyet isyancıların kontrolu altın· 
da tamamile normal bir şekil alnııştır. 

r~·ni iiç tnyyare 
Tanca, 29 (A.A.) - Emin kaynaklar 

Tetuan karargahında yeni üç tayyare 
görmüşlerdir. Bunlardan birisi üç mo
törlü Yunkers tayyaresidir. <:eutaya da 
küçi.ık modelde iki deniz tayyaresi gel

miştir. 

lar. 
Muhakkak olan bir şey varsa o da 

şimdiye kadar henüz kati bir m11h:1re

beye girişilmemiş olduğudur. 

~: :;: * 
Berlin, 29 (A.A.) - İspanyann} bu· 

radaki büyük elçisiyle elçilik ikincı ka· 
tibi ve ataşemiliterin istifa ettikleri 

bildirilmektedir. 

Yeııi hir halles lı ül\.Ünıeti 
' 

Hartum, 29 (A.A.) - Habeş kızıl-
haçındaki eski İrlanda ataşesi Brophi
lin bildirdiğine göre, garbı Habeşistan
da müstakar bir hükümet kurulmuştur. 

Bu hükümet Galla kabilelerini temsil 

etmekte ve 160. "00 kilometre ınuı abbaı 
toprafı kontrol etmektedir. 

l\tilletler r~miv~tin in reformu meselesi ., 
Londra, 29 (A.A.) - Avam kama

rasında liberal Mander'in bir sualine 
cevab veren Eden Avrupa devletlerin
den haz:laa ınm vaziyetinin ingiliz hü
kümetini endişeye düşürdüğünü itiraf 

etmiştir. 
Milletler cemiyetinin tensikine aid 

projede azınlıklar vaziyetlerini ıslah 
hususunda göz önüne alınmasın. isti

yen aynr hatibe cevabında Eden, bu 

meselelerin yalnızca azınlıklar antlaş
malarını imza edenlere aid bulunduğu-

nu söylemiştir. 

BB. Bluııı ve Delhos e] ,imizle konuştular 

1 

elçisi Suad Davaz ile uzun ve samimi 
bir görüşmede bulunmuşlardır. 

Paris. 29 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: Başbakan Blum ile Hariciye 
bakanı Delbos bugun Türkiye büyük 

~I an 
.1 
'nın 

örrıüı geleri verilece!{ mi? 

Paris. 29 ( A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: Övr gazetesi. Londradan haaer 
alıyor: Sömürgeler bakanlığr, Alıı an
yaya Afıikanın muhtelif sömürgeıeıir· 
d en bir ınikdar verilmesi hakkınd.ı giz· 

Sömürgeler bakanlığı, dün bu planı 
hazırlarken Almanya da Londraya bir 

nota göndererek sömürgeler eraıisinin 
yeniden tevzi edilmesini istemiştiı. Bu 

nota. cevabsız kalacaktır. 
li bil' pliin hazırlamaktadır. ==-~===============================-~======== 

FL ·_.~·nde çarpışmalar oluyor 

] )ağlık arazitle ask eri lıarek:at ))aşladı 
Kudüs. 29 (A.A.) - Dağlık erazide 

thtilalcileıe karşı yapılmakta olan as
~eri hareketlere devam olunnıaktadır. 
Ru hareketlere bombardıman tayyare· 
leri ele iştırak etmektedir. Pazartesi ve 
salı giiııleri Samaı i dağlarında bir çar
pışma olmuş ve ıhtilalciler mağliıb e
dilmi.,,tir. Nablus bölgesinde bir polis 

müfrezesi hücuma maruz kalmış ve vu· 
kua gelen çarpışmada bir fogiliz polisi 

ile on arap ölmüştür. 

011 altı arcıı> i;ltlii 

Kudüs, 29 (A.A.) - Nablus ile Tul 
Kerim araı;ında vukua gelen müsaqe
mede ölen araplarm mikdarı on altıdır. 
Bunlardan sekı inin Tul Kerim yakı
nında tayyareler tarafından açılan mit· 
ralyoz ateşi ile t lef edilmiş oldukları 
znnnedılmektedir. İki aı ab, te'lkif edil-

• 

T~l. Aviv yolunda ç.ı!'P!Sl118 va 1ıazır bir ln!!İliz müfrezesi 

Faşist teşkilatı 

Paris polisi bazı ve
sil{alar ele geçirdi 

Paris, 29 (A.A.) - Feshedilen fa. 
şist cemiyetlerin tekrar kurulmakta ol
duklarına dair vuku bulan ihbarlar ü
zerine bir çok ara~tırmalar yapılmış ve 
bu arada "Sovyet aleyhtarları komit~
si,. merkezinde araştırmalarda bu 1ıınu1-
mustur. Polis bir taknn vesikalar ele 
geçirmiş ve bunları adlieyye vem:iştir. 

İngiltere yeni llir 
l{üiıı l\Ieri yapıyor 

Londra, 29 ( A.A.) - Hazine mali
ye müsteşarı B. Morrison, dün öğleden 
sonra avam kamarasında maliye nazırı
nin bir Kuin Meri vapuru yapılması 
için bir konturat aktedilmesini tasvib 
etmiş olduğunu bildirmiştir. 

Bu havadis, deniz mahfillerinde 

memnuniyet uyandımustır. 
Vapur, a~ustos ayı sonunda incaat 

tezgahlarına konulacak ve kralın taç 
giyme töreninde, 1937 senesinde denize 

indirilecektir. 
Bu in aat sayesinne üç yüz bin a

meleye i!> temin edilecektir. Vapur, 
vaftiz merasimi icra ertilinceye kadar 

552 numarayı tasıvacaktrr. 
Londra, 29 (A.A.) - Deyli Telgraf 

P.'aze e!line göre Cunard kumpanyası, 

Kuin feri sİ!lteminde yeni bir gemiyi 
•ıı.kmrfa te:r.,,!lha kov"C? ·tır. Ru Vf'Ol 

P.'emi J(fih ır .-Men iki bin tonilato da-

ha bliyük olacaktır. ----·----
1\f ulıaliflerin vazi }re ti 

dolayısiyle 
B. Baldvin Londradan 

8. Baldvin 

Londra, 29 (A.A.) - Haber alınch
ğına gore başvekil B. Baldvin, siyasi 

düşmanlarının f~rsattan istifade ederek 
böyle bırçok mılletlerarası göriişmele 
rin cereyan ettiği bir sırada aleyhinde 
tezvirler yapmalarından korkarak nıe
zuni vetlni A ix les Bainsde geçirmrkt:n 
vazgeçmiştir. 

Siyasi mahfiller, muha1efetin, lıü-
kümetin ataletivle ha!'lveki'a'n e "d net 11 en 
mahrumivetindeıı srksık tenkı' .ı 1 · u ey emış 
oldııuunu hat1rliıtmakt2dır. 

Eğer B. Baldvin öntimüzdeki 3 ·lar 
icinde T.ondrarl~n \172klao:m1 .. b 1 • . .., u unsa, 
ıhtımııl m••halefet, hücumlarını daha 
da artırırdı. 

il. NPvil <:,. hrdf•vn haı;;ta 
Lol"dra. 29 ( A.A.) - Hazine baka

nı B. Nevil Çemberleyn damla hastalı
ğından rahatsızdır ve odasından çıkma
maktadır. 

H 
iSPANYOL İSYANININ ON İKİNCİ GUNC 

Hiikümet l{ıtalarının biiyük 
taarruzu başladı 

f!ü~~met kıtaların.ın. kazaııdıkları 
bıldırılen zaferleri, asi General l.1an.(> 
yalanlıyor - Çarpışmalar devanı edi
yor - Oyarzumda çetin bir harb oldu 

!' 
I l 

<t'lllo·~-

ispanyadan ka•·an/ar Ccb /" t k · ' e u tan a ıltfra ediyorlar 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
Lizbon, 29 (A.A.) - Mairid ile Liz

b.on a~as~ndaki taşın dün akşamdan be
n kesıktır. 

İspanyol katolik lideri Gil Rol.ıles 
bir ingiliz vapuru ile Bulogne'den bu: 

~a~a gelmi~ ve Lizbon'da bir kaç gün 
ıstırahat edeceğini söylemiştir. 

Yabancılar ayrılmakta 

Londra, 29 
bildiriyor: 

clt•\·unı t•cJi) or 
(A.A.) - Royter ajansı 

İspanyadaki isyanın 12 inci günü 0 • 

lan bugün dahi İspanyada bulunan ya
bancılar kafileler halinde memleketi ter
ketmektedirler. Şimdiye kadar 800 ka
d~r yabancı Marsilya'ya, Bayonne'e, 
Lızbon'a gelmişlerdir. 

Marsilyadaki İngiliz konsolosunun de
diklerine göre, Barselon'da daha 1600 
İngiliz tebaası kalmıştrr. 

Gcıwral :Frauko hii<•mna 
hazırl:nuyor 

Saint-Sabastien bölg~sinde hlikümet 

tarafdarı kuvvetlerin muvaffakiyct ha

linde bulundukları sanılmaktadr. Mad

rid'in şimalindeki dağlık arazide şimdi

lik sükun var ise de bunun kısa bir 

müddet süreceği tahmin edilmektedir. 

Cenubta asi general Franko büyük 

bir hücuma hazırlanmakta ve Biırgos 

mıntakasında asi general Mola da tar.1f
darlarını organize etmektedir. 

Diger taraftan Madrid hükümeti de 
bo durmamatka ve muhtelif isyan böl
gelerine milis kuvvetleri göndermekte
dir. 

nwrikalıları almak kin . 
Vaşington, 29 (A.A.) - İki ameri

kan zırhlısı Bilbno a:;ıklarına gelmiştir. 

~~. zırhl~lar İspanyadaki amerikan elçi
lıgı emrınde bulunan Cayuga gemisin
deki talebeyi alacak ve yerine bahriye 
askeri koyacaktır. 

Amerikan Ôuincy kruvazörü de Ali

cnnte'e gelmiştir. Bu kruvazör orada 

beklemekte olan 148 amerikah ile ame

rikan sefaretine iltica etmiş olan diğer 

yabancıtan alacaktır. 

Asilc·rt• tlört tunurc 

Londra, 29 (A.A.) _ İngiliz demir

yollar kumpanyasının bir delegesi, Bor

do'da karaya inmiş olan kumpanyaya a

id dört tayyarenin İspanyol c. •1 • " "sı erıne 
gonderilmek üzere yola çıkarılmış old • 
ğuna dair olan yayıntıları yalanlama~
tadı r. 

_Delege, bu tayyarelerin filhakil1l sa• 
tılı~a çıkarılmış olduğunu, ancak Liz· 
bon da teslim olunacağmı söylemiştir. 

Millt·llt•raru ı sendikalar ft.dc·
ra ... yonmıun bir kararı 

Briiksel, 29 (A. 

A.) - İşçi sosya
list enternasyo 
nnli büroları ile 
milletler
a r a s ı sendi· 
kalar federasyo
nunun müşterek 

olarak akdetmiş 

oldukları celsede 
bir beyanname ll.i~~f>·" 
sureti kabul e- IHiiirii~• 
dilmiştir. Bu be· ...,,, .. 'l,.;.ı~.,-. 

yannamerle bütiin Cfilt~Ufıl~~~~I 
işçiden her yerde B. ]il Rob1es 

ve her fırsattan faydalanarak ispan} ol 
amelesi ile olan tesr 'lüdlerini izh •r et· 
meleri .taleb olunmaktııdır. Beynn.ıame· 
de netıce olarak d .. niliyor ki : 

" .. Bütiin demokrat devletlerden İs

panyol devletinin mi.lduf:ıası için -nruri 
olan vasıtalan elde edeb'lmesini t ı b 
etmelerini isteyiniz.,, 

Frun ... ıdar·ı hlŞI) an gt·mil ·r 
•• Port Vendrcs, 29 (A.A.) _ Va! n• 

cıa da.n .gelmekte olan Albatros Torpido 
muhrıbı, buraya gelmiş ve fransız t ha 
asın~_an altmış kişi getirmiştir. 

Dıger taraftan Kel'Saint torpido m•ıh· 
ribi, 69 yolcu çıkarmış ve Barselon'a 
hareket etmiştir. Orada fransız tebaası• 
nın memleketlerine nakli işine iştirak 
edecektir. 

. Duquesnc kruvazörü ile Gassard tol\ 
pıdo muhribinin bugün Barsclon ve 
Carthagene'dcn buraya gelmeleri bek
lenilmektedir. 

San-Jean-de-Luz, 29 (A.A.) _ Bel· 
lona adındaki alman vapuru, Santandcr 
ve Bilbao'ya uğradıktan sonra buraya 
gelmiştir. Vapurda 90 yolcu vardır. 

Anwrika c·lçiı-;i •le• ayrılclı 
Sa~t-J~an-de-Luz. 29 (A.A.) _ y99 

panya dakı Amerika büyük elçisi B. Cla• 
ud Powers. Cayouga adındaki amerikan 
gambotu ile buraya gelmiştir. Elçi, ka· 
rısı ve 1 'l'k kc. • e ça 1 <ıtıblerinden biri burada 
karaya çıkmışlardır. 

General llarrington dföıÜ) or 
Londra, 29 (A.A.) - CcbclUttarık 

vali.si general Harrington İngiltereclc 
geçırmekte olduğu iznini yarıda bır. k3· 
rak r.1cmuriyet mahalline dönmü tur. 

(Sonu 5. incı sayfada) 



SAYFA 4 

Tarihdeki garib 
II 

vakalar 

Yazan: Max KEMMERİCH 

1885 senesinde bir gün Fransa kra
lr Philipp August sarayının pencere
sinde oturuyordu. 

Bu sırada bir araba geçti ve sokağın 
çamurunu karrştırdr. Bu yüzden etrafa 
öyle bir koku yayıldı ki. sevgili Paris 
~ehrinin tcbahhuratma ahşık olan kral 
bayıldı. Bunun üzerine birkaç mühim 
caddenin kaldırımla döşenmesini em
retti. 

Birçok emirler sokakları kirletme
meği emrettiği için bunu müteakib bir
kac asır daha pislikler sokağa dökülme
di,J fakat o zamanki Parisin pazar meyda 
m olan "Place Maubert" e kadar götü· 
rülerek oraya bırakıldx. Bunun için bu 
pazar meydanının taaffünü dayanılmaz 
hale gelmişti. 

Ancak 1531 senesinde Paris'te heı 

evde bir abdeshane bulunması emredil· 
di, fakat bu emir de tamamiyle yerine 
getirilmedi. 

Pislikleri sokağa dökmek 17 inci 
asra kadar Almanyanın birçok verle· 
rinde adetti. 

Paris'te on dördüncü Louis zamanın
da hiç kimse sokakta giderken tepesi
ne pis bir şey dökülmiyeceğinden emin 
olamazdr. Ancak geniş caddeler biraz 
emniyette idi. Her an bir pencere açt· 
larak süratıe söylenen bir gare l'eau ! hi· 
tabından sonra bir lazımlık veya leğen 
muhteviyatı aktarılırdı. Şehrin hiç bir 
sokağında bundan ve korkunç bir ko
kudan kurtulmak mümkün değildi. U· 
mumi abdeshane1er olmadığı için sokak 
köşeleri, sarayların ve kiliselerin civa
n bu hizmetleri görürdü. Aynı şeylere 
bugün Napoli'de de tesadüf edilmekte
dir. Paris'te Palais de Justice'de ve hat
ta Louvre'de bu nevi kirletmelere rast· 
1anırdr. Bu sarayın avlusunda, salonla
rında kapı arkalarında ve güpe gündüz 
bu nevi tabii ihtiyaçlar görülür ve irim· 

se bir şey demezdi. Yalnız 111 üncü 
Henri biraz titizlenmiş ve 1587 senesi 
ağustosunda bir tebliğ ile her sabah, 
kendisi kalkmadan fuıcc, bahçede Ye ~

)onlardaki bütün pisliklerin temizlen

mesini emretmişti. Buna rağmen İspan~ 
ya ve Fransa kral saraylarr, hatta On· 
dördüncü Louis devrinde, şiddetli ve 
fena bir koku neşreder ve bunu ıtriyat 
kokuları bile bastıramazdı. Bunun için 
17 inci asırda birisi lazımlığı keşfet

miş, bu ihtira saraylara kabul olunarak 
kokunun biraz önü alırunı~tır. 

18 inci asırda bile Paris'te sağlık ko

ruma işleri ancak yavaş yavaş ilerle -
miştir. Bahçelerde "'.:ılan pislik çukur· 
!arının civardaki l.uyulara boşaldığı 1 
çok vaki olurdu. Sonra ta on dokuzun· 
cu asır ortalarına kadar duvar kenarla· 

Çeviren: S. ALI 

rmr kirletmek, sokağa pis su dökmek 
adetleri devam ettiği için şehrin koku
su maziyi pek aratmazdı. Lazımlıkların 
pencereden sokağa dökülmesi 1 780 se· 
nesinde menedilmiştir 

1780 senesine kadar Paris sokakla
rının ortasından pis bir su cereyan e· 
der ve sokağı ikiye ayırırdı. Evlerde 
kullanılan suların akıntısı olan bu de
reciklerin üzerinden orta yere konulan 
taşlara basarak atlanrrdr. 

Erfurt şatosunda lağım umumi salo· 
nun tam altında bulunuyordu. 1183 se
nesinde imparator Frederik Barbaros 
bu salonda Rayiştag'ı toplayınca salo· 
nun tabanı çöktü ve bir sürü halk bu 
feci çukura düştü. Bu felakette sekiz 
prens, birçok asilzade ve yüzden fazla 
şövalye ölmüştür. İmparator kendini 
pencereden dışarı atarak zor kurtul
muştur. 

::::;::;ı 

O zamanlar ev çökmesi pek çok vu
kua gelen hadiselerden idi: yalnız 

9 uncu asırda şu üç alman imparato
ru: Sofu Ludwig, Alman Ludwig ve Ar· 
nulf bu yüzden yaralanmı§lardır. 11 in
ci asırda üçüncü Heinrich ve 12 inci a· 
sırda altmcr Heinrich böyle birer çö· 
küntüden canlarını zor kurtarmışlardır. 

**'~ 

J. J. Rousseau saatlerce lazımlıkta 

otururdu. Orlean dükası aynı vaziyette 
ve hizmetkarları arasında Noailles dil· 
kasını kabul ve kendisiyle mülakat et
miştir. 

Abdesane İngilterede 17 inci asır

da icad edilmişti, Onaltıncı Lui'nin cü
lusunda ilk defa kraliçe dairesinde 
böyle temiz bir yer inşa edilmiş ve bu 
o zamanki insanlar tarafından: "Dalka
vukluğun son perdesi" diye tavsif edil
mişti. 

Yirmi~ci asır başlarında henüz İs· 
veç sarayında modern bir abdesane yok
tu. Herkes, hatta misafir krallar 

prensler bile koridordaki bir paravanın 
arkasına giderlerdi ve paravanrn alt ta
rafından orada bulunanların ayakları 

görünürdü. 
(Sonu var) 

Fransızca bilen 
Bir gence ihtiyacımız vardı,r. Kendi

sine matbaada yazı dizme öğretilecek

tir. İyi maaş verilecektir. 

Ulus Basım.evi 
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Gazetelere girecek 
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Kan ve ateş içinde l spa_nya 
Toreadorların memleketi, bugün, iki düşman Vee rakip cephe~ 

nin ölüm veya dirim mücadelesine sahne olmaktadır 

Bu korkunç iç savaşı hazırlamış olan sebebler nelerdir, ve doğuracağı neticeler ne olabilir? 

10 gün önce, A vrupanın garb ucun
da otuz milyon nufuslu bir memleketi 
kan ve ateşe bürüyerek başlamış olan 
amansız mücadele, aradan geçen bu ol
dukça uzun müddete rağmen, kati bir 
neticeye erişmeden bütün heybet ve 
dehşetiyle devam ediyor. 

Her gün bu kanlr macera hakkında 
gelen yığınlarla telgraflar arasından 

hakikati bulup çıkarmak bir hayli güç
leşmiştir. Bununla beraber, şimdiye ka
dar elimize geçmiş olan Avrupa gazete
lerfoin muhtelif mütalealarrndan bir 
sentez yaparak, yalnız lspanya için de
ğil Avrupa ve hatt~ bütün dünya için 
ehemiyeti aşikar olan bu büyük hMi
se hakkında toplu bir fikir vermeye 
çalışacağız. 

isyanın sebeble.,.i 
Paris - Soir gazetesine göre isyanın 

asıl sebeblerini, daha evelce, sıyasal par· 
tileri iki düşman cepheye ayırmış olan 
husumetin, hükümet merkezindeki a
dam öldürmelerle alevlenmi§ olmasın

da aramak Iazrmdır. 
Kıralcı partinin lideri Calvo Sotello

nun öldürülmesi ve bu hadisenin İs

panyada uyandırdığı heyecan haberini, 
gazeteler, isyandan birkaç gün önce 
vermişlerdi. Fakat bunun da bir başlan· 
gıcı vardır. 

Bu hadiseden bir gün önce, hücum 
kıtaları subaylarından teğmen Jose del 
Castillo, pistollero adı verilen bükü· 
met aleyhtarı tethiş.çiler tarafından öl
dürülmüştü. 

• 

Madrid emniyet genel direktörlüğü 
büyük salonunda, 25 yaşlarında çok gü
zel bir genç adam göğsü on kurşunla 
delinmiş olarak yatıyor. Başucunda hu
cum kıtalariyle sosyalist milisine men
sub genç subaylar, heyecan ve teessür· 
den benizleri uçmuş, şaşkınlıktan sü
kun içinde, ağlıyorlar. 

Fakat aralarından teğmen Moreno 
birdenbire haykırıyor: 

- Ne ağlıyorsunuz? 
Bu sual hepsini kendilerine getiri· 

yor. Soruyorlar: 
- Hakkınız var. Neye ağlıyoruz? 

Salona yeni girmiş olan bir subay: \ 
- Daha susarsak, hepimizi öldüre-

cekler, diye atılıyor. 
Bu esnada içeri bir kadın giriyor ve 

kızıl karanfillerden yapılmış bir buke
ti cenazenin üzerine bırakıyor. Hazır 

bulunanlar buketin üzerindeki kordela
da şu kelimeleri okuyorlar: 

" Sosyalist yoldaşımıza." 
Birkaç dakika sonra, Pontejos kışla

sında ik i subay hücum kıtasmı silah 
ba~ına çağırıyor. Bunlar sıralanıyorlar. 

Subaylardan biri aöyliyor: 

- Askerler, bu gece piıtoUerolar, 
arkadaşımız teğmen Jos~ del Castitlo'
yu öldürdüler. 
Kıta, bu ağır haber altında bir put 

gibi hareketsiz kalıyor. 
O zaman öteki subay emrediyor: 
- Castillo'nun intikamını alacak 

gönüllüler bir adım ileri, mar9. 
O zaman, bütün kıta bir adım ileti 

atıyor. 

- PekaHi, diyor subay, hep beraber 

gideceğiz. 

Ve aynı gün geç vakit, subay ve as
kerlerden mürekkeb bir kalabalık ktral
cılarm §efi Calvo Sotello'nun kapısına 
dayanıyor, ve kendisini emniyetin cm· 
riyle tevkife gelmiş olduğunu söyliyor. 
Fakat, gelenlerin halinden şüphelenen 
lider, başına geleceği hissetmiş gibi, 
buna itiraz ediyor, tevkif ınihekkeresi 
arıyor ve gitmek istemiyor. Fakat elle
ri boş dönmemeğe azmetmiş olan as
kerler, üniformalarından aldıkları kuv
vetle onu sürükleyip götürüyorlar. 

O gece yarısr, on on beş asker, bir 
mezarlığın kapısını çalarak so1<akta 
bulduklarını söyledikleri bir ce~edi 

bekçiye teslim ediyorlar. Aldığı ema
netin eherrıiyetinden haberdar olmryan 
mezarlık bekçisi bu cesedin meşhur 

sağ lideri Sotcllo oldu~unu ancak erte
si günü öğreniyor. 

Ve bu haber, öıv·e Madrid seıkakla
rında, sonra telgraf ve telefon telleri 
boyunca, biltün İspanyada ağızdan ağr· 
za, büyük bit felaketin öncüsü gibi çal· 
kanıyor. İçten içe kaynryan muhalefeti 
nihayet harekete geçirecek çanın çal
mış olduğu hissi herkeste hakimdir. 

Muhafazak~r ordu kumandanları, 

bu haberi, bir hareket emri gibi öğren
dikleri anda derhal birbirlerile temasa 
gelerek isyan planını hazırlıyorlar ve 
dört gün sonra Afrika topraklarında 

ilk isyan silahı patlıyor ve bunu mit
ralyöz takırdilariyle top gürültüleri 
takib ediyor. 

Bu suretle, Madrid sokaklarında. iki 
sönmez rekabetin ateşlemiş oldu~u lıir 

iki tabanca kurşunu, bütün İsp:mycı)•ı 

ateşe verecek olan harbm b ::ı!; l "'n .,.ıcını 

ilan etmişti. Birkaç ferdin alınacak in
tikamı uğrunda binlerle insan kurban 
gidiyor, ve bu yüzden, intikamı doğu
ran kin de, nehir gibi kanlarla heslr.ııe
rek büyüyor. 

Dalıa ba§ka sebeblet 
Askeri isyanın İspanyol Fasında 

patlak vermesinden iki gün önce İspan
yol millet meclisinin siyasi katiller do· 
layısiyle sekiz gün müddetle tatil edil· 
mcsini ve hükümetin memlekette örfi 
idare ilan etmeye karar vermek üzere 
oluşunu görüşmek üzere Kortej'in dai
mi delegeleri bir toplantı yapmışlardı. 
Bu toplantıda sağcıların lideri olan 
'Gil Robles çok şiddetli bir nutuk söy· 
liyf'rek Hikümete karşı ithamlarda bu
lunmuş ve demiştir ki: 

"Mademki hükümct bizi meşruiyc· 
tin dışında bırakıyor, sizin ne parla· 

mentoda, ne de bu meşruiyct içinde ya• 
pacak işiniz kalmamıştır, diye memle· 
ketin her tarafındaki dostlarrmız bize 
seslenmektedirler. Halkçı cephe namı
na hükümetin ve ekseriyet grupunun 
memlekette yaptığı tazyikler ferdleri 
asil bir hisle kurtuluşa sevkctmektedir. 
İspanyolların kalbinde sıhatli ve hat· 

ta kudsi bir isyan hareketi uyanmakta· 
dır, ve bu his bi,zi de dolup taşrrmakta· 

dır." 

Ve sonra hükümete hitaben demiş· 

ti ki: 
"- Elinizdeki vasıtalardan faydalana 

rak sesimi millete işittirmiyebilirsiniz. 
sözlerimi sansör edebilirsiniz. Fakat 
eminolunuz ki Calvo Sotello'nun kanı 
ellerinızden çıkmıyacaktır. Hadiselerin 
veba.metinden doğacak mesuliyet idare 
makamlarının başında olanlara ve onu 
himaye eden bütün partilere aid ola· 
caktır. Hükümctin siyaseti, bizzat ken· 
di rejimini çamura, sefalete ve kana 
boğacaktır. 

Sağ olan her şeye karşı şiddet ve 
tazyikinize bütün kuvvetinizle devaın 

edebilirsiniz. Fakat unutmayın ki şid· 
detiniz ne kadar büyük olursa, reaksi· 
yon da o nisbette kuvvetli olacaktır. Tcı• 

min ederim ki, bu şiddet rejimini kur· 
muş olan sizler, onun ilk kurbanlaı ı o· 
lacaksınız. Bugün, rakibi yerde gördü• 

ğünilzü sandığınız için kendinizi cm· 
niyette addediyorsunuz. Fakat gün ge• 
lccektir ki sizin tarafrnızdan b~lanm1Ş 

olan bu şiddet, sizin aleyhinize döne· 
cektir.'' 

İsyanı Madrid'de akşam sayısında 

ilk defa haber vermiş olan komünist 
Mundo Obrero gazetesi de, aynı sayı

sında bu hareketin bütün mesuliyctini 
sağcı lidere yükliyen bir yazı yaznuş· 

tır: 

"Sağcıların liderini itham ediyoruz • 
Cumuriyete karşı yeni suikasti hazırla· 
mış olan odur. " vo Sotello'nun gö· 

müldüğü gün Rolıles ''adalet çabuk ve 
kati olarak yerine gelecektir'' demişti. 
Bunu söylerken muhakkak ki hazırla· 
makta olduğu hükümet darbesini kas· 
tediyordu. 

Evet onn itham ediyoruz. Kortez'ill 
daimi ddege;c.-rine karşı son söylediği 
nutuk bir h;yan haykırı~ı, bir ihanete 
davetti. Caniyane teşebbüsün muzaffer 
olacağını tahmin ederek hükümeti ve 
halkı açıkça tahkir etmeye cesaret et· 

miştir. 

Evet, on.ı itham ediyoruz. Planır: 

tatbik mevkiine konulmuş olduğunLl 

bildi~i için, alçak-, mesuliyctten kurtul· 
mak iizere yabancı toprağına kaçtı. 

Onu itham ediyoruz. Ve eğer hükii• 
mcte sadakat teminatı verirse bunun 
itibara alınmamasını istiyoruz. Bu ri· 
yakarlıklarma bir yenisinin ilavesi ci• 

~=====================================================================================================::::::=: 
N° 20 

CE~,~EL'4t K~.!,~,Bi 
~udyard KİPLt~G Nurettin ARTAM 

- Lakin doğrudur. O, görülmemiş bir in
san yavrusudur, dedi Balu, insan yavruları
nın en iyisi, en yaşlısı, en akıllısıdır, benim 
de talebemdir. Günün birinde benim adımı 
bütün ormanda şöhretlendirecek bir insan 
yavrusu. Dahası var, ben ... biz, kendisini se
viyoruz Kaa. 

Kaa, başını bir taraftan bir tarafa sallıya
rak: 

- Tıss ! Tıss ! dedi, ben de sevginin ne 
demek olduğunu bilirim; benim de buna da
ir sövliyecek bircok hikayelerim var ... - - . 

- Onları karmmızm iyice doymuş oldu-
ğu berrak bir gecede tatlı tatlı dinleriz, dedi 
Baghira, şimdi bizim insan yavrusu Bandar
Iog'larm elindedir ve biz biliyoruz ki onlar, 
bütün cengel halkı içinde yalnız Kaa'dan 
korkarlar. 

- Evet, yalnız benden korkarlar; bunda 
da haklıdırlar, dedi Kaa, geveze, apt al, boş 
şeyler, boş, aptal, geveze şeylerdir maymun
lar. Fakat bir insan yavrusunun onların el
lerinde bulunması iyi bir alamet değildir. 
Toplamış oldukları fındıklardan yorulur, bı
karlar, onu aşağı atmağa başlarlar. Sonra 
yarım günde, s;ınki r' .ühim bir iş görüyorlar· 
mış gibi, bir d.il taşırlar, onu ortadan ikiye 
kırarlar. Herhalde bu insan yavrusu, kıskan
mağa değer bir şey değildir. Onlar, bana da 
''Sarı balık'' demişlerdi bir defa, öyle değil 
mi? 

Baghira: 
- Sulucan, sulucan, toprak sulucanı, de

di Baghira, utancımdan bundan başka bir 
şey diyemiyorum şimdi. 

- Biz onlara efendilerine karşı iyi konuş
mak lazımgeldiğini hatırlatalım. Aaşş ! şim
di, yavruyu nereye götürdüler? 

- Bunu yalnLz cengel bilir. Zannederim 
ki gün batısına doğru, dedi Balu, sen bilirsin
dir sandık Kaa. 

- Ben mi? Nasıl? Ben, onları yoluma çı
karlarsa tutarım. Yoksa ben Bandar - logla
rr. kurbağ-aları avlamam. 

- Yukarı, yukarıya bak, şuraya, şuraya 
Balu, Sioni kurt sürüsü geliyor! 

Balu sesin geldiği tarafa doğru başını çe
virdi. Tersine dönmüş kanad tüylerinin üze
rinde güneş ışıklan parıldayan şahin Çil o
rada idi; bu saatler, Çil'in uyku saati idi. Fa· 
kat her tarafı dönmüş, dolaşmış iri yaprak
lar arasında kolay kolay görünmiyen ayıyı 
aramıştı. 

- Ne var? diye sordu Balu. 
- Movzli'yi Bandar-log' lar arasında gör-

düm; bana size haber vermemi rica etti. Gö
zetledim, maymunlar Movgli'yi ırmağın ya
nıbaşındaki maymun şehrine, soğuk inlere 
götürdüler. Onlar orada bir gece, on gece, 
yahut bir saat kalabilirler. Ortalık karardık
tan sonra anlan gözetlemelerini yarasalara 
tenbih ettim. Benim vereceğim haber bu ka
dar. Aşağıda kalanlara iyi avlar. 

- Boğaz tokluğu ve derin bir uyku sana 
da Çil, diye bağırdı Baghira, gelecek avım
da seni de hatırlıyacağnn ve yalnız senin 
için bir baş ayıracağım, ey şal1inlerin en 
iyisi. 

- Bir şey değil, bir şey de~il: oocuk us-

ta sözünü biliyordu, bana söyledi; bunun U· 
.zerine ben de size koşmıyayım, edemezdiJll• 
dedi Çil ve havada çevreler çizerek tüneği· 
ne doğru havalandı. 

Balu, büyük bir gururla: . 
- Dilini kullanmasını unutmamış, ded11 

ufacık bir çocuk, ağ:.ıçtan ağaca sürüklenir· 
ken bir kuşa kendi diliyle hitab etmesini u· 
nutmasm, aşkolsun doğrusu. 

- İyi öğrenmiş de ondan, ben ele btıı1ıı 
sevindim, dedi Baghira, şimdi oogruca so· 
ğuk inlere gidelim. 

Hepsi orayı bilirlerdi~ fakat cengel bal· 
kından pek azı oraya gitmişti; soğuk inle( 
isminden de anlaşıldığı gibi burası harab ~.~ 
ISSIZ bir şehirdi. C~ngel'in içinde g:Jmülrrtıl! 
ve kaybolmuş bir yerdi burası. hayvanla11 

evelce insanlar tarafından kullamlımş oıaıl 
bir yeri pek seyrek olarak kullanırlar. )' ~· 
ban domuzu buraya uğrar; fakat ava çık'111 

kabiyleler uğramazlar. Maymunların oraY
11 

gitmesi, onların nerede olsa yaşıyabildild~: 
rindendir. Kendini bilen hayvanlar, olsa 0 t 
sa, büyük kuraklarda, sarnıçlarında biraz st 
bulabilmek için buraya ~elirler. 

(Sonu v-·-ı 
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1la ete ekledı i bir t~Jdr, biı' isülaA 
•lataktır. 

Elbiselerini yırtarak bir giln tekrar 
ispanyaya dönse bile actık ona kimle 
laaıunıyacaktır. Asıl ıuçlu odur. Ve 
IDİlletin adiletinden kurtulamıyacak· 
tır ... 

Aynı gazete iıyan hareketinin ehe· 
illiyetini ve bunu mutlaka baıtırmak 
leab ettiğini kaydettikten !IOnra '6yle 
diyordu: 

"Bir kere bu i' bafarıldıktan sonra. 
'- cinayetten mesul olanların hepsin
den merhametsizce hesab soruJmabdır. 
layanı bazırlıyanlarm politika adamla
rı nezdinde hiç bir yard.mldan fayda
ı.n....nuııarı i~ derlaal tedbid r alm
ftlalıdtt. Dtıfftl81'1ariyfe mtleah' 1rir .. 
tette miic:aclele ...... k .... ~ 
hareket sahasmı bltb ~dan 
-,ıklamalıdır • .saıcıfU'Ja ~· __.. 
le iıyanını baıtırmıt olanlar. btitin es
ki asilzadeler hapse tıkılmahdır. 

İşçiler, fapıt dilflllanları, ayaklanı
nız Can dilfmanlarnmza kaıJI bir aa 
tereddüd ve merhamet cais dejildir. 
lialkçı cephenin vataaıU lııa7aiMt e-. 
lere kal'fı hepini• ayata. Y8f**9 ff. 
lllokrat cumuriyet." 

Komüniat orıanman. ıerçi iıyanın 
bütün heyecanı ara11nda yazılmış olan 
bu satırları da gösteriyor ki, ''mağlUb 
olanın canı çıkacaktır.'" 

Hiç bir 111 bül hayrete d~ 
melidir. Füat llplDJOI ıeablJOllUIUID 
her bmnlni bbe den _.,,.,,.. Hepi• 
miz cumuriyeti mldaf• itin IJmeJ• 
ı.uuu. ppat oaun için ,..,...yı ter-

cih e4eris. 

ı,,,,..yanın Uıilcbali 
Dil•r taralWI t)uotldla l•,.11Y• 

111n akıbeti baüılltl• """""'4/rı 
Barba sebebiyet vermlf olla klnclir. 

On Uçlaetl Alfom ı.,..,-mm blJ81' 
demokratik reformJara lhtlylCI ~ı. 
Yalnıs cumuri,et bunu wrebillrdi. Fa· 
kat &nce çok iyi hareket etmiı olan 
cumuriyet 1dnla ...ınl 411nledi; ve kin 

ona cevab verdi. 
..... cu ıara,et kan içinde b8-

ktlmra114ır. r.,.,anm bir ucunclan öblr ucuna 
laıdar gılpdık ve kind• ..... bir teY 
göriinmiyor. 

Yamı içln ae tahmin edilebilir? 

Biru daha bat 
Aüerl ku.wder .ı.n mubafrslara. 

hGcam kıtaJanDa. mWalere plebe p· 
Jilbillr. s- ..,.ı bir ıınıfa, umumi 
bir P"eft karp da galib gelebilu mi? 

Herhalde ispanya kızıl gilnler tanı· 
yacaktır. Aıilerin zaferi miitbif bir tu· 
yik hareektine yol açacaktır. HilkOme
tin zaferi de ayrı bir tehlike tefldl e-

der. 
Çiinkll halk~ cephe '"milis kıtalan" 

Ordu luırıuında ndlleı namı altında sivil itçileri tilahllllUftır· 
La Repüli11u• puteaıllde Pierre Harb bittikten 10nra i'5iler bu silahla· 

Brossolett• l•paııyol barbımn busu.ı- rı ıeri vermtyecelderdir· Ve onların a-
yetine iıaret ediyor: ra11nda en müfrit ıeınayUUer, harekete 

"Aıilerin tarafına sivil unıurlar geçmek ic;in iıyanın IOll bulmasını •· 
tili bir kıymettedir. Bilakia hiildimet Jnr11zhkla beklemektedir. 
tarafında eu11 tqkil etmektedir. Adler· 
de hareketi idare eden ve bunun b· l•panyanın .,.;;.takbel rejimi 
sancını keneli besablarına temin etmek ne olablllr 1 
latiycn ıenenllenlir; Carliıt ıönüllü • Loadra'tl• flba News Ckronicle ga-
ler onların emrine prmekten 1-tka bir zetea ti•. ispanya iqamna, çok dili•· 
feY yapmmnıflardır. Bilakis, diğer ta- t• d•l•r llir mdal• tahsis ediyor: 
rafta itçl ldlrdyet ft kısaca biiı'ri,et l•HI• ..-.ıeri beklenmedik bir 
Ull'Uha ayald•nmıt olaıı bluat halk teT delildir: ır.ır..t beyle -... bAdlı-
ldltleleridir. Ve eler millet baıebtıe _..... '>•ti ,.....,. l6 ...... ... 
repnemlf ollaydı. mubaJrlaık ki a.u.... ...... ......... ., 
bir kurıun 11mwdaa saferi ka•nKÜ· .,.._ · ıt1aı11 ı 'I• ~ "" 
lardı. p ....,..n1armm blr kunet W 

Almanya ve ltalya'da ıesmit olaa beldeneblllrdl. 
blditelerin akline olarak. lıpanyol fa· Solcularm saferinden 9nceki iki se-
tiatlerl balbl aeatl bir tamma lıtinad ne nrtmda ispanyanın naııt bir rejim 

uı;us 

fite• ..,.uaı tema,w11 aen1 Mr ~ 
Jlm talı etti. Fabt bu re,]lm halk ket• 
leleri tarafından beldene& aedce)'l nr
medl. Ve bunda blıtka alcı uaurlara 
•ald bnetlerinln hemen tanMmmı bı
raktı. KnJcılu, btoHk1et " blyllr 
bpltallatler seri bir latlkam alchlar. 

1.,ayacla kilise, eA blylk bplta-

Uatlenlen biri n Wld ele baalarm en 
bllJlltldUr. Sayı11s topraklan. aervet
lere, maliklnelere uJılbtlt. Halbuki 
1931 ihtilali Clnitler mllttema olmü 
isen dlat taribtlerl llp etmedi Alı
nan tek tedbir tahallln Jalldettfrllme
linden ibaret kaldı. Ve seçen pbatta 
it lıqıaa aeten halkçı cepbıt hllkllmetl 
de bundan fulaamı J&I adı. 

Demek oluyor Jd, ım de tekrar iktl· 
darı ele aldıkları umaa lllcdana kuv· 
yetJeri ta•e=ıdıı. Ve Oi1 lloWea icMm
da kullanabllecell vautaJ&rm boltuEu
au hesabbyabildi. 

F.,iıt ihtilalin ehelDiyeti. Larp 
Caballeroya iktidar JDeTJdhai aıçmaı lh· 
timallnden dolayı Wiytlktllr• 

Caballero 80ayaliat plldlalni• tol 

kol ıefidir. Partinin tefi delildir. Jl'a. 

kat partinin bitiiıı menwNan 60.000 

1dfl4en ibaret •lmuıaa nı1- ~
lero relli oldulu "ifçiler ıenel birlill" 
~ milyon azaya maliktir. 

Caballero, muhtelif fınatlarda tat· 

bik etmek iıtedifi aosyalillt procnmm 
komünizmden pek farklı oı-cblam ve 
komüniıtlerle elbirlili ,.,.,.,.. hasır 
oldufunu .aylemiftir. 

Vaziyet hilkümet helabıD& Ylhimle
pne Largo Caballero'nua 'fUiptl mu
hakkak ki çok ınanetıeaecek*· Onan 
için, fU ihtimaller hatıra pleblllr: 

1 _ Askeri isyan muftffak oldulu 
tallcllrck • 1d '* pek ........ delil· 
dir • bnllacalr olan flflllt dlktatarltlie 
bl'fl 'balk mücadelede deftlD edecek-

*· t - Aıkert isyan. tam'miyle md 
~ bir kup lhtDal doprabWr 
w 1* proletarya diktatk_,. teü • 
dllebiJlr, 

Bu ihtimale karfı bir engel vardır: 
Jıpanyıda 1ayı11 pek kabarık olan 

......, • 1endikaliatlerln muhalefeti. 

Herhalde Azana ve bugünkü idare 

AYFAS 

tSPANYOL ISY ANININ ON tıöNCI GONO 

Hükümet kıtalannın büyük 
taarruzu başladı 

(Bqı 3. ancil say/ada) 

Londra, 20 (A.A.) ......:~. Franko, Ce
belüttarik'taki denis IN!kanwtmdan tay· 
Jaftler tarafmdan yapılacak bombardı
manlara manıs 1ral1NJk tehlikesinin 1-
nllae ıeçmek için iDciJis barb ıemileri· 
Din. iapmayol barb ıemilerimlen uzakta 
buhmmunu iatemfttir. 

Htlldtmet latalarmm bapraı 
Hendaye, 29 (A.A.) - Bu sabah 

Samt Sebutien'de sWdln büküm ıilr
mekte idi. Alman haberler, hUkUmet 
kunetlerinin bu mmtalrada muvaffakiyet 
laıanmat olduklarma dair olan bavadia
leri teyld etmektedir. 

Salnt Sebutien ile llao arumdaki 
tren mlnakalltı tekrar batlamıt olup t
run ile Saint Sebaıtien aramdaki yol 
Mrbnttir. 

Hükümet lutalanmn 
mumfaldyed 

Madrid, 29 (A.A.) - HWdimet kuv· 
vetleri, diln Ouipuacoa e,mled islade e
bemiyetll bafa'ılar eWe etmftler" Sa
int-Sebutiea ,alanında lraln Loyola 
menilnl zabtetmiflerdir. 

HllkUmet kuvvetleri, bundan sonra 
Asileri Oyarzun'da ve trun'a dört kilo
metre mesafede balunarl Ventaı'da boz
ıuna utratmiflardır. 

Hlalhuırda Aailer, Bidauoa'ya dol· 
na ~ldlmektedirler. 

Yla bap Quiı'ia kumandw altında 
bulunan hUkUmet kunetleri. Jıladrid'ia 
fimaliade idin Guaderama'da Wleria 
bir mühimmat depmunu tahn'b etmele 
de muvaffak olmutlarckr· 

Hikümet. isyana nihayet vermek için 
yaprhnuı kararlı olan uanuna batla· 
mq olclatunu blJdlnnittir. 

elde etmif alduklan muvaffalriyetlerle' 
bayb sanılmlt idi. 

Hendaye, 19 (A.A.) _ Din, ne 
1Unfts" ne de rece. tarafqnclen hiG 
~ bd bir ıaaqffaldyet 1rqc1ec1em. 
mlftİr. İapua1'f't111ı bir çok nMta•armda 
sorlu PfP11 ahr oam..., fakat bunlu
umaml fta,.d *iittbıaıwmlttlr. 

Ancak, ... lllUlltaallD ............. 

1rOmet kunedednin ılloclen clae tıa. 
tUnlOk kaaıwlddan anlaph)ııor. 

DUa. a.u.rin yenihwlerlyle netice
lenen Oyanwa .mubarebeai pek yamu 
olmuttur. İki ea.f da, barilaallde .. 
enerji ile, c&jla •öliiM prlllfllDltn. 

Din ıece e.tp ...teri hala duyulmü
ta MU. 

Her iki taafm telaialeri, ya1aDda 
muzaffer 0 hc .... ı .... etmektMirler. 
Bitaraf siyall •lıphidler bu laırdet 
1ravpamm kolay kolay bitmiyeceli ka
naatindedir. 

•r lehin 
lladrid, • (A.A.) - Sierra cepheo 

lindekl blUdlaaet lmnetJerl ............ 1 

....... JUlmelme, lAOll Wllpaiıdn eıt
nalMmda ~ HOO kadar lal bulwı
dulmw, ıenecaı Mola ordmu ile bunla
rın arumdaki muvaaa1enin kesilmif ol· 
duğunu ve p.,ed tealim olmak iaıeme.. 
lerae, oldukları ,erde baba edileceklen 
nl eöylemfttlr. 

Oen.e bu paıtra1in Hadealne 11re 
blldlmet h• ııllleri 8lerra tepelsl7Je, 
lladrld'e akan mlara hlldlD lıahmmehl 
•e lliler tan•ı.t.n ula tuJ1k ı&"me
mektecUr. 

SoayaUst lidai Prieto nlbat mavaf
fakiyetten emin buhuıdutuau. ancak 
laırdqleriyle llarb ettlifai ık ~ 
tutma laakllmtia ............... --*- llltliıM...,........ ..,....... 
1U1119rl latlld•llla ....... ıanııu 

,.~orlar 

edemeailtlerdlr itte bunlarm niıbi zaf- altında yapmıf olduğu malOmdur. Ra· 

lanDI .. ~~~~~1~~~:;~~~~~:ı!-~!!~~~::1-~~~::~::~;::~:::;~1 ----Mhr.ıı .... ılhlı~ IODllllda ~ bir tuyik ..,_. oJmuttar. Ve Anar- ye llNftffak ol..ıar blJ4r. lapa,.ada 

smı, zg (A.A.) - 'bıtJO ile net 
rettiii bir beyannamede, general de La· 
Da lladrid Jamılmednin nrcllll haber· 
1er1 lılr .... pl-'-9 ........... 
..,.......... aveten ~ ,a
n sml'dea -...et eden bir kol. Porte
lds hududu iberinde HuelYa ile Ap. 
monte'yi kolayca zabtetmittlr. 

ft millete aid olacaktır. Ve elbette ld ya maden iffileri 1934 tqr{ninde ayak· kuvvetli bir eola DJll hareketine Ye 

J1a1k yığınları, bu zaferin yemiflerini !andıktan saman. Lerroux • Roblh bil· hilldimette müfrit unsurlarm haklmiye-
kendlleri toplamak iıtiyecekler ve reqi kümeti, iıyan btilgesine bir afrikalı or· tine phid olunacaktır. 
bir İspanya yaratmak iıine gırişecek· duıu yolladı ve luzıllan ıüpUrmek emri-

lerdir ." ni verdL 

Franıaya dert 
O zaman geçen hadiselerle bugiln 

lıpanyavr urun111r arasında prib bir 
muvazilik vardır. Asi gener11l1er aynı 
Afrika lejyonu, aynı yerli askerlerledir 
ki 101cuların zaferinden meydana çık· 
mq olan hükümete kart• gelmc.ktedir. 
Ve, blldbnetlD emrinde harb etmek için 
ilk kofanlar da aynı Asturya itçileri ol-

Fransıs komaniatlerinin organı olan 
"L'Hummanite" gazetesi isyanı yapan
lara karşı ve biJkiJmet• miJzahır hisle-

rini saklamıyor: 

IDUfUlt 

"Fransa doatlarınm nerede olduğu
nu bilir n onlan sever. tıpanyadaki 
dosttan, balkın iradnini saydırmak 1• 
tlyenlerln tanfmda&r· Bislm fıtt•.Ue
rimiz, ispanyadaki .,ıerlnin lfledıkleri 

tspanvada ~n hldiselerin Avru .. 
pa ip blylk Wr ellemlyeti vardır. Le· 
nin. RusyP ".an sonn ilk bolteftk ola· 
CÜ ...... hpmya ol .... ...,. 

cinayet berinde dlfGnmelidlrler. Ve 
Nulsm1n ırraauda iç karıpkhtı ba
arıa.tı 111r .,... ban taklNe bl· 
bftıklan ~ bu d11a)"ttla ..... 
dar mueretab oı.c.tma .. cllıJllr•ne. 

JelDlftl. Hldlaeler .... bak 9'NCek pM 

lidirler.,. 
VndiWdl ~- A,,,,1' W.,._ 

•r de buna h••' pyler alJTUJ'Or: 

serenıyor. 
Kırallıiı ........ olan 1931 ihtilali 

Wr lmll ilatilal •ilWi. Cummlye..pler 
tanfmdan idaN edilen bu hareket ba· 

BiL 
Tefrib:No: 10 

J E 
y.-.: Dr. ALEXIS CA~L 

Tiriçqe çnu .. : NASUHi BAYDAR 

Her millette büJiik bir hala eoeyal ~v
V\illcr olmaktadır Hemen her taaılta politik re-
.. ___ ı.-: 'de ortaya atılmak-
Junın k~eti nıeac-a yem ke:m ~~ 
~ Büyuk c:lemobailer· · · ~or• 
nni alibl.ndıran ve acele hal sureti iltlYell 
kunç davalılr 1carpnMrlar. v~ göriiyo~ 
betefayetin modern medeni1ete beilamlt . 
IU 1onMm ümid hilefaw olarak bu ıaedeniJet. 
~ olduju teı.likeli yolda ktmdüıini ~; 
hilecek kadar zeki ve astır aclmDlar yetifti be-
kabiliyeti teremerruşhr. insanlar. kendi 
Yinlennd 1 dojm_.. olan ınü~ ~na ra 
inanda gel ~ıdir. Medenıyetlml&t teh- v 

BQfbetb 

KOY E DEVLET 
(Bap 1. inci -~·lada) 

remiyecelderi veya alal erdirmüy• 
celderi itler için de clevlet chzmm 
kendilinnbr. 

DJleria ..... ,.. .....,.., ..... 
.............. tiNn YeJa otomollil 
8iindi ....,., la)'al .... t.Watin .. 
a:.ı... 4leii lf • Jd...t:l...L.!W!_ .,.___ ....... + ~.c...-.... ~---cm llllJim •'czw: pa _,. ..... 
11hı'•-1 .. w...ı .. ...._. 
..tıs-, w..1 TiıW,e'nin ..t ...... 
...... +, 

FolilaRılln ATAY 

likeye düturen biO- ~flerin entelektüel " 
Irıoral za& ve bilgi8izlijidir. ulmı i8dkha- ............ hei ........ slBI ..... ......... , ........... . 

Velhaeal yeni yaıaYJf tarzmlR --~ '--~=
li Üzerinde nasıl bir tesiri oJacaimı k~ .~ 
lraİze aonnak ..-m. Modem m~ ~ta
~ kalma ··renekleri c:leiiftirlllelllle 
~ \admlarm velkıeri cevab bi ve Jr.ad ol-

Bu emle b..it hir cevab ,...ilel:ıilir. Modem 
medeni1et Jri;tü vaziyettedir, zira bizlere U)'IUD 
deiildjr. Hakiki miıracnn1z ,.., ıkli• infa 

muıtur. 

HWdimet kuvvetleri, puartelidenbe
ri Oyanun'da toplanmıı olan isilere 
karp bir taarruz bareekti tertib etmit· 
terdir. Çoğu Don Carloı tarafdan olan 
Asiler, tiddetli bir muharebeden sonra 
kaubayı terketmiıter ve Ventaa'a et· 
ru ricat etmeğe bqlamıpardır. ÇilnkU 
Navarre eyaleti ile bağbhklan kesilmit
tir. Saat 18 de VentM'da halkçılar cep
hem milialeri ile Don Carloa tarafdarlan 
arasında bir muharebe batlamııtır. Don 
Carloa tarafdadan -t 19 da ...... 
ya dolna ricat etmele baflamıtlardır. 

llll'lmk çarpıtmalar beldeni or 
Bir çok çarpapaalar nkua ıelecell 

tahmin olmamaktadır. Çlnkl w.la 
bm'adma ~k isen Pamplaae'· 
- taniye .... ı.telret ...... 

Halqdw ~111 mı r ıth 
idi muftffaldJet)eri GDlana Oalpwoa'· 
.... YUiyetlerinl kunetleadlraüttir. 
Halbuki bu vaziyet, enelld sUn Aailerln 

Galiçe'de "Tuiyet çok mUuiddlr. Ge· 
neral Mola'nm kolordusu Pontnedra 
t>atıelinde, muanen taanus plinmı 
muntuamen tatbik etmektedir. 

Beyannune, htiktlmet lnwvetlerinin 
bir kaç cüne kadar mukavemetten lcıs 
kalacaklanm illve ~ektedir. 

Almanya 
Çekoslovakyaya saldır 

mazbkpaktum teklif 
•ece•? 

ı-ırt. • 4.) - lloralac ... o .. 
ti .... •tı ., ..... . 

.... Wr .... , ., ........ aWl iP• 
Çekıoel....,.,. yakında bir teldlfte .. 
luaacaktır. 
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1 ANKARA LEVAZIM :MlRL!Gl "I 
~A ::~ ih~::~:.. :~:1,~:~~~,~~~~~m~~,R~ik-

tarları yazılı ia§e maddeleri hizalarınd~ _gösterılen. şekıl ve belh e: 
dilen zaman ve saatlerde 23-7-936 dan ıtıbaren eksıltmeye çıkarıl 

mıştır. k · d 
2 - Eksiltme Sarıkamışta askeri satın alma omısyonun a ya-

pılacaktır. . 
3 _ Şartnameler Sarıkamışta askeri satın alma komısyonundan 

parasız olarak alınabilir. . . . . . 
4 - Kapalı eksiltmelerde ısteklıle~ın ~ekh~ mektupları ıle aş~

ğıdaki maddede istenilen vesaikle bellı edılen ıha~e z~nınd~n b!r 
saat evci komisyona vermiş bulunacaklardır. F:Ja~ıçten ıste~lılcrın 
belli edilen saatten bir saat evetine kadar yetı.ştırme~ . şartıle v_e 
2490 sayılı kanun mucibince ve istenilen vesaıkle bırlıkte teklıf 
mektuplarını postaya vermiş bulunacaklardı~. . . 

s _ Eksiltmeye gireceklerin yeni sene tıcaret vesıkaları ıle ve 
bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka .mektupları i~c 
teklif mektuplarını belli edilen zamandan evet komısyona vcrmış 
bulunacaklardır. (79) 

İlk ihale 
Miktarı 
kilo 

teminat tarihi 
Lira ku. 

günü saati şekli 

Cinsi 
Kuru 

Lira 

çam odun 
Sığır eti 
Düz kırma 
fabrika unu 
Sade yağ 
Arpa 

350000 
225000 

35000 2625 00 
22SO 1687 50 

10-8-936 pazartesi 10 kapalı 

800000 
38000 

ROOOOO 

104000 6450 00 
24700 18S2 so 

24000 1800 00 

İLAN 

ıo-8-936 ,, ıs 

10-8-936 .. 
11-8-936 Salı 

11-8-936 .. 
2-3229 

17 
10 
15 

.. 

- Tüm kıtaat hayvanatı için kapalı zarf ile 330 bin kilo yulaf 
satın alınacaktır. . . . . . 

2 - Yulafın beher kilosuna beş kuruştan 16500 hra bıçılmıştır. 
3 - İhalesi 7 ağustos 936 cuma günü saat on dört buçukta Bay-

ramiçte tüm satın alma komisyonunda yaprl~caktır. . 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evet temınat. akçel.cn ol~n 12~8 

lirayı ve ihale kanununun 2. ve 3. üne.il maddesındekı vesaıkle hır 
saat eve! komisyona müracaat etmelerı. (75) 2-3217 

İLAN 
ı - Tüm kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 320 bin kilo yulaf sa

tın alınacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna beş kuruş fiat biçilmiştir. 
3 - . İhalesi 8 ağustos 936 cumartesi günü saat on dört buçukta 

Bayramiçte tümen satın alma komisyonunda. yapılacakt~r. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci tcmınat akçelcrı olan 1200 

lira ile ihale kanunun 2. ve 3. inci maddesindeki vesika ile komiı;. 
yona müracaatları. (76) 2-3218 

İLAN 
ı - Tümen kıtaatının ihtiyacı için kapalı zarfla 240 bin kilo ku

ru ot satın alınacaktır. 
2 - Kuru otun beher kilosuna 3 kuru, fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 1 O ağustos 936 pazartesi günü saat on dört buçukta 

Bayramiç tümen satın alma komisyonunda ya_pılacaktır. • 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci tcmınat akçelen olan 540 

lira ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddesindeki vesika ile ihale
den bir saat evci komisyona müracaat etmeleri. (78) 2-3228 

İLAN 
1 - Tümen birliklerinin birinci teşrin 936 sonuna kadar ihtiyaç

ları taze sebze cins ve miktarlaıı aşağıdadır. 
2 - Kapalı eks ltmesı 12 - 8 • 936 çarşamba giınü sa_at ıs dedi~. 
3 - Muhammen t utar yekunu 6560 liradır. İlk temınatı 492 lıra

dır. 

4 - İ steklilerin belli günde saat on dörte kadar ilk temina:ı.m -
nı tümen muhasebe .,..eznesine yatırmaları ve saat on beşte teklıf .mek 
tuplarmı usulen tümen satınalma komisyon riyasetine vern_ıelerı'. 

5 - Şartnamesin: görmek istiynclerin her gün kırklarclı koınıs
yonuna müracaatları. (87) 

Kilo Cinsi 
45000 Patlıcan 

35000 Kırmızı domates 
45000 Taze yeşil çalı fa<ıu lya. 
12000 Yeşil ı)i ·er 
24000 Taze s-:>ğan. 

2-3257 

İLAN 
1 _ Tümen kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 240 bin kilo kuru 

ot satın alınacaktır. . . . . 
2 - Kuru otun beher ki lo suna 3 kuruş fıat bıçılmış ve tutarı 

7200 li radır. 
3 _ İhalesi ıo ağustos 936 pazartes igünü saat on dört buçukta 

tümen satın a lma komisyonu binasında yapıl.acaktır. . 
4 _ İsteklilerin ihaleden b ir saat evel temınat akçclcrıle olan S40 

lira ve ihale kanununun 2 ve 3 iincü maddelerindeki ~esika ile Bay
ramiç tüm satın alma komisyonuna müracaat ctmelerı. 07) 2-3227 

İLAN 

ı - Tümen kıta'aları için 417700 kilo yulaf kapalı za.rfla 11 ağus
tos 936 sa1ı günii saat 17 de lzmit•e tümen binasın ıiıık ı satın alma 
komisyonunda eksiltmesi yap: l? .aktır. 

l - 'futarı 20900 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1567 liradır. 
4 - Kapalı zarflar saat on altıda makbuz karşılığı komisyon baş

kanlığına verilecektir. 
5 - İstekliler heı gün şartnamesini komisyonda ?örebilirler. 
6 - İste klilerin kanunun istediği belgelerle komısyona gelme-

leri. (1780) 2-3127 

İLAN 
1 - Safıanbolu piyade alayı ihtiyacı için yüz sl'kcıen iki ton un 

kapalı zart usuli ile münakasaya konulmuştur. 
2 - Rayci mahalliye göre unun beher kilosu onbeş kuruş olup 

muvakkat teminatı iki bin kırk sekiz liradır. 
3 - 8 ağustos 936 cumartesi günii saat onda ihalesi Safranbolu

da urbaylık binası dahilinde alay satın alma komisyonu tarafından 
yapılaccıktır. 

4 - Unun evsafı Ankara levazım amirliği satın alma komisyo-
nunda da her gün görülür. ( 17) 2-313! 

İLAN 

1 - Bursa için 432000, Mudanya için 235000 ve Bandırma için 
235000 kilo un satır. alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 121720 lira
dır. Muhtelif garnizonlara ait unlar ayrı ayrı taliplere de ihale edi
lebilir. Şartnamesi Bursa satın alma komisyonundadır. Eksiltme 
14 ağustos 936 cuma günü saat 16 da Bursada tophanede satın alma 
komisyonıında olacaktır. Eksiltm kapalr zarf usuliylcdir. Muvakkat 
temimtı 9133 liradır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2. 3. ün::ü madrlt-lerindcki vesikaları göstermeleri Ja71mdır. 
Teklif mektuplarının 14 ıı~u~tos 936 cum::ı saat onbeşc k::ı~ar satın 
alma komisyonuna verilmiş olacaktır. (80) 2-3253 

İLAN 

I - 936 mali sene~i nihayetine kadu kor eratından Erzurumdan 
m ··· ·c'if istik<ımctlere ve Trabzonun Bayburt e:arnizonlarından 

AN.ti.ARA İCHA DAlR8Sİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: . 

ı _İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 93~-603 tarıh 
ve cilt 94 sıra 4 umarasında kayıtlı ve Ankaranın Cebccı mahalle
sinde kai~ bir kargir ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırma-
ya çıkarılmıştır. . A ~ • • • •• •• • • 

2 _ Evsaf ve müştemılat: Ev kirgır bır bodrumda l.?murl:ık ~e 
odunluk Birinci katta bir sofa. iki oda, bir mutfak,_ bır hela. bır 
banyo vardır. Dört tarafında yarım metr~ yüksckliğınde bahçe d'.
varı vardır. 504 mcrtc murabbaı arsadan hına 62 me.tre murabbaı kı~
mına inşa edilmiştir. Bir de kuyusu vardır. 3540 lıra kıymet takdır 
edilmiştir. . . .. . 

3 _ Satıs poşni para ile olmak üzere 4.9.936 tarıhıne musadıf çar-
şamba günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satıs me-
murluğunda yapılacaktır. . 

4 __ Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıym~tın 
yüzde 7,5 ğu nisbetindc pey akçesi veya milli bir bank.anın teıı:ıına~ 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen bazıne tahvıllcrı 
getireceklerdir. . .. 

5 _ Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymet~n Y.'.1z~c 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur gunun 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacakttr. 

6 - İşb!.1 tarihteki artırmada teklif edilen bedel m~~amm~~ kıy
metin yüzde 75 şini bulmadıgı takdirde 19.9.936 tarıhıne musadıf 
cumartesi günü saat 10-2 ye kadar yapılacak ikinci artırmada (keza 
muhammen kıymetin yüzde 7 ~ şini bulmak Jartilc . en ~ok artıran 
talibine ihale olunacak ve bu nısbcti bulmadıgı takdırdc ısc ~80 ~u~ 
maralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tccılc tabı 
tutulacaktır.) . 

7 _Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütcakıp 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta~ 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne cylcmesı 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden evci 
en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi vcçhile alma.ğa ~azı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa ~azı ıse ı.halc f~r
kı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ıhale. edılcccktır. 
Teklifi veçhile alrnağa razı olmazsa gayri menkul yenıdcn on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcilc dellaliyc resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 

müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 
9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 

üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbitclerie 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hadç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler hcrgün tarihinde 933/ 439 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi ~okuyabilirler. 2-3358 

İnhisarlar Samsun Tütün 
Fabrikasından: 

Fabrikamızdan bir sene içinde şartnamesinde yazılı yerlere yol
lanacak ve iskelelerden vapurlara gönderilecek tütün ve sigaralarla 
sair eşyanın nakliyesi 25-7-936 tarihinden it ibaren on beş gün müd
detle eksiltmeye çıkarılmıştır. İstekliler eksiltme şartnamesini res
mi dairelerden açık olduğu saatlerde her gün fabrika sevk şubesine 
müracaatla görebilirler. Eksiltmeye csıkardan nakliyatın muhaınm'!n 
bedeli 5340 liradır. Eksiltmeye girmek için bu paranın yüzde yedi 
buçuğu nisbctinde dört yüz lira muvakkat teminat vermek Iazmı
dır. Eksiltme 10 ağustos 936 pazartesi günU saat on beşte fabrikada 
müteşekkil komisyonda kapalr zarf usulilc yapılacaktır. Muvakkat 
teminat makbuzlariyle teklif mektupları eksiltme aaatından evvel 
komisyon ba~kanlığına verilmiş bulunacaktır. (189) 2-3353 

....... mil ......... , ................... .. 
Erzuruma yapılacak perakende eratın nakliyatı şartnamesi muci
bince kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 12-8-936 çarşamba günü saat 10 dadır. Teminatı mu
vakkatesi 1260 liradır. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ile birlik
te o gün ve saate kadar müstahkem mevki binasında kor satın alma 
komisyonunda bulunmaları. (110) 2-3263 

İLAN 
Siirtteki erler ihtiyacı için 280 bin kilo fabrika unu 15·8-936 cu· 

martesi günü saat 10 da kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. 
İlk teminatı 2730 liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her 

gün şartnameyi almak istiycnlerin 182 kuruş mukabilinde ve eksilt
meye gireceklerin mezkur günde saat dokuza kadar Siirt tüm satın 
alma komisyonuna müracaatları. (109) 2-3262 

İLAN 
1 - Tümen ihtiyacı için kapau ı.arfla 350 bin kilo yulaf satın alı

nacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna beşer kuruş fiat biçilmiş ve tutarı 
17500 liradır. 

3 - İhalesi 18.8.936 salı günü saat on dört buçukta ve tümen sa
tın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 - İstekli!erin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 1312 
lirayı ve ihale kanununun ı. 3. inci maddelerindeki vesika ile Bay-
ramıç satın alma komisyonuna müracaatları. (84) 2-3342 

İLAN 
1 - Tümen kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 240 bin kilo kuru 

ot satın alınacaktır. 
2 - Kuru otun beher kilosunun üçer kuruş fiattan tutarı 7200 

liradır. 

3 - İhalesi 17.8.936 pazartesi günü saat on dört buçukta Ça
nakakle tüm satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 540 
lirayı ve ihale kanununun 2. 3. inci maddelerindeki vesikalarla ko-
misyona müracaatları. (86) 2-3343 

İLAN 
1 - Bergama kıtaatı için 3\ılJ ton kuru ot kapalı zarf usuli ile 

satın alınaca~tır. 

2 - Malın tahmin bedeli 11790 liradır. Birinci teminatı 884 lira 
25 kuruştur. 

3 - J.halesi 17.8.936 pazartesi günü saat 14 de Bergama askeri 
satın alma binasında yapılacaktır. 

4 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupla
rını veyasut tahvilatlarını ihale saatinden evcl Bergama maliye 
veznesine teslim edeceklerdir. 

5 - Evsaf ve şarlnamesini görmek istiycnler için hergün komis-
yon açıktır. (179) 2-3351 

İLAN 
1 - Bergama kıtaatı için 80 ton sığır eti kapalı zarf usuli ile sa

tın alınacaktır. 
radır. 

2 - Malın tahmin bedeli 14000 liradır. Birinci teminatı 1050 li-
3 - 17.8.936 pazartesi günü saat 16 da Bergama askeri satın al

ma binasında alınacaktır. 
4 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupları

nı ve yahut tahvilatlarını ihale sdatinden evet Bergama Ma1iye vez
nes:nc teslim edeceklerdir. 

5 - Evsaf ve şartnamesini. görmek istiyenler için hergün komis-
yon açıktır. (180) 2-3352 

Tüı'k l\!aarif (~e ıi yeti 

tırsa {ız Lise,_, · 
«Yatı, Gündüz» 

20 Arusto<ıtan itibaren kayrd muamelesine başlanacaktır· 
Yıllık yatı ticıcti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Memur, karde§ 
çocuklara ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl fen kısmı da açılacak· 
tır 

Lisenin resmi liselere muadeleti kültür bakanlığınca tasdilt 
edilmistir. Beher sınıfta 40 TALEBEDEN fazla alınmayacağın· 
dan g;rek eski talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin 
vaktinde lise direktörlüğüne müracaatları. (200/ S5) 2-3364 

1 ANKARA BELEDiYE REISLICI iLANLAR! 

1 - Mezbaha müstahdemini için lüzumu olan 28 adet önlük'.. 
adet pantolun, 28 adet bel kayı,ı, 34 adet vakita çizme, 56 adet go 
lek, 56 adet takke, 2 adet lastik çizme, 4 adet havlu, 2 adet beY

1 göm\.::k, 8 adet gömlek on be§ gün müddetle açık eksiltmeye kofll 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (628) liradır. 
3 _Muvakkat teminatı (47). l~ra 510) k~r~ş.tur. .. "{a 
4 - Şartname ve nümunclerını gormck ıstıyenl~.r .~ergun b 

işleri kalemine ve isteklilerin de 4 ağustos 936 :;alı gunu saat on 
çukta Belediye encümenine müracaatları. (65) 2-3209 

İLAN . .. . bal 
İtfaiye meydanındaki Belediye hastahanesınde her gun sa 

tan öğleye kadar parasız kadın ve doğum hastalıkları muayene ' 
tedavisi yapılmaktad ır. ( 151) 2-3306 

İLAN 
30 Temmuz 1936 dan itibaren birinci ekmeğe 10 kuruş 25 5311 

tim, francalaya 14,5 kuruş fiat konulmuştur. ( 205 ) 2--33 

1LAN iJ11' 
1 - Belediye kimyahanesi için lüzumu olan al:it ve eczayı le 

yeviye on beş gün müddetle açık eksilt.meye konulmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli (435.85) lıradır. 

3 _ Muvakkat teminatı (32.62) lirad.ır. .. . • k te 
4 _ Şartnamesini görmek istcyenlerın her .~u.? yazı ışlerı ;ıct• 

mine ve isteklilerin de 14 ağustos 936 cuma gunu saat on buçt 
belediye encümenine müracaatları. (2072) 2-3370 

Halkın Nazarı Dil<.katine 
Otobüsler }"İiriirken hinmek ·n· innwk yaı;;aktır. 

( 6) 2 - :l369 Yaı>anlar cezalandırılacaktır. 20 
..::.:!~=-.:~------------~-----

Elaziz Vilayeti isl{an 
· i\'.lüdürlüğünclell 

• ·ıı • 
t - Göçmenler için Elaziz merkezinde 42 çift göçmen evı 1 • 

atı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konmuştur. if 
2 - Beher çift evin bedeli (1081) lira (30_) kur~ş olup 42 ç 

evin mecmuu bedeli ( 45414) lira 60 kuruştan ıbarettır. 
Muvakkat teminatı (3106) lira 9 kuru.,,tur. 
3 - Bu işe aid evrl: <:"n 1 ard ır . 
Keşif cetveli 
Şartname 

Resim ve proje j 1 af\ 
İsti yenler bu evrakları kanuni bedeli mukabilinde Etaziz s c 

dairesinden alabilirler. ot\ 
4 - Eksiltme 24-8-936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

beşte Elaziz İskan Dairesinde yapılacaktır. • a· 
5 - Teklif mektupları dördündi marl?ede y~zılı saatt:n bı~. ~c· 

te kadar Etaziz İskan Müdürlüğüne vcrılecektır. ~~_,la ıle go; d ş 
rilecek mektupların yine mezkur saate kadar gelmış olması " 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmTs olması liizımdır. .,. 

· h 1 k · · 1 ·n rne" 6 _Talip olanların ve daha fazlı\ !z~ at a .ma ı.stı~en er~. caat 
kur gün ve saatin hitamına kadar Ela7.1z İskan Daıresınc mura 
cvlemeleri ilan olunur. (194) 2-3360 ~ 

ikti~at Vek.aletinden : 
• 1 w • 1• diıetı Vekftlct icin açık indirme suretıyle satın a ınacagı ı an e ·s· 

(550) metre koko yol halrsını.n .21 7A 936 tarihi~<l.~ topt.:~an korı' 7 
yonda talihlerin teklif ettiklerı fıat layıkı had gorulmed gınd~~ !ll 
936 tarihine uzatıldığı ve isteklilerin o tarihte müracaatları ıl ı n ° 

l
nur. (203) 2-33661 

O O YOi 1.ARI VE IJM t\NLARI UMUM 
MODORLOCO S. A.. KOMiSYONU il A.NLARI: 

YENİDOCAN VE ESENKENT İSTASYON BİNALARI 
İNŞAATININ EKSİLTMESİ 

İhalesinin tehir edildiği evvelce ilan olunan Haydatpaş? • ~~
kara hattının S04 + 490 ve 535 + 920 inci kilomctrelerindekı Y~ Jt 
doğan ve Escnkent istasyon binalarının ine.ası kapalı zarf usulıY 
yeniden eksiltmeye konmuştur. . . . 

ı. _ Bu iki bina inşaatının keşı f herlel~ 24372.6.8 hradrr. e"ıet 
2. _ İstekliler bu işe ait şartname, proıc ve sa.ır evrakı ~urttf 

Demiryollarmın Ankara ve Haydarpaşa veznclerındcn 122 
mukabilinde alabilirler. 

1
5 tt 

3. - Eksiltme 14 ağustos 1936 tarihinde cum~ ~ü~~w~aat pı 
Ankarada Devlet Demiryollarr İşletme Umum Mudurlugu Yol a~· 
iresi binasında toplanacak merkez birinci komisyonunca yapıtac 

trr. lı te 
4. - Eksiltmevc girebilmek için İsteklileri~ asağıd~ Y..~ıı teS 

minat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar Komısyon Reıslıgıııe 
lim ctmis olmaları lazımdır. ( ıs2S) 

a - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
liralık muvakkat teminat, 

b - Kanunun tayin ettiği vesikalar. tıı' 
c - Kanunun 4 ·üncü maddesi mucibince e1tsiltmeye girmeye 

mani bulunmadığına dair imzaları tahtında bir mektub, 
d • Bayındırlık Bakanlığından musaddak ehliyet vesikası. rntı 
5. - Teklif mektubları ihale günü saat 14 e kadar makbu; ,eıc 

kabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderı ~ate 
teklif mektublarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu s 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. ""1 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istivcnler n. D. Yotları n ... :r ... - ·_"' _,. _____ ..... ......... .. , ___ , 



-30 TEMMUZ 1936 PERŞEMBE 

I~afıa V ~lialetinden: \ 
Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 
k Muğla viliyetinde Muğla. Köycoği< yolu ümind• (25,000) füa 1 
eş_ıf bedelli Namnam betonarme köprüsü inşaatının kapalı zar,._f u~ 

sulıle eksiltmesi ?-8-936 cuma günü saat (16) da Nafıa Vekaletı 
Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisyonu odasında yapıla-
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer ev~ak ~~25~ ~"!ru.ş 
mukabilinde sose ve Köprüler Reisliğinden alınabıle~~gı gıbı ıstı
Yenler bu şartnameleri Muğla Nafıa Müdürlüğüne muracaat ede-

rek görebilirler. . . . 
. Muvakkat teminat (1875) liradır. Eksiltmeye gınne~ ıstıyenle• 

rın Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talımatnameye 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 7-8-9~6 cuma günü saat ıs e kadar Anka
!;da Şose ve köprüler Reisliğine vermeleri Uizımdır. (19) 2-31

4
9 

[)evlet Hava Yolları isletme idaresi 
' Alım satım komisyonunc an : 

Hava yolları Devle t İşletme İdaresi. için alınacak .olan . 6~ ton 
?4 oktanlık tayyare ter.zini için 24600 lıra bedel tahmın edılmış ve 
ış kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme ~ • Ağu&tos - 936 çarşamba günü saat 14,30 da Taşban-

ULUS 

l(aramürsel l(ayınalramlığından : 
Kararnürselin Altunizade Çiftliğinin Suba~ı mevkiinde inşasr 

mukaırer ve tahmini bedeli keşifleri (23299) liradan ibaret olan 40 
çift ve bir tek ki ceman 81 göısmen evinin komisyonda mevcut ke
şif ve planları mucibince Reze, Tokmak, Kilit, Cam ve çividen gay
ri bütün levazımı müteahhide ait olmak üzere lS-7-936 gününden 
itibaren 20 gün müddetle yapılmaları açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu şerait dahilinde isteklilerin teminat mektup ve akçeleriyle 
beraber ihale günü olan S ağustos 936 çarşamba günü saat 16 da Ka
ramürsel hiikümet konağındaki komisyona müracaatları. 

(52) 2-3189 

Şuhut Urayındaıı : 
(lüO) Hektar tahmin edilen kasabamızın şehir haritasmm alın

ması beher hektarı yirmi beş liradan 21-7-936 tarihinden ba~lıyarak 
5-8-936 gününe müsadif çarşamba günü saat on dörtte ihalesi yapıl
mak üzere on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Ta
liplerin teminat akçe1eriy1e eh1iyetnamelerini hamil olarak mezkur 
günde belediyemize müracaatları ilan olunur. (136) 2-3272 

Suhut lJravından : 
~ * Nahiyemiıin (2500) metre tulünde olan sokak ve caddelerinden 

geçerek kasabamıza saniyede vasati olarak (26) litre su tevzi ede
cek bir şebekenin projesinin tanzimi ile tesisatın fenni bir şekilde 
ikmali ve belediyenin göstereceği mahallerde (25) adet çeşmenin 
yapılması için (8000) lira muhammen bedelle 20-7-936 gününden 
itibaren 4 ağustos 936 tarihine müsadif sah günü saat on dörtte iha
lesi yapılmak üzere on beş gün müddetle açık. ~k~il.~~eye konmuş
tur. Taliplerden ihtiyaç listesiyle tediye şeraıtını ogrenmek isti-

ıı "'K";!;~ ~arf usulile eksiltm:ilfuıı: "' 
~ SUMER BANK 

Umumi Müdürlüğµnden: 
1. - Bursada inşa edilmekte olan Merin . 

na ait kuvvet santralı binası ile at fs ı~brıkası-
hidi kıyasi esasile ve kapalı zarf :s~fileın~~ ;a
meye çıkarılmıştır. Tahmin edilen b sı t: 
132.937,55 liradır. edelı 

2. - Bu işe :ıit eksiltme evrakı şunlardır: 
a) Eksıltme şartnamesi 
b) Mukavelt projesi 
c) Fenni şartname, umumi şartname o"l .. uı·· 
d) v h'd' f" ' çu us u a . ı ı ıat cetveli ve 2 adet izahnamesi 
e) Projeler 
lstiyenler bu evrakı 670 kuruş mukabilinde S"-

3 -~~ !3
1 
ank mua:rıeıat servisinden satın alabilir~r. 

. sı tme 12 agustos 1936 çarşamba .... A k 
ra Ziraat Bankası binasında su··mer Bgunku nka· 

· d k. ı · an mer e 
zın e ı rnmısyonda saat 16 da yap 1 k 

4 İstekl·ı . 790 . ı aca tır. . - ı erın O lıra teminat vermesi ıa d 
~~ndan başka eksiltmeye girecekler ih::m ~:· 
nunden en a .. .. gu· · ~ ?ç gun evvel bu işi başarabilece - i-

~aki Hava Yolları Devlet İşletmesine ait dairede yapılacaktır. Ta· 
l~pler bu husustaki şar~nameyi Hava Yolları Dev~et işletme İdare· 
6
! Alım ve Satım komisyonundan alabilirler .Talıp olanların 1845 
lıralık muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ve ~artna
mı-de gösteriıen vesikaları ihtiva etmek. üze~e 2490. sa~ılı kanunun 
32, 33 üncü ve müteakip maddelerindekı tarıfat daıresınde hazırla
yacakları teklif mektuplarınr yukarda yazılı eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ilan olunur. 

(1771) 2-3077 

Nafıa Bakanlığından : 
10 Eylfıl 936 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlı

ğı malzeme eksiltme komisyonu odasında 124.000 lira muhammen 
bedelli 24 adet kamyon, 8 adet otobüs, 3 adet komple motör ve 2 a
det sanjemamn kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

yenlerin belediyemize müracaatları. (135) 3271 

l
~~~ü~A:~,.-~~ 

PAZARTESi, CARSi\MBA GüNLERI S.AAT 10 DA~~ 
. hAŞLAR \ 

"~"" .. ""'"",._,"",.....,,.. .. "'~"",.."" .. """"''""..-"' ... "' .. """""""""""""".,,,.""•~~-

ne daır ~es~ıkı 25. kuruşluk pulla birlikte Ban;a
ya tevdı edıp eh~ıyeti fenniye vesikası alını ol
malla~ v,,e bu vesıkayı teklif mektuplarına lejfet
me en lazımdır. 

5. - Teklif mektupla k d b. . rı yu ar a yazılı gün ve saatten 
~~ s.~~~ evvelıne kadar Sümer Bank Umumi Mü

durlug1:1ne 1?:1akb~z mukabilinde verilecektir. 

Şartname ve teferrüatı 620 kuruş mukabilinde Ankarada Nafıa 
Bakanlığı malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat temin;ıt 7450 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 

3297 sayılı nüshasında c1kan talimatnameye göre Nafıa Bakanlığın
dan alınmış müteahhitlik vesikası ile birlikte 10 eylfıl 936 perııembe 
günü saat 14 e kadar Ankarada Nafıa Bakanlığı malzeme Müdür-
lüğüne vermeleri Hizımdır. (49) 2-32Sl ._...;...~------------~--...:......:..----~~----~:.:...------_,_......-..... 

Yüksel( Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

1 - Yüksek Enstitü ihtiyacı olan mevcut nümunesine göre 50 
adet battaniye açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan 
idare ve ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İhale günü 7. 8. 936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 16 da 

icra edi1er.ektir. 4 - Muhammen b.::dcl beheri (1650) kuruş hesabile (82S) lira-

dır. 
5 - Muvakkat teminat (62) liradır. 
6 - Parasrz şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyen-

ler Daire Müdürlüğüne müracaatları. (39) 2-3158 

Nafıa Bakanlığından : 
6 Ağustos 936 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafra Bakan

lığı Malzeme eksiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 kuruş mu
hammen bedelli 900 metre tulündc 200 m/m lik ve 200 metre tulün
de 70 m / m lik dikişsiz manşonlu çelik boru, 116 adet işlenmiş 32 
adet işlenmemiş çelik rekor, 8 adet bridli volanlı vana ve 1 adet 
klapenin pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, ve teferrüatı parasız olarak Bakanlık mal-

zeme dairesinden verilecektir. 
Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruştur. İsteklilern 16 ;ığustos 936 perşembe günü saat ıs de Ankarada 

Bakanlık malzeme eksiltme komisyonuna miiracaatları Iazrmdır. 
(18) 2~3148 

I-Iarita Genel l)irel{törlüğündt-ıı : 
1 - Harita Genel Direktörlüğü kıta erleri pavyonunun ikmali 

inşaatı ar.ık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muh:ımmen be<lel (6100) lira (10) kuruştur. 
3 - T;ılihler ı;eraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gire· 

ceklerin de (45?) lira (51) kuruş teminat makbuzlariyle 3 - ağus -
tos. 936 pazartesi günü saat ( 10) da Ceb~cide Harita Genel Direk-
törlüğü satrn alına komisvonuna gelmeleri (1762) 2-3080 

V"ı·ı·""'· d a ı ı~n en: 
1 - Cankaya, Atatürk Erkek, Atatürk Kı~ c;>l~ullarının bedeli 

keşifleri 723 lira 32 kuruştan ibaret olan tamır ışı açık artırmaya 

2 - Acrk artırma 10-8-936 p:ızartesi günü Vilayet binasında eıı-konulm11stur. 

cümeni <1aimivede saat 16 da yapılacaktır. 
. 3 - İsteldiler şartnamede yazılı muhaınn:en be~eli % 7,5 ı.isbe· 

tınrle para tahvilat, esrarn, Banka mektubu ıle eksıltmcye ırecek-
lercli r. ~ •. 4 - ~artnameyi görmek istiyenler Ankara Ku tür DirektcrJÜ· 
gunc müracaatları. (152) 2-3307 

Adana Belediye Riyasetinden~ 
1 - Adana şehri a"falt yollar n n tamirinde kullanılmak üzere 

Belediye anbarma teslim (2.5-50) ton soğuk asfaltm satın alınma-

-

sı açık eksiltmeye konmuştur. . . . . . .. 
2 - İstekliler asfaltın tahlil vasıflarını ve ımal tarıhını bıldırır 

vesaik ibraz edeceklerdir. . . . ~ 
3 - Nakliye, sigorta, gümrük, bilumum vergı ve rcsım ve dıger 

ına.-raflar müteahhide aittir. • 
4 - Yapılacak tekliflerle usulii dairesinde yatırılmış% 7,5 nıs-

h:.tinde muvı>l-kat teminat akçesi m:ıkuuzu veya banka mektubu 

gonderilmesi lazımdır. 5 - İhale a";ııstosun ıo 1ıncu pazartesi günii saat onbeşte Adana 

Belediye encii~enindr y'.!~rlacal'tır. 
- 6 - Muvakkat teminat (275) liraclrr. (94) 2-3230 --
Tüddye 1.İı'aat Bankasından: 
~sgari orta mektep mezunu olmak ~ar!_il~ bankamıza musabak~ irntıhanile .. . .. tl bir <laı:tılograf alınacak ve ecnebı 

l' ve munasıp ucre e 1 ·· b't ı · · ısan lıilcnı, t ·ı a·1 l·tı·r Taliplcrın evra u mus ı e erını h er crcı 1 c ı ece' · · M"d" l" ~ ~rnilen 1 ağusto 931 tarihine kadar bankamız Mcmurın u ur u· 

g ıne miiracaatları. (175) ı-3313 

Ankara Valiliğinden : 
6. - r~sta ı~e gonderılec~k mektupların nihayet iha

e en ~ır s~at evvelıne kadar gelmiş ve zarfın 
kanunı şekılde kapatılmış olması lazımdır. 

2-3311 ( 1164) lira 72 kuruş bdeli keşifli vilayet damızlık ayg_ır deposu
nun ilavei in§aatı 5-8-936 perşembe giinü saat onbeş~e v.ılflyet dai
mi encümeninde açık eksiltmeye konulınuştu.~. 1s~e}dılerın keşifna
me, proje ve şartnameyi görmek üzere her gun vılayet Baytar di-

fHilr1x1T1T1T1T1T1T1,:CT1T1TIT1x1x1yJ:r1x1x1jif. 

rektörlüğüne baş vurmaları ilan olumır. (112) 2-3264 ---- -
Uşal~ Belediyesinden : 

Belediye Fen memurluğu münhaldir. 936 büdcesaı_deki ~cret (84) 
liradır. Bu miktar 937 senesinde artırılacaktır. Aşagıdakı şartları 
haiz olanlar vesikalariyle birlikte Belediye Reisliğine on beş gün 

zarfında müracaat etmelidirler. 
1 - Türk tepaası olmak. 
2 - Askerliğini bitirmiş bulunmak 
3 - Nafıa Fen mektebi mezunu olmak 
4 - Resmi dairelerde çalıştı ise bunlardan aldığı evrak, serbest 

ise yaptığı inş.aat ve buna mümasil işler için vesikalar. (95) 2-3231 .. 
Kültür Bal~anlığı Satınalma 

l(omisyonundan : 
B.akanlık otomobili için atına~ak. tahminen 6340 litre benzin açık 

eksıltmeye kon..ılmuştur. İsteklılerın şartnamesini görmek üzere 
her gün gereç Direktörlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de 14-8-
936 cuma günü saat 14 de Gereç Direktörlüğünde müteşekkil ko
misyona muhammen kıymet 1680 liranın % 7,5 teminatı olan 126 li· 
ralık teminat makbuzu ile müracaatları. (63) 2-3198 

l\'.lalatya Belediye Reisliğinden : 
. 1 - Malatyada yapı!acak 49~52 kır~ do~uz bin sekiz yüz elli iki 
}ıra kırk beş. ~uruş ~~şıf bedc_nı ~~J~dı)'.'~ bınasının inşaati 22 tem
muz 936 tarıhınden ıtıbaren yırmı ıkı gun müddetle ve kapalı z f 
usuliylc eksiltmeye konulmuştur. ar 

2 ;-- İsteklil~:in bu binaya aid ş~rtname, plan ve projeleri iki bu-
çuk lıra mukabıhnde Malatya beledıye dairesinden A k d H 

b d R 
.. . ve n ara a a-

vuz aşın a agıb apartımanmda mımar Bekir ihsanda ı la 
3 - Eksiltme 13 Ağustos 936 perşembe günü saat n ahır r. M 

latya belediye dairesinde yapılacaktır. on eşte a-
4 - Muvakkat teminatı 3739 üç bin yedi yüz otuz dokuz lira

dır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki ves'k ı b 1 lazımdır. . ı a arın u unması 
A - Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
B - İsteklilerin 2400 sayılı kanunun onunc dd · · F f k d f kal . . 13 u ma esının ı -

rası~ abvı:_ 1 na ı1~ ve etıdnın ... 5.~36 tarih ve 4189 sayılı emirna-
mesıne ag ı ta ırnatname c gostcrilen ehliyet 'k h -1 b lunması. vesı asını aını u-

6 - Teklif mektubları ücsüncü maddede az 1 'h · · 
saat evveline kadar bele<liye encümeni Y . ~ ı ı ale saatınden hır 
b'J' d ·ı · · .. d · ne getirılerek makbuz muka-

ı ın e ven mesı, posta ıle gon el'llecek mektub1 d h' k d l k d . . ·ı . 1 arın a ı yu arı a 
:yazı ı saata a ar yetıştırı mış oması ve ikinci zarfın müh"r ıle kapatrlmrş bulunması Jazımdır. ( 4285) 2~3~~mu 

Vize ilçesi Göçmen işyarlıi!ından : 
Teahhüt edilecek Şartnamenin İh"l · · "f fı 1 • a enın 

şeyın Keşı ıa esı Alınacak ·· · • k' 

Cl
·ns' M'k B d ı· S kl' . gunu ve ~.ıuva Kat 

ı ı tarı e e 1 · e 1 ~crı Saati Teminat 
Kiremit 2116700 Bini 11 ~apalı ~ıze İskan 3·8·g?6 1745 

Liradır. Zarf Daı · rcsınden pazartesi Liradrr. 
K .. günü saat 14 de 

azamrzda yapılacak goçmen 1:vleri için müb- 1.. .. rülerı yukarda yazılı 2116700 adet kiremit kapalı .. yaafsma 1.~:1um go-. d 1 
1
• . zar usu u ı e şart-

namesın e yazı ı yerlere tes un şartıle münaka k t 
tel ilerin yukarda yazılı gün ve saatte Vize t s~~a ~m~Ş;tur. S· 
müracaatları ilan olunur. (147) 2_ 3303 s an omısyonuna 

Aııtalya Valiliğinden : 
1 - Vilayet emlakinden Antalya iskelesinde .. buğday üğüten un fabrikasının mülkiyeti üz . gı;ın~e o~uz ton 

hammen bedelle 19-8-936 çarşamba günü saar 12 yırmı bın )ıra mu
usulile arttırmaya konulmuştur. ye kadar kapalı zarf 

2 - Muvakkat teminat yedi bin iki yüz elli ı· d 
3 - İhale bedeli peşin olduğu gibi senelik ~.ra ır. . . 

olmak üzere sekiz senede ve sekiz müsavi taksf::a; ~~tı faı~e. tabı 
. 4 - Taliplerin teklif mektuplarını 2490 sa 1 e odenebıhr •.. 

daıresinde O günü saat on bire kadar V'l~ yı 1 kanunun tarıfı 
lazımdır. 1 ayet makamına vermeleri 

S - Taliplere kolaylık olmak üzere §artnameni • . 
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana Vilayetlerine d .. nd b:1re: .suretı e gon erı mıştır. 

<3514) 1-2693 

Münakasa İlanı 
k 

C. H. P. Genel Sekreterliği tarafından aşadaki mal . 
asa usulü ile alınacaktır: zeme milna• 
12 Adet port~tif sesli sinema gösterici mak.inaa .1 d k 
12 " Benzınle müteharrik grup elekt . ı ı e ye e aksamı 
Muhtelif ufak malzeme roıen ve yedek aksamı. 
1 - Malzemenin tahmini tutarı (35 020 ) . 
2 - Muvakkat teminat (2626 50) ı· . d .- lıradır. 
3 M.. k · ıra ır. 

- ~na asa kapalı zarfla yapılacaktır 
4 - Munakasa 10 ağusto 1936 .. 

P. Genel Sekreterliğinde ya~ılaca:ı~zartesı günü saat 15 de C. H . 

5 - Teklif mektupları Ankaradar.C H 
ve !stanbulda C. H. P. Başkanlı~ ta f. d. P. Genel Sekreterliği 
mcktedir. gı ra ın an parasız olarak veril-

6 - Teklif mektupları en son ıo ağ t 19 
at (2) ikiye kadar C. H. P. Genel Sek ust ots•Y• 36 paz.art~si günü sare er ıgıne verılmış olmalıdır. 

( l ) 2 3130 

Nafıa Vel<aletiııden : 
4 Eylül 936 cuma günü saat 15 d A 

Malzeme Eksiltme komi e nkarada Nafıa Bakanlığı 
d.elli bir adet lokomobil ?eo~:f od~sında 22000 lira muhammen be· 
sıltmesi yapılacaktır. erruatının kapalı zarf usulü ile ek· 

• Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı . 
kalet malzeme dairesinden al k parasız olarak Ankarada Ve· 

M kk maca tır 
! uva. a~ teminat 1650 liradır. . 
steklılerın teklif mektuplarını N f • . 

teahhitlik vesikası ile birlikte 4 l "~ ıa Vekaletınden alınmış mÜ• 
dar Ankarada Vekalet Malzeme e~~1d.?31~. ~.:ıma günü saat 14 e ka

ur ugune vermeleri lazımdır. 
(l740) ı 3124 

Bursa Vilayetindan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş ( B y . . Bandırma yoll b ursa - enışehır ve Bursa -

nın esaslı sure~~~n;~. a~ tar~fla~ından cem'an 3553 metı e kısmı• 
2 M h ırı ve uzerınde asfalt kaplama inşası ) 

3 
..::-Bu u. am~en keşif bedeli (57252) lira ( 49) kurustur. • 

A E ı~e aıt şartnameler ve evrak şunlardn 
- ksıltme şartnamesiı 

B - Mukavele projesi, 
C - Hususi şartname 
D - Silsilei fiyat ve keşif cetveli ' 
E - Eksiltme ilanı. ' 
İsteyenler bu şartname ve evrakı (1 ) 

Bursa Naf~a Müdürlüğünden alabi1irle!4 kuruş bedel mukllbilinJı 
4 - Eksıltme 4/81936 tarih' d ı : ... 

yeti Daimi Encüm~ni odas dın e sa ı gunu saat 15 de Burs' Vila· 
5 - Eksil ın a yapılacaktır. 
6 - Ek ·1tme kap~lı z~rf usulile yapılacaktır. 

sı tmeye gırebılmek i i · ·t kl'l . 
kat teminat vermesi ve bundan ~an~: e ı erın (4113) lira nlllvak 
laması ve aşağıda yazılı resm" ş. k ,Yuka~~öa yazı~ı evrakı imza-

2490 No. lu kanunda yazılıı ::;.ık al arı gostermesı lazımdır. 
den ~onra Nafıa Vekaletinden alr~r:r arl~l~eraber ~/6/936 tarihin-
lıendıs veya fen mekt b. d ş e ı~et vesıkasını ve mü e ın en mezun old w d · -
veya ruhsatnameyi ve bir muka 1 ·ı ug~una aır resmi belgeyi 
kırmataş şose ve tesviyei turabi;~ e ı : \atkal al~mış bin liralık 
metre murabba sog .. uk asfalt y 1 . ve ıma atı sınaıye ve otuz lıin 
ı .. ı · · o ınşaatı teahh .. t · m~ e~ını hüsnü suretle ikmal tm. ld w u e.tmış ve bu teah-
edıldıği Vilayet Nafıa Müd" 1: ..... ışdo uguna daır teahhüdün ifa 

7 T kl.f ur ugun en alınmış resm· b l 1 . 
-:- e ı mektupları yukarıda dördü .. ı e ge erı. 

ten bır saat evveline kadar Vil" ' t D ~cı;ı mad.?ede yazılı saat· 
makbu~ mukabilinde verilecektir a~e t a~{111 ~ncun:eni Reisliğine 
ların nıhayet dördüncü madded . os a ı e gondenlecek mektup
vc dış zarfın mühür mumu ·ı .e .yazılı saate kadar gelmis olması 
Posta ile olacak gecikmelerı ~ bıyılcc .kapatılmış olması lazımdır. 

a u ed·lmez. [24) 2 3143 

Aııliara Tüccarlarının 

. ~azarı Dil{lialine: 
Tıcarette tağşişin men'i v 'h hakkındaki 170S ve buna ek ol~r~:acatın .. mura~abes.i ve korunmasr 

numaralı kanunlara tevf"k ·ı mevkıı tatbıka gırmiş olan 3018 
b ı an ı uacat t' · ı undan sonra olmak istiyen ta . 1 . 1 ıcaretıy e meşgul olan ve 
name almağa mecbur olmal clır erı~ ktısat Vekaletinden ruhsat· 

k d 
an ıasebıyle b b bd k" ın a malfunat almak ·· u a a ı muamele hak· 

·
1 

uzere alakadarla d .. ı an olunur. qn ° amrza m•ıracaatJ.,rı 
2-33 3 
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FOTOGRAF FiLM, CAM, KAGIDINI Birinci marka bizden ala bilirsini 

Te1• 123 i~l.FRf ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara 

vın Halkın Nazarı .. 
Dikkatine 

Be eıliye Reisliğinden : 
Ev ve apartmanların balkon ve tara
salarında radyo ve grarr of on çalmalr 
yasak edilmiştir. Bunlar ev ve apart
man içlerinde gece 24 de kadar civarı
nı rahatsız etmiyecek şekilde çalınabi
lir. Aksi halde hareket edenlerden pa
ra cezası alınacaktır. (211) 2-3371 

1- MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 1 
:A TTN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1 _ 185 kilo aleminyom saç levha ile 105 kilo aleminyom perçin 

çivisine talih çıkmadığından on giin müddetle pazarlıkla eksıltme• 
ye konmuştur. . . . . . 

2 - Tahmin edilen bedelı 567 lıra ve ılk ınanç parası 42 lıra 52 

kuruştur. .. .. . 
3 - !halesi 5 8/936 çnqamba gunu saat 11 dedır. .. .. 
4 - Eksiltıncye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2.3. uncu mad

delerinde istenilen bilgelerile ihale gün ve saatında M.M.V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (132) 2 - 3294 

BİLİT 
1 - Diyarbekirde yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltme-

ye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 240467 lira ıs kuruştur. İlk inanç pc.rası 

ı3274 liradır. 
3 - İhalesi 3 - 8 • 936 pazartesi saat 15 dedir. 

4 - Keşifname, resim, ile idari ve fenni şartnamesini almak is
teyenler 12 lira S kuruş karşılığ.m~a. komisyonda? :dırlar. 

S - Eksiltmeye girecekler ılgılı bulunanlar ıçın 2490 sayılı k~ 
nunun 2 3 üncü maddelerinde istenilen ve Bayındırlık Bakanlı -
ğından ~h~ması gereken fenni ehliyetnameler için . ihale günün
den sekiz gün evvel mezkur Bakanlığa müracaat edılerek burad~n 
da alınacak bilgelerle idari şartnamede istenen ve behemehal verıl
mesi mecburi olan vesaikle birlikte teklif ve tminat mektupların
da ihale saatinden en KCÇ bir saat evveline kadra M. M. V. Satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1745) 2-3024 

BlLlT 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 170 kuruş olan on beş bin içft 

yemeni kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 3 - Ağustos • 936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi 128 kuruşa Ko. dan alınır. 
4 - lık teminat 1912 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 saydı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını iahle saatından bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. ( 1716) 2-3020 

BİLİT 
1 - Her bir tanesine biçilen ederi 8S kuruş olan kırk bin ta· 

ne çıplak aleminyum matra kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 3 _ Eylül - 936 perşembe günü saat ıs dedir. 

3 - Şartnamesi 170 kuruşa Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 2250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka • 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir1ikte teklif 
mektuplannı ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Satın 
alma ko. na vermeleri .(1715) 2 - 3019 

BİLlT 
1 - Hepsine biçilen ederi 500 lira olan 100 kilo Sudkostik, 70 

kilo Ferrmesilisyum, iki tane yağmur aleti ile bir tane inşimas aleti 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 14. ağustos 1936 cuma günü saat ondadır. 
3 - Şartnamesi Ko. dan bedelsiz alınır. 
4 - İstekliler 37 lira 50 kuruşluk teminatlarile birlikte pazarlık 

gün ve saatinde M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları. (191) 
2-3354 

BİLİT 
Nakliye deposunda m~vcud (1779) adet köhne göğüslüklü mer· 

keb arabası koı,;umu müteahhidin nam ve hesabına satılacaktır. Hep
ıinin bedeli (988) lira 48 kuruştur. Teminatı: (148) lira 48 kuruş
tur. 

Satış günü 3.8.936 pazartesi günü saat 10 dadır. İstekliler mez
kur araba göğüslüğünü görmek üzere her gün, Akköprii nakliye de
po müdürlüğiine müıacaat ve satışa gireceklerin belli gün ve saa
tinde teminatlarile birlikte M. M. V. satın alma komisyonuna gel· 
meleri. (192) 2-3355 

BlLlT 

1 - Ankarada Cebeci Hastahanesinde yaptırılacak dahili kısım 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaa tın keşif bedeli yüz otuz beş bin yüz seksen altı 
lira 28 kuruştut. 

3 - !halesi 17 ağustos 936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartname •ı:eşif ve projeleri 676 kuruş karşılığında V inşa

at şubesinden alrmr. 
5 - İlk teminat 8009 lira 32 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekle r 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde yazılı belgelerle kanuni teminat ve Bayındırlık Bakanlı
ğından alınacak ehliyet vesikalarile birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma Ko. na ver· 
meleri. (165) 2-3348 

BİLİT 

Gedikli Erbaş Hazır: ... ma mekteblerın~ 
talebe alrnryor : 

1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbas hazırlama mektepleri· 
nin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta kısmın 6. sınıflarına 
da 5 sınıflı köy ilk mektep mezunları alınacaktır. 

2 - Bu mektepler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş şartları as· 
kerlik şube ba".kanlığmdan öğrenilebilir. 

3 - Yukarda ya7.ılr şartlan taşıyan ve gedikli Erbaş olmağa is· 
tekli olan köylü çocuklarının en geç 20 eylıil 936 tarihine kadar 
mens•ın oldukları askerlik şubelerine müracaat etmiş ve evrakınr 
ta nmış olmaları lazımdır. ( lfj7) 2-3349 

ŞEHİR BAHÇESİ YAZLIK SİNEMASf 1 ASKERi FABRlKALAR UMUM MÜDÜRL 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI Çardaş Fürs t in MUHTELİF CiNS ÇELİKLER 

l\ıJartha Eggert 
Tahmin edilen bedeli (7 5500) lira olan yukarda cinsi y 

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
nunca 10 Eylül 1936 tarihinde Perşembe günü saat 1 S 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Üç) lira (78) kuruş m 
de komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 
(yi havi teklif mektuplarını mezkıir günde saat 14 e ktd 
syona vermeleri ve kendilerinin de) 2490 numaralı kanun 
3. maddelerindeki vesaikle me7.kf.r gün ve sa .. tte kom~syon 
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Elaziz lsl{an l\Iüdürlüğiinden: caatlarr. (13) (2-3183). 

ı - Elazizin göçmen bulunan köylerinde yapılacak su tesisatı 
için 2 parmak kutrunda 4276 metre, bir buçuk parmak kutrunda 840 
metre ve 1 parmak kutrunda 470 metre kalvanizli çelik demir boru 
Elaziz İskan anbarına teslim edilmek üzere açık eksiltmeye kon
muştur. 

MUHTELİF CiNS MAKKAPLAR 
Tahmin edilen bedeli (17200) lira olan yukarıda cinsi va 

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdülüğü Satın Alma Komi 
ca 11 Eylül 1936 tarihinde Cuma glinü saat 15 te kapalı 
ihale edilecektir. $artname para:ı:ıs olarak komisyondan veri 
tiplerin muvakkat teminat olan ( 1290) lirayı havi teklif mekt 
mezkiır günde saat 14 c kacfar komisyona vermeleri ve kend 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ma~~delerinJeki vesaikle 

2 - Keşifnamesi mucibince 4276 metreliği (5345) lira 840 metre
liği (588) lira 470 metreliği de 329 lira ki ceman (6262) lira olup 
buna nazaran muvakkat teminat ( 469) lira 65 kuruştur. gün ve cıaatte komişyona miiraca::ıthırı (14) (2-3184) 

3 - Eksiltme 3-8-936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on· 
beşte iskan dairesinde yaprlacaktır. 

Talip olanların ikinci maddede gösterilen muvakkat teminat ak
çelerile vilayet iskan dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

fi.AN 
18 - 20 · 22 - 24 temmuz 936 tarihlerinde gazetelerde ilan 

Kırıkkalede yapılacak in~aat hakkındaki ilan hükümsüzdür. 
2-3275 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tf4hit renklerini bahfeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabit renk UT.e
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te
mın edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hattl denize girmek 
suretile de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerde 
ve n.riyat mağazalarından arayı· 
nız. 

Lisan derslerinden 
ikmale kalan 

Talebeden H.tlkevinde açıla· 
cak lNGİLİZCE ve FRANSIZ· 
CA ha7.ırlama kurslarına kay· 
dolmak istiyenlerin hergün saat 
18-19 arasında Halkevinde ingi
lizce öğretmeni B. Lütfullah'ı 
görmeleri. 2-3050 

Kiralık hane 
Çankaya cadesinde Sarı köşk 

arkasında bahçeli köşkün 3 oaah 
üst katı. 2-3278 

iş Büros1ı 
Yenişehir Kızılay yanı No. 60 
Emlak alım satım ve her tür· 

lü nakliye işleri Kerim Ertaç 

Tl: 2027 

Nakil 
Ankaradan bütün aHikalarımı 

keserek tamamen ayrıldım. Ka
nuni ikametgahım İstanbulda 
Şişlide Abidei hürriyet cadde
sinde 224 numarada Turan ma
deni yağ fabrikasıdır. Bu adres 
den gayrisine yapılacak her gCı
na müracaatın hiç bir hükmü ol· 
madığı ilan olunur. 

İtfaiye meydanında kurtuluş 
Apartımanında 1 Numaralı dai· 

rede mukim Himmet oğlu 
2-3237 H. HÜSNÜ 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Mildürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

(98) 2-3259 

l(iralıl{ Ev 
Dört odalı konforlu bir ev 

kiralıktır. Yenişehir Tuna cad
desiıBalk sokak No. 3 

Tel. 2651 
2-3361 

ZAYİ 
Nevşehir Orta mektebinden 

aldığım şehadetnamemi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan huk
mü olmadığı ilan olunur. 

Aptullah oglu Ramiz 
2-33Ci2 

Kiralık Apartman 
Yenişehir Atatürk uranı Ali 

Nazmi apartımanında bütün as
ri konforu havi üç, dört ve beş 
odalı üç daire kiralıktır. Gör
mek istiyenlerin apartman kati
bine müracaat etmeleri. Tel 2728 

2-3357 

KIRIKKALEDE YAPILACAK İNŞAAT: 
Keşif bedeli ( 136032) lira (86) kuruş olan yukarda yazı 

at Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiğii satın alma komisy 
14 A~ustos 936 tarihinde cuma giinü saat 15 te Kapalı zarf i 
le edilecektir. $artname (6) lira (81) kuruş mukabilinde ko 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (8051) lira (6 
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saaate kadar 
yona vermeleri ve kendilerinin ele 2490 numaralı kanunun 
maddelerinde yazrlı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyo 
racaatları. (54) 2-3299 

MUHTELİF CİNS ECELER 
Tahmin eflilen bedeli ( 11031) lira olan yukarda cinsi yazıl 

:zeme P. <ikeri Fahrikal :ır Umum Müdiirlüğü satın alma komisyo 
9 Eyliil 1 Q36 tarihinde Çarşamba ~ü11ü saat 15 de kapalı zarf il 
le edilecektir. 

Sartname parası:ı: olarak komispondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (827) lira (33) kuruŞll 

teklif mektunlarını me7kiır günde saat 14 e kadar komisyona 
lcri ve kenciilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. madde 
deki vesaikle mezkih gün ve saatte komisyona müracaatları. 

--- - - -------------- _ (2-3185 

Nafıa Bal(anlığından : 
3 Su Mühendisine ihtiyaç vardır. 
(300) liraya kadar aylık ücret verilecektir. Şeraiti lizimeyl 

olanların evrakı müsbiteleriyle bizzat veya tahriren Bakanlık 
Genel Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. ( 176) 2-3 

Kütahva: 6 sa~·ılı Jaudarma 
)kul l(onıutaıılığıııd 

Çoğu üze- Çoğu Azı Tahmin % 7.50 Erzakrn İhale 
rinden edilen Teminat Cinsi aaat 
Lira Ku. Kilo Kr. Kilo Gr. Ku. Sa. !..ira J{u. 
12000 150000 130000 8 900 Ekmek 

4200 30000 25000 14 :H5 Sığır eti 
3600 4000 3000 90 270 Sade yağı 

700 7000 5000 10 52 50 Bulgur 
1200 6000 3000 20 90 Pirinç 

350 5000 3000 7 26 25 Nohut 
350 5000 3000 7 26 25 Mercim<!k 
600 6000 3000 10 45 Kuru Fasulya 
350 7000 5000 5 .l6 25 Patates 

1050 3000 2000 35 78 75 Sabun 
330 1500 1000 22 23 75 Şehriye 
660 3000 2000 22 49 50 Makarna 
:'00 4000 3500 5 15 00 Soğan 
540 2000 1500 27 40 50 Toz şeker 
220 4000 3500 5 50 16 60 Tuz 
28C 1000 500 28 21 Zeytin tanesi 
375 1500 1000 25 28 12 Üzüm çekirdehi, 
ı84 400 200 46 13 80 Zeytin yağı 
480 6000 4000 8 57 60 Patlıcan 
300 6000 3000 5 22 50 Lahana 
325 5000 3000 6 50 24 37 Kırmızı tomates 
120 600 300 20 9 Salça 
150 5000 3000 3 11 25 Pırasa 
200 5000 3000 4 15 lspanak 
210 6000 4000 3 50 16 13 Arpa 

80 4000 2000 2 6 Kuru ot 
45 3000 2000 1 50 7 50 Saman 

2100 140000 120000 1 50 157 Cam odunu 
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800 100000 80000 80 60 Me§e odunu 
Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak miktarı eksiltme şartnamesine göre Komisyonumu:ıc• 

nakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarları yanlarına yazılmıştır. 
2 - Ekmek kapalı zarfla diğer yirmi sekiz kalem yiyecek ve yakacak açık eksiltme ile ıo-s-936 

lemecinde çizelgede gösterilen saatlerde Kiitahvada Jar.darma Okul Komutanlığında toplanacak k 
yonda yapıl~caktır. de 

3 - Eksıltmeye gireceklerin 936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddr~ 
ne göre ellerinde bulunan belgelerle Ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı ~ 

içinde noterlikten alma vekaletnamelerle eksiltmeye gireceklerdir. 
4 - Kapalı zarf eksiltmesinde yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf rne1' 

rında istı:nil~n belgeler ve teminat makbuzu veya iJanka mektuplarını ikinci bir zarfa koymak .. 5fi) 
le zarfl~rı~. tizerine tekli~lerinin hangi i şe aid oldu ğ~~u ve ka~uni ikametgahları yazılır, m~hur,~ 
rak bellı gun ve saatten hır saat evvel makbuz muka bılınde komısyon başkanlığına verilmesı ı.a 
Belli gün ve saatten sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Ternı~'ı 
belli gün ve saatten evvel Kütahya Malsandığına atırılmış bulunması ve eksiltme şartnameterııı 
mek üzere komisyon işyarlığına müracaatları ilan olunur. (3984) 2-3104 _. 
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1 YENi SİNEMALAR ~ 

BUGÜN BU GECE 

KONTİI~ ANT AL 
GİNGER ROGERS 

FRED ASTAlRE 

Fevkalade eğlenceli mevzuuile 
nefis bir operet 

3 Ağustosdan itibaren fiatlarda 

BUGür~ GÜNDÜZ l 
TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRK FtLtd 

A Y S E L 
GECE 

iki büyük film birden 
Ankarada ilk defa gösterileP 

1 - Düşmanlar pe,inde 
2 - Gündüz insan gece kurt 

fevkalade tenzilat vardır. 


