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Batbetke 

TÜRKiYE El\tNtYET 
DÜSTURLARI 

Baıvekil geçen ıün bize yalnız 
yüksek bir hitabet örneği değil, bas
.... ve ter!cibci dehaamm yeni bir e
ıerini verdi. Onda, bütün milletçe, 
duvdu~umuz, kay,.Ianclığmuz, hu
retlendimmiz sezindiğimiz, fakat 
loplay.; anlatamadığmıız teylerin 
ifadesini bulduk. Bu nutkun akisleri 
g&teriyor ki hükümet ve halk, pek 
açı!t bir fikir ve his kaynaşıklığı için
deviz. 

Herkes ned,.n bahsediyor? Harb 
tehlikes~nd"n ! Bu tehlikenin muay
yen bir hedrfi var mıdır? Evet veya 
havır! H .. ~ef, korku ve zaftır. Ne~e
de mi;dafoa iradesi gevf P.f ve kim 
müdAfJla imH\nlannı var kuvveti ile 
hazırlamazsa, tehlike onun üstünde 
hakikat olur. Milletlerin, tehlike 
buhranları ılaki hodbinliğinin ne hal 
aldığını görüyoruz. Eğer ko~ ve 
zaf teh1ikeyi kendi üstüne çekmı~se, 
sulhun en yaman aş1klan bile, ken
dilerinin ~aha bir müddet , için ma
sun ve rahat kalmıt olmalarına tük
retmektP.n gayri bir ıeY yapmıyor. 
Zafer, rhitra oldufiu gibi, bugün da· 
hi, en lruvvetli silah olan cesaret, 
irade ve te•ehbiisün mükafah otuvor. 

Hesa ve istatistiklerin, miis'?et 
v~ya menfi olarak, aldandıklan 
bir nolda vardır: bu nokta, turruz 
eden veva taarruz olunan milletle
rin r u h h a 1 1 e r i 'dir. Bozgun
cu bir nth hali içinde en korkunç ıi
Jah kor'--•"•k hizmeti bile görmez. 
HÜr ve hakim yapmak iradesi kar
tıtnnda ise, masa mukayeseleri altüst 
olur. 

Evelemirde bir millette bu nıh ha
leti, yani sarsılmaz, yıpranmaz hür
riyet müdafauı ahlalmu, yoksa, var 
etmek gerektir. Müdafaa hazırlıkla
nnm en büyüğü ve esaslısı, h a r b 
kararı 'dır. Ancak ıulh içinde ça· 
lışmak isteyenlerin bu kati kararıuır 
ki baro teıuıkesinden eser bırakJna.. 
yacakur. 

ba~·~Ail Türkiye'nin emniyet 
düsluuu.hallll oaşuıa bu Karar ve ıra· 
deyi geçumekıe, bizim içın t:n eski 
tarihteıuen a>1ri milli bır ha.ırnau.ı 
yenıaeu &&aüe elmıt oluyor. l'akat 
bizim kemumizden ne kadar JUpbe
miz yoksa, uatkalannm ciahi bizim 
hakkmuzaa hiç bir tereddüdü olma-
ması lazımdır. 

Bqvekil, bu karar ve iradenin 
kaynağı o an türk taziletlennın ve 
hayatiyetının, yalnız bir a n 'ı ~k
lemek değil, her i.nı medeniyet ciha-. 
zı ile faydalandırmak hususundakı 
zaruretlerden bahsediyor. Bir harb, 
mütemadiyen kazanıhnakt& veya 
mütemadiyen kaybedilme~t-:,_ .olan 
bir ıeydir: ne zafer, ne mag~~bıy~t, 
saat veya haf talann mahaulu degil
dir. Bir harb, baılıca dayancı bir mil
letin fazilet ve hayatiyeti olarak, o 
milletin medeni tamamlığmm eseri
dir. Bu bakımdan, bir milletin emni· 
yet düsturları içine sıkışbnlmayacak 
olan ne kalır? En basit vazife ada
mı, bir 11iper parçasında oturuyor. 
Befüi bilmekı;izin, fakat mutlaka, 
y.a!an veya uz~k bir harbm miisbet 
veya menfi tntiine hizmet ediyor. 
B,a,vekirn bizde şuurlandınnakta ol· 
duğu hd~ ·at. b:Jhassa budur. Mo· 
de.rn alemde harbın mahiyeti d ~İş· 
miı; rl n:Yif,Ji": h n?.rrhk vP icrS\ sahRs• 
111addi ml'!nc •i biiti;n milli varlık öl 
~üsünde geıı;ş)en-!fttir. 

Falih Rıfkı ATAY 

B~~şhakanımız 

· stanhulda 
L tanbul, 4 (A.A.) - Başblk3 n Tsmct 

ln nü bu sabah An kara ekspresin<' bağ• 
L"::ı ın hus.ı i vagonla şehrımıze geı· .. 
mi,ler ve ıı.ta ... yonda şehrimizdeki vekıı
ler, İstanbul valı :.i ve birçok zatlaı ta· 
t .... nd;ın k .. r .. ı l::ınmıçlar<lır. 

5 ACUSTOS 1936 ÇARŞAl\mA 

Son haberler üçüncü 1 
sayf amızdadır J 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
&&S 

HER YERDE S KURUf 
3 s 1 & s 

'Ticaret filomuz büviivor ., ., Berlla OU•plyadı. 
Satın alınacak alb yeni vapur hakkındaki 

mukavele dün İmzalandı 

İsveç - japon futbol maçrnrn beklenmiyen neticesi 

Iktisat Vekaleti üç büyük ve dört küçük vapur 
için temaslarına devam etmektedir. 

ilk haftaymdan 2 O mağlUb çıkan 
japonlar, raki,blerin.i 3 · 2 yendiler 

Deniz nakliye işlerini, memleket e
konomisinin gerektirdiği icablara gore 
tanzim etmek ve kuruluşu yüksek ser
maye ve zaman istiyen vapurcuııık C'll· 

düstrisinin kuruluş ve inkişafımr k.ııl11r 
bu ehemiyetli memleket davssın1 bu
günkü ticaret ve mübadele ~aıurcUe!I· 
ne göre hazırlamak gayesile devletle.ş
tirilmiş olan denizciliğimize aid hayır
lı ve büyük adımı atan Ekonomı bakan· 
lığı dün şu an1qmaya varmıştır: 

•
1 Deniz yollan idaresi için yaptın -

lacak yeni vapurlardan altıs.nın Alman-

yaya siparişine aid ön mukavele c.1un 
İktısad Vekili Celal Bayar ile grup mU
essesesi arasında imza edilmiıtir. 

Bunlardan uçü Mersin hattı ic,iindir. 
Her biri 2600 ton hacminde ve 13,S mil 
sütatindedir. Kamaralarında 90 yatak 
ve akar soğuk ve ııcak su ve soğuk ve 
sıcak hava cereyanları tertibatları var
dır. Vasati hesapla 1200 ton yük alr. 
Bu vapurlarla bu hattın ticari ihtiyacı 
temin edilmiş olacaktır. 

Diğer iiç- -vapur Marmara dahihlinde
(So11u s.incı sayr"ada) 

İspanyanın 

kaygı 

vaziyeti Fransada 
uyandırıyor 

in o-il tere hu «Ün I~'ra ıısaya (•evab vere(· ek 
~ ~ 

Uzun atlamada birinci oldu 

Guadarrama'da iki taraf da kati neticeyi alamadı 
Paris, 4 (A.A.) - Resmi mahfiller 

ile diplomasi mahfilleri .İspanyol işleri 
dolayısile bir az kaygı içi:ldedir. Dün 
akşam İspanyadan alınan haberler, Gu· 
adarrama muharebesinin çok kanlı ol
mu§ ,ancak iki taraftan herlıangi biri i
çin kati bir muvaffakiyetle neticelen· 
memi' olduğunu bildirmektedir. Dev-

mıf oldugu görüşme hakkında büyiık 
bir ketumluk göstermekte ve fakat Pa
rise ispnayol altını geçmiş olduğunu 

ehemiyetle kayıt ve Fransayı İspanya· 

Olimpiyad köyünde sahneler: Yııka rda: Eskrimciler kadın sporcal•rı ._ 
Jamlıyorlar - Aşağıda: olimpiyadlara "Maat~ferrıiat,. geleQ bir japoa 1ı.aet 

~ 

Harb balranr General Kastello, Somo • 
Sierra c~phesinde harelcitı idare ediyor 

Jetlerin takınacakları tavır kaygı uyan· 
dırmaktadır. Diplomasi mahfilleri Fran· 
sa tarafından İspanya işlerine hiçbir 
suretle mUdahale olunmaması suretinde 
yapılmr~ olan teklife bugün Londra· 

dan hoşnudluğa değer hir cevap gön
derileceğini kestirmektedirlcr. Aynı 

zan;ıanda Romadan gelen haberlere gö
re İtalyan hükiimctinin bir "bitaraflık 
anla ması .. na i tirak arzusunda olma
ması da bazı kaygılar uyandırmaktadır. 
İtalvan gazeteleri. fransız elçisinin dün 
dış işler bakanı Kont Ciyano ıle yap-

-.n wıoııo IJi.1lltJf!O'Ja &a..? SOi1LJll 

Topyekun 

Harb 
)7cızmı: Gt•nt•r·al I UllEN /)0/U, 

Çeviren: lllKMET 1'll1"A 

lngiliz harb münekkidlerinin 
"Modern harbın allahı,, adını ver· 
dikleri General Ludendorl'un de· 
di kodum bütün dünyada devam 
ctmel:te olan bu eseri, gazetemiz
de tefrika edildikten sonra kitab 
halinde nepolunmuıtur. 

1 
()kurltırım~z~ı _!'!_t~i~:_ '!_'~"..!: __ 
~ ---~VVLWVLQJQJSY < 

(Sonu J. üncü sayfnda) 

l11ı.•t•ç • jupon futbol maçı 
Berlin, 4 (A,A.) - Futbol müsaba· 

kasında japon takımı İsveç futbol ta • 

Adisahaha çarpışmaları 
hakl\ında yeni tafsi1at • 
Habeş taarruzu püskürtüldü ve 

Abuna Petros kursuna dizildi .. .. 
.. l~al{at kargaşalık ve sinirlilik artıyor 

Adisababads. imparatorun sarayrmı 
ita/yan bayrağı çekilirken 

• 

Portsaid, 4 (A,A.) - Bazı mevsuk 
haberlere göre ,son günlerde Adisababa 

etrafında hakiki muharebeler cereyan 
etmiı ve bu tehir uzun müddet btlt\ 
tarafı~dan ku,atılmıt bir vaziyette kal· 
mı,tır. Şehir civarının lsilerden tama-

( Sonu :5. inci sayfada) 

lı.,İ{;re meklubları: 19 

Turizm 
Rakamları, lsviçre·nin 41295 ki

lometre murabbaı büyüklüğünde ol
duğunu hatırlıyarak okuyunuz! 

En yüksek irtifa Monte Rosa'da 
4638. en alçak irtifa Sago Maggiore 
snhillerinde 197 metre. 

293 \i yüz yataklıdan fazla olmak 
ii:zere 7606 otel • pnasiyonlar, köy
lerde misafir kabul eden evler. kış· 

Yunanistanda umumi bir grev başlıyor 

Hiikün1et ciddi tedbirler aldı 
----·:-. ---~ 

Grev siya~al mak ,atlara dayanıyor 
Atina, 4 (A.A.) - Bu gece yarısı 

Yunanİ$tanda umumt greve başlanma
sı mukarrerdir. Grevi tcrtib eden fe· 
derasyonlar grevcilerin taşkınlık yap· 
mıyacaklarını hükümetc temin etmiş· 
lerdir. Bunun üzerine lç bakanı da 
polisin grevcilere yumuşat: davrana· 
caklarını söylemiştir. İşçi f~derasyo· 
nu bir beyanname neşrederek grevin 
başka maksatlarla tcrtib edildiği hak· 

kındaki iddiaları rcd ve bu şayiaların 

hüküınetin diktatörlük ililnına vesile 

aramak makaadiyle uydurulduğunu bil· 

dirmişti. Nakliyat bakanlığının aıdığı 

haberler, tertib edilen gıevin siyasal 

maksatlara dayandığı merkezindedir. 

Hükümet ciddi tedbirler almaktadır. lç 
i er bakanlığı grevcilerin nizamlardan 
çrkmıvacakları ümidini izhar etmiştir , 

kınunı 3 - 2 yenmiştir. His beldenllml
yen bu netice bura~ bll.ytik Wr heye -
can uyandırmıttır. Çllııldl birlod balta· 
yım bittiği zaman iki tarafm vul)'etl 
fi8yle idi : lsveç : 2 - Japonya : O. 

ll:zıtn 11ltl • 
Bcrlin, 4 (A.A.) - U..aun atlama; 

Birinci Ovenı (Amerika). 1.06 metre 
11\inci Lutz Long (Almanya) 7Jl7 met• 

re, UçUncü Tajima (Japonya) 7.74 met 
re. 

llokey 
Berlin, 4 (A.A,) - Hokey mU.abi· 

kasında Belçika 12 puvana karıı 22 pu• 
vanla Felemengi ycnmiftir, 

Ki elde 
• Kiel, 4 (A,A.) - Olimpiyad kayık 

l yarıılannın batlamaaı dola,..t,.ı.. en4 
ki gece Kici limanı fewlııallde ............ 

(Sonu 3. üncll a,led•) -
lsviçresi 

Zurlb. S Tctmmuı iM 
yaz sporlan için dağlarda yepdan 
kuliibeler hariç • 2021 S9 yalak. 

384 7 yataklı 3S eanatoryom. it 
başında 4301 doktor. 

Şehirlerde, şehirlerle aayfiyeler, 
köyler ve dağlar arumda gayet munı 
tnzam 16384 kilometre asfalt yol. 

3604,3 Ü tabii geniflikte 248,3 i 
dişli ve foniköler, 470,7 ai tramvay 
olmak iizere 5854,8 kilometre de
miryolu. 

1654 kilometre yol üzerinde yol
cu ve e..şya nakliyab yapan imtiyaz. 
lr otobi.is ııervisleri. 

13 biiviik gölde 60 ı çarkb olmak 
i.izere 1O1 vapur. 

4007 poıııta mevkii, 16086 polbl 
memuru. 
· 69744 otomobil (46 nufua bir 

otomobil) 1 48 7 otobüs, 18.828 Jaua. 
yon, 34514 motoıiklet, 93712S ~ 
siklet. 

4641 S hektarı devlete, 6788SS 
hektnrı komünlere aid olmak iim'e 
1 003 S6 I hektar orman, l f 150,7 
km, çayır. 1 2469S kifilik 322 ._. 

Bi.itün lsviçre hapiehamlerinda 
- ecnebiler dahil - S 3 S i lcadm olmik 

1 Sonu .'i.inol •7iada). 



SAYFA2 

Diişiirriişler 

liıtiyaçlarımızı temin için tica
ret ve meslek erbabiyle yaptığı
mız gündelik temaslar, bizde iş 
ahlakının henüz istenilen seviye
den zok aşağrda bulunduğunu e
sefle müşahede etmemize meydan 
vermektedir. 

Hakikaten ticaret muhitimizde, 
şarlta has "yarma allah kerim'' te
lakkisinin hala yaşamakta olduğu 
hissini verecek bir ruh haletiyle 
karşıla.şırrz. Bu ruh haleti, her 
şeJrden önce, kazancın yarın da 
devam etmesini temin edecek o
lan abcıya kıymet ve ehemiyet 
vermemekle tebarüz eder. Bütün 
gaye, içinde yaşanılan günü azami 
kar ve azami rahatla kapamaktan 
ibarettir. 

Bu zihniyette oln bir ticaret ve
ya meslek adamı, alıcısını bugün 
aldatmış olmasının onu yarın ma
ğazasından büsbütün uzaklaştıra
cağını hesaba katacak kadar bir iş 
zihniyeti edinememiştir. Bu iti
barla yerleşmiş satıcılarımızda bi
le, hala gezgin satıcılıktan kalma 
bir göçebe kazanç telakkisinin vü
cuduna şahid oluruz. Hakikaten, 
işportacının alıcı diye bfr miista
kar kıymet tanımasına Iüzıt rıı ve 
mana yoktur. O bugün burada, ya
rın bamba~ka alıcıların ar<1smdn 
dolaşacak, bugün aldatması yü
zünden kaybettiği alıcıyı, yarın 
başka bir mahallenin sakinleri a
rasından kazanacaktir. 

Halbuki yerleşmiş tüccar, her 
şeyden önce, alıcılarına emniyet 
telkin etmek ve bu suretle de on
ları daimi alıcı haline getirme.":lf1 
dir ki, işinin inkişafını temin ede
bilir. 

Alıcıya emniyet telkin edecek 
olan bu is. ahlakının, ticaret ve 
meslek adamlarımız arasında, u
mumi bir derdin vücuduna delalet 
edecek bir ni'ibette, eksikliği açık 
bir hakikattir. 

Bir terziye elbise ısmarladritı
nrz. bir fotoğrafçıya resim çektir
di~iniz zaman. malınr7.ın teslimi 
için tesbit edilen günde onu ha
ırrlanmış bulmıvacağrnı7.a hemım 
hemen emin olarak birkac !!Ün 

elıidlil<lerimize 
' ioııacak çelenli 

Kamutayın fevkalade toplantısında 
kabul ettiği bir takrirle, bir heyetin Ka· 
mutay adına şehidlikleri ziyaret ederek 
bir "Minnet çelengi" konulması karaı· 
taşmıştı. Çelengin uzun zaman dayan· 
ması için tunçdan yapılacaktır. 

İhracat işlerinde tüccara 
~alaylık 

Yabancı ülkelere sevkedilecek tica

ri mahiyetteki mallann mcnşeini tet· 

kik ve tahkikine j.mkan vermek için 

menşe şehadetnamesi alınması evvelce 

çıkan bir kararname iktızasından bulun· 

maktadır. 

lktısad Vekaleti, bazı ticaret ve sa • 

nayi odalarının bu hükmü muhtelif şe· 

killerde tatbik etmekte olduklarını gör· 

düğünden, evvelce de tamim e::lildiği 

veçhile, menşe şehadetnamesi verilmesi 

işinin, ticari icab ve teamülleri ihHil et • 

meksizin tatbik edilmesini ticaret ve sa

nayi oaalarına emretmiştir. 

Bu emre göre : 

Tüccar, malın sevkinden evvel ala

kadar ticaret ve sanayi odasına müra -

caat edecek ve malını her hangi bir eks

pertiz için hazır bulunduracaktır. Güm

rük idareleri odanın menşe şehadetna • 

mesi verileceğine dair olan muvafakat 

beyanını görerek malın ihracına müsa· 

ade edecektir. 

Ancak tüccarın bu takdirde lüzum 

gösterilecek olan vesikaları, gümrük ih

racat muameelsinin tekemmül ettiği ta

rihten itibaren on beş gün zarfında ala

kadar odaya tevdi etmesi ve şehadetna

meyi alması lfizım gelmektedir. 

• 

sonra uğramayı ihdyatlı bir ha
reket bulursunuz, fakat ekseıiya, 
bu ihtiyatlı hareketinizin bile, si
zi, bin türlü işleriniz arasında ora
ya kadar gitmek suretiyle boşubo
şuna yorulmuş olmalr.tan lmrtara
madrğını görür, ve bundan tek ka
zancımzm. asabile~erek. nafile ye
re enerji harcamaktan ibaret kal
dı.€rm farkedersiniz. 

Bir ticaret adamı, ma~azasmı, 
modern, estetik temavüllerine uy
gun bir şekilde tanzim emtekle 
garblılaşmak için lfızımgelen bü
tün gayreti harcamış olduğıma 
kanaat getiremez. Bu garblılaş
manm, her şeyden önce, dıştan zi
yade içte, şekilden ziyade zihni
yette vulrna l!elmesi lüzumunu 
takdir etmelidir. 

Ancak o zamandır ki, muvaffak 
olmak için lazım gelen bütün va· 
sılları haiz olduğu ve mesleğine 
de kuvvetle vakrl bulunduğu hal
de, günün birinde rağbetsizlik yü
zünden dükkamnm kepenklerini 
büsbütün indirmek tehlikesinden 
kendini koruyacaktır. 

lş ahlakının ilk şartı olan iti
mad telkin etme noktasına ehemi
yet verilmesi nisbetindedir ki, ma
ğazaların alrcı ile tüccar arasında 
sahne olduğu gürültü ve patırdı
Iarın ardı alınabilecektir. 

Hususi hayatımızda alışkın ol
duğumuz ihmalciliği. atlatmacılr
ğı, yalancılığı, kabalığı, somurt
kanlığı ve lrayıtsrzlığı, yeni atıldı
ğımız meslek havatmın eşiğinde 
bırakarak, kendimize tamamen 
yabancı yurddaşlara karşı l!iriş
tifiimiz münasebetlerde dürüst, 
ciddi ve nazik olmava çalışalım. 
Ancak bu savededir ki. is adamı 
alıcmm tiirlü hakaretleriyle hav
siyetinin her p-iirı kınlması tehli
kesini önleyebilir. 

Türk için yeni olan ve bu itibar
la da, uzun bir ananeye istinad 
etmek meziyetinden mahrum olan 
iş hayatında, kendimize süratle ; 

bir anane ve ahlak yaratma işine 

girişmeliyiz. 
YAŞAR NABİ 

Anl~arao·ücü Maca
ristana gidiyor 

Ankara şampiyonu Ankaragücü ku

lübü üç maç yapmak üzere 16 kişilik 

kafile halinde cumartesi günü Macaris· 

tana hareket edecektir. Dönüşte takım 

Romanyada da üç maç yapacaktır. 

Selanik sergisine iştirak 
ediyoruz 

HüküI!1etiıniz 6 - 11 eylulde Sela- • 
nikde açılacak olan beynelmilel sergi· 

l' • t • 
ye ıştırake karar vermiştir. 

İktısat Vekaleti, bunun için icalı e
den hazırlıkları ikmal etmek üzeredir. 
Sergide dağıtılmak üzere broşürler bas· 
tırı lmaktadır. Ayrıca afiş ve dövizler 
hazırlanacaktır. 

Şam sergisi bu günlerde biteceğin· 

de_n, bu sergide teşhir edilmekte bulu
nan eşya ve malzeme, oradan ve doğru
dan doğruya Selaniğ.e gönderilecektir. 

Uşak halkevinde kültür 
çalışmaları 

Uşak, 4 (A. A.) - Halkevi yöne
timkurulu evin kültür faaliyeti üzerin
de görüşmeler yapmış ve bu hususta 
kararlar alınarak tatbikine geçmiştir. 

21 ağustosta toplanacak olan üçiıncü 
türk dili kurul tayına delege olarak hal
k evi başkdnı seçilmiştir. 

Türkiye - ltaiya 

ticaret anlaşması 
Müddeti 21 temmuzda biten İtalya 

ile aramızda mevcud ticaret ve kliring 
anlaşmasının yenileştirilmesi için şeh· 

rimizde müzakereler cereyan etmekte • 
dir. Pek yakında iki memleketin yük • 
sek menfaatlerine uygun bir neticeye 
varılacağı umulmaktadır. 

Sı t 

ULUS 

ka mızın 

seyahat· 
Sıhat bakanımız Dr. Refik 

mm, Kamutayın fevkalade toplant<st 
münasebetile geri kalan, merkezi Ana
doluda göçmen yerleştirilen vilayetler· 
deki seyahatlerine yarm başlıyaraklan 
haber alınmıştır. 

İskan umum müdürü Dr. Cevdet A· 
tasagun vekile refakat edecektir. 

Hul{uli f alcültf's · 
talehes · ıin seyalıa i 

Ankara Hukuk Fakültesi talebe cc· 
miyetinin teşebbüsüyle doğu illerinde 
bir gezi hazırlamıştır. Seyahat bir bu
çuk ay sürecektir. Buna Hukuk Fakül· 
tesinden 29 talebe iştirak etmektedir. 

Kafilenin takib edeceği p~ogrm şu· 
dur: Ayın dokuzunda Ankaradan lstan
bula hareket edecek ve İstanlıulda üç 
gün kaldıktan sonra vapurla Trabzona 
geçeceklerdir. Rize • Artvin - Kars . Er· 
zurum • Gümüşhane yoliyle

4
Ankaraya 

döneceklerdir. 
Kafilenin doğu illeri vilayetleri ~ev· 

resinde yapacakları masraf o vilayet· 
le hususi idareleri tarafından temin e· 
dilecektir. 

Kayseride bir kafile 
Erciyaşa çıktı 

Kayseri, 4 (A. A.) - Ilalkevi tara
fından Erciyaşa çıkmak üzere büyük 
bir kafile tertib olunmuştur. 

Kafileye biri dokuz yaşında olmak 
Uzere üç kadın ve 13 erkek iştirak et

miştir. 

Kafile Tekin yaylasına kadar kam
yonlarla gitmiş, sabah saat 6.30 da o
radan dağa tırmanmıya başlamıştır. 
Da~ın çok tehlikeli bölgelerini bü

yük bir cesaret ve metanetle aşan kafi
le, saat 14.30 da 3800 rakımı gösteren 

tepeye varmıştır. Tepeye halkevi adı· 
na bir bayrak dikilmiştir. Tepede bir 
mahfaza içinde bulunan deftere çıkış 
hatırası kaydolunmuş, dönüş Develi yo· 
lu ile yapılmı')tır. 

Kafile halinde Erciyaşa çıkmak im· 
kanı olduğunu gösteren bu seyahat, Er
ciyaşın yakın yıllarda dağcılık ve top· 
lu seyahatlarla kayakçılığa sahne ola
bileceği ümidini vermektedir. 

Finans ayinleri 
Finans bakanlığı merkez teşkilatın· 

da yapılan terfi ve tayinlerin bir kısmı
nı dün bildirmiştik. Bugün de bir kıs· 

mmı yazıyoruz: 

Levaz_ım direktörü Fuad bir derece 
terfi ettirilerek yerınde bıra101mıştır. 

İkinci mi'.ımeyyizlerden E!'yüp Sabri 
Antep ~uhasipligine, tetkik memurla
rından Dervi~, ve Bild'ce kaleminden 
Ekrem birinci inümeyyızliklere, hcsab 
memuru Rahmi ve levazım memuı u 
Hamdi birinci mümcyizliklere terh;,ın 

tayin olunmuşlar ve anbar memuru 
Vahdi Dayan bir derece terfi ile yerin· 
de bırakılmıştır. 

Merkez muhasebecisi Cemal bir de
rece terfi ettirilerek yerinde bırakılmış 
ve muavinliğe milli müdafa muhasc:lıe 
direktör muavini Saib terfian tayin o

lunmuştur. 

Merl:cz muhasebeciliği birinci mü
meyyizliklerine ikinci mümeyiyzlerden 

Şevket, Hüseyin, Ali Rıza. ikinci mü
meyyizliklere tetkik memurlarından 
Mustafa, Ali. Ömer, Said ve Şükrü ter

fian tayin olunmuşlardır. 

Hava muhasebe direktörlüğüne hiid
ce direktör muavini Naim, deniz muha· 
sebe direktörlüğüne lağvolunan iskan 
muhasebe direktörü Rüştü. askeri fab·· 
'k ' rı alar muhasebe direktörlüğüne t:ıpu 

ve kadastro muhasebe direktörü Tar
han terfian tayin olunmuşlardır. 

Amasyada_ sıcaklar 
Amasya, 4 (A. A.) - İki gündür 

şehrimizde şiddetli sıcaklar hüküm sür
mektedir. Hararet, dün gölgede sıfırın 
üstünde 35 • 36 idi. 

a 

sı ha • 
l 

Şehrimize gelen haberlere göre Zi
raat Vekilimiz B. Muhlis Erkmenin 
sıhi vaziyeti çok iyidir. Bakan birkaç 
zııman daha Avrupada k"hcak ve nel:a
hat devresini de orada geçirecektir. 

İnönü pın a 
İn5nü, 4 (A •. A.) - Türk hava ku· 

rumu başkanı Çoruh saylavı B. Fuad 
Bulca ile asba~1rnn Erzurum saylavı B. 
Şükrü Koçak ve fiJli m!idafaa vekfileti 
hava müsteşarı B. Celal i1e birlikte dün 
Ankaradan askeri bir t7yare ile lnö
nii kampına gelmişler ve üyelerin ve 
Sovyet Rusyadan gelen muallimlerin 
çalışmalarını gözden &eçirerek çok iyi 
bir intiba ile buradan oyrılmışlardır. 

Telgraf ar ~~ ayısile 
Dai.1iliye \T kaletinin 

bir ei ri 
0?.hiliye Vekaleti idare amirlerine 

gönderdiği bir tam: ııd'" Ve kfılete yazı· 
lacak evrakın çok zaman telgrafla gön
derildiğ~ni, hafoukı bu halin Vekalet 
büd::eı:inde fazla masrafı mucib oldu· 
ğundan ancak ço!. mühlm ve bir an e
ve! Velralet~ bildirilmesinde büyük fay
da olan yazıların telgrafla gönc.lerilme
si lıildirilmiştir. 

Taş kömür yakan vasıtalar 
sergısı 

iştirak f'rleccklerc kolaylıl"'lar 
göstt•rili) or 

Evelce 16 ikinci kanun 1937 de açı
lacağını haber verdiğimiz taskömür ya
kan vasıtalar ve tt..,hin aletleri ve tesi
satr beynelmilel sergisi hazırlıkları 

hayli ilerlemiştir. Bu sergicle, şimdiye 
kaclıır memleketimizde görUlmcyen ve 

belki işitilmiyen t.,skömür yakan bir
çok vasıtalar teşhir edilecektir. Bunlar 
arasında bir İngiliz firmasına aid olan 
taşkömürle işliyen kamyonlar ve cam 
penceresinden içerisi görülebilen son 
sistem fırınlar da vardır. Bu kamyonlar 
memleketimizde gördüğümüz gazojen 
tertibatlı otomobillerden çok farklıdır. 
Yakın şarkta ve hatta Balkanlarda ilk 
defa açılan bu sergi kendilerine geniş 
bir pazar temin edeceğinden ecnebi fir
malar sergi ile çok alfikadar olmakta
dırlar. Fabrkhların sergiye getirecek· 
leri nümunelere göre yapacakları satış· 
far, alacakları siparişlerin memlekete ko· 
layca ve çabuk girmesi için İktısad ve· 
kaleti kontenjan harici müsaadeler ve· 

"'recekti r. Bu husustaki icra vekilleri he
yeti kararı alakadarl:.ra tebli'! edilmiş
tir. Bundan başka evelce yazdıklarımı
za ilave olarak, Şaı k c1enı1i-yblları -şe· 
bekeler~nde sergiye zjya,rct maksadile 
geleceklere yüzde ~O nisbetincle teşhir
cilerle teşhir edecekleri eşy~ için yü ... z· 

de 70 nisbetinde, 

Deutsche Levent Line, Hambourg, 
Bremen ve Anvers limanlarından yük· 
lenecek eşya navlun ücretlerinden yüz
de 50 nisbetinde; 

Devlet deniz yolları idaresi yolcu 
ve eşya navlun ücretlerinden yüzde el
li nisbetinde, 

Valencia, Ilarselon, Marsilya. Ge
nova ve Katanya limanlarından İstan· 
bul limanına vapur işleten Kompania 
Genoveze Di Navigazione a Vapore 
Kumpanyası yolcu ve eşya navlun üc
retlerinden yüzde 20 nisbetinde; 

Mesajeri Maritime v~pur kumpan· 
yası sergide eşya teşhiri için gelecekle· 
re evrakı subutiye ibra.1. etmek şartile 
yüzde 30 nisbetinde getirecekleri e~ya 
gelirken tam tarife üzerinden ücret 
verecek iadesinde meccanen nakledile
ceklerdir. 

Uşak stadyomu 
Uşak, 4 (A. A.) - Uşak stadyumu

nun eksiklerinin tamamlanmasına baş· 
lanmıştır. Yakında koşu pisti, futbol 
sahası ve ötald tesisat yapılacaktır. Bu 
işleri takib etmek üzere beş kişilik bir 
heyet ayrılmıştır 

/tdl·y~, E ~nn3mi 
aJL{an ar g ·" j] tr 

Ekonomi Bakanımız B. Celal Bayat 
dün lstanbula gitmi~tir. Celal Bayat 
1 tc:nbuldan Ç şmeye giderek bir ıniid
det ıstirahat edecektir 

Dün Adliye Bakanımız B. Şükrü 5r 
racoğlu İzmire gitmiştir. B. S:uacoğld 
Ödemişe gi 1erek bir müddet kalacakııf 

li a yv~r c:nlıl~ 
• • • 

sıya~ etn.ınız 

Ziraat Vekaleti bir çok 
yeni tedb~rler ald: 

.. ~iraat Vekaleti bu sene hayvancııdl 
uıerınde daha sıkr bir iş pro~ramı iJI 
çalışmağa başlamıştır. Bu progranıs' 
gerçekleşmesi için lazımgelen büt:.in tel: 
birler önceden alınmaktad.r. Ez::Urıılf 
bugün mevcud olan Karacab~y. çüte
l:r, Sultansuyu haralan geııisl tl ·ede • 
tır. Bu suretle ihtiyaç pozitif L ·.- sure~ 
te karşılanacakttr. Trakyanrn nüf .ısıl 
göçmen yerleştirme işiyle bir k 't dahi 
arttığından oranın hayvan rn"' elcsiyle 

de dah~ yakından uğrn~mağı İ'""'l etti~ 
mektedır. Bunun için Tralq a'd.,l-i t 
lı aygrr deposu ve inekhanesi l:a 1rosd 
iki misli arttırılacaktır. Hayvan nesli 
ıslah meselesi şark vilfiyetlerim:z de d" 
ihmal edilmiş değildir. Bu vi'ayetleri • 
mizde de mesele aynı kuvvetle ta~ 
edilmektedir. Bu maksada hizmet et
mek lizere Kars vilayetinde G3le koz"' 
sında yeniden bütün modern tes·satiyll 
beraber bir inekhane ve aygır deposı' 
açılını br. 

Yukarda saydığımız miies!:eselerdf: 
hayvan kadrosundan eksik olanları ~ 
mamlam:ık üzere baytarlardan heyetle' 
teşkil edilmiştir. Bu heyetler, peyder • 
pey dahilden damızlık hayvanlar tedr 
rik etmeğe başlamışlardır. Ziraat Ve~ 
lcti bunlarla iktifa etmeyip, aynca gı • 
yet verimli olacak olan, hayvan yeri~tfP 
me organizasyonlan yaptırmaktadır. 

Kayseri vilayetinde Uzunyayla ınııı
takası, Trakya havalisi, Bur"a merinol 
mıntakası, Eskişehir vilayetinin Çifte • 
ler mıntakası hep güzel örneklerden bi"' 
rer nümunedir. 

Bütün bu saydığımrz mıntakatarda 
mesai bütün şiddetiyle başfomı tır. yafa 
mz Eskişehrin Çifteler mmtakns•nda 
hşmaJann, bazr noksanlan tamamlaJI .,. 
masını beklemek için, sonbahara hıra • 
kıldığı haber alınmıştır. 

a ti bürosu 
ç. H. P. genel sekreterlik bürosu 11• 

genyönkurul üyelerinden bir kısmı e'ı 
veli gün 1stanbula git,mişlerdir. nurııdl 
trenle şehrimizdeki genyönkurul üyelr 
ri de f?İ~işlerdir. 

DiL KÖŞESİ 

Korkarım ki müteaddid defalar ~ 
duğu gibi, bu defa da , bu sevinci;,,ı.t 
fransız ayan meclisi yeni bir su1'\Jttl 
hayale uğratacaktrr.'' 

''Korkarım ki . .'' diye b~acfılc'!1 
sonra, cümlenin, '' ... uğratacaktır" dit' 
bitmesi yanlıştır. ''Korkarım ki ... sıık" 
tu hayale uğratmasm" denmek jcsb r 
derdi. Bu cümlede "mütcaddid" ktP. 
mesi de hoşumuza gitmlyor. ••Bit~ 
defalar olduğu gibi ... '' denilemez fl1ır 
d '> l. 

"Çünkü görünüşe bakılırsa: btJ~ 
ayan azası olacak yaştaki nesil yaŞS~ 
ça fransız kadınları bu siyasi bakla 
kazanamıyacaklara benziyor." ... tJ 

"K . r'' taoır azanamıyacaklara bcnzıyo . 1, 

rini garibsememek elimizden gelrt111° 
F 

·ı . ,yaer 
aı cemı olsa da gene ''kazanaUl . 

ğa bcrwiyor'' denilmek bir zarurettıf• 
1'ı1• 

''Her perşembe günleri burada 

rulmakta olan pazarı gördüm"· ·sitil 
Her edatiyle birlikte kullanılan 1 

iJlt 
müfred kalmıya mahkumdur. ·•net c_,,, 
1 .. a· . a bJr er ıyemeyız. Halbuki arııY g~ 
bir sıfat girdimi arasrra bu nokttı ,..,/• 

' • 111•;;..-
zümüzden kaçıyor ve yukarda

11 t111'4 
de görüldüğü veçhlle "her pcr.Ş~tiol 
günleri" gibi hatalı bir ifade ~c 
sapıyoruz. 



· ı ST 05 1936 CARSAMBA sa 

s nı1ya liil vaz·yet• ansada 1 

~ay 1 uyandırıyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

ya c:ıilah vermiş olmakla itham etmek
tedir. 

İtalyan gazeteleri, ispanyol Fasıha 

gönderilmiş olan İtalyan tayyı\reierin· 

dan de hiç bahsetmemekte ve resmi 
rnahfillcr. bu hususta açılmış olan an
ketin henüz sona ermemiş olduğunu 

söylemektedir. 

Frons1z tnlcl1im• irı ,,'liz r.P.1·nl)ının 
bwr·;n verileceği ~anılıy()r. 

Londra, 4 (A.A.) - Fransız büyük 
elçisinin dün akşnm dış işleri hakan
lrğına verdiği ve İspanya işlerine karr
şılm2masr için bir anlaşma vapt1masma 
dair olan fransız teklifine İng-iltprenin 
sempatik bir şekilde cevab vereeeği te
eyyi.icl etmektedir. Lord H:ılifaks'm 
bugün hu vesikayı gözden geçirmeğe 
devam Nl~ceri s;ınrlmakta. ve bac:ılrca a
lakalr h .. l•nnlıırrn in~iliz cevabına veri
lecek kııti şekli görüşmek için varın 
topl?.n"c.,Harr sanılmaktadır. f n.,.itiz 
cev;:ıbrnrıı Parise bildirilmesi icln. Fran
aa hliyfılt elcisine varın tevdi edilme
si kuvvetle sanılmaktadır. 

Gt> Pral Mofn muzrı/fcr 
nlrıcnğından emin 

Burr;os. 4 (A.A.) - Havas afansr
nın m1•htıb\ri, şimali İspanyadaki asi 
kuvvet1trin kumandanı olan general 
Mola lle konu'}muştur. 

· General, muzaffer olmaktan emin 

bulunduP.unu söylemiştir. 

Navar böl~('~inden geçerek, Hendey
den buraya gelmit olan muhabir, bu 
havalide tam bir s~iktln hüktl.nı sllrmek· 
te ·bulunduğunu haber veriyor. 

Asilerin iki mııvaf/aklyeıi 
Sevil, 4 (A.A.) - Cenubi İspanya'

daki asi kuvvetlerin kumandam General 
Jteipo dö Lano, maiyetindeki askerin. 
dünkü cün Sikqad Real'dan gelmekte 
olan bir hükünkt kolunu yenerek ZOO 
kadar telefat verdirdiğini bildirmekle -

dir. 

Sarago sa. 4 (A.A.) - Saragossa 
cephehsinde asi kuvvetkrin bir milis 
müfrezesini mağlUb ettilcleri bildiril -

ınektcdir. 

l(;· iıfer bakanına göre muhtelif 
isyan bölgelerinde vaziyet 

Madrid, 4 (A.A.) - lç İşler Bakanı, 
Ba:fajoz ile Valensiya'da vaziyetin nor -
mal olduğunu söylemiştir. Bakan, Gır
nata'dan gelen haberlerin iyi olr •ğunu 
ve orada Alilerin gUç vaziyette bulun • 
duk!armı ai:Sylemi~tir. Mataga'dan bildi-

rildiğine göre milis kuvvetleri Ronc~.a·-. 
daki isyanı baatınnağa muvaffak olmuş 
iardır. Burada aıbay Olivar. belediye da
iresini isga!" \C)Cbbüs etmişti. O'riedo·
-:lın Vt'1;n haberler, "tailerln "general · 
Fr:ınk"dan telJ:rafla yardımci · kuYVet 
Jatedikl,.riaf, rira dayanacak: hatd\! olma
dıklannı bllıfümektedir. HillcUmete sa
dık ka1mıl ol:ın general MJaj'a Ma1rid
:!e · tolf"nf çekip .maivetinde otur: blo ki
ıi bulunıJ•ıı:unu ve bu kuvvetle Kordu
:yu işgal · edebil~ceğini. a~eak ~aitcrin 
kendiliklerinden te~lim olmalarını bek
lemeyi tercih eylediğini bildirmiştir. 

Hucska kasabası topa tutulmu-ştıır. Ve 
yakmdll l. ükümcte teslim olmuı- bek· 

lcnmekte:lir. 

\ . 
1 

Bir pidwpos tevkif edildi 
Madrid, 4 (A.A.) - Hükümct, sol 

ccnahcıların J ean şehri piskoposu ile 
kaçmak teşebbüsünde bulunan ailesinı 
hapsetmiş olduklarım bildirmektedir. 

Kilise hapishane haline getıı ilmiş· 

tir. 
Piskoposun, kız kardeşlerinden biri· 

nin bir milyon peseta mikdarında bir 
paraya malik olduğu görülmüstür. 

Milis efradı, piskoposta sekiz mil· 
yon peseta bulmuşlardır. 

Dr. Kalbinara, diin akşam tevkif e
dilmiştir. İyi haber almakta olan mah
filler, mumaileyhin asiler tarafından 
kurulmast düşünülen hüküme e dahil 
edilmesi mukarrer bulunduğunu bildir· 

mektedirler. 

Birçok ya1mncı t:f;:rıii/liiler 
Barıcelona gel<lilt>r 

Lizbon, 4 (A.A.) - Barselondan a
lınan bir telgrafa göre hirçok alman, 
italyan ve fransız gönüllii1eri asilere 
karşı milislerle birlikte m11hrırehe et· 
mek için dün akşam Barselona gelmiş· 

terdir. 

Hiikiimet kıtt't'f>flf•rinfrı hHrf•l\tttı 
Faris, 4 (A.A.) - Havas ajansının 

Aragonya cephesindeki muhabiri, cu
muriyetçi kuvvetlerin Saragossaya doğ-

ru ilerlemekte olduğunu bildirmekte· 

dir. Bu kuvvetler Saragossaya 47 kilo
metre uzakta bulunan Lazaida kasaba
aını işgal etmişlerdir. 

Hueska istikametinde simali şarki
ye doğru ilerlemekte olan kuvvetler 

Hue.kaya 12 kilometre mesafede kain 
Sletamoyu İ,!!al etmi!:lerdir. 

Amiral Miranda adrndalcl torpito 

muhribi, diln Mahnn'a !'iOO milis çıkar· 
mıştır, Bunlar, Palmaya taarru~ ede· 
ceklerdir. 

Hüküm-et "'"'V<'fll'rine t<•fanc•.• 
ıteronııı gi;ncforiltli 

Lö Burge, 4 (A.A.) - 380 kilogram 
tetanos aeromu vliklü bulunan bir İs

panyol tayyaresi Madric.lden hareket et· 

mi~tir. 

ftfek~il.-o'<lnki lmn,.ofo~luifon .~il· 

relt>rini çnl11wk İt4tivorfnrdı 

Mekıiko, 4 (A. A.) - İspanya kon
solosu B. L.unpiçomın bulunmadığı bir 
sırada hUviyet!eri meçhul altı kişi kon

,soloıluk bino5ına girmi"lerdir. Sanıldı
fını göre. bu ~d:-mlar, diplomatik ser

visin ~if relerini elde etmek istiyorlar

dı. 

D~yclrınd l·ru r'!~irii r. ,,u to' ıltl · 
Cebelüttarık. 4( A.A.) - Ceuta tcl

ılı istasyonunun halter verdiğine göre, 
D5yçland admrl:ıki .Alman harb ~emisi
nln mU~ttebat ve "uhavları bugün öğ· 
Jedeo sonra 1ehre cıkm? tardrr. 

BP.l~;ikiıdan . ıiftılı al1yorlnr~1~ 
Brüksel •• 4 . ( A.A.) - Harb silahları 

tic.aretini göTden geçirmeğe memur hü
kUmet komisyonu b ıgün toplanmıı,tır. 
Komiay,on • . BeTdk;>d:ın alınan silahla
rın lapanyol h!lkilm~ i menfaatine ola
rak satın alın•tığınr teı.1•it etmiş ve harlı 
silahtarı iml\Jin'n ' pntrplu lc;in kurula
cak teşkilatın ihdasına kadar, ıilab lh-

• ro"·:-sr sarJ}'; etra!rnda yapılan uzun vt amcı1!5t" ~1\'arten bir :fahne 

ULUS 

Berlin 
(Başı 1. inci sayfada) 

idi. Berlin'dcn gelmiş oJan olimpiyad 
meşalesi, Hansc adındaki eski bir gemi
nin çanaklığmdtı yanıyordu. Ordin ve 
Nayad vapurlarının direklerine 26 mil
letin mürettebatı, alman amiraller"nin 
ve bir çok ataşenevallerin huzuru ile 
olimpiyad bayrağı çekilmiştir. 

l ııİ:ili:slcrin almnnlara bir 
cemile~i 

Neptün ismindeki İngiliz kruvazörU, 
Kiel limanında dr-mirlemiştir. Bu kruva
zör, Scapa Flov'da batmış olan Hindcn
burg ismindeki alman zırhlısının çanını 
gctirmi' olup alman donanmasına iade 
edecektir. 

Bir \talvan kruvazörünün gelmesi bek 
lenilmektedir. 

Kayı/~ yarışları geri bırakıldı 
Kici, 4 (A. A.) - Fırtına yüzünden 

olimpiya:i kayık yan~ları, başka bir gü
ne brraktlnu~trr. 

Giille ve llfllter (yan aPır) 
Bcrlin, 4 (A.A.) - Birinci: Hostin 

(Fıansa), Develope 110 kilo, Arraşe, 
117 .50 kilo, Epole 145 kilo. Yekun 

372.5 kilo. 
İkinci: Doyç (Alm~nya), dcvelopc, 

105 kilo, Arra~c ı ıo kilo, cpole 150 ki
lo. yekfin 365 kilo. 

Üçüncü: Vasıf fhrahim <Mısır), dc
velope. 100 kilo, ıırra"c. 11 O kilo, epolc, 
ıso kilo. Yekı1n 360 kilo. 

Flöre 
Bertin, 4 (A.A.) - tlk musabakalat: 

Macaristan • Avusturya 8 • 8 bera· 
bere kalmışlardır. 

racatına müsaade etmeye karar vermif• 
tir, 

Yakında toplanacak olan Bakanlar 
kurulu, bu meseleye bir şekli vermeye 
memur edilecek olan kıral komiserini 

tayin edecektir. 

Fransı::s "tueıeleri lıii.kiimeıin 

te~ebbiit4iin<len h"şnud 

Paris, 4 (A.A.) - Gazeteler, İspan
yol işlerinde bitaraflık gösterilmesi i· 
çin Fransa tarafından Londra ve Ro
ma hükümetlerine nota gönderilmi~ ol
masını ho~nudlukla kat"lılamaktadırlar. 

Gazeteler, Londradan iyi bir ccvab a· 
lınacağını beklemekte iseler de Roma
dan böyle bir cevab ahnabilcceğlndcn 

pek o kadar emin görilnmcmektedi.r. 
Sağ cenah gazetesi olan Figaroda 

Dormesson, Fransanın bitaraf kalma1t 
lhım gclmek~e olduğunu tekrar etmek
tedir. B~unJa beraber Fransanrn Ak
deniı muvaıencai mc~clesi kaf1ııında 
allikıt~ırhk .ıöst.ermly~ccğini ~y~iyen 
muharrir, ,u .sörleri il~ve ~diyor: , 

"B. Blumun vaziyeti güçtür. Eğer 
harekete ~eçccek oluna halkçılar cep
hesinin tet~ikiyle ha~eket etmi, gihi 
ı.töriinccek, harekte geçmiyecek olu1sa 
harekete geçmemesinin ceuaına ugrfl• 
mak muhatarasiyle ltar~rıa,acaktır .. 

f'rarısa, lngilterenin ,,;abuk (;4Jt'a1> 
vr.rmelfİııi i:'fthor 

t.ondra, 4 (A.A.) - Havils ajan'iın· 

dan: 
Londradaki fransız elçisi, bu sab.•h 

yeniden dış işler bakanlr~rna gıtmi~
tir. Elçi, i panyol İ§lerine karışılma· 
ması için bir anlaşma vapılmasına dair 
olan fransrz tekliflerine çabuk ccvab 
vermesi lazım geldiğini ehemiyetle ha
tırlatmı trt. CünkU bazı franıız mıırfil
lcri h~zı alman sııbavlarrnın ger.eral 
Frankoya biı nezaket ziyareti vatımak 
maksadivle Ceutada kııraya çıkm;ıt,u:
nın milletlerarası vaT.ivette seri hlr 1·ıır· 
gaşahk ctoğıırma!lmdan korkmaku,•hr 

laı. 

AlmC1n ~ııbaylarımn 
zi)·nreti Plrrıf ımfo 

Alman subaylarının bu ziyaretıeri, 

İspanyol fl'ilcri ile bazı yabancı devlet
ler arasında arkı münasebetler bulundu· 
ğunun bir delili aayılınaktadır. 

Ceuta'dan alınan h berlerde iailerin 
almanlan iıklln etm, < için timdidcn 
odalar hazırlamıJ oldı lan bildirilmek· 
tedir. 

oı·mpl 
Fransa: 12 • 4, Arjantinc galitı, 
Almanya: 10. 6, Belçikaya galib, 
İtalya: 13 - 3, Amerikaya galilı, 

DÖHIFINAL 
İtalya : 13 • 3 Avust'uryaya ealib, 
Fransa: 12 • 4 Almanyaya galib. 

ı 

ad a 
olimpiyad şampiyonu, 11 5/ 10 saniye. 

İkinci: Valasieviça, 11 7/10 saniye. 
Üçüncü : Krauss, 11 9/,0 saniye. 

I 00 '1H'lre ~f!t,.'mı• nıii.'(almlmları 
Berlin, 4 (A.A.) - Amerikalı Q. 

vens ile Rakard, 21 2/10 saniye ile yeni 

• • 

ita/yan kadın sporcuları dans ediyorlar. 

Dish Cllma lmıi neticeleri 
(Kadınlar) 

Berlin, 4 (A.A.) - Birinci: Mauer
mayer (Almanya) 47,63 metre. 

Yeni olimpiyad rekoru 
İkinci: Vajsovna (Lchlatan), 46,22 

metre, 

Ü çilncil: Mo!lonhaucr (Almanya) 
39,80 metre. 

Dördüncü: Nakamura (japon) 37,87 
metre, 

Betinci: Mineşimna (japon) 37,35 
metre. 

100 metre finali (kadınlar) 
Berlin, 4 (A.A.) - Birinci: Stehens, 

lngiliı: diplomut mahfilleri bu sa
bah fransız elçisine İngiltere tarafın • 
dan verilecek cevabın gecikmesinin ae· 
bcbi ingiliz bakanlarının tatil günleri
nin geçirmekte olmaları olduğu bildl
rilmi§tir. Bu cevabın daha fazla &etik· 
miyeccği zannolunmaktadır. 

}'eni bir Agadir m~ele1'i mi? 
Faris, 4 (A.A.) - Havas ajanaından: 

Salahiyetli mahfiller, Ceuta'd& alman 
harb gemilerinin bulunmasının yeni bir 
agadir meselesi olmadığını bildirmekte
dirler. Bununla beraber, alın.an subay· 

tarının Almanyanın ispanyol iJlcrlne 
doğrudan doğruya karışma mahiyetin· 
de sayılmasa bile her halde almanlann 
ispanyol bilcrine karşı a.empatUerinl 
g<Sstercn ziyaretleri burada kaygı do .. 
ğurmuıtur. 

. Bu bapta bir protesto yapdu bite 
bunu her halde ancak Madrid hUkilme
ti yapabilir. 

SaJahiyetU mahfiller vaziyetin 1911 
senesinde alman imparatoru Vilhelmin 
Agadir'c anther knıvuörUnU gönderdi
ği zaman çıkmıt olan vuiyettcn bambaı
ka olduğunu ehemiyetle kaydetmekte • 
dirler. Filvaki Fa'ın aı.t~o; alman 
harb gemilerinin Ceuta önünde demir • 
Jemelerint elverişlidir. Fakat General 
Frankoyu ziyaret için acbeb olıtrak al • 
man tebaasının memleketlerine riakU 
keyfiyetinin mi gösterildiği, yoksa bu 
ziyarr:tin . harb gemileri erkanı harbiye-
11inin ve yahud bir iki alman ıubaymın 
alelade bir nezaket ziyaretinden ibaret 
olup olmadığı belli de~ildir. Bu takdirde 
bu nezaket ziyaretinin ''hususi bir ma
na ı" vardır, çaünkU bu ziyaret hi~ bir 
yabancı hüklimetin tanımamış olduğu 

bir asiler reisine yapılmıştır . 

I ıtılyan tlı~ l>ukarıı, ba~b<lhmılu 
/wım~llllı·ttm 11onra coval; 

ııe.n~ceh 
Roma, 4 (A. A.) - B. dö Şanılıron'

ün B. Ciyanoya yapmış olduğu ziyare
tin sonunda aşağıdaki tebli~ neşredil
miştir: 

"Dı§ i~lcr bahanı, B. do Şambrön'ün 
İspanya işler ine karışılmaması teahhü
dünü mUtezanunin bir anlaşma yapıl
ması meselesi hakkındaki beyanatu.dan 
ahzi malfımat etmiştir. Bakan. tıu İf 

hakkında B. Musolini ile görü tl.ikten 
sonra cevab vereceğini söylemişti~.' 

Almarıyll kmıu.~malura girmci:i 
kabul ediyor m ıı? " 

Derlin. 4 (A. A.) - B. Fon Nöyrnt 

bir olimpiyad rekoru kurmuşlardır. 

Manialı 400 metre (final) 

Berlin, 4 (A.A.) - Birinci: Hardiıı 
(Amerika) ollmpiyad tampiyonu, 52 41 
10 aanlyc, 

İkinci: Loarlng 52 7 /10 aaniye. 
UçUncil: Vayt 52 8/10 saniye 

800 metre 
Berlin, 4 (A.A.) - Birinci: Vud· 

rol 1 dakika SZ 9/10 ıaniye, 

İkinci: Lanzf l dakika S3 3/10 sani
ye. 

?çilncU: Edvardı ı dakika 53 6; 10 
sanı ye. 

bu sabah franau: elçisi ile görüşmiif tür, 
yarı resmt mahfiller, ynpılac.ak anlat
mayı Sovyet Ruayanın da kabul etmesi 
fartiylc Almanyanm İspanya iıtcrinc 
karıfdmamaal için bir anlatma yapıl-
ın:a" hakkındaki konuşmalara &iripne
yı kabul etmlı olduğunu öğrenmiıtlr. 

1..ii /ur ga:;eteıinin ven/iği 
bir haber 

Parla, 4 (A.A.) - Lö Jour gazetesi, 
franıır tebeaaının yardrmrna kofmak 
üıcre İapanyaya dört franau tayyare.. 
si &öndcrilmi1 ve fakat bu tayyarelerin 
Madrid hükümeli taraf rndan müsadere 
edilmiı oldufunu iddla etmektedir. 

Bir Jraıuıs kıyyarecbi ô.ıcilere 
yardım mı ediyo'r? 

Paria, 4 (A. A.) - Popüler ve Om;,ı

nito gazeteleri, mefiıur franau: Akrobat 

tayyareci Dc;troyat'ın general Franko 
hesabına pilot kaydetmekte oldufu riv• 
yetinden. bahaetmektedirlçr. 

onıo-Sierradakl 
nıuharebenita raet;ı'f•,.I 

Paris, 4 (A.A.) ....:. Havu ajanamın 

Somoaierra cephesinckki muhabiri, hü

kilmct ku.;vetleri ile ~ıile! !raıın~a mıı .. 
harebcnin dün sabah saat 5 de baılamtf 

ve biler 300 ölU ve yaralı bırakarak çe• 

kilmiı olduklarından sona ermiş oldu ~ 

ğunu bildirmektedir. Hükümet kuvvet· 

terinin ancak 80 kadar ölü ve yaralı ı 
"ardır. 

Asi askerlerden l.ıir çoğu, muhnre• 

bed• ıı istifade ederek kaçmışlardır. 

J ... U,•r .'for<1g(}srulcm l'iiddirıii!di& 
Bnrselon, -1 (A.A.) - Öğrenildi~ine 

göre tayayrc filoları, Saragosacla Ara· 

gon asilerinin bulunduklnrr mevkileri 

bombardıman etmişlerdir. Cumuriyct

çilcr, Saragosadan 47 kilometre ileri 

fÜrÜm\i1ler Ve asileri şimale doğru (lÜS• 

kürtmü~lcrdir. 

Ccutu l>omlnın1rmoıuıun 
netİN~:ci 

Tanı;er, 4 (A.A.) - Bildirildiğine 

göre, hükümet t:ıraftarı g.emilerin Ceu· 

tayı bombardımanları neticesin le a i· 
terin istihl:~mları cidüi surette hasiil .\ 
u~nımıstır 

.. 
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Tarih deki garib 
vn 

val{alar 

Yazan. Max KEMMERiCH 

Şarlken zamanında Hollanda'da öl
düri.ilen dinsizlerin sayrsr yüz bin ka
dar tahmin ediliyor. Alba dükası beş 
altı sene içinde imanı xayıflardan 18000 
kişi kadar öldürttüğünü iftiharla söy
lerdi. ''Harb meydanında daha çoğunu 
geberttim'' derdi. Böyle en aşağr 40000 
adamın celladı olmuş demektir. 

·'· ... 
Roma'da son diri diri yakmak hadi

sesi 22 ağustos 1761 de İspanyada 7 

ikinciteşrin 1781 de olmuştur. Roma'da 
yakılan insan daha evel asılarak öldü
rülmüştü. 

.ı. ... 
Voltaire yazmış olduğu '' AJlah ve 

insanlar" adlr eserinde papalığın aza
met devri esnasında "insanların müşfik 
validesi'' kilise uğruna kurban edilen
lerin sayısını 10 milyon olarak hesab 
etmiştir. İnsanlarr bu vahşetten kurta
ran ronesansın filezofları ile Fransa 
ihtilali ve tabii ilimlerin terakkisidir. 
Sevgi dinin rolü azıılrlıktan sonra diin
yada insan sev~isi başl;ımtstır. 

... ... 

1 K iN( :l FASIL 

\hlak 

A 7i,;lcrden Hieromymus ( 420 sene· 
sinde ölmüştür) hatıralarında kendi za
manında Gall'de insan eti yiyenler 
mevcnd oldıığunn söylemistir. Bir ya
zısmrln şl->yle diyor: ''Başka milletler 
icin ne divebilirim? Kendim bizzat 
gen~Jii~imde Gall'de iken Attikot tabir 
edilen bir cermen kabiylesinin insan 
eti yediklerine şahid oldum." 

* Fransa kıralı Klodvig, kıral Zigbert-
in oğlu Kloderih'i, babasını öldiirmeye 
teşvik ederek kandırdr. Bu kanlı işten 
sonra ölünün hazineleri aralarında pay 
edilecekti. Katil oğul paylaşma srra
sm<la başını mücevherat sandığına so
kunca Klorlvig'in adamlarından biri 
balta ile i~foi bitirdi. Gerçi Klodvig 

Sigbert'in ölümünde alakası olmadığı
na yemin etti, Fakat bütün hazineleri 
kendine almakta tereddüd etmedi. Kı-

rat ailesinden ve kendisine rakib ola

bilecek olan Karnbray prensi Ragnahar 1 
ile kardeşi Rişar'ı yakalattırdı ve karşı-

sına getirtti. Bunlardan birincisini. 
korkaklığı ile krral ailesinin şerefini 

lekeledi diyerek balta ile öldürdü, hü
cuma uğrıyan kardeşine kafi derecede 
yardım etmedi diye Rişar'ı da temizle· 
di. İşte bu kıral hakkında. ki malum ol
duğu üzere hıristiyanlr~ı kabul etmiş
tir, Tur peskoposu dindar ·Gregor şun
fan yazıyor: 

" ... Fakat allah her gün düşmanları
nı onun önünde yerlere serdi ve devle
tini artırdı; çünlcü sadık bir kalble al
laha gelmiş ve allahın o-özlerine hos eö
rünen işler yapmıştı ... '' 

* 9 uncu asırda üç alman kıraliçesi: 

Sofi Lui'nin karısı Judit; şi§man Şarl
in karısı Rişenta ve Arnulf'un kansı 

Ota kocalarını aldatmakla itham edil-

26 
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Çeviren: S. AL/ 

mişlerdir. İkinci Hanri'nin karısı Ku· 
nigunde'ye karşı da aynı şey yapılmış
tı. Şarlman'm kızlarının serbest hayatı 
ise herkese malUm idi. Hatta Şarlman
m dostu ve müverrihi olan Einhard bi
le bu noktayı sükutla geçiştirememiş· 

tir. Kızlarından biri olan Hruotrud'un 
kont Rorich'den Ludvig isminde gayri
meşru bir oğlu olmuştur. Diğer kızı 

Berta ise papas Angilbert'e evlenme
den iki çocuk doğuruvermişti. 

* l 1 inci asır başlarında meşhur bir 

tarih kitabı yazmış olan Almanyadaki 

Merselburg şehri peskoposu Titmar bir 

ev kadınmı methederek onun şehrin di

ğer kadınlarına benzemediğini söyliyor 

ve diğer kadınlardan şöyle bahsediyor: 

''Çünkü bunlar ekseriya vücudlarının 

birçok aksamını terbivesizce açıp aşık· 

larına göstererek dolaşmaktadırlar. Bu 

halin allaha karşı bir günah, insanlara 

karşı bir hayasızlık olduğunu bilmiyor

lar. Hiç bir günahkar saklanmak ihti 

yacını duymıyor ve herkes, a1eme fena 
bir misal olacağını dii~iinnieden. giin.lh
larrm açıkça işliyor ... '' 

Aynı kitabın ikinci faslında Matilde 

isminde bir rahibeden bahsedilmekte

dir. Vücudunu İsa'ya vakfetmiş ofan 

bu bakire bir !slavla evlenmiştir. başka 

birisinden bir çocuk doğurmuş, fakat 

buna rağmen bir manastıra başrahibe 

tayin edilmiştir. 
(Sonu var) 

Romanya' da 
KATROÇENt DAV ASI B1TI1 
On günlük müzakereden sonra. İlfoo 

mahkemesi dün sabah Katroçeni faci
ası davasını bitirdi. 

Mahkeme reisi B. Bogdan saat 11 
de mahkemenin kararını teblığ etti. 
Bu karara göre : 

"Mahkeme, ceza kanununun 248 ve 

249 uncu maddelerine uyarak mühen -

dis Coziano, Marin Drutzu, 1. Blu

menfild'i birer buçuk, Vasil Vasilesko, 

mimar Roje Bolomey, mimar Burcus'a 

birer sene, Orel Kacip sekiz ay, mimar 

Vasil Yonesko altı ay, İon Dobren beş 

ay hapse mhakum edilmişlerdir , 

Mimar Pompei beraet etmiştir. 

Mevkufiyet müddetleri mahkumi • 

yet müddetlerine mahsup edilecektir. 

Zarar ve ziyan cihetine gelince, mah • 

keme, bir milyar dört yüz milyon ley 
talebine karşı 30 milyon ley kabul et
miştir. 

IGralıli: oda 
Mobleli veya çıplak 

Çiftlik mağazası yanrnda 
Mustafabey apartıman, birinci 
kat. Telefon 1856. Ekrem. 

2-3420 

ltalya~ Almanya ve beşler 
La Republique gazetesfode Pierre 

Brossolette yazıyor. 

Fransanm Roma elçisiyle İtalyan 
dış bakam arasında çarşamba gUnU ya
pılmış olan görüşme dolayıaiyle bir 
tebliğ neşredilmemiş olmasma rağmen, 
İtalyanın, beşler konferansına iştirake 

• Almanyanm da kabul etmesi şartiyle
muvafakat etmiş olduğuna ihtimal ve

rilmektedir. 

Bununla beraber, bu ancak bir pren
sip muvafakatidir. Ve İtalya, b~şlet" 

komitesinin iştirakinin katileşmesi için 
bazı şartlar ileri sürecektir. Bu şartlar· 
dan bazıları bizzat İtalyanın kendi işle
rine aid olacaktır. Zecri tedbirlerin kal
dırılmasını. Akdenizden ingiliz donaıı
masrnm çekilmesini ve Akdenizdeki 
yardımlaşma uzlaşmalarının feshedil

mesini elde etmekle iktifa etmiyen, Ro· 
ma hükümeti Habeşistanın ilhakının ta· 
nı1masmr da istiyecektir. Yalnız huku
lran tanılma:ıını mı? Belki de hayır. Ro
m~da tasarlıman sey, Adisababa'daki el
çiliklerin konsolosluit::ı. çevrilmesiyle 
~.ekil alacak o1ıın bir fiili tanıma oldu
~n rfiisiiniilebilir. 

Öte yandan, Roma diplomasisi, pren
sip itibarivle ancak Almanyanın da di
ğer dedetlerle e~it tutulacağı bir kon
feransa iştirak edebileceğini ileri sü
recektir. 

İtalyaya atfedilen bu maksadları tef
sir hususunda acele etmiyelim. Bunla
rın ne şekilde ve ne kadar şiddetle or
taya konulacağını ancak zaman göste
rebilecektir. Şimdilik söylenebilecek o
lan şey, ~ahsen İtalyayı alakadar eden 
noktalarda bir uzlaşmaya varmanın im
kansız olmadığıdır. Diğerlerine gelin
ce, İta1yanm ileri süreceği ta1eblerin 
Almanyanmkileri geçemiyeceği aşikar
dır. 

&u halde biitün mesele, Bertin hü
kümetinin. İt:'l.lyanın yardımiyle veya 

bunsuz o 1arak, isteklerinin nelerden 
ibaret olacağını bilmektir. 

Devli Meyl gazetesine inanılacak o
lursa Almanyanın istiyecekleri az olmc · 
yacaktır. 

Almanya, her şeyden önce Lokarno 
andlaşmasrnrn çiğnenmesiyle Ren böl
~esinin askerJeştirilmesinden doğan ha· 

disenin Uzerinden sünger geçirilmesini ı 
istiyecektir. 

Bundan başka, geçen mayısta kendi
sine İngilizlerin sormuş oldukları can 
srkıcı saullcrin tekrarlanmamasını ileri 
sürecektir. 

Nihayet, kabulü için, konferansm 
beş garb devletine münhasır kalmasını 

ve ba~ka devletlerin de girmesi için 
hiç bir teşebbüste bulunulmamasını 

kati sart olarak gösterecektir. 

Eğer vaziyet böyle olursa, beşler 

konferansının toplanması hakikaten 
çok gü5leşecektir. 

Orta ve şarki Avrupa devletlerinin 
sulhun düzenlenmesi işinde dışarda bı
rakılmalarında Fransanın en yakın 

maddi ve manevi menfaatleri vardır. 

Esasen böyle bir hareketi mazur göste· 
recek hiç bir şey bulunamaz. 

Ren'in askerleştlrilmesi esnasında 

başbakan Hitler'in müdafaa ettiği tez, 
bu hadisenin Lokamo anlaşması hü
kümlerine bağlı bir mesele değil, bütün 
Avrupayı ilgileyen ve bu itibarla Av· 
rupa hacminde bir anlaşmayla halli 
mümkün bir mesele olduğuydu. 7 martta 
doğru olan şey, artık doğru olmaktan 
çıkmış mıdrr? 

Diğer taraftan Almanya, İngiltere, 
Fransa ve Belçikanın, kendisine yap-

İspanyol asileri 
lspanyol ihtil~lcileri aleyhinde §id

detli neşriyatta bulunan solcu gazeteler 
gibi sosyalistlerin organı olan Le Po
pulaire gazetesi de asilerin faşist ol· 
duklar;ı iddiasını §Öyle vesikalandırı

yor : 

İspanyol asileri fa§ist mi ? Nerden 

biliyorsunuz ? 
Pirene dağlarının her iki yanında 

halk cephesinin can düşmanı olan bazı 
gazeteler bizden bunu soruyorlar. 

Şüphesiz ki bu ihtilalci askeırlerle 

onları ileri salanlar ve kendilerile bera

ber sürükledikleri hakkında bildikleri-

mizden başka delile ihtiyacımız yoktu. 

Fakat eğer bu hususta bir malfünatımız 

olmasaydı bile kendilerinden öğrenmek 

imkanını bulurduk. Çünkü bunu açıkça 
söylemektedirler. 

İspanyol Fasında Melilla'da asilerin 

yanında bulunan Souis Roubaud~ bir 

İspanyol dostunur kendisine anlattık

larını Petit Parisien'de neşrediyor : 
Yazdığı gibi okuyalım : 

« Size ne söyleyeyim ? Nereden baş

layacağımı bilmiyorum. Sehuan'da do· 

kuz yüz sivil esiır vardır. Eveli gün, 

burada « Cumuriyet ~ caddesi ortasın

da silahlı adamların dört delikanlıyı 

yakaladıklarını gördüm. Onları kaldı· 

rrmda diz çöktürerek « yaşasın faşist 
İspanya > diye bağrrmaya mecbur etti· 
ler. Zavallı yavrucuklar istenildiği gibi 
bağırdılar, fakat gene de dipçik darbe
lerinden kendilerini kurtaramadılar. > 

Temps muhabfrinin, geçen gün, « A 

ristokratlar » ıl.lemine mensub oldukla· 
rınr müşahede ettikleri o adamları ta
nıyor musunuz? Fransız tarihinin bun
ca safh,alarma dair eskiden okumuş ol
duğunuz sayfalar hafızanızda canlanı
yor mu? _Herhalde, zalimliklerini bir 
yana bırakarak, faşizm hakkındaki iti
raflarını değil övünmelerini kaydede· 
lim. 

1 

Ve eğer, yarın iki bloka aynlarak 
birbirine karşı çarpışac,..k olan bir Av
rupada, Frar.saıun müdafaa edilecek 
bir sınırı daha olmasını istemiyorsanız, 
gazeteleri memleketlerinin meşru hüku· 
metine karşı ayaklanmış olan faşist ıı.. 

silerden yana çıkan adamlar hakkında 
artık siz hükmünüzü verin. 

Ve onların zihniyetini, faşizmin ha-

konferansı 
maya hazırlandıkları davet için b~1 

ş_artlar koşmaları ihtimaline fena hal· 
de hiddetlenmiştir. Almanyanm böyll. 
bir itirazda bulunması ihtimaline ıc..ı.r· 
şılık, Londra'da toplanmış olan üç de:• 
let, Almanyaya bazı peşin şartlar koş· 
maya niyetli oldukları tesirini verme· 

ye çalışmışlardır. Şimdi bu şartlarııı 
Berlin tarafından ko,ulmast oldukça 
garib kaçacaktır. Kimse Almanyaya 
emretmek niyetinde değildi~. Fakat 
kimse de onun emirlerine inkiyada ha~ 
zrr değildir. ' 

faşist midirler ? 
kim olduğu Fas'ta gördüğü şey)er hale• 
kında Louis Ronband'm söylediklerini 
göz önünde tutarak muhakeme edin: 

"Kalbim burkulu, gözlerim yaşlrı 
titrek bir elle yazıyorum. Ne kadar piş• 
kin bir gezici olsanız da bazı manzara· 
lar karşısında acemi olmaktan kurtula• 
mıyorsunuz. Şimdiye kadar bu derece 
ıstırab, bu kadar iğrenme hissi duydu· 

ğumu hatırlamıyorum." 

Faşizmin her şekline ve belki de 
hepsinden ziyade Hitlerizme önceden 
bir dost eli uzatan bu İspanya general• 
lerinin, albaylarının ve maiyetlerinin 
her zaman nasıl bir zihniyet taşımış ol· 
duklarmı düşünerek, onlann politika· 
larmı muhakeme ediniz. 

Onların dürüstlüklerini, asilerle ~ar· 

pışan halk cephesi hükümetine sözde 

harb vasıtaları verilmiş olması münase· 

betiyle açmış oldukları kampanyadaıt 

anlayınız. Bu haber yalan olmasaydı 
bile, B. Gaston Jeze gibi maruf hukulc· 

çular, "Journal des Debats'' nın ''suç· 
lu" diye vasıflandırdığı böyle bir te

şebbüsün hukuka aykırı bir tarafı ola· 
mıyacağım tesbit etmişlerdir. Ve soıcıı 
olmakla itham edilemiyecek olan BaY 
Mallarm6 gibi bir hukuk profesörü de· 

politik ihtiyattan bahsetmekle beraber. 
"hukukça'' bunda bir mahzur bulunına· 
drğını tanımak mecburiyetinde kalm1~· 

tır. 

Bunlar ve benzerleri, yalnız birkaÇ 

parça teçhizat, ve hatta sadece para de· 

ğil, Denikin ve Vran6el gibi rus halle 

ihtilalini bastırmaya çalışan isi gene· 

rallerin emrine fransız gemileri ve sıı· 

bayları verildiği devirde bu kadar ihti• 
yatlı görünmiyorlardı. 

Hep aynr hikaye. Millet istismar ~· 
dilmeye yarar. O, kuvvetini kuxtulu~ 
için kullanmak üzerinde ayaklanınca• 

karşısında, önceden birleşmiş olarak, 
bütün memleketlerin reaksiyon ve ıca· 
pitalizm kuvvetlerini bulur. 

Ve bu hakikat bizde anla~dmrş ol• 

duğu içindir ki şehirlerin ve köyleriıt 
sosyalist işçileri, bütün halk cephesi)'" 

le birlikte, 1936 martı hükümetiyle sait• 
lam bir tesanüd halinde kalmak ve Js· 
panyol kardeşlerine muhakkak oları .z~· 
ferlerine bir an önce kavuşmalarını te• 
menni hususunda azimle birleşiktirle!· 

duruyorlar, Movgli, şıındiye kadar, görme
diği bu manzaraya hayretle bakıyordu. 

çiziyor, dedi Movgli, haydi gidelim artık. 
Bu söz üzerine her üçü de duvarın bir o

yuğundan süzülerek cengel yolunu tuttular. 
Sakin ağaçların altında durakJadtldan za
man Balu geniş bir nefes alarak: 

Balu, ne de Baghira, günlerce ağxz tadiY1e 
avlananuyacaklar. 

- Zararı yok, dedi Balu, insan yavrllsıı· 
nu tekrar ele geçirdikya. 

1 
• 

Kaa nihayet seslendi: 
1 

Yazan: Çeviren: 

- Bandar-loglar, siz benim emrim ol
maksızın elinizi, ayağınızı oynatabilir misi
niz? Söyleyin bakayım! - Bir daha Kaa ile beraber bir yere git

mek mi, töbeler olsun. Dedi ve şöyle bir sil
kindi. 

- Fakat, bizim çok güzel avlar yak'1 ıa 
yacağırmz bir zamanda o, bize pek pahalı!a· 
maloldu. Saçsaça, haşhaşa vunıştuk; ya Rudyard KlPLt~G Nurettin ARTAM 

Duvarların üzerinden, yüksek ağaç dal
~ larmdan esen bir rüzgarı andıran bir :nilti 

geldi: 
- Hey Kaa, biz görüyoruz. 
- Pekala. Şimdi dans başlıyor; Kaa'nın 

açlık dansı. Sakin sakin oturun da görün. 
Başını sağa sola doğru sallıyarak iki de

fa, üç defa daireler çizdi. Ondan sonra yer
de kıvrmtılar yapara~ birkaç defa 8 şeklini 
aldı; uzun vücudiyle zaviyeler yapıyor, ya
vaş hareketlerle 5 şeklini alıyor, asla dunnı
yor, asla acele etmiyor ve asla vızıldanma 
nevinden söylediği şarkısını kesmiyordu. 

Karanlık arttıkça arttı. Şimdi kendisi 
görünmiyor, fakat vücudunun sürtünmesin
den çıkan ses duyuluyordu. 

Boğazlarından homurtular çıkaran Balu 
ile Baghira ta k ilmi-:' "r, oldukları erde 

- Hey Kaa, biz senin emrin olmaksızın 
ne elimizi, ne de ayağrmızı oynatamayız! 

- Pekala! öyle hepiniz bana sokulun, ya· 
ruma gelin! 

Bütün maymun safları, ister istemez, yer
lerinden sökülerek yılanın yanına doğru iler
lediler. Balu, ile Baghira da ihtiyarları dışın
da birer adım attılar. 

- Biraz daha yakın, diye htsladı Kaa ve 
yeni bir hareketle maymunlar biraz daha 
ilerlediler. 

Movgli onları ahp götürmek için iki ko
lunu Balu i1e Baghira'nın omuz1anna koyun
ca iki hayvan, bir rüyacan uyanır gibi irkil
diler. 

Baghira fısıldadı: 
- Elini omuzumdan ayırma, yoksa ben 

de kendimi tutamayıp Baghira'nın yanına 
gideceğim. Aah 1 

Baghira, titriyerek dedi ki: 
- O, bizden fazla şeyler biliyor. Biraz 

daha orada dursaydnn, ben de onun gırtla
ğından geçmiş, gitmiştim. 

- Ay tekrar doğmadan o yolun yolcusu 
çok olacak; Kaa kendi usulünce güzel bir 
ava konuyor. 

Büyük yılanın teshir kudretinin ne oldu
ğunu bilmiyen Movgli: 

- Fakat bütün bunların manası nedir? 
diye sordu, büyük bir yılanın ortalık kararın· 
cıya kadar tozlar üzerinde bir takım da,ir.elç_r 
çizdiğini gördüm; bumu şişmişti. 

Baghira öfke ile Movgli'ye: 
- Onun burnu senin yüzünden şişti. de~ 

landık. e· 
Ben, biraz sırtımdan, fakat daha c;ok şli. 

refimden yaralandım. Çünkü düşün f/f o~~ye 
ben, siyah pars, Kaa'ya beni korusun bı ... 

v 1 m e ... 
başvurmaga mecbur kaldım; sonra 1e ırı· 
hem Balu, ikimiz de o açlık dansı karşısav· 
da ufacık kuşlar gibi ahklaştık. tnsarı r rl~ 
rusu, bütün bunlar senin Bandar-log 8 

oynaman yüzünden oldu. 
Movgli, acı acı: bir 
- Doğru 1 çok doğru, dedi, ben fe~a ı:ıufl 

insan yavrusuyum; benim içim de u 
için sızlayor. bı.1· 

· · ne - Balu, cengel yasası bunun ıçın 
yurur? 1a111aıi 

Balu Movgli'yi daha ziyade hı!pa söY" 
istemiyordu. Fakat yasanın buyrugunu 
temek.ten kendini alamadı.: 

- 1 Ka~ tn7J:tn 
di, benim penzelerimle Balu'nun ensesi ve u "'nrl 

.__,.....,..uzla.rLseJtlllJL-llllZUilıaeJrLJ:sIITICUQ:LQ'1.nlLJYa~~~~~~~~~~~~~.&..::ı"""""o:;,_~~~~_. 



Turizm lsviçresi 
('Baf{ ı. /ııci sayfada} 

üzere 42S9 mahktm. 
Yalan eöylemiyen, hımzbk yap

Dllyan, aldatmıyan, yabaıicıya ya
haucıhğnu. kanaatlerini, geri veya 
8111'1 itiyadlanm bir ayıb gibi yüzüne 
Vlınnıyan, gürültü yapmadan kotıu
tan, yanmdakini rahatm etmeden 
Yiirüyen, ~ kirletmeyen ve ge
ce en aeç eaat 11 de yatağma giren 
4143000 iılviçreli. 

••• 

Jlırilı,, S T..,... l'lf_ 

nin fiab da ~ fımktlr. 
lniçıe'cle puamn ..,.._ vardır. 
Kolay~ ihtiyaçları çok o
lan ve ancak meCbur olclaiu zaaın 

feden !-..!-1! apn fiattan ve cö-ar '!"y~ Lüzum.. 
merci tediyeden llotJamnaz.bdar p 
8UZ tediye lni9ede ~-~li~ 
lünç ve .,mm '" bir ..--~ vu-
fıckr ... 

laviçreliler memleketlerine gelen 
~arama pek az kanflr-

ı..ı:_ bir Avru-- lar. Umumi eğlence yerlerinde bar-
ler•.,, r- 1- L:;.. ı _ _ı_ L_.1...... e..1..-L :-.:-1:...:. billiat-, panei-•-, yollar, bina~rl .,_,_. mnm. KaUlll r&.a .. ,,..,,n•aa.ra 
ler, bahsei::=numı huauel nakil va- yerli isviçreliyi-parmakla eayabi-
lltalan ~·de olduğu kadar rahat lli.niz. Fakat bu I~ ~'t' 
ve temiz değildir ve hiçbir memleket r~lil~ Ş(eZlll~ :!:~ ~Jiler 
l.viçre kadar pzel tanzim edilme- jildir BilPia ~.....- .,. __ .ı: 
ıniftir. laviçre,.... ~ d... ~ ~~· ..mi 
ii1. çiçeklenmiftir. Dai)ar, ~· tarzlımada • açak hlmtda. ~ • 
Paıklar, büyük mq:lınln --~ ~ öDliudan Cula da eilenırler. 
Çek hahçai giYdir. Fakat ya'bancı1ar gıôi tediye etmez-

feviçrede ~ler .,..... yabtuı- ler. 
cdar cliJedi1deri aiJ:ıi ~· En 1934 de lsviçre trenlerinde seya-
ltüçük ~ teJıiderinde hile - be,.. hat eden 133,215,000 li§iden 
-. ..... yaıdımlarla - açık bulun- 1 ı 2.ss2.ooo i üçüncü lllfNld ~ 
durulan eilence ve oyun yerleri var- .ı--..~ Ve ame 1914-35 lllf"81D'• 
~banq • ~{j'.naj ~·~ 0 tel)erinde 2.()08.000 
'ferde ve~ ~.,..._-ı;r,. ~ 1,272,756 yabaneı bhnll-
ın.-twiçreliler eporliı, yaban- tıt. 

mak bir nevi ihtiyaçlardan fedak&r
hk yapmak demek deiildif. Her o
tel olan yerde bit banlr:a ve birkaç ~ 
telin ...... IDulmıdaiu ,... bir 
anema vaıdır. Doktor, telefon, ban
yo, laviçre k3ylerinde köy demirbq
lan araemda ayıhr. 197 • 46)8 ara
...,ı.a, w;,ler, tehirler, ..-. aöJ
ler kara. demiryollan, cfitULiı, f<9 
kölede ..... ·~~~·-· tır. 

.... 
lsviçrede turizm bit llldJlltiet •

natı halindedir. ~ tehi4 me
mur, bdm, erkei herkea bia itteıı 
anlar ve elinden 8eJdiii bds'bu ite 
yardım eder. lniçre'cle yahlmcmm. 
feVbDrma denecek ınu;d8retJeri 

....... o. ~~m 

1oı-. 

mM'9iaiile bol olu 
·watll.-:. Milk• 

emıc:ıe,.ı.. 

ULUS 

Popori pJAJdar 
Halk ,.,1u1an 
T.,,areclnln .. ti 
Kanpk adlllk 
ADkra adb Wtabtaıı pUtl1lr 
Ajam haberleri 
Cu mOdll 

lataahaJ ndyOIU 
ıı- Oda -.lkW (pJik) 
ıt- Haberler 
ıo.u llulatelif plllda' .. 
20- Şan: DiabDOf (Bcriton) 
10.SO Sttldyo orkutralan 
11.SO 80ll haberler 

laat 22 - 80Di& ......... •Jaa
ımm p.ıetelere SDlhtUI blvadil 
eniai verilecokdr. 

Ticaret filomuz 
büyüyor 

(Bqı 1. incl aqla4•) 

ld ..rerterde- ve hilba"- Kua.:.-...-,. " 
Bqcbrma hatlarmda çal~k ~· 
1330 ton hacminde ve 11 .. ~ 
olan bu vapurlar 500 kiti latiab eder 
bltyUk ll1on1ardaıı mUrekkebdre Ve ....,. 
talar Te denis tııtanlar ifia ...Wad 
mlkdarda husul! bmart1att ita ar&r. 
Bu vapurlarla Bandırma " ıtüc!aiı)'a 
sefer~rinin ihtiyacı teı8hf ecH1df ola-

Ankarada üç nahiye 
~du 

lebrlmbc1e ......... o1aa ~ 
...... 11ajh olmt bere~ c.. 
.M ..... ,.._ ......_ t.tb olmm'lt 
..... Dçl8ren nahlyeai brulmuıtar. 

Soy adı 
11a1atya lleballa Dr. B. HiJml Orta$, 

eoyacbm A7faç olarak deiittinnlttlr. :. ~ ~· = Muaımner Çiçekoıtu 
• küçak ~ • t.ldi\ tle yetit- Otedenberi Remd hanlar TUr'k Ltd; 
~ ı.\çeler ~ • · it- Şirketinin Anbrt •Uıneuillihıi ya~ 
\fi. mlkta olan Muammer Çiçe1ı:sfollu ti~ .,..de &y kadar 1 ketten ıynbmf " Ttrk Maarif Ced· 
i\izel ve • yeti merlı:esl red ilan iıterlnae ~ 

ATAY mal• batJlımttır· 

BtLtNMIYEN t~SAN 
Yauıı: Dt. Al..BXIS C~I. 

TDrkçeye çevırea: NASUHi BAYDAR 

Diğer bir hata da envanterden hakika~ bir 
puçumı tarhetmektir. Bunun türlü eebebleri 
'Valdtr. Bizim, kolayca tecrid olunabilen eistem
leri. basit usullerle kenc:L1erine ~ 
ıi tercihan tetkik ve en ~ ihmal ede
riz. 

Zihnimiz ...._tt.aa w IUitl hal taız1anndaki 
~ ........ <Wa.'. Wkik ~ 
~etlerine göre deiil. al•••W ~ııik 
kolaylddara ve vuZuha aöre-ım• • .... cfa,.. 
)'llııı}maz olan meyli vardır. 

Bu Mbebledir ki maam fiziolojider ;·~ 
haY'Vanlarda vuku bulan fiziko • tiaiik ..... 
ler1e uiratnıa ta ve fiziolojjk oluflarla ,_,. 
jiyi ihmal etmektedirler. Tıpla bunun~ he
\inııer de. m~enin mi~ !9 y,eai 
Gaulleriıı kuralmaw iat1Jeba1&cek olan -tB!' 
ettirici haatahldar, ...-lat ve piiJto:dudan ne 
-.da teılcnilrLWihaait ve--in•lW• mev-

· ·olmaktadırlar. Bununla beo. 

Adisababa çarpışnıalan 
hakkında yem tafsilat 

(B•fl ı. inci sqlaa) 
men temislembft olup olmadığı hak
kında elyevm hiçbir babet' mevcud de
lildir. Bununla beftbar, italyan otori• 
teleri .uiyete hlldın olcluklarmı ıly· 
lemeJı:tedlrler. 

Dellieclen Adisababaya giden yoll 
yakın olan yerler, Decu Abernmn lnı· 
manclaU altmda bulunan ebemlyetll ili 
lmnet1erha iıpll altında bulamaakta
dır. Bu kunetler ,italymı kıtalarma ta
anua etmlft fakat italyanlana 16yle· 
dlllae ıare, bin kadar altı bınbra" 
Pib1dlrtillmtlt1erdir. 

Ote taraftu, lwl»etledn altauf ka
dar bmJon11 tahrib w Ud yh kadar 
yerli ltalyan aıkerini katlettikleri ha -
ber verilmektedir. 

AdllaNba tebri. 11ç muhtelif nulrta
dan, binlerce lainin hileumuna utra
mıttrr. Mulllrebe 28 ile 29 tıemmua ara-
11 36 uat bc!ar devam etmlfth'. Alile
rin ptısldlrdbneslnden IODra da tiifelı: 
ve top sesleri d.,... etmlt ve tehria 
civanndakl dhim mUalarda lal lmv
vetlerl oldaldan yerlere tekrar )'erlq
nıitlerdir. 

Diredaum' .. plea ~I El: 
Trimotar tqprelerl, kefil taJıaıelerf. 
nin harekedie iftirlk ederek lıtllerin 

pUlldlrtU~ yarclmı etmitlerdlr. 
Asiler, bu tı11ayreleriu blrini clGtlr• 
mitlerdir. 

Aıi ku,\Wt'Jlff 

mittir. * Vlyua, - Otoriteler, nuyonal • 
IOl)'8Uatlerin 29 temmusda yaptıkları 
aama,lflere ittirak edip yablnan 111n
trllıl aledingeı aclrndaki blr almam 15 
lk. llapH ve memleket 4lflD& gıbnl
muuaa mahkam etmlftir • 

* Atina.-Blyttk kurmay bltbnlı
lma tayin edqen Geura1 PaNot va
nfeelne blflamıftır. 

Danzı~e Seçimlere 
hazirlık 

lemekte olan thD Yoluna tahrlb etır.ıi 
fstlJen aooo .... aaıy1 pttlldlrtmu,. 
lll'dlr~ Aıtlleria Mlsababaya karfı yap
mat oldukları llllaua, habef cr.nılver
lerlnia ~ "*1~ Sen-Jorj yor· 
tusu dolayıall• ,....,.,. 

llOtec:aviz~ Wdikte çarpıpa)C 
ıuçu ile yıkal-llabef 1-tpapuı Pet
roe, lam bir .... bmedm IOnra 80kü 
ortuaada n.,... didllidttir. 88ylen-
dilfne ....... llldhe. hlklbD dren 
linlrllllk ... ....klılı artırmlftır 1-
talpa otoriteleri lıdlerle vukuu muh• 
temel prp...-ı.s ~ Usere, bil• 
km evlerlıulea pkmalamat yasalı: etmlt
lerdlr. Ac1iaa.,..,. ,ehrlnde hlrb hali 
varchr. Sokak• .. frueler do11fmalı'· 
tadır. 



SAYFA 6 ULUS 

Haşarat öldürücü bir mayi aldığınız vakir 

FLiT olmasında israr ediniz 
Fena ve tesır~iı haşarat tenekeler içerisinde ~a-
oldürücü maviler almakla tıldığını hatırınızda tutu· 
paranızı beyhude yere ls4 nuz. Bu tenekeler mühür· 
raf etmeyinız ve FLIT'in ıü olduğundan her türlü 
sahtelerinden sakınınız. hlyleden aridlrler. Hakiki 
Aldanmamak ıçln yalnız 
bir FLiT olduğunu ve siyah FLiT kullanıldıkda . b~tün 
kuşaklı asker reslmll sarı haşaratı oldurebllırRınlz. 

Dılikler• ve )"O.nklara FLiT tozu koyunuz. ifa· 
Ş<ırat, toza temas eder lime:: derhal oliJrler. 

Umu•I depo111 ı I . CIUSPlll, lttan•ııı, Calata, VorYGdı ffaııı ı . ..: ..... 
1 ANKARA LEVAZIM AM!RLlGt 1 ~-

SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 1 
ı _ Tüm kıtaat hayvanatı için kapalı zarf ile 350 bin kilo yulaf K 1 z 1 L A y 

aatın alınacaktır. 

2 _ Yulafın beher kilosuna beşer kuruştan fiat biçilmiş olup · 1 
tutarı 17 500 liradır. 

3 _ İhaıes~ 12ıa.~ustos/936 tarih ç~rşamba günil saat ondört bu· HASTABAl{I CI HEl\ıJStRELER 
çukta Bayramıçte tum satınalma komısyonund~ yapılacaktır. , 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel temınat akçaları olan 
1312 lirayı ve ihale kanununun ı. 3. UncU maddelerindeki vesikalar· 
la bir saat evet komisyona müracaat eylemeleri. (82) 2-3283 

İLAN 
l - Bursa için 432000. Mudanya için 235000 ve Baadırma için 

235000 kilo un satır. alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 121720 lira· 
dır. Muhtelif garnizonlara ait unlar ayrı ayrı tatlplere de ihale edi· 
lebllir. Şartnamesi Bursa satın alma komisyonundadır. Eksiltme 
14 ağustos 936 cuma günü saat 16 da Bursada tophanede satın alma 
komisyonunda olacaktır. Eksiltm kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat 
teminatı 9133 liradır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı ka· 
nunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesikaları göstermeleri lbnndır. 
Teklif mektuplarrnm 14 ağustos 936 cuma saat onbefe kadar satın 
a~ komisyonuna verilmi• olacaktır. (80) 2-325S 

İLAI• 

ı - Korun bir senelik ihtivacı olan 700 bin kilo fabrika unu ka· 
palı zarfla on beş gün milddetle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 29500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4463 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve ihale günü katl 

teklif ve teminat mektuplarını ihale günü olan 20 • ağustos • 936 
perşembe günü saat ondan bir saat evveline kadar yani saat 9 da 
Oiyarbekirde Kor satın alma komisyonuna vermeleri. (199) 

2 - 3400 

İLAN 

l - Tümen kıtalan için aşağıda cins ve mikdartarr yazılı_ sığı~ 
etlerinin kapalı zarfla 17-8-936 pazartesi gilnü saat 16 da eksıltmesı 
ıaprhc?ktır. 

2 - Kapalı zarf aynı gün saat 15 de makbuz karşılığı tümen ko-
misyonuna verilecektir. 

3 - Tutarı 32994 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2474 lira 55 kuru,tur. 
S - Sartnamesini her gün komisy ,,nda görebilirler. 

. 6 - İsteklilerin belli gün ve saatte hmit tüm satın alma komis
yonuna rrelmeleri. (153) 

Mikdan 
50500 

34450 
3345a 
201-00 
25SOO 

. /33300 

İzmit 
Adapazarı 
Bolu 
Tuzla 
Gebze 

lt,AN 

2-3391 
.. 

·TUm hayvanın ~in kapalı iarf ile ~40 bin kilo kuru nt satın ah~ 
nacaktır. 

2 - Kuru otun beher kilosuna Uçoc kuruştan 7200 lira biçilmlt ... · 
tit: 

· 3 - lh&letll 11 • ::ığustos - 936 salı günü saat on dört buçukta c;a .. 
nakkale askeri satın alma komisyonunda vapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 540 
Jirayt ve ihale kanan unun 2. 3~ Uncil maddealndeki vesaikle bir saat 
cvyel komiıyona milraeaat etmelert. (143) 2-3277 

lLAN 
1 - !ımic Milatahkem Mevki kıtaatının 43050 kilo sade yağı ih

tiyacı kapalı zarf usulü ile eks.iltmeye konulmuştur. 
2- İhalesi 18/ağufitos 936 salı günü saat onaltı buçukta İzmirde 

KııJlada ]vtüstah •• em Mevki 3atınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
3-- Tahmin ed:len mecmu tutarı 34009 lira 50 kut u~tur. 
4- Beher kilo sade yağı için 79 kuruş fiat tahmin edilmiftir. 
S- Teminatı muvakkate akçası 2550 lira 72 kuruştur. 
6 - Şartname sureti 170 kuruş mukabilinde Komisyondan alına~ 

~~ . . 
7- İstekliler Ticaret Oda~ında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8-: J:!.ı-;iltmeye istirak eder:ekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün

cü miıd ::! !erinde v; .şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat ve 
teklit n ektunl :ırını ihale sa:ıtmdan en ar. bir saat evvel Komisyona 
vermiş bulu~acaklardır. (198) 2-3399 

İLAN 
Sii tte!d erler ihtiyacı için 280 bin kilo fabrik<.. unu 15-8-936 cu

ma"tesı günü :::.a<st 10 da kapalı zarf n~ eksiltmeye konulmu~tur 
İli: teminatı 2730 liradtr. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her 

gün~· tnameyi almak istiyenlerin 182 kuruş mukabilinde ve eksilt
meye ır ceklerin mezkur günde saat dokuza kadar Siirt tilin ..atın 
alma komisyonuna müracaatları. ( 109) 2-3262 

İLAN 

1 - 0"5 mali senesi nihayetine kadar kor eratından Erzurumdan 
muhtelif ıstikametlere ve Trabzonun Bayburt garnizonlarından 
Erzuruma yapılacak perakende eratın naklivatı şartnamesi muci
bin e k, ı •lı zart usuli ile münakasaya konulmuştur. 

ı t :ılesi ll-8-936 çarşamba günil saat 10 dadır. Teminatı mu
v:ıkka .r ı 1250 liradır. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her 
giin ve mün:ıkasaya iştirak edeceklerin teklif mc."ktupları ile birlik· 
te o gün ve saate kadar müstahkem mevki binasında kor satın alma 
komis• om :ıda bulunmaları (110) 2-3263 

1 

Okulu Direktörlüğünden: 

Yeni dera yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve para
sızdır. Okul, genç bayanlann hutabakıcı ve ı:iyaretçi hemti· 
re yeti,tirerek, hastanelerde ve umumt ııhhatle ali.kadar olan 
müesseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hu~ 
sust doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

İsteklilerin iyi ahl!kJı ve sıhatli ve en u orta tahsili bi· 
tlrmi• olmaları ıarttır. Diğer ,artlarımızla fada izahat için 
yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde 
Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 EylQ.l 1936 dan 
sonra müracaatlar kabul edilmiyecektlr. 2-2817 

~-
İLAN 

sığır eti satın aJmacaktır. Tahmin edilen bedeli 42200 liradır. Muh
telif garnizonlara ait sığır eti ayrı ayn taliplere de ihale olunabilir. 

Şartnamesi satın alma komisyonundadır. Eksiltme 10 ağustos 
936 par.artesi günü saat 16 Buraada Tophanede satın alma komisyo. 
nunda olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. Muvakkat temi
natı 3315 liradır. Eksiltmeye i•tirak edeceklerin 2490 sayıh kanu
nun ikinci ve üçüncü maddelerindeki vesikalan göstermeleri lbım
dır. Teklif mektupları 10 ağustos 936 pazartesi günü saat onbeşe 
kadar satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

(27) 2-3152 

İLAN 
1 - Konyadaki kurumlar hayvanatının 937 senesi ağustos ayı 

sonuna kadar senelik ihtiyacı olan 407000 kilo arpa kapalt zarfla 
ek!liltmeye konulmu,tur . 

2 - Muhammen bedeli 15466 lira olup muvakkat teminatı ıısg 
lira 95 kuruftur. 

3 - İşbu 407000 kilo arpaya ait prtname kor satın alma komis
yonundadır. İstekliler ihale gilnUnden bir gün evetine kadar şartna· 
meyi komiıyonda görebilirler. 

4 :- Eksiltme 24 ağuıtos 936 pazartesi gUnU aaat 10 da yapılaca~· 
ğından istekliler mektuplarını en son olarak 24 ağustoı 936 pazarte~ 
si gUnU saat dokuza kadar kor satın alma komiıyonu ba'1tanlığına 
göndermiş olmaları llzımdır. Bu saatten anora telccek mektuplar · 
acıtmaz ve kabul edilme:ı. (246) 2-3480 

Cin"i 
Hayvan çulu 
Yeın torbur 
Tavla halatı 
Yulat' batlı~r 
Gebre 
Kıl kolan · 
Belleme 
Araba ur~anı 
Yem kalburu 
İo yular sapr 
Zincir yular aapı 
Bez kova 
Köıtek 
Sünger 
Kayıt 
Sikke 

İLAN 
Miktarı ıdel 

6 
71 
2 

73 
65 
42 
29 
. 6 

4 
12 
30 
6 
2 

25 
20 
s 

,\nkara Levazım Amirliğine bAğlı kıtaat ve m\\euesat n .-ınn. 
tının ihtiyacı olan yukarda yazılı mutabiye 6-8-936 tarihine müsa<lif 
perşembe günü raat t 1 de pazarlıkla alınacağından isteklilerin An
kara Levazım Amirliği satın alma komisyonuna ~etmeleri. 

İLAN 
(272) 2-3485 

Askeri furunda odundan söndürfümüş 3500 kilo kömür 6-R-9~6 
oersembe günü saat onbeste pazarlıkla satılacağından isteklilerin 
132 kuru~ teminatı muvakkateled ile Ankara Levazım Amirliği sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. (27!) 2-3484 

İLAN 
1 - Polatlı garni"?on kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile 

münakasaya konulan una talip çıkmadığından tekrar münakasaya 
konulmuş ve 17 ağustos 936 pazartesi günü saat 16 da ihalesi yapı
lacaktır. 

2 - Taliplerin 810 liralık teminatı muvakkateleri ile ihale günü 
artırma ve eksiltme komisvonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek istivenler her gün öF,Jeden sonra komis-
yonumuza müracaat edebilir. (27-t) Z-:-3487 · 

İLAN 
İsta~bul .~-:-;a.zım Amirliğine bağlı müesseseler için beş bin ton 

lavamarın komuril 20 ağustos 936 perşembe günü saat onbet buçuk· 
ta Tophanede satın a1ma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 66350 liradır. İlk teminatı 4567 lira 50 ku· 
rustur. Şartnamesi 332 kuru" mukabilin~ komisyondan alınır. İs· 
teklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif nıei(tuplarmı ihale 
saatından bir IC!at evet komisyona vermeleri. (2n\ ~_.,,.o.; 

1 1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MUDURLUGÜ 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

17,5 TON ÇİNKO ·nsi 
Tahmin edilen bedeli (50_75) lira olan yu~a~_da .. ~~kdarı ve ~'ııııa 

yazılı malzeme Askeri Fabrıkalar U~u~ Muclurluğu ~a~~n at ıs 
Komisyonunca 20 - Ağustos • 936 tarıhınde perşembe gunu sa ·s
te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartn~me parasız olarak. kof~> 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temın.~t olan (330) ]ıra r kO" 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur gunde saat 14 e kada ~o 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ~anunun ~·ra· 
3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komısyona rnu 
caatları. ( 116) 2-3384 f;1' 
BİR SENE ZARFINDA KAYAŞ İSTASYONUNA GELEC 

VE GİDECEK 2000 - 2500 TON EŞYA NAKLİYA!I i i 
Tahmin edilen bedeli 1500 lira olan yukarda yazılı naktıye ı 

24 • Ağustos • 936 tarihinde pazartesi günü ~aat 15 de Askeri F~t· 
rikalar Umum Müdürlüğü Satın alma Komısyonunca açık eksı 
me ile ihale edilecektir. Şartname paarsız olarak komisyondan v~ 
rilir. İsteklilerin muvakkat teminat ?lan 112 lira so. kurı:~ ~e 24eıt 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerınde yazılı vesaıkle sozu geç 
gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 137) 2-3386 
146'i0 Kilo 18 No. Yağ ) 
8150 .. 19 ) 
3000 .. 25 ,, ) 

500 .. 27 .. ., ) 
8000 .. Bor yağı ) 375 kilo 16 No. Yat: 
1300 ., 46 No. yağ ) 6500 kilo 17 No. Yağ 
2500 .. 40 .. ) 
1000 ,, 32 .. .. ) . ; 

Tahmin edilen bedeli (8360) lira olan yukarda mikrft'rı ve cı:,_ 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın al 
komisyonunca 21 • ağustos . 936 tarihinde cuma günü saat 15 te kr 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komi~yo: 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (627) lirayı h::vı t~ 
lif mektuplarmı mezkQr günde saat 14 e kadar komisyona vernıe ~ 
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeıP 
vesaikle mezkQr gün ve saatte komisrona milracaatları. (117) 

2-3385 
MARANGOZ FABRİKASINDA YEVMİYE EN AZ 500 gtf 

ÇOK 1500 KİLO DESTERE VE RENDE TALAŞI SATIŞI S 
Azami ve asgari mikdarlan yukarda yazılı ve beher kilosu 1 

santim üzerinden tahmini bedeli 632 lira 25 kuru' olan talaş!" 
24 • Ağustos 936 pazartesi günü saat on dörtte açık arttırma ıll 
Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlüğt1 Satın alma Komisyonunc' 
satılacaktır. 

Şartname parasız olarak komslyondan verilir. Tatiplcrin muva!t• 
kat teminat olan 47 lira 42 kuru, ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncll 
maddelerinde yazılı vesaikle ıözü geçen gün ve saatte komisyo111 
müracaatları. (138) 2-3387 

· 6000 KİLO ZEYTİN Y .\GI · 
Tahmin edilen bedeli .(3300) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar · Umum Müdürlüğü · Satın alı: 
Komiıyonunca 21 • Ağustoı • 936 tarihinde cuma günü sa.1t 1' . 
açık ekıiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasıı: olarak koın•,. 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2A7) lira ~~) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaılc ' 
mezkfi.r gün ve saatte komisyona müracaatl.t.rL (llS) 2-3383 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam : 

SUMER BANK 
lJmuıni Müdürlü~inden ~ 

1 - Gününde ihalesi yapılmayan Zafranbolu civarın· 
da Karabükte kurulacak demir fabrikalarına aid ikamet
gahların temelleri vahidi fiat esasile ve temelden yukarı 
kısımlar toptan götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Tahmin edilen bedeli 164 840,59 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı f\ınlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni şartname, 

· D) fiat cet-leli, keşif hulasaları. 
. E) ·Hustssi şartname, 

. f') Projeler. . . . 
· l~tiyenler bu evrakı 8,25 lira .mukabıJinde Ankaraclo 

Ziraat BankMr binasındaki Sümer Bank Müdürlüği,indeo 
alabilirler. 

3 __..; Ekııiltme · ı 7 ağustos 936 pa7.11rt~ .. f günü saat t 6 
da Ankara Ziraat BankaN binasında Sümer ~~nk m~r)ct" 
zin~ki lcomift)'onda yapılacaktır . . 

4 - Ekslltme kapalı zarf usuliylt": yapıl<'lcaktrr. 
5 -:-- lıııteklite-rin 9 .493 .00 lira muvakk.at teminat ver· 

mesi lazımdır. Bundan ba,ka eksiltineye girecekler _ibJt)t 
gününden i.iç gün evv~line kl\dar Bankaya bu i~i başa~ 
bileceklerini ishat edt'<"ek evrak O'Östererek bir d~li .. ~t vetı· 
kası alllcak ve bu vr.silrayı teklif mektuplarına 25 kurıW 
hık nulla >-rnh,.r l ... ff P.de<:"'k lerdir ~ 

P-osta ile gi'nd~ril,.C"ek t,.klif mektuplarının nihn1•et t. 
ihale snatınd<'n hir snnt evvrline kRd~r rdmi~ v~ 7.l\rfı6 
kam1nf s"kild~ kaoahlrnııı bulunması sarttır. 2-347 

![OIOfLT.iT.ğıT.tt#.ljl.f.f\.Tf Tff.f l:OfT# Lf.1-

Naf uı . \ 1 ekaletinden : 
·r-

11-8-936 salı günü saat on be te Ankarada Nafıa Vekaleti delf';ı11 
yollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında .t\tjlo' 
derniryolunun 67 -l 200, 274i 000, 390-f 450 ve 435+600 ~ncil e:ıe 
metrelerindeki tas ocaklannın her birinden on he~er bı? : paJı 
mikap balastm ihzar, nakil ve vagonlara yüklenmesi işlen a 
zarf usulile ayrı avrı müncıkasaya çıkarılmıştır. reJer· 

1 - Bunlardan 67""-200, 274+000 ve 390 t 450 inci kilomet ııtıl' 
den çıkarılacak balastların muhammen bedelleri 21750 lira olııP 
vai{kat teminatı 1h31 lira 25 kuruştur. bala'' 

2 - 435+600 üncü kilomtredeki taş ocağından ç1karılaca\ra 75 
tın muhammen bedeli 23250 lira ve muvakkat teminatı 1743 1 

kuruştur. e•ırı· 
3 - Mukavele projesi ite bayındırlık işleri genel şartn:;o oıı 

den mürekkep bir takım münakasa evrakı 55 ve yalnız 435-l ş rıııt· 
cü kilometreden çıkarılacak balastın münakasa evrakı 58 kuru 
kabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

11 
f11ıı• 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 numaralı kanı~ taı111 
cibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7.5.93 "biııcO 
ve 3297 numaralı resmi ceridede ilan edilen talimatname rııuc~ t Jc• 
Nafıa Vekaletinden almı~ oldukları müteahhitlik vesikası ~ yara1' 
lif zarflarını mezkür kanum•n tarifatı dairesinde hazır 1

,,.. ,.'• 

11-8-936 -günü saat on dörde k3d"'r m1''"h"• "" .. ı .... ı.ıu-..ı. ,.~ ... , .... .. ' . 
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Re {tÖ e 
. ·· ·· ·· Ziraat, Baytar Fa· .. k k Ziraat Enstıtusunun k k para· 

Bu yıl Ankara Yu se F k .. ltesine yalnız er e ... 
k .. . k k ve Orman a u k Enstıtuye ultelerıne kız ve er e . talebe almaca tır. 
sız yatılı paralı yatılı leyh ve yatısız mak gereklidir . 
Yazılabil~ek irin aşağıdaki şartlara uy ek Bakaloryasını yapmış 

· ~ . · t'hanını verer yapma-1 - Lise mezunıyet ım 1 lmak (Bakaloryasını 
veya lise olgunluk diplomasını almış o olanlar Enstitüye alınmaz.) 

d . 1 sını almamış ınış veya olgunluk ıp oma ~ ır 
ve türk tabiiyetinde bulunm~k. lazımd F~kültesinden nııklen gele~ek 

2 - İstanbul Üniversitesının Fen muvaffak olmuşlar 'SC:: 
olanlar orada okudukları söme.strele,:de~~man Fakültesinin ü~üncu 
ikisi kabul edilerek Baytar, Zıraat e Fakültesine girenterın bu 
.. 1 Ancak Baytar A t mi der-Sömestrelerine alınır ar. 

1 
"nde okunan na 0 • 

faı:ııtenin birinci ve ikinci sö~~strze· erıt Fakültesine girenlerın 
. t len ve ıraa sıne de ayrıca devam e me . . 
Ziı <ıat stajını yapmala11 gereklıd~r. 17 den aşağı ve 25 den yu-

3 - Enstitüye girecek t.~lebenı: Y~;ıydma bağlı değildir:~. 
kan olmaz. Nihari talebe yuksek y /klerinin lüzum gösterdıgı be-

4 - Parasız yatılı talebede\ e~~ nda tam teşekküllü bir hast-ı 
den kabiliyeti ve sağlamlıkları a 1 

evi kurulunun raporu lazımdır. . . · · de veniden sağlık ve 
5 - Enstitüye vazılan tale~e. ıkı ay ıi:~ler,inin lüzu~ gös~e.r· 

sağlamlık muayenesinden geçı~ıler~k. er Enstitüden ilişiğı kes1.tır. 
diği beden kabiliyetini göste~ıyen e~ı~e Ankara'da Orman Çıft• 

6 - Ziraat Fakülte:>ine gırecekdta le Bu staj müddetince tale-
r ·· · .. · e mecbur ur ar. ğlanır ıgınde 10 av staı gormeg k çiftlikte parasız sa • 
beye 30 lira aylık verilir. Yata.ca . ycdre enstitüce Sağlandığı tak· 
( S . . esi ve ıçmesı ta1yer talebenın yem . ·ı ez) 
dirde kendilerine bu 30 hra. v~rı e~a. ~eya okuma devresi için~e 

7 - Parasız yatı talebe~~n b"en h~ll!r dışında olmak üzere, kendı-
80nradan meydana gelen muc ır b kanlardan veya cezel olarak 
liğinclen stajını veya okumasını ıra fi arı ödiyecekleri hakkın· 
çıkarılanlardan hükümetç'.: yapılan t:tsr: tasdikli bir kefaletname 
da verilecek nümuneye gore Noter 1 e 

alınır. • . 1 ukarda yazılı rapordan başka 
8 - Enstitüye girn~ek ıstıye~. er :va Uraylardan alacakları Uz

nufus kağıdını, aşı kagıdını, P~.ıs 
1
v de gönniiş oldukları süet ders

gidim kağıdını, Orta mektep v~ .1~e ~r·ıerek el vazılariyle yazacak
ler hakkındaki chliye:namelerı ılıştır~oto·rafı .ile birlikte doğruc.a 
ları pullu bir dilekç~ ıl~ -:e al~ ~ar.~ğ .. e ~aşvururlar. Talipler dı· 
Ankara' da Yüksek Jı..nstıtu Re tor u 1 un k istediklerini bildirme• 
lekçelerinde hangi .fakült~1yek k?ı~ ~a~~~:da bir muamele yapıla
lidirler. Aksi takdırde dı e çe en 

maz. 1ü dıtiresinde pullanmamış olan v~ 8 inci 
9 - Pulsuz veya usu . . . 1 d • dilekçeler gelmemış sayı-

maddede yazılı kağıtların ılışık oma ıgı 
hr ve bunlar hakkında hiç bir muamele yapılamaz. dan pek iyi 

10 - Vaktir.de tam kağıt~arile .~aşv~r~n~a~di~;:;:;1 talebe diplo· 
veya iyi dereceli olanlar tercı~ edı. ır. öa useçilirler. Kadro dolma
ma derec~sine ve başvurm~ ta~hl~;ı~~r~~esırasına göre alınabilirle r . 
dığı takdırde orta derecelıler " şl önc'lermelic'lirler. 

1 ı - Cevap istiyenler ayrıca pu g b' . ·, aününden ey101ün O• 
ğustosun ırınc .. k 

12 - Başvurma ~amaknı da d Bundan sonraki başvurmalar a-
tu:z11nr11 JY{inii Akşamına a ar ır. 2-3147 
bul edilmez. (2!2> ___________ _::..,.,;;... _____ _ 

l)ahiJivc VPl{alef nden: . 
• k B k t w 1 ve Ekonomı Ba-

l - Virnyetler evinin; Bayındırlı • a ;anlı.? larına göre kısme 
kanh~ı ~inalarile çevrilen mevd~~ırı~n ke::ia ~af ü~narasmda altı aylık 
pergola ınşaatı ve muvakkat kah . ksiltmeye konulmuştur. 

n 

mUtemadi tamirat kopalı zarf us~lıle -~ .. aat 15.30 da yapılacaktır . 
2 _Eksiltme 12.8.936 çarşam. a h~u~u ~ahiliye Vekaleti binası 
3 Eksiltme Ankarada Yenışe ır e lacaktır 

- a komisyonunca vapı • . d 
içinde toplanan satın. ~ım h kesif bedeli 21.179 lıra ır. 

4 - Yaptırılacak ı~ın mu ammen 'ni"' mukavele projesini, Nııfıa 
S - İstekliler eksıltme şfartı:'lmestınam' ey'ı kecıif ve proje ve re-

. · · ennı şar • -s işleri ~eraiti uınumıyesın~: d örebilirler. 
, 

simleri vekalet levazım burosun ~ g 
6 - Muvakltat teminat 1.567 hrka?ır. .. evvel Nafıa Vekaletin e 
7 İstekliler münakasadan se ız gukln d r 

- • hl" t esikası alaca ar ı · tt müracaatla fennı e ıye v 'k" · maddede yazılı saa an 
8 - İstekliler teklif mektupla~_ınıkı .;~~~ komisyonu reisliğin e 

b' t evveline kadar vekfılette ı e sı 
ır s:ıa d kl uz alırlar 1 

vererek mııkab.ilin .'! ~a. 1 k ekli.( mektuplennın yukarda v~zı 
9 - Posta ıle ıt?n~ıv~~ılec~l~iş bulunmaları şarttır. Bu takc!ırd 

ı 

e 
saatta komisyon reıslıgıne g k t 1 ış olmas· Jfizımdır. Posa 

.. i1e ivire ·apn 1 m • ı 3285 dış zarfın mühur mumu • . (108) -
t 

da olacak geçikmt-ler kahul edılmez. 

r-

a-

al; iüinden: . ~ . " 
Açık Eksiltme Hanı .. 

. t h .. kümet l·onağının tamıı ı. 
Eksiltmeye konan iş: Etımesbu ~ .. saat .16 da Ankara Defte 

. e 6-8-936 perşem e gunu 
1 - Eksıltm . k misyClnda yapılacaktır. 

darlığı hinasıı.1da~ıile~ bedel 1385 lira 18 kuı uştur. . nıür 
2 - Tahmın e . .. ek istiyenlcr her gün komısyona 
3 - Şartnamelerı gorm 

caat edebilir. . t bedeli 103 lira 90 kuruştur. 
4 _Muvakkat temına.. .. Un ve saatte 936 mali sene si 

in· İsteklilerin yukarda s~z~I~~;~: :e vilayet Nafıa Mü~ür1i~ği 
ticaret odasına kayı_tI_ı ol. u a tıklc:.rına dair kanuni vesaıklerı 
den verilmiş bu ~ıhı ~şlen ~: zi le birlikte Defterdarlıkta kur 

ve 
U• 

yukarda yazılı dı.~ozıto 
1
ma (~ "f8) 2-3100 

lan komisyona muracaat arı. ı 

n • 
ısa·a· Saınsun Tütün 

• • ~ b ·ik:asından 
. . d . artnamesinde yazılı yerlere y 

Fabrikamızdan bir sene ıç;n e ş .. derilecek tütün ve Jigarala 
ol-
rla 
·d· lanacak ve iskelelerden vapur ara _gh~nd n itibaren on beş gün miı 

· ki' · 25 7-935 tarı ın e • · saır eşyanın na ıyesı - 1. ekliler eksiltme şartnameı>ını r CS• 
detle eksiltmeye çıkarıl~ıştır. t d h r gün fabrika sevk şubes 
tni dairelerden açık oldugu ~aat er e k:rılan nakliyatın muhamm 
tnüracaatla görebilirler. Eksıltme~e çık . çin bu paranın yüzde Y 
bedeli 5340 liradır. Eksiltme>:e gırme kkı t teminat vermek Jfiz 

ine 
~n 

edi 
ırn· 

da b . d d'" t .. z lıra muva a . uçuğ-u nisbetın e or yu . .. ü saat on beşte fabrıka 
dı~. Eksil:me 10. ağustos 936 r::~:~e~s~ri~e yapılacaktır. Muvak kat 
tnuteşekkıl komısyonda ka~; ktu ları eksiltme saatından evv el 
temi:ıat makbuzlar~yle tekl_ı ı:ıe bul~nacaktır. (1E9) 2-3353 
komısyon başkcınlıgına verılmış 

ine 
de 

oz"a Varli~i de : 
l"'1 O vazl _ Fakılı şoses 

dan 
28667 lira 18 kuruş keşif~ tutarlı ~~;rtc~i gününde saat 14 

talip çıkmadığından ( 10). agust?s p r lerııı Nafıa Bakanlığın 
Pazarlık suretile ihale e~ılecektır. Tadıp kayıtlı bulunması ve 2 
ehliyet vesikası nlmasr tıcaret odasın _ .a ttır Keşif ve ilişik 

1so 
leri 

36 

1. · t ermesı şar • ıra 3 kuruş muvakkat temına v d 
1 

. larak görülebilir. (20) 
Y .. _, .. ı··ğ''nde be e sız o ozgat Nafıa Muuur u •u ı-31 

1 

;> 

UL U S 

Edirne Ja ı arı a "at 

tan ıgı O i.: lu ~o 
• a 

1 .. 1 936 dan nisan 937 sonuna ka-
Edirnc 3andarm okulu unun ey u . "k 120000 

dar 8 
• . • . kmeklık un mı tarr aylık ihtiyacı olan bırıncı nevı e 

kilo dur. . .... saat 14 de kapalı zarf usuli-
E 

le E 
ksiltme 10/8/936 pa:a~!es.~ v~.u~~asında yapılacaktır. lsteklile
dirne merkez mal m~durl~~~ mektuplarile sandık makbuzları 

2490 sayılı kanuna gore te 
5 

kadar komisyona vermış olrin 
banka mcktupları.nı saat 14 den l almak isti yenler Edirne mal veya 
rı şarttır. Daha zıyade maluma~ bilirler (134) ınala 
ürlüğüne müracaatla şartnameyı ~k;ı~a Eksiltme günü Şekli 
i Tutarı Miktarı Tahmını • 10-8·936 kapalı zarf 

müd 
Cins 

nci nevi 16800 120000 14 K. Biri 
eklik un. ekm 

Muvakkat teminat 
1260 Lira 

• Kayse ı a yare a 
r ikası e itör ı· ği. 11-

den: ... 
. . muhasebeci, ıkı muavın muha· 

seb 
ı _ Bu sene fabrıkamıza hır baş . . cüman imtihanla alına-

. bı'r bas ressam bir ressam ve ıkı ter ecı, ) 
cak tır. . h becilere 200 ha ressama 200 

2 Baş muhasebecıye 300 mu ase ·1 ektir 
res ·~ 98 tercümanlara 126 lira ücret ven ecuadili mektepten me-

53 Muhasebeciler yüksek ticaret veya mı me muhasebecilii7i 
zu 

- . b' f b 'kada ma ze .., 
n en az iki sene ~erhangı • ır a rı ılahatı fenniye, malzeme usulü 

ya pmış. malzeme ~ıns ve ebadına ıst b . leri alakadar eden kanun 
hasebesine ve fıyatlandmı~asına ve (ıi~!n bilenler tercih edilir). 
talimatlara vakıf olması lazımdır.. hsili görmüş, Fransızca, 
4 _ Baş ressam ve ressam en az hse tak f ve resmi sınainin bü-

m u 
ve 

İn 1. 1 nd"n birine va 1 
gilizce. Almanc~ . ısan arı c. • den anlar bulunması şarttır. 

ti.i n inceliklerini bılır, ıstılahatı fennıye . b"lcnlcr tercih edile
üksek tahsil görenlerle birden fazla lısan ı (Y 

ce ktir) a !ngilizce lisanlarından 

bi 
5 - Tercümanlar: Almanca, Fransız~ 'ası, ıstılahMtı fenniye ve 

rini tamamen okur ve yazar ve anlar 0 ~se tahsili görmüş olması 
alzeme cins ve eb'adına vakıf ve enb.a~ fazla lisan bilenler ter
zımdır. (Yüksek tahsil görenlerle ır en 

m 
ıa 
ci h edilir) . f brikasında müteşekkil bir he-

ye 
6 - imtihanlar Kayserı ta~y~re a a ılacaktır. 

t tarafından 1 Eylül 936 tarıhınde Y~ ~aki şerait aranılacaktır. 
7 - İmtihanlara girece~le.rden aşaı;ı vli bulunmamak 
A - Türk olmak ecnebfı. bır. k~~fınla te iş ve 45 yaşından yukarı 
B _ Askerlik mükelle ıyetını ı a e m 

ol mamak d • d h . et cezasiyle mahkfim veya C _ H uk uku me enıye en ma nımıy 
d evlet için muzuı tcşkiUitlnra mensup olmam~k u u muhil 

fi 
D Eyi ahlak eshabınd:ın olmak ve haysıyet ve n~~ ~ b" 

illerle ve alelitlak ağır hapis veya o derece cezayı muste zem ır 
fi ille mahkum olmamak. . . • 

m 
E _ Sari hastalıklara müptela olmamak ve vazı!esını muntaza· 

"f a manı· akli bedeni arıza ve hastlıklarla mlul bulunmamak. 
an ı ay • . h" · "h t 

ri 
F _ Kadro icabı veya ihtiyacın zevalıle ızmetıne ~ı aye ve-

lmesi halinde hiç bir hak talebinde bulunmıyacağına daır noterden 
musaddak teahhüt senedi vermek. • . • 

s _ 1stt-klilerin 20 ağustos 935 tarihine 'kadar istıda ıle fııhrıkn 
d İrt:'ktörlüi•line müracaat etmeleri ilan oJunur. ( 4344) 2-3422 

Betonarme köprii inşaatı eksil tıne ilanı: 

Nafıa Bakanlığından: 

r 
Balıkesir Vilayetinde Ayvalık • İzmir yolu üzerinde (25500) li· 

a keşif bedeli Altınov~ betonarme köprüsü inşaatının knpaiı zarf 
suliyle eksiltmesi 17 • 8 • 93~ ~azar~esi günü ~aat 16 da Nafıa Ve· 
aleti Şose ve Köprüler Reis.lığı eksıltm~. komısron odasında yapı· 
acaktır. Eksiltme şartnamesı ve buna muteferrı evrak (127,S) ku

u 
k 
1 
r uş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabileceği gibi is
iyenler bu şartnameleri Balıkesir nafıa müdürlüğüne müracaat et 

derek görebilirler. 
Muvakkat teminat (1912) lira (SO) kuruştur. Eksiltmeye girmek 

stiyenlerin resmi gazeten.in. 3297 ~ayılı ni_ishasında çıkan talimat • 
nameye tevfikan müteahhıtlık ehlıret vesıkasını lı:ıiz olmaları. 
i 

Müte.ıhhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle bera
ber bu işe girmediği takc~:rde asgari 10 metre açıklığında bctonnr • 
me bir köpıii yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lfizımdır. 

Teklif mektuplarının 17 • 8 - 936 pazartesi günü '!aat ıs şe ka • 
dar Ankaıada şose ve köprüler reisliğine vermeleri lazımdır. (160) 

2-Ş392 

Maliye c aletinden : 
Ankara kırtasiye deposunda müterakim 3000 kilo Fersıı~c kalın 

ambalaj kağıdı pazarlıkla satılacaktır. Muhammen kıymetı . (~2.'i) 
liradır. İsteklilerin ( 16) lira (88) kuruşluk tcminatlariyle bırlıkte 
17 ağustos 1936 tarihine tesadüf. eden ~azartesi günü saat 15 de .kır· 
tasiye mi.ıdiirlüğünde müteşekkıl komısyona müracaat etmelerı. 

(190) 2--3397 -------

e • 
o 

ı _ Kapalı zarfla 23-VIl-936 .tarihinde ihalesi yap.~l~~ağı ilan 
olunan 14!1187,81 lira ke if bedell.ı Po.lathane Y?prak. tufün anbarı 
binasının vahidi°kıyasii fiat usu~ı~le ınsaatına ısteklı çık~a~ığın· 
dan aynı şekilde 2cı-Vlll·936 tarı_hıne ras.tlıyan perşembe gunU saat 
ıs de ihalesi yapılmak üzere yenıden eksıltmeye konulmuştur. 

ıı _Kapalı zarfla 29-VIII-936 tarihinde ihalesi yapılacağı ihı~ 
olunan (17845) lira (10) kuruş keşif hedelli Polathane idarehane bı
nası inşaatının götürü ihalesi 20-VIIl-936 tarihine rastlıyan perşem
be E'iinü saat 15 e talik olunmuştur. 

III _Her ikisine aid eksiltme, Kabataş'da İnhisarlar T..eva7.tm ve 
mübayaat şubesindeki Alım· Satım komisyonunda yapılacaktır. 

IV _ Anbar binasının kşif evrakı (606) kuruş ve idare binasının 
keşif evrakı (90) kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat şubesinden 

alınabilir. kk • · td h v _ Anbar binasının muva at temınatı (7309,39) lıra are a· 
nesinin (1339) liradır. . 
vı _ İsteklilerin ihale tarihinden en az üç gün evvel İnhısar_lar 

t ., at ubesine gelerek Nafıa Vekaletinden bu büyüklükte bir bı!"a 
j~~aptklarına dair ahnış _olduklarr ~üteahhi.tlik tezkerelerini ıb· 
• ·ı eksı"ltmeye iştirak içın fenni ehlıyet vesıkası atmaları şarttır. 

raz ı e k 1 fi k d ·· ·· VII _ Kanuna uygun olarak apa ı zar ar yu ar a sozu geçen 
komisyon Reisliğine ihale günü en geç saat 14 e kadar makbuz mu-
kabilinde verilmiş olmalıdır. (62) 2-3437 

ee ıı 

• • 
ı - Malatyada yapılacak 49852 kırk dol· z bin .. '-' • 1 ; "kl 

lira kırk be kuru keşif bedelli belediye bin sının i 2? t m-
muz 936 tarihinden itib<>rcn yirmi iki gün müddetle ve c lı zarf 
usuliyle eksiltm~ye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu binaya nid sartn:ıme, -pltın ve proj lcti iki bu· 
çuk lira mukabilinde Malatya belediye d, ircsind"'n ve Al"''tnr -11 Ha
vuz başında Rağıb apartımanında mimır B !~ir İhs"n.l:ı ı ı r • 

3 - Eksiltme 13 Ağustos 936 perşembe günü saat on L~"' e Ma· 
latya belediye dairesinde yapılnceJ:tır. 

4 - Muvakkat teminatı 3739 üç bin yedi yüz otuz clol·uz lira· 
dır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaların bulunması 
Hizımdır. 

A - Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
B - İsteklilerin 2 !00 sayılı kanunun onupcıı mrddesinin F fık• 

rasrnda ve nafıa veldiletinin 13.S.!>36 tarih ye 4189 so:ıyılı erııirna
mesine bağlı talimatnamede gösterilen ehliyc,.t vesik..ısını hamil bu
lunması. 

6 - Teklif mektubları üçüncU maddede yazılı ihale r"'-ıtinden bir 
saat evveline kadar belediye encü'llenine getirilerek m:ıl.buz muka
bilinde verilmesi, posta ile gönderilecek mektub1arın d hi yukarıda 
yazılı saata kadar yetiştirilmiş olması ve ikinci zarfın mühür mumu 
ile kapatılmış bulunması H'izımdır. ( 4285) 2-3357 

Betonarme köprU in~aatı eksiltme ilanı : 

Nafıa akanlığından: 
Urfa vilayetinde Urfa • Diyarbekir yolu uzerinde 38000 lira ke• 

şif bedelli Hacıkamil betonarme ~·öprilsü inşaatının kapalı zarf usu• 
liyle eksiltmesi 17. 8 - 936 pazartesi giinü saat (15) de Nıfıa Veki· 
Jeti Şose ve Köprüler Reisliği eksilt:ne ko~isyonu odasınd ayapı • 
lacaktır. -

Eksiltme sartnamesi ve buna müteferri di;;er evrakı (190) ku· 
rus mukabili~de Şose ve Köprüler Reisli?iinden alınnbilecef,i gibi 
istiyenler bu şartnameleri Urfa Nafıa Müdürlüğüne müracaat ede· 
rek P.Örebilirl~r. 

Muvakkat teminat (2850) liradır. 'Eksiltmeye gimv•k istiycn• 
lerin Ref.mi Gazetenin 3297 sayılı niishasmda çıknn t~liM!\tnameye 
tevfikan müteahhidlik ehliyet vesikasını hdiz olmnları. M 1iteahhid 
bizzat mühendis olmadığı veya bir :ıalihendiııle beraber b ı işe gir• 
meC:iği takdirde asrmri on metre açıklı1ıncla betonarme bir köprU 
yapmış olduğuna dair ves=ka ibr:ız etmesi Hi.ınndır. 

Teklif mektupl!:lrının li - 8 - 936 pazartc.r~ giinü saat 1 4 de kadır 
An karada şose ve köprüler reisliğine vermeleri 15zımdır. ( 161) 

2-3393 -

ilayeti 
Iüğüıı e : 
İstanbul Üniversitesi arttırma, eksiltme ve pazarfık komisy~ 

nunca kapalı zarf usulile eksiltmesi iliin edilen üniversite Hayva· 
nat ve Nebatat Enstitüsüne ait möblelerin. eksiltmesine talip 
çıkmadığından tekrar kapalı zarf uı;ulile cJcsiltmeye çıkarılmıştır. 

A. - Kcşit bedeli 35696 lira 25 kuruştur. 
B. - Eksiltme 10/8/936 pazartesi günü pat ıs de İstanbul vilL 

yeti Nafıa Müdürlüğünde eksiltme komwy9nu odasında yapıla· 
caktrr. 

C. - Bu işe aid proje, şartnameler ve saire ilgili evrakı 179 ku· 
ruş mukabilinde Nafıa MüdiirHiğünden alınabilir. 

D. - Muvakkat teminat 2678 liradır. 
E. - İsteklilerin en az bir kalemde 5000 liralık bu işe benzer 

möbleler işi yaptığına dair Nafıa Vekıiletinden almış olduğu mil· 
teahhidlik ve ticıırct odası ve saire vesikaları havi kapalı zarfını 
10/8/936 günü saat 14 de kadar İstanbul Nafıa dairesinde eksilt· 
me komisyonuna makbuz mukabili vermeleTl lazımdır • 

4083 

aliye eb~")e • 
1 - ksiltmeye konulan iş: on bin metre kanaviçe 
2 - İhale, açık eksiltme surctileyapılacaktır. 

2-3133 

3 - Tahmin edilen bedeli bin beş yüz elli liradır. 
4 - Eksiltme 17-8-936 pazartesi günü saat 15 te Vekalet J.eva • 

zım MfüHirlüğündeki eksiltmr. komisyonuffiia yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminat: 116 yü zon aJtı Hra yirmi 1.ıeş kuruş olup 

Merkez Muhasebeciliği veznesine teslim edilerek alınacak rcakbuz, 
la birlikte Komisyona müracaat olunacaktır. 

6 - Şartnamenin Levazım Müdiirlüğiinde ve İstanbııl'da :;)olma• 
bah~e'de Maliye Vekfileti Evrakı matbua ambarında göriilcbilir. 

(144) 2~3388 

ığı · stanh 
nundan : 

7' 

o utan· 
~ 

!( cmis\=o 

. 
1 - Muhammen bedeli 18629 lira 60 kuru~ olan llfıO takım mu· 

hafaza memuru elbisesi pahalı görüldüğünden yeniden 17-8-936 pa• 
zartesi günü saat 10 da pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Şartnıımesi komisyondadır. Görület>ltfr. 
3 - İsteklilerin 1398 lirnlık teminatlarl,Yl~ komisyona gelmelc· 

ri. ( 4294) 2-3382 c 

Jaı arma Gene 
ul{ara Sat ı alma (o 

1 - Ankarada Müstal:il Jandarma Tabnrunun ihtiyacı için sa· 
tın alınacak yiyer:ek çeşit, miktarı, tahmin ıletleli ilk teminatı ı' -ıle 
günü aşağı yazıldı . 

2 - Çeşitler toptan ve ayrı ayrı ihale edfübilecektir. 
3 - Şartnamesi yalnız komisyondan verilecek olan bu yiycceo'.c:• 

lerin eksiltmesine girmek istiyenlerin aşağtda ve şartnamede ) a.:ı· 
lı vaktinde teminatları ile komisyona gelmeleri. (74) 
En az En çok. Cinsi Tahmin Teminatı Açık eksiltmesi. 
Kilo Kilo Bedeli Lr. Kr. 
3000 4000 Pirinç 800 lira 60 00 
800 1200 Zeytin yağı 801 lira 60 (3(\ 12-8-936 çar§amba 

2-3252 120 -$.O saat 15 

• • 
Yozgatta rekzedilecek şehitler anıtı projcsı ve keşfi aşagıdakl 

şartlar dahilinde müsabakaya konmuştur • 
1 - Mermer kaidesi ve tunçtan heykeli ile beraber inşa bedeli 

(10,000) lirayı geçmemelidir. • 
2 - Projeler 10/8/936 gününe kadar Yozgat Valiliğine gi..inde, 

rilmiş olmalıdır. 
1 

3 - Seçim Bayındırlık Bakanlığınca sc,&ilecek bir h yet tara 
fından yapılacaktır. 

4 - Birinciye 150, ikinciye 100 lira .. ·erH~cek ve uıojeler s tıı' 
alınmrs olacaktır. <21) Z-3~ ~1 
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9,15 BU AKŞAM 9,15 

Kedi. ve Keman · 
Jeanette Macdonald - Ram.on Novarn 

ı Kısmen renkli,_ operet 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALET! 
\\TIN ALMA KOMiSYONU lLANLARj 

Gedikli Erbaş Ha~ır~ .... m, .. mekteblerinı 

talebe ahn1yor 
l - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama mekteplen· 

nin -ihzari 11n1flarrna 3 smrflr ve gedikli orta kısmın 6. srmflarına 
da 5 sınıflı köy ilk mektep mezunları alınacaktır. 

2 - Bu mektepler yatıh ve parasızdır. Mektebe giriş '3rtları as
kerlik 9ube başkanlığından öğrenilebilir. 

3 - Yukarda vaulr •artları taşıyan ve gedikli Erbaş olmağa is· 
tekli olan köylü çocuklarının en geç 20 eylôl 936 tarihine kadar 
mensup oldukları askerlik şubelerine müracaat etmiş ve evrakını 
tamamlamış olmaları lazımdır. ( 167) 2-3349 

BtLf T 
1 - Harp okulu için beher tanesine biçilen ederi 58 lira olan 

550 tane gardrop kapalı zaTfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesini 160 kuruşa almak ve örnegini görmek isti-

yenler her gün Ko. na uğramaları. 
3 - İhalesi 14/ağustos/936 cuma günü :>at 11 dedir. 
4 - İlk t~minat 2392 lira 50 kuruştur. 
·5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde vazıh belgelerle kanuni teminat\cmnr havi teklif mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M.M.V. satın aJma 
Ko.na vermeleri. (164) 2-3325 

BİLİT 
2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddesinin A fıkrasına göre vekalet 

ihtiyacı kin ?500 kilo ben~in ve 250 kilo B. B. vağı ve 25 tof) ozalit 
ile iki tane dolma tirlink pazarlıkla ayrı avrc alınacaktır. Pazarlı~a 
girmek istivenlerin 6-8·936 perşembe günü saat 10 dı\ M. M. V. Sa. 
Al. Ko. nı\ e:elmeleri. (269) 2-3183 

1. ANKARA BELEDiYE REISLIGI iLANLARI 1 
1 - Yenişehirde 1073 üncü adada 1 parselinde 169 metre murab-

baı ada fazlası on beş gtin müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
l - Muhammen bedeli (845) liradır. 
3 - Muvakkat teminat 63 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı i~eri kalemi· 

ne ve istekliierin de 21 - ağustos • 936 cuma günü saat on bucukta 
belediye encümenine müracaatları. (229) 2-3409 

İLAN 
1. - Yeni halde 32 numaralı dükkan bir sene müddetle yeniden 

artırmaya çıkarılmıştır. 

2. - Muhammen kirası (816) Lir:ıdır. 
3. - Muvakkat teminatı (61,20) liradır. 
4. - Şartnamesini görmek isteyenler her gün Yan işleri Kalemine 

ve isteklilE"rinde 7-8-1936 Cuma günü saat 10 S da Belediye encü-
menine müracaatları. (66) (2-3210) 

İLAN 
1 - Yenisehirde 103!1 numaralı adana 2 parselinde Veli ve Vehbi 

arsalarite şu.yulanan 359 metre murabbaı yer on beş gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli (2513) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (188,47) liradır. 
4- Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 18/ağustos/936 salı günü saat on bur-ukta 
Belediye Encümenine müracaatları. (233) 2-3413 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1173 üncil adada 6 parselinde 29,50 metre mu • 

rabbar ada fazlası on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuş• 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 147,5 liradır. 
3 - Muvakkat temimıtı (11) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtivenler her gtin yazı işleri kalemi· 

ne ve istekiilerin de 18 ağustos 936 salı günü saat on buçukta Bele· 
diye Encümenine müracaatları. (230) 2-3410 

İLAN 
l - Samanpazarında Belediyeye ait dükkanların güneşlikleri on 

beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (276) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (21) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler her gün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 7 ağustos 936 cuma günü raat on 
buçukta Belediye encümenine müracaatları. (67) 2-3211 

İLAN 
1- Yenişehirde 1162 inci adada 21 parselinde 32 metre murabbaı 

ada fazlası on beş gtin ..müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli (192) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (14) liradır. 
4- Şartnamesini gönnek isteyenler hergün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 21 /ağustos/936 cuma günü saat on buçukta Be-
lediye Encümenine müracaatları. (232) 2-3412 

İLAN 
1 - Belediye zabıtasrnca yakalanan ve anbarımıza teshm edilen 

on bir kalem eşya ile 5 adet bisiklet ve hayvan pa11sıyon11nun 7 J..a. 
lem hurda eşyası ile sıhat işlerine ait 3 adet boş var\' açık artırma 
ile satılacaktır. 

2 - İsteklilerin 7.8.;136 cum· günü saat onda t r ta iye arkasındaki 
levazım ımbarına gelmeleri. 

3 - Heyeti urr.uır.iyuini. mL1hammen bedeıi ( 79,7C), M. teminat 
( S,98) liradır. (88) ~ - -3il 9 

Bir inşaat Mühendi8i 
Alınacaktır 

Askeri Fahril{alaı· Umum 
~lüdürlüğünf:~ıı : 

Yüksek M'iinıondi.i mektebinden diplomalr ve asgari be~ St.nt: in
,aat işlerinde çalışmış vt: askerli i{ini yapmış bir inşaat mühendisine 
ihtiyaç vard ır . Talip olan~arın eller!ııde mevcut vesaik ile birlikte 
Umum Müdürlü: e müracaatları. (146) 2-3J90 

t\ktif 
(:ümburiyet Merktz Banl{asının 

1 Ağustos 1936 Vaziyeti Par-ıif 

Kasa: 
Altın safı kilogram 17.079,774 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kilogram 4.398,244 
Altına tahvili kabil serbest 
döviıler · 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfika11 h..,.,.;ne tara
fmdan vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine l>onolan· 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 

Deruhte edilen evrakı 
naktiye karşılığı esham 

A - ve tahvilat (itibari 
ktvmetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz ii zerine 
Tahvilat üzedne 

Hissed;ı .. lnr: 

Muhtefü: 

LiRA 
24.024.068,Sl 
8.398,369.~ 
l.132.325,70 - .. -· -

1.994.200,92 

6.186..+82,30 

22 ı.ı 39,55 

9.233.292. 71 

158./48. 563,-

12.064.61 l,

ı-~.672.50-0,
l 2.335.462,84 

34.085.993,05 
4.173.234,18 

74.209,40 
16.685.387,13 

Yekun 

L RA 

3l.554.7 63.21 

1.994 200,92 

15.640.914,56 

146.683.952,-

15.007 .962,84 

38.259.227,23 

16. 7 59.596,53 
4.500.000,-
5.272.334,54 

277 .672.951,83 

Sennayeı 
İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar s 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
}erine tevfikan hazine tara
f mdan vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı na!rtiye 
bakiyesi 
Karşıtıtı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahbüdah: 
Altına tahvili kabil rlövhl '!r 
Diğer dövi:ı:ler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

MMhtelif: 

• 

LiRA 

158.748.563,-

12.064.611,-·---
146.683.952,-

LiRA 
15.000· 
ı.ssı. 

16.000.000,- 162.1'~1 9 

13.987.2 

4.072.105,84 

23.431.200,13 

56.947.2 

Yekun 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 5 t/2 altın üzerine avans% 41
/ 1 

Elaziz Vilayeti isl{an 
l\lüdürlüğünflen: 

ı - Göçmenler için Ela·T.iz merkezinde 42 çift göçmen evi inşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Beher çift evin bedeli ( 1081) lira (30) kuruş olup 42 çift 
evin mecmuu bedeli (45414) lira 60 kuruştan ibarettir. 

Muvakkat teminatı (3'106) lira 9 kuru!!tu-.;. 
3 - Bu işe aid evrak şunlar 
Keşif cetveli 
Şartname 
Resim ve proje 
İstiyenler bu evrakları kanuni bedeli mukabilinde Eliziz İskan 

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

beşte Elaziz İskan Dairesinde yapılacaktır. 
5 - Teklif mektupları dördüncü maddede yazılı saatten bir saa

te kadar Elaziz İskan Müdürlüğüne verilecektir. Posta ile gönde· 
rilecek mektupların yi!1e mezkur saate kadılr g~ 1miş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

6 - Talip olanların ve daha fazla izahat almak istiyenlerin mez
kOr gün ve saatin hitamına kadar "Elaziz İskan Dairesine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (194) 2-3360 

V aliıflar Umum 
.... 

Müdürlüğünd~n : 
İkinci 'vakıf apartımanın 2/ 6 dairesinin keşfi 876 lira 20 kuruş

tur. Emniyet müfettişliğinin bulunduğu binanın keşfi de 927 lira 
14 kuruş.tur. Bunlar pazarlıkla tamir ettirilecektir. İsteklilerin 
5·8-936 çarşamba günü vakıflar inşaat müdürlüğüne müracaatları. 

. (255) 2-3481 

1.-.em11•,..,•11m1M"aıızaau:s•••ı 

Resmi ilanlar : 
Türk Limited Şirketi ı 

Anl{ara 
l\ılümessilliği 

~ Resmi ilanlar Türk 
~ L. · 1 ~ · 1· • 1 ~ ınute' .:ıırıu.•tuu en : 
~ Şirketi~izin Ankara Mü-

messilliğine Bilal Akba tayin ~ 
olunmuştur. Ankara'da Deva- ~~ 
irden para ahzü kabzı. Şirket ~ 

.. k d ~ 
namına temas ve muza ere e ~ 
bulunmak salahiyeti yalnız ~ 
mumaileyhe tevdi edilmiştir. ~ 
Keyfiyet bil'umum Resmi De- ~ 
vairin nazarı dikkatine vaz· 
olunur. 2-3466 

Satılıli Ev 

Kiralık Hane 
İsmetpaşa uzun yol No: 108 

müracaat Telefon 2547 
2-3414 

ZAYİ MÜHÜR 

Tatbik mühürümü kaybettim 
yenisini yaptıracağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

2-3489 Hasan oğlu Ali 

YENIŞEHIRDE 

Kiralık Daire 

Aranıyor 

Yenişehirde bütün konforu 
havi dört ve yahut beş odalı 
(mtimlCün olursa) kaloriferli bir 
daire ve yahut müstakil bahçeli 
bir ev aranmaktadır. 

Maden Tetkik arama enstitü-
sü sekreteri Bay Hamdiye 
müracaat. 2-3464 

1 D. D. YOLLARJ VE LlMANLARJ UMUM 
MODURLOCiü S. A. KOMiSYONU lLANLARI: 

İLAN 

Muhammen bedeli 9975 lira olan 610 tonu safi meşe, 720 t 
çam gürgen meşe veya bunların mahlCıtu olmak üzere cem'an 1 
ton odun 19-8-1936 çarşamba günü saat 15,15 de kapalı zarf u 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iş.e girmek istiyenlerin 748,13 lirlık muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alı • 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,15 e kadar Komisyon Re• 
ğine vermeleri lazrmdrr. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, fi 

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehirde mağaza 
liğinden, Adapazarında İstasyon Şefliğinden, Balıkesirde İıle 
Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (245) 2-3448 

İLAN 

. Muhammen bedeli 6920 lira olan 400 ton yerli kok kömürU ı, 
936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankat• 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 519 liralık muvakkat teminat ile 
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/936 C. 3297 N 
nüshasında intişar etmiıı olan talimatname dairesinde almmıt 
silta ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reis 
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ,.

11 (210) 2~34UoJ 

t LAN 
Muhammen oedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i Portıand 

mentosu 21/8/936 cuma günü saat 16,15 de kapalı zarf usulU 
Ankara'da İdare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 222750 liralık muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmt gazetenin 7 /S/936 C. 
No.lu nüshasında inti§ar etmi' olan talimatname dairesinde 
mı' vesika ve tekliflerini ayni gün saat 15,15 e kadar K 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznele of 
satılmaktadır. (209) 2-34 

A nk~ara Nümune Hastanesi 
BaştabibliğindeJl 

28 Tenunuz 936 tarihinde eksiltme yapılacağı ilan edile~ ~ 
metre sargılık amerikan bezin taliplerin verdikleri fiat haddi 
göı-tilmediğinden 8 ağustos 936 tarihine kadar 10 gün daha t;

0 
1/1>. 

edilmiştir. Talip olanlar 8 Ağustos 936 cumartesi günü saat 
hastanede miiteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

(222) 2-3479 ~ 

Val{ıflar Umum 
l\iüdürlüğünde! 

Hamamönünde 152/ 1 ve 2 numaralı binanın keşfi 214 Ura~ 
ruştur. Pazarlıkla tamir ettirilecektir. İsteklilerin S-8-936 Ç~48f 
günü vakıflar inşaat müdürlüğüne müracaatları. (254) ~ 

Mamakda Kimyahane cadde
sinde Bayan Ferihaya ait iki 
dönüm bahçe ile tatlr suyu bu
lunan ev ıatılıktır. Mamakda 
Şükrü Toruna müracaat. 

YENI SiNEMA 
2-3491 

İmtiyaz aahiöi ve Başmu· 
hdrriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdaıe 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çank1Tı caddesı civarmda 
Ulus Basrmevinde basılmışt1r. 

BUGÜN BU GECE 

KULÜP ıinemaunın kapalı olması dolayııiyle iki büyük film birden 

I . - Küçük Anne 
FRANSIZKA GAAL 

11 - Kaçakçılar Peşinde 

DİKKAT : iki film münasebetiyle geceleri 8. 


