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Hava tehlil{esine lcarşı iSPANYOL tSY ANININ SON DURUMU 

iç işleri Bakanlığı hava saldı
rımlanna karşı, yeni yapılac~ 
ehemiyetli binaların gizlenınesı, 
sığınaklar in~ası ve büyük yangın
lara karşı tedbirler alınm~sı .hak
kında yeni bir kanun projesı ha-
zırlamıştır. 

Bundan sonra yapılacak dev
let binaları fabrikalar ve bunlara 
b 

, . 
enzer büyük binaların ınşas_m-

dan önce bunların hayati ehemıye
ti haiz olup olmadıkları te~ik e: 
dilecek ve bu derece ebemıyetlı 
görüldükleri takdirde havadan tah
rip baknnmdan yerleri, gizleme ve 
müdafaa keyfiyetleri göz ön~ne a
lınacaktır. Eğer bu türlü bınalar 
şehirler civarında inşa ediliyor
sa şehirden ne kadar uzakta yapıl· 
malan laznngeldiği alakadar ına
kamlardan sorulacaktır. Kanun p· 
l'ojesinin mucip sebebler layiha
sında deniliyor ki: "Gelecek harb
lerde bilhassa tahrib bombaları ta
şıyan büyük hava kuvvetleri mu
kabil tarafın hayati ehemiyeti ha
iz yerlerine tevcih edilecek ve bu
rala.nm tahrib ve imha etmeye ça
lısacaktır. Mühim devlet binaları, 
siİah ve mühimmat f abrikalan, 
erzak ve cephane silo ve depoları 
mühim garlar ve emsali yerler ha
vaya karşı büyük hedefler teşkil 
ettikleri takdirde, yerden müda
faa edilmiş olsalar dahi gene ha
vadan bombardıman edilmekten 
~rtulamazlar. 

Bunun içindir ki, bir çok mem
~ketlerde, ev~elden yanyana ya
pılmış olan böyle mühim binaları 
dağıtmak, ve yeni yapılanları da 
mümkün mertebe biribirinden u
zak yerlerde inta etmek ve ınünfe· 
rid binalar halinde yapmak usul 
i_ttihaz edilmi,tir. 

Memleketimizde rejimin parlak 
ve şükrana layik eserlerinden olan 
genç ve muvaff akiyetli ~ndüstri
mizi ve mühim devlet bınalarını 
kunna devrinde olduğumuz şu sı
ralarda milyonlara malolan bu bi
naları ha va dan kolayca görünecek 
ve bilyiik hedef teşkil edecek tarz
da yan yana sokmıyarak, münfe
rid tekilde ve münasib yerlerde 
yaP1Dak doğru ve mühim bir key
fiyettir. Bu binalarrn inşasında 
gö:ı önünden uzaklaştırılmaması 
laznngelen esas, tahrib bombala-

f8viçre mektupları: 20 

İsviçre parlak 
rakamlarla 

Zurih: 26 temmuz 1936 

lsviçrede 1934 yılında, 13 7 5 i al
manca 470 i Fransızca, 45 i İtalyanca 
7 5 i diğec Jiııanlarda olmak iizere 1965 
illin ve sanat kitabı basılmıştır. 1934 da
ha cvvdki ve daha sonraki yılların va

satisi de tclakki edilebilir. 

İsviçre ilk ve orta mekteblerinde 

hoca kadrosu 5656 sı kadın olmak üze
re 21106, talebe mevcudu, 286259 u kız 
olmak ü zere 5524'.;5 dir. 

Mühendis, ticare t ilh. gibi yüksek 
ihtisas m ckteblerinden başka İsviçrede, 
ev, kadm ve kaclmhk terbiyesine aid 
\!3, marangozluk. demircilik, oymacılık 
ilh. gibi küçük sanat mctkeblerinden 
!>aşka da 32 ziraat (bunl.ırın 23 : k s 
ziraat mckt ebiclir) 9 siitçülük, 3 saat
~ilik iki t ayyare (biri hususidir) m ek 
tehi ve biri Basekle ötekiler sıras'yle 
Zür.ih, R rn, Geneve, Lausanoe Fri
bourg, Ncuch5.tel'de olmak ·zere yedi 
Üniver ite var ır. Üniversitelerin orofe· 
sör kadrosu, ı ı ı i ecnebi olmak Ü7 ere 
729 prof ör, gene 60 ı ecnebi olmak ü
zere 505 clo cn<.i v lektör talebe mev
cuclu d 2 lj sı krz c k k er. rbi ol-

01 dir. Ayrıı-a 2252 ka 
V v r r 

İs\ "çrc le t l"H ihı"c; serm1ycl ri 
(Sonu 2. ıncı s· y!a<l;;ı.) 

rınm tesirile hep birden harab ol
ınıyacak kadar biribirinden uzak· 
ta yapınaktır. 

Belediyelerin zehirli gazlara 
karşı şehir ve kasabalarda umumi 
gaz sığınakları yaptırmalarına 
karşılık olmak üzere bütün bele
diye ve hususi idare varidat büd
celeri tutarı üzerinden her sene 
yüzde bireri lç İşleri Bakanlığı em
rinde olarak Belediyeler Bankası
na yatmlacakbr; ve _sığın~.klar 
İç İşleri Bakanlığının çızecegı ŞC· 
kil ve plan dairesinde yaptırıla-
caktır. 

Gelecek harplarda, şehir ve ka
sabalar gibi geniş sahaları kaplı
yan ve düşman tarafından tahribi 
arzu edilen yerleri, tahrib bomba
ları istimal suretiyle imha etmc:k 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Somassierra geçidinde kanlı muharebeler ve 

Cebelüttarık yanında tayyare çarpışmalaı·ı oldu 

Doyçland 
Hükümetin 

gemisi ispanyol sularına neden geldi? . 
tebliğine göı·e asilerin vaziyeti ümidsizdir 

Paris, 5 (A.A.) - Siyasi müşahid
lcr, ihtilalin başlangıcındanberi İspan
yacla mevcud olan vaziyeti hülasa ede· 

rek diyorlar ki: 
"Asiler, Madrid'i ele geçirmeğe mu

vaffak olamamışlardır. Buna mukabil, bil· 

gkümet kuvvetleri de Saragossu alama

dılar. 

Asiler, İspanyol Fas'ının tamamına, 

' 
• 

Boğazlar anlaşması dolayısile 

15 ağusto~tan itibaren tatbik ~di.lecek 
ıükümleri devletlere bildı.rdık 
Bulgaristan yeni anlaşmayı tasdik etti 

Çarpışmalarda öle11ler ve üç a:>i general 
Ankara, 5 (A.A.) -
20 temmuz 1936 tarihli Montrö mu· 

kavelenamesinde tasrih edilen Boğaz • 
lar rejiminin mezkur anlaşmaya bağlı 

protokolda derpiş edildiği veçhi1e mu· 

vakkaten kaydiyle 15 ağustostan itiba-

ren tatbik edileceji;ine ve buna müte
dair tanzim olunan hükümlere dair 
Türkiye nezdindeki bütün yabancı 

memleketlere. Hariciye vekaleti ta ra
fından bir nota verildiği haber almmrş
tır. 

Sofya, 5 (A A.) - BuJgar hüküme· 
ti, Montröde imza edilmiş olan bo ~az
Iar mukavelesini tasdik etmiştir. 

Dış Bal"aıılığın 
tehi iği 

Ankara, 5 (A.A.) - Hariciye veka
letinden tebliğ edilmi~tir. 

Türkiye cumuriyeti hükümeti boğaz-

Nafıa Vekilim iz 
Diin bir teftiş tıe tetkik 

t4eyaluıtine çıktılar 

Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya 

maiyetlerinde vekalet müsteşarı B. A· 

rif; demriyollar inşaat reisi B. Razi; 

demiryollar i~lttme umum müdürü B. 
Ali Rrza, umum müdür muavini B. Ce
mal Hidayet; hususi kalem müdüıü B. 

Ne jad, hareke t m~cliiı muavini B Cc 
mal olmak ii ere diı n ..ab ıh LO.O~ t re 
ile S va a m .. tevcccih ... n şehrin izden 

ayrılmışladır. 

B. Çetink yel bu seyahat inde yapıl 

makta ol"n Sıvas • E ıurum Jemir} olu 
ile Malatya ilt ' ak lı atlarrnm inşa, tını 

Jar rejimi hakkmda Montreux'de 20 
temmuz 1936 tarihinde imza edilen mu
kavelenameye merbut protokol'a tevfi· 
kan 15 ağustos 1936 tarihinden itibaren 
mezkfır mukavelenamede tasrih ~ilen 
rejimi muvakkaten tatbik edeceğinden 

boğazlar umumi tabiri altında ifade eui-
(Soııu 5.inci sayfada) 

y a 

Malaga mmta1ias1 müstesna olmak üze
re Endülüs'ün büyük bir ktsmma ve ce· 
nubi Sevil'e hakim bulunmaktadırlar. 

Hükümct kuvvetleri, Estramadure, 
Kastile, Murcia Valencia, Aragon ve 
Katalonya'ya hakimdirler. 

· Asiler Galicie ve Pleon'da daha ziya-

osu dağıt ldı 

de kuvvetlidirler. Ve oı .. tdrda c:1:1ıc.ı Cas
tille'de Valladolid ve Segovie'yi ellerin
de bulundurmaktadırlar ve Burgos'da 
Navarre'de muvakkat bir hükümet vü
cuda getirmişlerdir. İrun ve Saint Se
bastien'e karşı taarruz için gereken kuv 
vetleri Navarre'den sevketmişlerdir. Sa· 
ragosse asilerin müstahkem mevkileri· 
dir. 

Asilerin İspanyada üç deniz 
harekeleri vardır: 

i.issül· 

örfi idare ilan edildi Hükümet 
tedbirler alıyor 

İluelva, Kadiks. Elcczire 
IIükümet kuvvetleri, diğer bütün Ji. 

manları ellerinde bulundurmakta ve do
nanmanın büyük kısmına malik bulun· 
maktadırlar ki bu da asilerin Fas'dak: 
kuvvetlerinin hava yolundan başka bir 
yolla İspanya'ya nakledilmelerine mani 
olmaktadrr. 

Atina, 5 (A .A.) - Muhafazakarlar. 
işçiler federasyonu, sol federasyonlar 
tarafından hazırlanan ve bugün gece 
yansından itibaren başlıyacak olan 24 

saatlik umumi greve iştirak etmemek 
hususunda azalarına emir vermiştir. 

Muhafazakar işçinin kanatine göre, as
gari yevmiyeyi tesbit eden ve mecburi 
hakemlik usulünü koyan kanun, işçi sı
nıfının büyük ba~arılarından birini te§
kil etmekte, ve hükümet, bu kanunu 
tatbik ile ,işçilerin başlıca dileğini ye
rine getirmektedir. 

Bu kanunu protesto edenler, şimdi
ye kadar onu istiyenlerdir. Bu hareket· 

Jeri ile bu "ahISlar, işçilerin menfaat• 
leri için çalrşmadrklannı, ve memleket 
içinde kargaşalık çıkarmaktan baııka 
hir m::ı kc;:ıt t·ılrih t-tmek istemediklerini 

bit n, devarn etmekte olan ve herhangi 
bir vası ta i le gidilip gör ülmesi müm
ktin ol n btitün yapılacak kısımlarını 

va ı dan tetkik ve tefti. edecekti r . 
Bakanımız bu teftişle rinde n sonra 

Sam ıı na gidecek ve burada • ıı işleri1c 
me gul olacaktı r 

ispat etmektedirler. 

Grev hareketinin muvaffakiyetsizli
ğe u~rıyacağı tahmin olunmaktadxr. 

* * ... 
Atina, 5 (A.A.) - Hükümet, komü

nistler tarafından organize edilmiş o

lup memleketi kana boyaması ihtimali 
oJan geniş bir hareket karşısında bulu
nulduğundan, kıralm tam muvafakati 
ile memleket içinde örfi idare ilan et
miştir. Bu haber, kamoy tarafından bil
yük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 
Her tarafta sükun vardır. Parlamento 
feshedilmiştir. Seçimlerin hangi tarih
te yaprlacağr henüz beJli değildir. 

Asiler, ilk planlarım değiştirmişler· 
dir. ~.imdi şimaldeki Mola ordusu ile 
cenubtaki Lano ordusu arasında teması 
temin etmeğe uğraşmaktadırlar, bu te· 
mas gerçekleştiği takdirde Castille, şi· 

maiden ve cenubtan ve garbden çevril· 
miş olacaktır. General Mola'nın haliha· 
zxrda cenub ordusunun hazır olmasını 
beklemekle iktifa etmekte n son hare
ketlere geçmek için kendisine iyi bir 
mevzi temine çalışmakta olduğu zanne
dilmektedir. Bu sebebten dolayı Somosİ· 

(Sorıu J. üncü sayfada) 

Olimpiyadların beşinci günü 

1 aıjustosta olimpiyacllar açılmadan Lungorsteıı mcydamrıda topla nmı~ 
olan 2.5.000 Il itlcrci genç - Yazısı s. iııci w 1.11 ! .ı , 
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Geçen mayıs ayında, bu sütun
larda, Avrupa politikasının esas hat
larını iznh ederken, bunu eski ··kuv
vetler muvazenesi" ile yeni ··rejim
ler muvazenesi" bakımından yapmış
tık. 

"Kuvvetler muvazenesi" dünya 
diplomasisinin ötedenberi alışmış ol
duğu bir formüldür. Fakat .. rejimler 
muvazenesi" yepyeni bir şeydir. Bu
nu bize harbsonrasmm fikir cereyan
ları ve bu cereyanların her tarafta 
kendi devletlerini meydana getirmiş 
:>lmaları hediye etmiştir. 

Daha mayıs ayında, Ank<:.ra'da 
birçok arkadaşlar üzerinde nazari 
bir hakikat tesiri yapan bizim o iddi
amız, bugiin artık ameliyat sahasın
da da miieyyedelerini bulmuştur. Ve 
bütiin Avrupa merkezleri, Londra, 
Paris, Moskova, Roma ve Berlin, 
bugün lspanya'da cereyan etmekte 
olan kanlı boğuşmaların yalnız ls
panya' yı değil bütün Avrupayı ala
kadar etmekte olduklarını sarahaten 
kabul etmektedriler. 

ispanya' da, halk hükiimeti ile fa. 
şist kıyamcılar arasında affetmez bir 
mücadele başlamıştır. Bütün demok
rat memleketler, kıyamın faşist dev
letlerin yardımiyle meydana geldiği 
iddiasındadır. Arzulan ve sempatile
ri, Madrid hükümeti tarafındadır. 
Buna mukabil, bütün faşist ve para· 
faşist memleketler, İspanyol hükü
metinin Paris'ten yahut Moskova'
dan yardım gördi.iğü iddiasındadır. 
Bunların da arzulan ve sempatileri 
kıvamcılar ile beraberdir. 

{svi{re mektupları: 20 

İsviçre parlak 
(Başı 1. inci sayfada) 

8.652.722.000 frank olan, 16944 anonim 
§irket ve 10308 i zirai olmak üzere, 
ı2170 kooperatif vardır. Bunlardan 
870 istihlak kooperatifinin kayıdlı az1-
sı, 397.142 bir senelik satışları da 
279.538.000 frankdır. İsviçre koopera
tifçiliği İsviçre istihsal ve inşasının ve 
isviçrelilik tesanüdünün en büyük yar
dımcısıdır. Peynircilerin 2866, sütçü
lerin 1436, su, makine, gaz, elektrik 
,evziatmdan ve işletilmesinden müşterek 
istifade edenlerin 1197 ve bütün İsviç
relilerin 262 yapı kooperatifleri vardır. 

İsviçrede sudan 1.885.100 kilovatlık 
enerji istihsal edilmektedir. Ve bu işe 
yatırılan sermaye 893,000,000 İsviçre 
frangıdır. (1) 

.-. 
İsviçrede kadın erkeğin yardımcısı 

ve çalısına arkadaşıdır. Köyde, şehirde, 
hususi resmi teşekküllerde, çalışan ka
dınların sayısı baska memleketlerle mu
kayese edilemiyecek kadar çoktur. 1s
viçrede başlı başına iş gören, 428650 
kişinin 89028 i, şef olarak iş idare eden 
44902 kişinin 4130 u, memur olarak ça
lışan 264341 kişinin 103115 i amele ve 
'Çırak olarak çalışan ll04733 :Kişinin de 
415,309 u kadındır. 

İsviçreli kadının, kocasına, babasına 
veya çocuğuna yardımcı olarak, bu yük
sek nisbetlerle işe karışması, İsviçredc 
yaşama seviyesini yükseltmis, ailenin 
rahat ve anlayışlı geçimini kolaylaştır· 
mıştır. Para kazanmasını ve para ka- . 
zanmanın g'Jçlüklerini biten İsviçreli 

kadın, lüks yapmıyor, lüks yaşamak i
çin para harcamıyor, en zengini bile 
trende birinci mevkie binmiyor. Eşya 

çantası etinde veya sırtında ~ nerede 
?aha rahat olursa • büyük şehir sokak
larında. dağlarda durmadan dolaşıyor. 
İsviçrede şık geyinmek yabancılık vas· 
f ı bir nevi iptidailiktir. 

.-. 
1934 yılında İsviçrenin posta gdi

ri (saf olarak) 11,900,000 telefon radyo 

ve telgraftan 1,700,000 İsviçre frangı· 

dır. Aynı yıl içinde, İsviçre postaları

na, yalnız 33,5 milyonu harici olmak ü
zere, 264,8 milyon mektup, gene 11,7 
milyon harici olmak üzere, 35,5 milyon 
kart daha mühim olarak da, 66,4 muyonu 
harici olmak üzere, 643,0 milyon mat
bua verilmiştir. 

1934 yılında İsviçre trenleri 407 
milyon 422 bin yolcu (158,904,000 ü 
t ransit) 21,603,000 ton eşya taşımışlar-

(1) Bir İsviçre franğı 41 - 42 kuruş 
sa..-:. cı,.aA":Jri.:rr 

Ve her tarafta, ispanya hadiseİe
rinin milletlerarası bir kargaşalığa 
yol açmasından korkulmaktadır. 

Avrupa tarihinde, iki ayrı görü~ 
ve inanın, ayru zamanda olarak hari
ci ve dahili harb1ara yol açtığı görül
memiş değildir. 30 sene muharebesi, 
katolikler ile protestanlar arasında 
bir dahili harb, katolik devletlerin ko
alisyonu ile protestan devletlerin ko
alisyonu arasında da bir harici harb 
idi. 

Avrupada bugün liberalizm, sos
yalizm, ve faşizm, kah yanyana kah 
karşıkarşıyadır. Ve liberali7.tll, arada
ki rakkas vazifesini görmektediı. Bu 
üç kelimenin arkasmda artık, fikir
ler değil, koskocaman devletler dur
maktadır. Her üç cereyanın kitabla
n, radyolan kısaca propagandaları 
olduğu gibi milisleri, orduları, diplo
masileri, kısaca silahlı kuvvetleri var
dır. 
Görünüş odur ki, ispanyada pat

lak veren hadise, bir büyük boğuş
manın belki de yalnız başlangıcıdır 
ve huna içerden ve dr ardan katılan 
kuvvetler, bunu işaret etmektedir. 
Avnıpanm "mezheb muharebeleri" 
gibi bir dt>vreve girmekte olduğu 
muhtemeldir. lspnnya hadiselerini, 
i1er1ki yazıJ;-ımnızda, bu bakımdan 
tahlil edeceğiz. 

Burhan BELGE 

ULUS: Bugünkü sayımIZin "ya
bancı gazetelerde okuduklarımız" 
sütununda lspanvol hadiselerine aid 
ve Belge'nin dediklerini teyid edici 
birçok yazılar ve tahliller vardır. 

rakamlarla 
dır. İmtiyazlı otobüslerle yapılan yol
cu nakliyatı, 3,240,713 kişi, eşya nakli
yatı 40,554 tondur. Şehirlerde, 244 ki
lometre üzerinde, gene otobüslerin ta
şıdıkları 20,091,593 yolcu tabii bu ra
kama dahil değiJdir. 

İsviçrenin 13 büyük gölünde çalı
gan 101 vapur, 1934 yılında tam 5,826 000 

yolcu taşımışlardır. 

İsviçrenin nüfusunun, 4,143,000 kişi 
ve İsviçre toprağının 41295 kilometre 
murabbaı olduğunu hatırlarsanız, bütün 
bu rakamların ifade ettikleri yüksek 
hayat seviyesini daha iyi anlarsınız. 

.-. 
1914, 1919, 1929 yıllariyle mukayese 

edilemiyecek kadar düşük olmasına rağ
men, İsviçrenin bir yıllık ithııHitından 
nüfus başına düşen, 346 ihracatında nü
fus başına düşen de 204 İsviçre fran
gıdır. 

İsviçrenin 1933-34 büdce geliri, 
436,300,000 masrafı 477,800,ıJOO, açığı 

41,500,000 İsviçre frangıdır. 

.-. 
İsviçre zirai istihsali, en yükseği 

431,7 milyonla süt olmak üzere 1228 8 
milyon İsviçre frangıdır. (Bu raka:n 
1931 e aiddir ve tahminidir. 1933 istih
sali ziraisi 1219,8 milyon franktır) İs
viçre köylerinde, beheri yılda vasati o
larak, 3051 kilo süt veren 919,828 inek, 
gene beheri vasati olarak 400 kilo süt 
veren 16,000 keçi vardır. İsviçre fab
rikalarr, en düşük yıl olan 1934 de, 692,5 
milyon franklık ihracat yapmırlardır. 

Ne<-et Halil ATAY 

l(ültür Bakanıınız 
Eski~elıirde çavuş _ öğretmen 

kursunu l<•fti~tcn döndii 

Ordudan kanunui müddetlerini dol
durup terhis edilmiş olan çavuşların 

memleketlerine gitmeden evel köy öğ
retmeni olarak yetiştirip köylülerimi
zin kültür hayatında kalkınmalarını 

daha çabuk ve kısa yoldan temin etmek 
üzere Eskişehirde bir kurs açılmıştı. 

Maarif ve Ziraat vekaletleri tarafından 
müştereken idare edilmekte olan ça
vuş • öğretmen kursu faaliyetini yakın
dan tetkik etmek ve icab eden dirt-k· 
tifleri vermek üzere Eskişehire giden 
Maarif vekili B. Saffet Arıkanla bera
berinde bulunan maarif müsteşarı B. 
Rıdvan Nafiz Etgüer, ilk tedrisat u
mum müdürü B. Hakkı Tonguç ve zi· 
raat umum müdürü B. Abidin Ege tlün 
şehrimize dönmiislerdir. 

ULUS 

Bu yıl mahsul çol{ 
iyi olacal{ 

. 
Ziraat vekaletine vilayetler zira4t 

lNONU KAM N 
Türk Hava Kurumu Baskanı ve _, 

müsteşarile Bayan Sabiha ~iiii~çe 
kampı gezdiler 

müdürlüklerinden gelen haberlere gö
re, memleketimizin mahsul vaziyeti 
normaldir. Bazı yerlerde ve bu arada 
bilhassa merkezi Anadoluda normalin 
de üstündedir. Temmuz içindeki yağı~ 
tevziatına göre memleketin mahsul va· 
ziyeti büyük zarar görmüş sayılmamak-

... ~.;;.:;;J.i;lı;;:;..- Alınan neticeler takdirle karşılandı 

tadır. Tamtersi yağmurun yazlıklara 

faydalı olduğu yerler çoktur. Bazı yer
lere düşen dolunun yaptığı zarar, umu
mi vaziyet üzerinde bir tesir göstere
cek mahiyette değildir. 

Ormanlarımız' 

Yangınlara karşı tedbirler 
alındı 

Ormanların haritaları ynp ftyor 

Memleketimizin tabii servetlerinden 
olrın, güzel manzaralı, sıhat kaynakııırı 
ormanlarımızın yaz mevsiminde kur,1k- .. 
tık dolayısile herhangi bir dikkatsizlik "'""'"' ........ _.....'---~---~~·----·· lnönü kampına giden heyet 
yüzünden ateş alıp hektarlarca onna· 
nın heder olmaması için geçen senele
re nisbeten daha fazla olarak lazım o
lan tedbirler alınmıştır. Bugün Ziraat 
vekaletinin elinde mevcud önleyici va
sıtalar orman bekçileridir Bunların 

kabil olduğu kadar sayıları artırıl

maktadır. Bir yangın haberini çabuk u
laştırabilmeleri için telefondan azami 
istifade edilmektedir. Bunların daha 
büyük sahaları kontrol edebilmeleri i
cin yaya bir halden çıkarılıp atlı bir ha
le koymak düşünülmektedir. 

Bu yangınlar bilhassa çobanların 

dikkatsizliği, bazı harman yerlerinin 
ormanlara yakın olması, ve ihmalci av
cılar yüzünden kazaen çıkmaktadır. İ
lerde tahsisat temin edilerek bu yan
gınların genişlemesine meydan verme
den söndürülmesi için arazozlar satın 

almacaktır. 

Ormanlarımızın yalnız mevcudları

nı korumak için değil, memlekette ke
safet peyda etmeleri için de çalışıl

maktadır. Bu da gelişi güzel değil, re
jimimizin istediği bir şekilde, yani bir 
muntazam planla yapılmaktadır. 

Mevcud ormanlarımızın içlerinde o
lan boş mıntakaları ağaçlandırmak bi
rinci plandadır. Sonra çıplak araziyi 
yeşil bir hale getirmek, bu suretle de 
yağmurların sel yaparak mümbit kısmı 
götürmemesi için yeniden fidanlar dik
mek meselesi gelmektedir. 

Şimalde ve cenupta Anadoluyu kap
layan ormanlarımız demiryol inşaatının 
anamalzemesinden olan traversleri mü
kemmelen teroil\ etmektedir. Egenin 
altın sarısı üzümleri için lazım olan ku
tuluk kereste de gene kendi ormanları
mızın mahsulatındandır. 

Eskisi gibi katiyat gelişi güzel de
ğildir. Hatta son zamanlardı göçmen
lere Hizım olan keresteler bile r.1üteah
hitler vasıtasiyle bir kontrol altında 

kestirilmekte ve öylece temin edilmek
tedir. 

Ormanlarımızın mikdarını sahih o
larak bilmek de çok mühimdir. Bu se
bebden genel haritaların sıhatli olma
sı için çalışılıyor. Fakat bu haritalar 
orman işletmek bakımından kuvvetli fi. 
kirler vermediğinden bunun için ayrı
ca haritalar yapılmaktadır. Bu çeşid 
haritaları amanajman grupları yapmak
tadır. Memleketin muhtelif mıntakala
rına dağınık bir vaziyette çalıs.an bu 
gruplar beş tanedir. 

Tapu umum müdürünün 
tetkikleri 

Tapu ve Kadastro umum direktörü 
B. Cemal Tekirdağ ve Kırklareli köy
lerinde göçmenlere erazi meydana çı
karmak için bir aydanberi bu havalide 
çalıştırılmakta ve muntazam planlara 
müsteniden mesahaları yapılmakta olan 
erazide çalışan tapu tahrir heyetlerinin 
işlerini yakından görmek üzere bu~ün
lernr Trakvava ciıl!:&,.ı.-t-; .. 

İn"nü, (Hususi) - Türk Hava ku
rumu Başkanı B. Fuad Bulca, mebus B. 
Koçak, Hava müsteşarı B. Celal Alay 
kumandanı B. Zeki Doğan, Hava okulu 
kumandanı B. Yahya Razi, Yarkuman
dan B. İhsan ve kadın tayyarecimiz Bn. 
Sabiha Gökçen ile Hava Tabur ve Bö
lük kumandanlarından ve tayayrecile
rinden mürekkep 38 kişilik bir heyet 
tayyare ve otomobillerle 3.8.936 sabahı 
meydana geldiler. Heyet evvela erazi 
durumunu gördükten ve başkanımız ta
lebenin istek ve dilekleri üzerinde ken
dilerile konuştuktan sonra uçuşlara 

başlamıştır. 200 m~~l'elik mesafeler U
zerinde başlanan uçuşlar sırtlar üzerin
de yelken uçuşlarına kadar ilerleyiş de
receleri ayrı ayrı görüsülmüş ve son
ra da ııcakla yedek uçuslarr yapılmış
tır. Bu uçuşların birinde alay kuman
d~nı B. Doğan iki kişilik bir planörü
müzü idare etmiştir. Heyet beş saat de-

vam eden tet'kıkte·n sonra oğıe yeı:ne

ğini yemiş ve talebeden birinin yapuğf 
yelken uçu~unu seyretmişlerdir. Türr. 
kuşu çalışmasının kısa bir zaman içi~ 
de başardığı muvaffakiyet heyeti tefi 

kil eden havacılığımızın yüksek 9ahsi' 
yetlerinin gözlerinde takdire değer t"' 

hemiyetli bir yer almıştır. Merasirnİİ 
nihayetinde başkanımız üyelere çalıf' 
mada gördüğü intizam ve muvaffa~ 
yetten dolayı sevincini söylerken bil« 
yük Önderimiz Atatürk ve İsmet trılf' 
nünün selamlarını bildirmiştir. Tür1'" 
kuşu üyeleri bu sevinçli haber karşısııı" 
da coşarak candan sevgi ve baGlarırtıfl 
ve gösterilen yol üzerinde yüksetrııd' 
canla başla çalışacaklarının Büyük ÖO" 
dere ve Ba~bakana arz ve iblağını bar 
kanımızdan dilemişlerdir. Bundan sorı' 
ra heyetin bir kısmını hamil 6 tayy•" 
renin yükselen yaşatan arasında uçar1 
gözden uzaklaşmışlardır. 

YURDSEVER lZMIR 
Bu yıl da ordumuza sekiz tayyareli1' 

bir filo arm ağan ediyor 
İzmir, 5 (A.A.) - Halkımızın yurd

severlik ve fedakarlığı ile bu yıl da or
dumuza sekiz uçaklık bir filo armağan 
edilmektedir. 30 ağustos zafer ve tay
yare bayramında ad konma törenleri 
yapılacak olan uçaklarımız şunlardır: 

Bıırıı, Balcova, Narlıdere, İzmir işçile

ri, İzmir balıkçıları, İzmir memurları, 

Sağlı){ Bal{anlığının 

teskilatı 
' 

Sağlık bakanlığının yeni teşkilat 

kanununun tatbikatına başlanmıştır. 

Vekaletin umum müdürlükleri reislik 
unvanını almış ve bir teftiş heyeti re
isliği ihdas edilmiştir. Buna, biri An
karada, diğeri İstanbulda olmak üzere 
iki baş müfettişlik kadrosu bağlanmış
tır. 

Haber aldığımıza göre, teftiş heyeti 
reisliğine eski baş müfettiş Fuad, An-

kara başmüfettişliğine, İstanbul sağ

lık müfettişi Süleyman Enveri, İstan

bul baş müfettişliğine Dr. Bürhaned

din, İstanbul sağlık müfettişliğine ec
zacılık ve müstahzarlar şubesi şefi Dr. 
Ziya Enam'ın tayinleri kararlalitııılmı&
tır. 

Eskişehirde buğ(fav 

fiatları 
Eskişehir, 5 (A.A.) - Borsaya gün

de 15 vagon buğday ve arpa gelmek· 

tedir. Bu yıl rekoltesi geçen yıldan Uç 

misli fazladır. Buğday fiatları dört ku

rus 80 santime kadar düsmüstür. 

İzmir kadınları, İzmir bahçavanıarıı 

İzmir manifaturacıları. 

Evelce 9 uçak armağan eden tzınitt 
bu yeni uçaklarla ordumuza 17 uçaklı~ 
bir filo almış bulunuyor. HalkıınıııJI 
gösterdiği fedakarlık övutecek bir bat• 
dedir. Gelecek yıl da bu nisbette bit fi• 
lonun alınacağı ümidi kuvvetlidir. 

Eskişehir ve Amasya 
valilikleri 

Amasya valisi B. Kadri Uçuk'un ~ 
kişehire, Eskişehir valisi B. Talat öıı• 
cel'in Amasya valiliğine tayin edilınc• 
üzere oldukları haber alınmıştır.~ 

UiL KU~ESl 

"Halkevleri sizin Dü kültürunOs tıf
tündeki gedikleri kapatmanıza yardııfl 
edebilecek bir istidaddır.'' . 

''Kültürün üstündeki gedikler", ''b~t 
istidad olan Halkevleri'' keJirneletı; 
yerinde kullanılmamasına ne kıJt'l'et 

1 

birer misal I devam ediyoruz: ıı 

"Halkevleri bu ihtiyacı kar,rl1Y
11

1• 
en iyi, en mütekamil, en faydalısı 0 

t " muş ur • ı~ 

Neyin en iyi ve faydalısı? orası bt 

li değil 1 daı 
''Orada çalışabilecek yurddaşa l> 1• 

elinden tutulmadıkça, bir destek dd;. 
madıkça çalrşamıyacak olan yıır . do 
da yer vardır ve her ikisinin yerı 
aynı saygıyı görür.'' fğj· 

''Saygı gören yer ... " i!adc gu:ıel 1 

ne bir örnek daha! b. : 
''Bu başlangıcı yaptığımın seJ.>e ;,. 
''Yaptığımrn ... " değil "yapt1ld

3 
... ~1' 

b .,, e••· 
sebebi'' veya "yapışımın scbc 1 

18.zrmrlr.r.. 
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SON DAKiK11 :· 

Hükümetin aldığı tedbirlerle 
Yunanistanda durum normaldir 

Atina, 5 (A.A.) - Salı günü gece 
:Yarısı başlaması kararlı olan grevin 
birinci hareketten ziyade bir isyan baş
langm olacağı hükümetçe haber alın
'dığmdan salı günü saat 22 den itibaren 
bütün Yunanistanda örfi idare ilan e
dilmiştir. Aynı zamanda fırka ihtiras
ları yüzünden bir türlü anlaşamıyarak 
kuvvetli bir hükümet teşkil edcmiyen 
'le hükümetin memleketi idare etmek 
ve Yunanistanı karışıklıktan kurtar
nıak yolundaki icraatına durmadan 
hlani olan mebuslar meclisinin feshi i-
1an olunmuştur. Hükümetin bu karar
ları kıratın iradesine iktiran eylemiştir. 
Başbakan Metaksas resmi gazetede neş
rettiği uzun beyannamede aylardanbe· 
ri devam eden anarşik vaziyet:i Selanik
de çıkanlan kanlr hadiseleri, komünist 
tahriklerinin fakir halk ve işçiler ara
sında yaptığı tahribatı, propagandalar 

yüzünden memleketin uçurum kenarı
na getirildiği, komünist mebusların 
grevin 24 saat değil, icabında 2Z4 saat 
deva medeceğini söylemekten çekinme
diklerini izah ederek hüküınetin lara
lm yüksek yardımiyle memleketin mu
kadderatını eline aldığını ilan ve hal· 
kın memleketlerini nizami ve meşru 

hürriyeti seven bütün yunanlıların yar· 
dımını istemekte, hükümetin icraatı· 
na, devletin otoritesine aykırı hareke· 
tin amansız ve ağır mukabele göreceği· 
ni ilave eylemektedir. Sokaklarda po• 
lis ·ve sUngülU asker devriyeleri gez· 
mektedir. Her tarafta kati sük!ln var• 
dır. Hükümetin bu zecri ve hakim vazi
yeti komünistler ve anarşik unsurlara 
karşı aldığı tedbirler hiç bir mukave-

1 
met görmemiştir. Kamoy hüki.imetin 
hareketini memnuniyetle karşılamış

tır. 

harb Habeşistanda yeniden 
Gondar ''e Çana gölleri civarında 

şiddetli harblar oluyor 
Gore'yi kendilerine istinad yeri yap

mış olan habeş kuvvetleri, Ras Kassa'
mn oğlu Dejasmatek Aberia'nm ku
mandası altında Adisababa'ya karşı yap
mış oldukları taarnızlarda ehemiyetli 
mikdarda mitralyöz ve mühimmat ele 

geçirmişlerdir. 

Poı·tsaid, 5 (A.A.) - Royter ajan

.sının muhabiri, salahiyetdar bir kay

naktan almış olduğu bir habere göre 

.Habeşistan'm eski şimali garbi cephesi 

kumandam Ras İmru, altmış bin kişi

lik bir ordu vücuda getirmiştir. Ras, 

kırk bin savaşçıdan ibaret bir kuvvetin 

başında olduğu halde şark istikametin
den Dessie ve Adisababa üzerine yürü
mekte olup italyan'ların bir takım ileri 
mevzilerine hücum ve bu mevzileri tah
db Ptmiş olduğu söylenmektedir. 

İspanyada 

Portsaid, 5 (A.A.) - Royterin bil
dirdiğine göre, Tsana gölü civarında 
habeşlerle italyanlar arasmda şi:ldetli 
bir çarpışma olmaktarlrr. Gond<ır civa
rında da aynı derecede şiddetli bir çar
pışma olmuştur . 

son dakika 
General ~_,ranl\:o Ce belüttarık. lloğazını 

zorlıyacalc - Asilerin tellliği 
Paris, 5 (A.A.) - Matin gazetesi, 

Sevil merkezi tarafından -verilmiş olaI" 
bir tebliği neşretmektedir. 

Ceuta, S (A.A.) - Havas muhabiri
nin haber aldığına göre general Fran
ko Cebelüttarık boğazını zorlamağa ha
.zırlanmaktcıdır. Silah ve asker dolu üç 
vapur harekete hazır bir haldedir.'ler 
Altısı italyan, üçü de alman olmak üze
re 15 tayyare, sevkiyatı korumak için 
Tetuan hava meydanından uçmağ:ı ha· 

zır bulunuyorlar. 
Alman harb gemileri Kadikse git-

mek üzere dün Ceutadan hareket etmiş· 
Jerdir. 

Bu tebliğde Madrid hükiimetinin 

bugün başşehri artık l·ontrolu altında 
bulunduramamakta olduğu ve şehrin 

marksistlerin ellerine düşmüş bulun· 

duğu beyan edilmektedir. 

Bu tebliğde iki istihkam :llaymrn 

isyan ederek Mola ordusuna iltihak ey

lemiş olduğu ilave olunmaktadrr. 

ingilterenin cevabı ve fransız mahfillt>ri 
. (AA ) _ Fransız siyasi yannamesine iştirak etıneğe hazı..r bu-

Parıs, 5 · · 
hf

.
11 

• f sız notasında İngiltere- lunmaktadır. Bu suretle Londra ile Pa-
tna ı en, ran 

· · ldugyu cevabı memnuniyet- ris aıasında hemen hemen tam bir . gö
olduğu meydana nın vermış o 

le telakki etmektedirler. Kısa olan bu rüş birliği mevcud 
· .

1
. bı rabuk bir anlaşmayı te çıkmaktadır. 

ıngı ız ceva • ., 
menni etmekte ve bu anlaşmanm coğra- {)ğrenildiğine göre, bu sabah fransız 
ff vaziyetleri ve İspanyadaki me~faat- elçu;ı ile yaptığı görüşme sırasında B. 
lerinin ehenıiyeti bakımından bu ışle a Von Nöyrath, sovyetler birliği bir bita 
takalr bütiin devletler arasında yani, F- raflık anlaşmasını imzalarsa ve Belçika 
ransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve hükümeti de fransız teklifini kabul e-
Portekiz arasınrl~ diplomatik yolla vü derse Almanyanın da bu anlaşmaya işti-
cuda getirilmesi fikrinde bulunmakta rak edeceği fikrini ileri sürmüştür. 
dır. Umumi hir ;mlaşmayr bekliyerel- Sanıld1ğına göre fransız · hükümeti 
İngiliz hiikiinıeti, Frımsa, İngiltere ve Moskova ve Lizbon'daki elçiliklerıne 
İtalranın imzalı) acetğı biı bitaraflık l>t bazı talimat ı;öndcrmi~tir. 

Tr-.7.rlmı!J bir tarlada mevzi sla11 bilerı'n ~İt top bataryası 

ULUS 

HABE 
tSPANYOL iSYANININ SON DURUl\IU 

Somassierra geçidinde kanlı muharebeler ve 
Cebelüttarıl{ yanında tayyare çarpışmaları oldu 

1 
ı 

(Başı ı. inci sayfada) 
erra geçidi yakınında kanlı bir muhare

be olmuştur. 

Alman harp gemileri 
Tanca, 5 (A.A.) - Havas ajansı mu

habiri, general Franko'nun muavini, ku
manda Armada ile görüşmüş ve kuman
dan kendisine şunfan söylemiştir : 

"- İki alman barb gemisi, Ceuta ö
nüne birer dost sıfatiyle gelmiştir. Li
manı hi.ikümet filosunun bombardıma
nına karşı himaye etmek için değil. 

Bunun en büyük delili, bu gemilerin dün 

avdet etmiş olmalarıdır. 

}'fllrndifE•rirı r·•raıu 
Tetuan, 5 (A.A.) - Kıyamcılar, Te

tuan'ın yahu·li cemaatini 12.000 ingiliı 
nakid cezasına mahkum etmi<Jlerdir. 

Asilerin yalrmlamaları 
Sevil, 5 (A.A.) - Asiler, dün hare

ketleri hakkında radyo ile neşriyatta bu
lunmamışlar yalnız hükümet tarafından 
neşrolunan havadisleri yalanlamakla ik
tifa etmişlerdir. 

J.~ilerin vaziyetleri ümidsiz 
Madrid, 5 (A.A.) - Asilere aid ola

rak elde edilen haberlere göre asilerin 
ordusu, Saragosse ve Burgos'da vazi
yetleri ümidsizdir ve oralarda mühim
mat yoksuzluğu vardır. 

Katalonya tayyareleri, Saragosse'in 
şarkında asilerin bir tayyaresini yere 
düşürmüşlerdir. 

l spanya işlerine 
lrnrışılmamn~ı ıçın 

Londra, 5 (A.A.) - İspanya işleri· 
ne karrşılmaamsı hakkındaki fransnla
rın teklifine lngiltere'nin pek yakında 
cevab vereceği söylenmektedir. Yan 
resmi mahfillere göre bu cevab, zikri 
geçen teklifin esas itibariyle kabulü 
mahiyetinde olacak, yalnrz İngiltere'nin 
bu husustaki kanunlarının zaruri kıl
makta olduğu bazı ihtirazi kayıdları ih
tiva edecektir. 

Bir wn·are harbi 
Tanca, 5 (A.A.) - Henüz teeyyüd 

etmemiş olan bazı haberlere göre İspan
yol hüküınct tayydreleri. ile asilerin el
lerinde bulunan tayyareler arasında Ce
uelüttarık'a pek o kaclar uzak olmıyan 
bir mevkide bir hava muharebesi ol
muştur. 

Muharebenin sonunda iki deniz tay

yaresi, denize inmek mecburiyetinde 

kalmış. diğer ikisi de Ceutaya d~ğru 

gitn:ıiştir. 

.. 

Madrid önlerindeki çarprşmalardan iki göriln~ş 
vas muhabirine şu beyanatta bulunmuş İıspanyol lirnanlannda bulunan ingi· 

liz han> ı;emilerinin verdı.k.leri maluıua4 
ta gore vazıyet şu merkezdedir: 

tur: 

Bu işle en kötü olan cihet, Deut
schland zırhlıst kumandanının general 
Franko'yu ziyaret etmesidir. General 
Franko 'nun kurmay zabitlerinin söyle
diklerinin tersine olarak mesele, alela
de bir nezaket ziyaretinden ibaret de
ğildir. Filhakika bu ziyaret, bir saatten 
fazla devam etmiş ve İspanyol kıyamcı
ları, bu ziyareti bir sempati gösterisi o· 
larak tefsir etmişlerdir. Bir de kıyamcı 
zahitler, alman zabitlerine refakat et

mekten ve onlara şehri ziyaret ettir· 
mt'kten gurur ve iftihar duyar görünil
yorfardı. 

l.~panyol .mlarınclan ayrılan 
İngiliz gemileri 

Londraı 5 (A.A.) - Küin Elisabet, 
dün İngiltere'ye dönmek üzere Cebe· 
lüttarık'tan ayrılmıştır. 

Yalnız zırhlı, İngiltere'ye gitmeden 
evvel Barcelone, Alicante ve Valencia'· 
ya uğrayacaktır. 

Devanshire gemisi, İngiltere'ye dön
meden evvel Malta'ya uğramak emrini 
almıştır. 

Devanshire gemisi, 468 mülteciyi ta
şımaktadır. Bunların arasmda Norveç 
ve Venozüella'nın Madrid elçileri de 
vardır. 

Valansia, 5 (A.A.) - İhtilalin zu
hurundanberi ilk defa olarak bugün 
Valencia'da sükun hüküm sürmüştür. 

Barcelona, Vigo, Corunna ve Fer
rot'da da sükun hüküm sürmekteöir. 

Belçilcadan silalı siparişleri 
Brüksel, 5 (A.A.) - Her iki ispan

yol cephesinden mühim mikdarda si
lfilı siparişi yapdmakta olduğundan, hil
kümet ihracat için hususi izin alınması 
hakkında bir kararname çıkarmıştır. 

I sveçtc•n sosyalistlere yardım 
Stokholm, 5 (A.A.) - Sosyalist par

tisi ve isveç sendikaları teşkilatı, İspan
yol işçilerine yardım için 35 bin kron
luk bir iane verilmesini kabul etmiştir. 

Asilerin bir lıaberi 
Sevil, 5 (A.A.) - Sevil şehri rad

yosu, Zamora'dan kalkan kolun Madrid 
istikametinde yürümekte olduğunu ve 
şehrin ablokasrnı tamamlamakta bulun
duğunu bildirmektedir. Radyo aynı . za
manda Castellon de La Plana'da isyan 
çıktığını ve Valans'deki askerlerin de 
kıyam ederek şehir etrafında vaziyet al
dıklarını teyid eylemektedir. 

.barcelonua swrun. hukWıı sürmeklo 
beraber en fena ihtimallerden dairw su4 
rette korkulmaktadır, Mayor.l~a adasın· 
daki l'aıma şehnnde de aillcun vardır 

~ 

fakat bu şclur, muntazam ıurette Jıe~ 
gü.n iki ucia, bir kerrc sabah saat do· 
kuzda ikinci defa öğleden sonra ıaat 
17 de bombardımana marUıZ bulunmak:· 
tadır. Asturya'da Gijon ~ehrinin asi bit 
kruvazör tarafından bombardımanı dc4 

vam etmektedir. Valana dün çok sakin .. 
di. Mağazalar açık ve tmıvaylar işle. 
mckte bulunuyordu. Yalanı halktrun 
mühim bir kısmı silahlı bir haldedir 
Vigo, Porrol ve Coronge'de sükün bil: 
kümfermadır. 

H iikümet kuvvetlerinin vaziyeı4 
Madrid, 5 (A.A.) - İspanya hükU

meti, hilkümet kuvvetlerinin Sierra vo 
Goadarrama timalinde bulunan San 
Rajael ve Vertinent köylerine girdiklc· 
ri haberini teyid etmektedir. 

~·· Pampelun, 5 (A.A.) _Havas ajan-
sının hususi muhabirinin haber verdi· 
ğine göre, kızıl kuvvetlerden kaçak se
kiz zabit ve iki yüz muhafu; askeri 

' Samasierra kolu kumandanı albay Eı· 
camez'in huzuruna çıkarılmı§lardır. 

Büyük t.aarruz ba~lamaaı 
Bayonne, S (A.A.) - Şimal · cephe· 

sinden gelen haberlere göre, biler va· 
ziyetlerini m'..lhafaza etmekte ve timdi· 
lik hiçbir harekette bulunmamaktadır
lar. Bir kaç gündenberi haber verilen 
büyük taarruz ba~lamamıştır. 

Harbm durmasından faydalanan hU· 
kümet kuvvetleri mevkilerini tahkim 
etmektedirler. 

A(·ık ~elıirlerin bombardımanı 
Burgos, S (A.A.) - Vaziyetin dün· 

denberi hemen hemen değişmemi~ ol· 
duğu, fakat hükümet kuvvetlerinin bil· 
tün cephelerde ilerlemeye devam et• 
tikleri haber verilmektedir. Palma, Ma· 
york, Hensea gibi açık şehirler i.silerin 
şiddetli bombardımanına maruz kalmı~
tzr. Saragosdaki meşhur Notr-Dam del 
Pilar kilisesi bombardımandan bilhassa 
miiteessri olmuştur. 

Sovyetler Rirliğindeld akisler 
.M k os ova, 5 (A.A.) - Tas ajansı 

bilcHriyor: 

Sovyetler birliğinin her tarafında. 

Doyçlandın ziyaret sebebleri " 
Bazı ~elıirlerde vaziv~t . . 

Londra, 5 (A.A.) - Deniz dairesi 
ispanyol sularında bulunan ingiliz barb· 
_gemilerinin, İspanyada oturan ingiliz te
baalarının başka yerlere nakli işini bi
tirmiş olduklarını bildinneLtedir. İngi· . 
liz tebaalarından İspanyada kalmak isti
yenlere her türıtı neticelerin kendileri
ne aid olacağı bildirilmiştir. 

İspanyol halkı ile tesanüdü gÖsteren bü
yük mitingler yapılmaktadır. Bu miting 
ler esnasında ispanyol milletine selam 
gönderilmesi ve istiklal ve serbestisi i· 
çin mücadele eden hu millete yardım 
için iane toplanması kal'arlaşt,rılmıştır. 

Tetuan, 5 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabiri bildiriyor: Ceutadaki kıyam
c:lar, Doyçland adındaki alman zırh
hsının gelmesini günlerdcnberi bekle. 
mekte idtler. 

Bu geminin gelmesi üzerine yüksek 
bir mevki sahibi olan bir diplomat Ha· 

Kiev'deki mitin::>e 30 bin, Minsk'd-· 
~i mitin~e 30 bin Rostov'c1aki mit;ı,~e 
35 bin, Gorkiclcki mitinrre 60 bin ve J,I"• • 

tıingrad'd .. ki mit:nae 100 bin<l:m fJı:l1 
k: i işt!rnk etm;;;. ir. 
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lspanyol ihtilali devam ediyor 
l•panyol ihtilali bG§lıyalı bir aya yakltı§ıyor. Türlü •alhalar gö• tererek devam eden bu kanlı 
iç muharebe na1tl olupta bu kadar uzayabiliyor. ihtilalciler ve hükümet kuvvetleri muhtaç 
oldukları silah ve cephaneyi nereden buluyorlar? Bu §artlar içinde bu kardeı muharebe.inin 
neticesi ne olabilir? Bumlan Jaha btqka ihtilatlar da beklemek yanlıı bir görüı eserimidir? 

Okurlarımız bu suallerin cevablarını a1ağıda ki yazılarda bulacaklardır. 

L'lnformation gazetesinin başyazı

sından: 

Aceleci iddiaların Fransa'yı, İspan
yol hükümetine silah ve cephane gön
dermekten mesul tutmak istedikleri bir 
sırada, Berlin gazeteleri, Fransanın İs
panya işlerine karışmaktan çekinmesi 
gerekliği hakkındaki italyan ihtarını 

kaydeder ve Roma'da matbuat ve pro
paganda bakanı "İspanya'da italyan 
tayyareleri bulunmadığını" teyid eder-

ken, Savoia • Marchetti tipinde altı 

italyan tayyaresinden mürekkeb bir fi
lonun İspanyol Fası'na doğru gittikle

ri ve bunlardan, Üzerlerinde işaret ve 
remiz bulunmıyan, yani hüviyetlerini 
gizliyen fakat her birinin içinde mitral

yöz ve subaylar bulunan iki tanesinin, 
benzinsiz kaldıkları için fransız Fası'· 

na inmeye mecbur kaldıklarını öğreni
yorduk. Diğer taraftan Figaro gazetesi 
de, Hamburg'dan Fasa gönderilmek üze· 
re tayyarelerin gemiye yükletilmiş ol
duğunu bildiren bir telgr.ıf neşretti. 

Bunlar basit vakalardan değildir. 

Ve daha kim bilir ne kadar tayyareler, 
görülmeksizin hedefe vasıl olmuştur. 

'Gerçi kuvvetin daima haktan üstün tu
tulduğu mallımdur ve bazılarının teah· 
hüdlerine ne şekilde riayet ettikleri de 
görülmüştür. 

Fakat ne de olsa, Milletler Cemiye
ti henüz feshedilmiş ve milletlerarası 

hukuk kaideleri hükümsüz kalmış de
ğildir. Silahlı yabancı tayyarelerin 
fransız toprağından geçmek hakkına 

malik olduklarından ve ne de bu nevi 
tayyarelerin meşru bir hükümete kar
tı isyanı kuvvetlendirmek için kulla
nılmasının doğru görüleceğinden ma- . 
lfunatımız yoktur. Yerlilerin İspanya 
halkına kartı iki bakımdan gayrimeşru 
silahlanması hakkındaki haberleri oku· 
mak esasen lüzumundan fazla teessür 
vericiydi. 

Bunun gibi, Fas toprağının andlaş· 
maların menettiği hedefler uğrunda 

kullanılması ancak milletlerarası bir 
konferansta halledilebilecek meseleler 

doğuracaktır. Bir yandan asilere muzaf. 
fer olmaları için gereken bombaları ve
rirken bir yandan da İngilterenin hoş
nudsuzluğu üzerine çekmek için Fran
ıa'ya İspanyol hükümetine yardım is
nad etmek olur şey değildir. 

Bu nokta iyice anlaşılsın 1 İspanyol 
\htilali bizi alakadar etmez. Asi gene· 
rallerin tehdidlerini bilmemezlikten 

ielmek istiyoruz. Fransa, dürüstlük en
dişesini, bütün milletler tarafından ta
nılmış bir hükümete silah satmıyacak 
kadar ileri götürmüştür. Hattı hükü
met adamlarımızdan biri gayretkeşliği
ni, ademi müdahalenin iki taraf "muha-

ribler'' için cari olduğunu söyliyecek 
dereceye vardırmıştır. Halbuki mevzuu 
bahsolan ancak isi askerlerdir. 

Fakat, Fransaya karşı silah gibi is
timal etmek için bu kavgayı ustaca ha
zırlaınıı; olanlar, hesablarmı yanlış tut· 
muşlardır. Bu Fransayı alakadar etmez 
Medeni dünyayı bütünlüğiyle ve Mil· 
letler Cemiyetini alakalandırır. 

Cumuriyetçi Fransa, B. de ViJlele'
in veya on sekizinci Luis'nin, İspanya 
işlerine karışmakla işlemiş oldukları 

hatayı tekrarlamıyacaktır. Başkalarının 

böyle bir müdahale için vesile aramala
rı mümkündür. RolJeri değişmiyelim; 
böyle usuller şerefli bir vicdanı ayak
landırır. 

Bir İspanya iç harbının ne acıklı şey 
olduğunu ve 1823 de duc d'Angouleme
in tethişin şiddetine fransız kuvvetle
rinin başında olarak karşı koymaya 
mecbur kalmış olduğunu biliriz. Kendi
si için kurulmuş tuzaklara rağmen, 

Fransa'nın istediği sulhtur, milletlera
rasında ahenktir. 

Çünkü, hem fransız kamoyunu aldat· 
mak ve hemde Fransayı sulh dostu di
ğer milletlerden ayırmak için her çare· 
ye başvurularak çalışıldığını biliyoruz. 

Evvela fransız aleyhtarı hislerini açık
ça söylemiş olan adamlar silahlarıdırıl
maktadır. Sonra yarın, münasib bir fır
satta, mesela benzinsiz kalmış bir tay
yarenin inmesi kabilinden hiç beklen
medik bir hadisenin mukaddemesi ya
ratılacaktır. 

Hayır, hayır! artık dünyanın eski 
volkanlarının yeniden avlenmesi devam 
etmemelidir. Milletleıarası hukuku il· 
ga etmiş bir diktatörlüğil henüz tanı· 

mıyoruz. 

Fakat mantık ve adaleti lağvetme· 

miş bazı köşeler dünyada hala mevcud· 
dur. Ve efendilerini muhakeme eden 
milletler de vardır. 

Fakat teessürümüze hakim olmak, 
resmi bükümetlere itimad beslemek, 
suçlu milletleri makul bir izahın özür· 
lendirebileceğini kabul etmek ve bun
dan böyle bütün memleketlerin, İspan
ya karşısında eşit bir durum takınacak· 
larma inanmak istiyoruz. 

Temps'in fikri 
Diğer taraftan aynı mevzu üzerinde 

Temps gazetesi de §U fikirleri ileri sü· 

rüror: 

t~panyöJ buhranının yarattığı vaz~
yetin büyük harbm sonundanberi g:jr. 

düklerir.•i: in en naziği olduğunu gizle· 
memeliyiz. İspanyol Fası'na gittikıer: 
tahmin edilen ve içlerinden birinin dü· 
,erek parçalandığı ve ikisinin de fr ;n
sız Fası'nda inmeye mecbur kaldıkıarı 

italyan tayyareleri hadisesi, bizi tehli
keye parmakla dokundurmaktadır. Bu 
meseleden şu veya bu vecheden hüküm
ler çıkarmadan önce hadisenin bütün 
tafsilatını öğrenmeyi beklemeliyiz. Bu 
tayyarelerin hakiki hedefleri ne idi? 
İtalyadan resmi müsaade ile mi çıkmış· 
tardı, yoksa meri nizamlara aykırı ola
rak hususi bir teşebbüs mü mevzuu ba
hitir? Hadisenin asıl mahiyeti nedir, 
ve fırtına bunları yoldan nasıl uzaklaş
tırmıştır? Mesuliyetleri tayin etmeden 
önce bütün bu suallerin aydınlanması 

gerekir. Roma hükümeti şimdiye kadar, 
İtalyanın İspanya hadiseleri karşısında 
bitaraflığı muhafaza etmek istediğini 

ve milletlerarası sahada rejim meselele
ri ihdasına niyetli olmadığım ileri sü
rüyordu. Fransız başbakanının, cumu
ri yet hükümeti namına yaptığı beyanat
ta gözetilmiş olan prensipler de bun· 
larm aynıdır. Bu itibarla aksi kati su
rette sabit oluncıya kadar, İspanyol a
silerine karşı faşist sempatinin derece
si ne olursa olsun, İtalya hükümetinin 
bu durumu muhafaza edeceği kabul e· 
dilmelidir. 

Milletlerarası şehir Tanger"ye gelin· 
ce, bu limanda İspanyol harb gemileri
nin mevcudiyeti endişeler uyandırmak
tadır. Çünkü general Franko icabında 

milletlerarasr bir hadise çıkarmaya bi
le hazır olduğunu söylemiştir. Madrid 
hükümeti, harb gemilerine Tanger su
larını terketmeyi emretmekle dürüst 

bir harekette bulunmuş olacaktır. Umu
mi endişeye tercüman olan bir halde İn
giliz amirallı~ıııın ingiliz filosunu Cib-

raltar'da toplaması, İtalyan donanması
nın da Palerme'de teksif edilmesi, Al
manyanm kendi menfaatlerini ve mil· 

letda~larını korumak için İspanya su
larına göndermiş olduğu gemileri Bal· 
tık filosundan bazı birliklerle kuvvet

lendirmesidir. Bunlar, pek tabii birer 
ihtiyat tedbiri diye izah olunabilecek 

vakalar ise de, hükümetlerin bu tedbir
lere bafvurmayı lüzumlu görmüş olma· 

ları düfündürcU bir §eydir ve vazıvetin 
ciddiliğini tebarüz ettirir. 

Tayyareler i~i 

L'lntransigeant gazetesinde Gallus 
yazıyor: 

Dış İşler Bakanı, İspanyaya her tür
lü silah ve cephane ihracını fransız lıü
kümetinin yasak etmiş olduğunu kuv
vetle beyan ve ilave etti ki bu böyle ol

makla beraber bazı Avrupa hükümetle
rinin aynı suretle bitaraf kalmaöıkları 
ispnt edilecek olursa bizim de vaziyeti
mizi ta".lil ctm"mİz mümkündür. 

İmdi bu beyanat sıralarında İtalya. 
dan gelen tayyareler general Franko or-

dusuna iltihak teşebbüsünde bulundu- ı 
lar. Roma hükümeti bunları gönderdi
ğini inkar etmektedir. Filvaki, bu tay· 
yarelerin hususi endüstrilerce satılmış 
olmaları kabildir. Fakat o takdirde 
Mösyö Musolini bu ticareti yasak et
mek gerektir. Böyle olmazsa, günün bi
rinde, en ciddi hadiselerin zuhuru im· 
kan dahilindedir. Habeşlere mermi sa
tılmasına dair italyan gazetelerinin İn
giltereye karşı yapmış oldukları pro
testolar hatırlardadır. O vakitler, husu-
si fabrikaların istediklerini satacakları 
cevabı verilseydi italyanlar bu cevabr 
katiyen kabul etmezlerdi. 

Şu halde, Roma ve Berlin kabinele
ri, dedikleri gibi sulh taraftan iseler, 
ticaret zarar görecek bile olsa, bize im
tisal eder ve İspanyaya her türlü mal
zemenin gönderilmesinden çekinirler. 
Zaten onların da bu tıkkı ihtiyar ede
cekleri umulmaktadır. Onların İbcria 

yarım adası işlerine karışmaktan başka 

gayeleri vardır. İşleri garbtadır ve bu 
da pek tatmin edici bir hal değildir. 

lttp<myol milletine yarclım f•lmeli 

Daily Worker (Londra - komüni.'>t) 
şöyle diyor: 

... Bedin ile Roma"nın eli İspanya 
hadiselerini idare ediyor. Faşizm, is
panyol demokrasisini halkın kanında 

boğmağa çalışıyor. 

Muhakkak ki İngilterenin idareci sı
nıfı ispanyol asilerinin zaferini temen
ni ediyor. Bundan dolayıdır ki İngil· 
tere hükümeti, meşru surette kurulmuş 
bir hükümetin sancağını taşıyan vapur
lara kömür ve petrol vermiyor. Bu bi
taraflık demek değildir: Bu bütün on 
üçüncü Alfons'larla bütün Jil Robles'
lere yardım etmek demektir. 

hprmyol olnıı~«ınlurı ıehdid 
eden kim? 

Frankfurter Zeitung diyor ki: 

Teeyyüd etmekte olduğu üzere fran

sız hükümetinin, kendi hükümetleıini 

tutmakta olduklarını iddia eden İspan

yolların yapmakta oldukları zulümleri 

hesaba katmaksızın, iıpanyol halk cep

hesine silah vermeği vadetmesi ve ver

meğe de baflamış olması pek acayibtir. 

Zaten bu hadise tngilterede de kuvvet

li bir heyecan uyandırmıştır. Başka 

hükümetler ve bizim hükümetimi:r ken

di vatandaşlarımızın hayatlarını ve 

mallarını korumak için İspanyaya harb 
gemileri göndermek zorunda kaldığı

mız halde Fransa, İspanyaya, ispanyol 

olmıyanları da tehdid eden bombaJ::ır 

veriyor ... 

Kadınların hayran olunacak 
hareket tarzı 

Barselon'da çıkan Solidaridad Ob
rera'dan: 

... Halk kütlelerini faşistlerin cani
ce teşebbüsüne karşı kaldıran hamle a
rasında kadınların haıeketi hayran olu
nacak bir sürpriz mevzuudur. İspanyol 
kadınları barikadlarda çarpışmış ve çar· 
pışmakta, muharebede lüzum olan her 
yere koşmuş ve koşmakta, Saragos, Kor
du, Toledo, Segovya cephelerine git
miş ve gitmektedirler ... 

Düşmanlarımızın etrafa yaydıkları 

gibi İspanyol kadını hakkında papasla-
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Ankara radyoı;;u 

Klasik neşriyat 

Amatörlerin keman ve piyano koıt 
ıerleri (Efdal ve Münire) 

''Ankara,, adlı kitabdan parçalar 

Hafif müziic 

Ajans haberleri 

Caz müziği 

l~tanhu I racl~·osu 

18.- Dans musikisi (plak' 

19.- Haberler 

19.15 Muhtelif plaklar 

J 
) 

20.- Sıhi konferans: Dr. ~ liın ;\lr 
med Çalışkan (Güneş çarprnala• 

rı hakkında) 

20.30 Stüdyo orkestraları 

21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra AnadÖlu ajaır* 
d
., 

sının gazetelere mahsus hava 1 

servisi verilecektir. 

rın peşlerinden ayrılmadıklarına artı~ 
kim inanır? Son seçimler, İspanyol ka• 
dınlarının muhafazakar olmadıklarıtı1 

ihtilalci unsurlara karşı bulunmadıkla• 
rını zaten ispat etmişti. Son günlerde 
cereyan eden muharebelerdeki hareket 
tarzları ise bu efsaneyi artık büsbütüfl 
ortadan kaldırmıştır. Hürriyet için 
hırsla harb eden ispanyol kadınları fa• 
şizmi ezmek için hayatlannı vermeğe 
hazır olduklarını göstermi~lerdir. 

Giorncıle d'ltalill'nm bir haberi 
İspanyada askeri ihtilal muzaffer ol'" 

maktadır. General Mola'nın idaresi al• 
tındaki on beş bin kişi tarafından Mad· 
rid işgal olunmuştur. 

lntransigeant muhabiri Roger Fa• 
get"nin mektubundan: 

... Renteira yakınlarında bir geııÇ 

kadınla üç çocuğun cesedini gördür11· 

bunlar, sorulan yola gitmemelerini bir• 

kaç otomobilciye tavsiye etmiş ounala• 

nndan dolayı öldürülmüşlerdi. Bura· 

larda harb çok zalimce olmuştur. Bil' 

dahili muharebenin ne demek oldui'I 

anlaşılmak için bunlar söylenilmelidir· 

İki taraftan da pek az esir ve pek az ya• 

ralı vardır. Ölülerin kafaları veya vii .. 

cudları dumdum kurşunlariyle parçl 
parça olmuıtur .... 

... Ben de, umumi yemekhane hali• 
ne getirilmiş olan merkez otelinde ye• 
meğimi yiyorum. Durmadan itliyen bir 
radyo habc:- veriyor: "Dikkat! dikkati 
ailahı olan bütün erkekler meydand• 
toplansınlar. ,, silerin eline geçmiş o• 

lan Villa - Franca'ya Beasain'e doğrı! 
yola çıkarılacaklardır." 

Yemek yemekte olan pejmürde kt· 
lıklt ve eli silahlı birçok adamlar bıJ 
haberi işitince yemeklerini bitirmede" 
kalkıyor ve gidiyorlar. Demin bana bil' 
met eden ve vazifesini biraz önce bi 
tirmiş olan garsonun da başına bir rni~· 
fer geçirip eline bir de silah alarak gi" 
denlere katıldığını görüyorum. işte is• 
panyol topraklarındaki hayat .•. 
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CE~z~EL~ K~•~r~BI 
Rudyard K1PLt~G Nurettin ARTAM 

- Keder, hiç bir zaman ceza yerine geç
mez. Fakat, unutma ki Baghira, çocuk pek 
küçüktür. 

- Onu unutmıyorum; fakat kabahat iş
lemiştir; onun için az çok, dayak yemelidir. 
Movgli, senin bir diyeceğin var mı? 

- Hayır yok. Ben yanlış bir iş yaptım; 
sen ve Balu, bu yüzden yaralandınız. Dedi
ğin doğrudur. 

Baghira, altı sevgi darbesiyle Movgli'yi 
okşadı. Bunlar, bir parsın kendi yavrularım 
uykularından uyandırmıyacak kadar hnfifti; 
fakat yedi yaşında bir insan yavrusu ıçın 
bunlar, pek öyle yenir, yutulur şeyler de· 
ğildi. 

Dayaktan sonra Movgli, aksırdı, ve ken
dini topladı. 

- Şimdi, dedi Baghira, sırtıma sı<(rada 
evimize e-idelim. 

Cengel yasasının güzelliklerinden birisi 
de şudur: Ceza, kabahati siler, götürür; ce
zadan sonra artık işlenen suçun adı anılmaz. 

Movgli başını Baghira'nm sırtına koya
rak öyle derin bir uykuya daldı ki mağarada 
Ana kurt'un yambaşma bırakıldı~ı zaman 
bile uyanmadı. 

BANDAR-LOG'LARIN YOL ŞARKISI 
işte biz, sua srra çözülmüş fistolar gibi 
Yarı yoldan ziyade kıskanç aya doğru gidiyoruz! 
Bizim oynak sürümüze imrenmiyor musunuz? 
Siz de herkese benzemez elleriniz bulunsun, iste· 

miyor musunuz? 
istemez miydiniz sizin Jcuyruklarznız da böyle, 
Küpid'in yayı gibi kıvrılmış olsaydı? 
Şimdi siz öfkelisiniz, fakat zarar yok 
Kardeş, kuyruğun arkadan sallanıyor. 

Biz burada bir sıra dal üzerinde oturuyoruz, 
Bildiğimiz güzel :ıeyleri düşünerek; 
Yapmak istediğimiz şeyleri hayalimizden geçirerek 
• Ki bunlar bir iki dakika içinde tamamlanır · 
Bazı asil, büyük ve güzel şeyleri 
Ki onları başarmağa gücümüz yetmiştir. 
Şimdi biz, gidiyoruz, fakat zarar yok, . 
Kardeş, kuyruğun arkadan sallanıyor4 

Duymuş olduğumuz bütün sözleri 
Yarasalarrn. havvanlarrn. kus/arın aizınd.a.o. 

Gördüğümüz kanadlarz, derileri, puJJarı ve tüyleri, 
Çabuk çabuk bir nefeste koııuşuruz. 
PekB.18.! pek güzel! bir defa daha! 
Şimdi tıpkı insanlar gibi lakudı ediyoruz. 

iddia edelim ki biz ... zarar yok, 
Kardeş, kuyruğun arkadan sarkıyor! 
Maymun soyunun yolu budur. 

Sonra çamlar arasından yol alan bizim sıçrayan 

hatlarımız birle~r, 
Yabancı asmaların üzerinden fişek gibi sekeriz; 
Ayak/andığımız yerlerde toz toprak havalanır ve 

biz asıl gürültüler çıkarırız, 
Emin olunuz, emin olunuz. biz güzel bir şeye ulaş

mağa gidivnruz. 

".ı{APLAN 1 KAPLAN!'' 

Cesur avcı, avından ne çıktı~ 
Kardeş, bu gözetleme uzun . sürdü, ü
şüttü. 

Avlanmağa gittiğimiz ta~ ocağından ne 
haber? 
Kardeş, o bala cengelde dolaşıyor. 
Senin övündüğün kudret nerede kaldı? 
Karde3, yanımdan ve böğrümden bir 
feyler çekiliyor. 
Gösterdiğin acele nerede kaldı? 
Kardeş, benim mağarama, ölmeğe gidi· 
yorum. 

Şimdi yeniden birinci hikayeye dönelif11• 
Movgli kayalıkta toplanan sürü meclisi il6 

çarpıştıktan sonra, köylülerin oturduğu e• 
kilmiş topraklara kadar geldi; fakat burada 
durmak istemiyordu. Çünkü buraları, cen~e: 
le yakındı ve mecliste hiç olmazsa bir kişıY1 

kendine düşman etmişti. Onun için vadide~ 
aşağı inen kaba yolu tutarak yürüdü. Yirrı11 

mil kadar fıstıkı - makam gittikten sonra, 
hiç bilmediği, tanımadığı bir memlekete ~
laştr. Vadi, yer yer kayalarla beneklenrrı,1S 
ve çukurlarla kesilmiş düz bir ovaya açı ı~ 
yordu. Bu ovanın bir ucunda bir köy vardı' 
öteki ucunda ise oraya kadar sürünerek gc· 
len ve oracıkta birdenbire kesilip yerini ot· o., .. 
!aklara bırakan cengel görünüyordu. v 
nın şmasmda, burasında davnr:ar ve bufato· 
lar otlayorlardı. Movgli'yi gören cc. '1:ın ço· 

\ " cuklan korkudan haykırışarak kc:ı-:tılar ri 
her hind köyünün etrafında dolaşan serse 
köpekler, havlamağa başladılar. 

Karnı aç olduğu için yoluna devam ede~ 
Movgli, köyün kapısına geldiği zaman~ 0~" 
sının dikenli dallarla kapatılmış oldugu 
gördü. -

(s ~-' onu v · 



Boğazlar a~laşması dolayısile 

1 Sağustostan itibaren tatb!k ~di!ecek 
hükümleri devletlere bıldırdık 

• 
Bulgaristan yeni anlaşmayı tasdik etti 

tarının nevini "arz tul göstermek prdy· 
(Ba§ı 1. inci sayfada) .. 

1en Çanakkale boğazı, Marmara denızı, 
.. e Karadeniz boğazında ıs ağustos 
l 1136 tarihinden itibaren muvakkaten 
tatbik edilmek üzere zirdeki ahkinıı 
ittihaz etmiştir: 

Harb gemileriyle yardımcı gemile
rin boğazlardan geçişlerinde istifade e
dect•kleri işaret istasyonları 

1. - Boğazlar rejimi hakk.ın:c1a 
t.hntreux'de 20 temmu.z 1936 tarihın
dc imza edilen mukavelenameye tevfi
kaıı yabancı harb gemileriyle yardımcı 
tenJlerin boğazlardan geçişlerinde yap
mak mecburiyetinde oldukları mubabe· 
Teleı için atağıda gösterilen ipret is

tasyunlan tayin edilmiştir: 
Cttnakkale boğazı methalin~~ Se~-

1ülb .. hir işaret istasyonu "Seddulbahır 
tclsizı". 

Kaı·adeniz boğazında Karadeniz i
şaret ıııtasyonu "büyük liman telsizi" 

2 - Boğazlardan geçecek yabancı 
harb ~eıııileriyle yardımcı gemilorin. ku
mandanı bu boğazların methallenne 
yaklaşn ken "50 mil kala,, telsiz vasıta
siyle mezkiır istasyonlara emri altın • 
daki ku.,,etin sarih tesekkülünü bildi· 
·ecektir. 

3 - Yabancı harb gcmilcrile yardım
~ı gemiler boğaılardan geçişleri esnasın 
da mezkur istasyonların rüyet mesafesi 
dahilinde bulundukça meri olan beynel
milel işaretlerle isimlerini çekmif bu
lunacaklardır. 

4 - Yabancı harb gemilerile yardım
cı gemiler geçifleri esnasında. hasara 
uğrarlarsa 20 temmuz 1936 tanhli mu
kavelenamenin 14 Uncil maddesinin son 
fıkrasına tevfikan derhal yukuda .!k
redilen ipret iatuyonlarına telala te&
IJl'&fla bulundukları mevkileri ve arıza-

Meyvacılık üzerinde 
tetkikler 

Türkofis meyvalar seksiyonu ıefi B. 

Zeki Doğanoğlu beraberindeki zatlarla 

oirlikte geçen ay cenup viliyetlerinde 

\'e Karadeniz havalisinde, kuru kayısı, 

portakal, yaı ve kuru elma istihsal ma

hallerini, bir ay zarfında, esaslı bir tarz

da tetkik ederek neticesini lkusad Ve
kili B. Celil Bayara arzetmitlerdi. 

Bu tetkiklerin neticesinden otm k 
üzere Ziraat ve İt Bankalarının Kara
deniz, sahilinde, Atinada bir kuru elma 
fabrikası kuracakların evvelce haber 

Ö d.•. · gö•e B Ce-vermi tik. ğren ıgın ıze .. ' . · 
I l R .. du·· guw .. 1ii urn uz!"rıne, bu a ayann gor 
tetkiklerin Sapanca ve Marmara havza· 
. 1 1, k Eg m ntakası. a teş • 

sıy e ra ya ve , 
mili karalaşt rılmıştır. 

Bu mıntakalarda, yaş elma ile birlik 
te .. .. kavun karpuz ve toma • 

yaş uzum. • . . 
tes ezmesi vaziyeti tetkik edılecektir • 

B k "kl n" refakatinde Vekiletin u tet ı e • 

le,, bildireceklerdir. . 
Me.zkQr gemiler, gene bu. ıat:asy~nıar 
..... le mubvelenamenın aynı mad-

vası..-ıy , . 
desinin aynı fıkrasına göre, 1:ürkıye ta-
rafından kendilerine tayin edılecek hat
tı hareketi öireneceklerdir. 

Askeri merasim için selam batarya· 

ları : 
Karadeniz ve Akdeniz müstahkem 

mevkilerile yabancı harb gemileri 
ve yardımcı gemiler araaında ya~ılacak 

.. t kabil meruim için Karadenız boğa· mu e ~ d ... __ .. te Anadolu Kavagın a ve 
.zınuau gırıt 
Çanakkale boğazından giritte Ça~akka-
lede Gem1ik mevkiinde birer Selam ba· 

taryası hulunacaktır. 

Klavuz istasyonlan : 
Klavuzluk hizmeti isin aşağıda zik 

re dilen iı;tasyonlar çalışacaklardır.: 
Çanakkale boğazında: Morto istas-

yonu, Gelibolu istasyonu. 
Karadeniz boğazında: Biıyük liman 

istasyonu, Haydarpaşa istasyonu. 

Hava yolları: . . 
Akdenizden Karadenize geçışlerın· 

de sivil hava gemileri aşagıdaki yolları 
takib edeceklerdir: 

Kara trıyyareleıi, Akdcnizden Knra
denize geçişlerinde lnoz • Midye hava 

yolunu, 
Karadcnizden Akdenize geçişlerin

de de Midye - İnoz hava yolunu. 
Deniz tayyareleri. Aynı yolları takib 

etmekle beraber tüzum hasıl crtduğu tak
dirde Marmara Ereğlisine uğrıyabile -
ceklerdir. 

Boiazlarda memnu mıntakalar: 
Türkiye cumuriyeti hlikümeti bo • 

ğazlarda tesis olunacak memnu mınta
kaları yakında bildirecektir. 

POl..ISTE 

arhofl bir adamm yaptıklan 

Özgen mahallesinde otW'an Şükrü

nUn aynı evin diğer bir odasındaki 

Şükriyeye tecavüz etmek istediği tiki
yet edilmit ve yakalanarak karakola gö

türülmüştür. Çok sarhoş olan Şükrü 

yolda düşerek yaralandığından tedavi
si yapıJm . ..tır Tahkikata devam edil

mektedir. 

Komım8unun ha•nna tt>m•kc 
> 

ile ~·urcln 

Balıkpazarında Kuleli apartımanda 

terzi İzzetin kadınlara bakmasından si

nirlenerek başına teneke ile vurarak 

yaralayan Süleyman } akalanark adliye
ye testim edilmiştir. 

Hır k. Dl)OD b"r R)ak kırclı 

··t hassısı Dr. Baade &tanJardizasyon mu e 
olduğu halde gene B. Zeki Doğanoğlu 1 
yapacaktır. Heyet. birkaç . gün sonra 
Ankaradan hareket edecektır. 

1354 numralı kamyonu idare eden 
Rıza Çankırı caddesinde kamyonu ile 
geriye doğru manevra yaparken orada 
yatmakta olan Hüseyinin sağ ayağını 

ezmiş.tir. Hüseyin hastaneye kaldırıl

mış ve tahkikata ba lanmıştır. 

SAYFA~ 

Hava 
-----

rdaşı ı. inci sayfada) 

mütkill ve aynı zaman~•. çok ~ 
rafa mütevaldôftir. Bu itıbarla böy
le yerleri ıa.z bombalarile gazla
mak claba uyıun olacaktır· Bunla
n dÜfÜDeD bir çok memleketler, 
melhuz olan bu tehlikelere kArıı 
alınacak, tedbirlere ıeneler~e ev
vel baflamıtlar ve tertibatı ilı.ınal 
eylemiflerclir • 

Dün birçok müsabakaların finali yapıldı 
l'löre lJilık 

Berlin, 5 (A.A.) - ltalya. 9 - 4 
Frama'yı yenerek flöre tampiyonu ol
mu§tur. 

Berlin, 5 (A.A.) - Disk atma muaa 
bakası finali: 

Birinci: Karpenter - Amerika -, O 
limpiyad birindai, 50. 48 metre. Birinci: İtalya, 3 galibiyet, 

İkinci: Fransa, 2 galibiyet, 
O'çüncü: Almanya, 1 ıalibiyet. 

Futbol 

İkinci . Dunn - Amerika -, 49. 36 me 
re, 

Oçiıncü: Oberweger - İtalya -, 49,23 
metre. 

Gazlara kartı en iyi tedbir gaz 
maskeleri ve gazdan korunma ıı
ğınaklarıdır. Fakat bir menıl~ke
tin bütün efradına ıaz meakc" ve 
elbi.-i ıiydirmenin paraya taalluk 
eden mü,kilatmı bir tarafa bırak-

Bertin, 5 (A.A.) - Fuhiol<Ja 
takımı, Lükaenbur~ takımını 9 - O mağ

lub etmiıtir. 

200 nıetre 
Berlin, 5 (A.A.) - 200 metre final ı 

Birinci: Ownı (Amerika), olimpi· 
yad birincisi, 20 7 10 saniye, yeni olim
piyad rekoru 

ıak ta, hastalarla çocuklar&: ıene 
başka bir tedbir dütünmek ıcabe
decektir. Bu itibarla tehirlerde Ytf 
f&IDIYa mecbur olan halkın ak 1 

· if halk kısmından başkası yanı pas k 
kütleai için gaz sığınakları yapmwa 
zarureti meydandadrr. Gaz aıgı
nakları aynı azmanda yangın ve 
tahrib bombalarının par~ladna 
karşı da mahfuziyeti temın e er-

ler.,, d 
Kanuna göre harb zamanın a 

içinde çalııılacak ve otunı~acak °; 
lan resmi binalar, umumı re~m 
ve hususi müesseseler, mekteb ~r, 
hasta.neler, fabrikalar, ticare; a
neler ve umumi binalarla bun ara 
benziyen diecr yerler birer gaz sı
ğınağı yaphrmağa mecburdurlar· 

Gaz sığınaklarının vasıf ~e ••r!· 
larını lç İtleri Bakanlığı hır t~l~
matoame ile teıbit edecek ve a ~
kadar makamın tasvibinden geçı-
recektir. . 

iç itleri Bakanlığı büyük ıehır 
ve kasabalarımızın havadan !akı~
maması için lazımgelen tedbırle~ı, 
alakadar dieer bakanlıklarla .b~r
likte teabit ve vekiller heyetının 
taıribinden geçirdikten sonra tal· 
bik edilecektir. 

Tayyarelerden atılacak yangın 
bombaları ahpb evleri çok olan 
~bir ve kasabaların en büyük 
düşmanıdır. Bu sebehle tehir ve 1 
kasabalarımızı her ıeyden evvel 
ahtab mahallelerden kurtarmak 
lizmıdır. Düz toprak veya beton 
damlar, ah§ab çatılara müreccah
trrlar. 

Yaz tatili biter bitmez Kamu
laya arzedilecek olan bu kanun 
projesinin büyük ehemiyeti üze
rinde durmaia bile lüzum yok
tur. 

Muhtaçlara dağıtılan 
buğday ve mısırlar 

Yeni mahsul idrak edilmek üzere 
olduğundan, muhtaç çiftçilere artık 

buğday dağıtılmamaktadır. Zira
at bankasının Romanyadan getirterek 
Karadneiz mıntakasında dağıtmakta ol
duğu mısırların tevziatına bu giınlcr

de nihayet verilecektir. 

Ziraat vekfıleti bu mıntakalarda, e
sasen gıda kuvveti zayıf olan ve hariç
ten getirtilen mısır yerine ınemleketi
mizde yet1 en ve yurdun her köşesine 
erişen demir •ollar vasıtasiylc nakli ko
laylaşan bu dayın k m olm sına ve ta
mim edilm ın karar ver iş ve im i
den tedbirler alınmıştır. 

Birinci haftaymda vaziyet 2 - O idi. 

Güre~ 

Berlin, 5 (A.A.) -
Serbest güreş: 

İkinci: Robinson (Amerika), 21 1/10 
Üçüncü: Oııendarp (Felemenk) 21 

3/10 . 

Hafif siklet: 50 kil6meıre yürüyiiı 
Bertin, 5 (A.A.) - 50 kilometre yü

rüyüş: 

Birinci: Karpat (Macaıi,,tan), 

Tüy siklet: 
Birinci: Pihlajam.toki (Fcnlan:lıya), 

Horos siklet: 
Birinci: Vhithlock (İngiltere), o· 

limpiyad birincisi 4 1aat 30 dakika 41 

saniye. Birinci: Zombori (Macaristan), 
Orta siklet: İkinci: Schvab (İsviçre) 4 saat 32 

dakika, 9 saniye 2/10. Birinci: Poileve (Fransa). 

l ole yarl.§ı 
Üçüncü: Bubenko (Letonya) 4 saat, 

32 dakika, 42 saniye 2/10. 

Kici, 5 (A.A.) - Vole yarışı: Birin: 
ci Felefncnk, İkinci: İngiltere, Üçüncü: 

Berlin, S (A.A.) - Bir hokey ma
çında, japon takımı Amerika takımını 
yenmiştir. Lehistan. 

----:::»<4 

Erzurum Valiliğinden : 
1 - Trabzon a~rı transit yolunun Erzurum viliyeti dahilindek' 

Erzurum köprü kısmının O-t 000 dan 14+031 nci kilometresine ka· 
dar olan kısımlardaki şose intaatile bu yolun 38+000 ncl kilomet· 
resindeki kara bıyık köprilıü ve Erzurum ağrı kısmının Erzurum
dan itibaren 82 t-350 nci kilometresine kadar olan muhtelif mahal
lerdeki şose inpatile bu yol üzerinde bulunan ve 46+832 ncl kilo
metresindeki Badicivan ve 40+72S nci kilometre.indeki üğümü ve 
so+o71 nci kilomeweaindeki raza köprülerile tote inpatı eksiltme· 
ye konulmuştur. Bu itlerin bedeli ketfi 155000 lira 4 kuruttur 

2 - Bu ite alt prtname ve evrakı fenniye fualardır: 
A: Eksiltme tartnamelerile mukavelename. 
C: Nafıa işleri teraiti umumiyesi. 
E: Hususi ve fenni prtname. 
F: Tahlili fiat ve keşif hullsa cetvelleri ve §Ole kum ve ta9 gra· 

fik ve mesafe cetveli. 
3 - İstekliler bu prtnameleri ve evrakı fenoı,.,.ı 775 kurut be· 

del mukabilinde Errurum Nafıa MOdOrlOIUnden lkblllrler. Ve t .. 
tanbul, Ankara Nafıa mOdOrlerine gönderllen nu.halarda okuya• 
bilirler. 

3 - Eksiltme 21-8-936 cuma günU saat 16 da Bnurum vlliyeti 
Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile olacaktır. i 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 9000 Ura muvakkat teminat ve• 

rilmesi ve bundan batka ticaret odası vesikasını hals olup fÖlter• 
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddacJıl yuıb uatten bb 
saat evveline kadar Erzurum villyeti Nafıa mldtrlUIUne getirile' 
rek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mubblll Terilecektll\ 
Posta ile gönderilecek mektuplaruı nihayet S thıcl maddede yuılı 
saate kadar gelmiş olmaları ve dıt zarfın milhllr mmnu lle lylce ka• 
patılmıı olması lbımdır. Postada vukua gelecek ıeclkmeler kabul 
cdilmeı. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin remıl p.zetenln 
3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekl
letinden istihsal etmiş olduğu yol müteahhit ehliyet varakasını baia 
olmaları lazımdır. (224) 2-3431 

Sıhhat Ve İçtimai l\luavenet Veka· 
Jeti Müsallaka İle Memur Alıyor 

Vekalette münhal 25 lira maaşlı muamelat memurlukları ile tet
kik memurluklarına ve 20 lira maaşlı katipliklere müsabaka ile 
memur alınacaktır. 

17 Agustos 1936 tarihinde vekalet merkezinde müsabaka imtiha
nı yapılacaktır. Memur olmak şartlarını haiz olanlar istidalarını 
bağlı vesikalariyle 15 agustos 1936 tarihine kadar sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaletine müracaat etmeleri ilan olunur. (275) 2-3499 

Tefrika: No: 17 

BilJl\rı\liYEN iNSAN 
Yazan: Dı . ALEXIS CARREL 

. NASUHi BAYDAR 
:rurk~·eye çevıren. 

ili . 
lnıan hakkında hak lı" uır bilgi meydana ı_eu~-

·ı · kanik fi:z:k ve ıimik 
rnck lazımdır - Bu bı 11 me ' ı·ı· b·ı . . tah 1 1 
bilgilerden daha lazurrtudur - Bu 1 gının 
V<J terkibi rr.ahiyeti. 

11 1A • hakkında malik olduğumuz 
ıu asa, ınsan b l lu . .. ı t me zu ma • 

imkan versin ve böylelikle de her kısmı kulle go
re tetkik etmek zaruretini bir hakikat haline g -
tirsin. Büyle bir ilmi geliştirmek \.izere, dikkati
mizi, bir zaman için mekanik terakkiden ve 
hatta bir dereceye kadar, klasik ijienden, he· 
kimlikten ve varlığımızın tamamiyle maddi olan 
görünütünden başka tarafa çev,irmemiz gereke
bılir. Her insan zenginliği ve konforu ziyade
leştiren §eylerle alakalanmaktadır. Fakat hiç 
kimse, her binmizin bunye, ve fonksiyon ve di
mağ vasıflanmızı daha iyi bir hale getirmenin 
lüzumunu düşiınmemektedir. Zekanın, deruni 
"ıislerin sıhati, ahlaki disiplin ve manevt inkişaf; 
uzviyetin sıhati ve bulaşıcı hastalıkların önüne 
geçilmesi kad u elzemdir. 

Mekanik ıcadlar sayısını çoğaltmakta hiç bir 

fayda yoktur. Hatta belki fiziğin, astronominin 

ve timinin keşiflerine daha az 'chemiyet vermek 
}Uzımdır. Muhakkak ki safi ilim bize, hiç bir va
kit, doğrudan doğruya kötülük etmez. fakat, 
göz kamaştırıcı güzelliği ile, zekam~ ~nsız 
maddenin içine hapsettiği zaman tehlıkelı olur. 
insanlık bugün dikkatini kendisi ve ahlakı ve 
entelektüel kifavesiz~ üzerinde temerküz et-

tırınelidir. Konforu, lüksü, güzelliği. büyüklü
ğü \ e medeniyetimizin karışıklığım - zaf ımız 
dolnyısiyle sevk ve idare edemiyecek isek - artı
rıp durmak neye yarar? Maneviyat kınlmasına 
ve biiyük soyların en asil unsurlarının ortadan 
çel.ilmesine sebeb olan bir ya§ayış ıeklini kur
mağa devam etmek hakikaten faydasızdır. Birer 
bulut gibi uzak alemleri tetkik etmek üzere da
ha büyük teleskoplar, daha hızlı giden vapurlar, 
daha konforlu otomobiller, daha ucuz radyolar 
inşa edeceğimize kendi kendimizle mqgul ol
mak çok daha doğru olmak gerektir. Tayyareler 
bizleri birkaç saatte Avrupa'ya veya Çin'e gö
türdükleri vakit ne dereceye kadar hakiki bir te
rakki elde edilmit olacaktır) lnsanlann faydasız 
esyadan gittikçe daha çok bir mikdarı istihlak 
etmesi için istihsali durmadan çoğaltmak elzem 
midir? Bize ahlak, zeka, aıhat, sinir muvazenesi, 
emniyet ve bant getirecek olan mekanik, fizik 
ve §İmik ilimler değildir. 

sanlarla mC§gul olan ilimler faaliyetlerini mev .. 
zularının bazı görünüılerine hasretmişler ve 
Descartes felsefi usulündeki ikilikten kendileri• 
ni kurtaramamıılardır. Bu ilimler hep mekaniz· 
min hükmü altında kalrmılardır. Fiziolojide, iji
ende, hekimlikte olduğu gibi pedagoji veya eko· 
nomi politik ve sosyalin tetebbuunda da ara§tı· 
rıcılann dikkatini daima insanın uzvi ve entelek 
tüel görünüşü çekmittir. Bu dikkat, insanın hiı· 
si ve ahlaki tekli, deruni hayatı, karakteri, este 
tik ve dini ihtiyaçları, uzvi ve psikolojik hadise
lerin müşterek özü, ferdin zihni ve manevi mu .. 
hiti ile olan münasebetleri üzerinde c!urmamıg· 
tır. Demek ki zaruri olan kati bir veche tebdi 
lidir. Bu değiıme keyfiyeti, vücud ·ve zekamı
zı aralarında paylaşmıt olan hususi ilimlere 

kendilerini vermit bilgniler ve aynı zamanda 
mütehassısların ketiflerini umumi manzarala· 

riyle bir araya toplıyacak kudrette alimler ister. 

Yeni ilim, iki taraflı bir tahlil ve terkib gayre· 
ti ile, insanın hem oldukça tam, hem de olduk,. 
ça basit, fakat faaliyetimize esas teşkil edebile., 

'11utcılann tenkidi bı7e mus le ve f r 
tnat vermektedir. Bu malumat sayesınde b'~a_ 1 

Yet) rimizin eksiks"z bir envanterini yapa .1 ırz. 
B . l "k l rdan zengın se-u envanter bıze, k .ıs şema a. b :. 
ınalar kurmak imkanını verecektır. Fakat u su-
retle elde edılecek ter '~ki pek büyük <?lmn~a
caktır. Daha ileri gitm k ve insan hakkındak .a-
k.kA b" ·ı· ·· d t' k ı"ktız· a ede e t.ır. ı · ı ır ı ım vucu ge ırme . . 
Öyle b" ·ı· k" b""t"" bilinen teknıklerın yardı-ır ı ım ı, u un k fi 
nu ile, iç alemimizin daha derin surette ~ ne 

T ecessüsümüzün, bugün üzerinde bulun· 
makta olduğu yoldan bqkasmı takib etmesi, 

fizikten ve fiziolojikten dönüp zihni ve manevi· 
ye tevcih eylemesi lizmıc:br. Simdive \:adar. Uı. 

ce1c. bit_ telakkisine doğru ilerlemelidir. •" 
(Sonu var) 



SAYFA 6 

Is Bankasına memur 
• 

alınacak 
Türlliye lş Banl{asından : 
Bankamızın Merkez ve Şubelerinde çalışurılmak üze

re Lise veya Ticaret Liseleri mezunlarından müsabaka im
tihanı ile memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlara
rasında ayrıca Yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı li
sanları iyi bilenler tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvafafkiyet ve tah
sil derecelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verile
cektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 cumartesi günü saat 
ONDA Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapıla
caktır. En son yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 

İstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahna
meyi Bankamızın Ankara, İstanbul ve fzrnirdeki şubele
rinden alabilirler. Başka yerlerde bulunanlar bu izahname
yi Bankamızdan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütün 
taliplerin çok vazıh adres vermeleri lazımdır. 2-2958 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

l - İzalei şüyuundan dolayı satılmasına karar verilen Ankara
nın Yukarı incirlik mevkiinde tapunun 927 /11 tarih ve 46 cilt 36 sı
:a No. sında kayıdlı, ~arkan, boz, hali, garben Acem oğlu Bedrus
dan metruk bağ, timalen parmaksız oğlu ter:i _Hacı Viçin. ce~nube? 
mukaddema Acem oğlu, elyevm con usta bagı ıle mahdud bag yen. 

2 - Evsaf ve mü~temilat: Bağ yeri beş dönüm miktarda olup 
doksan lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile tomak ü~ere 14:9·9~6 tari}'ıine ~üsadif 
pazartesi günü saat 14-16 ya k~dar ıcra daıresı gayrı menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. . . 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukard~k..1 ~uhammen kıym~tın 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya mıllı ?ır bank.anın te~ına~ 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edılen hazıne tahvıllerı 
getireceklerdir. · 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy· 
metin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 29-9-936 tarihine müsadif 
ulı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok ar
tıran talibine ihale olunacaktır, 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmerlii!i takdirde üzerine ihale ediler.i.n talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemeai 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. işbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden evel 
en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olur 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far· 
kı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe iliale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
~ünlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki cırtırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
üzerindeki haklarım ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbitelerie 20 gün içinde dairemi?.e bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin navlaştırılmasından haric tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1-9-936 tarihinde 933-257 nu
mara ile ıiairemh·oeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi okuyabilirler. 2-3488 

Taoıı ve kadastro 
Umum Müdürlüğünden : 

Nilmunesi veçhile yaptırılacak dolap ve resim masalarının ek
ıiltme ilanı olan 29-7·936 gününde ancak iki kişi komisyona müra
caat etmi• ve verilen fiatta haddi layıkını bulamadığından kat'i iha
lesi icra olunamamıştır. Yeniden icra kılınacak olan münakasası 
7-8-936 gUnil saat on dörde bırakılmıştır. İsteklilerinin % 7,5 depo· 
ıit a1cçesi ile birlikte vakti mezkurda umum müdürlük zat işleri ve 
Levazım müdürlüğüne müracaatları. (249) 2-3449 

C.H. P, .Genel Sekreterliğinden: 
10 Ağuatoa tarihinde münakasası ilan edilen Sinema makineleri 

ve qjr malzemenin münakasa günü bazı firmalar tarafından bu 
müddet zarfında teklif yap.lamryacağı anlaşıldığından ve şartna -
mede , bazı tadilat yapıldığından dolayı 15-9-936 tarihine kadar 
temdit edilmiıtir. 

Yeni far"tnameıer 5-8-936 tarihinden itibaren Ankarada '". H. P. 
Genel Sekreterliği ve fstanbulda C. H. P. İlyönkurul Başkanlığı 
tarafından parasız olarak verilecektir. (220) 2-3405 

Kastamcınu Vilayetinden : 
l - Kastamonu vilavtei merke7.inde ve Oluk başı mevkiinde 

keşfi mucibince yeniden yapıl~cak Krrk vatakh hastahanenin kar-
· lir innatı kapalı zart usutivle eksiltmeye konmuştur. 

Z - Projesine göıe vapılacak inşaatın keşif bedeli (25225) lira 
(50) kuruştur. Bu işe aid şartnameler ve evrak 'Şunlardır. 

A - 5ksittme şartn:\mesi 
B - Mukavele proiesi 
C - Nafıa İşleri şeraiti umumivesi 
D - Tesviyei türahive ve kargir insaata dair fenni şartname 
E - Hususi sartname 
F - Keşif c;dveli silsilei Hat cedveli. Metraj cedveli 
G - Proje grafik - · 
İstiyenler bu "artnarneleri ve evrakı (140) kuruş mukabilinde 

Kastamoni Nafıa Müdürlü~ünden alabilirler. · 
3 - 5ksiltme 8-S-936 tarihine müaadif cumartesi günü saat onda . 

Kastamonide hükümet dairesinde daimi encümende yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kat'ah zarfla yapılacaktır. . · 

• S - Eksiltmeye eirebilmek için· isteklilerin (1882) lira muvak
kat teminat vermes;, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 

· ~östermesi 131.rmdır . _ · 
(Bu inşaatr yapahileceğine dair fenni ehliyetname ile sicilli ti· 

earete kavrtlı olduğuna dair ticaret odasından vesika) 
. 6 - Te_klif mektuplan yttkarda üçüncü madd~de, 'yazıh aaattan 

b~r .... t evvel' • kadar vilayet makamına getirilerek makbu.• mulia
. bılınde •erilr . ir. Poata ile gönderilecek mektupların nihayet 
üçüncü maddeuc ya:ııh saata kadar gelmi• ·oıriıası ve dı' ıarfm mü· 
hür mumu ile iyice kapatılmı, _bulunması lizımdır. Postada olacak 
'f'rikmeler kabul edilmez, (4201) J-3141 ı 

ULUS 

Hava Yolları Devlet 
işletme İdaresinden : 

1 - ANKARADA: 
Ankarada Bakanlar caddesinde P.T.T. Genel Direktörlüğü bina

sı alt katında tayyare yolcu biletleri satış gişemiz açılmış ve bilet 
satmaya başlamıştır. 

a - Yolcu biletlerimizi satan Ankara Vagonlu İdaresi biletleri
mizi 7. 8. 936 akşamına kadar satacak ve 8. 8. 936 dan itibaren sat
mıyacaktır. 

b - Yolcularımızı - tayyare meydanına getirecek otobüsümüz 
8. 8. 936 dan itibaren; bilet gişemizin bulunduğu P. T. T. Genel Di
rektörlük binası önünden kalkarak Ulus meydanı • Ankara Palas 
yolu ile her gün saat 9,30 da hareket edecektir. 
2 - İST ANBULDA: 

İstanbulda - (Karaköy) deki P.T.T. şubesi binasında tayyare yol
cu biletleri satış gişemiz açılmış ve bilet satmaya baslamıştır. 

a - Yolcu biletlerimizi satan İstanbul Vagonlu İdaresi biletle
rimizi 7. 8. 936 akşamına kadar satacak ve 8. 8. 936 dan itibaren sat
mıyacaktır. 

. 

b - Yolcularımızı Yeşilköydeki tayyare meydanına getirecek 
otobüsümüz 8. 8. 936 dan itibaren (Karaköy) deki P.T.T. subesi ö
nünden her gün tam saat 14 de kalkacak ve hiç bir yere uğramadan 
Yeşilköye hareket edecektir. 

c - 7. 8. 936 (dahil) kadar otobüsümüz şimdiki gibi Taksim 
meydanından kalkacaktır. 

3 - Yolcularımızı nakleden otobüslerimizde (Hava yolları) ya
zısı vardır. 

Sayın halka ilan olunur. (285) 2-3492 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen Ankaranın Akba~ 
mahallesinde vaki 59 umum ve 7 hususi No-lu hane aşağrdaki şart
lar dairesinde açık artırmaya çrkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Ev, 200 metre murabbaı avlu dahilin
de ve iki kısımdan ibarettir. Birinci kısım iki kattır. Altında bir o
da, bir taşlık üstünde bir oda ve bir sofa vardır. Diğer kısımda bir 
kattır. Üç oda küçük bir koridordan müteşekkil karşısında odunluk 
ve kömürlük ve bir de hala mevcuttur. Avluda üç dut, iki küçük 
kayısı üç vişne ve bir ayva ağacı vardır. Heyeti umumiyesine 2100 
lira kıymeti konmuştur. 

• 3 - Satış peşin para ile olmak üzere 9-9-936 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdiı edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşb~ tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 24-9-936 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatmlmadığr takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden evel 
en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razr olmaısa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya liıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi mi;~teriye ve ihale tarihine kadar olan 

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

üzerindeki haklarını ve husu~ile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbitelerie 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edcekler 20-~-036 tarihinde 936-43 numa
ra ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemi-
zi okuyabilirler. 2-3490 

Ankara P. T. T._ Başmüdürlüğünden: 

. 

Kahire Posta kongresine ait formüllerin bin nüsha olarak cilt· 
!ettirilmesi işi pazarlıkla yapılacaktır. 

Bir cildinin muhammen bedeli 25 kuruştur. Muvakkat teminat 
18 li.ra 75 kuruttur. İsteklilerin 7 ağustos 936 cuma günü saat 15 de 
komısyonumuza müracaatları. (111) 2-3250 

Hakkari Valiliğinden : 
Vilayetimiz muhasebei hususiycsine aid bir numaralı binaya 

İlaveten yapılacak altı odalı kısım onbef gün müddetle 22/7 1936 
dan itibaren münakasaya konulmuştur. Bedeli keşif altıbin iki
yüz otuz dört liradır. Taliplerin vilayetimiz encümenine müraca-
atları ilan olunur. (188) 2-3341 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı · 

Tunceli Nafıa Direktörlüğünd~n : · 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Tunceli vilayeti (Plür) Ovacık ka-

zasında yapılacak iki bölüklük askeri kışla inşaatı. 
Keşif bedeli 29300 liradır. 

. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi · 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartna · 

me. 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, meterai cetvel. 
G ~ Proje, grafik 
H - Devlet Demiryolları Fenni şartnamesi 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira be!leli mukdlıilinde 

. T.unceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 :-- Eksiltme 22.8.936 tarihinden cumartesi günü saat 11 de Ela-

zi~de Tunceli Nafıa Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. · 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

• S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2B7.5 lira muvakkat 
teminat vermesi, bundan baışka qağıdaki vesik,ilaı ı hai1 olup gös
termesi lazımdır. 

Nafıa Vel~aletinden : 
Afyon • Antalya hattının Burdur - Antalya arasında Ba 

bel - Korucuk - Bayatbedemlesi • Burhanboğazı - Yenicekah~e 
kameti takip edilmek üzere takriben 32 kiwmterelik Barut .. 
Yenicekahve arası etüdünün yapılması 24-8-936 pazartesi g~~u 
onbeşde Nafıa Vekaleti Demiryollar inşaat dairesindeki ınun 
komisyonunda pazarlığa konulmuştur. 

1 - Bu iş.in muhammen bedeli 10.000 ve muvakkat 
750 liradır. 

2 - Mukavele prejesi, Etüt fenni şartnamesi, ve eksiltme 
namesinden mürekkep bir takım pazarlık münak;:sa evrakı 50 
mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

3 - Bu pazarlığa 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına 
oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-35 tarih ve 3297 No. lu re ') 
ridede ilan edilen talimatnameye göre (bilumum nafıa işleri~ 
ya ( demiryollar inşaat işlerini) ve yahut bu gibi (etüt ve ha 
lerini) yapabileceklerine dair Nafıa Vekaletinden verilmiş ıni1 
hitlik vesikasını ibraz edenler girebilirler. 

4 - Bu işe talip oluların 24-8-936 tarihinde saat onbeşde 
yollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonunda hazır bulu 
ları ilan olunur. (259) 2-3598 

Ankara Valiliğinden: 
Hususi idarelere devrolunan bina vergisi taksitleri temrnuJ. 

h11, ikincikanun, arazi vergisi de temmuz, ikincikanun ayla 
tahsil edilecl'.: inden eski Karacabey şubesi mm ta kasındaki ınli. 
)erin Yenişehir ve Kızılbey şubesi mıntakasrndaki mükellefleri' 
Yeğenbey hususi idare şubesine ve İçnahiye mükelleflerinin de 
biye müdürlüğü ve ideal matbaası ittisalinde (Hacıbayraın 
çocuklarına ait) binada bulunan merkez şubesine müracaatla 
rıda yazılı taksit müddetlerinde vergilerini vermeleri ilan olull 

(278) 2-3502 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEl'ıl 
LUGUNDAN: 

Ankara viliiyetinde Yenişehir 'Semtinde Cumhuriyet mahall 
de Ataç sokağında 25 numaralı evde ottıran ve T . C. tebaasınd';' 
lup Ankarada Ataç sokağı 25 numaralı mahalli ikametgahı tı 
ittihaz ederek İnşaat müteahhitliği ticaretiyle iştigal eden ve 
ret Odasının 19C8 sicil numarasında mukayyet bulunan Mu 
in unvanı ticareti İm.aat müteahhidi Muzaffer Sevüktekin o 
tescil edildiği gibi bu~ unvanın imza şekli de Ticaret kanun. 
42 inci maddesi mucibince dairece 30. 7. 936 tarihinde tescil ed 
ği ilan olunur. 2-3504 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 
'"'../'"TIN ALMA KOMiSYONU 1LANLA~J 

Gedikli Erbaş Hazırlama mekteble 
talebe alınıyor : 

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

2 - Bu mektepler yatılı ve parasızdır. Mektebe giri• fartları 
kertik şube başkanlıgından öğrenilebilir. 

3 - Yukarda ya7.ıh şartları taşıyan ve gedikli Erbaş olınai' 
tekli olan köylü çocuklarının en geç 20 eyl01 936 tarihine k 
mensup oldukları askerlik şubelerine müracaat etmiş ve evr• 
tamamlamış olmaları lazımdır. ( 167) 2-3349 

BİLİT 

1 - Her birine biçilen ederi 19 lira olan 
muşambası kapalı zarfla ya1;tırrlacaktır. 

2 - Şartnamesini 130 kuruşa almak ve örneğini görmek isti 
terin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminatı 1909 lira 50 kuruştur. 
4 - !halesi 23-9-936 çarşamba günü saat 11 dedir. • -• 
5 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun 2 ve 3 cü maddele~ 

yazılı belgeleri teminatları ile teklif mektuplarını ihale saatıtl-:.t 
en az bir saat evvel M.M.V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (270) 2_.JJlll'.' 

BİLİT 

Bir baş beygir satılacaktır. Tahmin bedeli (5' liradır. Satış 
8-8-936 cumartesi günü saat 10 dadır. Hayvanı görmek istiyen 
kert konak müdürlüğüne müracaat ve satışa gireceklerin belli 9f 
ve saatında M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 2-34 

SINAi KiMYA MlJ 
HENDİSLIGI TAil 
STLI iÇiN ALMAN 

YAYA TALEBE 
GONDERILE· 

CEKTIR. 
Türki_ye 5elier Fabrikaları 

A. Ş. indeJJ: 
Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu rn~ 

zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazır~ 
rın ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika işlerinde çal ~al 
ya müsait 2-3 lise mezunu her sene kimya mühend~
tahsili için Almanyaya gönderilecektir. a'Y' 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve AtrnarıY 1_. 
gönderilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak 0 

lar intihap edilecektir. 'k ,_. 
İsteklilerin 1 eylUl 936 ya kadar aşağıdaki ves'ı ~Ol' 

Eskişehirde Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Gene 
Nafıa Vekaletinden işe - girebilmesi için ehliıe~ vesikası alınacak. 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 r:-ü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Tunceli .Nafn 1'BJürlüğü dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine mak~uz . mukabilinde verilecektir. 
Posta i.le gönderilecek mektupların n:hayet"3. tiİıcü maddede yuılı 1 
saate kadar gelmiş olması ve dış zatfın inuhür .niumü ile iyice ka· · 
patrlmıt olması lhımdır. . · -' ·. · • · · · 

Postada olacak gecikmeler kabul editmea. (280) 2-3405 

rektörlilğüne göndermeleri lazımdır. 
1 - Hal tercümesi 
2 - Sıhhat raporu 
3 - Mektep şehadetnamesi musadaak surett 
4 - Olgunluk notları .,, ,, 
.S - 9 X 12 eb'admda üç boy fotoğrafı. 
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6 AGUSTOS 1936 PERŞEMBE 
UL U"S SAYFA 7 

... 
Ankara Mektepler Muhasebeciliği Satınalma Komisyonu Ba~ r • • 

Cinsi 

Ekmek 
Koyun ett 
Sığır eti 
Dana et\ 
Kuzu eti 

Kilo 

212.000 
44.500 
7.400 
4.250 
8.200 

Royun böbrek yağı 610 

Koyun kara ciğer: 3.400 Ade' 
Koyun işkenbesi 910 " 
Sığır 400 ,, 
Koyun be;~i 1.800 ,. 
Paça 500 ,, 

Tavuk 
Bindi 

Kesme şeker 
Toz şeker 

İyi su 
Maden suyu 
Buz 

.Benzin 

2.660 " 
1.600 ,, 

6.600 
7.800 

29 ooo teneke 
150 işe 

1.600 

Otomobil va~. 
yazlık 

203 teneke 
40 kilo 
160 .. 
128 .. ,, ,, kı§lık 

Sade yağı 
Kok kömürü 
Ririple kömürü 

Mese kömürü 
Cam ,, 
Me ' odunu 
Gür en odunu 
Çıra 

16.300 
1.405 Ton 

150 " 

10.000 
200 

118.000 
80.000 
1.000 Dı:met 

Konserve (muhtelif) 2.160 kutu 
şeftali komposto 
(konserve SOO " 

Zeytin 
Zeytin yağı 
Sabun 

Makarna 
Kuskus 
İrmik 
Un (Rkistre) 
Nişasta 
Pirinç unu 
Arpa şehriye 
Tel şehriye 

Kuru üzüm 

" 
Erik 

,, Kayısı 

,, incir 
Kuş üzümü 
Çam fıstık 
Ceviz içi 
Fındık i<;i 
Badem içi 
Limon 

Pirinç 
Kuru fasulya 

,, Barbuny4 
,, Bezelye 
,. Sarnnsak 
,, Soğan 

., Bamya 
Börülce 
Kırmızı mercimek 
Kara merciroek 
Patates 
Bu~day 
3ulgur 
Nnhut 
Tarhana 
Pastırma 
Kara büber 
Kırmızı büber 
Turşu (muhtelif) 
Tuz 
Sirke 
Salca 
Rimvon 
Cay 
Soda 
Vanilya 

Süt 
Yoğurt 

Tere ya<Tr 
Beyaz pevnir 
Kaşar peyniri 
Kaymak 
Reçel 
Yumurta 
Taban helvas 
Ta han 
Pekmez 
Ekmek k<?dayıf 
Tel 
Yassr 

lspanak 
Pırasa 
Havuç 
Kereviz 
:Pancar 

.. .. 

Taze yaprak 
,, Soğ•n 
,, Bezelve 
.. Bamy·a 
.. Sarım k 

Kamıbahar 
Yer elması 
Semiz otu 
Taze bakla 
Yeşil Salata 
Marol 
Enginar 
Hivar 

3.050 
6.410 
e.280 

5.-100 
620 
775 

9 ~ao 
615 
.390 
660 
350 

h/'00 
~ .000 
J.230 

830 
225 
253 
710 
400 
110 

30 oo Ade\ 

15 900 
6.900 
3.400 
1.060 

330 
19.600 

295 
100 

1 200 l· 
1.470 

10 700 
S35 

2 ı;o 

ı ~so 

480 
5~0 

58 
66 

750 
5. o 
l 9'13 
1.fi o 

30 
184 

5 000 
215 pak 

10 !)()0 
ı3 qso 

800 
5 300 
2 900 

280 
1.450 

171 200 t\de. 
ı.ı5o 

900 
1 .ocıo 

165 
930 
610 

13.500 
10 P10 
3.300 
2/"0 

400 
840 
770 

\ 1.350 
1.200 
1.049 Demet 
3.000 
1.700 
3.500 
4.450 

10.0QO Adet 
4.800 .. 
1.560 .. 

10.200 .. 

Beher 
Kilosu 
Lira Kr. 

10 
35 
25 
30 
30 
30 

15 
5 

20 
15 
5 

35 
80 

32 
28 

ıs 

25 
3 

450 
35 
30 
30 

85 
3000 
3500 

I 

' 

5 
6 
2 
2 
5 

'SO 

25 

35 
65 
45 

22 
22 
22,S 
12 
25 
25 
22,5 
25 

20 
20 
60 
35 
25 
60 
35 
75 
:;o 

5 

20 
11 
10 
20 
50 
8 

100 
15 
20 
12,5 

6 
7 

10 
12 
20 
80 

120 
60 
30 

7 
12,5 
20 

100 
350 
10 
50 

15 
20 

)6() 

45 
70 

i60 
40 
1.5 

40 
30 
17. 
25 
30 
30 

1Cı 

8 
Hı 

15 
8 

15 
8 
20 
20 

5 
20 

7 
8 

10--
4 
5 

ıs 
, > > 

Tutarı 

Lira Kr 
21200 00 
15575 00 
1850 00 
1275 00 
2460 00 

183 00 

510 00 
45 50 
80 00 

270 00 
25 00 

931 00 
1280 00 

2112 00 
2184 00 

4350 00 
37 50 
48 00 

913 50 
14 00 
48 00 
38 40 

13855 00 
42150 00 
5250 00 

500 00 
12 00 

2360 00 
1600 00 

50 00 

648 00 

125 00 

1067 50 
4166 50 
3726 00 

1188 00 
136 40 
174 37,1 

1152 00 
1S3 75 
97 50 

148 50 
87 50 

380 00 
200 00 
738 00 
290 50 

56 25 
157 80 
248 50 
300 00 
88 00 

1980 00 

3180 00 
759 00 
340 00 
212 00 
165 00 

1568 00 
295 00 
15 00 

240 00 
138 75 

1182 00 
37 45 

265 00 
294 00 
96 00 

424 00 
69 60 
39 60 

225 00 
378 00 
362 87. 
336 00 

30 00 
644 00 
500 00 
107 50 

1620 00 
2790 00 
1280 00 
2385 00 
2030 00 

448 00 
580 00 

2568 00 
460 00 
270 00 
189 00 
41 25 

279 00 
183 00 

350 00 
864 00 
330 00 
360 00 

32 00 
126 00 

61 60 
270 00 
240 00 

52 45 
600 00 
119 00 
280 00 
445 00 
400 00 
240 00 
234 00 

tlk 
teminat 

Lira Kr. 
1590 00) 
1168 12) 
138 75) 
95 62) 

184 50) 
13 73) 

1600 72) 
38 25) 

3 41) 
6 00) 

20 25) 
1 88) 

69 79) 
69 82) 
96 00) 

t6!: 82) 
~58 40) 
163 80) 
b22 20 
kzc, 25) 

2 81) 
• 60) 

bz 66 
58 51) 
1 05' 
3 60) 
2 88) 

76 04 
1039 12) 
3161 25) 

393 75) 
3555 00 

37 50) 
90) 

177 00) 
120 00) 

75) 
339 15 

48 60) 

9 37) 
;7 97 
80 06) 

312 49) 
279 45) 
672 00 
89 10) 
10 23) 
13 08) 
86 40) 
11 53) 
7 31) 

11 14) 
6 56) 

235 35 
28 50) 
15 00) 
55 35) 
21 79) 

4 22) 
11 83) 

Tarihi 
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18 64) > > > 
22 SO) > > > 

6 60) > > > 
148 50) • > > » 
~'3l 93 
238 50) 

56 93) 
~5 50) 
15 90) 
12 37) 

ll' 60) 
22 12) 

1 12) 
18 00) 
13 78) 
88 65) 
2 81) 

19 88) 
22 05) 
7 20) 

31 80) 
5 22) 
2 97) 

16 88) 
28 35) 
27 22) 
25 20) 

2 25) 
48 30 
37 50) 
8 06) 

895 16 
121 50) 
209 25 
96 00' 

178 88) 
152 25) 
33 60) 
43 50) 

'192 60) 
34 50) 
~:> :.s) 
14 18) 
3 09) 

20 92) 
13 72) 

134 24 

101 2s) 
64 80) 
24 75) 
27 00) 

2 40) 
g 45) 
4 62) 

20 2~) 
18 00) 

3 93) 
45 00) 
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Cinsı 

Kırmızı turp 
Maydanoz 
Dere otu 
Nane 
Çalı fasulya 
Ayşe kadın " 
Dolmalık kabak 
Sivri büber 
Dolmalık büber 
Pathcan 
Domates 
Lahana 
Salamura yaprak 
Bal kabağı 

Taze üzüm 
Erik 

" Kayısl 
" Kiraz 

Vi~ne 

Elma 
Armut 
Ayva 
Şeftali 
Zerdali 
Portakal 
Kavun 
Karpuz 

Kilo 

1.200 Demet 
15.000 ., 
2.100 
2.050 
1.900 
7.700 
9.600 1 

450 
3.370 
9.400 

11.100 
9.900 

800 
1.500 

8.700 
1.920 
1.900 
2.100 
1.550 
2.820 
2.050 
1.800 
1.450 
1.250 

19.900 Adet 
10.100 
7.300 

Beher 
Kilosu 

Lira Kr. 
2,5 
1 
l 
1 

10 
10 
5 

20 
15 
12 
10 

8 
30 
10 

20 
20 
60 
20 
20 
25 
20 
10 
25 
25 

5 
8 
7 

Tutarı 
Lira Kr. 

30 00 
150 00 

21 00 
20 50 

190 00 
770 00 
480 00 

90 00 
505 50 

{128 00 
,110 00 
792 00 
240 O() 
150 00 

:740 00 
384 00 
\40 00 
420 00 
310 00 
705 00 
410 00 
180 00 
362 50 
312 50 
995 00 
808 00 
511 00 

tık 
teminat 
Lira Kr. 

2 25) 
11 25) 

1 58) 
1 54) 

14 25) 
57 75) 
36 00) 
6 75) 

37 91) 
84 60) 
83 25) 
59 40) 
18 00) 
11 25) 

899 03 
130 50) 
28 80) 
85 50) 
31 50) 
23 25) 
52 87) 
30 75) 
13 50) 
27 19) 
23 44) 
7 63) 
60 60) 
38 32) 

620 85 
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1 _ Yukarda adları yazılı yıy-t,cek ve yı-kacak ihtiyaç miktarı eksiltme şartnamesıne göre komisyo· 
numuza bağlı okullar namına parti, parti kapalı zarfla münakasaya konulmuş ve iJk teminat miktarı yan· 
lnrına yazılmıştır. 

2 _Eksiltme Ankara mektepler muhasebeciliğinde toplanacak komisyon huzurunda belli gün ve sa-
atlerde yapılacaknr. . . . .. . 

3 _ Eksiltmeye gırcbıleceklerin 936 yılı tıcaret odasr ve 2490 sayılı kanunun (2, 3) cu maddelerıne 
.. ller'ınde bulunan belgelerle· ticarethane namı na işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde gore e .' • 

t klikten alma vekaletnamclerıle komısyona baş vurmaları 
no: _ Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı 

f mektuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak suretiyle 
zarfların ü:ı:erine tekliflerinin hangi i e ait olduğu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarflar mühürlü 
z~r k belli gün ve saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi la· 0 ar~rr. Belli gün ve zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Te
zı~~tlann eksiltme saatlarından evvel Ankara mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmıs bulunma
~ın e eksiltme şartnamelerini görmek üzere Komisyon sekreterliğine müracaatları ilan olunur. 
.,r v (48) 2-3239 

Kütahya : 6 sayılı Jandarma 
Ok:ul I\.omııtanıı.gınaan : 

Çogvu Azı Tahmin 01
0 7,50 Erzakrn İhale günü Çoğu üze, ı< 

rinden edilen Teminat Cinsi saat Daki, 
L;ra Ku. Kilo Kr. Kilo Gr. Ku. Sa. Lira .l{u. 
12000 150000 \30000 8 900 Ekmek 

4200 30000 25000 H ' 315 Sığır eti 
3600 4000 JOOO 90 ~70 ~ade yaj' 

700 7000 3000 10 52 50 Bulgur 
1200 6000 3000 20 90 Pirinç 
350 5000 3000 7 26 25 Nohut 
350 5000 3000 7 26 25 Mercim~k 
600 6000 3000 ıo 45 Kuru Fasıııva 
350 7000 5000 5 26 25 Patates 

1050 3000 2000 35 78 75 Sabun 
330 1500 1000 22 23 75 Şehriye 
660 3000 2000 22 49 50 Makarna 
:>oo 4000 3500 5 ıs 00 Soğan 
540 2000 1500 27 40 50 Toz şeker 
220 4000 350G 5 5Q 16 60 Tuz 
280 1000 50( 28 21 Zeytin tanesı 
375 1500 100(' 25 28 12 O'ziim çekirdeksiz 
184 400 200 46 13 80 Zeytin yağr 
480 6COO 4000 8 57 60 Patlrcan 
300 6000 3000 5 22 SO Lahana 
325 5000 3000 6 50 24 37 Kırmızı tomates 
120 600 300 20 9 Salça 
150 5000 3000 3 11 25 Pırasa 
200 5000 3000 4 15 İspanak 
210 6000 4000 3 50 16 13 Arpa 

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

~100 i40000 120000 1 50 157 Cam odunu 

10 
10 30 
11 
11 30 
13 
13 
13 
13 30 
13 30 
13 30 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 30 
ıs 3<> 

16 

17 

17 30 
800 100000 80000 80 60 Meş.e odunu 

Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak mikta n eksiltme şartnameışine göre Komisyonumuzca mil· 
nakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarları yanlarına yazılmıştır. 

2 -:- Ekmek kapalı zarfla diğer yirmi sekiz kalem yiyecek ve yakacak açık eksiltme ile 10-8·936 gün· 
lemecınde çizelgede gösterilen saatlerde Kütahyada Jandarma OkuJ Komutanlığında toplanacak komis· 
yonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 936 yrlı Ticaret Odasr ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri· 
n: . göre ellerinde bulunan helr,elerle Ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şar.tlaı 
ıçınde noterlikten alma vekaletnamelerle eksiltmeye gireceklerdir. , 

4 -:- Kapalı zarf eksiltmesinde yııkarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzerc..ı.apalı zarf mektupla
rında ıstenilen belgeler ve teminat makbuzu veya ı>anka mektuplar nr ikinci bir zarfa koymak suretiy· 
le zarfl~rın üzerine tekliflerinin hangi işe aid olduğunu ve kanuni ikametgahl«~ ~azılrr, mühürlü ola
rak ?el!~ gün ve saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon haşkanltğı'fı~ verilmesi Hizımdır. 
Bel!ı ~~ın ve saatten sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Teminatların 
bellı .?un ve saatten evvel Kiitahya Malsandrğına yatırılmış bulunması ve eksUtıne şartnamelerini gör-
mek uzere komisyon işyarlığına müracaatları ilan olunur. (3984) 2-3104 

Pazarlık usulile eksiltme ilanı: 

Kütahya Lisesi Direlitörliİe,Oiinden : 
1 - 21 temmuz 1936 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere 7 ter:ı

muz 1_936 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 
ve tahp çrktnıyan Kütahya Merkezinde yapılacak yanık lise binası
nın inşaat ihalesi 22 temmuz 1936 tarihinden itibaren bir ay iç;r.de 
pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

• 2 :7 Bu inşaat m~zkQr binanın ( 45002) liralık bedeli keşfinden 
§tmdılık hülasai keşif mucibince (29968) liralığından ibarettir. 

3 - Bu işe ait fartnameler ve evrak şunlardır. 

E
ksiltme şartnamesi 
ukavele projesi 
afıa işleri şeraiti umumivesl 
ususl şartname 
eşif hulasa cetveli ı 

Projeler 

ıstiyenlcr bu şartname ve evraliı 1,5 lira bedel mukabilinde vi
layet Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içni isteklinin (2250) lira muvakkat 
teminat vermesi lazımdır. 

5 - İsteklinin pazarlığa girmezden evel Nafıa Vekaletinden a
lacağı ehliyeti fenniye vesikasını vilayet Nafıa Müdürlüğüne S?ÖS· 
:termeğe mecburdur, (97) 2-3233 

1 
... .., ....... ,. ""' . '9: 

* İlesmi ~iia;{J~r 
Tiirk Limited Şirketi 

. Ankara 
~ l\ılümessillif!i o 
~~ Resmi ilanlar Tiirk 
<Limited Şirketinclt·n: 
~~ Şirk timizin Ankara Mü
~ messilliğine BiH'il Akba tayin 
~ olunmuştur. Ankara'da Deva· 
~~ irden para ahzü kabzı, Şirket ~ 
~ namına temas ve müzakerede 

~~ bulunmak salfihiyeti yalnrz ~ 
~~ mumaileyhe tevdi edilmiştir. ~~ 
~ Keyfiyn bil'umum Resmi De·~ 
~ . . d'kk . ~ ~ vaırın nazarı ı · atıne vaz· ~ 

,/· olunur. 2-3466 ~~ 
~~~::. 

I(. "alık: d3 
Yeni ehir, 

N. 4 (Kutlu arl 
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SAYFA 8 U L U ö.l 

G AF FiLM, CAM, KAGIDINI bizden alabilirsiniz. Birinci marka 

Te. 1230 ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara 

ce.s 
"!> 

9,15 BU AKŞAM 9,15 

Kecli Vf Keınan 
Jeanette Macdonald - Ramon Novarro 

1 
Kısmen renkli, operet 

~·---------~!IElllr.l:mr:.BmmB•i 

Tarih. Dit Coğ ·af ya 
Fakiiltesi Direl{töı·lüğiind~n: 

ı _ Ankara Tarih. Dil, Coğrafya Fakültesi için 100 adet ders 
masası 200 adet sandalye yaptırılacaktır. . . 

2 _ Muhamen bedel "3250" üsbin ikiyüz ellı ltradrr. . 
3 _ Şartnameyi görmek istiyenler Evkaf apartımanınrlakı fak-

ülte idaresine müracaat ederler. 
4 - Münakasa 17 /ağustos/1936 pazartesi günü saat 15 de Maa-

rif Vekaleti mektebler muhasebeciliğinde yapı~acaktır. .. .. 
5 _ 243 lira 85 kuruştan ibaret olan ilk temınatın munakasa gu-

.. at 14 e kadar mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmış 
nu sa 2 3291 
olması lazımdır. (122) -

. Çankırı ilhaylığından : 
1 _ Çankırı İlinde Çerkeş İlçesinde hudutları şartnamede yazrlı 

Eraman Devlet Ormanının adam öldüren k!t'.asından n~maralanmış 
öl .. , -.,. (865) metre (505) desimetre mık aba muadıl (826) adet 

ve çu mu,.. .. ··da t1 k rt 
Devrik numaralı çam ve göknar ağacı 15 gun mu e e açı a ır· 

maya konulmuştur. . .. 
2 _ Artırma 10-8-936 günü saat 15 de Çankırı Orman Dırektor-

lüğünde yapılacaktır. . , . ) 
3 - Beher gayri mamul metre mık ap muhammen bedelı (300 

lCuruştur. 
4 - Muvakkat teminat (194) lira (74) kuruştur. . . 
S - Şartname ve mukavele projesini görmek istıyenlerın. bu 

mliddet içinde her gün Orman Direktörlüğüne ve An~~rada Zıraat 
Vekaleti Orman Genel Direktörlüğüne müracaat edebılırler. 

(236) 2-3416 

t ANKARA BELEDiYE RElSLlCl iLANLARI 
İLAN 

1 
1 - Bir senelik Belediye şubelerindeki kam~~nla~.ın ıhliyacı 

olan bir ton kışlık ve bir ton yazlık yağ on beş gun muddetlc açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı: (26,25) liradır. . . . 
4 - Şartnamesini gönnevk istiyenler her g~!' r,azı ışlerı kal~mın

mine ve isteklilerin de 7 agustos 936 cuma gunu saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (105) 2-~247 . 

1 - Sulama postası amelesi için 25 adet üstüste çıft karyola ıle 
SO battaniye on bel gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (755) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (56,65) liradır. 
4 - Nünmnelerini görmek istiyenler her gün St.. İş~~r~. Levazrm 

Direktödüğüne ve isteklilerin 7 - ağustos - 936 cuma gunu saat on 
buçukta Belediye encümenine müracaatları. (103) 2-3245 

İLAN 

1 _ Bahçeler idaresi için on bin aded ka zık on beş gün müddet· 
le açık eksiltmeye konulmuştur. • 

2 - Muhammen bedeli (bin) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (75) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı i~leri kalemı

ne ve isteklilerin de 7 ağustos 936 cuma günü saat on buçukta Be-
lediye Encümenine müracaatları. (107) 2-3249 

İLAN 
ı - Yenişehirde 1167 ci adada 24 parsel sahibi Kadri arsası ile 

tUyulanan 70 metre murabbaı ada fazlası on beş gün müddetle açık 
artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (26,25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve iateklilerin de 7 ağustos 936 cuma günü saat on buçukta Be-
lediye encümenine müracaatları. (104) 2-3246 

İLAN 
ı - Bir senelik otobüs idaresinin ihtiyacı olan 7·10 ton (A) 

marka 6-10 ton (B) marka ve 1,5 ilft 3 ton (C) marka yağlar on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Z - Muhammen bedeli ( 4800) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (360) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 7 ağustos 936 cuma günü saat on buçukta Be-
lediye encümenine müracaatları. (106) 2-3248 

Ank~ara Valiliğinden : 
Vitayet hususi idare dispanserleri için 42 kilo klor maiyeti dö 

kinin komprimesi açık eksiltme ile satın alınacaktır. Sartnameyi 
görmek istiyenlerin her gün İstanbul ve Ankara sıhhat müdürlükle
rine ve eksiltmeye gireceklerin de 112 lira 50 kuruş teminat mak
buzlarile 17-8·936 pazartesi günü sant 16 da vitayet daimi encüme-
nine gelmeleri. (223) 2- 3430 

AN A 
Ii:r akşam 18,30 dan itibaren 

«}}. 11 c ~' 

Iler cun1artesi a ~şamı: Garden Party 

e . ı s 
\: .uııı Orkc ... trasi 

2- 3;i [l 

ANKARA LEVAZIM AM1RLtG1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Müstahkem mevki ihtiyacr için bir milyon kilo çam odunu ka

palı zarf usuli ile münakasaya konmuştur. Bunun 500000 kilo kuru 
çam dip kökü ve 500000 kilo suda çam kuru enkazı olacak ihalesi 
10-8-936 pazartesi günü saat 15 dedir. Teminatı muvakkatesi 1454 
liradı~. :1'aliplerin şar~namesin.i görmek üzere her gün ve münaka
saya ıştırak edeceklerın yevmı mezkurda komisyonumuza müraca-
atlarr. ( 4) 2-3165 

İLAN 
1 - Tumen ihtiyacı için kapalı zarfla 350 bin kilo yulaf satın alı

nacaktır. 

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

3 - İhale~i 18.8.93~ salı günü saat on dört buçukta ve tümen sa
tın alma komısyonu b~nas nda yapılacaktır. 
. 4 - İ~teklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 1312 
lıra~ı ve ılıale kanunu:•un 2. 3. inci maddelerindeki vesika ile Bay-
ramıç satın alma komısyonuna müracaatları. ( 81 ) 2-3342 

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

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

3 - İ.~alesi 17.8.936 paz~rtesi günü saat on dört buçukta Ça
nakakle tum satın alma komısyonu binasmda yapılacaktır . 
. 4 - l~teklilerin ihaleden bir saat evci teminat akçeleri olan 540 
lırayı ve ıhale kanununun 2. 3. inci maddelerindeki vesikalarla ko-
misyona müracaatları. (86) 2-3343 

İLAN 
Miriye aid hayva.ıatın arpa istihl:akmı sattırmaktan ve milli hu

dud haricine fira; et.ı:nekten. sı..ıçlu olup hakkında amme davası açr
laı~ 6. A. 4. Bl. K. yuzba~ı fstc.ınhul Koca Mustafapaşa Sebzeci so
kagı 10 nu~~rada. Osman _oğlu yüzbaşı Ahmed "31 - 340" ın milU 
hudud harıcıne fırar etmış olduğunu tahakkuk etmesinden ve bu 
suret.~e .. ç~ğırmas:nm neticesiz kalacağının kuvvetle anlaşılmasın
da~ oturu .asken ceza mahkemeleri usulü kanunun 212 inci mad
desıne tc;_vfıkan k~YIP .. sayılmasına ve aleyhinde isnat olunan suç
larına agır cezayı mustelzem bulunmasından ve bu sebeble askri 
ceza mahkemeleri usulü kanunun 105 inci maddesinin ' 'A"' fıkrasına 
tevfikan h~.kkında. tevkif mü.zck~eresi kesilmesini haklı gösterecek 
sebeb ve şuphelerın mevcudıyetınden ötüı ü askeri ceza mahkeme
leri usulü ~an~n 216 ı!lc.ı ır.addesini değiştiren 2861 numaralı 
kan~ı:ıun 5 .ıncı maddesının ~ ve 2 inci fıkralarına tevfikan Türkiye 
dahilı.n?ekı mallarının ~a.czıne ve 4 üncü fıkraya tevfikan gazete
lerle ılana 30/6/936 tarıhınde karar verdiği ilan olunur. (226) 

2-3433 
İLAN 

1- Edremit garnizonu ihtiyacı için 625 ton arpa kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 
2- Malın tahmin bedeli 34375 liradır. 
3- Birinci teminat 2578 li.ra 15 kuruştur. 
4- İhale 18/ağustos /936 salt günü saat 11 de Edremit Tümen 

Satınalrna Komisyonunda yapılacaktır. 
5- İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektuplarını 

veyahut. ~~?vilatlarınr ihale saatından evvel dördüncü tümen mu
hasebecılıgı veznesinee teslim edeceklerdir 

6--:-. Evsaf ve şartnamesini görmek ist~yenler için Komisyon 
hergun açıktır. (214) . 2-342i 

İLAN 
1 .:-: Pol~.tlı garnizon kıt<ıatın ın senelik ihtiyacı olup kapalı zarf 

usulu ıle. munaakasaya konulan 304000 kilo yulaf 180000 kilo arpa, 
380_000 kılo kuru otun 14 - ağustos - 936 cuma günü saat 16 da ih • 
lesı yapllacaktır. a 

. 2 - Ta!iplerin yulaf için 828 lira ot için 570 lira arpa için 405 
hralık temın.atı muvak.kateleriyle Polatlı garnizon komutanlığı art
tırma ve eksıltme komısyonuna müracaatları. 

. 3 - Şa~.tnameyi görmek istiyenlerin her gün öğleden sonra ko-
mısyona muracaatları. (187 ) 2-3396 

İLAN 
1 - Beq~ama kıtaatı için 9 ton sade yağı kapalı zarf usuli ile sa

t:n alınacaktır. 

~ = ~a~ın tahmin bed.~li .. 5400 lira ve birinci teminatı 405 liradır. 
b. d 8 - 936 salı gunu saat 10 da Bergama Askeri satın alma 
ınasm a alınacaktır. 

4 - İstekli. olanların birinci teminatlarını ve banka mektupla 
rr_nı vey1~ tahvıllerini ihale saatmdan evel Bergama maliye vezne: 
sıne tes un edeceklerdir. 

5 - Evsaf ve ·ı· · ·· 
kt (18 ) 

~eraı ını gormek istiyenler için her gün komisyon 
açı ır. 2 2-3394 

l -Tü . . . İLAN 
S k ~en bı~lıklen hayvanatı için 600 ton kuru ot ile 400 Ton 

aman apa ı eksıltmeye çıkarılmı~trr. 

11 
i - Kapalı eksiltme ~ünü 17-8-936 pazar tesi günü. Samanın saat 

• uru otun saat onbe~tır. 

K 3 - Ta~min tutan kuru otun 27000 lira samanın 8000 1. d 
u~u otun ılk temin.at.ı 2025 lira samanın 600 liradrr. ıra ır. 

,_-
1 

~artnamelerını görmek istiyenlerin her gün eksiltmeye 
1
• 

rece .. erın belli vesikala ·ı .. g -
eve! teminatlar 1 • l ı e muayyen gun .ve saatlerinden birer saat 
ile kırklar eli t~% ~!~ı~~l:arekrek .tam saa<ltındbe teklif mektupları 

omısyon un a ulunmaları. 

. İLAN 
(163) 2-3372 

1 - Garnızon k t' ·· 1 · • kilo .. ı a ve mue~sese erın senelık ihtiyacı olan 728000 
gurgen odunu 7-8-936 tarıhine müsadif cuma g·· ·· 

te kapalr zarfla alınacaktır. unu saat onbe!=.-

1 .2A- Şartnamesi komisyonumuzda her gün parasız gör .. 1·· İh 
esı nkara Levazım amirli - . . u ur. a-

3 Od gı satın alma komısyonunda yapılacaktır 

50 k - un~ı~. tutarı 12740 lira olup teminatı muvakkatesi 955 lira· 
c l ~~~tur. lunakasJya gireceklerin belli gün ve saatten bi; snat 
ve. numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki b 1 ı 
temınat ve teklif mektuplarını mezkQr komis ona ver ~ gelerle 
onheşte komisyond3 hazır bulunmaları. ( 40) y 2~~~;~ ve saat 

Sayın A k ra halkı 

Evlerinizi dayanıklı, lüks ve modern moblelerle süsl 
için (IHSAN YILMAZ VE OCLU- Tecim evine koşun ut 

Her keseye elveri~lidir. Taksitle de muamele yapılır. 
fon: 2600 

Merkezi: İzmir ikinci beyler sokak No: 4 7 
Ankara şubesi: Adliye sarayı karşısında No: 38 

2-34;6 

Samsun \T afiliğinden ~ 

Eksiltmeye konulan iş: (Terme ve Mili 
köprülerinin inşaası). 

1 - Terme köprüsünün keşif bedeli (20895) lira (52) elli ikİ 
ruş ve Miliç köprüsünün (15700) lira (45) kuru~ olmak üzere le 
bedelleri yekunu (36595) lira (97) kuruştu.-. 

2 - Muvakkat teminat (2745) liradır. 
3 - İhale ağustosun "20" inci perşembe günü saat "16"' dı 

.layet daimi encümeninde kapalı zarf usuliyledir. 
4 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenn1 şartname 
E - Keşif hülasa cetveli 
F - Projeler 
İstiyenler bu evrakı Ankara, Istanbul, ve Izmır Vilayet 'N' 

Müdürlüklerinde görebilirler. 
S - İstekliler asağıdaki vesikaları göstermeğe mecburdurlar. 
A - Cari sene içinde Ticaret Odasında kayıtlı olduğuna d 

vesika. 
B - Bu işleri yapabileceklerine dair Nafıa Vekaletinden al 

mış ehli yet vesikası. 
6 - Zarflar ihale saatından bir saat evvel imza mukabilinde 

tümen Reisliğine teslim edilmiş olaca"tır. Postada olacak geci 
ler kabul edilmez. 

7 - İhale "2490'' sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanunu 
kümlerine göredir. (140) 2-2459 

1 D. O. YOLLARI VE LIMANLARI UMUM 
MÜDÜRLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

YENİDOôAN VE ESENKENT İSTASYON BİNALAFl 
İNŞAATININ EKSİLTMESİ 

İhalesinin tehir edildiği evvelce ilan olunan Hayda.paş~ - ~ 
kara hattının 504 + 490 ve 535 + 920 inci kilometrelerindekı \"1'1 
doğan ve Esenkent istasyon binalarının inşası kapalı zarf usu 

1 

yeniden eksiltmeye konmuştur. 
ı. - Bu iki bina inşaatının keşif bedeli 24372.68 liradır. .;l 
2. - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı De 

Demiryollarının Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 122 kıl 
mukabiHnde alabilirler. 1s 

3. - Eksiltme 14 ağustos 1936 tarihinde cum~ ~ün.~v~aat 
1 Ankarada Devlet Demiryolları İşletme Umum Mudurlugu '/o 

iresi binasında toplanacak merkez birinci komisyonunca yapıl:ı 

tır.4. - Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin aşağıda ya::ılıti" 
minat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine 
lim etmiş olmaları lazımdır. 18") 

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

b • Kanunun tayin ettiği vesikalar, e tıi' 
c - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girıne.Y 

mani bulunmadığına dair imzaları tahtında bir mektub, 
d • Bayındırlık Bak.ınlığınılan musaddak ehliyet vesikası, ı:IJıı• 
S. - Teklif mektubları ihale günü saat 14 e kadar makbU;ecı:~ 

kabilinde Komısyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderı 58at• 
teklif mektublarınm iadeli t eahhütlü olması ve nihayet bU 
kadar komisyona gelmiş bultınmasr l;izımdır. 

1 
<of 

1 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenler D. D. Yollar 
Dairesine müracaat etmeleri. (193) 2-3356 

ANKARA İFLAS MEMURLUÖUNDAN: 
İflasta ikinci toplanma ilanı: istilı' 
Polatlılı tekeli müflis Mustafa iflas idaresince alacak ve ifl f 

kak itldialarmın tahkik ve tetkik muamelesi bitmiş ve icra ""~r blJ' 
kanununun 206 ve 207 inci maddelerine tevfikan tetkike ııaı 1,ııJf" 
lundurulmuştur. Kanunen yapılması lazımgelen ikinci ;0P81ctı1" 
için 27-8-936 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de a ac 
rm Ankara İflas dairesinde hazır bulunmaları ilan olun?033 / 

2-~ 
\·ral 1: 

Döı t oda, salon ve biitün kon 
foru haizdir. 

YENİ SlNE A 
Adres: Ord evi ark ındn 

Arman sokak. No. 4. 
2 - 3 68 

İmtiyaz sahibi ve Ba mu 
h;ırriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdaıc 
eclen Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarında 
Ulus Brs1mcvinde basılmıştır. 

s yın 
BUGÜN BU GECE 

Ankıı,.a halkının fevkalade taltdir ve raebetine mazhar olan 
FRANSIZKA GAAL'in çevirdiği 

I(üçükAnne 
İLE iLAVE OLARAK 

l{açakçılar Peş"nde 
Her ikiside muvaffa kiyetle devam ediyor 

iki film münasebetiyle geceleı·i 8.30 da ba<;l"r 


