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Soıı haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 
su !2S!!I 

Yüksek Ziraat Enstitülerinin son yılı ispanyada asiler muvaffak olurlarsa 
Rejimin en büyük davası olan 

köy kalkınmasına dair etüdler 
•e ç.alıtmalar durmadan devam et
tnektedir. 

Bu iti bataracak kadronun .. e
lemanlarını yetittirecek olan ~~
ıek ziraat enstitülerinin verımı, 
hele IOll yılda, bu çahtm~lar~ h~z
landıracak bir seviyeye erışmıştır: . 
Bu aene enstitüden ziraat fakültesı 
41; baytar fakültesi 31; orman fa· 
külte.i 30 mezun vermiştir· 

Entitünün son senedeki çaht
ınalatt hakkında düşüncelerini biJ
dinneüni rica ettiğimiz rektör or
dinatyöa profesör f olke bize ıun· 
lan .Oylemit tir: • 

''- :t.:iraat enstitüleri kurulu-
fUnd•aa>eri daima bir ilerleme ha
nlidedir. Türk inkilibının en bu
Jiik davaaı olan köy kalkınması
nın ıueUi mesuliyetini yük~e~~it 
olan bu kültür müesseselerı; uze
rine a1dıiı vazifenin h.üyükJüğü
nü ve çeunliğini müdrtk olarak 
çalıı.,.or. 

~tülere kartı daima yakın 
bir au..a gösteren ıet lerimız hu 
aendli aetıcelerden ·çok memnun
duıüır. l)ün kendisıni gördüğüm 
Ekoeomi Hakanı Celal ksayar, bil
lıasaa airaat talebelerinin muvaf · 
faki1etanden çok sevinç duyduğu
ma IÔf'&emİttir. 

Bu .ene ilk imtihanını veren 
.tiraat üçüncü sö~eatri tale~si 
yüzde ~n nisbetmde pek ıyı ve 
iyi derecede sınıf geçmitJer~ır~ . 

Bu neticeyi; talebelerımızın 
hleslmderıne kartı duydukları ya
kın aevjinin bir eseri olarak gor
,.ekle beraber türk liselerinin bi· 
ze iyi ve umumi kültürü ileri tale
beler verdiaini nıt:aud bir miaal o
larak ta telakki edebiliriz. 

Bea üç senedenberi liselerle 
yüksek' tahsil gençl~ği. a~a~ı_?,da 
daima iınkişaf eden bır ış bırlıgın.e 
şahit oldum. Bu bahis üzerin~~ ı
lave edeceğim bir nokta da: 1 urk 
gençliğinde her ıeyi öğrenmek ve 

lsvİi(re nwktuplurı: 21 

Rakamların 
tarafı 

ters 

Zürih, 27 temmuz 1936 

- lnfçrede nüfusun yaş terkibi ga
..Yct ... tuaındır. İlk ve ileri. yaşlar
da _ bitlaaaa altmıştan sonrakı yaşhır· 
da _ keafet (% l0,8) normaldir. Harb· 
Jar baıtJların sebeb olduğu so&yal, eko
n~k faletler, hastalıklar, vakitsiz 

tıe • 'th 
ô1ümlec lsviçrede nüfus bünyesını ~ ~ 
db ~ittir. Senelik .ölüm vas:tısı 
binde 11,3 dilr. Fakat 1svıçrede dogum· 

ı ..a-aktadrr (Binde 16,2). 1901 de ar • 
binde il.O olan vasati artma tedrıcen 
azalarak, !934 de binde 4,9 a düşmüştür. 
Azalr.-a • aebcbleri ortadan k~lkmadı~
ça - ducacağı veya artma lehıne seyrı
ni def1ıtlreccği iddia edilemez. Azalışı 
bazılan kadının ey dışında çalışmasile , 
bazıtan bdmın ev dışında ahştığ yeni 
hayat Ye ince spor eğleneelerite bir· 
çoktan da çocuk yapmama imkanları 
nın Mütemadiyen artma ve kolaylaşm~ 
aile izah ediyorlar. Belki sebeblerı ıı 
hepsi aynı derecede doğrudur Belkı 
İsviçreyi oldugıı gibi, bütün Avrup?-

yı - bilhassa garp Avrupasını - bu müc: j 
terek tehlikeden kurtarmak için h ~ 
gUnkU Anupa yaşay ışını değis.irmc · ı 

ıa.,:.~:~ec:::~~=n bind• 
tnanca (2924313 kişi) , 204 i.ı lranııw.. '1 
(831097) 60 1 ita! vanca (242034 ). gerı 

; . k 
kalanları da l t inc.e ve diğeı di llerı o 
nuşurlac. Ve isviçreliler hangi difi ko· 
nu u rlarsa konuş unlar her şevden ön
ce isvlçrehdır ler. Ru b . le olmakla be
t d.>er , tHllcrin ve di il\ ı lrklarının in-

(Sonıı 2. inci ~aylada) 

neticeleri gördükten; ve fiilen ha
diseleri yatadıktan sonra bağlan· 
mak yolundaki inkiıaftIT. Bunun 
pratik hayat ~kımıo.d~n olan de
ğeri izahtan mustegnıdır. 

Kıralın geri gelmiyeceği ve General Molanın llirinci planda bir 
rol oynıyacağı askeri bir diktatür· kurulacağı söylenmektedir 

Önümüzdeki yıl talebe sayısı 
600 ze çıkarılacağı için yeni bir 
talebe yurdu intasma batlı~oruz. 
İstanbuldaki orman fakülteaı t~
besi için de önümüzdeki hafta_•· 
çinde büyük bir enstitü ku~lma~~ 
başlanıyor. Bu yıl Ankara da bu· 
yük bir mikroskop salonu da ya-

General Lano vaziyetin nasyonalistler için parlak ve 
hükümet taraftarları için ümidsiz olduğunu söyliyor 

pılacaktır. 
Ziraat Fakültesinden mezun o

(Sonu S.incı sayfada) 

Burgos, 6 {A.A.) - Havas ajansı

nın hususi muhabirinin bildirdiğine gö

re, fransız sınırını geçerek Burgos'a ge
len ve Guodarrama cephesi !isileri ile 
beraber muharebeye iştirak etmek isti-

Y unanistandaki grev tam bir 
muvaffakiyetsizliğe uğradı 

Memleketin her ta rafında sükun var 
Y onan kıralı, parla mentoııun feshi ve 
örfi idare hakkındaki kararları tasvih etti 

Atina, 6 (A.A.) - "Atina ajansı bil

diriyor,.: 
Halka hitaben neşrettiği bir beyan

namede başbakan Metaksas ezcümle de
miştir ki: 

Yunan başbakanı B. Metaksas 

"- l 936 birincikanununda seçilmiş 
olan parlamento memlekete bir hüku
met vermek hususunda aciz kalmıştır. 

Bundan, ve muhtelif siyasal gruplann 
yardımından istifade eden komünizm 
cesaretle kafasını kaldırmış ve memle
ketin sosyal rejimini ehemiyetli bir şe· 
kilde tehdid ederek sosyal ihtilali faal 
bir şekilde hazırlamıştır. Geçen mayıs 
ayında Selanikte cereyan eden hadise
ler, bunun başlangıcı olmuştur. Komü
nizm bundan sonra kışlalara ajanlar gön
dererek ve matbu beyannameler dağı
tarak askerleri sosyal harbe teşvik et
miştir. Komünizm ayni zamanda kültür 
müesseselerine de sokulmuş ve memle
ket gençliği üzerinde fena tesirler yap
mıştır. Komünizm devlet memurları a
rasında da propagandasına devam ede
rek onlarda devletin esasları yıkılması 

lazım gelen yegane düşman olduğu ka
ıaatini uyandırmaya çalıştırmıştır .•• 

B. Metaksas'ın beyannamesi bundan 
sonra memleketin içinde bulunduğu e
konomik güçlüklerin geçmişin fena i
daresinin bir neticesi olduğWlU kayde
mektedir. Hiç bir siyasal rengi olmıyan 
ıimdiki hüklimet, yunan sosyal dün· 
yasının karşılaştığı tehlikeleri farketmİ§ 
ve hemen fakir ve işçi tabakalar lehine 
tedbirler almıştır. Metaksas'm beyan· 
namesi hükiimetin bütün hareketlerine 
itiraz eden ve bir kısım gazetelerin yar
dımına mazhar olan t a raf dar reaksiyonu 
iıar trne1rt -1:r. ~ .·d . riı itiraf 

(Sonu Z. ınci saylttda) 
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Berlin 
olimpiyadları 

ı~ u tl~olda : 
Polonya Macariıtanı, Avusturya, 
Mmrı, lngiltere Çini, Peru Fin

landiyayı yeneli 

Flörede: 
Çelıoılovakyalı Bn. Elek ve İtalyan 

B. Gauclim birinci oldular 

Hokeyde: 
Hindi•lan, Macari•tanr, Hollanda 
l•vİçreyİ, Almanya, Danimarkayı 

yendi 

J(ielde: 
Kotra yarışlarının ikirıci gii.nii 

- Yazısı 3. üncü sayfada. 

yen sabık veliaht Don Juan general 

Mota'mn emri üzerine yeniden sevke
dilmiştir. Asi mahfillerin tahminine gö-

Sovyeı hiikiimeti de 
/3panyanın iç İflerine 
knrııılnıammı hakkın-
daki /ramms talebini 

kabııl etti 
(Yazısı 3. üncü sayfarnrzdadır) 

izdir, çünkü Saragossan'ın elektrik ih• 
tiyacınr temin etmektedir. 

Diktatör olacağı 
söylenen General 

Mola 

l spanyadaki harekitı gösteren bir fransız haritası: beyaz oklar hükümet lcuvvetıt 
rinin, siyah oklar da asilerin vaziyetinin göstermektedir. 

askeri diktatörlük kurulması mevzuu 
bahistir. 

Dıı bakanının vaziyet lıakkında
ki beyanatı 

Madrid, 6 (A.A.) - Dış bakanı B. 

Barcia, Havas ajansı muhabirine beya

natta bulunarak asilerin Satago kasaba
sını zabtetmeğc kalkıştıklan sırada Lu 

kasaba onünde lıir muharebe çıkmış ol
duğunu söylemiştir. 

Du kasaba, büyük bir ehemiyeti ha-

Asilerin ikinci kolu, hiikiımet kuv· 
vetlerine Pina yakınında rastlamıştır 

Asiler, nihayet çekilmeğe meclıu"' t>l-

muılar, 70 esir, 3 top ve bir hayli mühinı. 
mat bırakmışlardır. Asilerden bir bin 

başı, bir yüzbaşı, bir mtilazım ve 45 ne· 
fer telef olmuştur. 

General Keipo dij 1,ancı'ye 
giire VllZİyeı 

Sevil, 6 {A.A.) - General Kcipo dC. 
(Sonu 3. üucü s:ıyftıd11) 

Solda. ltiikümct ku~·vetleri Guadalajara mu1ıane hattına yerleşmeğe gidiyorlar. - Ortada: Katalonya bükümetinin bir tayyare filosu Saragosa'yı bombardıman , 
Ritme e ha?ırlanrrkcn - Sağda : Valensi yada bir barikadın arkasına yerleşmiş ola n milisler bir hücum bekliyorlar, 



SAYFA 2 

1sviçrc me!;tupları: 21, 

akam arııı ters taraf: 
(Başı 1. inci sayfada) 

sanların ahlakı ve telakkileri üzerinde 
tesirler yapmadığı, birbirındcn ayrı 

kültürleri temsil etmediği de iddia e
dilemez. 

Boğazlar konferansı müzakerelerini 
İsviçrede alman dilile çıkan gazeteler 
başka, fransızca dille çıkan gazeteler 
başka türlü yazıyorlardı. Belki bir al
man - fransız ihtilafında bu İsviçreli 

gazeteler birbirinden daha ayrrdrrlar. 
Tetkik etmedi~im için hüküm vermiye
ceğim 

İsviçre nüfusunun binde 573 Ü pro
testan, 410 u katolik. 4 ü yahudidir. İs
viçre medeni kanunu laiktir. t sviçre<le 
kilisenin siyasi rolü yoktur. Fakat is
vic .. t'linin hn"ıtsı kısmen 1e sivasi his

siyatı üzerinde kilisenin bizim kolay 
kolay anlayamryacağımız kadar tesiri 
vardır. 1931 de konsey nasyonal intiha
bına iştirak eden 1,118,841 İsviçreliden, 
180222 si katolik muhafazakar olarak 
reylerini vermişlerdir. Salip İsviçrede, 
kırın, dağın, şehrin, salonun süsüdür. 
Fransız katolik kiliselerinin salibi üze
rinde, Golva horosu vardır. 

.-. . 
İsviçreliler demokrat ins:ınlardır. 

Başkasının siyasi, dini kanaatlerine 
kendilerininkine pek ba~lr olarak hür
met etmesini bilirler. Gent- 1931 konsey 
nasyonal intihabında. 243,069 isviçreli 
sosyalsit, 222365 isviçreli ra<likal de
mokrat, 180222 isviçreli muh;ıfazakar 

katolik, 131809 İsviçreli köy burjuvası, 
24273 isviçreli liberal demokrat, 15982 
isviçreli de komünist olarak rey ver
mişlerdir. 

.-. 
İsviçrede siyasi partilerin bu kadar 

çok oluşu, 1 svicrede isviçreli kültürü
nün ileri ve serbest inkişafının misal 
telakki ediJOiği zaman oarJıılc, her siva
si partinin. bu avuç içi kadar memle
kette - ekonomik, sosyal. kültürel -
avrı bir anfayış ve ayrı bir menfaat tem

sil ettiği düşünüldüğü zamım hazindir. 
Fakat derhal işaret edeyim: bu telak
ki, devleti, milleti, devletin siyasi ha
yatını bizim gibi anlamayanlara göre
dir. lsviçreliler belki tamamen başka 
türlü düşüniiyorlar, aralarındaki ka
naat ayrılıklarının hatta mür.adelele
lerinin derinliği ve genişliği onları gu
rurlandırıyor. 

.-. 
İsviçre harici ticareti 1914 - 1934 a

tasında şu seyri takib etmiştir: 

Sene 
1914 
1919 

1929 
1934 

1914 
1919 
1929 

1934 

1000 frank olarak 
İthalatın şahıs 
başına vasati 

ithal5t in ki samı 
1.478 408 379 
3.533.386 912 
2.703.852 679 

1.343.506 346 
Şah1s başına 

ihracat düşen 

1.186.887 305 
3 298 188 852 
2.097 <t55 522 

844.332 204 

Harici ticaretin bu nishi ve müte

mııdi az?lışr. sünhe yok ki Tsvicrede zi
rai, sınai ic:tihs;ılin a2'a1masma, ~eçimin 
daralma"=tni\ .issi71ic;.in artm'!c;ımı (19~5 
haziıanmda 591>78 ic:si~) sebeh olacıık, 
bulunacak te<lhirler k1lfi ~elme,.se. ls
virrede. sosyal ekonomik, deği iklikler 
olacaktır. 

.--.. 
f svicre otel ve n:ın~ivnnl:u1nr1ıı mev-

cud yatakl=-: .. ı (1) 1930 da % 72.2 sı, 

1931 de 56,7 si, 1932 de 44,1, 1933 de 
44,8 i 1934 de (2) 52,7 si işgal edilmiş
tir. 1934-35 in senelik vasatisi 26,6 dır. 
Yani İsviçreye 1934 de 1935 den% 19,5 
daha az yabancı gelmiştir. (3). 

Azalma sebebleri şöyle hulasa edi
lebilir: 

a • kazanç azlığı, b - milli tasarruf
ların hududlar dışına çıkmasının hükü
metler tarafından tahdidi, c - turizmin 
Avrupa ve Avrupa dışı memlt-ketlerde 
inkişafı, d - otomobil, hava yol!arınrn 
inkişafı, (çünkü sabahleyin Fr,msa, İ
talya veya Almanyadan çıkan yoku ls
viçrede bir tur yaptıktan sonra akşam 
memleketine dönebiliyor, yahud tren 
tari feJerine ve istasyonlarına bağlr ol
madan, ucuz bir dağ otelinde geceliye
biliyor.) 

İsviçre turizminin bu inhitatını İs
viçrenin belli başlı talisizliklerinden bi
ri saymak yanlış olmaz. Yalnız İsviçre 
otellerinde kadın, erkek, 94321 isviçreli 
çalışmaktadır. Ve İsviçre servetinin 
mühim bir kısmı sermaye olarak. İsviç
re otel ve pansiyonlarına yatırılmıştır. 
Bugün İsviçreliler turizmden kazandık
ları ile belki bu binalarının tamirlerini 
bile yapam1yorlar. İsvicrede kapalı o
teller vardır. 

.-, 
İsviçre niifusunun yarıdan cok f<11:lası 

(2R28624 kiı:i) köylüdür. Erazinin köy
liiler arasında inkis:ımı da, kücük köy
lüler aleyhine değildir. 1446147 hektar 
erazinin ı 151221 hektarını sahibleri iş
letirler 30 hektardan fazla erazi 189857 
hektardır. 

Buna rağmen, İsviçre, mühim mik· 
darda gıda maddeleri. buğday (52,9 mil
yon frank) meyve, sebze (65,7 milyon 
frank), et (26,6 milyon frank), yumur
ta (14,7 milyno frank), şarap (40.l mil· 
yon frank), ilh. ilh. ithal eder. Yiyece
ğinin tam:\mmı kendi toprağında yetiş
tiremez. Zirai mahsullerinden yaotrğı 
ihracatta (peynir. teksif erlilmis c:üt, çi
kolata) 1934 de 62,4 milyon fr~nf!a 

düc;müc;tiir. f1Q14 de 196,5, 1919 de 225,2 

milyon frank). 

Vaziyet bugünkü temayüllerini mu

hafaza ederek devam ederse, belk~ İsviç
reliler günün birinde bütün çavırlarına 
saban koyacaklar. İsviçre sütçüliiğünü 
muayyen bir hadde kadar indirmeğe 

mecbur olacaklardır. 

.-. 
İsviçre endüstrisinin talii, İsviçre 

~iftçisinin taliniden daha karanlıktır. 

1914 de 264 9, 1919 da 713.3 milyon 
franklık ihrac:at yapan ipt"kli ~ı düstri
yi 1934 de 93,9 milyona, -:>:ımuk endüs
trisi 852,2 milyona düşmüştür. Makine, 
insa, kciğıd, deri ilh. ilh. endüstrilerine 
aid rakamlar da böyledir. Bilh~c;sa sa
at ihracatı, 3~5.0 milvonnan 109,1 mil
yona düşmüş ve '1929 tia) 4.383.826 
franklık i<ııtihsal vanan bu enclü-.tri, 
1933 de ancak 358.646 franklık is yapa
bilmiştir. 

.-. 
Artık f svicreclen avnlrvorum. yarın 

Vivanav::ı or->clan Pec:te, "Rükreş yolu 
ile memleketime c'!;; .. ,.r. .. <Yim. 

Neşet Halil ATAY 

(r) En yüksek ay olarak temmuza
lrnmı.r;trr. Biitiin sene içinde asgari ra
kam et,. 21,0 clir. 

(2) 19.?4 de lsvirre otellerinde kalan 
isvirrrli'er vabımcrlarrlan cok fa?ladrr. 

(J) Türkiverle t11ri?m için çalı~an

lar. h,..,. "'"""' "'~"m"" .,,1·r1Rn lsvi<:re tu
rİ7mİn; fr•ki1c etmelidirler. 

Yunanistandaki grev tam bir 
mııvaff akiyetsizliğe uğı·adı 

(Başı 1. inci sayfada) 
ettiklerine göre, umumi grev, sosyal re
jimi devirmek maksadını gü'.len umumi 
bir ihtilal tezahürünün b:ı~langıcını teş
kil edecekti. Milli ve sosyal felaketlerh 
!fukuuruı anlatan bu vaziyet kar~ısında 
hükümet, harekete geçmiş ve örfi idare 
ilanı ;1e parlumentonun feshi kararları
nı kıral'a tasvib ettirmiştir. 

Hükümetin mesut şefi olmak bakı
m•ndan memleketi kurtarmak için ken
diı.ine lazım gelen salahiyeti bu şekilde 
elde etmiş olan B. Metaksas, inflalrın 
önüne geçmek gibi ağır bir vaz"fevi de-

ruhte etmek kararında bulunduğunu ka
tiyetle ilan etmcktdir. Elen milleti sü
k~;n itinde çalışmak ve yaşamak iste
.,-ıı:l..Tf" ve sosyal rejimi kuvvetlendirmiş 
olan hükümetin krralrn himayesi altın
da memleketin refahına çalışacağı em
niyetini duymak istemektedir. 

Grev, tam bir muva_ffakiyetsizliğe 

uğramıştır. Çalışma hiç bir yerde dur
mamıştır. Atina şehrinde normal hayat 
devam etmektedir. Bu sabah gelmiş olan 
bir çok turist, eski eserleri gezmişlerdir. 
Bütün memleket içinde ayni sükun hü
küm sürmektedir. 

OLUS 

Yurda girecek 
ambalaj maddeleri 

ve l aplar 
Muvakkat muafiyet usulünden isti

fade edilerek 1 temmuz 1936 tarihin
den önce yurda sokulmuş olan kapl?rla 
ambalfıj maddeleri hakkında muvakkat 
muafiyet talimatnamesi hükümlerinin 
tatbik edilip edilmiyeceği bazı güın

riiklerce sorulmalcta olduğundan güm· 
rükler umum direktörlüğü bu hult•su 
tavzih eden bir tamimi alakalılara bil
dirmiştir. Umum müdürlük bu tami
miyle 1 temmuz 1936 dan evel yurda 
sokulmuş ve yurd dışına çık:-nimı-? 

kaplara did muamelelerin bu ta1 imat
namenin şümulü dışında bulunduğunu, 
yalnız 1 temr.ıuz 1936 dan sonra ihraç 
edilecek kapların yüzde doksanla çıka
ranların aynı ~::ıhrs olması aranmıyarak 

talimatmır.ıe hül:iimlerine göre yapıla
cağını bildirmekte ve 1 temmuz 936 
dan evvel kap ve amhal5i madde
si getirip bunları baskalarına devir 
etmiş olanlar veya btınları devit 
alanların bunları h:mp,i iskeleden 
ihraç e<leceHerini idh3l yapan rr;imri.i

ğe hildirerek talimııtnamcnin onıınru 

maddesi hiikmü daire<ı:inde izin nlrna
larr lüzumunu da ayrıca bilclirmiştır 

Billcreş elçimiz ~it i 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu

lunan Bükreş elçimiz B. Hamdullah 
Suphi Tanrröver, bu akşamki trenle 1s
tanbula harek~t etmiştir. İstanbu1da 

birkaç gün kaldıktan sonra vazifsei lıa
şına gidecektir. 

Kamutay kanunlar kalemi 
direktörlüğü 

Kamutay kanunlar kalemi direktör
lüğüne finans b:ıkanhğı eski kalem 
mahsus d:rektörü Kamutay büdce en
cümeni baş katib muavini Rıfat tayin o
lunmuştur. 

TOPY 

iskan işleri 

Sı ıat alraıııınız 

seya ıate ç tı 
Sıhiye Bakanı Dr. B. Refik Saydam 

yanlarında iskan umum direktörü B. 
Cevdet ve teftiş heyeti reisi B . Fuat 
olduğu halde dün akşam hareket etmiş
lerdir. Bakan Ycrköyde muhacirlerin 
iskanları vaziyetini yakından tetkik et· 
tikten sonra muhacir iskan edilmiş olan 
köy ve kasabaları teftiş etmek üzere 
Orta Anadolu vilayetlerimize gide
cektir. 

Van ve havalisi suları 
tetkik ediliyor 

Nafıa vekaleti memleketteki suları 

muntazam bir pllin c12hilinde etüt ettir
mel:tedir. Bu yakınlarda da 3 üncü 
daire su işleri direktörü başta olduğu 
halC.:e dört kişiden mürekkeb bir fen 
heyetinin Van vilayeti ve civarı sula
rını tetkik etmek üzere hareket edecek
leri h:ıber alınmıştır. 

Ki tablar, üzerindeki 
iattan fazla satılmıyacak 

Kültür bakanlrğı kültür direktörlük
lerine, gönderdiği bir emirle Devlet 
matbaasının neşrettiği bütün kitablar
la mekteb kitablarının, Türkiyenin her 
tarafında, üzerinde yazılı olan fiatla 
satrlacağını ve fazlaya satmak istiyen
ler icin de takibat yaptırılmasını bildir
miştir. 

Bfr aral acı alacak yiiziiıulcn ar
kadaşını yara]aclı 

Kazıkçı bostanlarında oturan ara
bacı Mehmed arkadaşı arabacı Mehmed 
Ali ile bir alacak meselesinden dolayı 
kavga etmiş ve Meh. ıed bıçağını çeke
rek arkadaşı Mehmed Aliyi sağ kolun
dan yaralamıştır. Etraftan yetişen polis 
Mehmedi yakalayarak tahkikatını yap
mı ve adliyeye vermiştir. 

Diinyada son sene içinde en geniş bir aHika uyandıran kitablardan 
biridir . 

YAZAN: 1914 - 1918 cihan harbmda alman orduları genel kurmay 
ba~kam General Ludendorf · 

TÜRKÇEYE ÇEVİREN: Hikmet Tuna 
Muhakkak okuvunu7! 

7 AGUSTOS ı---

1[ eni ··mı··· ,. 

teşlcila a • 
· stan ıul tayiııfetl 
İstanbul gümrüklerinde yeni ~e 

lat kanununa tevfikan yapılan taytıı 
terfileri tahsisat mevcuduna göre ~ 
yavaş lstanbula tebliğ etmekted;t 
ilk defa olarak tebliğ edilen tayin .,e 
fileri yazryoruz : 

İstanbul idhalat gümrüğü ınanif 
memuru Nusrat aynı gümrük ıtatiblC 
den, Orhan, Niyzi, Naci, Zahid ve ?.f 
taz 17.5 lira asli maa§.la İstanbul ·· 
baş direktörlüğü muhasebe meınur 
!arına, Galata idhalat gümrüğü 
memuru Hamdi 25 lira asli maaşla. 
direktörlük anbar memurluğuna, 
ci gümrük katibi Hayriye 16 )ira 
maaşla baş direktörlük muhasebe 
murluğuna, İstanbul dahili ticaret 
murlarından Vasfi 17.5 lira ile Rouf 
lira ile İstanbul idhatat gümrüğil 
tiplerinden Niyazi, 17 .5 lira ile ve 
rem 20 lira ile baş direktörlük rne 
luklanna, lstanbul idhaJat gümriiğİi 
tiblerinden Sadettin, Galib. Rauf 
zet 16 şar lira ile Adil 20 lira ile 
direktörlük muhasebe memurluı:ta 
İstanbul idhalat gümrüğü muayene 
murlanndan Nazmi ve Şükrü 30 ıal 
ra asli maaşla baş direktörlük mua 
memurluklarına, baş diretörlük teati 
rinden Ahmed 25 lira ile baş dire!ct" 
muhasebe memurluğuna, muhaseb:: 
muru Naci 30 lira ile anbar şefl"~ 
İstanbul idhalat gümrüğü anbar rn 
ru lemail 30 lira ile baş direktörlük 
mur şefliğine, idhalat gümrüğil ,,e 

dan Yusuf 25 lira ile baş direktör 
memurluğuna tayin olunmuşlardır. 

Af yon ekenlere Irredi 
Afyon müstahsilini mahsuIUnÜ 

bahasına satmaktan kurtarmak aı3 
dile ziraat bankasının uyuşturucu 
deler inhisarı nam ve hesabına ~ 
kredi açması kararlaşmıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurw 
nun yardımları 

Çocuk esirgeme kurumu genel 
kezi; 16. 7. 936 tarihind•n 1. 8. 936 
rihine kadar 1533 çocuğa yarclıtJl 
miştir. 

Bunlardan 351 hasta çocuk ve 
genel merkezin polikilniklerindc 
mış ve tedavi edilmiştir. Aynca dit 
kım evinde de 286 çocuğun dişleri 
kılmış ve tedavi edilmiştir. 

604 çocuk ve anne genel rncrlc 
banyolarından istifade etmistir. 

Siit damlasından her gün P8 çoC 
s ~t verilmiş ve 15 günde yekun ° , 
690 kilo bedava süt tevzi edilıni~ 

Zayif okul çocuklariyle, çocuklil 
neler için genel merkezde açılan .. 
vinden her gün 200 anneye sıcalt 
yemeği verilmitşir. Yardım için 
merkeze başvuran 4 yoksul ya,,rııY" 
lira 90 kr. değerinde yardım yapıl 

DiL KÖŞESi 

"- Bir ayran, diye inliyorut· dl 
gırtlağrmıza sunulan sulu rnadde 
ayran çeşnisi, ne de soğuk bir bara 

İkisi de yok bunların." "$ 
Tabii olmaz, a aziz dostum. l 

bir hararet" nerede görülıniiş şef ·~ 
°Cumuriyet Türkiyesi ekon°"_1

1 

knndan endüstri hayatına art.ık. 1
, 1 

iyiye girmiştir. Beş senelik ılcU'6 
düstri planı da tatbik sahasında ' 
neticeler veriyor." strl 

Cıımuriyet Türkiyesl en~il "" 
yatma demek yalnrz ekonomılc d ,, 
dan girmiş. Acaba hangi bakıfll ~ 
memiş. Muharrir, bu noktayı af' 
yı unutmuş. ·r 

"Cömerd netice" cömerd tıı 
haSirı• 

ols:ı gerek. Fakat tatbik sa bııltı 
mesine daha senelerce zaman 

• etJ 
bir plana neticeler bile verdı~ ( 
h - • 1 ·ı. v. diyelııtl arrırın ace ecı ıgıne ne 
bu bir dil hatası değilse de!>: esi 

"Derin bir ihmalcilik ııetıC 
r k .. 
a ... oJdCI 

ihmalci/iğin de buııtlstı. •'l 
bilmiyorduk. Şimdi öğre11dık· 

8 
g 

cilik'' le ''derin" s:latı yanyso 

lir mi? 



r 
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SON DAKiK.1: 1 
B. METAKSAS'I; GAZ ETECiLERE BEYANATI 

Şiındiki tedbirler. sosyal rejimin geçirdiği 
tehlikeyi önlemek için alınmıştır 

Dış siyasa değişmiyccektir. 
Selanik'te bir çok komünist tevkif edildi 

gun olmadığı umumiyetle tasdik edil· 
' Atina. 6 (A.A.) _ Atina ajansı bil
diriyoc : 

Yabancı gazeteler muhabirlerini ka
bul eden başbakan B. Metaksas, dünkü 
beyanatını teyid etmiş ve alınan tedbir
~erin, sosyal rejimin geçirdiği tehlikeyi 
Önlemek için asgari tedbirlCI" olduğunu 
hildirmiftir. 

B. Metaksas demiştir >i : 

"- Sosyal vaziyet taınaıniyle kuvvet 

bulduktan ve her türlü tehlike bertaraf 
olduktan ııonra, bükiımet va.ı;iyeti göz
den geçirecek ve lüzumlu her şeyi ya

pacaktır.,. 

Ana kanun hakkında bir suale cevab 

\'eren B. Metaksas şunları söylemiştir: 

'·- Bugün memlekette meri olan 

ana kanun, şimidlik meriyet mevkiine 
konulmuş bulunan 1911 ana kanunudur ki 
bunun bugünkü şartlara tamamiy1e uy-

mektedir.,, 
Yunanistanın dış siyasasından bah-

seden başbakan, bu siyasanın sağlam te
mellere dayandığını ve değişmiyeceği
ni tebarüz ettirmiştir. 

Limni adasına asker çıkarıldığı hak

kındaki sorulan bir suale de başbakan 
su cevabı vermiştir : 
~ .. _ Hiç bir asker ihracı hadisesi 

olmamı~tır. Türk devlet adamlarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde de 
aöylediklcri gibi bu hususta tam suret
te hakkımız vardır. Lüzumlu gördüğü
müz zaman bu h.akkı kullanacağız.,, 

Komiini!ftler tevhif ediliyor 
Atina, 6 (A.A.) - Bir çok yunan 

harb gemisi, bu sabah Selaniğe gelmış 
ve orada bir çok komünist tevkif edıl-
miştir. 

Madridde vesika ile yiyecek veriliyor 
tki bin asi Celle lüttaı·ıl{tan geçti 

Madri:i, 6 (A.A.) - Yiyecek yok
'lulluğu hissedilmektedir. Halk ve milis· 
ler, bilyUk harbde olduğu gibi vesika i
le yiyecek ve saire tedarik etmektedir
ler. 

11.-irıci bir tisi k"Jilclfi dalın 
Cc11clii1turıhttın geçti 

Tanca 6 (A.A.) - Havas ajansı mu
hal:ıirinin öğrendiğine göre iki bin asi
den mürekkel:ı ıkinc· Lıir kafile İspanya'
ya gitmek üzere l:ıu gece Cebelüttarik'-

tan geçmiştir • 

Quccn Elizub2tlı lJurselondcı 
Barselon, ) (A.A) - Queen Eliza

ı)eth zırhlısı, buraya gelmiştir. 

Bu sabah saat 10 da Oyarzun bölge
sinde top sesleri işitilmiştir. Asilerin 
bir tayyresi, dün Mont - İguelde'deki 
telsiz istasyonunu bombardıman etme
ğe teşebbüs etmi~ ve sonra San Marko 
ve San Marcial kalelerine bomba atmış-

tır. 

Almarıytı Mculritl lıii/;iimetini 
portc11to cdecch 

Bcrlin. 6 (A.A.) - Royter ajansmm 
muhal.ıirinin resmi bir kayna ·tan öğren
diğine göre alman hükümcti, İspanya·
daki alman'lara karşı yapılan muaıne
yi protesto etmek Ü"cre Madrid hükii
meti nezdinde teşebbüslerde bulunmuş· 
tur. 

lld 1,;,, ftı:i '•11ir etlildi 
Oyarzım lJij/gesin<le Madrid, G (A.A.) - Hükümetçi mah-

Hendey, 6 (A.A.) - Havas ajansı fillerden öğrenildiğine göre, Katalanlar, 

muhabir"nin öğrendiğine göre asiler, Oragon"da bir asi asker kolunu çevir-
henUz Oyarzun'a h5.kim bulunmakta ve mişler ve iki bin k"şi esir almışlar :hr. 
Bilbao ile Toloza"yı ele geçirmeğe uğ· Bu esirler, cumuriyet hükümeti için 

harbetmek talel:ıinde bnlunmuşlardır. 
raşmaktadırlar:.:·---------------------

İSPANYANIN iÇ İŞi.ERiNE KAUl!'J 1AMAK 

HAKKINDAKi FRANSIZ TEKI. IFI : 

: İtalya da teklifi e~-- iı ibariyle kabul ed;yor. 

\lb lıüliiimc·t ınii!"}ltet cevah veı·di~ şinı<li 
ltcl{leni vor 

}TA! 1 illi. 
Roma. 6 (A.A.) _ B. Ciano, fransız 

sefirine İspanya işlerine karışılmama:.ı 
hakkında Fransa tarafından yapılan tek
lifi İtalyanın esas itil:ıariyle kabul et

mel-le olduğunu söylemiştir. 
Kont Ciano ile l{ont dö Şaınbrün a

rasında göriişmeden sonra ne!j•ed.ile~ 
bir tebliğde aşağıdaki üç mesek ılerı 
ilirülmektdir: 

ı . _ İtalya, umumi nümayişler, m~t-
buat mücadeleleri ve gönüllü kaydcdıl
mesi suretiyle iki muharib taraftan biri 

hakkında ya 1ılan manevi yardımın velve 

leli ve tehlikeli bir müdaha e teşkil e· 

dip etmedi ğini sormaktadır. 
2. - İtalya. yapılacak ademi müda· 

hale anl;ışm:ısının biitiin ctfinyaya şamıl 
olup olmıvacağrnr ve hıı anlaşma ile 
:Yalnız hükiimetlerin mi. yoksa ıvnı za· 
nt<>nda hususi ş~hrsların .nr mukayyeci 

olup olmıyar"ğım sorar. 
3. - !talya. Fıansanın nerelcir c bir 

takım kontrol usulleri -ı .. tatbil · eoip 
etmeme'< niyetinde olduğunu da öğ· 
Tenmek ister. 

Adt•mi nıiidalwle rmlm~mtısmm 
mf'tni luızırlarıı)·or 

P:ıris, 6 ( A.A.) - Fransı .. diploma
sisi, İspanya meselelerine ademi müda
hale anla •asının metni üzerinde çahş· 
rrıaktad ır. Bu anlaşma gereğince, is
"11nvol fas na ve 1sp:ınya hakimiyeti al
t • • 1,ınan eraziye her türlii si· 
1 'ı •, leva:zUTl• tavvarP. ve 

<·evabı 
harb ~emisi satmak yas:ık olacaktır. A:z 
çok farklı ve nüanslı olmakla beraber 
!ngilterenin Almanyanın, Sovyetler bir 
liğinin, Belçikanın, Hollandamn ve Çe
koslcıvnkyanın m\i bet ccvhları Parise 
gelm"stir. Şimdiki halde Portekizin ce

vabı bekll'nmektedir. 

I' m·t<• 1;i:::: m·-ıliıııl 1•/..·i ıes"l>bii.14 tlt• 
m ;;.,1 ,., H•(rı• n•rtli 

P aris. (i (A A . ı - Gazeteier. Fransa 

tarafından isp:ınyol i şlerine karışılma

ması h kkında t• oc;'.ova ve T.izbonda 

yapılmış olan teşel bwıler neticesinde 

elde edilmiş bul unan nıUsl et n•lice1eri 

hoşnurlluklı\ kavctetmektedir Rnmamn 

verer.ci'fi cevab sabır ızhkla beklenil

mektedir. 
Ö <J r ı?a7eteııi, İt:ı lva h"' 'imetini ve· 

rccer. i cevabı ı:eciktirmekte olduğunu 
knwl•tmckirrlir. 

Mulııvada rHi<ımii olan it.:ılyan tay· 
varclerİ hakkınrlıı. Fran<ıanın v;opmrş ol
rluvu mıirac.ırntin arah:ıti, Rnmda ne-
e ;,.ı;ı: uvanrlırmışur. İtalyanlar. ge

neral Frıuı1<!'!nun askeı eriııin F;ıstan 
lspanvava ta<ıınrlıuınr P-örmek ic;:in za. 

man kannmak istiyorlar. 

1111.!ilt.ert> tlt• 'i•mıız te~··bMi:ciirw 
yardım ı•dh'or 

~ Londra:6 (AA.) - İnP-i)tere hükü-
meti, Fransanın Roma ve Lizbon hüku
metleri nezdindeki te ebbüslerine var

dım etmektedir. 

r • -
-·~~----

İspanyada asiler muvaffak olurlarsa 
(Ba!iı 1. inci sayfada) 1 Jlalh·ı b. l k . . . t-~~ ır eşme ·onııtesımn Sovyetl b" 1 ..... d 

I.ano, dün gece saat 23 de radyo ile beyannamesi er ır ıgı e 
neşredilmişolan bir hitabesinde vazi- . Paris, 6 ~A. A.) - Populer gazete- Fransanrn ademi müdaha. 
yetin nasyonalistler için parlak ve hü- sı, halkçı bırle~me komitesinin bır be- • • 
kümet taraftarları için ümidsiz olduğu- yannamesiııi neşretmektedir. Fransız- }e ta}ebınt kabul etti 
nu söylemiştir. ların hamiyetine hitab eden bu beyan-

Mumaiteyh, Gırnataya taarruz etmiş namede, 0 1spanyadaki karde ler için" 
olan marksist kolunu bozguna uğramış· yaralıların yaralarını sarmak ve muha-
tır. ~ipler ile ailelerinm yiyeceklerine me-

General, kumandası altında 5.000 cı 1 ar 0 mak üzer~ 15 ağustosa kadar bir 
muntazam askerle ispanyol Fasından mil f yon ranklrk bir iane istenilmekte-
gelmi~ lCJYOnerler bulunrhığunu, bu kuv- dir. 
vetten bin kişinin diin karaya çıkmış 
olduklarını ilave etmiştir. 

A!filcr umumi lmrart.rôlımd<m 
gelerı lınberler 

Burgos, 6 (A.A.) _Havas ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Asi umumi karargahının bildirdiği

,,e göre, Gııadaliara nihayetlerinde 
hareket eden kol, Alkoba 7.eJminarı iş
gal etmiştir. Burası Madridden Sara
gossaya giden rol ü,.erindedir. 

Bu kol, ansızın hiikümet kuvvetleri 
üzerine çullanarak bir kamvon ve i
çindeki askerleri elde etmiştir. Öte ta· 
raftan öğrenildi~ine göre, S:>mosierra 
cephesnide hichir ciddi çarpışmcı olma
mıştır. Asi albay E<ıkamez bazı keşif 
hareketleri yaptırmakla iktifa etmiş· 
tir. 

Asiler IJir 1mz1Yuna daha 
uğrm!ıfar 

Navalpercılclelo.i miler yenildiler 
Mad "d ( n • 6 A. A.) - Mangada kolu, 

Navatperaı'cieki lsilerı ye .miş ve ad
lere 80 kişi zayiat verdirmiştir. 

"JOOO - • 'L.' J • . cı.'tı ,. a~tan spmıyaya geçti 
Lızbon, 6 (A. A.) - Radio Klüb 

F • , 
a~ lan gelen 3 bin asinin dün beraber-

lerınde silah ve mühimmat olduğu hal
de Alcesiras'da karaya çı.kmış oldugu
nu bildirmektedir. 

1 talya11 tayyareleri 
lıcıkkmdaki talıhilmı 

p . ( arıs, 6 A. A.) - Havas ajansı-

nın bildirdiğine göre, Oran civarında 
mecburen yere inen İtalyan tayyareleri 
hakkında yapılan tahkikat neticesinde 
bu tayyarelerin bomba hariç, harb leva
zımı "ki .. yu u oldukları ve makinalı tü-

f ~kl~ri~dc kurşun bulunduğu tesbit e
dılmıştır. 

. ~~skova. 6 (A.A.) - Tas ajansı 
bıldırıyorı Fransa iş güderi bugün 
Fransa dış işleri bakanlığının emri li-

zerine dı§ işleri komiserliğine giderek 

Fransa hükümetinin Sovyet Rusyanın 
İspanya dahili meselelerine karışılma
ması prensibine iştirakini arzu ettiğini 
ve Fransa • İngiltere - Almanya - hal· 
~~ arasında böyle bir ademi müdahale 
ıçı? .y~pı~acak ittifaka iştirakini arzu 
ettığını bıldirmiştir. 

Souyet lıiikiimetinin cevabı 
Aynı günde B. Payar, Sovyct ırakü· 

metinden şu cevabı almıştır: 

"İspanyanın iç işlerine ademi müda• 

hale prensipini kabul eden sovyet hükü· 

meti teklif edilen ademi müdahale itti· 

fakına iştirak etmeye hazırdır. Sovyct 

hükümeti aynı zamanda şu noktalan 
arzu etmektedir: 

1. - Portekiz'in fransız hükümctin

ce sayılan memleketlerle beraber igti • 
rak etmesi, 

2 .. ~.Baz~ devletlerin İspanyanın met 
ru hukumetı aleyhinde olarak fuıilere 

yaptıkları yardımı hemen durdurmaları. 

Barselon. 6 ( A A ) - Saragossa'dan 
gelen haberlere göre, ı 800 kişilik bir 
fisi kolu Saragossa'nın elli k"lometre i
lerisinde bulunan Sartage'yi yeniden 
işgnl etmeye teşebbüs ctmi<ıtir, Hükiı 
met kuvvetleri, fis il .. ri püskürtere1~ mü
him zayiat verdirmişlerdir. 

B~rlin olimpiyadlarında 

Tolozı~ §elıri tı ı: "ln 
tttr<ıf mdnrı lmş,1tıltlı 

H endey, 6 (A.A.) - I:Iü'üimet kuv· 

vetleri t:1rafından cuma günü işgal e
dilen 'l'oloze şchril'1in fısiler tarafından 

çevrilmiş olduğu haber verilmektedir. 

Fransız ue İspanyol bi;l•:t•lni a-
rnsmcltı mulmbere l.c ... ildi 

Tanca, 6 (A.A.) - Fransız ve ispan
yol bölgeleri arasında iştiyen telgraf ve 
telefon servisleri bu sabah ani bir şe
kilde kesilmiştir. Sanıldığına göre bu, 
deniz tarikiyle bir hücum hareketine ma
ruz kalacak otan Ceuta'ya doğru yapı
lan askeri hareketleri gizli tutmak için 
alınmış bir tedbirdir. 

Hiilıiimet huvt•(•tlcri Sonwsier
rcı'd<1 ytmilmis 

Sevil, 6 (A. A.) - Asile~in um • umı 

karargahından alınmış olan haberlere 
göre, General Mola'nın kuvvetleri So
mosierra'da hükumet kuvvetlerini yen
mişler ve 300 milisli öldürmüşlerdir. 

Lomlrmluki lspunyu elçiliğimle 
bir istila 

Londra, 6 (A. A.) - İspanya el i
liği ikinci katibi Fcrnandez Villaver~e 
istifasmı vermiştir. ' 

Rmumıymluki elçilik ve lwmıo
losluk memurları İtUİ/u ettiler 
Biü.ıcş. 5 ( .\ A.) - ispanya :.;cfiri 

ile bütün sefan. tı1ane v: a.Jnsoloshanr. 
memurları i.ıi:iı a etmişler-.ır. 

Somo. ierrmlcıhi curpı;inrnfor 
Hendey, 6 (A. A.) - - lJavas ajan

~ınrn Somasierra cephesin<leki muha
biri, dün öğleden sonra asilerin birde11 
bire Gaskones kasabasını zaptetmış ve 
htikümct kuvvetlerinin çetin bir savaş
tan sonra l>u kasal:ıayı geri aıınış alduk
larım haber vermiştir. 

- ----------
ingilt ı·ede 

Bir madende korkunc :t 

bir patlama oldu 
63 ~çinin lwyatı tehlikedt• 
Londra, 6 (A.A.) - Barmsley yakı

nında kain Çarleston"da bir kömür ma
deninde dün gece bir patlrımo olmuştur. 

Son alınan haberltre göre maden ku
yusu içincle 63 işçi bulunmakta idi. 
çıkmış olan bir yangın, lıunların kurta• 
rt1mA1::ıru'1 CT~],."tim1istir: 

Futbol mm)rırı 
Belin, 6 (A.A.) - Polonya 3 • o 

Mııcaristanı, Avusturya 3 - 1 ile Mısırı 
yenmiştir. 

. İngiltere, Çin takımını 2-0 yenmiş
tır. Haftaymdc vaziyet 0-0 idi. 

P eru, Fenlandiya takımını 7.3 yen

miştir. H aftaymde vaziyet 3-1 idi. 

:ı tıclı11ı uzun <ıtlama 
Birinci: Tajima (Japon), 16 metre 

olimpiyad şampiyonu, ' 
İkinci: Harada (japon) 15.56 metre 
Üçüncü: Vallner (Almanya) 15.27 
Dörd.ün~ü Valler (Almanya) 15,27 
Beşıncı: O}ima (japon) 15.07 metre 

11 O metre manialı 

B~rinci:. Tovns (Amerika), 14. 2/ lO. 
İkıncl Fınlay (İngiltere). 14. 4/ 0. 
Üçüncü: Pollard 14. 4/ 10. 

1500 metre fimıli 

Birinci: Lovelok (Yeni Zeland), 0 _ 

limpiyad şampiyonu, 3.47. 8/ 10 (dünya 
rekoru). 

İkinci: Künningham (Amerika), 3.48. 
4/ 10. 

Üçüncü: Bekkali {İtalyan), 3.49.2/ lO. 

8() metre ma1ıfolı (kadmlcır) 

Birinci: Maniali (İtalyan). 
İkinci: Stoyer {Almanya). 
Üçüncü.: Tay lor (Kanada), her üçü 

de 11 sanı ye 7 / 10, da bitirmişlerdir. 

Cirid lltnıa 
şampiyonu 21 metre 80 
şmpiyonuı 71 metre 80. 

İkinci: Nikannen (Fenlandiya). 70 
metre 77. 

Üçüncü : Toivonen (Fcnlandiya), 70 
metre 70. 

Giille ı·e Hihlct lwlclırma (orta) 
Berlin, 6 (A.A.) - Birinci: Tuni 

(Mısır) Ceman 387.5 kilo kaldırmak su· 
retiyle yeni bir olimpiyad rekoru kur
muş ve olimpiyad birinciliğini kazan
mıştır. 

İkinci: İsmayr (alman), 352,5 kilo 
kaldırmıştıı. 

Üçiincü: Vagner (alman) bu da 352.5 
1cilo cemetmiş ise de İsmayr siklet ba
kımından daha hafif olduğundan ikinci 
sayılmıştır. 

Bu müsabaka rlün akşam B. Hitlerin 
huzurunda, Döyçland salonunda· yapıl
mıştır. 

Giilfo ,., • . '4ihlcı louldırma (ajiır) 
Berlin, 6 (A.A.) - Birinci : Joseph 

Manger, Devclope: 132.5 Arraşe: 132.5 
Epolc: 155. vekun: 420 kilo. 

'f'l~>re finali (kadmlar) 
Berlın, 6 (A.A.) - Birıinci: Eleıc 

(Çekoslovakya) 6 defa muvaffak olmuş
tur. İkinci: Mayer (Alman), 5 defa mu• 

vaffak olmuştur. Üçüncü: Preis (Avus
turya) S defa muvaffak olmuştur. Dör
düncü: Hnss (Alman) S defa muvaffak 
olmu t ur. 

. . lı~/ifrc ( erhcklcr) 
Bırmc~: Gaudini (1 tal yan), olimpi

yad şampıyonu,7 galibiyet 
İkinci: Gardere (fransız), 6 galibi 

yet. 

. Üçüncü: Bocchino (italyan), 4 gali 
bıyet. 

Dör~u~cü: Kazmer (Almanya), 
Beşıncı: Guaragna (italyan), 
Altıncı: Raymond (Belçika), 

Hokey 
Borlin, 6 (A.A.) = Hokey ma~cıı 

Hindistan ekipi 4 • o macar ek"ı . . . . pını yen 
mıştır. 

Hollanda takımı, lsviçre taktmmı 

•. - 1 mağlub etmiştir. Haftaymda va
zıyet 2 - 1 idi. 

Alman takımı, danlmarka takımın: 
6 • O mağlub etmiştir. Haftaymda vazi· 
yet 2 ·O idi. 

llemlbol 
. A:vusturya, Romanya"yı 18 - 3 yen· 

mıştır. Haftaymda vaziyet 5 - 1 idi, 
Almanya, sıfıra karşı 43 puanla Ma· 

caristan'a galib gelmiştir. 

Polo 
Arjantin takımn Meksika takımını 

5 • 15 sayı ile mağliib etmiştir. 

Kotra )·11rışlarının ildnci giinii 
Monotipler: 
Birinci: l Iollanda, 
İkinci: İngiltere, 
Üçiincü: Polonya, 
Dördüncü: Almanya. 
Sekiz metrel"k ııcri: 
Birinci: Norveç, 
1 kinci: Almanya, 
Üçüncü : !sveç. 
Stnr serisi: 
Birinci: İsveç, 
İkinci: H ollanda, 
Üçiincii : İngiltere, 
Dördüncü Almaııya 
Altı metrelik seri: 
Birinci: Norveç, 
İkinci: İngiltere, 
Üçüncü: İsviçre. 

Srrıl.·lu atlamCl ( /irwU 
Berlin G (A.A.) - Birinci : Midov:!, 

4 m. 35, olimpir d lıirinci si, il. inci ve 
üçiin ... ü : Nı ida ve Oe, her il.:.,i de 4 
111. 25. 
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SAYFA 4 uı.:us 

Trüc made {·ili ğinin kabiliyeti 
- Metal und Ez'deki bir makale dolayıslyle -

Türkün gUcü kadar barışseverliği 

de, cesareti kadar dürüstlüğü de ve a
kıncılığı kadar medeniyetciliği de dar
bı mesel olmak istidadında olduğu bu
günlerde; hala köhne ehlisalib zihni
yeti ile yazılar yazan, hatta ilimlerini 
bile safsatalaştırınayı göze alan kimse
lere rastlıyoruz. Sayısız medhiyeler a· 
raıunda bir kısık sesli haksız hicviye
den ne çıkar diyecek değiliz. Pek hak
lı pek yerinde olan ve ancak gecikmiş 
olması yegane hususiyetlerini te kil e
den medhiyeler aras•'lda bu kısık ve 
sinsi t1eslere bir daha cevab vermek ye
rinde olur sanırız. 

Bugün tarihi bitaraf bir gözle tet
kik edenler, türkün muhtelif devirler 
içinde medeniyetler kurduğunu, iller
den illere kültür ve medeniyet götür
düğünü, artık kati bir hakikat olarak, 
kabul etmektedirler. Medeniyet meşa
lesi türkiin elindeydi, onu götürUrken 
yaktığı ve devirdi ğ i olmuşsa bile, tari
hi rolünü türk milleti kadar ifa etmiş 
millet yeryüzünde az bulunur, 

Türk milletine menfi vasıflar bul
mak ve menfi hadiseler isnad etmek 
için Osmanlı saltanatını ele almak da
hi büytik bir hatadır. Bir vakitler İn
giltere Kıralı sekizinci Hanri'nin adli 
teşkilatı tetkik etmek üzere heyetler 
gönderdiği Osmanlı imparatorluğu, iz
mihlal zamanlarından evci işgal etti ği 

yerlere medeniyet ve kültür götürmüş
tür. Birçok yerlerin dilinde birçok me
deniyet kelimeleri hala türkçedir: bir
çok yerlerin en güzel mimari eserleri 
türk eserleridir. Osmanlı imparatorlu
ğu inkıraza yüz tuttuktan sonr ise, 
en büvük zararı halis türk ülkelerine 
ve türk milletine olmuştur. Bu arada 

o zaman işgali altında bulunan memle
ketlerin sanayi hayatında durgunluk t
mil olması, hiç bir zaman türk milleti
nin aleyhine bir hüküm çıkarmaya se
beb olamaz. Bu satırları yazmaya 'i.>izi 
sevkeden sebeb, ciddi olduğuna kanaat 
etmiş bulunduğumuz, Metal und Ez 
adındaki alman maden mecmuasında çı
kan bir makaledir. Yunanistan maden
ler inin tarihçesinden bahsederken Os
manlc işgali zamanında Yunanistan 
madenciliğinin izmihlale uğradığını ve 
orada çalışan alman mütehac;srslarının 
öldürüldiiğünü iki satırda bir bir kere 
tekrarlamak, makalenin ilm~ mahiyeti
ni kaybetmesine hiç ehenıiyet verme
den bütiin mevzuu bu bahis üzerinde 
teksif etmek, bize dürüst ilim bitaraf
lrğına hiç tevafuk etmiyen. sinsi ve za
vallx bir çırpınma gibi geldi. 

Türkün cihanda darbı mesel olan 
kabiliyetleri, göstermeye izhar etmeye 
vesile bulduğu bazı kabiliyetlerdir. 
Türk, sınai kabiliyetini g<;stermeye ve
siie buldu ve bu fırsat devam etti mi hır 
müddet sonra dünya onun bu kabiliye
tine de imrenecektir. 

Tarihi hadiselerin sevkiyle kabili
yetlerinden yalnı.:t bir ikisini dünya 
mikyasında meydana koymuş bulunan 
Türkde diğer kdbiliyetletin mefkud ol
duğunu iddia etmiye yel tenmekle, sa
d ece mugaleta yapmak, en :::ayif tabirle 
esbabımucibesiz hüküm vermek demek
tir 

Dünyanın ilk m2denler:ni türkün 
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iılemiı olduğu yalnız bizim tarih 
tezimizin değil, birçok ilimlerin iddi
anın ötesine geçmiş ve hüküm haline 
giren fikirleridir. 

Türklerin madenciliğe kabiliyetleri 
olmadığını ileri sürmek, tarihi hiç bil
memek dı?mektir: eski türklerin ma
denleri kendileri çıkarıp kendileri işle
diklerini, Altay dağlarının pek çok yer
lerinde keşfolunan maden ocakları ve 
izabe fırınları meydana koymuş bulun
maktadır. Türklerle mesktln olduğu ta• 
rihc;e muhakkak bazı mıntakaların ver• 

gilerini madenlerle ödedikleri birçok 
tarihi kayıdlarla sabittir. Milattan 2000 

sene evel Eti kıralına mektub yazan 
Mısır Firavunu, ondan Mısırın ihtiya
cını karşılıyacak madenlerin gönderil
mesini rica etmektedir; bu ricayı ihti
va eden tablet, Ankara Etnoğrafya 

müzesindedir. 

Avrupa git gide harbdan önceki halin· a yor 

Dünyanın ilk tuncu ve ilk demiri 
türkün elinde parlamıştır. 

Yeni, programlı ve şuurlu maden 
faaliyetiyle Türkiye cumuriyeti, ma
den sanayiini türk gücü, türk emeği 

ve türk tekniği ile kuracak ve memle
kete yeni bir refah ve servet kavnağr 

· haıı:ırlamıs olacaktır. S. B. 

Ankara Radyosu 
Şan plakları neşriyatı 

Edebiyat saati 
Orkestra plak neşriyatı 
Ajans haberleri 
Hafif müzik 

İstanbul Radyosu 
18.- Hafif musiki 
19.- Haberler 
19.15 Muhtelif plfiklar 
20.- Halk musiki si 
20.30 Stüdyo orkstraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu aj:ın • 
sının gazetel ere mahsus havadis 
servisi verilecektir. 

ashilı 
Ankara icra dairesi gayri menkul sa

tış memurluğun<\ aid olup gazetemizin 
31-7-1936 tarih ve 5391 No :mda neşre-

dilen ilanın ikinci arttırma tarihi 
19-9-936 olması lazımgelirken sehven 
13-9-1936 yazılmış olduğundan tashih 
olunr. 

Alaka kesiln1esi 
Bugüne kadar yanımda bulunan ye

ğenim seyyar satıcılardan Selimin ala
kası kesilerek yannndan ayrılmış oldu
ğundan namıma vaki olacak her hangi 
bil' müracaatin nazarı dikkate alınma
ması aksi takdirde hiç bir guna mesuli
yet kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

Bozkurt un fabrikası muhasebecisi 
ve E ·.,e<lik çiftligi müsteciri Raşid 

Sunol 2-3525 

Pariste çıkan Oeuvu gazetesinde 
'Andr' Pierre yazıyor: 

ı 1 temmuz Alman • Avusturya an
laşması Avrupanın istikbali için çok 
mühim bir hadisedir. Anşlus meselesi 
artık geride kalmıştır. Bugün alman 
devine elini uzatan ve kendini "alman 
devleti" ilan eden küçük Avusturyanm 
er geç Almanyaya ilhak edilmesi pek 
muhtemeldir ve ehemiyeti olan da bu 
nokta değildir. Çünkü Viyana ile Ber
lin arasındaki uzlaşma ile Avusturya
nm değil bütün Avrupa topluluğunun 
mukadderatı tayin edilmi§.tir. 

11 temmuzdanberi İtalya ile Alman
ya arasında mutabakat temin edilmiş
tir, çünkü iki memleket arasındaki mü
nasebetleri bulandıran yalnız Avustur
ya meselesiydi. İşte, önüne geçilmiye 
çok çalışılmış olan bir Mdise karşısın
da bulunuyoruz. Belki de faşizmle nas
yonal sosyalizmin müşterek cephesi, 
Duçe ile Führer'in tam mutabakatleri 
dolayısiyle bunun önüne geçmeye de 
imkan yoktu. Bunun neticeleri derhal 
kendini hissettiriyor; İtalya, Brüksel
de Lokarno devletlerine iltihakı redde
diyor, Almanyanın bu ihzari görüşme
lerden uzak tutulmasını istemiyor. İtal
ya, 7 mart Ren kuvvet darbesinin ü ze

rinden sünger geçirmiştir ve daha faz· 

lasr, Hitler'i tasvib etmekte ve onun 

''sulh planı" na tnraftarlık etmektedir. 
Başka bir tabirle faşist İtalya 1918 in 
muzaffer devletleriyle tesanüdü boza
rak Almanyayı, Versay muahedesi hü
kümlerini tahrib işinde teşvik ediyor. 

Şu halde Avrupa 1914 den önceki 
manzarasını yeniden almıştır: Silahlı 

sulh, silah yarışı, A vrupamn ortasında 

yeni bir üçüz ittifakın (Almanya, A
vusturya - Macaristan, İtalya) teşek

külü. Fakat bu ittifak harbtan önceki

sinden çok daha sağlamdır. Çiinkü 

Fransova J ozef'in Avusturya • Maca

ristan imparatorluğu köhnemi§ti ve İ

talya o zaman ikinci planda bir devlet

ti, halbuki bugün birinci safta rol gör
mek iddiasında bulunabilir. 

Politik ve sosyal rejim benzerlikle
rinin alçıladığı bu sağlam blok karşı

sında, garbteki fransız - ingiliz anlaş
ması, yeclinci Edvard'ın Londrada hü-

küm sürdüğü zamanda olduğundan çok 

daha nahiftir. Fransa ile Sovyetler Bir
liği arasm dal: i müdafaa anlaşmasına 

gelince. bu da, 1914 fransız - rus itti
fakı kadar veıimli olamaz. Cünkü artık 

Almanya ile Rusya arasında müşterek 
sınır yoktur ve 1934 den beri Polonya 
Berlin'e yana~maktadır. 

Kısacası, B:ıltıktan Adriyatik'e ka
dar, Avrupa dikt<ıtörlük rejimlerine sa
hih devletler tarafınuan kesilmiştir: 

Almanya, P olonya, Avusturya, Maca
ristan, İtalya, bu y iizdcn garlı demok· 
rnsisi tek başına kıılmıştır, bu yüzden 
küçük anlaşmanın ve hususiyle Çekos-

lovakya'nın vaziyeti tehlikeye gimıi§, 
bu yüzden Almanya ile İtalyanın Bal
kanlar üzerinde müşterek tazyik yap
maları iml:Snı hasıl olmuştur. 

Vaziyetin biltün vahimliğini anla
mak için haritaya bir göz atmak kafi-

dir. Kollektif emniyet ve mrntı 
paktlara müstenid fransız sulh si5• 

tamamiyle yıkılmıştır. Ve devle 
··si vaktinde kendilerini toplıyarak 

sızlanma yarışı" nı organize edeıntı. 
se harb tehlikesi ancak büyüyecelct'. 

" Gagauz türklerinin soylarına sadıklı~ 
Orta Asyadan balkanlara göçen ırklar aras111da hiristiyanlığı abıJI 

miş olan gagavuz ve gacallar'da bulunmaktadır. Asır/ardanberi, hakilfl} 
1eri altında bulunduklarr hük!imet /erin bir türlü tem.sil ettiremedı!i 
bu iki ırk, bugün de adetlerinden, dilinden ve saire?inden hi<; bir şe1 
betmeden yaşamaktadırlar. Gagauzlar arasında (Kan su olmaz) diye tpS 

olan ata sözü, ırki saflıklarını mu halaza hususunda onlara bir dilstıtl 
muştur. denebilir. 

İnsanlık tarihi, bize, zaruri ihtiyaç
larını karşılamak maksadiylc yeni ül
kelere doğru ve devamlı akınları esna
sında yollarında rastladıkları ayrı soy
dan toplulukları da birlikte alıp sürilk
liyen göçebe kavimlerden bahseder. Öy 
le ki, mikdarlarınm böyle böyle dere
ce derece artışiyle bunlar önünde du
rulmaz bir kuvvet haline gelirler. 

Fakat bu kuvvet uzun zaman devam 
etmiyor, ve, r.ıuayyen bir hedef gözete
rek bir araya toplanmış olan insanlar, 
bu hedefe varıldıktan sonra ve yahut 
beklenmedik bir mağlUbiyete uğrayın
ca çok gesmeden dağılıyorlar ve başka 
göçebe kavimlerle ittifak ederek gene 
aynı olan hedeflerine doğru ayrı bir 
yoldan yürüyorlardı. Bu knbiylelerde 
ne vatan, ne de millet fikri mevcuddu 
ve güdücü yüksek ideallere de sahih 
değillerdi. 

Bununla beraber, sayıları az olan ba

zı küçük halk yığınları da vardır ki 

gıdalarını temin için ana yurdlanndan 
ayrılmak mecburiyetinde kalınca yolla
rında ve yeni ülkelerinde rastladıkları 

diğer kavimleri, milli hislerini ve dil
lerini kaybetmeden, temsil ediyor ve 
kendilerine iltihak eden başka soydan 
insanlara kendi dillerini ve adetlerini 
kabul ettirerek bunları kendi araların
de eritiyorlardı. 

Bütün Oğuz, Peçenek, Kuman ~ı r
guz türkleri ve Balkanlara sonr ·d n 
göçmüş olan daha birçokları bunlc1rdan
dır. Oğuz soyundan kabiyleler, zaman
i.arına göre bir kültüre sahih insanlar 
olduklarını bıraktıidarı canlı abideler-• 
le isbat etmişlerdir. 

Bunlar bugün bile Deliorman'da, 
Tuna ve Karadeniz kıyılarında Gacal 
ve Gagauz adları altında geniş sahalar 
işgal etme kte devam ediyorlar ... "Peçe
nek", "Kumançi'' ve "Uzlar., gibi kasa
ba ve mahal isimleri bunların tarihi iz
lerine delalet etmektedir. 

Asırlar zafmda vukua gelen muhte
lif evolüsyonlar ve tarihi hadiseler ne
ticesinde bu müşterek kütleden bir kıs
mı ay r:larak hıristiyanlığı kabul etmiş 
(Gagauzlar) diğer bir kısmı da Deli
orm<:!nda müslümanlaşmıştır (Gacallar) . 
Aynı soydan bir top' uluğun böylece din 

ayrılığı yüzünden ikiye ayrılrnaıırı 
rağmen aralarında birlik, müşterc1' 
leri olan türkçe ve müşterek olafl 

ane ve adetleriyle bugüne kadar de 
etmiştir. 

Onları temsil etmek için önce 
zanslıların göstermiş oldukları gaf" 

1-
ler neticesiz kalmıştır. Bunlara b 
dilen yüksek mevkiler ve mansS 
(Anna Komnino'ya bakınız) yahut 
aralarında yapılan dini propagand 
bunları temsil etmeye muvaffak c 
mamıştrr. Bizansda müstakil "Oğııt 
!aylarının mevcud olduğu ve tür1'1 

karşı gönderildikleri zaman aynı 
tan oldukları için onlara iltihak ettı 
leri tarihi bir hakikattir. {Pi. P~f 
gopulo'ya bakınız) . 

Kumanlar gibi "Uz'' lar da yal 
Bizans hUkümetinde değil fakat ~ 
garistanda da mühim rol oynaauşl• 

Malftmdur ki bulgar milleti daı? 
larına Kuman kanı alarak kuvveti' 
miştir. Tcrter, Eltimir, Balık, gato) 

sülalesi, büy ük kumandan Mena01 

ve daha birçokları türk oğuz ırkl11 
Kumanlara mensubdular. Karısı J{ıt 
olan Kaloyan, sadık müttefiki otan 
mantarla birçok zaferler kazanıY0 

Kırat ikinci Terter'in ölümünden sD .. , 
Vidin despotu Şişman'ın oğlu l\-1 1 

intihab edilmiştir. 

Bizanslılar, bulgarlar ve ruslM 
rafından temsil edilmek imkanları r' 
büyük olmasına rağmen milli tenli~ C 
rini ısrarla muhafaza etmi§ olan bıld 
ğuz türkleri Karvunya'da (Balçık) 

"st' pot Bahk'ın idareai altında ınu 

bir devlet kurmuştu. Balık'ın oğlll 
lan Dobriço~lu adın ı Dobruca'ya ' 
miştir. 

Osmanlı impar-:ıtorlugundan sonı' 
1 

Oğuz türkleri ' 'Gacal" ve " Ga uı: , 
mı altında iki ayn birliğe ay~ılrtl1~ 
yabancıların bütün gayretlerıne 

men kendilerini temsil edilmektC11 

rumuşlardır. . 

'Gagauzlar ve Gacalla, Osmanlı 1 

resi altında serbest bir hayat yaşı 
ve dilleri, adetleri hususunda kiıtı5e(i 
tıızyikına maruz bulunmıyorlard1• 
gauzların din bakımından tabi oıdıı 
rı rumlar, onları "türkçe kon~ 

dedi, gümüşü şebekler de işte ancak böyle 
davranabilirler. 

Bunda tıpkı benim çocuğumun bakışı var. 
• et O 

türdüğü oğlu mudur, değil midir, dıye ı:ı 
lerinc dik.katle baktı; seslendi: 

EL Ki TA 
Bunun üzerine uzun siyah saçlarını arka-1 ya doğru atarak kalabalığa karşı l{aşlarım 

çattı. 

Rahib, kurnaz bir adamdı ve Messua'mn 
köydeki en zengin adamın karısı olduğunu 
biliyordu. 

- Natu, Natu! ·c b 
Movgli, bu ismi bildiğini gösterir h• .. 

harekette bulunmadı. (11. 

Ya zan: Çevıren: 

Rudyard KıPLtflılG Nurettin ARTAM 

Gece avlarına çıktığı zaman bu türlü ma
nialardan çoğunu kolayca aşmağa ahşr.uş o
lan çocuk: 

- Hımm ! dedi, insanlar burada bile cen
geldekilerden korkuyorlar, demek. 

Kapının yanıbaşına oturdu. Oradan bira
dam çıkınca ayağa kalktı, ağzım açtı ve kar
nının aç olduğunu anlatabilmek için -işaret
ler yaptı. Bunu gören adam, köyün sokakla
rından geriye dönerek beyaz elbiseli, şi~man 
bir adarn olan ve altında kırmızı, beyaz ala
m etler bulunan köyün rahibine seslendi. 

Rahib, yanında hiç olmazsa yüz kişi ile 
beraber kapıya g eldi. Gelenlerin hepsi 
Movgli'yi biribirlerine göstererek bircok 
şeyler konuştular. 

Movgli, kendi kendine: 
- Bu insanlarda da hiç edeb erkan yok, 

R ahib: 
- Bundan korkacak ne var? dedi, kolla

rında ve bacaklarındaki alametlere bakmı7.. 
Bunlar hep kurt ısırıklarıdır. Bu, cengelden 
kaçmış bir kurt yavrusu olacak. 

Şüphesiz, kurt yavruları, kenclisiyl" oy
naşırken istemiyerek Movgli'nin ötesini, be
risini ısırmışlardı ve hunların yeri beyaz be
yaz kalmıstı. Fakat o, bun1Clra ısırık diyecek 
kimse değildi; çünkü sahici ısırığın ne de
mek olduğunu pekala bilirdi. 

Bir iki kanın: 
- Arre ! Arre ! dediler, kurtlar tara tın

dan ısırılıms zavallı çocuk! Güzel hir oğlan 
da hani. Kızıl ateş gibi gözleri var. Me•·sua, 
serefim üzerine söyliyorum, bu, kaplan tara
fmrl"n kacırıhn c-ocuö-a hen zemiyor de?;il. 

El ve ava;: hiteklerinde kalın bakır bile
zikler t::ıc::ıy?n bir kadın, 

- H ele ben bir bakayım, dedi, ve Movg
li'yi av11cnnun a1tmda evirip çevirerek: 

- Değil, diye ilave etti, bu daha ince. 

Ağır ağır gözlerini gök yüzüne kaldırdı 
ve: 

- Cengel 'in aldığını cengel geri verdi, 
dedi, çocuğu alıp evine götür, hemşire, ve in
san hayatının çok ilerisini güren rahibe olan 
saygını unutma: 

Movg li, kendi kendine: 
- B eni t;'1.tm alan boğanın haşm:ı söyli

yorum, dedi, bütün bu konuşmalar, baknıa
Jar kurt sürüsünc.l ekinin aynı. Ben bir insa
nım madem ki, insan olmam lazım. 

Kadın, Movgli'yi alıp kulübesine gotu
rünce kalabalık dağılmıştı. Burada kırmızıva 
boyanmış bir yatak sediri, üzerinde acayip 
şekiller bulunan büyiik bir bu~day sanıh~ı, 
yarım dü.7.ine kadar bakır k<lpkacak, 11 fo k bir 
höcrede hir Hindu tanrısının recımi. <lıt v::ırda 
da t asra pazarlarında satılan sahici bir ayna 
vardı. 

Kadın, Movgli'ye içecek süt, yiyecek ek
mek verdi ve elini alnının üzerine koyarak, 
çocuk gerçekten kaplanın cengele alıp gö-

Kadın, çocuğun boynuz kadar sertleş 
olan ayağını tutarak sordu: .. U ıı~' 

- Sana yeni pabuçlar verrliğinı guo 
tırlamıyor musun? ti: 

Sonra tasalı tasalı sözüne devar;ı e~rıll 'ç 
- Hayır, hayır, bu ayaklar hı~ 'l"'ttl' 

giymişe benzemiyor. Fakat sen ben:n~ 0 • ' 

ma çok benziyorsun; artık benim og l 
caksm. tllorf ıı 

Bundan evel, bir dam altında ı., 1 et( 1 

mış olan Movgli sıkılıyordu. Fa1 "t ,,
11 

örten saın"nlarla sa· !ara h::ı 1 .,kı "' y ' · 
mak İ!:;terse b•1nh rı knhıu1ı 1 • 1 " p-ır : ... ı 
ceğini dü~·;ndi.'. Ihndu b.., .. ı.... P"' 

1 
..... 11 

sürgüleri de yoktu. Nihaye t l·en 1 
• 

dedi ki : • 
1 

< .. ., ,.,.fl 
- İns<mların dilinden anlanı.. ..... ..1\ t>t~· 

? ' ( 1 l' 
ra insan olmanın ne faydası var· . ..., .... rı g ı1 
cen~clde bizim yr:ınımıza diic:en hı~ ~1 • ::: bl1 

bi rliJs:.z. s ı:>rc:,.m bir haldeyim. J-l"'r 1 

lann dilini öğrenmeliyim. ( ,.. ... ..-·· '1f ~ 
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Janlar · vekaletin muhtelif araıtır
ma ist'asyonlarına tayin edilece)t: 
!erdir. Seminardan mezun 15 kışı 
bir ay kadar bir köycülük kursu· 
na tabi tutulmuşlardır. Bu mezu~· 
lar beş gruba ayrrlnrak orta, ŞI· 
mal, garb, cenub Anadolusiyle 
Marmara mmtakası ve Trakyaya 
gidecek ve her biri bu mıntakala 
rın karakteristik üç köyünde al
tışar zirai işletme etüdü yapacak· 
lar ve anketler hazırlıyacaklardır. 
Bu anketlerden gaye milli servet 
hakkında bir fikir edinmek ve köy 
kalkınma.sının daya.nacağı temel· 
leri hazırlamaktır. 

Şimal mıntakasnıa İktisat ':'e· 
kaleti mütehassıslarından B. Hık· 
met Sadık'ın idaresinde gidecek 
olan talebeler Kaatamoni, Gireaon, 
Samson Rize havaliainde- Orta 
AnadoJ~yu ziraat mühendisi B. 
Sadrinin idaresi altında gidecek 
olanlar Kayseri, Konya, Çorum, 
ve Afyonda; cenuh mıntakas.ın~ 
istatistik umum müdürlüğü zıraı 
istatistikler müdürü B. Osman Fe-

on yılı 
ridin idareıin<le gidecek olanlar 
Seyhan lçel, Antalya ve Muğla· 
da· Eğ~ mıntakuına baccılık_mü
tehassm B. Şemsinin idarcsm?e 
gidecek olanlar lzm.ir! Balıkesır, 
Manisa Aydın havalısınde; ve T
rakya iİe Marmaraya gidec:k ?· 
lan genç ziraatciler de vekaletın 
mütehassıslarından B. Kemal Va
mık'ın idaresinde İzmit, Bursa,Te
kirdağ ve Edirneye gidecekle~dir. 

Etüdler için köylünün içmde 
bulunduğu hayat ,artlarını tesbit 
eden esaslı bir sond j listesi ha· 
zırlanmıştır. Bu liste başlıca beş 
gruba ayrılmıştır. Kö} lünün işlet· 
me yılı içindeki umumi durumu, 
serveti, ziraat aletleri, alacağı ve 
borcu menkul 11e gayrı menkul 
malla~ı, yardımcı ma~delc~i, içti
mai ve medeni vaziyetı bu hatclcrle 
tcsbit edilecek ve böylelikle üze
rinde işliyeccgimiz, çalışacağım~~· 
ileri ve garbli bir çehre verecegı· 
miz türk köyünün bugün içinde 
bulunduğu şartlar hakkında doğ· 
ru sihal!i ve esaslı malumata sahih 
olmuş olacağız .... ,, 

ULUS 

\ısa Dış Haberi .r 
* Londra, - Başbakan, bava işleri 

bakanlığı daimi ki.tibi Sir Kristofer 
Bullolc'dan istifasını vermesini isternif· 
tir. 

Neşrolunan bir tebliğde Sir Kris
topher'in aleyhinde hiç bir irtişa itha· 
mı serdedilmemiştir, ancak kendisi 
hükümet ile imparatorluk hava yolları 
teşkiUl.tı arasında yapılan görilşmelere 
mevsimsiz olarak şahsen mildııhalede 
bulunmuştur. * Hong·Kong, - Yirmi kadar ecne 
bi ailenin kadınları ve çocukları, men
sup oldukları konsolosbanelerdcn Vuşo'· 
dnn ayrılmak emrini almışlardır. Bunlar, 
diin Kongso ııdındaki çin yapurunn 
binmişlcrdir. İhtimal Hong-Kong'a ge

leceklerdir. 
::: Pari,., _ Parlamentonun havacı· 

hk encümeni a.zasmdan sekiz mebus, 
tayareci mebus Bussutronun lıa~kanlr· 
ğında sovyet 'birliğine gideceklerdir. 
Bu heyet, sovyetler birliğinde tayyare· 
cilik alaıundaki terakkileri gözden gc· 

çirecektir. . • 
:;: Kudüs, _ Yüksek arab komıtesı 

azasından birine göre Filistin sulhu 
meselesine aid olan ve Emir Abdullah 
tarafından Amman'de tertib edilmiş 
bulunan komı~alar hiç bir netice ver· 

memiştir. * Aınsterdam. - Kıraliçe Vilh.elm'
in saltnnattan feragati ve prenses J~lia· 
na ile İsveç prenslerinden Şarle nışnn· 
lanac:aklarına mUteallik olan haberleı 
tekzib edilmektedir. 

............ I{. 1>1?1,er'in ...•....... i 
: . 
i_: lnkıJah Derslt>ri ~-

Ankara ve lstanbul Oniversİ· 
i telerindc R. Pcltcr'in verdiği inkı· i 
! lnb dcralerindo tutulan talebe i 
:! d'k i notJarı, gözden geçiril ı ten aon• : 
~- ra ULUS Bnaımcvince kitap ha· ! 

li~do bıı.aılmıttır. 124 sayfa tutan ~ 
i eser, ynlnı:z basma murafı kar· i 
i tılığı olarak h r )'erde ON KURU· ! 

Yüksek Zırnot Enstitüsü rektörü Pr. Falkc, ıwstitDyD bitiren gençlerle birlikte ı 
i. • • SA ımhlmnktadır. : 
: ........... ············································· 

Jar" adıyle anarak temsil etmek gaye· 
sini güdüyorlardı. Fakat mili benlikle· 
rinde ısrar eden Gagauzlar rumları ken
dilerine yabancı telakki etmekteydiler. 

Bunlar, incili an1amak için, rum papaz
larını kiliselerde dini kitııbları Kara
GJanh türkçcsiylc okumaya mecbur edi· 
yorlardı. Bulgar hakimiyeti altınd~ da 
aynı hal devam etmiş. Gagauzlara turk· 
çe olan dinlerini ve milliyetlerini unut· 
turmak için yapılmış olan bütün gay· 
retler. eskisi gibi boşa gitmiştir. Gaga· 
az köylerine halkı Gagauzlaştırrnak hu· 
ıusu maksadiyle gönderilmiş olan mu· 
tllimler, türkçeyi öğrenerek ve onların 
8detlerini eclincrek gagauzlaşmış ola· 
rak geri dönüyorlardı. 

Gagauz köylerinde yerleşen bulgar· 
lar da onların dil ve fidetlerine temes· 
aül ederek gagauzlaşıyor fakat Gagauz

ları bulgarlaştırmaya muvaffak olamı· 
yorlardı. Onun içindir ki Gagau.-.lar ~· 
rasında cedleri bulgar oJmasma rag· 
men G~gauzlar tarafından temsil edil· 
miş •insanlara bile rastlanır. Böylece, 
yabancı hakimiveti altında Gagauzların 

k de artıyoıdu. Bu hfi· 
sayısı azalaca yer . 
d • . .. ahenesi Bulgarıstandan 
ısenın muş • . 
Gagauzları kazanmak için ~eni bır teo· 
rinin ihdasına mevdan verdı. Gııgauzla-

k d•1 . • ana dillerini kaybet· ra, en ı erının . 
mi~ öz bulgarlar oldukları telkin edıl· 
meye çahşıldı. 

. b lar toplu ve te-Gacallara gelınce, un • . .. 
sanüdlü bir şekilde oturmaları 'le mU~lu· 
tnan dinine mensub olmalnn dolayısıyle 
aynı tehlikeye maruz kalmamışlardır. 

Bugün, Bulgaristanda Gaı;~uzlar, 
hükümet tarafından yabancı soydan 
mü takbet bir topluluk telakki edilme· 
mekte, istatistiklerde bulgar namı al· 
tında ?:ikredilmektedirler. Fakat ancak 
ravahiri kurtaı maya yarıyaıı bu gibi 
tedbirlere rağmen Gagauzlıu valnr1 dil 
lerini Rnane ve itivadlannı muhafaza 
etme~le kalmıyor. sovlarım• ..,ıarı derin 
ve şuurlu bağlrlıklarivle kenriilerinc 
yakla anlım hile tesirleri altına almak· 

ta pedkmivorlar. 
Öviilmeve de~eı bu hıır.-kt>tlerıvle 

G. "13117.l r "kar. u olm:ı1•· rliyf' arala 
rın l:ı mıırııl nhn tiirkçe hiı ııt.:ı ö•iı 
n':n dc-;rulıı unu i h'.'tt etmi otuvor-
lar Mrı<;Tih PWTAr 

) C1:;ılu11nw:uı çolduğu yii- "' 
ziint "'' ''Uilirımiye:ı immn •• ıef
tilwmı:;ı lwymnadıl.-. oı,ruları
mı::dnn ifaiir dilcri=. 

Türkiyeye tayyareyi ilk getirmiş olan Bleriot öldü 

Solda: tanınm1~ fransrz tayyarccisi Bleriot - Sağda: Bleriot 1909 da Manşı _xeç· 
mck için kullandığı tayyare:.inin içinde (BJeriot sonra 

aynı tayyare ile lstanbula da gelmişti.) 

Yirmi yedi sene önce Manş denizini 
ilk defaya geçmeye muvaffak olan Ble· 
riot'un öldUğıinU fransız gazetelerinde 
okuyoruz. Yalnış anla,ılnıasın. Manş'ı 

yüzerek değil, tayyare ile geçmişti. 

Tayyare ile mi? diye hayret edecek
sınız. Okyanusların biı çırpıda 

aşıldığı bir devirde. bir boğaz kadar da
racık Manşın geçilmesi pek ehemiyet· 
siz hatta güllinç bir şey görünebilir. Fa
kat, 27 sene önceki iptidai makinelerle, 
böyle deniz üstünden bir yolculuğa çık· 
mak hakikaten bir kahramanlıktı. Ve iş· 
te Blcriot'ye ölmer. şöhretini de bu te
~ebbUsU ilk defa muvaffakiyetle başar· 
lıi 

mış olması temin etmişti. 
Fakat Blcriot, meslekten bir tayya

reci değil:lir. O, bir tayyare fahrikatö· 
rUdür. vveıa şişe imal etmekle endüstri 
hayatına atılmı~ken, sonra, yeni icad 
edilmiş olan hava avsıtası onu soı• dere
ce cezbetmiş. kimsenin tayyareye layik 
olduğu ehemive~ vermediği bır sırada, 

Blcriot bütiin servetini bir kaç tayy~re 
im"li uörundn harcamıştı. 

Manşı geçmek hususundaki teşehbii· . 
ı.ünde de bu noktP rol ovn ım tı Böy· 
le ansosyonel bir nmvaffakiyet elde e· 
dıl rek elinrlrkl mııh rat?hetlendirmediği 
tıı.krli .. dr lflfisr muhaklc:ıktı. 

l~endi ine şöhret temin eden bu mu
ıa ff 1 ivetli wııc;t:ın srmnı n11>riot hiitiin 

k 11vC"tıvle tavvnre enrllistrisi'lde faali-
(' perml vr hüvii harhtt' fransız or· 

rl • 1 ı:t o:ılmınhr:ı ii~ti n1iik t emin eden 
•tli avcı tnyyarelerini hdiye et· 

nı" •ir 
1 mini me hur bir ta1ryare markası 

h ine getirmiş olan Bleriot, harb mal
ııemesi imal eden bütün fabrikalann 
devletleştirilmesi için kanun çıktıktan 

sonra fabrikasının elinden alındığını 

görmeden ölmüştür. 

j 

1 

Surasını da ilave edelim ki Bleriot 
Türkiyeye tayyareyi ilk defa getirmiş ve 
tUrk haval2rında ilk defa uçmu; olan 
tayyarec:idir. 

Bleriot'un Tıık im meyc!anında yap· 

mış olduğu uçuş tecrübeleri, tayyaresi· 

nin ipt' dailiği yüziınden, küçük bir rüz

gar dolayısiyle geri bırakılmak gibi gü
lünç h5diselere meydan vermişti. 

i talyan sömürgeler 
bakanlığının bir 

tekzibi 
Roma, 6 (A.A.) - Sömilrgeler ba· 

kanlrgı, Ras Imru ordusunun yeniden 
kurulduğu \ e De ic ile Adisababaya 
hücumlarda bulundı ğu haberlerini ya· 
lanlamakt d r. Bu b;ıknnlığın bildirdi· 
ğine göre, Habeş" t. ndaki İtalyan kuv· 
vetlerinin vaziyeti tamamen sağlamdır. 
ve halen geniş mikd rda temizleme ha· 
reketlerinin ynpılmaııına yalnız yağ· 
murlar engel olmnktadır. 

Cocuklannızr Nerelerde Okutmalısınız ? I. 

•• 
uıse Zi • 

Her biri, memleketin esaslı bir ilıtiyacını kar~ılamak için kurulmuş o
lan büyük irfan mües . .;cselerini bnğrrnda yn~atan Ankara, cunıuriyetin 

kültür ve i/J'm kaynağıdır. Buradaki mckteblcr, ttı§ıdıkları Jıususiyet ve 

birçoklsrmın bütün yurdds tek olmaları itibarile her yıl vatanın dört 
IJucağmdan yüzlerce memleket yavwsunu Ankarnya toplamaktadır. 

Çocuk velilerinin evl§dlarmo mekteb seçme mevsimi olan bu gUnler 
içinde Ulus, Ankaradaki mekteblcre girme §tırtlarını ve bu mckteblcrin 

verdiği hak ve inıtiynzlarr neşrcdeccktir. Bu mektebler arasında: Ziraat 
Enstitüleri, Dil, tarih, coğrafya Enstitüsü, G;ızi Enstitüsü, Hukuk Fa-

kültesi, Sıyssal Bilgiler okulu, Ticaret Lisesi, lsmet Pıı;a Kız EnstitDsD, 
Musiki Ôğretme11 Okulu, Erkek Lisesi, Kız Lisesi, Gazi Lisesi, Saıınt 

mektebi, 1nşaat Usta mektebi, Gece sanat mektebi, Askeri Sanat Lisesi, 
Gedikli Çavu~ mektebi, K:ıdastıo Meslek mcktbi, Maliye Meslek mektebi, 
Biçki s:ınat yurdları, Ha t:ı ba/cıcılık mektebi, Küçük Sıhat mektebi 
saire vardır. 

Bugün Ziraat E11stitufori11iıı kayul ve kabul şartlarını yazıyoruz : 

/VV'vVVVVVVVVVVVVVVVVVV'v'V'-'V'>""'-'V"'VVVVV'V"-"''V\AA_..,,.w'V'VVV'V""'l\A.'V\A/\ 

Yüksek Ziraat Enstitüsü; zira
at, baylar, ormancılık, tabii ilimler 
ve ziraat teknolojisi olmak üzere 
bcı fakülteden mürekkebtir. Dere
cesi yüksektir. TürJdyenin en bol 
ve modern ilim ve telmik vasıtala
rına sahih kültür müesseselerinden 
biridir. Çok zenğin ve örnek bir 
kütüphaneai vardır. Bir ziraat 
memleketi olan ve bilhaua kuru
lan devlet endüstrisinin, İç ve dış 
pazarların ilel'İ vasıflı ham mad
de İstedikleri, te!mik ve modern 
ziraatın bir ya~ama davası oldu
ğu memleketimizde Yüksek Ziraat 
Enstitüsünün üzerine aldığı büyük 
vazife; burada okuyan gençleri
mize devlet ve memleket hayatın· 
da büyük mesuliyetler tahmil et
mekte ve dolayısiyle onlara bu nis
bctlerc aydın ve emin bir istikbal 
lemin etmektedir. 

Enstitülere girıne artları fUD• 

lardır : 
Yiiksek Ziraat Enstitüsünün tabii 

ilimler, ziraat, baytar, orman fakültele· 
rine meccani leyli, ücretli leyli ve ni· 
had kız ve erkek talebe girebilir. 

Enstitüye girmek iıtiyenlerin lise 
tahsilini bitirmig ve bakalorya imtiha· 
nını vermiş olmaları lazımdır. İstan

bul Üniversite inin fen fakülte inden 
naklen gelecek olanların orada tahsil 
ettikleri aömcstrlerden iklst kabul ecıl
lerek Ziraat, Baytar veya Orman Fa
kültelerinin ilçUncU sömestrelerine 
nhnırlar. Ancak bu suretle bayt&r Fa
kültesine girenler bu Fakilltenin birin
ci ve ikinci sömestrlerinde okunan teş· 
rih dersine de ayrıca devam etmeğe ve 

ziraat fakültesine girenler ziraat stajı· 
nı görmeğe mecburdurlar. 

İstanbul ilniversiteıinde okunan ik· 
tiaat dersi, ziraat ve ormancılık tahsi
linde bir sömestr sayıldığından bu der· 
si, gören talebeler ziraat ve orman Fa
kültelerinin ikinci sömestrlcrine gire· 
bilirler. 

Ancak ikinci sömestre ile birlikte 
birinci sömestr dersleri tatbikatına de
vam ederler. 

Bir tahsil senesi 15 Teşrinievclden 
10 temmuza kadar devam eder. 

Kış ve yaz sömcstrlerine ayrılır. Kı 
sömestrcsi on beş teşrinden yirmi u· 
bata kadar, yaz sömestresi 10 marttan 
10 temmuza kadar devam eder. Tedri· 
sata kış sömestresi ile başlanır. Bunun· 
la beraber diğer Fakültelerden naklen 
gelen talebeler yaz sömestrcsine gire· 
bilir. 

Ziraat, baytar ve orman fakülteleri· 
ne girecek talebe tabii ilimler fakülte
sinin, 1, 2, 3 üncü sömestr derslerini de 
takibe mecburdurlar. 

Enstitüye girecek talebenin yası 17 
den nşağı 25 den yukarı olmıyacaktır. 
Nilıari talebe yiiksek yaş kaydına tlbi 
değildir. 

Leyli meccani talebeden, meslekle· 

titti<:ündcn l!ôrünüs 

rinin icalıcttiğini beden kabiliyet ve 
sağlamlıkları hakkında tam teşekkiillU 
bir hastane heyetinin raporu aranır. 

Enstitüye kayıt ve kabul edilmi 
olan talebe iki ay içinde tekrar 11hi 
muayeneden geçirilerek mesleklerinin 
icabettiğini beden kabiliyetini gö tc· 
remiyenlerin kaydı silinir. 

Ziraat Fakültesine devam edecek ta· 
lebe Ankarada Orman çiftliğinde on ay 
staj görmiye mecburdur. 

Bu ıtaj milddetince talebeye yemek 
ve giymek masrafı karşılığı olarak 30 
lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte 
meccanen temin edilir. 

Leyli meccani talebeden staj veya 
tahsil devresi içinde sonradan meydana 
gelen mücbir ahval hariç olmak Uzere 
kendiliğinden stnj veya tahsilini terkc
denlerden veya cezacn çıkarılanlardan, 
hükiJmetçe yapılan masrafları ödiye· 
ceklerine dair enstiti.ice verilecek nü
munesine göre noterlikten musaddnk 
kefaletname alınır. 

Enstitüye girmek istiyenler yukar• 
da yazılı rapordan başkn nüfuı tezlce
resi, aşı şehadetnamesi, polis veya be· 
lediyelerden hlisnU hal mazbatası, orta 
mektep ve liselerde görmilş o!duklarr 
askeri derslere ait ehliyetnnmeleri ili§

tirerek el yazılan ile yazacakları bir 
dilek k ğıdr ile doğruca Anknrnda mil
e:uıeııe rdt&-lJJ.fO..or rP.ÜrlU'..2.l!t edecek• 
Jerdir. (Ecnebt tabiiyetinde olan i&tek· 
liler hususi talimatnameye Uibidir. 

Ücretli leyli talebeden iaşe ve iba .. 
te masraflar ıkarşılığı olarak üç tek-o 
sitte ödenmek Uzerc senede 27 S lira üc· 
ret alınır. Birinci taksit 105 lira olup 
kayıt muamelesinin icrasında ikincl 
taksit olan 85 lira kış sömestresi niha· 
yetinde yani Şubatın 15 inci günleri 
içinde üçiincil taksit 85 liranın da yaz 
ıömestresi başlangıcından on beş gün 
%adında yani 15·30 martta ödemesi l!· 
zımdır. Yalnız ibate edilmek istiyen 
türk ve ecnebi talebeden kış sömestresi 
için tatil ile birlikte pe~in olarak 60 ve 
yaz sömestresi için de gene peşin oln· 
rak kırk lira alınır. (Yaz sömestıesi 

taksitinde tatil dahil değildir). 
Nihari talebe öğle yemeklerini ley. 

1i talebe ile birlikte yemek istediği ta~ 
dirde yalnız bu yemeğe mahsus masraf· 
lnrdan hisselerine isalıet edecek mil:ta
rı her ay sonunda enstitil veznesine ya
tırırlar. 

Enstitüye kayıt için müracnat zama• 
nr kış sömestresi için 1 ağustos tarihin• 
den 30 eyHil tarihine kadardır. 

Rektörlük Jtizum görürse bu mlid· 
deti uzatır. 

Kaydedilmeden Yüksek Ziraat Ens• 
titüsünün muayyen bir şubesinde tah
sil etmek istiyenler sami sıfatiyle ders· 
lere girebilirler. Hiikümet veya bele· 
diye m~muru, ordu mensublarr, sannyl 
erbabı, talebeler için aranılan evsafı ha· 
iz oldukları takdirde lüzumu olan ev• 
rııkr vermek şartile sami olarak kabul 
olunurlar. Ve ellerine Rektörlükten sa· 
mi vesiknsr alırlar. 

Türk tebaasından olan ve 22 yasın• 
dan aşağı olmıyan genç kız ve erkek· 
ler liselerin en az ikinci sınrfını ikmal 
etmiş olmak !>.artile ve lüzumlu olan 
evrakı vermek suretiyle huımsi şekilde 
tetebbu ve tekamül!eri için misafir a· 
mi olarak kabul edilebilirler. fı'='kat le}· 
1i ol mnzlar. Sami sıfatiyle tnhsilde bu· 
lunanlar Devlet hizmetine rirmek için 
hiç bir hak iddia edeme Jer. 

Vaktinde tam evral:la M·· ........ ııt et-

nıi"'cr arıısından kabul c •·• • t~lchc 
ıH'"''"l'"l" aerecerine ve 
1 .. ·..,e " r• -;i'cc-n'·' 

tarih· 



!JAYFA r. 

Is Bankasına memur .. 

alınacak 
Türk.iye iş Banl~asından : 
Bankamızın Merkez ve Şubelerinde çalıştırılmak üz~ 

re Lise veya Ticaret Liseleri mezunlarından müsabaka im. 
tiham ile memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar a. 
rasmda aynca Yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı li
sanları iyi bilenler tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara. imtihandaki muvafafkiyet ve tah
sil dereceJerine 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. 

tstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahna
meyi Bankamızın Ankara. İstanbuJ ve İzmirdeki şubele
rinden alabilirler. Başka yerlerde bulunanlar bu izahnam~ 
yi Bankamızdan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütün 
taliplerin çok vazıh adres vermeleri laznndrr. 2-2958 -

Hava Yolları Devlet 
İşletme İdaresinden : 

1 - ANKARA DA: 
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 T. 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 
ydlu lle her gün saat 9,30 da hareket edecektir. 
2 - İST ANBULDA: 

lstanbulda - (Karaköy) deki P.T.T. şubesi binasında tayyare yol
cu biletleri satış gişemiz açıl011ş ve bilet satmaya başlamıştır. 

a - Yolcu biletlerimizi satan İstanbul "\ıagonlu İdaresi biletle
rimizi 'T. 8. 936 akşamına kadar satacak ve 8. 8. 936 dan itibaren sat
mıyacaktır. 

b - Yolcularımızı Yeşilköydeki tayyare meydanına getirecek 
otobilsümüz 8. 8. 936 dan itibaren (Karaköy) deki P.T.T. şubesi 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) 2-3494 

Ank.ara Valiliğinden : 
Hususi idarelere devrolunan bina vergisi taksitleri temmuz, ey

Hil, ikincikanun, arazi vergisi de temmuz, ikincikanun aylarında 
tahsil edilece~inden eski Karacabey şubesi mmtakasmdaki mükelef· 
lerin Yenişehir ve Kızılbey şubesi mmtakasındaki mükelleflerin de 
Yeğenbey hususi idare şubesine ve İçnahiye mükelleflerinin de Sıh
hiye müdürlüğü ve ideal matbaası ittisalinde (Hacıbayram şeyhi 
çocuklarına ait) binada bulunan merkez şubesine müracaatla yuka
rıda yazıh taksit müddetlerinde vergilerini vermeleri ilan olunur. 

(278) 2~3502 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
3ATIN ALMA KOMİSYONU !LANLARJ 

Gedikli Erbaş Hazırlama mekteblerint 
talebe alınryor : 

l - Ankara ve Konyadald Gedikli Erbaş hazırlama mektepleri
nin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta kısmın 6. sınrflarına 
da S amıflı köy ilk mektep mezunları alınacaktır, 

! - Bu mektepler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş şartlan as
keclik şube başkanhğından öğrenilebilir. 

3 - Yukarda yar.ılı şartları taşıyan ve gedikli Erbaş olmağa is
tekli olan köylü çocuklarının en geç 20 eyHll 936 tarihine kadar 
mensup oldukları askerlik şubelerine müracaat etmiş ve evrakını 
tamamlamış olmaları lazımdır ( 167) 2-3349 

BİLİT 
Vek~let matbaası icin 26 kalem tamir malzemesi pazarlıkla satın 

ilmacakt1r. Hepsine biçilen ederi 327 lira 30 kuruştur. Pazarlığı 8\ 
ağustos 936 cumartesi günü saat 10 da M. M. 'V_· satın .alın~ ~o.
da yanıhccıktır. İstekliler 23 lira 55 kuruşluk tı-m•natları ıle bırlıkte 
pazarlık gün ve saatinde Ko.da bı•lı•mnalan. (328) 2-3529 

BİL İT 
1. - -Hehı-r metre'>ine hi.cilerı erleri 305 kuruş olan 64 bin 665 

tane kilim kapalı zarfla ekslltn-eye konulmuştur. 
2. - İhalesi 10 Ağustos 1936 Pazartrsi e:ünü saat 15 dedir. 
3. - Şartnamesi 986 kuruşa M . M. V. SA. AL. KO. dan alınır. 

4, - İlk teminat 11 .110 liradır. 
S. - Eksiltmeve eirecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 maddel t'r intle ya zılı b<"leel('rle birlikt ~ teklif mektup
lanru ihale saatmdan bir saat evvel M. M. V. satın alma Ko. na 
vermelert ( 34) (2-?.186). 
· B!LİT 

1 - Kayseride yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye 
ltonmuştur. 
_ ! - Ke~ıt bedeli 55229 lira olup ilk inanç parasr 4011 lira 45 
kuruştur . 

3 - İhalesi 10-8-936 pa:>:artesi saat 15 tedir. 
4 - Kesifname. resim ile fenni şartnamesini alm;ık istiyenler 

~80 kuruş mukabilincle komisyondan alırlar. 
. S - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar icin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü marlde!erinc'le istenilen ve bayındırlık bakanh
~mdan alınması gereken fenni ehliyetnameler için ihale gününden 
sekiz gün evvel mezkftr bakanlığa müracaat edilerek buradan da alı
nacak bil crelerle ıd~ri sartnamct1e istenen ve behemehal verilmesi 
mecburi :>lan vesaikle l;irliktc teklif ve teminat melı:tuplarında ihale 
saatinden bir saat evveline kadar M M V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 36) 2-317 5 

BİLİT 
1. - Kayaş~a ıı:österil•{:ek mahalde yaptırılacak yapılar açık eksil-

tme sı.:retile ~ksiltmevt> konulmuştur. 
2. - 'Bu yapıların keşif bedeli 7326 lira 24 kuruştur. 
3. - Eksiltmesi 8 Ağustos 1916 Cumartesi günü saat 11 dedir. 
4. - Şartname, keşif ve planları M. M. V. SA. AL. KO. da 

bedeli kar~·:rğmda alınır. 
5. - !Ik teminat 549 lira 4 7 kuruştur. 
ö. - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya7.tlı belgelerle birlikte eksiltme gün 
ve saatmda M .M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları. (75) (2-3193). 

ULUS 

Erzurum V afiliğinden : 
Kapalı zarf usulile eksiltme : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Erkek muallim mektebi ya-

pısının bitirilmesidir. Keşif bedeli (242671) lira 48 kuruştur. 
2 - Bu i§.C ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A: Eksiltme şartnamesi 
B: Mukavele projesi 
C: Bayındırlık genel şartnamesi 
D: İnşaata ait fenni şartname 
G: Keşif cetveli 
F: Proje talipler projeyi bayındırlık bakamığmda Erzurum 6a

ymdrrlık müdürlüğünde görebilirler. İstekliler şartname ve evrakı 
saireyi 12 lira 10 kuruş mukabilinde ilan mahalleri bayındırlık mü· 
dürlüklerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 ağustos 936 pazartesi günü saat 16 da Erzurum 
Kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (13384) lira muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesiakları haiz olup 
göstermeleri lazımdır. 

A: 1936 yılma ait ticaret odası vesikası 
B: Bayındırlık Bakanhğmdan en aşağı 150000 liralık bu nevi 

inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika. 
6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten 1 saat ev

veline kadar Erzurum Kültür direktörlüğüne getirerek eksiltme ko
misyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmı1 ol
masr şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

(277) 2--3501 

Maliye Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: İstanbulda Dolmabahçe Maliye ev

rakı matbua ambarından 31 • 5 - 937 tarihine kadar İstanbul Paket 
Postahanesine gönderilecek evrakı matbua paketlerinin nakliyesi. 

2 - İhale, açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen nakliyesi dört yüz liradır. 
4 - Eksiltme 18-8-936 salı günü saat 15 de Vekalet Levazım Mü

dürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat otuz lira olup Merkez Muhasebeciliği 

veznesine teslim edilerek alınacak makbuz ile birlikte Komisyona 
müracat olunacaktır. 

ı6 - Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve lstanbulda Dolma
bahçe Maliye Vekaleti evrakı matbua ambarında görülebilir. (145) 

2-3389 

Erzuruın Valiliğinden : 
ı - Trabzon ağrı Transit yolunun Erzurum vilayeti dahilindeki 

Ilıca Aşkale ve Aşkale Kop kısımlarından Ilıca • Aşkale kısmının 
17X830 dan 52X580 ve Aşkale • Kop kısmının 58X380 den 82X762 • 
inci kilometreye kadar şose inşaatı ve bu yolun 35 inci kilometresin• 
deki iki metre açıklığında bir menfez ve 52X588 inci kilometresin
deki 2X6-8 açıklığındaki Aşkale köprüsü ve 22X896 ncı kilometre
sinde iki metre açıklığında bir menfez ile 26Xl69 kilometresindeki 
menfezin ricat duvarları inşaatı eksiltmeye çıkarılmıştır, Bu işle
rin bedeli muhammeni (120391) lira (8) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrakı fenniye şunlardır. 
A : Eksiltme şartnamesi. 
B: Mukavelename. 
C: Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E: Hususi ve fenni şartname. 
F: Keşif hulasa ve silsilei fiat cetvelleri. Istekliler bu evrakl 

fenniyeyi altı lira bedel mukabilinde Erzurum nafıa müdürlüğün
den alebilirler. İstanbul ve Ankara Nafıa müdürlüklerine gönderi
lecek olan nüshalardcın okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 26-8-936 çarşamba günü saat 16 da Erzurum vila
yeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Yapılacak eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için (7270) liralık muvakkat teminat 

verilmesi ve bundan başka ticaret odası vesikasını haiz olup gös
termesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
1 saat evveline kadar Erzurum vilayetinden Nafıa komisyonuna ge· 
tirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mektuplardan nihayet 3 ncü madde
de yazrlı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile 
eyice kapatılmış bulunması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin resmi gazetenin 
3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan .nafıa vekale
tinden istihsal edilmiş yol müteahhit ehliyet vesikasını haiz olması 
lazımdır. (276) 2-3500 

1 ANKARA BELEDiYE REISLl~l iLANLARI 1 
1 - Otobüs işleri için bastırılacak 3000 adet karne 15 gün müd-

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 350 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 26,25 liradır. 
4 - Numune ve şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı iş

leri kalemine ve isteklilerin de 21 ağustos 936 cuma günü saat on 
buçukta belediye encümenine müracaatları. (326) 2-3532 

İLAN 
1 - Sıhhat işleri için alınacak 400 kilo sulfat döfer ile 400 ldlo 

krezil on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 30 liradır. 
4 - Rartnamesini görmek istiyenler her gün yazı isleri kalemıne 

ve isteklilerin de 21 ağustos 936 cuma günü saat on bucukta bele-
diye encümenine müracaatları. f~?:'i) 2-3531 

İLAN 
1 - Bı-ledive kimv;ıh::ınesi icin lii'r.umu ofan alat ve eczayı kim-

yevive on he$ giin müddetle actk ek'\i1tmeve konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (4'.-L'i R'i) lirııihr. 
3 - Muvakkat tt-minatt (32.62) lirathr. 
4 - Sartn::ınıesirıi e-örmek istevl'nlerin her P-füı vazı isleri k="ıe

mine ve istı-klilerin de 14 'llYUc;tos O~fi ruma günü sa<ıt on h•ıcukta 
beleclive encümenine müracaatı::.... 1'>1)7 2) 2-3370 

lLAN 
400.ClM adefi Vııh<ıilı:>ıı parke tac;t ic;\ 11 /;:ıi!usto<ı 19~6 s~lı ıriinü 

<ı<1;ıt on hııcuktıt T';ı~;ırhkl;ı 11Prileceğinden isteklilerin Reletiiye 
Rncümf'n ine- miirıır~atlan (231) 2-3411 

l 1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLUGÜ 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILAr~LARI 
1 TON KLOR KALSYUM . 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan yukarda miktarı ve cı 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
misyonunca 28 ağustos 936 tarihinde cuma günü saat 14 de paı 
lık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 52) lira (50) kuruş .. 24 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gun 
saatte komisyona müracaatları. (257) 2-3510 

100. 200 TON MUTAHHAR PAMUK 
Tahmin edilen bedeli 90000 lira olan yukarda miktarı ve cın 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm alma k 
misyonunca 25 eylfil 936 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı za 
ile ihale edilecektir. Şartname (dört) }..i.ra (50) kuruş mukabili~ 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (5750) lı 
yı havi teklif mektuplarını mezkfir günde saat 14 e kadar koınisY 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ına 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlar 

(Z56) 2-3509 

20 KALEM RESİM MALZEMESİ 
Tahmin edilen bedeli (3200) lira olan yukarda miktarı ve cın 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum Müdürlüğü satın alma ko 
misyonunca 28 ağustos 936 tarihinde cuma günü saat 14 te açık ek 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyonda 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (240) lira ve 2490 numaral 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkilr gün ve saatte ko 
misyona müracaatları. (218) 2-3508 

KIRIKKALEDE 6 ADET ANBAR VE ATELYE İNŞASI 
Keşif bedeli (66485) lira olan yukarda yazılı inşaat Askeri Fab 

rikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunca 25 ağusto 
936 tarihinde salı günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname (üç) lira (33) kuruş mukabilinde komisyondan verilit· 
Taliplerin muvakkat teminat olan (4574) lira (25) kuruşu havi tek· 
lif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazı· 
Iı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(217) 2-3507 

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

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alına 
KomirJyonunca 21 - Ağustos • 936 tarihinde cuma günü ::ıa.ıt 1 .. de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak korois· 
yondım verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (247) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaiklo 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaattan. (115) 2- 3383 

17,5 TON ÇİNKO 
Tahmin edilen bedeli (5075) lira olan yukarda mikdarr ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alrna 
Komisyonunca 20 • Ağustos - 936 tarihinde perşembe günü saat ıs 
te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis• 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (380) lira (63) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezktır günde saat 14 e kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkCir gün ve saatte komisyona müra• 
caatları. (116) 2-3384 

BİR SENE ZARFINDA KAYAŞ İSTASYONUNA GELECEg 
VE GİDECEK 2000 - 2500 TON EŞYA NAKLİYATI 

Tahmin edilen bedeli l 500 lira olan yukarda yazılı nakliye işi 
2~ - Ağustos - 935 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Askeri Falı< 
rıkalar Umum Müdürlüğü Satın alma Komisyonunca açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname paarsız olarak komisyondan ve· 
rilir. İsteklilerin muvakkat teminat olan 112 lira 50 kuruş ve 249(! 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle sözü geçen 
gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 137) 2-a·.u~1; 
14650 Kilo 18 No. Yağ ) 
8150 ,, 19 " ,, ) 
3000 ,, 25 " .. ) ~ 

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

Tahmin edilen bedeli (8360) lira olan yukarda mikdarr ve cinsi 
yazı~ı malztme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın atma 
komısyonunca 21 • ağustos - 936 tarihinde cuma günü saat 15 te ka· 
palı zarf He ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon• 
~an verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (627) lirayı h::vi tek· 
l~f mektup.ları.n~ mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vennele~ 
rı ve kendJlerının de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkfir gün ve saatte komisyona müracaatları. (117) 

2-3385 
MARANGOZ FABRİKASINDA YEVMİYE EN AZ 500 EN 

ÇOK 1500 KİLO DESTERE VE RENDE TALAŞI SATIŞI 
~za~i v7 asgar1 mikdarları yukarda yazılı ve beher kilosu t! 

santım .. uzennden tahmini bedeli 632 lira 25 kuruş olan talaşla! 
24 • AAgustos. 936 pazartesi günü saat on dörtte açık arttırma ile 
Askerı Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Satın alma Komisyonunca 
sa tılacaktrr. 

Şartn~me parasız ~larak komsiyondan verilir. Taliplerin muva~· 
kat temınat olan 47 lıra 42 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil 
m~ddelerinde yazılr vesaiklc sözü geçen gün ve saatte komisyona 
muraca2 tları. (138) 2-3387 

Maliye Velialetinden ~ 
. 1 - Madde - Sungurlu kazasında yeniden yapıiacak hükUrnet 

bınasmın 9301 lira 15 kuruş bedel ikeşifli Bodrum katı inşaat aksa· 
mı 23-7-936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 .-. Madde - Şartname, keşlfname ve plan hakkında izaha~ al· 
mak ıstıyenler Çorum Nafıa Müdürlüğüne müracaat edeceklerdır .. 

3 - Madde - İhale Sungurluda 7-8-936 tarihinde cuma günÜ 
saat 14 de Kaymakamlık makamında yapılacaktır. 

. 4 - Madde - Talipler 697 lira 58 kuruştan ibaret muvakkat te' 
mınat makbuzlarını ibraz edeceklerdir. 
. 5 .- Madde.- '!'aliplerin Ticaret odasında kyaıtlr olması "le eb: 

lıyetı Nafıa daıresınce musaddak bulunması ve bu gibi işlerde ça 
hştığrna dair vesika ibraz etmesi şarttır. (250) 2-3440 ___.,,, 

~ ~------------------------------~------------------
Emniyet Direktörlüğünden : 

Cinsi 
Yerli Kok Kö 

Miktarı 

Ton 
55 

-qeher 
Muhammen Fi. 

Lira kuruş 
28 50 

Teminatı 

Lira kuruş 
117 57 

İhale günil 

17-8-936 
Perşembe 

Direktörlüğümüzle merkez ve karakolların ihtiyacı olan 55 ton 
yerli kok kömürü yukarda gösterilen günde açrk eksiltme ile alına
caktır Şartnamesi Emniyet Direktörlüğündedir. İsteklilerin yukar· 
da miktarı yazdı muvakkat teminat makbuzu veya banka mektuplan 
ve kanuni belgelerile birlikte Direktörlükte müteşekkil komisvona 
gelmeleri. (212) 2-3404 

Van Valiliğinden : 
Vilayet dahilinde (250) göçmen evi yapılacaktır. bil· 

.. 1 - Va~·ın ~avarsar ov~sında ve Van ile Edremit ara~ıı:da be· 
kumetçe gosterılecek mevkılerde yapılacak göçmen evlerının rııŞ 
heri (566) lira (77) kuruş bedeli keşfi olan ve 141,f92 lira 50 kU Jip 
tutarlı 250 göı,;men evinin kapalı zarf usuliyle münakasasın~a ~a tle 
zuhur etmediğinden 16 temmuz 936 dan itibaren bir ay mu~ etoS 
pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 16 agus 
1936 gününe kadar Van Valiliğine müracaatları. .-- •·-- ... 

2 - Bu işe aid plan, kesif şartn:ımet .. r v~.., ır:ı :: . - ~ .. 
t • 
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ULUS SAYFA 7 

7 AGUSTOS 193G CUMA 
İLAN 

1. - Kor hayvanlarının bir senelık ihtiacr için 534600 kilo kuru • :r: :r+T+T.&.T..l;r.t:r#rffftAf+ift.I.$17C r.';; ;.ıiLJ 

Kapalı ~:3-rf usulile eksiltme ilanı: ~ ANKARA LEVAZIM AMiRL1G1 
SATIN AL1\1A KOMİSYONU 1LANLAR1 

İLAN 
1 - Garnizon hayvanatının ihtiyacı için 150000 kilo arpaya ve· 

rilen fiat pahalı görüldiiğiinden pazarlığa dökülmüştür. 
2 - Pazarlığı 8 ağustos 936 tarihine müsadif cumartesi günü sa· 

at 11 de Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 3 - Şartnamesi komisyonumu..:da her gün parasız görülür. . 

4 - 150 ton arpanın tutarı 6750 lira olup teminatı muvakkatesı 
506 lira 25 kurustur. 5 - Pazarlığa ~ştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunu.o .ı. ve 3. 
üncü maddelerindeki vesika1arla teminatı muvakkatelerını muay
yen saatte komisyona vererek hazrr hulunmaları. (51) 2-3158 

. İLAN 
Tümen birlikleri için 29750 kilo sade yağı 12-8-936 saat 16 da 

kapah ?.111 fla ahnacaktır. Teklif me1ttuplan saat onbeşe kadar ka· 
bul edilir muhammen bedeli 22313 lira ilk teminatı 167 liradır. İs
tekliler şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltm~ye i.ştira~ 
için belli gün ve saatta kanunun 2. ve 3. üncü maddelerındekı vesı· 
kaları ile ilk teminat mektup veya makbuzları ile birlikte Lülebur-
gaz tümen satı nalma komisyonunda bulunmalarL (30) 2-3171 

tLAN 
Demirköy alayı için 376000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla ek· 

siltmeve komılmuştur. İhalesi ağustosun 19 uncu çarşamba günü 
saat ıs de Vizede yapılacaktır. İstekliler teminat makbuzları ile 
ı.raktinde komisvon.oa bulunmalıchr. Umtn tahmin fiatı 14 kuruş ilk 
teminatı 2447 liradır. ı:;rırtname her gün Vize satın alına koaıisyo· 
nunda görülebilir. (248) 2-3450 

iLAN 
1 - Tümen Erzincan gornizonunda bulunan kıtaat ve müessesat 

.bayvanatrnın senelik ihtiyacı için 824480 kilo arpa kapalJ zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2- Muhammen bedeli 37101 lira 60 kuruştur. 
3- Yüzde yedibuçuk ilk teminatı 2782 lıra 62 kuruştur. 
4- Şartnamesi Erzincanda tümen karargahı binası içinde Satın 

alma Komisyonundan 185 kuruş mukabilinde verilir. 

ot kapalı zarfla onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
2. - Muhammen bedeli 16038 liradır. 
3. - Muvakkat teminatı 1203 liradır. 
4.-. Şartnameyi görmek isteyenler her gün Diyarbekir satın al-

ma komısyonun da görebilirler. 
. 5. - İsteklilerin usuli dairesinde tanzim edecekleri teklif ve te-

mınat mektuplarını 10 agustos 1936 pazartesi günü ihale saatr ı 
d b

. ı· o an 
on an ır saat eve ıne kadar komisr_onumuza vermeleri. (58) (2-3194). 

İLAN 
1 - Tümen ~irli kleri~in birinci teşrin 936 sonuna kadar ihtiya~· 

ları taze sebze cm.s ve mıktarlan aşağıdadır. 
2 - Kapalı eksıltmesi 12 • S. 936 çarşamba günü &adt 15 dediı. 
3 - Muhammen tutar yek(mu 6560 liradır. İlk teminatı 492 lira-

dır. • 4 - İstek.ılerin belli günde saat on dörte kadar ilk teminatLm • 
nı tümen muhasebe veznesine yatırmaları ve saat on beşte teklif mek 
tuplarını usulen tümen satınalma komisyon riyasetine vermeleri. 

5 - Şartnamesini. görmek istiynelerin her gün kırklareli koınis-
yonuna müracaatları. (87) 

Kilo Cinsi 
45000 Patlıcan 
35000 Kırmızı domates 
45000 Taze y1:şil çalı fasulya. 
12000 Yeşil oiter 
24000 Ta:.:e soğan. Z-3257 

!LAN 
1 - Elaziz merkez kıtaat hayvanatının ihtiyacı için 300,000 kilo 

kuru ot kapalı zarfla bir ay müddetle eks~eye k..ınmuştur. 
2- Muhammen bedeli 21000 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 1575 liradır. 
4- Şartnameyi görmek isteyen ı:.erg:..in Tüm Satınalma Komis-

yonuna gelebifüler. 5- İsteklilerin usulü dairesinde tan.dm edecekleri kat'i tekif ve 
teminat mektuplarını 21/ağustos/9:.16 cuma günü ihale saati olan 
11 den bir ı;aat eveline kadar yani saat onda komisyonumuza 
vermeleri. (181) 2-3429 

- ~AN 

SUMER ANr~ 
Um~.~i Müdürlüğünde ~ 

1 - Cununde ihalesi y:>pılma z f . 
da Karabükte kurnlacak ele . f ~ n ranbolu cıvarm-
gahlarm temelleri vahidi f ı~ır a~rı~alarına aid iknmet
kısımlar toptan göt'" .. l·ıa kesası ~ ve temeld .. n yukarı 
T 

uru o c..ıra el·sıltme , l 
ahmin edilen bedeli l 64 840 59 1· d ye çıı~arı mı~tır. 

2 
B . . • ıra ır. 

- u ışe aı~ eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksıltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni şartname, 
D) Fiat cetveli. keşif hulasaları 
E) Hususi şartname, ' 
F) Projeler. 

Zi lstiyenler bu ~vrakr 8,25 lira Jl\l\kabilinde Ankarad 
raat Ban kası hınasmd.aki Sümer Bank M .. d.. 1 .. w.. d a 

alabilirler. u ur ugun en 

3 - Eksiltme 17 aoustos 936 . ~ .. da Ank z· B k" pa7.artesı gunu saat t 6 
ara ıraat an ası b" ~ c .. 

zindeki komisyonda yapılnc~~~ı~n f?umer Bank merke-

4 - Eksiltme kapal f 'ı· 
5 ı . . 1 za.r usu ıy ~ yaprlacaktrr 

- steklılerın 9 493 00 r . 
mesi 1&zımdır. Bundu~ · ıra .muvakka~ teminat ver-

.. .. d .. .. başka eksıl~eye gıreceklcr ihale 
gunun en uç gun evveline kad B k h .. 
bileceklerini isbat edecek k a~. atı aya u ısı başara
kası alacak b .k evra gostererek bir ehliyet vesi· 

ıuk pulla b~;:bc; ı:Fr~a:::k~!~Xr mektuplarına 2s kuruş-
p 

.
1 

ır. 

osta le gönd 'J k r J'f ihale . en Pce • le' ı mektuplarmm nihavet 

S- Kapalı zarfla ihalesi 20/8/936 perşembe günil saat 9 da tü· 
men Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

6- Şartnamesinin dördüncü maddesi mucibince istekliler teklif 
mektuplanm 2490 numaralı kanunun 32, 33, 34 üncü maddeleri ah· 
kamma tevfikan tanzim ederek ihale gününden bir saat eveline ka· 
dar Tümen Satmalma Komisyonuna vereceklerdir. (215) 2-3426 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler için 93 
ton sade yağı kapalı zarfına istekli çıkmadığından 11 ağustos 936 
salı günü saat on dört bu!;ukta Tophane satın a~a komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahillin bedel.ı 72540 liradır. İlk 
teminatı 4877 liradır. Şartnamesi 363 kuruşa komısyondan alınır. ts
teklilerin kanuni vesikaları ile teminat ve teklif mektuplarını ihale 

kanu~:a=~·dan bır saat evveline kadar gelmiş ve wrfm 
M ş ılcfo kao3tılmıs lmlunması sarttır 2 34 76 
.t:rıxıı=r,:ı;:ıy1x1x1rIP:T1TJ:r1xix1x1xixixIT1rI,.:t.i:lffi 

!LAN 
1 - Aşağıda cins mik:lan, teslim yeri, muhammen bedel ınuvak

ltat teminat ve ihale tarih ve gün ve saati yazılı üç kalem yulaf ka· 
palı zarfla miinal:~saya konulmuştur. 

2 - Şartnameler her gün Ankara ve İstanbul leva:?ıDl amirlikleri 
satm alma komisvonund:ı ve Tekirdağ askeri satın alma komisyo-

nunda h~r giin görülebilir. 
3 - Eksiltmeye virecekler 2490 sayılı kanunun2. ve 3. üncü mad-

desindeki vesil(alan ile hirlikte buhınd.umağa mecbıırdurlar. 
4 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evvel komisyon baş· 

lranl,ğma verilec"ktir. saati 
Cinsi teslim mikd"'rt muhamm~n muvakkat 

yeri kilo bedel teminat 

---Yulaf Tekird:::ğ 4ooono 4 50 
.. 165000 4 50 

,, Malkara 560000 5 50 
,, 

ihale T. 

18 8.936 salı 
18.8.936 salt 
18.8.936 S"lh 

2-3444 

15 
15.30 
16.30 

1653 75 
556 85 

1485 00 
(253) 

İLAN 
1 - Pohıtlr garnizon kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile 

mün;ıkasaya konulan una talip çıkmadığından tekrar münakasaya 
konulmuş ve 17 ağustos 936 pazartesi günü saat 16 da ihalesi yapı-

2 - Talio1erin 810 liralık teminntr muvakkateleri ile ihal e günü lacaktır. 

artırma ve eksiltme komisyonuna miiracaatları. 
3 - Şartnameyi görmek istivenler her gün öğleden sonra komis-

yonumuza müracaat edebilir. (274) 2-3487 • 
!LAN 

Asağı~a cins ve mikd<nli:m ve almac::ık gü.,1eri va7.ı1ı yu1:ıf, k~ru 
ot ve .:amanlar 20 ağustos 936 perşembe giiııü saat 16 da İzmıtte 
tüm"n binasrn~aki s:1tı:ı ı:ı1'1'1a komisyonunda alınacaktır. 

2 - Tutan 37314 liradır. 
3 - $artnamel,.ri komisyonda görülebilir. 
4 - Kapalı zarflar bir saat evvel komisyona makbuz karşılığı ve-

5 - !stcldiler b"Ui gün ve saatinde kanunun istediği belgelerle riler ~ktir. 

konı'syona gelmeleri. 
mikclan nevi muvakkat teminatı 

cinsi 

yulaf 
kuru ot 
saman 

--530500 
285000 
182000 

2-3443 

kapalı zarf 
kapalı zaxf 
açık eksiltme 

1989 
578 
232 

2799 

(252) !LAN 
Bir kilosunun tahmin bedeli 

Kıt'ası Cinsi Kuruş San. 
Edirne Sığır eti 25 00 

S
"l ~ı 24 00 u og u •• .. . . '1 "1 wı ı _ Yukarda kttalan yazılı E.d~rnenın 88000 kı o ve ~u og unun 

90000 kilo sığır etleri 12-8-936 tarıbınde kapalı zarfla c:ksıltmeye 1..o-

nulmuştur. . . . . 2 _ Edirnenin sığır etının ıhalesı saat onbeşte süloğlunun eti 

saat onbe~ buçukta ihale edilecektir. . . . 
3 _ 88000 kilo sığır etinin tutarı 22000 lıra _olup ılk .tr.mına~ı 

1650 liradır. gOOOO kilo sığır etinin tutarı 21600 lıra olup ılk tcmı-
.ıatı 1620 liradır. .. . 4 _İsteklilerin kapalı zarflarını mu.ayyen gun ve saatte;ı bır sa-
at evel komisyona vererek vaktinde Edırne satın alma koı:nısyonun· 
:la bulunmaları. ( 174) t Z-3312 LAN 

Ela?iz merkez krtaatınm ihtiyacı için 130000 kilo sığır eti ka· 
palı zarfla bir ay miiddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 23400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 17 55 liradır. .. .. 
4 _ Şartnameyi görmek istiyenler her gun tum satın alına ko-

misyo:lUna gelebilirler. . • . 5 _ İsteklilerin usulü dairesinde tanzım edeceklcrı kati teklıf 
'7e mektuplarını 24 ağustos 936 pazartesi günü. ihale saati olan 11 
den bir saat evveline kadar yani saat onda komısyonumuza verme-
leri. (302) 2-3526 

!LAN 
1- Tümenin Erzincan garnizonunda bulunan kı~aat ve müesse

sat eratının senelik ihtiyacı olan 22200 kilo sade yagı kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2- Muhammen bedeli 15540 liıadır. 
3- Yüzde yedi buçuk ilk ~eminatı 1165 li_~a 50 ~uruştur. 
4-- Şartnamesini görmek ısteyenler herguo Tumen Satınaiına 

Komisyonunda görebilirler. w .... 

5- Kapalı zarfla ihalesi 27 /agustost936 perşembe gunu saat do· 

saatından bir saat evel komisyona vermeleri. (289) 2-3514 

iLAN 
İstanbul kumandanlığı birliklerinin s~ıı.elik ihtiyacı olan 50.000 

kilo sade yağına talibin vermiş oJdugu fıat makamca pahalı göriil
düğünden pazarlıkla ihalesi 18/8/936 salı günü saat 15 de yapıla
caktır. Muhammen tutarı 38500 liradır. Şartnamesi 250 kuruş mu
kabilinde verildiği gibi hergün komisyonumuzda görülebilir. İs· 
teklilerin 2888 lirahk ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2400 
sayılı kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vcsaikle beraber ihaleden 
en az bir saat evelinc kadar teklif mektuplarını Fındıklıdaki Ko-
mutanlık Satınalma K omisyonuna vermeleri. (247) 2-3439 

fLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 290000 kilo saman a

çık eksiJtme ile 1 0/ağustos/936 günü saat 16 ihalesi yapılacaktır. 
2 w - Taliplerin 108 lira 75 kuruşluk teminatı muvakateleri ile 

10/agustos/936 pazartesi günü saat 16 da garnizon komutanhgı 
artırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları. 

. 3 - Şa~tnameyi görmek istiyenler her gün öğleden sonra ko-
mısyona muracaatları. (269) 2-3328 

İLAN 

1 -: Pola~lı garnizonu kıtaatı ihtiyacı i~in 2200 kilo sade yağı a· 
çık eksiltme ıle 10 - ağustos • 936 günü saat 14 de ihalesi yaprlacak-

2 -: Taliplerin 115 lira 50 kuru§luk teminatı muvakkateleri il~ tır. 

1 O • agustos • ~36 pazartı!si günü ı:ıaat • 4 de garnizon komutanlığı 
arttırma ve eksıltme komisyonuna müracaatları. 

. 3 - Şa~_tnameyi görmek istiyenlerin her gün öğleden sonra ko-
mısyona muracaatlan. (170) 2-3329 

Gaziantep Nafıa 
Diı·el\.törlüğünde~ ~ 

17-8-936 pazartesi güni.1saat15 te G. Antebde Nafıa M'"d" 1 .. ~ .. 

Ek 
"lt • k · d 18120 l' u ur ugu ~ı m1; omısyonun a ıra 16 kuruş keşif bedeır KT . 1 lahıye yolunun 13+055, 14 344, 16-t 834 17+060 k.

1

1 
1 

ıs sd k. 3 l'k f · ' mcı ı ometreler· 
e ı metre l men ezler ınşaatı kapalı zarf us r 1 k '} kon:ı!muştur. Şartname, pliin ve diğer kesif e ~kıy 2~0 ~ sı tmeye 

kabılınde Müdürlük dairesinden verilecekt' · vr ı uruş mu· 

M 1 k 
. ır. 

uva r at temınat 1359 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve usul" · 

liyet vesikalarını 17-8-936 pazartesi günü :et tevf~~.a~ alınmış eh· 
fıa Müdürlüğü ihale komisyonuna vermeleriala~~md~;. e kadar Na-

(219) 2-3424 

Bir In~aat Mühendisi 
Alınacal{tır 

Asl\.eri Fabrikalar Umıım 
Müd .. ı·· ~ ·· d ur ~«llll e.n : 

Y~ksek Mühendis mektebinden diplomalı A • 

,aat ışlerinde çalışmış ve askerliğini yapmış b~e .asga~ ~·h se~~ ~n
ihtiyaç vardır. Talip olanların ellerinde ır ınşaa. m~ c:n. ı~ıne 
Umum Mu"'d" 1" w •• tla (l ) mevcut vesaık ıle bıtlıkte 

ur uge muracaa rı. 46 2_ 3390 

Nafıa Bakanlığından: 
3 Su MUhendisine ihtiyaç vardır. 
(300) liraya kadar aylık ücret verilecek · • · · olanların evrakı müsbiteleriyle bizzat ve tir. Ş.eraıtı 1.azımeyi haiz 

Genel Direktörlüğüne müracaatları il yal tabrıren Bakanbk Sular an o unur. ( 176) 2-3350 

Nafıa Bal\.anlığından: 
w 10 Eyl\11 936 perşembe günü saat 15 de Ank gı malzeme eksiltme komisyonu odas d arada Nafıa Bakanh· 

b 
. m a 124.000 r b edellı 24 adet kamyon 8 adet otob'· ıra mu ammen 

d 
• us, 3 adet kompl t"" 

et şanjemanxn kapalı zarf usulü ile ek .1 • e mo or ve 2 a• 
Şartname ve teferrüatı 620 kuruş ;~:~;~ y:pılacaktır. 

Bakanlığı malzeme dairesinden alınacakt ı ın e Ankarada Nafıa 
Muvakkat teminat 7450 liradır. ır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Resmi • 

Nafıa Veh:alcti Sular Umum 
~ Müdüı·lüoiiııden : 

17 / Agustos/936 tarihine rastı . .. ~ 
karada Nafıa Vekaleti binasındaıysanı pazuartesı gu_nu saat 15 de An· 

k ·ı u ar mum M 'd"' r· .. d 
su e sı tme komisyontmda (138 598) r ( u uı- ugu o asımla 
Küçükmenderes islfih ameli atı s~h ıra 6) kuruş kc~if bedelli 
tonarme köprü inşaatı kapafx zarf u:~i~di~ yapı.laca~ dokuz adet be-

. ~ukavele projesi, şartname ve i e ~~sıl~ıye konulmuştur. 
dı~e~. e~.r~ak (6) lira (93) kuru b~~aat proJ ... l~~ıyle buna müteferri 
Mudur1ugünden verilecekt' ş el mukabıhnde Sular Umum 

M kk ır. uva at teminat (8179) r ( mektuplarını ve 2490 sayılr k ıra d93) kuru~tur. İsteklileri:ı teklif 
mi gazetenin 7 /Mayıs/936 taniuhn a yazılı vesikalarla beTab~r Res• 
etm" ı 

1 
ar ve 3295 sayıl ·· h ış o an ta im::ıtname mucih. V k ı nus asmcla intişar 

lik vesikasiylc en aşağı ell' b' ın~.e 1 c aletten aldıkları miiteahhit• 
duklarına dair Şose ve K"ı .~"ı ırRa ~k ~.tonarme köprü yapmıs ol· 

17/A
w opru er eıslıgınden ald kl g~stos/936 pazartesi günü saat ( 14) de r arı vesil{ayı 

Su eksıltme komisyonu Bac:kanl ~ ~a~ar Nafıa Vekaleti ::ı ıgına vermelerı lazımrıh. 
(90) 2 3317 

Afyon Valiliğiııden : 
lki defa kapah zarf usulile eksiltme 

la': yapılan Afyonda yapılacak 14627 r ye konulan ve eveke ilan· 
nagı bakıyc'i inc:aatına talip çık d - ı~ 7 5 kuruş bedelli Vali ko-
25 temmuz 936 tarihinden itiba;a ;;ı~ an işbu Vali konağı inşaatı 
cuma günlerinde encümen h en da tanın pazartesi, çarşamba ve 

S 
• 

1 
uzurnn a saat 14 de "t"b uretıy e 24 ağustos 936 azartesi .. .. n ı ı arcn pazarlık 

pazarlığa konulmuştur. p gunu'le kadar bir ay müddetle 

1 - Du pazarlığa iştirak edecek r . 
resmi ehliyet vesikası almala lt~ ıp1!rın Nafıa Vekaletinden 
ya "b d" rı ve ta ıplerın kenıfl . . 

mu en ıs olmaları ve yahutta t;ıahlıtit d ı ~rı y~ mımar ve-
na kadar r.rzareti fcnri, . . e eceklerı bu ışin hitamı• 
ncdle taahhüd etmis b' ycEın.ı noterden mur:addak bir se-

b 
. r mımar ve"a "h rl" 

ve u mım:ır ve mu··he d' f ,, mu en ıs bulmaları 
t. f . . n ıs ve en memuru d b 
. • 7nnıyeyı kabul etmiş olduğuna dair bu sc ~~n .. a !l nczat"e-
ıle ıbraz etmeleri lazımdır T r ı b 1e 1 muşterek imzaları 
lerciir. · a ıp er u suretle müracaat edecek· 

2 - Muvakkat teminat 1098 1' d 
3 

El .
1 

ıra ır. 
- <!it tme şart · .. müdürliiğiinde ao" ··ı bn?l~esı ve teferruatı daimi encümen ve Naha 

,., ru e ı ır. 

4 - Taliplerin 25 tem 936 . · ne kadar her pazartesi ... muT. b tarıhınden 24 ağustos 936 tarihi· 
.. • Cnn;am a ve cuma g" 1 . d 

encnmende pazarlrğa irtirk el 1 ·ı un en saat !6 a daimt 
müdi.irJüğüne müracaatları' ila~ ~1 ı rcck1crl ve encürren ve rafa 

ıınur. (225) 2 3432 

İzmir C. M. U. liğinden : 
İzmir Ceza evinin 36 ı 1" hammen bedelli yı ı ma ı yılı sonuna kadar 21800 lira mu· 

ekmek ihtiyacı ka r:~hkGm ve mev ·nflann ikinci nevi 960 gramdan 
pılan teklifler ko!is~ zarf ~s~~yle e_ksiltmeğe konulmuşsa da ya· 
ma ve eksiltme ihale .:anca a40 ı layıkte ~öriilcmediğinden arttrr· 
eksiltme yapılmasına ka.ranun ·1 ı~cr. ma,dpesi mucibince yeniden 

1 
_Ek .

1 
r verı mıştır. , 

dür;y•t ;:':~~',:,~~!-~~:ı.~:~:,~'.esi günü saat 12 d• cm evinde mÜ 
- eklıf mektup) arının bir saat - .. d'" . 

komisyon başkanlığına teslim edilecek ot_nce mu urıyet makamında 
3 

. ır. 
:- Talıpler her zaman şartnameleri Ank 1 liklerıyle ceza evi miid" . t• d 1 ar_a: stanbul C. JI. u. urıye ın en a ıp okuyabıhrler. (148) 

ı 3304 

inhisarlar Umum l\lüdürlüğüııdt-'n 
1 - İdaremizin Kayseride yaptıraca w 3 . 

bedelli idare binası inşaatı kapalı zarf i\. 31223 .:ı~a .. 28 kuruş keşif 
meye konulmuştur. usu ıy c got\lru olarak eksilt-

. 2 - Münakasa evrakı bir lira altını 1 k bısarlar inşaat şubesinden alınabilir. ş a tı uruş mukabilinde İn· 
3 - Eksiltme 10-VIIl-1936 ün·· ta İnhisarlar Levazım şulıesind~ki ~taat 15 de İsta?bulda Kabata~

lacaktır. ım, satım komısyonunda yapı· 

4 - Muvakkat teminat 249l lira 74 k S İ . . uruştur. 
- steklılenn ihale gününde .. şa~t şub~sine gelerek diplomalı M~lcn a~ 3 gun e~el İnhisarlar in· 

ku da Tiımen Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
6- Sartnamesinin dördüncü maddesi mucibince istekliler teklif 

rnektupularını 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunun 32, 33, 34 
ve 39 uncu maddeleri ahkamrııa tevG.~ ... n tanzim ederek ihale saa
tmdan bir saat evetine kadar Tümen Satınalına Komisyonuna 
veı ec~klerdir. (228) 2-3435 

3297 sayılr nüshasında çıkan talimatname ~z~_terun '1-5-936 tarih ve 
dan alınmış müteahhitlik vesikası ile bi 1Ylrt g~re Nafıa Bakanlığın· \ 
günü saat 14 e Jı;:ıdar A nkarada Nafıa ~ 1 

e O eylQl 936 perşembe 
lüğüne vermeleri tuımdtt 14Q} akanlığı malzeme Müdür• • .. 2-3251 

daır vesıka1annı ibraz ile münak 1end~s v~ya mımar olduklcırına 
rer vesika almaları lazımd asaya gırebılecekleri hakbnda bi-

6 ır. 
- Tekliflere aid kapalı zarfl . dörde kadar ismi geçen ko . a~ ı~a~e .ı::-iinii en geç saat tnm cm 

verilmiş olmalıdır. ( 4190) mısyon eıs}ığıne makbuz mııl·r.bilindc 
2-3202 



SAYFA 8 

!;il' 

Şehir Bahçesi Sineması 
9, 15 Bu ak~am 9~ 15 

Tarzan Geliyor 
Tamamen türkçe sözlü 

., Gdccck film Ankaracla ilk defa 

- •1\•f o•n•t11r111ö•z•.a•fılııe~•i•n•dlle~•T•~•.v•~•I •v•~{A•s•o•n L•ra•E•T•i•ir•k•<"•e•~•ö•zl•ii-•• 
Erhaa Belediye Reisli!iinden·: 
Belediyemize kanuni vasıfları haiz bir baytar alınacaktır. Ayda 

50 lira ücret verilecektir. İsteklilerin vesikalariyle birlikte yazı ile 
Erbaa Belediyesine müracaat ~tmeleri. (268) 2-3475 

Pazarlık İlanı 

l\f aliye V e-kaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan i§ (hariciye vekaleti binası elektrik te-

aisatı tamiri) 
Keşif her "li 898 lira 96 kuruştur. 
2 - Bu ise aid şartname ve t'vrak şunlardır: 
a) Husı•c;i ve fenni şartname 
b) Ke~if cetveli 
İsteyenler bu evrakı görmek ve izahat almak için maliye vekaleti 

milli eml!l1c müdürlüğüne mürac:nt edebilirler. 
3 - Ek~;ltme 10 ağustos 936 oazartesi günü saat 15 de maliye 

vekaleti milli emlak müdürlüğünde vamlacaktır. 
4 - F.ksittme pazarlık usulivle vaoılacaktır. 
5 - E1csviltmeye girebilrnek için isteklinin 67 lira 42 kuruş mu

vakkat tr:minat vermesi la:ı:ımdır. 
6 - F.,kc;iltmeye gireceklerin Ankara elektrik. şirke~i~c.~ ehlivetlı:

ri kabul "r1i1mis olmaları ve bu hususta muktazı vesaıkı ıbraz etme-
leri Ia7.1m1'•r. (258) 2-3445 • -Türk l\laarif Cemiyeti 

1 

. . 
:.. .. ~ -

Bursa Kız Lisesi 
<<Yatı, Gündüz» 

2& Ayusto"ttcln itibaren kayıd muamelesine başlanacaktır. 
Yılhk yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Memur, kardeş 
çocuklara ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl fen kısmı da açılacak· 

tır d'k 
Lisenin resmi liselere muadeleti kültür bakanlığınca tas~ ı 

edilmiştir. Beher sınıfta 40 TALEBE~EN fazl~ alınmayacııg~n
dan gerek eski talebenin gerekse yem kaydedılecek talebenın 
vaktinde lise direktörlüğüne müracaatları. (200/ 55) 2-3364 -

O. O. YOLLARI VE LlMANLARI UMUM 
MUDURLOCO S. 1'. KOMiSYONU lLANLARl: 
ı _ Teklif edilen bedellerin haddi layikinde görülmemesi ~ase

bile, Ankara deposuna 31-7-937 sonuna kadar g:lece~ t~h-~men 
(16200) ton maden kömürünün boşaltılması ve yukletılmesı ışı ka
palı zarf usuli}•le yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 24-8-936 pazartesi günü saat 15 te Ankarada ikinci 
işletme binası dahilindeki komisyonca yaptırılacaktır. 

3 - .Muhammen bedeli (5670) liradır. 
4 _Bu ise girmek istiyenlerin (425.25) liralık mtıvakkat te~i

nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika ve beyannam~lerıle 
birlikte teklif mektuplarını aynı gün saat (14) e kadar komısyona 
vermeleri lilzımdır. 

5 - Mukavele ve şartnameler komisyon tarafından parasız ola· 
rak dağıtılmaktadır. (286) 2-3512 

İLAN 
Muhammen bedeli !:i975 lira olan 610 tonu safi meşe, 720 tonu 

çam gürgen meşe veya bunların mahlütu olmak üzere cem'an 133~ 
ton odun 19-8-1936 'çarşamba günü saat 15,15 de kapalı zarf usulu 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 748,13 lirlık muv~kkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın 7-5-1936 G. 3297 
No. lu nUshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,15 e kadar Komisyon Reisli· 
ğine venne1eri lazımdır. · 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehirde mağaza Şef
liğinden, Adapazarında istasyon Şefliğinden, Bahkesirde İşletme. 
Müdtirlilğilnden dağıtılmaktadır. (245) 2-3448 

İLAN 
Muhammen bedeli 6920 lira olan 400 ton yerli kok kömürü 17/8 

936 pazartesi günü saat 15;30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 519 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /51936 C. 3297 No.lu 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ve
sika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliği
ne vermeleri Jli:r.ımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay

darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(21'- 2~3403 

iLAN 
Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i Portland çi· 

mentosu Zl/81936 cuma günü saat 16,15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 222750 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 / 5/ 936 C. 3297 
No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesincle alın
mış vesika we tekliflerini ayni gün saat 15,15 e kadar Komisyon 
Reisliğine ·ıcrmeleri lazımdır. 
Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

satılmaktadır. (209) 2-3402 ,_ 

İmar Müclürlii~·iinden: 
Mahalesi Sokağı Cinsi Ada Parsel bedeli 

Muhammen 
400 Lira 
100 .. 

Yeğenbe, 
İnkılap Eıılş 

İstiklal Çadırcı 

ev 
ev 

ev 

J85 2 
49 10 

239 13 550 .. 

Eski sahibi 

Mustafa Salih 
Zalıtiye Halil 

veresclcri 
Çadırcı oğlu 

Fevzi ve müştc· 
rekleri 

Hatuniye ev 185 6 200 .. Mustafa 
Yukar da kay,lı çıl:arı1"n cv1erin enkazı 17-U-936 pazartesi günü 

saat 15 do ıı ık artırma suretile satılacağmc1:ın taliplerin bu~ünde 
lmar Müdürlü ~ündeki komisyona müracaatları. (204) 2-3375 

ULUS 

Taptı ve Kadastro 
Umum l\lüdürlüğünclen : 

Nümunesi veçhile yaptırılacak dolap ve resim masalarının ek
siltme ilanr olan 29-7-936 gününde ancak iki kişi komisyona müra· 
caat etmiş ve verilen fiatta haddi layıkını bulamadığından kat'i iha
lesi icra olunamamıştır. Yeniden icra kılınacak olan münakasası 
7-8-936 günü saat on dörde bırakılmıştır. İsteklilerinin % 7,5 depo
zit akçesi ile birlikte vakti mezkfirda umum müdürlük zat işleri ve 
Levazım müdürlüğüne miiracaatları. (249) 2-3449 

Jandarma Genel l(omutanlığı An
l{ara Sabnalma l(omisyonundan : 

1 - Erat için (35.400) metre kaı-utluk, (JC'.200) metre kışlık el· 
bisellk kumaş aşağıda yazı'.ı gün ve saatte kapalı -.:adla satın alı
ıacaktır. 

2 - Kaputluğa (99 120) ,;ra kıymet b:çilrrış ilk tC'minatı (6.206) 
lira şartname bedeli (490) kurus kı~lık iiin de (S0.880) lira kıy
met bicilmiş, ilk teminatı (3.794) linı şartname beueli (255) lmrnş
tnr. Şartname komisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmiye gireceklerin ilk kmirıill ve şartnamecie vcızılı \'e
•.ikalar içinde bulunacak mektuplarını ~l · :-iltmecleıı bir saat evvel 
'comisyona vermiş olmaları. 

Kaputluk kumaş : 13 8 936 perşemlıe günii snat ı ı. 
Kışlık kumaş: 14/ 8 936 cuma 

0
günü s·t:ır 1 ı. 

(\131 2-3313 

Gümrü!i ve inhisarlar 
Vel\:aletein<len : 

Vekalet Muh<ısebe Müdiirlffi'.;~Jnde 20 lira aylıklı açık bir me
murluk vardır. Buraya memurin kanununun 4 üncü maddesinde ya
zılı şartları h..-ıiz yazı makinesile sahuk ve doğru yazabilen birisi im
tihanla alınacaktır. Müsabaka 12-8-936 çarsamba günü yapılacağın· 
dan istekliler 11-8-936 salı gününe ke1c'lar lüzumlu belgelcrile Zat 
işleri Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (295) 2-3518 

Ank:ara Valiliğinden : 
Çubuk deresi mecrasında parsellere ayrılan kum sahalarına ilan 

edilen müddet zarfında istekli çıkmadığından 10-8-936 pazartesi gü
nü saat 16 da ih<ılesi yapılmak üzere ihale müddeti uzatılmıştır. İs· 
teklilerin 37 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya mak
buzlarile birlikte vil~yet daimi enı::ümenine müracaatları seraiti 
görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdiirliiğünde görebile.cekle-
ri ilan olunur. (300) 2-3519 

Gümrül{ v~ inhisarlaı· 
Vekaletinden : 

1 - Vek:llet müstahdemleri için 29 takım erkek elbisesi, 3 takım 
kadın kostiimii, 7 tane erkek paltosunun kumaşı Vekaletten veril
mek ve di ~er malzemesi müteahhide airi olmak üzere diktirilmesi 
pazarlığa konulmuştur. Bu işe aid şartnameler Vekalet Levazım 
Müdürlii~ünde göriilebiliı. 

2 - Bu işin tahmin edilen bedeli (344) lira olup muvakkat te
minatı (25) lira (80) kuruştur. 

_VIL. *D~
T ICARETHANES1 

··--------

TELEFON : 
- i ;;; ;t •§=;t ' ~ + ; 4i ' i! '-f;l!:l5' 

Ayancık Belediye Başkanlığından· 
Kasabamızda yapılacak elektrik tesisatına aid yapılan ilanlarda 

talip zuhur etmemesinden dolayı pazarlık suretiyle yapılmasına ka· 
rar verildiğinden talip bulunanlar 21 ağustos 936 cuma günü saat 
15 şe kadar Ayancık Belediyesine müracaat etmeleri itan olunur. 

(4385) 2_-3_5_2_3 _ _ ,,,,,,,,,_ 

l\laliye Vekaletinden: 
Baş Huku Müşavirliğinde (70) lira aylık ücretle çauşma1t' tr:e" 

re imtihanla bir daktilo alınacaktır. 
lmt~han 10 Ağustos 936 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
Talıplerin daha evel gelerek isimlerini yazdırmaları ve imtibaıt 

saatında Baş Hukuk Müş_.evirliğindc bulunmaları ilan olunur. 
(293) 2-3516 

Harita Gen·el Direktörl~Oiinden : 
1 - Muhammen bedel 4200 lira Harta Genel Direktörlüğü içiıı 

satın a1macağı ilan edilen 14000 metre beyaz bezin eksiltmesine ..,e· 
rilen fiat gali görüldüğünden işbu bez pazarlıkla satın alınacaktır• 

2 - Talihler şartnameyi görmek için her gün ve pazarlığa gire• 
ceklerin de 315 lira teminatı muvakkate makbuzlarile 14-8-936 cu~ 
günü saat (10) da Cebecide Harta Genel Direktörlüğü satın alrtıl 
komisyonuna gelmeleri. (292) 2-3515 

-----"""""~ 

l{ayseri Tayyare Fabrikası ' 
Direktörlüğünden : 

Kayseri tayyare raorikasına birinci sınıf olmak üzere tesviyeci 
ve tornacı, kaportacı ustaları imtihanla alınacaktır. İmtihanlar 
Kayseri tayyare fabrikasında yapılacaktır. Ve imtihanda muvaffaİ 
olacak usta işçilere derecelerine göre (3 : 5) liraya kadar yevrniY' 
verilecektir. Müracaat ve imtihan ağustos nihayetine kadar devadl 
edecektir. (283) 2-3511 

·~~~~~~~~~~~~~~~--__. 

Anl{ara Nümune Hastanesi 
Baştahihliğinden ~ 3 - Pazarlık l 1-8-1936 r;alı günü saat 14 de Vekalet Levazım Mü

dürlüğünde kurulacak Alım satım komisyonunda yapılacağmc'an is
teklilerin muvakkat teminatlarını Vckc'llet veznesine yatırarak 

alacakları rıı.akbuz!arla ve 28 Temmuz 936 tarihmde eksiltme yapılacağı ilan edilen 40.~~ 
a) Onvan ve ruhsat tezkeresi metre hidrofil gaz bezine taliplerin verdiği fiat haddi layık gö~1· 
b) N üfu s tezkeresi mediğinden 8 Ağustos 936 tarihine kadar on gün daha temdit edıl• 

ile birlikte muayyen vaktinde bu komisyona başvurmaları. miştir. Talip olanlar 8 Ağustos 936 cumartesi günü saat 10 da hasta• 

ZAYİ 

Ankara E r kek Orta mekte
binden aldığım tasdiknamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hü1·mü yoktur. 
2--3527 Şükrü oğlu İhsan 

tuzu 

En hoş ıneyva tuzudur. 
bazı defeder. Mide, bağm:ak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız-
1ıkları önler. Hazmı kola} laştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
P,'"""i71ıı fo;t:>nhul 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdaıe 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Ç3nkırı caddesi civarmda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

IGı·aldc Ocla 
Yenişehir, İnkılap sokağı 

N. 4 (Kutlu arkasında) alt kat. 

(294) 2-3517 nede müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 301) 2-3S20 
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~ SPnai kimya miihendisliği talı· 
sili if;in Almanyaya talebe 

gönderilecektir. 

Türkiye şeker fabrikaları 
A~ Ş. inden: 

Fabrikamızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet zarfında lisan ve fen dersleri 
için lüzumlu olan hazırlıkların ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika işlerinde çalışmaya 
müsait 2-3 lise mezunu her sene kimya mühendisliği tahsili için Almanya ya gönderi
lecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notlan en iyi ve Almanya'ya gönderilmede fabrikada bir 
senelik stajda muvaffak olanlar intihap edilecektir. 

İsteklilerin 1 eylUl 1936 ya kadar aşaı;:ı daki vesikaları Eskişehir' de Türki ·ıe Seker 
Fabrikaları A. Ş. Genel Direktörlii.ğiıne göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sıhhat raporu 
3 - Mektep şehadetnamesi musaddak sureti. 
4 - Olgunluk notları ,, 0 

5 - 9 X 12 eb'admda üç boy fotoğrafı. 
(284) 2-3493 dlt 
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~YENI SiNEMA 
.... 

BUGÜN GÜNDÜZ 
,,!.lvaffakiyetle devam eden iki film birden 

( - Küçük Anne II - Kaçakçılar Pesinde 

GECE 
TARl.U BOY OK SABESE 

K L E O P A T R A 


