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~~Ürk lstanbulda 
~ Evelki gece 1stanhulu şereflendiren 
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DEVLET MAHALLESi 
-;------

P . f so··r Yansenin hazırl.adığı niha. i 
1 0 e M z · . t d .k t . . i Bakanlar ec ısı as ı e tı 

proıey " . b' 
1 inhisarlar Vekaletı ınası 

Yapılmakta o an . . 
mahallenin aheng ını bozmıyacaktır 

l 

. .-

~ 

.,.-- . d eni yapı Jacak binaları gösteren plan 
Devlet mahallesın e y 

all 'nde yapıl- rine uyup uymadığı hakkındaki 
. Yeni Devle~_ma~k v~fnhisarlar tereddüdlü düşünceler bir göz al-

makta olan ~umru aktiyle bu danmasıdır. Bu bina da tamamlan-
Bakanhgı b~asın~, d v gördüğü- dığı vakit ve bunların da şimal ta-
mahallenin. mak~tı~ e göze çarpı- rafındaki Maarif Vekaleti ve Ad-
müz ahengı boz ugu b' kül ola· (Sonu 2. inci sayfada) 

H lbuki burası ır 
yordu. .a . . Uzel ve toplu 
rak şehrımızın en g · · bina 

1 ktı Acaba yenı . 
kısmı ? aca k düşünülerek mı 
umumı ahe~ a bazı defalar ol
yapıhyor, yo ~ , ,.. kteleni-

'b · şehır planı se 
duğu gı ı, d · · zin ve okur-
yor muydu? Kekn ~:skin etmek 
ıamnızın mera ını .. t ··a" l"wüne muracaa 
için imar mu. ur ug halle üze-

'k ve bu bınanrn ma 
ettı ' 'b' t tkikler yapıldıktan . de ne gı 1 e a· w •• 

rın • karar veri) ı.c;ını 
sonra ın~ası~a !O.mat şudur: 

duk A JdıCTımız ma 
sor,,_·GüO:ük ve tı;ıhisarlar Ba-

kanhğrnın da diğer b!~~el~~aaph;:-
. d" .. '"lerek arazı v 

~\ ~ş~::Cinde gereken etüdler ya
JC erı Bu tetkikler sonunda, 
pılmıştır. . ar planını hazrrlı-
Ankaramf ız.~n ~nnan Yansen ta-
yan pro esor ,. . 1 

0 hiliye Vekaletıy e 
rEafın?ant Abaı.desindeki kısma aid 
mnıye · · h 'h ,. tanzim pro1esı a-

sahlandm nBı a:~nlar meclisinin tas· 
ıZir an ı. . B .. apıl
dikine iktiran ettı. ugun y 
makta olan binalar b~ su~~tle mty- 1 
dana elmektedir. Giımruk ~e ~
hisarl:r Vekaleti binası .henuz bı~ 

. ldug~undan bu bınanın ye 
memış o 

BELÇİKA GREVi 

Liej bölgesinde 
vaziyet l{ötü 

Bazı fabrikalar asker 
işgali al tında 

Brüksel, 16 (A.A.) - Liej bölgesın-
de vaziyet fenalaşmıştır. Demir ve ma
kine endiistrisi merkezi olan Sepang'de 
fabrikalar asker ku .. vetleri tarafından 
işgal olunmuştur. Bu fevkalade tedbir 
de gösteriyor ki, hükümet vaziyete ha
kim olmak için elinden geleni yapmaya 

karar vermiştir. 

Liyej, 16 (A.A.) - Tramvay müna
kalatı, öğleden sonra tamamiyle dur
muştur. Grevciler, münakalatı durdur
maaa kalkıstıklarından polis ve jan-

" darına kuvvetleri ,yalın kılıç hücum et-
mek suretiyle onları dağıtm;ığa teşeb
büs etmişlerdir. 

Tramvay idaresi ,arabalara depolara 

.girmek emrini vermiştir. 
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Bakanımız Montröde iyi 
netic.eye varılacağından ümidli 

Konferansın ili{ celsesini B. Motta açacalc 

M ontrö konferansrnrn ilk celse si11i açacak olan B. M ~tta (:.o/da) 
ve Montrö şehrinden bir göriinii§ 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Drş işler 1 miş ve konferansın devamr müddetince, 
bakanımız Dr. Tevfik Rüştü Araı dün aynı zamanda Milletler cemiyeti konsc-
akşam Cencvreye giderken kendisiyle yine ve asamblesine de iştirak edeceğini 
görüşen bir gazeteciye "Boğazlar kon· bildirmiştir. 
feransına iştirak edecek develtler ara
sında bir noktainazar birliği olmadığı, 
Bulgaristanın bu talebimize karsı Ak
denize inmek teklifinde bulunac;ğı ve 

İtalyanın konferansa iştirak etmiyece· 
ği,, ~akkındaki Cenev.re haberinden hiç 
maltımattar olmadlğmı, hakh davamr
zrn iyi bir neticey:e iktiran edeceği Uıni
dinde bulunuğunu, bizzat bulgar ne,ri
yatrnın ve Cenevreden gelen bu haberi 
tekzlb eder mahiyette olduğunu söyle· 

rm= 

Kmıferatısm ilk cel~esini 
B. Motta a<:acal.· 

Cenevre, 16 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 22 
haziranda Montrödc başlıyacak Boğaz
lar konferanırnm ilk aleni celsesini ls
viçrc federal hükümeti drş işleri de
partmanı reisi B. Motta açacak ve dele
gaayonlara İsviçre hilkümeti namına 
''hoıgeldiniı .. diyecektir. 

Almanya 
suallerine 

lngilterenin 
cevab ·hazırladı 

Şimdi B. Bitlerin tasvibi bekleniyor 

Alman 
sömürgeciliği 
canlanıyor 

Bir «imparatorluk sömür
~e birliği» kuruldu 

~~~""-ôC·-.•<ı.-

Berlin, 16 (A. 

Londra, 16 (A.A.) - Berlin'den bil
dirildiğine göre, Almanyanm ingiliz su
al muhtırasma vereceği cevab hazırlan
mış olup B. Hitlerin tasvibini beklemek
tedir. İngiliz mahfilleri bu cevabın met~ 
ni hakkında hiç bir belgeye sahib de • 
ğildir. Milletler Cemiyetinin toplantı -
sından önce mi, ı;onra mı Londra'ya teb
liğ edileceğine dair de henüz hiç bir ma
lumat yoktur . 

HER YERDE 5 KURUŞ 
s 

lngiltere zecri tedbir• 
lerin kalkmasına 

l{arar verdi 
Gazeteler B. Eden'in 

mühtemel istifası hakkın 
da fikir yürütüyorlar 
Londra, 16 (A.A.) - İngiltere hü

kilmetinin zecri tedbirlerin kldırılmasc· 

na karar vermiş olduğu aruk şüphe g().. 
türmcz bir hakikat oldugundan gazete· 
)er, kabinedeki anla~mulıklarla 'a. 
Eden'in istifası hakkında fikirler yürüt
mektedirler. 

Niyuz Kronik! gazetesi, diyor ki~ 

" Zecri tedbirler kalkınca İngiltere 

hüküıneti, Ren ile Akdenize aid teah
hüdlerini tasrih edebilecektir." 

Morning Post gazetesi. kabine er • 
kanı arasında anlaşmazlık çıkmış oldu
ğu hakkındaki haberleri kati surette tek:· 
zibetmekte ve İngilterenin daima millet
ler cemiyeti mukavelenamesinin harfi • 
yen tatbik edilmesini müdafaa ctmiı 

olduğundan dolayı mezkur cemiyetin 
muvaffakiyetsizliğe uğramt~ olmasın • 

(Sonu 5. incı sayfada) 

B. l\ilakdonalcl 
Milletler Cemiyetinin 
muhafazasını istiyor 
Londra, 16 (A. 

A.)-B.Ram
s ey Mak

D ona 1 d dün 
Kardiftc söyle
diği bir nutukda 
Milletler Cemi
yetinin muhafa
zasını istiyerek 
demiştir ki : 

" - İngiltere 

kararını vermeli- B. Makdonald 

dir. Ve bilhassa kati barı'm an· 
cafc bir savaşla temin edilebileceği fik
rinden vazgeçmek 13.zrmdır. Barış ancak 
silahların azaltılması hakkında Millet. 
lerarası bir mukavele imıa etmekle mu• 
hafaza edilebilir. Bütlin Milletler Ce· 
miyeti azasının iş beraberliği temin 

edilmedikçe zeı:ri tedbir siyasasının 

tatbik edilemiyeceği açcktır. Buna bina
en Milletler cemiyetinin, paktın 16 ıncı 
maddesini tadil için bir komisyon kvo 
rulması lazımdır.,, 

Bir İngiliz kadınının Tiirkiye 
hakkındaki ·d üsünceleri _,. 

A.) - Berlin'de 
bir ,'İmparator

luk sömürge bir
liği" vücude ge
tirilmiştir. B u 
birlik, nasyonal
sosyalist partisi
nin feshini ilin 
etmiş olduğu "al-
man sömürge ce- General fan Epp 
miyeti" yerine ge~ecektir. 

Bu birlik, general Fon Epp'in ida
resindedir. Birliğe şimdiye kadar sö
mürğeler lehinde çalışan bütün kurum
lar girecektir. 

Bir kaç haltaclanberi .felıri .miule bulunan İngiliz "Ekıport C· 
redita guarantee clepartment,, direktörü B. Som.merwill Smith'in 
efi ile bir arkadCl§ımız türk ele vrimi ve türk kadınlığı hakkında 
kendisi ile bir konupna yapmı 1tır. Münevver İngiliz kadınlığının 
yiikıek kültürünü ttl§ıyan Bn. Sommerwill memleketimiz hakkın· 
Jaki düşüncelerini §Öyle anlat mı1tır : 

... a:nıc:sn 7 , .. o .. ...,., • o • ......, 

Fenerhahçe 
Resnıeıı İstaııllul 
şampiyonu oldu 

(Yuı.sr 5 inci sayfada) 

İtalya llabt·~istaum ilhakmr 
clt·vlc·tlt'rC zımnt•n kaimi 
t'llirmek Yolunu tutuyor . . 

'o\)t'l hilginleri Güm·~ lulul
ma'luıı 25 mulıtt·Jif ) ;~ı"lerı 

tel kik için tt·dhir aldı laı· . 
(Yansı ı üncü sayfada) 

aJIJCeJIOS. o JIOAI DA O O s ...... z . 

Bir memlekette bir ziyaretçi ıııfati

le ancak iiç hafta kalabilen bir kimsenin 
o memleket hakkında fikirlerini söyle-

mesi herhalde kolay bir iş olmasa go 
rektir. 

(Sayfayı çeviriniz) 

' • 

l 

Rayan SommerviWirı Arılca rad 1 . . a a rnn11s brr r~smı 

•' ... 
... ı 



Det. . ... l. çuc11jiıına mektuplar: 4 
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Ergenekon 
· Evelki gün bir sınavda idim. 
içeriye giren çocuğa Ergenekon 
efsanesini ıordular. 

Çocuk, büyük t.ürk ırkının bu 
heyecan ve enerji dolu efsanesini 
tatlı tatlı, uzun uzun anlattı. Boz
kurt ne sevimli ve ne kudretlidir. 
Onun hikôyesini, onun tasvirini u
lak bir türk çocuğunun sade ve 
tertemiz dilinden bir yol daha din
lerken gözümde efsane iklimleri
nin iki kardeşi emziren dişi kurdu 
ne kadar küçülüyordu, bilmezsin. 

Sınavda Ergenekon efsanesini 
anlatan çocuğu siyah tahtanın ba
ıına çağırdım ve yaz, dedim: 

-Kurt! 
Yazdı. 
- Altına da şu kelimeleri yaz: 

Kurt + ulu§! kurt+ ar.mak! 
'Talebe, sınavda bulunmanın 

kendisine r.•erdiifi heyecan ve tela
fı unutarak, ~üldü ve sevindi: 

- A, dedi, iki kelimenin kökü 
'Je "kurt" hecesi .•• 

/çeriye girmek için bekleıen ar-

ilk 

kadaşlarını daha çok bekletmiye
yim diye o gün, o çocuğa, içimden 
gelen §U cümleyi söyliyememiştim; 
sana yazıyorum: 

Kurtulmak ve kurtarmak tari
hin yazılmadığı çağlardan tarihin 
tükeneceği günlere kadar, daima, 
tiirkiin mukadderidir. 

Ergenekon efsanesinin demir
den dağları eriterek ulusuna bütün 
dünyayı egemenliği alhna almak 
kapısını açan güçlü Jemirc•~ini de 
o çocus'fun ağzından dinlerken co
§Uyordum. 

'f.lf.~ 

Ef san el erin gercekleıtiği kutlu 
devrin, çocuğu, türk erkinliğini 
çevrelemek ve ezmek iıtiyen çelik 
duvarlar yıkılır ve delinirken ıen, 
ulacık bir çocuktun. 

Ve vüksek bacalı ocakln.rdn eri
yecek demirlerin kırmızı alevi, 
pek vakında. senin JP.lilumlı yü
zünde enediJen şebi111'!1', ilerleyi§
ten gölgeler ,.:~,,,cektir. 

M. Nurettin ARTAM 

•• 
ayında UÇ Btı yılın 

Almanya ile olan ticaretimiz 
Almanya tilrk ticaret odasının; al

man resmi devlet istatistiklerinden al
dığı rakamlara göre Türkiye - Almanya 
ticaret vaziyetinin, 936 yılının ilk üç 
ayındaki durumu şudur: 

'' ..•. Almanya istatistik dairesinin 

neşriyatına göre, türk - alman ticareti 

1936 yılının ilk 3 ayı içinde dahi mem

nuniyete değer bir surette inki~f etmiş

tir. Ancak bir yıl öncesine nisb~tle Al· 

manyanın Türkiyeye ihracatının biraz 

daha artmasına karşı Türkiyeden itha

latı her ne kadar hafifçe gerilemişse de 

bu gerilemenin bazı ürünlerimizin 1935 

yılının son aylarındaki ithalatmm mu

tattan fazla yapılmış olmasının bir neti
cesi sayılabilir. 

Almanyarun Türkiycden ithalatı 25.6 

milyon mark, Türkiyeye ihracatı ise 
17,7 milyon mark tutmuştur. 1935 yıh
nın ilk 3 ayında ise ithalat 27 ,8 milyon 
mark, ihracat da 14,2 milyon mark yap
mıştı. Buna göre bir yıl öncesine karşı 

ithalat 2,2 milyon mark kadar az, ihra

cat ise 3,5 milyon nisbetinde fazla hu- ı 
lunmuştur. Buna rağmen 1936 yılının 

ilk 3 ayı ticareti 7 ,9 milyon mark farkla 

Fakat o kadar misafirperverlik ve 
nezaket gördüğüm bir yerde burası 

hakkında, ikametim kısa da olsa, inti
balarımı anlatmam için vaki olan bir 

dileği reddetmek elimden gelmedi. 
Hakikat şudur ki ben Türkiyeye ve 

türk milletine aşık oldum. Onun için 
buradan ayrılacağımdan dolayı pek çok 
esefleniyorum. Burası, gördüği.im yer
lerin içinde en ziyade bana zevk veren 
für yer olmuştur. Önümüzdeki beş yıl 
içinde Türkiyeyi, o müddet içinde ba
şarılmış olan muvaff akiyetleri görebil
mek için ,tekrar ziyarete geleceğim ü
midindeyim. 

Türkiyede yapılmış olan bu işler, 
dünya tarihinde ancak bir asır içinde 
yapılabilmiştir. Bu itibarla Türkiye bü
tün dünyaya örnek olmuştur. Türkiye, 
başka hiç bir millete karşı di.işmanca 

tavır takınmaksızın ve hiç müdahalede 
bulunmakstzın kendi evine büyük bir 
liyakatla nizam vermektedir. 

İstanbulun güzelliğfoe ve tarihi ha
vasına rağmen, bu faaliyet. Ankarada 
dahrı ziyade göze çaromaktadır. 

Ankarayı görmeksizin yapılan deği
şikli iHn lnymetini takdir etme~e imkan 
yoktur. f nsan. IJu kadar kısa hir zaman 
ieinde elde edilen bn basan kannsmria 
bavretlere diisüyor. Bm~tia yollardan 
baslayın da bi":ıhra ve bütün teferru
ata varıncava k:ı.dô:1r, her -:ev dilcıüniil

müs. büyük bir meharetle tanzim olun
mu~tur. 

Kendi şehirlerimizden bir takımla
rının tesadüfe bağlı olarak büyümesini, 
genişlemesini görmüş olan bizler için 
bu planlı çalışma bir ders olacak değer
dedir. 

En dostane bir tarzda da olsa türk 
kadınından bahsetmek pek nazik bir 
meselediı. Onun için bu bahiste herhan-

Türkiye için aktif kapanmıştır. 1935 in 
aynı aylanndaki ticaret dahi 13,6 mil -
yon marklık bir farkla Türkiyenin le
hinde kapanmıştı. 

İthalat ve ihracatın birlikte, yani 

umumi ticaret bakımından türk - alman 

ticareti bir yıl öncesine karşı çoğalmış~ 

tır. Şöyle ki genel tecim 1935 yılının 

ilk 3 ayında 42,0 milyon mark iken 1,3 

milyon mark nisbetinde artarak 43,3 

milyon marka yükselmiştir. Buna göre 

iki dost ülke arasındaki ticarette 1933 

yılında başlamış olan verimli gelişme bu 

yılın ilk 3 ayında da devam etmi§tir. Ni

san ayı içindeki ticaretin memnuniyete 

değer olduğu hatta şimdiden bil.indiğin· 

den senenin ilk yansı -neticelerinin bir 

yıl öncesine karşı daha eyi olacağr şim

diden kestirilebilir. Kaldı ki, yılın ilk ay

lan Türkiyenin ihracatı bakımından pek 

fazla ehemiyletli sayılamaz. Bir müd -
det evvel Ankarada imzalanan mukave
lenin Türkiye ile Almanya arasındaki 

ticaret münasebet ve bağlaru.ı bir kat 
daha kuvvetlendireceği tekmil aliikalı

larca umulmaktadır." 

gi birini gücendirecek olursam, şimdi
den aflarını dilerim. Şüphesiz ki onlar 
eskiden yeniye doğru yapılmış büyük 
bir değişmeyi temsil ediyorlar ve bir
çok güçlüklerle, düşülecek çukurlarla 
dolu olan bu yolu hayrete değer bir mu
vaffakiyetle geçmişlerdir. 

Türk kadını bir erkeğin <.ldığr tah
sil ve terbiyeyi almalr, aynı hüriyete 
malik olmalıdır. Fakat bütün bunlarla 
beraber bir kadın kalmak dirayetini 
göstermesi lazımdır. Bu hususta garp 
kadınları arasında alınacak misaller 
bulunabilir. 

Büyük harbdan dönmüs olan ingiliz 
askerlerinin hepsi ' 1türk bir centilmen· 
dir ve gayet iyi bir savaşçıdtr,, demiş
lerdi. 

Eğer bu askerler, sulh zamanında 

Türkiyeye gelip de yalnız askerleri de
ğil, türk sivillerini ,kadınlarını ve ço
cuklarını tanıyacak olurlarsa, hiç şüp
hesiz, onlarda takdire ve hayranlığa de

ğer hircok meziyetler bulacaklardır. 
Burada bulunduğum kısa bir müd

det zarfmrla her şaytan ve her derece
den insanlardan gördüğüm nezaket ve 
ivi muamele, üzerimde çok iyi intibalar 

bırakmıştrr. 

Şurasını da söyliyeyim ki türkler, 
benim vatandaşlarımla, gülünç şeylere 
gülmek hassasına, müşterek olarak ma• 
liktirler. Bu hassa, hayatın yorgunluk
larına ve göz yaşlarına karşı koyabi
len her iki millette ve onların ferdle
rinde vardır. 

Kendim ve kocam namına, buraya 

geldiğimiz zamandanberi gördüğümüz 

sayısız IUtuflara ve nezaketlere tekrar 

tekrar teşekkür, Türkiyeye ve türk mil· 
letine tayik olduğu büyük refahları te
menni ederim 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

Türk Dili liurumu 
çalışmalarına başladı 

İstanbul, 16 - Ankaradan İstanbula 
gelen Türk Dil kurumu bugün Dolma
bahçe sarayında çalışmalarına başladı. 

Yerli Mallar Sergisi 
açılıyor 

İstanbul, 16 - Bu yıl İstanbulda yer
li mallar se.rgisinin 3 temmuzda açılıp 
19 temmuza kadar devam etmesi karar
laştırılmıştır. 

Bir İspanyol ticaret 
heyeti geldi 

İstanbul, 16 - İstanbula bir İspan
yol ticaret heyeti geldi. Bu heyet An
karaya giderek Türk - İspanyol ticareti 
münasebetlerinin geni§:letilmesi için ko
nuşmalar yapacaktır. 

Almanyaya gidecek 
muallimlerimiz 

İstanbul, 16 - Almanyaya gitmek ü
zere muallimlerimizden şimdiye kadar 
60 kişi müracaat etti. 

Eski bir define aranıyor 
İstanbul, 16 - Bir bulgar Sarıyerle 

Filyos arasında Balkan harbinden önce 
bir define saklamış ve bunların planla
rını Osman adında birine vermiştir. 

Son defa yapılan tahkikat neticesinde 
definenin yeri tesbit edilmiştir. Yarın 
b'afriyata başlanacaktır, 

Bir mahkfun, arkadaşını 
öldürdü 

ıstanout, 16 - 35 sene hapse mah
kum olup Üsküdar tevkifhanesinde mah
pus bulunan İbrahim 15 sene hapse mah
kfun kara Ahmetli 550 kuruş alacak yü
zünden ağır yaraladı. Kara Ahmed öl
dü. * İstanbul, 16 - İstanbul belediye
si lokanta işlerini tanzime karar verdi. 

Devlet mahallesi 
(Başı 1. inci sayfada) 

liye Vekaleti binaları da yerleri
ne oturunca emniyet abidesinden 
Dahiliye Vekaleti önündeki şeref 
meydanına giden büyük alle te
şekkül edecek ve heyeti umumi. 
yenin muvazene ve ahengi o za
man tamamiyle tebarüz edecek
tir ... " 

İmar Direktörlüğünden aldığı
mız bu malfunat; bugün yalnız An
karanm değil, belki Türkiyenin en 
güzel bir mahallesi olan hükümet 
kartiyesinde, Gümrük ve inhisarlar 
Bakanlığmın arsa ve plan vaziye
ti de göz önünde bulundurularak 
yapıldığını anlatmaktadır. Bugün . 
Devlet mahallesinde, Gümrük ve 
1nhisarlar Bakanlığı binasından 
so~ra yapılması kalan Kültür ve 
Adliye vekaletleri vardır. Bu iki 
vekalet binasından Kültür bakan
lığı binası, temyiz yapısının ve ad
liye vekaleti binası gümrükler 
bakanlığının önüne in~a edilecek
tir ki, Güvenlik anıtının, bugün 
şehrin en güzel ·ve kalabalık park 
ve eğlence yerlerinden birisi ha
lini alan bahcesi bittiği zaman 
Devlet mahaİlesinin modern ve 
göz alıcı yapıları başlamış olac;ık
tır. Birinci sayfamızdaki olan, 
Kültür, Adliye, Gümrük ve İnhi -
sarlarla Temyiz binasını göster
mektedir. 

Orta mekteb muallimliği 
imthanları 

Dün haber verdiğimiz gibi, orta 
mektep muallimliği için açılan imtihan
lara bugün de devam edilmiştir. Öğle
den önce saat 8 de başlayıp 13 de biten 
tarih imtihanına, kayJ:"'lunan 34 talebe
den 19 u ve öğleöen sonra saat 15 de 

1 
başlayan ve 18 de biten coğrafya imti· 
hanına da, 20 kişi gfrmiştir. Bugün ri· 
vaziye imtihanı vaoılacaktrr. 
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Seyhan bölgesinde 
Dört büyük bataklık kurutuldu 

Bu bataklıklardan sulama kanalları açılmıştır 
Seyhan Sltma savaşı bölgesinin Cey

han şubesi içinde Hamitbey bucağının 

cenubunda 184,000 metre murabbam -
daki su birkintisi Sıtma savaşı tarafın -
dan açtırılan 500 metre uzunluğundaki 
bir kanal ile kurutulmuştur. 

Ceyhan ve Kozan kazaları arasında 

olup bu çevre köylüleri için bir sıtma 

kaynağı olan 736 hektar büyüklüğünde

ki Tılan bataklığı sıtma savaşı kurumu 

nun teşebbüsü üzerine 2 - 3 metre ge

nişlik ve 12,500 metre uzunluğunda bir 
kanal açtırılmış ve bataklığı te~kil eden 
sular kanala verilmek üzere bulunmuş· 
tur. 

Ankara sofu piyasaya 
çıkarıldı 

Türınye Tiftik Cemiyeti men.Uelteı

te tiftiğin sürümünü \'e tiftik dokuma 
endüstrisini teşvik için çok nrif bir 
tarzda dokuttuğu Ankara sofunu piya· 
saya çıkarmış ve maliyet fiatlan üzerin
de satışa başlamıştır. Bu kumaşlar ara
sında yazlık erkek elbiseleri, kadın tay· 
yörleri, oda döşemeleri perdeleri vardır. 

Norveç elçisi gitti 
Norveç elçisi ve Bayan Bentzon Os

Jo•ya hareket etmişleırdir. Elçinin dönü
tüne kadar işgüderlik, k§.tib B. Orre 
tarafından idare olunacaktır. 

Norveçle aramızda yeni 
anlaşma 

Hükümetimizle Norveç hükünıett a
rasrnda yeni ticaret ve kliring anlaşma

sı aktedilmiştir. Anlaşma bir sene müd

detle meri olacaktır. Yeni anlaşma ile 

eski anlaşma arasında mühim değişik

likler vardır. Anlaşma bugünlerde güm

rüklere tebliğ olunacaktır. 

El işleri sergisi 
Emniyet meydanında Necati bey 

caddesinde Türk Maarif Cemiyeti ilk 

ve orta okulu talebesinin el işleri ser
gisi bugün açılacak ve 21 - 6 - 936 pa
zar günü akşamı kapatılacaktır. Sergi 
umuma açıktır. 

Hayvanların islahı 
Ziraat bakanlığı Trakya ve Anado

lu hayvan1arxnırı mümkün olan stirat ve 1 

imkanla ıslahını temin ve bu mıntaka

larda mevcud aygır depolarındaki ay

gırların çoğaltıl~a ve .artırıl~ası için 

Suriye, Irak ve Mısırdan arab kısrak ve 

aygırları satın alınmasına karar vermiş

tir. Yakında bu memleketlere bir heyet 

gidecektir. 

Gümrük tayinleri 
İstanbul ithalat gümrüğü muayene 

memurluğuna aynı gümrük katiplerin
den Kenan Fethiye gümrüğü muayene 

memurluğuna İzmir ihracat gümrüğü 
manifesto memuru İhsan, İzmir ithalat 
gümrüğü muayene memurluğuna aynı 

gümrük katiplerinden Muzaffer, Güm
rükler umum direktörlüğü tetkik di
rektörlüğü memurluğuna İzmir gümrük 
başdirektörlüğü katiplerinden Muhit
tin, İstanbul gümrük başdirektJrlüğü 

memurluğuna tetkik direktörlüğü me
murlarından Raif, Akçakoca gümrüğü 

idare memurluğuna Cide gümrüğü ida
re memuru Fikri, İstanbul ithalat güm
rüğü muhasebe memurluğuna tetkik di
rektörlüğü memurlarından Sabri, İstan
bul dahili ticaret gümrüğü muayene 
memurluğuna tetkik direktörlüğü me
murlarından Osman Nuri tayin edil
mişlerdir. 

Osmaniye şubesi içinde Yaveriye 
köyü arazisi içinde 184,000 metre mu -
rabbaı büyüklüğündeki bataklık ile ay· 

nı köy arazisi içinde 46,000 metre mu

rabbaı büyüklüğündeki diğer bir batak· 

hk sıtma savaşı kurumunun teşebbüsü 

ile açtırılan 2150 ve 1300 metre uzun· 

luklarında iki kanal ile kurutulmuşlar

dır. 

Kadirli kazasında Kadirli gölü adil2 

amlan 3000 metre murabbaı büyüklü .. 

ğündeki bataklık sıtma savaşı kurumu 

tarafından açtmlan 600 metre uzunlu· 

ğundaki bir kanal ile kurutulmuştur. , 

Gümüşhanede sürekli 
yağmurlar 

Gümüşane, 16 (A.A.) - İki aydan· 
beri yağan sürekli yağmurlardan sular 
coşmuştur. Bugün 15 yaşında bir çocuk
Harşit suyuna düşerek boğulmuş ve ce· 
ıedi kasabaya 15 kilometre me~afede bı.> 
lunmuştur. Yağışlardan dolayı ekinle • 
tin önemli zarara uğrıyacağından ve 
pas tutacağından korkuluyor. 

Bir kamyon yüz metre 
derinliğinde bir uçuruma 

yuvarlandı 
Gümüşane, 16 (A.A.) - Trabzon .. 

dan Erzuruma gitmekte olan 15 numa
ralı kmyonu idare eden goför Hüseyin 
Torula üç kilometre mesafede ve Ziganı 
eteklerinden dönerken 100 metreden 
fazla bir uçurumdan yuvarlanmış, şoföı. 
ve mu~vini ve yolculardan şimendüfeıı 
müteahhidleri İzzet ve Rifat muhtelif 
yerlerinden çok ağır bir surette yaralan• 
mış ve merkez dispanserine nakledile ı 
rek ağır hastalara ameliyat yapılmıştır. 

Müddei umumi tahkikata el koymuştur. 

Bando konserleri 
Riyaseti Cumur bandosunun Kamu 

tay bahçesinde vermekte olduğu konse 
rin lıugünkü programı: 

1. KISIM 

1 - Ogüs Bos Marş Aljeriyen 
2 - Şopen Polonez No. 3 
3 - Vagner Uvertür Metr Şantor 

2. KISIM 

4 - J. Riharcli Rapsodi Şipanişe. 
5 - List Prelüt Dihtung No. 3 
Not-: "Morsoların ve müelliflerin isim-

ler~ alfabe sırasına göı:edir. ,. 

DlL KÖŞESİ 

"Bunlarm yerine de yeni, genç ~e 
ehliyet ifadelerine uygun mevkilere 
göre memurlar alındı". 

"Yeni, genç iladesi" ne demelıtir? 
Sonra, m evkiler mi bu iladelere uy· 
gcın, yoksa memurlar mı, cümlen,in 
tertib tat·zı bunu sarahatle kestirme 
ye imkan vermiyor. . 

"İş mekanizmasının emrettiği bu 
ihtiyaç Üzerinde ... " 

ihtiyaç emreder, fakat ihtiyacın 
emredilmesi biraz; tuhaf bir tabir O· 

luyor. 
" ... idaresi gibi milyonlarla İ§ gÖ· 

ren ... " 
"Burada milyonlarla lira üzerinde 

İf gören" manası kastedilmiş olacak, 

lakat "milyonlar'' "if'' i vasılladığı 
için, çıkan mana başkadır. 

''Maarif müdürlüğü mekteblere 
yaptığı bir yayımda ... '' 

Dil özleşmesi hareketinin getirmiş 

olduğu yeni kelimeleri böyle ynalış 

lıullanmadansa hiç kullanmamak ~l

bette ki evl'!dır. '1Yayım'' neşriyat ma• 
nasınadır. Burada tamim yerine kal
lanılmı§. Tamimin türlıçesi "genel~e''· 
dir. 

• 
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SON DAKiKA: 

B. Aras Montrö yolunda 
Dış Bakanımız Sofyadan geçerken 

B. Köseivanofla görüştü 
Sofya, 16 (A.A) -Türkiye Dıt lt-

f . ._ nJa....n Araı ve 
leri bakanı Dr. Tev •• au,•• 

yanında bulunan zatlar bqllıl ebpreale 

tut 14 de Sofyaclan ~ ve du· 

rakta Bqbkan KöteiY&DOf, Kıra1 miip: 
•iri B. Guruef, dıt ifJeri ıenel aekreten 

B. Nikolayef, siyui 9ube senet direktö-

rü B. Neikof, protokol tefi B. Petrof ile 
Türkiye, Yugo.lavya ve Yunanistan el
çileri Ye elçilik ileri ıelenleri tarafından 
selimlanmıJlardır. 

Eksp~eain Sofyada durduğu müddet
çe Doktor Tevfik Riiftü Aru Bafbakan 
B. KCS.eivanof ile durak salonunda gö • 
rU9müştür. 

sosyal Fransız senatosu 
•• •• • 

projelerini g~ruşmıye 

kanun 
ha~ladı 

Pariı, 
16 

(A.A.) _ s~nato-, buıun, ıelerinin grevci sendika kuvvetlerini 

d 
daha önce taıdık ve bunların memleketin esaslı noktaları 

parlamento tarafın an . . . 
edilmit olan sosyal kaıııır. pro1elerını üzerinde tesirlerini bildirmiıtir. 
görüpeye başlamıttır. . Bir kaç hatip daha söz söylemi§ ve 

Senatonun öğleden sonrakı celse• nihayet geç vakit batbakan B. Blum bil-
. · gardey me· 

sinde. mazbata muharnrı : 
d lan tenzılltın 

murlar aylıkların a yapı 
geri alınması ve eski muhariplerin bazı 

• •1 i sebebiyle biid· 
vergılerden affedı ıneı 
cede bir milyar 395 bin frank fark haııl 
olacağını bildirmif ve 340 milyar tutan 

umumi bortJar da göz önüne alınırsa. 
altın ihtiyatının milli müdafaa için lü· 

d ···mesinden 
zumundan fazla aşağıya U'l"·-

. fr B Gar-
korkulacağına işaret etmış 1 

• • 

dey eski hükümetlerin finansal sıyasa· 
' f" 1 mn larını müdafaa etmiş ve eşya ıat arı 

fazlalac:ması ihtimaline iprette bulun· 

muştur. .. . 
.. lan B Lemorı. 

Bundan sonra soz a · 
d.d. lt nda ton-

senatonun sokağın teh ı ı a 1 .r: 
~ -ı'nler bidt· 

lanmııtkta oldu~unu ve son ~ .. 

Jrilmet adına cevap vermek Uzere kür

süye çıkmıttır. 

Birlikler meıeleıi ve 
Jraruız kabinai . 

Paris, 26 (A.A.) - Kabine, birlik-

ter meıelesini ''halkçılar cephesi'' tara-

fından vücuda getiriJmit olan programa 

tevfikan konuşmak üzere yarın saat 16 

da toplanacaktır. 

Fran••• banluuınnı nisamname•i 
Pariı, 16 (A.A.) - HUkümet, önü

müıdeki toplantıımda, Fransa bankası 
nuamnameıinin değiftirilmeli hakkın -
daki projoyi cözden geçirecektir. 

Gün e=-ş~t_u_t_u_l mas ı 
Sovyetler birliğinin yirmi ~ muhtelif 

. )en tetkik edılecek 
yerıc 

Moıkova, 16 (A.A.) - 25 Sovyet ve 
. ünc•in uın tu• 

19 yabancı delegasyon. 1 "' .. 
tulmasını Karadeniz ile japon denızı ~-
rasmda 25 muhtelif noktadan 19 hazıl· 

. klerdir Bu tutu • 
randa aözden geçırece · • . - ki beş nokta· manın görüleceg~ ı aşagıda k . 

·ı tar 
dan telsiz telefonla haber verı ece fk • 

ı _ Belorçenıkaya (Şimal Ka as-

) ... 
t 6.30 dan 7 .05 e kadar (SÜ"e-

yası ) Ru•· 
tin tutuJına•ı uat 7 de olacaktır 
ça ve lngiluce olarak. . de 

2 - Ak-Bulak-Orenburg bötıesın 
1 (--tutu. 

saat 7 .05 den 7.20 ye kadar -
ma saati 7.16 da) RusÇa ye inıiti•CC o-

larak. , d ) sa• 
3 - Kustanf (Ural bölges&D e 

at 7 20 den 7.32 ve kadar (tam tutulmal 
· ._..:H«ce o a· 

saati 7.26 da) Ruıça ve ına---

4 -Omık (Batı Siberyası) saat 7.32 

den 8 e kadar (tam tutulma 7 .38 de) 
Rusça ve ingflizce. 

5 - Kabarovsk (Doğu Siberyası) sa
at 8.55 den 9.15 e kadar (tam tutulma 
9.07 de) yalnız ruıça olarak. 

Bu beş noktadan yapılacak olan neı
riyat Moskovanın qağıdaki iıtuyonla· 
n tarafından nakil suretile verilecektir: 

Rkk. 25.04 metre üzerinden, ' 

Rki. 19.76 metre üzerinden, 

Rne. 24.99 metre üzerinden. 

Ran. 31.51 metre üzerinden. 

Komintern istasyonu, 1724 metre ü-

zerinden. 
Yukarda gösterilen saatler· Moıko· 

va saatidir ki, Ankara saatinden bir H• 

at ileridir. 

rak). -----------

Yunan kıralı l)edeağaçtaf 
) Jtıral Jorj bu 

Atina. 16 (A. A. -:- biiyülr te· 
nbah 0cdeagaç'a gelnııt ve 

zablirle karpıannıııur • 

Çinde yeni deıniryolları 
yapılıyor 

Japon balını, 
Tokyo. 16 .<A~~uaun yapd. 

Şanpl • funkını . • 48 aıilyon 
- için lnaUteremn Çbı e da ti· 
yen adllnç verecejiılf. japoa~nı u· 
....ır çın deaıiryoJJarını ppacai Y 

maktadır. dlaate• 
Nankin atqemiliteri döner 

n yaoılacatr 
bir Japon • çin l'''"'~'01 
Umid otunınak:..t_a_dır_. __ 

AMERtKADA 
3 5 mUyon e•ki muharibe 2 ,3 

' milyar Jaiıtıldı 
16 

( A.A.) _ Kongre tara· 
Nevyork. kabul edilmit olan 

f ından geçe~ sene 
7 000 eski mubari· 

· ıere~ınce 3.51 • proJe • öd" --ııtir Şim• 
300 ooo 000 dolar eJU11& • 

be 2. • · aruelatı· 
eli e kadar teahbüdlü posta m . 

y L d üklü otduiu görülmeaıı9, 
nın bu aa ar Y • k ı nla· 
kendilerine baYale ~ö~derıle.ce o~kle• 

.... mUveuilerını eYlerınde 
ra po.... • 
meleri bildirilmiftır 

Kuduüste nisbi bir 
sükUn var 

Kudüs, 16 (A.A.) - Son 24 saat 
içinde dlabl bit aUk<liı milphede olun· 
maJrt,adır. Bu müddet urfmda u mlk. 
darda suikut ve bosgunculuk vablan 

traydolunnu11tur. 
... 

Tuna nehri üzerinde 
feci bir kaza 

Peıte, 16 (A.A.) - 60 yolcuyu ha· 

mil bir feribot ıec:e yamı, Şwı)'OI ada· 

sı hizaımdan Tunayı geçerken kapak· 

lanmıf .. batmqtır. Sabahın IUt birin· 
de nehirden. altı tane ceeed çıkanlnqtır. 

20 yolcu kurtanbnıftır, 34 tanelinin a· 

kıbeti meçhulditr. 

Pqte, 16 (A.A.)-Şunyoı adall ya• 
kınında bir feribotun utruml oldutu 

kazada alenlerin sabilı miktan henüs 
belli delildir· Kaptan, tn-kif edilmiftlr. 
Kendili, yolcuların mikdamu bilmediil· 
ni .Sylemif ve bunlarm bir çotunun 
.arhot oldupnu ve bir Jmmmm cemi • 
nin bir tarafına yıidarak devrilmesine 
sebeb olduklarını anlatmıfUr. 

Olenleriıı en •• 19 kiti olduiu ADAe

~t. 

ULUS 

B. Şuşnig Avusturya si
yasetinin sulhçu olduğu

nu söylüyor 
Paria, J(j (A.A.) - Maten gazete11i· 

nin Viyana muhabiri B. Şuşnig1e gö
rütmilftür. Batbakan, muhabire ezelim· 
le demiştir ki : 

" - Avuıturya"nın sıyasas.ı bir sulh 
sıyasasrdır. Eğer öbür milletler bizim 
itlerimiz:e karışmazlarsa, memleketimi
zin ııyasal, ekonomik ve ıosval b1kım
dan kalkınmasını, az zamanda temin 
edecek vaziyete geliriz." 

Fransız - Romen 
dostluğu 

Bükreş, J6 (A.A.) - Fransa elçisi 
D'Ormcuon'un Romanyadan aynliJı 

dolayıaıyic dıt baıcan. AJ . "ıtulcıu.u uır 

öğle ziyafeti vermiı ve zıyafettc bq -
bakan 1 ataresko, hükümet erkanı ve el
çiler hazır bulunmuştur. 

B. Titülesko söyJedigi nutukta Ro • 
manya'run daima Fransa'nın yanında 

bulunacagım , çünkiı .r ranı:.:ının butun 
memleketlerle sulhçu alaşmalar aradığı

m ve sulhun bölünmez olduğu prcnsipi· 
ni güttüğünü ve keza Fransanm harb 
düımanı bulunduğunu ve bununla bera
ber gerekirse harbtan korkmadığım kay· 
deylemiştir. 

Kısa ~ Haherl.-.r 
• Tallin - Bir silah ve cephane de

posunun laboratuvarında bir infilak ol· 
mu,, 40 kişi ölmüş. 30 ki!İ kadar da ya
ralanmıftır. 

Şimdiye kadar yıkıntılar altından an
cak dokuz subay cesedi çıkarılabilmiş
tir. Patlama sebebi belli değildir. Yal
nız zabitlerin bir menni doldurdukları 
sırada vuku bulduğu anlaşılmıttır. 

• Cenevre - Mi1Jetlerara11 it büro· 
au, Mısırın izihtını ittifakla kabul et
miştir. 

• Stokholm - Geniş parlamento e· 
sası içinde bir milli temerküz hlikümeti 
kurmaya memur edilen çifçi partisi r~

isi Pehruon, halk partisine başvurmu!· 
tur ve sağ cenah muhafazakarlarının 

yardımına da güvenmektedir. 
• Adisababa - Neşrolunan bir e

mirnamede bütün habeş halkı umumi 
vali geçerken yolda araba veya atların
dan inerek romah usul selim vermeye 
mecbur tutulmaktadır. Kadınlar araba· 
larmdan inmeden de selam verebilecek
lerdir. 

• Daruig, - Dün ıece, nuilerden on 
kiti, soıyallıt Zallerin evine taarrus et· 
mitlerdir .Bu nnada atılan silahlardan, 
naziterin lideri Ludvig ölmüttür. 

Naziler buı polonyalılara ela teca -
VU. eyleınit olduklarından, reamt ma • 
kamlar yeni bldieeltte meydan verme
mek ı,in pddetti tedbirler almıtlardır. 

• Sof ya - Dün avcut,v kulübü mer· 
kezinde bir patlaına olmuttur. Merkez· 
de muhtelif av malzemesi deposu bulu
nuyordu. Patltı11• neticesinde bir duvar 
yıkılmıt ve bet kiti ölmüttür. İkl kiti 
de yaralannuttır. 

• Pette - Pqte tramvay kumpan
yuı iıc;Uerinden altmıı klpyl tafıyan 
blr •l Tuna o.erinde fazla yUklil olma· 
ımdan dolayı batmıt ve sabah 1Ut bire 
kadar altı klti aıu ve yirmi ki•i de di
ri olarak çıbrılımıtır. 

• - Bern. - Sengal kantonu, tid· 
detti kasırgalar yUsBnden har.t> olınut
tur. Bir tren yoldan çılmnı ve 1Utlerce 
mltnakatitın kesilmesine yol açnuıttır. 

• Los Ancelel - Polis. burada, ka
saya karfı uprtı edilmit olan 1rimM· 
lerin kol nya bacaklarını kınp, aon
ndan ıiprta bedelini kendileriyle pay
lapnakta ihtilU kelbetmif bir caniler 
birlillnl meydana çıkannqtır. 

• Pekin - Japonyanın, kendi aley• 
hine yapılan nllmayiıteri proteato et• 
mesi üzerine Hopel ve Şabar re11nt ma
kamları her iki bölgedeki talebe kurum
lann c!qıtıtmumı emretmitlerdir. 

• Viyana - Bilumum Hayn,ıverler 1 
utant cepheye katılmaia karar ffrmİJ-
lerdlr. 

-

HAVAS AJANSINA GÖRE 

devlet1ere 
yolunu tutmuş 

Avusturyanın yeni Roma elçisi B. Berger - Valde· 
neg, imoarator - kırala güven mektubunu s11nan 

İtalya Habeşistanın ilhakını 
zımni olarak tanıtmak 

ilk diplomat olacak 
Ronua, 10 (A.A.) - Havaı ajanım

.dan: Yeni Avusturya elçisi B. Berıer • 
Valdene&, bu sabah Roma'ya gelmittir. 
Elçi. ''imparator • kırar· a ıüven mek· 
tubunu sunan ilk diplomat olac:aktır. 

B. Suviç, Vaşincton'da, B. Auıuato 

Rouo, Moakovada ve Baron dö Valenti· 
no da Var9ovada "imparator - Kıral" 
namına güv~n mektuplarını sunmuşlar • 

dıı . 
Sıyasal mahfiller, İtalya hükumetinin 

bu vasıta !le devletleri Habeıiıtan·ın il • 
hakınr zımni olarak tanımaga ıcvket -
mek yolunu takibetmekte ohluğu dü1iın· 
cesindedirler. 

Öte taraftan, İtalya hükümetinin Ce· 
nevre kurumunda hakikatte mütecaviz 
devletin Habeşistan olduğunu iabat e -
den bir vesika sunacağına dair ortada 
bir söz dolaşmaktadır. 

Söylendiğine göre bu vesika, ilci esas
lı delile dayanmaktadır. 

1 - Habeşler, kırk sene boyuna ital
yan sömürgelerinin sınırlarına tecavüz 
etmişlerdir. 

2 - Habeşistanı yeni baştan tensik 
etmeğe ve yeni imparatorluğu kurmaia 

İtalya'yı mecbur eden şey, ortada bir ba
beş hükümetinin mevcud olmamasıdır. 

Roma hükümetinin yeni imparator
luğun milletler cemiyeti asamblesi ta • 
rafından müştereken tanınmaması cibi 
bir hale engel olmak için bu vC"likayı vü
cude gctirmcğe Arjantin tarafından va • 

B. Bt!Tft!T • Vald~nt!t 

ki müracaat iiıerine karar vermit olma· 
ıı muhtemeldir. 

B. Su11iç Avu•ıuryaya ~itli 
Viyana, 16 (A.A.) - Dün sabah Se· 

mering'e ıelen B. Su.viç, Avuıturya ıı • 
yasal pbıiyetlerinden biç biriyle ıö· 

rü9mebizin, ıene akpm üzeri Romay• 
dönmil,tür. 

Kü~ük antant toplantı ı ile Dr. Şabtın 
yolculuğu arasında bir alaka var mı~ 

Kral Boris Dr. Şah t'a nişan verdi 
Paris, 16 (A.A.) - Sen Bris, 1ö Jur

nal gazetesinde yazmış oldufu bir ma
kalede küçük antant konferansı ile Dr. 
Şahtın yolcuİuğu arasında bir allka 
görmekte ve Dr. Şaht. acaba neden do

layı bu seyahate çıktı? Almanya ile !&rk 
devletleri arasındaki ticaret münuebet· 

terinin inkipfını temin etmek için mi ,. 
ıualini sormaktadır. 

Sen Brie. bu yolculufun eebebi da· 
ha ziyade Almanyaıun malt vuiyetinin 
fena olm111 olduiu fikrinde bulunmak
ta ve tunları ilbe etmektedil': 

"Almanya, mal vermek ıuretile tedi

yatta bulunmak ittedifinden borçları 

blrlkmektedir. '' 

So/yaJa Dr. Sa/al ,ere/ine siya/el 
Sofya. Ui (A.A.) - Mltıt banka dl· 

İsviçre orduslDlWl yeni ı 
teşkilatı 

Ben,, 16 (A.A.) - la.içre federas
yonu a9keri itler bapanı B. Minıer 
ordunuft yeni tqkilitt hakkında billdi· 
mete bir proje verecektir. Bu proje p
relince lıviçre orduıu bundan eonra, üç 
kolordudan yani doku. tilmenden te· 
teldriil edecek ve aynca ilç alp tutu, üç 
1eri tuğ ve motörlU kıtaluı ihtiva ey· 

liyecektir. ---... ·----
CE EVRE STATVKOSl 
DE~IŞTIRILMEZSE 

Şili Milletler Cemiyetin
den ayrılacak 

. Londra, 16 (A.A.) - Londradaki Şi
h. ~ahfilleri , Milletler cemiyeti konse
yının, Cenevre andıa,masını değiştir
mek zaruretinde bulunduiiun "dd" '" u ı ıa et-
mektedi.r~e~. Şayet bu yapılmıyacak o-
lur~ Şılının cemiyetten çekilmek mcc
burıyetinde kalacdını •~ylüyorlır. 

rektörü, dün akşam Dr. Şahtrn ıerefi· 
ne bir ziyafet vermiı ve bu ziyafette fi. 

nanı ve ticaret bakanlariyle, ~azı endü .. 

triyeller ve bu&Uıi bankaların delegeleri 

hazır bulunmu11lardır. 

B. Şaht, ziyafet esnasında bir nu· 

tuk ıöylemi9 ve Almanya ile Bulgari• 

tanın, cihan harbinde mü,tercken ıavq

tıklarını hatırlatarak. iki milletin bun· 

dan böyle de dostça münasebetlerin~ 

devam edecekleri ümidini izhar eyle

mittir. 

Sofya, 16 (A.A.) - Rayıbank bq , 

lram Dr. Şaht buıiia Xıral Boriı ta

rafmdan kabul edibnit ve bu eenada 

ICıra1, Doktor Şabt'a "Saint • Alexıftclre 
rupamm birinci rutbesini vermi,tir. 

Paris'de henüz 730,000 
• greva var 

Pariı. 16 (A. A.) - Pariı ve Se v 

llyetlerinde henüz 730.000 grevci itçt 
vardır. Dün 202.302 ieo-;i ite ba•l•mıttır. -·-

lapanyadaki Krev 

Madrid, 16 (A.A.) - Madridde. gre· 
ve iştirak eden iıçilerin sayısı, halen 
120.000 den fazladır. 

············ r··········· R. l1eker'in 

; lnkılall llersl~ri ~ 
Ankara ve lıtanbu& Universİ· i 

t~lerinde R. Peker'in verdiği İnkı· \ 
lab derslerinde tututan talebe : 
notları. gözden geçirildikten son i 
r~, ULUS Basımevince kitap ha· l 
lande basılmıştır. 124 ıayfa tutan i 
eser, yalnız baıma masrafı kar· : 

•ılığı olarak her yerde ON KURU· l 
ŞA. satılmaktadır. ............................................ ··········· 
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Bir İngiliz uçmanının teklifi 
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Bir İngiliz -Alnıa n blol\:u tehlik~esi 
La Republique gazetesinde Pieae 

B rossolette yazıyor: 

B. İvonDellos'un çağırdığı fransız 

büyük elçilerinin ona istikbal bak.kında 
pek de nikbin izahatta bulunmuş olma
dıkları kolaylıkla tahmin edilebilir. Kı-

çok ileri gitmek olur. Hakikatte. ba 
taksimler tahakkuk ettirilmekten fazla 
tahayyüle müsaid şeylerdir, ve bir İtal
yan - Alman anlaşması için pek zayıf 
bir imkan teşkil ederler. 

Kıbrıs adası bir hava ve denizaltı Üssü hline getirilmelidir 

saca söyliyebiliriz: Avrupanın bugün

kü vaziyeti hemen hemen ümidsizdir. 

Eğer İtalya en kısa zamanda, Avru

pa'da bir alman tecavüzünü müsamaha 

ile karşılamamaya karar vermiş devlet

ler arasma alınmazsa çok ağır tehdid
ler karşısında kalacağız. Gerçekten, İ· 
talya, bir kere daha Almanya ile yakın-

Romadan sistematik bir şekilde ya· 

pxlan haberlerden pek fazla telaşa düş· 

miyelim. Fakat bunları büsbütün kü

çüksemiyclim de. Bir İtalyan • Alman 

anla§ması, bugün, üç ay evelinden da

ha az imkansız görünmektedir. Ve Av

rupanın sinirliliği de öyle bir haddcı 

varmıştır ki Roma ile Berlin arasında 

anlaşmalı bir hareket tehdidi bütün dev· 

Jetleri telaşa ·düşürmeye kafi geliyor. 

Deyli Herald gazetesinin tayyareci
lik muhabiri yüzbaşı Norman Makamill
an. gazetenin 9 haziran 936 tarihli sa
y1 <;111da yazdığı bir yazıda diyor ki: 

İtalya, şimdi Habeşistanm harb şart-, 
!arından çıkmış, orada sükıin ve nizam 

adadır. Adanın uzunluğu 145 mildir. 
En geniş yeri de 60 mil kadardır. Satıh 
mesahası ise 3613 mil murabbaıdır. 

getirmek sayesinde biz, hem ana vatan
da, hem de denizler ötesinde bulunan 
vatandaşlarımızr her türlü tehlikeden 
koruyabiliriz. 

Yalnız bu işe, vakit geçirmeksizin 
girişmemiz Jazrmdır. 

& kurarak bu ülkeyi sömürgeleştirmek 

şartları içine girmiştir. Artık oradaki 
harb kuvvetlerini orada yollar ve kasa
balar kuracak kuvvteler haline getir
mek zamanı gelmiştir. 

lki sıra dağının arasında batıdan do
ğuya doğru uzanan bir ova vardır ki 60 

mil kadar tutar. Bu ovanın genişliği 10 

ile 20 mil arasında değişir. Burada tay
yare karargahları pekala kurulabilir. 

Şimalde ve cenubta bulunan araıi
nin dağhk tabiatte bulunması, buralar
da bomba taarruzundan masun yeraltı 
bir takım tayyare hangarları yapılabil
mesine imkan verir. Buraya Jazımgeldi
ği kadar yiyecek, yakacak. cephane ve 
saire biriktirilebileceği gibi kafi mik
darda asker ve Subay da bomba ve gaz
dan masun sığınaklarda barındınlabilir. 

Benim ileriye sürdüğüm teklif, hiç 

şüphesiz, birçok masrafları icab ettire· 

cektir. İhtimal ki bu iş için 15 milyon 
ingiliz lirası gidecektir. 

Fakat ingiliz kamoyu eğer ticaret 

yolumuzu tehdidden kurtarmak, dünya 

üzerinde sarsilan prestijimizi yerine ge· 

tirmek ve her gün biraz düşen ticareti
mizi yükseltmek ve artan işsizliği azalt· 
mak istiyorsa, bu masrafa göğüs ger
melidir. 

laşmak ister gibi bir durum takınmak

tadır. Hatta telaşlı şayialar, Roma ile 

Berlin arasında aktedilecek paktın ha

zır bulunduğunu ve Milletler Cemiyeti

nin zecri tedbirleri muhafaza ettiği an

laşıldığı anda bu paktın İtalya tarafın

dan imzalanacağı hususunda ısrar et

mektedir. Bu suretle Avrupada, Avus

turya, Macaristan ve Polonyaya istinad 

edecek bir İtalyan - Alman bloku te

şekkül edecektir ki, bunun yalnız mev

cudiyeti bile, harbrn patlamasını bekler

ken, dünyayı bir harb haline sokmaya 
kafi gelecektir. 

Fakat, öte yandan. Fransa ile İngil

tere arasındaki bağları gevşet cek bit 

harekete yeniden girişemiyeceğimiz or· 
tadadır. 

Ren sınırımız. bizim icin, Avusturye. 

ve Çekuslovakya sınırlarından daha 

kıymetlidir. Ve Londra"dan uzaklaş

makla, biz, Ren sınırımızı tehlike altı

na koymuş olacağız. Ne yazık ki ingi

liz kamoyu, ekseriyeti itibariyle. İtal

ya'ya karşı kollektif muhalefetin lehin· 

dedir. Hükümet kıtalarmm büyük bir 

kısmı da, bu noktada muhalefetle bir· 

leşmektedir: Bunlar, milletlerarasr ka

nunun emrivaki önünde eğilmemesi za

ruretini ileri sürerek, Milletler Cemi· 
yetinin, İtalyanın habeş meselesindekı 

durumu karşısında asgari bir şekilde 
harekete geçmesini istemektedir. ~ 

Fakat İtalya, bu iş için harb kuvvet· 
leri kadar büyük bir ordu bulundur
mak ihtiyacında değildir. İtalyanların 

orada şimdiye kadar yaptıkları, şimdi 

de yapmakta oldukları hava karargah
ları vasıtasiyle İngilterenin Irakta yap· 
tığı gibi, bütün memleketi kontrol et
mek imkanını ele alabilir. 

İtalyanlar, bütün hava kuvvetlerinin 
ancak, altıda birinden daha azını Habe
şistan macerasına tahsis etmişlerdi. 

Memleketi kontrol altında bulundur
mak için ise bu kadar tayyare bulun· 
durmağa bile lüzum olmryacaktır. 

Bundan dolayı İtalyanın bugün Ha-
beşistanda bulundurduğu askerler, oto· 
mobiller, toplar, tanklar ve sair harb 
malzemesi, artık, başka yerlerde kulla
nılabilir. 

Oraya yığmış olduğu harb kuvvetle
riyle bugün İtalya, Akdenizin en kuv
vetli dev]eti haline gelmiş bulunuyor. 

İtalyanın tam Akdenizin orta yeri· 
ne düşen coğrafi ve stratejik vaziyeti
nin büyük bir ehemiyeti vardır. Tayya
releri ve denizaltı gemileri ile İtalya, 
bugün Roma imparatorluğunun 2000 
yıl önce elinde bulundurduğu geniş bir 
::.aha üzerinde hüküm ve nüfuz sahibi 
bulunmaktadır. 

Taktik bakımından İtalya, Avrupa· 
da hiç bir devletten geri kalmıyan sü
ratli bomba tayyareleriyle Akdeniz'in 
bir başından öteki başına kadar herhan· 
gi bir yere saldırabilecek bir kuvvette
dir. İtaJyan denizaltı gemileri sayıca 
bizimkilerden fazladır. tskenderiye, 
Hayfa, Malta ve Cebelüttarık'ta bulu
nan İngiliz donanması bu suretle felce 
uğramış bir halde kalabilir. 

Kendisine karşı hazırlanmak zorun

da bulunduğumuz italyan tehdidi kar

şısında biz, Kıbrıs adasını birinci sınıf 
bir tayyare ve denizaltı gemileri üssü 
haline getirmek mecburiyetindeyiz. 

Kıbrıs adası, bir ingiliz adasıdır. Q. 

rada dilediğimizi yapabiliriz. Orada ya
pacağımız karargahlar, istihkamlar ve 
saire için hiç kimse ile konuşmaya, mu
ahedelere hağlanmağa mecbur değiliz. 

Oraya sarfedeceğimiz para da, im
paratorluğun bir parçası için sarfedile
ceğinden yersiz olmaz. 

Orada ne mahalli bir hükwnet, ne 
de büyük harb sonunda kurulmuş bir 
manda vaziyeti yoktur. 

Kıbrıs, Akdenizde üçüncü en büyük 

Tefrika: No: 83 

Adanın kıyılarında da denizaltı Üs· 

leri ve her türlü taarruzdan masun ta
mirhaneler, yedek alet ve yakacak de
poları yapılabilir. 

Bu suretle Kıbrıs adası, hem tayya
re, hem de denizaltı gemileri için müs
tahkem bir mevki haline getirildikten 
sonra artık doğu Akdenizine h!kim bir 
hale gelir ve bizim Okyanuslarla olan 
ticaret yolumuz emniyet altına girer. 

Bizim milli ve imparatorluk hayatı
mız böyle bir emniyet tedbiri almayı 

gerektirmektedir. Bundan dolayı biz, 
hiç bir vakit geciktirmeksizin orada 
1000 yeni ve süratli tayyare alacak yer
altı hangarları yapmağa hemen başla

malıyız. İcab ederse bundan ba§ka in§a 
yapılır ve tedbirler alınabilir. 

Bundan başka 50 denizaltı gemisi 
için betondan mahfuz yerlerde yapılma
sı lazımdır. 

Bir defa Kıbrısta bu vaziyeti sağla
dıktan sonra artık ingiliz ticareti bü

yük bir sulh ve emniyet içine girecek 

ve doğu Akdenizinde olduğu gibi Mal
ta ile Cebelüttarık arasında da hakimi
yetini, eskiden olduğu gibi, garanti al
tma alınabilecektir. 

Eğer Kıbnsta en modern tayyareler 
bulunduracak olursak, o zaman elde e
deceğimiz neticeler çok daha iyi ola
caktır. 

Bugün Birleşik Amerikada bulunan 
en yeni tayyareler, saatte 260 milden 
daha fazla bir süratle uçmakta, 3000 

millik bir seferi hiç duraklamaksızın 

yapmakta ve aşağı yukarı 2500 kilo a
ğır lığında bomba taşıyabilmektedir. 

Biz, bu tertib tayyareleri Kıbnsta 

bulundurmak suretiyle İngiltere'nin 

cenub sahillerinden Kıbrısa kadar bü
tün Akdeniz limanlarını kendi hükmü
müz altında tutabiliriz. 

Bundan başka gene Kıbrısta kuraca
ğımız denizaltı üssü sayesinde Akde· 
nizde bir asırdır ilk defa hava ve deniz· 
altı kuvvetleri tarafrndan elimizden a
lınmış olan ticaret yol uda gene bize 
dönecektir. 

Bu yol, imparatorluk için can a]a
cak bir yoldur. Fakat Kıbrıs'ı bu hale 

Eğer bunu yapmazsak istikbale em

niyetle bakamayız. İmparatorluk tarihi

mizde ilk defa olarak kendimizi müda· 

faa hususunda zayıf davranıyoruz. Bi

zim gibi büyük bir millet, yabancı kuv

vetlerinin dikta'sı altında yaşamak ve 

'bunun için lazım gelen her tedbiri al
mak zaruretindedir. 

Evelce bizim en kuvvetli muhabere 
ve muvasala yolumuz Akdeni7den geçi
yordu ; şimdi ise orası en zayıf tarafı
mız haline gelmiştir. 

Eğer Nelson sağ olsaydı, o zaman 
bize bu yolun her zamankinden fazla 
ehemiyet kazanmış olduğunu söylerdi. 
Burası kuvvetlendirilmelidir. 

Bu da eğer Kıbrıs adası Akdeniz 
hava ve denizaltı kuvvetlerimiz için 
kuvvetli bir üs haline getirilecek olur· 
sa sağlanabilir. 

Bize Roma'dan gelen bu şayialardan 

manevra hissesini ayıralım. Bu, ehemi

yetli olmak iktiza eder. Hakikaten, şu 

esnada, İtalyan diplomasisi, Habeş me

selesinde İngiliz ve fransız durumları

nı değiştirmek için çok çalışmakta ol

malıdır. Ve bu diplomasi bilir ki Avru

pa sulhuna karşı bir İtalyan - Alman 

birliği yapmak tehdidi bu hedefe var
mak için en emin vasıtadır. 

BB. Musolini ve Hitlere atfedilen 

projelerin, altetmek mecburiyetinde 

kalacağı güçlükleri de göz önünde tut

malıyız. Almanyanrn, Avusturyayı İtal
yan nüfuzuna terkedecegini ve yalnız 
Çekuslovakya'da bir nüfuz mmtakası 

aramakla iktifa edeceğini idrli;ı etmr.k 

B. Edenin dört 
İngiliz dış sıyasasmm gelecek nesil

lerin önünde tetkik halinde bulundu
ğu şu sırada bir İngiliz dış bakanının 

kendi seçmelerine bile söyliyeceği söz
lerde gayet ihtiyatlı olması Hizımgelir. 

Fakat Bay Eden'in cumartesi akşa
mı söylediği basiretli nutukta onun zih
ninin almakta olduğu dört muayyen 
nokta tebarüz etmiştir. 

Evvela, MilJetler Cemiyetinden ve 
yahut onun üzerine kurulmuş olduğu 

fikirlerden ümidsizliğe düşmeyi red
detmiştir. İngiliz politikasının esası ve 
hedefi daima suJhu korumak olduğu gi
bi, bunu koruyacak ve üzerinde anlaşıl
mış bir silah tahdidi.nden de ayrılnıa

maktır. 

İkind nokta da şudur: Bugünkü 

Milletler Cemiyeti makinasının iyi iş

lemediği artık göze batan bir h~dise ol. 
muştur. Bunu göz 5nüne almak ve rea
litelerin icabı çerçevesinde bunu dü

zeltmek bir zaruret halini almıştır. B.u. 
şu manaya gelir: Milletler Cemiyetinin 
azaları, artık kendilerinin • bir takım 
milletler sulh için çırpınıp dururlar-

ken - barba kadar gidecek bir işbirliği 
yapabilecekleri hulyasına kapılmamalı
dırlar, demektir. 

Üçüncüsü: bazı İngiliz hareketleri
nin neden tahdid edilmiş olduğu açık
ça tarif edilmelidir. 

B. Eden, doğu Avrupasında - Lo
karno muahedelerinin sahası içinde -
İngiliz harekatının tahdidine temas et
miş ve bu hususta almanlarla bir anlaş
maya burada İngilizlerin yapacağı her
hangi bir işten daha ehemiyetli bir iş 
nazariyle bakılması lazımgeldiğini söy
lemişlerdir. 

Dördüncü nokta da milli müdafaaya 
ehemiyet verilmesi noktasıdır. Dış ba

kanı bunun hiç bir tuaftan muhalefet 
görmemesi ve kara ordusunun artırıl

ması lüzumunu ileri sürmüştür. 

Bu dört nokta, gayet salim esaslar
dır. Bunları, müdafaa vashalarr mese
lesinde yaygara ve mübaleğa yapanlara, 
ve Milletler cemiyetini bir ııulh vasıtası 
değil, bir harb Smili haline getirmek is
tiyenlere gösterebiliriz. 

Mesela, Lord Sesil'in Mllletler Ce-

mektubların ! sana geldiğim ve senden ayrıl
dığım zamanki bakışların! bazen beni kor
kutan o yakıcı aşkın! 

Şu halde, bugün her zamankinder 

fazla, bir kıskacın iki dişi arasında sı 

kışmış bulunuyoruz. Almanyanm, ik\ 

büyük devletten - İngiltere veya İtal
ya - bize arkasnn dönecek olana tered· 
düdsüz koşacağınr tahmin edebiliriz. 

Fransa için tek çıkar yol, ingiliı 

dostlarımızın İtalyan - Habeş kavgasını 

fazla gürültüsüzce tasfiyeyi kabul ede· 

bilmeleri ve bizimle birlikte tamamiylıı 
yeni esaslar üzerinde harekete geçme
leri i~in, fransız hükümetinin ingiliz 
kamoyuna sulhçu niyetleri ve kollektif 
zihniyeti hakkında kafi derecede iti• 
mad ilham edebilmesidir. 

Fakat bu mucize imkanlı mıdır? 

miyetine muzaharet birliklerine yaprr: ış 

olduğu açık hitabın ne gibi bir favr:as r 
olacağım tahmin etmek hayliden ha.1\i ' 

ye müşküldür. 
Bugünkü günde ingiliz başbakanının 

ingiliz dı§ bakanının karşısına dikilen· 
ler vardır. Fakat bu rpühim zamanlar· 
da imparatorluk işleri böyle hücumlar 
ve yahut propagandalarla halledilir "ey 
]er midir? 

Herkes Habe~istanın bugün Afrika· 
nın diğer parc;alarmdaki manda usulü 
ne z:ıd bir şekilde idare edilmesini is· 
temekte müşterektir. Fakat kanunsuzca 
bir saldırganlığın ortadan kaldırılması 
böyle tedbirlerle olacak şeyler değil· 

dir. 
Eğer Milletler Cemiyetine muzaha. 

ret kurumunun subeleri, huka türlü ha· 
reket edeceklerine Bav Eden P'ibi Mil• 
letlcr Cerni,retinin km:urlarını ~örerek . 

onu veniden kurmııqa havret etseler 
.kendi dav;ı1;:ırı icin naha iyi hııreket et· 
miş olacaklardır. 

Deyli TelfTr;Jf't rı.n 

Yazan; ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhı BAYDAR 

mu olan bu insanı seyrederken duymakta ol
duğu heyecana kendi de şaşıyordu. Birkaç 
damla yaşla ıslanmış olan gözleri şefkatle 
dolu idi. 

A vcunun içinde çekingenliğini hissettiği 
Bert' in elini tekrar okşarken ilave etti: 

Karyolanın üzerinde dimdik ayağa kal
karak, adeta meydan okuyormuş gibi, fakat 
sonsuz bir bezginlikle sordu: 

sandal geçirerek, sanki toprağa daha yakın
dan temas etmek istiyormuş gibi, bahçeye 
iniyordu. Geniş entarisi içindeki vücudunu 
okşıyan güneş ve rüzgar, mahmurluğunu gi
deriyordu. 

Evin önünde bir çadır altında oturuyor, 
gözlerini kapayıp hafif bir rüzgarla kımılda· 
yan bezin pıtırtrlannı dinliyerek bu sakin ve 
parlak günün zevkini iyice tatmak istiyor· 
du. Paris ona çok uzakmı!:; gibi geliyordu. 
Buraya gelir gelmez bir kabustan kurtulmu~ 
casına ani bir sükun, hep yatıp uyum2lc arzu
lan duymuştu. :Sinıdi, bir nevi tembellik sev· 
ki ile, ne Od et için kaygılanmak, n,.. hir şey , 
düşünmek ve ne de muztarib olmak :stiyor
du. Bu küçük ~ehri, etrafı ceviren bu sade 
insanları ve eski havatmcl:1n büsbütün baş· 
ka olan her şeyi seviyordu. 

Bert: 
- Evet bu düşünülecek mesele, fena bir 

fikir de değil, dedi. 
Alber yatağın kenarına ilişerek Bert'in 

elini alıp okşadı: 
- Bugün Raymon'u gördüm. Aşktan 

bahs· Ltik. .. daha doğrusu ben aşktan bahset
tim. 

Bert, yavaşça elini çekerek sordu: 
- Sen aşka dair konuşabilir misin? 
- Elbet ... pekala konuşabilirim. Ve bu 

sırada kendimizi düşünerek seni ne kadar 
sevmekte olduğumu da hissediyorum; tabii 
biribirini henüz tanımıyanlann derin oldu
ğunu sandıklan aşkla değil... ne o, bu dedik
lerime hayret mi ediyorsun? Halbuki ben se
ni umduğundan fazla severim ... 

Alber, böyle söylerken Bert'e bakıyor ve 
<>nun çehresini. mizacı pek yakından maltı-

- Evet, hiç bir sahte inikas olmaksızın 
sevgimi tertemiz hissetmelisin ... ben ondan, 
evelce aşk sandığımız ne varsa hepsini on
dan uzaklaştırmak istiyorum ... bu kryas ka
bul etmez bir sevgi eseri değil midir? Sana: 
"Ben seni eskiden sevmiyordum'' diyememe
li miyim? 

Bert, bir korku hareketi ile elini çekti. 
Yatağın ortasına sığınıp, sanki ıstırabtan 
harab olmuş gibi, oraya büzüldü. Sonra, yü
zünü çıplak kollariyle örterek bağırdı: 

- Sen, yüreğimden o aşkı söküp çıkara
mazsın. Senin eski aşkın benim malımdır! 

Alber, tatlı bir sesle, okşayışlarla ve ke
kelediği bir takım sözlerle Bert'i teselliye 
çalışarak maksadım anlatamamış Qlduğunu 

söylemek isterdi. 
Bert: 
- Allahım, 'diy,orau, Oıiafğlm o insan! 

- Bütün bunların birer hayal mi oldu
ğunu iddia ediyorsun? 

Alber, fısıldar gibi: 
- Ne demek istediğimi anlıyamadm, 

dedL 
Ayakta, karyolanın ayağı ucunda, başı 

önünde durarak, ağzından istemiye istemiye 
kaçırdığı manasız bir kelimenin onu böyle 
zehablara sürüklemiş olduğunu izah edeb11-
mek için Bert'in sükunet bulm:4smt bPkledi. 

IV 
Sabahleyin, arkasında bir ince sabahlık 

olduğu halde, evin dört bir tarafım saran 
tahta balkona çıkıp parmaklığına dayanan 
Bert, kalbinde saadet hissederek, gıök yüzü
nü, etrafın ışığını, serin gölgeler ve kuş cı
vıltılariy le dolu, güneş içindeki yapraklan 
seyrediyordu. Sonra, çıplak ayaklarına bir 

Mutbakta Luiz, bir kızartmanın c1 1·2rdığı 

gürültü dolayısivle hızlı hızlı kontı"'' {Or ve 
Hügo yemeği ca.chra getiriyordu. B 0 ~Talmz 

Madam Merikan'm yumurtalarını, iadam 
Dömiyer'in sebzelerini, kanalda tı ıılmuş 
balıklan ve bahçede yetişmiş çilekle ı ·eme~ 
istiyordu. (Sonu ' ·) 
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SAYFA 6 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gi ı ı 
SA TIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

lLAN 

Tümen birlikleri ihtiyacı için 180000 kilo sığır eti 24-6-936 saat 
15 de kapalı zarfla almacaktır. Muhammen bedeli 38700 lira ilk te
minatı 2903 Jirarlır. Teklif mektuplan saat on dörde kadar kabul 
edilir. Şartnamesi 194 kuru~ mukabilinde komisyondan alınabilir. 
İstekliler eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektup
ları ve kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesikalarla Lüleburgaz 
tüm satm alma komisyonunda bulunmaları (1249) 1-2341 

• iLAN 

1 - Bayramiç tüm garnizonu ihtiyacı için 24250 kilo sade yağı 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Sade yağınm beher kilosunun fiatı 80 kuruş tutarı 19400 lira 
olup teminatı muvakkatesi 1460 liradır. 

3 - İhalesi 30/6 936 salı günü saat 14,30 dadır. 
4 - Sade yağının evsaf ve şeraiti Ankara levu:ım amirliği satm 

alma komisyonunda da görüliir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 24QO sayılı kanunun 2. 3. üncü mad

desine göre istenilen vesaikle beraber 1460 liralık teminatı ile belli 
gün ve saatte Bayramiç tüm satın alma komisyonuna müracaat ey
lemeleri. 

6 - Verilecek teminat ihaleden bir saat evet makbuzu komisyo-
na verilecektir. ( 1337) 1-2469 

:t LAN 

Cinsi Mikdarı muhammen B. İlk teminatı 
Kilo Lira Lira K.r. 

Zeytin yağı 600 420 31 50 
· Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 600 klio zeytin 
yağı 22 • Raziran - 936 pazartesi günü açık eksiltme suretiyle satın 
alınacakttr. Taliplerin muhammen bedeli olan 420 liraya mukabil 31 
lira 50 kuruş ilk teminatlarını K.mkkale Askeri fabrikalar muhase· 
beciliğine yatırarak saat on dörtte mektep satm alma komisyonun. 
da hazır bulunmalan. (1199) 1-2233 

İLAN 

Ktrklarelinde 250 tem sığır eti ve 20 ton sabun satın alınacaktır. 
Pazarlık günü 26-6-936 dır. Sığır etinin saat on dörtte ve sabunun 
aaat 16 da pazarlığı yapılacaktır. İsteklilerin Kırklareli tüm komu-
tanlığı satın alma komisyonuna gelmeleri ( l218) 1-2259 

i LAN 
1 - Bayramiç tüm garnizon ihtiyacı i'iin 210 ton un kapalı 

urfla eatın alınacaktır. 
2 - Unun beher kilosuna "15" kuruş fiat biçilmistir. 
3 - İhalesi 25 - haziran • 936 perşembe günü saat ondört bu

çukta tüm satın alma komisyonu binasmda yapılacaktır. 
4 - Unun Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun

dan da öğrenilebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üne.Ü 

maddesine göre istenilen vesaikle muvakkat teminat tutarı olan 
2365 liranın ihaleden en az bir saat evel makbuzunun komisyona 
verilmesi şarttır. (1303) 1-2375 

İLAN 
1 - Bayramiç tüm garnizonu ihtiyacı için 17100 kilo pirinç ka-

palı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Pirincin beher kitosuna 26 kuruş 25 santim fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 26.6.936 cuma günü saat on dört buçuktadır. 
4 - Evsaf ve şeraiti Ankara levazım amirliği satın alma komis

yonunda da görülür. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. inci 

maddesine göre istenilen vesaikle beraber 337 lira teminatı ile bel
li gün ve saatte Bayramiç. tüm satın alma komisyonuna müracaat ey
lemeleri. 

6 - Verilecek teminat bir saat evel makbuzlarını komisyona ver-
meleri. (1345) 1-2446 

İLAN 

1 - Alpulluda teslim edilmek üzere 76 ton sığır etinin kapalı 
zarfla ihalesi temmuzun ikinci perşembe günii saat onbeşte Vizede 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyenler ihale günü teklif mektu
bu ile kanuni belgelerini saat on dörde kadar komisyon reisine ver
meli ve saat on\;eşte komisyonda bulunmalıdır. 

2 - Sığır etinin tahmin edilen fiatı 22 kurustur. !lk teminatı 
1254 liradır. · 

3 - Şartnamesi Vize satın alma komisyonunda her gün görü-
lebilir. (1375) 1-2512 

:.11clfr1x1x1xX,:Cı:tx1x1x1x1x1x1x1xl.jl 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

SUMER B.ANK 
l1mumi Müdüı·lüğünden: 

1 - Zafranbolu civarında· Karabükte kurulacak demir fab
rikalarına ait şehir inşa.ıh temeller vahidi fiat eııasiyle ve 
temellerden yukarı kısımlar toptan götürü suretiyle eksiltmi· 
ye konulmı:stur. Tahmin edilen inşaat bedeli 469.372,41 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı !?Unlardtr: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Fenni şartname, 
D) Fiat cetveli, keşif huia<ıaları, 
E) Hususi şartname, 
F) Projeler. 
İstiyenlerin bu evrakı 25,00 lira mukııbilinde Ankarada Zi

raat bankası binasındaki Sümer Bank muamelat müdürlüğün
den alabilirler. 

3 - Eksiltem 8/VII/ 936 çar~amba günü saat 16 da Ziraat 
bankası binasında Sümer Bank merkeı:indeki komisyanda 
yapılacaktır. 

4 - Eks•ltme tca.,ah ~arf usuliyle yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin 22.524.90 lira muvakkat teminat vermesi 

Jazrmdır. Bundan başka eksiltmiye girecekler ihale günilnden 
3 gün evveline kadar bankaya bu işi basarabileceklerini isbat 
edecek evrak göstererek bir ehliyet vesikası alacaklar ve bu 
eh1ivet vesikasını teklif mektuplarma leffedeceklerdir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmi~ ve zarfın kanuni se-
kilde kaoatılmıs bulunması şarttır. 1-2415° 

UYANIŞ 
verine ç1kar 

44. senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenın Ankara'da satıg yeri A K B A Kitabevidir. Se· 
n~lik abone 10 lira. Sa ısı 20 kuruş 

.. ~ ~~ ~~~~-

ULUS 17 HAZİRAN 193S ÇARŞJAM,._,.\ 

Cümhuriyet l\1erktz Bankasının 
13 Haziran 1936 Vaziyeti Pa~if 

Kasa: URA LiRA 
Altın safi kilogram 
BanlCnot 

l7.072.127 24.013.312,67 

Ufaklık 

Dahilueki muhabirler: 
Türk !irası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kilogram 4.398.496 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 

11.839.002,-
6 ıı. 748.18 36.465.062,85 

975.350,99 975.350.99 ·----
6.186.836, 70 

289.946,35 .. 

Sermaye: 

İhtiyat aklic:sı: 

Tedavüldeki banknotlar: 

JJeruhte edılen evrakı naktıye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vakı tedıyat 

URA 

158. 748.563,-

12.064.611,-

LiRA 

15.000.000,1 

1.551.182,531 

Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hu:ine tahvilleri: 

20.032.493.69 26.509.2 76. 741 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesı 

Kar~ılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle va2edilen 

146.683.952,-

Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine- bonoları 
Ticari senedat 

Esham Ye tahvilat cüzdanr: 

A • tiyenin karsılığı esham ve 

158. 748.563,-

12.064.6 l l .-

4.176.250,-

7.613.430,55 

1 
Deruhte edileıı evrakı nak-

tabviiat (itibari kıymetl.e) 34.409. 788,83 

146.683.9 52,-

11.789.6 80,55 

B • Serbest esham ve tahvilat 4.177 .870.50 38.587 .659,33 
Avanslar: 

Altın ve döviz i.izerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlu: 

Muhtelif: 

37.109.3<j 
6.638.811,86 

YEKO~ 

6.675.9 51,25 

1.500.0 00.-

3.963.5 99.56 

276.150.5 33,2i 

Türk lirası n.evduatı : 

Döviz teabhüdatı: 

Altına •ahviii kabil dövizler 
Diğer dovizler ve alac;.klı 
kliring bakivrlt-ri 

l\.lL.h telif: 

-

16.000.000.- 162.683.952,-

l S.096.158,25 

4.183.277 .42 

21.479.662.52 25.662.939.9' 

56.156.300,55 

.. 
YEKON 276.150.533,27, 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İ:-.1rnnto h:v1 di % S 1/ 2 artın üzerine avans % 4'/ı 

KREM 

Kumral, Sarrşm, E~meı her ten~ tevafuı, eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanbcri kibar mahfellerin takdir ile kullan- ~ 
dıkları sıhhi güzellik krem !eridir. t"' 

KREM BALSAMİN 4 SEKİLDE TAKDİJ\1 EDİLİR . ~ 

1 - Krem Balsamin yağlı gece icin penbc: renkli 
2 - Krem balsamin yağstz gündi.iı için beyaz renkli 
3 - Krem Bal<>amin acı badem gündiiz için beyaz renkli 

4 - Krem Balsamin acı badem ~ece için penbe renkli. 

İNG!L!Z KANZUK ECZANESİ, 
Beyoğlu ~ İstanbul 

• • • \ ' ~. > •• , • ' • • • •• • J ... -a \ 

Tiirk Hava l\.urunın 

J>IY ANG·OSlf 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zen gm etmi~tir 

3 üncü keşide 1 ı Temmuz 936 dadır 

BÜYÜK İKRAMİYE 50.000 liradır 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000" liralık bir mükafat vardır .. 

Bah~eli Yapı 
l(ooperatif inden : 

Umumı neyetın fevkalade olarak içtimaına lüzum görül
müstür. 

Sayın ortakların 6 Temmuz 1936 Pazartesi günü saat 17 .30 
da Halkevinde bulunmaları rica olunur. İdare Meclisi 

RUZNAME 
1) Nizamnamenin 45 inci maddesine bir fıkra ilavesi. 
2) Bir murakip intihabı 
3) Gayri menkul satıtr. ipoteği ve İdare Meclisine salahi-

~ ·1 . yet ven mesı. 
~~ ~ M~~...t~ 

Jandarma Genel Komutanlı~·ı A .. n-
'" 

l{ara Satınalma Komisyonıındaıı : 
Yaşları dörtten aşağı ve sekizden yukarı olmamak üzere Araba

ya Koşulmaya alışık iki koşum hayvanı pazarhkla satın alınacaktır. 
.ı.steklilerin beğenilirse hemen pazarlığı yapılmak üzere cumar

tesi pazar gününden başka her gün saat ON Uç ve ON DÖRT ara.. 
snda Komutanlık kurağında (Yenl~hirde Jandarma Umum Kuman
danlığı binasında) ısatmalma KomitJ'onuna ·baş vurma.tarı. 

(1231) 1-2206 

ZAYİ \ 
Tamga yerine kullandığım 

kabartma imzamı kaybettim. Bu 
imza ile hiç bir senet veya muka
velem olmadığınr ilan ederim. 

Anafartalar caddesinde 
Çiftlik mağazasının 

1-2520 üstünde Osman 

ZAYİ 

580 tel.: arabamın nıımarasmı 

12-6-936 tarihinde zayi ettiğim
den yenisini almak üzere müra
caat ettiğimi ilan ederim. 

Yeni hayat mahallesinde No. 19 
Yeni hayat mahalesinde No. 179 
hanede arabacr Mehmet oğlu 

1-2519 Ahmet 

ANK ..\ R ~ RELF.DfYE 1 
RE1SLICf lLANLARI 

İLAN 

li haziran 1936 tarihinden i
tibaren birinci ekmeğe on bir. 
francalaya on bes buçuk kuruş 
fi at konulmuştur. (1391) 1-2525 

Kiralık ev 
Yenisehir Atatürk holvari 

sihhat apartmanında kalorıfer ve 
Her türlü konforu haizdir için
de Bay Yakube müracaat 

~~~~~~~--l-_2526.~~~~ 

KiRALIK 
MOBiLYALI APARTIMAN 

Yeni sehirde Atatürk lıul varın- ~ 
da dört. odalı mobilyalı bir apar-

timan temmuz, ağustos ve eylül 
ayları lcin kiralıktır. Telefonu 
vardır. Sabahları dokuza kadar. 
öğle 1-2 arası Tel: 3648 1-2502 

Mütercim - daktilo 
İyi fransızca bilen bir müter

cim - daktilo vazife arlyor. Re
feransları vardır. ULUS (S. 15) 
rümuzuna müracaat. 1-2518 

Kalıp dondurmaları 
Eski Hasanpaşa yeni Ülgüt 

fırını kalıp dondurmaları uzun 
mesafelere kadar gic.1er eğer buz 
dolabınız varsa haftalarca sakla
nabilir. Dondurmalar saf meyvı 
ve emsalsizdir. 

HALİT 
1-2439 

1-lurda Demir 
Pazarlıkla bir mikdar hurda 

demir satılacaktır. Ulus gazetesi 
idaresinde ilan memurunun görül 
mesi. Telefon: 1064 

1-2428 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 

200 
100 ~ 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çrkan kitaplara aid ilanlardan 
n, 15 tenr.ilat vaprhr. 

2 - Zavi ilan bede ti eri 
malt:tu yiiz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik. teşekkür, ev· ~ 
lenıne, vefat ve katı alaka ~ 
ilanlarından maktuan beş lira ~ 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lire 30 Lirii 
6 A.vlığı 9 .. 16 .. 
'\ Aylığı 5 ., 9 ., 

Posta ücr ·ti gönderilmiyen 
melt:ttıblara cevab verilmez. 

Eczacı kalf asr 

aranıyor: 

Ankara Merkez eczaneıtine 
müracaat 

1-2256 

:ı: T ;ı: T Uygun fiatla rLx<ıjLfO§ 

;a _t\rsa. Ev, Aparlımaıı; Bağ Bah~e 
ve saiı·r 

Almak - satmak ve bunlara aid tapu muamelatını ve sait 
işlerıni takip ettirmek istiyenlerin, Hacıbayramda icra daire-

si karşısında Nizaınİ Ataean 11' 

GENEL İŞ BÜROSU'na 
müracaatlan. Telefon: 1475 

(;t-neJ l~ Bürosu ile muanwle yapan 
aldanmaz - aldatılmaz l-23:l7 

a Cx1x1x1xıx1x1x1x1x1x1x1ı:tx1xJ:r1x1x1x1x1x1x1x1x1TJ J 

1 

Tarsııs Belediyesinclen : 
"300" lira aylık ücretle belediye mühendisliği açıktır, Talip o· 

!anların tasdikli diploma örneği vesair resmt ldğıdlarlle beraber 

39 haziran 1936 gilnUne kadar belediyemize müracaat etmeleri llAıl 
olunur. '1Z12) ı;;....am 
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I •M•Ü•D•PillıFm:;A:uAm:m::VmE•KrzıA•L
2

E•Tm:ıt m:::ıııı•ı 
l\1ILLLMA KOI'v11SYONU tLANLARl 

SATHJ A 
~ kteblere taıebe alınıyor 

Asekerı me 
esi için Kııleli. Maltepe ve Bursa Askeri 

ı _ 936 - 937 dc>rs :~n Askeri Sanat lisesine ve Konya. Erzin-
liseleriyle. Kırıkka!ede ı:rine tale"e alınacaktır. . 
can Askeri orta meıı:tep k • lİ''e ve orta mektepler talımatında 

2 _ Kabul şartlan As e~ı m;kteplerde ve askerlik şubelerinde 
1' t Askerı 

yazılıdır. Bu ta ıına 
görüJebilit. • da yazılı hususuları da göz önünde bulun-

3 - İsteklilerin aşagı 
du;maları lazımdır. kandükabul t ITemmuz/936 d~ başlar ve 

A) Bütün mektepl~:e~e Müsabaka imtihanı da 15/ Agustosla 21 
10/ Ağustos 936 da bı lır. . . . . 
Ağustos arasında. yapı ~nduklan yerler harıcındekı mevkı~e~de 

B) M ktenlilerın bul . 936 dan 31 ıTemmuz/936 tarıhıne 
e 10 'flazıran ı . .. · 
· teklilerin . A kerlik suhelerıne muracaat etmış oturan ıs 

1 
yerlerın s · 

kadar bulunduk arı 
olmaları lazımdır. n istekliler evrakı~ı tamamlayıp As-

c) K b 1 şartlarını tasıya k b aöndermderı ve mekteblerden 
a u . •le me te e ... . t'd' k rk beJeri vasıtası) . kl' mektebe gıtmeme l ır 

d
er 1 şuk' olmadan hiç bir ~ste kı. 'ın davet edilen isteklilerin im
avet va ı . . aırme ıç . k · 
D) Müsabaka ımihanın1 e. itmek ve imtıhanı a?.anmay~n~a gen 

...n.. 1 ak yere kadar g fl tamamiyle istekliye aıttır. Bu-
ıuuan yapı ac kl masra ar · .. .. . 1A d 
d"' k • · vapaca arı f beracer goturmesı azım ır. 
on~e. ıdcınaidis ve dönüş mads~ta ındıigvi tııkdirde hiç bir '-l;ık iddia 

nun ıçın e ,., k bul e ı me b 1 . ı 
E) ·İstekli mektebe ~ ili olanlar da mek~e ~ a ıı:maz ar. 

d 
b' sene terkı tahs Ad·r Talebenın ıaiesınden başka 

e emez ve ır 1 1i ve ıneccanı 1 • b ·d oldu~u f?İbt aynca 
4 - Mektepler ey k'tab]an mekte e aı 

• d. il . techizatı ve ı .. 
2ıy ır m.esı, 'ktar maaş da verılır. tl bitirenlerden arzu edenler 
her ay Abırkm: rseleri muvaffakıye de klan takdirde miihendis ve 

5 - s erı ı • k kazan ı . .. d T 
.. b k . tibanına gırere A aya tahsıle gon erı ır. 

ınusa a a ım tı'ştirlınek iiJ:ere vrup(1306) 1-2380 
fen memuru ye · 

MEKTEPLERE öGRETMEN 
ASKERİ LİSE VE ~Ri'isESİNE TEDRİSAT MÜDÜRÜ 

VE KIRIKKALE SANA · 
RANIYOR. . Askeri Liselerle, Kır~k~ale.de~ı As-

A İ b 1 ve Bursadakı T 'h Riyaziye, Fızık, Erzıncan, 
l - stan u k .. etle arı ' b'l .. Al 
A Lisesine aylı ucr Tarih coğrafya, Fen ı gısı, -

kerı SanAatk daki Orta mekteplere . e San'at Lisesine Tedrisat 
Konya, n ara İn ·ıizce öğretuıenı v 
manca. Fransızca, gı • · hl· i orta mek-
Müdürü alınacaktır. . v .. in. Lise öğretmenı ~ ıyet • 

2 - Lise öğretınenlıgı ıç l'k ehliyeti gerektır. 
. . mektep öğre~en 1 ~ v dJarını aşada sıralanmış ~v:a~la 

tep ıçın,to~~li olanların dılek kagı. Askeri Liseler Müfettışlığıne 
3 - s e "d f a Vekiletı 

Ankarada: Milli Mu a a 
önderme1eri Jazı:ı:ndır. . . 

g A) Tasdikli fot~ğraflt fış, arnesi veya tasdikli benzen. . -

B) Yüksek tabsıl şebadetn k ehliyetname almışsa ehlıyetna 
. t ·ban vere re 

C) Üniversite~e un 1 

me t~)d~~f::~~:~~resi t~s~;:!iı:r~:~~ada yazılı evrak sonra iste-
4 - Durumu uygun goru 

neceAkt)ir ~üsnübal ilmübaber!•h ...+abaneden alınmış sağhk raporu, 
·:ıatı asker• a ... 

B) Tanı teşkı dı. (Noterlikten) 
C) Taahhüt sene ı. 

5 - Ücretler: AL' eler Riyaziye, Fizik derslerine 108: 126, 
1 buldaki Asken ıs d . 

Tari~t:rsine 98: 108 }iray~ k~ :~~ Lisesi Riyaziye, Fizik derslerı-
ı· esi ve Kınkka e a . k dar 

Bursa ıs ih dersine 98 :108 ıı~aya ka da~ Aylık ücret verilecek-
ııe 108: 126. tar d slerine 108 !ıraya a 

O ektepler er 
rta m d • t Müdürü için Li-

t• r · • alınacak Te rısa . . 
ı . K kkale Sanat Lısesıne 'k' ders zümresinde ıhtısası ol-

6 - ırılı'k sartlarını taşımak ve ı ı 
•. vretınen . . dr . 

tıe og kt'r Ücreti 165 Iıra · .... e kadar miiracaat etmelerı. 
mak7 ı::rtst~klilerin 1 Eylfıl 1b9~6h~ni~~evemez1er. (1220) 1-2267 

• ·ırnı·venler ır 
Di1ei!i verine ı?'etırı 

K .. ltür Bakanlığından : u ı· 
1 C

a ve ingilizce mual ım mu-
f sızca a man · 

1 Orta okullarda ı-an ' iıntihan açı1acaktır. 
. · :ımak istiyenler için bu 5.~n~ İstanbul üniversitesinde · başh-

ıvını ıuı salr gunu 
2 _ imtihanlar 1 ey 

yacaktır. . . dahilolacakların: 
3 _Bu ımtıbana 
A) Türk olına.ları, fazla yaşta olmamalarr'.. • 
B) 20 den eksık ve 45 den d kları cinayet ve cunha nevıı:ıden 
C) Hüinühal erbabından °1 ~ ın~halli vilayet veya kaza ıdar~ 

ahkuAmiyetleri olmadığı hakkın aleri (halen memur ve muallim 
ın 'braz etme d . ~ .•. 
b tinden bir mazbata ı 1 mensup oldukları aıre amırının eye .. tesna o up 
olanlar bu kayıttan. ıxı:us • .. A 
verece<Yi vesika kafıdır) e muallimlik etmeye manı vucu~ arı. 

D) Her türlü bastaliktan ~bat eder tasdikli hekim raporu ıbraz 
. olduklarını ıs 

zalarrndan salıııı · 
,. etmeleri, . _ 

6 
sını{lı öğretmen okulu mezunu veya bun· 

E) En az lıse ~ ~· .~· ~ o-imaları, . 
J rn. rnuadili tahsıl gorın ş. olan1arm en az iki ders senesı mu-ar b · den mezun 

Muatıim mekte ın rı ıazımdır. . 
allimlik etmiş bulu?m~~anda muvaffak oldukları takdırde 17~2. nu· 

4 Namzetler ımtı dd . de gösterilen dereceler dahılınde 
- 1 · ci ma esın · d'l ki aralı kanunun ın . llim muavinliğine tayın e ı ece er • 

m b . bir orta tedrısat mua . her angı A 
dir. . arı b<iiz olan namzetler bir istid~ ile Vekalete 

s - Yukarıkı şadr~l B istidaya şu vesikalar bağlanacaktrı. 
decekler ır. u . l' t' müracaat e . in asıl veya tasdık ı sure ı, 

A) Nüfus tezkeresı'? 't şehadetname veya vesikalarının asıl 
B) Tahsil de~ecelerıne aı 

veyahut sureden, 
C) Hüsnü hal mazbatası, · tevfikan tasdikli 
D) Mahalli Maarif İdaresinden nümunesıne 

sıhı:)t ~~~~~li Maadf İdaresinden tasdikli ve fotografhf{iş, 
F) Altı adet 4 X 6,5 büyüktü~iinde ~a~ton~u~ fo~:ı;:ıe::'~önde
Bu vesikaların en son 1 • 8 : 1936 tarıhme k~ı::e elmiş olan ve. 

rilmiş olması lazımdır. Bu ta~ıhdte~ı8o;ır~ i:nan isti~alar hakkında 
ya evrakı müsbitesi noksan gon. erı ~;ş ~ (1215) t-2244 
muamele yapılmıyacakttr. Kevfıvet ılan o unur. 

• 
Anl{ara Nümune Hastaıiesı 

Bastahihliğinden : 
' • • . . 1 ihtiyaç hasıl olan 49 Hastane müstahdernını ıçın yaptırı masma . "h" 

adet elbise dolabı 13 Haziran 936 tarihinden 29 Hazıran 936 tan ıne 
kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talip] olanl~ 

b t b'bl·g- inden öğrenerek eksı tme gu 
evsaf ve şeraitini hastane aş a. ı .. ı .. 14 d teminatlarile bir-

.. olan 29 Haziran 936 pazartesı gunu saat e 
~~te hastaneye müracaatları ilan olunur. k 
ı . larak alınmıyacağından para yatırma 

Dikkat: Temınat P~~a .. o d b. gün evvel müracaat ederek pa· 
istiyenlerin eksiltD?e gunun en ıkr makbuz almaları lazımdır. 

1. znesine yatırara "5l 4 
ralarmı ma ıve ve '(1380) 1-~ 

ULUS 

ASKERi FABRİKALAR UMUM MUDURLUCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARI 

28000 KİLO KENDİR İPİ 
Tahmin etlilen bedeli (9800) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 10 Temmuz 936 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihtıle edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (735) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 1296) 1-2471 

17 50 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (227 50) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 9 temmuz 936 tarihinde perşembe günü saat 15 te kapa
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasrz olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1706) lira (25) kuruşu 
havi t~klif mektuplarrnı mezkur gün de saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 saylı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaiklc mezür güi ve saatte komisyona müracaatları. 

(1290) 1~2472 

3 TON ANTİMON 
Tahmin edilen bedeli (3000) lira o1an yukarda miktarı ve cinsi 

y:ızılr malzeme Askeri Fal..rikalar Urnu"Tl Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunca 3 Ağustos 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat t eminat olan (225) lira ve 2490 numara1ı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (1294) 1-2473 

. . 1500 Met!'e mikabı çam tahtasr 
Tahmın edılen bedeli 63500 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunca 29 Haziran 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 te 
kapalı ~arf ile ihale edilecektir. Şartname üç 1ra 18 kuruş mukabi1in
de komısyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4425 lira
yı havi teklif mektuplarınr me?.kur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde. 
terindeki vesaikle mezkfır gün ve saatte komisyona miiracaatları. 

(1279) 1~2396 

55 TON BENZİN 
Tahmin edilen bedeli (16500) lira olan yukarıda mikdarr ve 

cinsi ya.zıh malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın 
alma Komisyonunca 6/ Temmuz/936 tarihinde pazartesi günü saat 
15 de kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1237 
Ura 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindcld vcsaikla mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatlarr. ( 1278) 1-2432 

150 TON DÖKÜM KOKU 
Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan yukarıda mikdan ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satrnalm.a ko
misyonunca 7 /Temmuz/ 936 tarihinde salı günü saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilece:ctir. Şartname parasız olarak komisyon-
dan verilir. ___ _ 

Taliplerin muvakkat teminat olan (337) lira 50 kurus ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesikalariyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1291) 1-2433 

501 TON ADİ KOK KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 11523 lira olan yukarda mikdan ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonunca 8/Temmuz/936 tarihinde çarşamba günü saat 15 de 
kapah zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak

kat teminat olan 864 lira 23 kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numarah kanunun 2 ve 3 m::.ddelerindeki vesaikla mezkfır 
gün ve saatte komisyona müracaatlar. (1292) 1--2434 

1 Adet KATARAK TEZGAHI 
• Tahmin edilen bedeli ( 4400) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikal~r .Umum Müdürlüğü Satın alma 
Komisyonunca 5 ağustos 936 taı:hınde çarşamba günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektır. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (330) lira ve 2490 

. Jıuınaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. ( 1348) 1-2474 

92 TON MEŞE KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (4600) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazrlı malzeme Askeri fabrikalar. ~mum Müdürlüğü satın alma lfo
misyonunca 13 Temmuz 936 tar.ıhınde pazartesi günil saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektır. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat temi~1at ol?n (345) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeln vesaıkle mezkfır gün ve saatte komis-
yona müracaatları. ( 1297) 1-2470 

1255 TON KRİPLE KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (17570) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikal~r _Umum Müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 21 Temmuz 936 tarıhınde Salı günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şart~ame parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat t~mıı::at olan (1317) lira (75) kuruşu ha
vi teklif mektuplarını mezkur gunde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1302) 1~2509 

2000 TON JENERATÖR KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (26000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Y.mum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunca 22 temmuz 93~ tarıhınde çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektı~ .. Şartn~me . (Bir) lira (30) . kuruş 

kabilinde Komisyondan verılır. Talıplerın muvakkat temınat o· 
fa~ (1950) lirayı havi teklif mektuı;ılar~n~ mezkur gtlnde saat 14 e 
kadar komisyona vermeler~ ve k.endılerını!1 d~. 2490 numaralı k_anu
nun 2 ve 3. maddelerindekı vesaıkle mezkur gun ve saatte komısyo· 
na müracaatları. (1301) 1-2508 

14850 TON LAV AMARlN KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (1930~0) lira olan yukarda miktarı ve cin-

. azılı malzeme Askeri Fabrıkalar Umum Müdürlüğü ıoatıri alma 
~~~isyonunca 23 Temmuz 93~ tarihinde perşembe günü saat 16 da 
kapalı zarf ile ih~le edilecektı~-. Şartn~e ~Dokuz) lira (66) kuruş 
mukabilinde komısyondan venhr. Talıplerın muvakkat teminat 
lan (10902) lira (50) kuru~u havi teklif mektuplarını mezku .. O• 

de saat 14 e k~dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2~gun. 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ımzkil .. nu
atte komisvona müracaatları. ( 1299) 1_ 2507 r gun ve sa-

SAYFA 7 

KUfU,,I" 

Ank.ara Valiliğinden : 
25-6-936 tarih perşembe günü saat 15 de Ankara Vilayeti bina· 

sında toplanan vilayet daimi encümeninde keşif bedeli 57254 lira 11 
d:uruş olan Ankara _ İstanbul yolunun 165-t 000 • 136+500 kilomet· 
releri arasında şose ve menfez inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Projeler, keşfi, jartname ve diğer evrak Ankara vilayet nafıı 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 4112 lira 71 kuruştur. İsteklilerin teklif mek· 
tuplart, muvakkat teminatları, nafıa bakanlığından alınmış fenni 
ehliyet vesikaları ve ticaret odası vesikalarile birlikte 25-6-936 per· 
şembe günü saat 14 de kadar viHiyet daimi encümenine vermeleri 
lll.ın:ıdn. ( 1274) 1-2348 

Aııkara Hapisevi Müdürlüğünden: 
l - Ankara Hapis evinin Haziran 936 iptidasından Mayıs 937 

sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan beheri 960 gram itibariyle 
şartnamede mezkfir şerait dahilinde birinci nevi ekmek 22 gün müd
detle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 22 Haziran 936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 te Ankara Cumuriyet müddei umumiliğinde toplanan komisyon· 
da yapılacaktır. · 

3 - İstekliler muhammen bedelin % de 7,5 buçuğu olan • 2601 • 
lira -12- kuruşluk teminatı muvakkate vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden müteve1lit rüsum, tekilif ve damga resmi ile İ• 
Hin ücretleri ve inde1hace ekmeğin tahlili ücret masrafı ve aair bil· 
etimle masarif müteahhide aittir. 

5 - Teklif mektupları 22 Haziran 936 pazartesi günü saat 14 de 
kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde ikinci maddede yazıh komiı· 
yon reisliğine verilecektir. 

6 - Şartnameyi görmek ve fasla izahat almak istiyenler mesai 
saatı zarfında Cebecide hapis evi müdürlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur. ( 1229) 1-2340 

Samsun Şarhaylı~dan : 
1 - Belediyemize aid elektrik ve su fabrikalarının bir senelık ilı· 

tiyacı olan 380 ton mazot şartnamesi dairesinde ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu mazotoun tahmin be<leli 32300 liradır . 
3 - İhale 2.7.936 günlemecine rastlayan perşembe günü saat on

da Belediye encümeninde yapılacaktrr . 
4 - Şartname bedelsiz olarak belediye yazr işleri kaleminden te· 

darik edilebilir. 
5 - İstekliler teklif mektuplarını ve 2422 lira 50 kuruşluk mu .. 

vakkat kminatlarını 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki sa· 
rahat dcıiresinde aynı günde muayyen saatten bir saat ev~ine ka· 
dar makbuz mukabilinde Belediye Reis\iğine teslim etmi~ buluna
caklardır. Posta ile gönderilen mektupların nihayet 3 üncü madde· 
de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfların mühilr mumu 
ile iyice kapanmış olması lazımdır. Postada.olan gecikmeler kabul 
edilemez. , 

6 - İhııle 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihaleler hakkındaki ka~ 
nuna göredir. • 

7 - Sartname örnekleri 1stanbn1 ve Ankara belediyelerine gön· 
derilmis~tiyen~dan terlarik eılehilirler. (3178) 1-2427 

il{tısat ' 1 el{aletinde.n : 
Vekaletimiz için ori adet yangın söndürme aletının satın aımma 

sı eksiltmeye konulmustur. Bunların tahmin olunan bedeli (300) Ji. 
radır. İsteklilerin 25 . .9.936 per§embe günl' saa~ (10) da komisyol}.a 

~..:_a~atla:.!, ( 1364) 1-2460 · 

Anl{ara Valiliğind~~: ~ 
Stadyumda meycud kalaslarla oluklu saçlar açık artırma suretiyle 

sat,lığa çıkarılmıştır. 
Tahmin edilen bedeli 2870 lira 80 kuru_,Ştur. 
İhale 25 / 6/936 perşembe günü saat lS}fe,'vilayet daimi encüme. 

ninde yapılacaktır. . ..: 
Artmnıya girmek için 215 lira 32 kuru~luk muvakkat teminat 

itası mecburidir. 1
• _ 

İsteklilerin ihale günü encümene gelmeİeri. Şeraiti görmek isti 
yenlerin hususi muhasebe müdürliiğüne müracaatları ilan ohmuf 

. (1~17) 1-2400 • 

il{tısat Vel{aletinden: 
Makam otomobilinin 936 senesi ihtiy~cı4 için (2365) r h 

men bedel ile (550) teneke benzin artırma ve eksilt ırarmı u am 
alınacaktır. 25.6.936 perşembe gu"nu" saat ı;ıo"J Le meMu~u ı e satıı 

• Q.a vazım udürl .. v ·· 
de toplanacak komlsyonda ihalesi yapılabfkt t kl' . u~un· 
meyi görmek ve yüzde 7 .5 muvakkat temi l ı ır. ste ılerın şartna 
zere levazım müdürr· ·.. .. nat paralarını yatırmak U 

ugune muracaatları iıa11 olunur. (13M ) 

. 1-1461 

Kiralık Apartımin 
Emlak ve Eytam ıntiık 
Işıklar caddesinde kain Ba k .• 3Sllldan : 

elektrik s h n amıza aıt Turba b 
halA b' • bu ve avagazı tesisatını ha . b n ey ~partımanmda 

~ ır anyo ve bir koridord . vı eş oda, bır matbah, bir aryrma ~le kiraya verilecektir a~ ıbaret Bir numaralı daire açık 
halesı 19/6/936 .cuma ün:. . 

o.lanlann ihale zamanına : d u saat on t?ırde yapılacaktır. İstekli 
hkte Muamelat Müdürlü·-~ ~r Seksen: 1!.,ı'a depozito parasiyle bir· 
Apartıman kapıcısına .~umuze ve daı~ görmek istiyenlerin de 

· muracaatları (1326) l-?4?Q 



SAYFA 8 

Mavi ve Ozalid kağıtları üzerine PJ_JAN KOPYAI4'AR~I süratle yapılır 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi TeJ.1230 

Haşarat öldürücü bir mayi aldığınız vakit 

FLiT olmasında israr ediniz 
Fena Vf!I tesır ı:r. haş.ar:ı.t tenekeler i ç erisind e :,;a-
o ldurucu mavıler almakla hldığını hatırınızda tutu . 
paranızı beyhude yare ı s nuz Bu tenekeler mühı.ir-
r a f etme) ı n ıL vtt FLIT ' ın ıu olduğundan her turlu 
~ahtelerınden sakınını 7.. 
A.ldanmamak ıçl n yalnı7. hıyleden arıcllrler. Haki ki 
b i r FLiT olduğunu ve s ıyah F'LIT kullanıldıkda bütun 
kuşaklı asker resimli sarı hasaratı oldi..ırebıllrsınıL. 

/Jılıkltrt u va11klam FLiT tııa kopnuz Ha -
şarat. tn:;a ttnıas rdtr etmez d"lıul 11/ıırler. 

Uınıı•I ''""" 1 CllESl'IN, leıaahl, Calaıa. Ytywoda Hu 1 

~---
ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ M~

MURLUÔUNDAN: 
ı -- İzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen ta unun 106 

kütüğünde 498 ada hır parsel numarasında mukayyet ve Ankaranın 
kale içinde Alaettin mahallesinde Ali taşı sokağmdakı bir bap ah
!&P ey aptıdaki .. rtlar dairesinde açık artırmaya konmuştur. 

2 - Evsaf ve ID\\ttemillt: Caddedeki kapıdan girilince bir mik
dar avlu sağda sokak, tiuıdnde bir furun bir bela. onun karşısında 
bir abur, solda ikı kat bir bina, acmin katta bir mikdar aralık, bir o· 
da ,yukarı katta iki oda, bir hela vardır. MeakOr hanenin müştemi
Jatından ve yan sokakU ikinci bir kapudan girildiğinde bir miktar 
tatlık, solda altına müaadif, kııımında iZ'be ve merdivenden çıkıldık· 
ta (uma katta) aynı .okakta bir üçüncü kapudan girildiğinde 30-35 
lıaclar eıcarı müsemmireyi havi havuz ve şehir suyu çeşmesi (muı
luk) havi bir bahçeden ibarettir. 

3 - Satı§ peıin para ile olmak üzere 20-7-936 tarihine müsadif 
puartni günü 8&at 14"16 ya kadar icra dairesi gayri menkul -•tııı 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talinler takdir edilmiı olan yukardaki muhammen kıyn e· 
tin yilzde 7.5 ğu nisbetillde pey akçesi yeya milli bir bankanın te'l.i· 
nrt mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvil· 
lerl getireceklerdir. 

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

6 - işbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy· 
metin yüzde 75 ıini bulmadığı takdirde 4-8-936 tarihine milsadif sa
lı günü saat 14·16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok artıra
na ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakap 
verllnıediii takdirde o.erine ihale celilenin talebi ilzerine ihale ta· 
rihinden itibaren kendi._ bedeli U,.leyl teslimi vezne eylemeal 
için yedi gün kadar mehit verilecektir. tıbu müddet zarfında ihale 
b~deli yatırılmadığı takdirde ibate ~aulacak ve bu tarihten evvel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile alrnağa razr olup 
olmadığı sorulduktan tonra teklifi veçhile atmağı razı ise ihale far· 
in bitfoei talipten tahlil edilmek ilzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa ruı olmana gayri menkul yeniden on bu 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
'dilecektfr. 

8 - Her iki artırmada da aayri menkul talibine ihale edildikte 
tarıu harcile detlaliye resmi mUşteriye ve fh;ııle tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve reaim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve ataeakldarla diğer alikadarların bu gayri men· 
ml üzefindeki haklarım Ye husuıivle faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarını evrakı müsbitelcrile 20 gün içinde dairemize bildirme'eri 
Jazmıdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça s-.tıı 
~elinin payla,tırıhnumdan hariç tutulacaJr-lardır. 

10 - Artırmaya ittirak edecekler 1·7-936 tarihinde 934-91 nu· 
mara He dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan ~artna-
ınemizi okuyabilirler. 1--2443 ------

ANKARA 3 0NC0 SULH HUKUK HAKİMLİÔİNDEN: 
Ettikte Bursa uylavı Muhiddin baba evinde oturan Sait ağa e • 

vinde oğlu Şevkete; 
Karınız Emine tara&n4fan aleyhinize açılan nafaka davası için 

mahkemede bulunmanaa deir gönderilen daYetiye varakası ikamet
slhmmn mechuliyetine mebni mühaşir tarafından bila tebliğ iade 
edilmis olduğundan lbllı~ce ilanen tebligat icrasına karar ve
rilerek vevmi muhakeme QJan 31.7.936 tarihine müsadif pazartesi 
uat 14 de talik ediknitcoWuiundan ye'ftl!i meskGrda mahkemede 
buır bulunmanız veva bir vekil bulundurmanız aksi takdirde gıya· 
bınn:da muhakemen:n görüleceği teblil makamına kaim olmak Uze-
re mnen tebli{? olunur. t-2527 

Ankara H uk Fakültesi 
Direktörl~Oiindı-n : 

Ankara Hukuk fakühni okuyucuları çamaşırlarının yıkanmaıı 
eksil meye konmuştuı: .Tahmini tutarı 2210 liradır. Muvakkat temi
nat 16') Jira 75 kuru,tur. isteklilerin 27.6.936 cumartesi gilnü saat 
11,30 da eksiltmeye gela*eleri. (1392) l-~528 

Esnaf Cemiyetleri 
Mürakipliğind~ıı : 

Ankara llukuk l?al{ültesi 
J)irektörlüğüııd~n : 

Cinsi En az En cok Tahmini Tutarı Temina\ı 
Fiyatı 

Kilo Kilo Kuruş Lira Li. ku. 
Et 16000 20000 35 7000 525 
Ekmek 28000 32000 11 3520 264 
Sade yagı 2400 3000 85 2550 191 25 
Zeytin yağı 1000 1500 60 900 67 50 
Zeytin 300 400 30 120 9 
Çay 25 30 360 108 8 10 
Beyaz peynir l 'iOO 2000 38 760 57 
Toz şeker 2500 3000 21~ 840 63 
Kesme şeker 1000 1500 32 480 36 
Pirinç 3coo 4000 20 800 60 
Un 2000 2500 15 375 28 13 
Makarna 500 600 27 162 12 15 
Kuru fasulya 1 ' 00 2000 15 31)0 22 50 
Nohut 300 400 15 60 4 50 
Tuz 700 800 8 160 12 
Sabun 600 800 38 304 22 80 
Soğan 2 'iOO 3000 8 240 18 
Patates 2400 3000 8 240 18 
Salça 200 300 22 66 4 95 
Ceviz içi 1 SO 200 .ıo 80 6 
Sarımsak 30 40 50 20 l 50 
Sirke 300 400 ı 5 60 4 !\O 
Süt 1400 1600 13 208 15 60 
Yoğurt 1500 2000 20 400 30 
Yumurta \2000 3~.ıO 2 720 54 
Taze Bamya 200 300 25 75 5 63 
Ta7.e Fasulye 1800 2000 15 100 22 50 
Kabak !000 2000 6 l20 9 
Bakla 4-00 ~ 10 120 9 
Domates 750 1000 10 100 7 50 
Dolmalık biber 300 400 30 120 9 
Patlıcan 1300 1 c;oo ı ı; 225 16 88 

Ankara Hukuk Fa1diltesi leyli okuyuculara için Mayıs 937 tari
hine k::dar ahnacak olan yukarda cinsleri hizalarında miktarları. 
tahmini fivatı ile tutan ve muvakkat teminatı yazılı Et kapalı zarf 
usulile mUnakasaya ve diğer erzak da açık eksiltmeye konmuştur. 
İsteklllerin 27-6-936 cumartdi günü saat 10.30 da Fakülteye gelme-
leri. ( 1383) 1-2516 

Ankara Hukuk Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

Cinsı Miktarı Tahmini fiyat Tutarı Teminatı 
Ton Lira kuru~ Lira Lira 

Odun 10 . 2 200 ıs 
Kok kömürü 65 31 2015 151,13 

Ankara Hukuk Fakültesi için alanacak olan Odun ve Kok kömü· 
rü açık eksiltmeye konmuttul'. isteklilerin 27-6-936 cumartesi pnü 
saat 11 de F•killteye gelmeleri. (1382) l--2515 

Ankara Hukuk &külte i 
Direktörlüğünden : 

Cinsi Miktarı Tahmini fiyat Tutarı Teminatı 
Teneke Kuruş Lira Lira 

Menba suyu 5000 15 750 56,25 
Ankara Hukuk Fakültesi için alınacak olan menba suyu açık ek

siltmeye konmuıtur. lıteklilerin 27-6-936 nmarteıi günü saat ıı de 
Fakülteye gelmeleri. (1384) 1--2517 

Evkaf Umum l\füdürlüğünden: 
Atpazarında çukur han altında 426 8 numaralı dükkinın iaticarı· 

na açık artırma müddeti içinde talip çıkmadığından 15 mayıs 936 
dan itibaren artırma beş gün daha uzatılmıştır. İhale 20 Haziran 
936 cumartesi günü aaat 12 de yapılacaktır. Tutmak istiyenler Ev-
kaf Varidat Müdürlüğüne müracaatları. (1387) 1-2522 

1 O. O. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MODORLOCO S. A.. KOMiSYONU ILANLARI: 

İLAN 
1 

Muhammen bedeli (15000) lira olan muhtelif eb'atta 1260 metrt' 
silo lastik bantları ile elevatör bantları 16-7-1936 perşembe günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın ah· 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 1125) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde ahn· 
mı' vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Re· 
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay· 

darpasada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(1341) 1--2477 

lLAN 
Melas nakli yatından: 1. 7. 936 tarihinden itibaren ton ve kilo

mtere başına 5,25 kuruş yerine 2,25 kuruş ücret alınacaktır. Bu nak· 
liyatta kullanılacak boş kaplar mahrecine ve istihsal mahalline pa• 
rasız taşınır. Diğer tatbik şartları istasiyonlardan öğrenilebilir. 

(1373) 2511 

HAYMANA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Sabık Haymana İnhisarlar memuru İsmail Hakkıya İnhisarlar 

İdaresi tarafından mahkememize açılan alacak davası üzerine na· 
mınıza çıkarılan davetivenin ikametgahınızın meçhul olduğunda!! 
dolayı tebliğ edilmediği anlaşıldığından talep veçhile ilanen tebli· 
gat icra!lna k:\rar verilerek duru"ma 29-6-936 pazartesi günü saat onı 
talik edlimi!ıtir. Mezkur günde mahkemeye ~etmeniz tebliğ maka· 
mına kai molmak üzere ilan olunur. (1379) 1-2513 

DENiZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

Cinsi Mikdarı Tahmin edilen bedeli Muvakkat teminat 
Kilo Lira kuruş Lira kuruı 

Koyun eti 45600 18240 00 
Sığır eti 32900 9212 00 2058 90 

Cinsi, miktarı ve tahmin edilen bedelleriyle muvakkat teminat• 
yukarda yazılı iki kalem gıda maddesi 3 temmuz 936 tarihine ralt
hyan cuma günü saat 15 de kapalı zarf suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi 137 kuruş mukabilinde komisyondan her gün veri
lir. İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle teklifi muhte• 
vi mazrufları belli gün ve saatten bir saat evvel Kasımpaıadaki bu· 
lunan komisyon ba,kanlığına vermeleri. (3301) 1-2506 

ANKARA İCRA DAİRESi GAYRI MENKUL SATIŞ ME
MURLUOUNDAN: 

1 -- İzalei Şuyudan dolayı aatrlmaama karar verilen tapunun 
22-6-1936 T. 126/ 127 numaralarında kayıtlı ve Ankaranın kı.zılyolr:ut 
Süleyman Bey mezarlığı mevkiinde bir arsa ile samanlık mevkiln
de vaki bir bağ ve yine tapunun pafta 75, ada 397, parsel 50 numa• 
rasrnda kayıtlı ve Ankaranın saraçlar çarıısında vaki arsa qağıdakl 
şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilit: 126 numaralı kızıl yokuıtaki arsa 25 
dönümlük, arsanın tamamına 5000, 127 numaralı samanlık mevldin· 
deki 5 dönümlük bağın tamamına 800, 50 parsel numaralı 27 metre 
murabbaı Jf~ın tamamına da 135 lira kıymet takdir olunmu9tur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 20-7-93«S tarihine mUııadlf 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi &ayri menkul satı\ 
memurlulunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiı olan yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 ğı: nisbetinde pey akçaıı veya milli bir bankanın mck• 
tubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri ge
tireceklerdir. 

5 -- hatıa günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten aonra mezkOr gil
nür 16 ıncı saatinde en çok arttıran talibine ihale olnacaktır 

6 -- t~bu tarihteki artırmaila teklif edilen bedel muhammen kıy· 
metin yüzde 75 1ini bulmadığı takdirde 4-8·936 tarihine müaadif 
salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 
artırana ihale olunacaktır. 

7 -- Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
'licrilmediii takdirde üzerine iha;e edilenin talebi Uzerlne ihale ta· 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
ic;in vedi gün kl\dar mehil verilecektir. işbu müddet zarfında ibate 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel 
en ·ıük~ek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile alm•ta rul olup 
olmadıiı aorulduktan aonra teklifi veçhile almağa raai ise ihale 
farkı birinci talioten tahsil edilmek üzere bu talibe lhale edilecek· 
tir. Teklifi veçhile atmata rui olmuaa gayri menkul yenideıı on 
bet günlük ikinci arhrmıya çıkarılacak en çok artıran talibine 
ihale edilecelrtir. 

1 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harciyle dellaliye resmi miltterlye ve ihale tarihine kadar 
olan müterakim vergi ve resim ise borçluva aittir. 

9 -- Bor_çlu ve alacaldılarla diler alakadarlann bu gayri m,n• 
lr:ul üerindeki heklarmı ve huıuaiyle fafs ve maenfa dair ohm
iddialarmı evrakı milıbitleriyle 20 gün içinde dairemize bildirme· 
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu ılcilliyle sabit olmadıkçı 
satı9 bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya i•tirak edecekler 1·7·936 tarihinde 936-38 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkeıe açık bulundurulan prtna• 
memizi okuyabilirler. 1-3523 

ANKARA TİCARET ODASI sıctLLt TiCARET MEMUR· 
LUÖUNDAN: 1 

Ankara Vilayetinde Akköprü semtinde Yenituran mahallesin
de Yangın sokağında 3 numaralı evde oturan ve T. C. tebaaıından 
olup Ankarada Akköprü semtinde 3 numaralı mahalli ikametıilu 

ticari ittibu ederek Kerestecilik ticaretiyle i•tigal eden ve Ticaret 
Odasının 1658 sicil numarasında mukayyet bulunan lbrahimin un• 
vanı ticareti İbrahim Erman olarak tescil edildiği gibi bu unvanın 
imza §ekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince daire-
ce 16-6-936 tarihinde teıcil edildiği ilan olunur. 1--2521 

Sepzecııer cemiyeti idare heyeti seçimi için evelce ilan olunan 
15/6/936 pazar gönü ekseriyet olmadiğinden ikinci toplanti 20/6/ 
936 cümairtesi saat 10 da haci beyram caddesindeki esnaf cemiyyet· 
leri binaııinda yapilacıktir. Cemiyyetin dahili tahmatina göre ikin· 
el defa olarak tayin olunan gönde gelmeyen aza rey hakkini iskat 
etmiş otacağindan ekııeryyete bakilmayaralc mevcudile secim yapila
caktır. Cemiyyetin muhterem azalarinin müayyen gönde gelerek 

Satılık ar alar 
Y enitchirde Atatürk bul va. 

rında eski Sıhhat yurdu bitiıi

ğinde ve Selinik caddesinde Ma· 
tiye tubesi karşısında. 

1 YENi J SİNEMALAR (KULOP) 

reylerini vermeleri tekrar dan olunur. 1-2524 

Harita Genel Direktörlüğünden : 
1 - Satın alınmak iatenilen havadan fotoğraf çekmeye müsait 

bir tayyare ile iJbu havatlan çekilecek fotoğrafileri münhanili Harta 
halinde kıymetlendirecek iki kıymetlendirme aletini vermeye talip 
olmak istiyecekler tayy•e ve aletlerin evsafile en ıon fiatlarının 
kısa bir zaman zarfında CEBECiDE Harta Genel direktörlüğü sa· 
tın a1ma komisyonuna bildirmeleri. (1339) 1-2510 

Telefon 2123 e müracaat. 
1--1155 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Fatih Rıfkı ATAY 

Umumt Nqriyatı idare 
eden Yazı ltle.ri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çaaltırı caddesi civ~rınd• 
Ulus Basımevinde basılmııtır. 

BUGÜN BU GECE 

Aşkım Senindiı 

Camilla Horn - Louiı Graveuı 

Mevsimia en nefiı qki ve muzikil 
Filmi 

Yalnız 4.45 aeanıında 
YATAKLI VAGONLAR 

KONTROLU 

BUGON BU GECE 

ESRARENGtz 
TAYYARE 

Büyük bir muvaf f akiyetlo 

devam ediyor 


