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Gll IURIYETIN REALlZASYO .NLARI 

Devlet Hava Yolları 
· da Milli l'J3::S senesi hazıran ayın "l 

. · d teşekku ...... d faa Vekfilctı emrın e 
uı u a l t İsletme . 1 ''Havayolları Dev e • 
etmış o an . nda Ba-
td ··• 1935 vılının hazıranı 

arcsı • w b ·ıanmıştır. 
d J k Bakanlıgına ag 

yın _ ır ı d bu idarede 5 yolcu 2 
Devır sırasın a • b" ·· ı ·· madem ır ·ı t taşıyan tek motor u 
P

1 0 ·ı bir de 6 F. 13 tipi alman tayyare!>ı e . 
olcu 2 pilot alan ve iistü bez kapa'.r 

yift motörlü "King bıırd" isimli ~merı
ç B k eskı taykan tavyaresi vardı. u pe 

arelerle muntazam seferler yapılı:ruis• 
~. imkan olmadıgını goren Bavınd,ı
lılıı: Bak~lığr yeni tıoskiHit kuruluncaya 
kadar seferin tatilini emretmiş ve 
hattın tam asri bir şe-kilde işletilmesi 
icin idareye kati ve kestirme direktif
l~r vermiştir. Havayolları idaresi, 
ilk iş olarak bir çalışma programı ha
zırlamıs ve bu program dahilinde sıığ
lam adımlarla gayeye doğru yürüme· 

ğe başlamıştır. 

Havacılıkta en mühim olan hu'>uslar; 

yer tesisatı. tayyareler ve teJ~iz~ir: Ta· 
bii buna personelin de tam bır ıntızam 
dairesinde çalışması inzimam eder. 

Havayolları İdaresi. evvela ana ve 
sonra da yardımcı meydanlar için t:sas
lr proieler hazırlamış ve bütün vilayet~ 
ı re, tay)'are postalarının eriştirilmesı 

.1iliyorsa. ayrılabilecek meydanla
krokilerini göndermeleri yazrl-

mıstır. 

Çok kısa bir zamanda. cev~p!arla 
birlikte gelen meydan ptanları, vılayet
lerin de havayollarile ne derece yakı~· 
dan al5kadar bulunduğunu göstermege 

kafi geliyordu. 
Bir taraftan yer tesisatını kurmakla 

uğraşırken di~er taraf tan da kadronun 
ikmaline çalr,rhyor ve yeni tayy•re -
telsiz siparişleri için hazırlıklar yapı-

hvordu. 
• Tayyare ve telsiz satın. al.rnaca~ına 

dair gazetelere ilanlar v~r~ldı ve s~pa
rişlerin verileceği bildırılen t.arıhte 

·· ı ve 'ayyyareler i_çin otuzu mu e~avız 
telsizler için de 15 den fazla fırma tek-

lif vermiş bulunuyordu. . 
Tayyareler arasında yapılan seçım· 

de 7 yolcu ve bir pilot ta~ıyan (Lon· 
:lra - Melburn) yarı;ıtnı kazanmış 200. 

· ı "k" J"psi Siks zer beygir kuvvetınc e. ı ı ı . 
motöriyle mücehhez. saatte 200 kıl~
metre sürat yapan (Dragon Rapid) tı· 

. 1 na ve bun· pi, 3 yolcu tayyaresı a rnması . 
larm R. I . E. alıcı verici tel~iz~erıil~ 
techiz edilmesine karar verıldı. y 

. · · · . ve hazrrlan-tayyare kadar, ıyı yetışmış 
• 1 "ht"yaç ol-mrş personele de katıyet e ı ı 

d w •• "'n°ünde bulunduran idare; ugunu goz o 
"b" ı tayyare-yüksek bakanlığın tasvı ıy e: . . 

· · ld w { Dıhavıl-lerin sipariş edılmış 0 ugu • 
land) tayyare fabrikası atelyelerınde 
staj görmek; inşaatı takip etmek ve ay
nı fabrikanın uçuş mektebinde: muh.~e
lif tip tayyarelerle uçarak: U!:UŞ go~
gülerini arttırmak ve yolcu ta!yarecı
Jiğinde en mühim olan kör (hıç etrafı . 

.. • ··11renmek üzere: 1 gormıyen) uçuşu ob .. 
"d .• ~ makinist ve 4 pilottan mu-
ı arecı.~ d" 
rekkep 9 kişilik bir heyet gönder ı. . 

Heyet: 3 ay İngilterede kal.arak• 

makinistler stajlarını, pilotlar ve ıdark~-
b" affa ı-ciler de uçuşlarını: tam ır muv .

1 
t 

yetle baŞ°ararak: ve milletlerara.sı pı o 
ve makinist şehadetnameleri alarak Ha-

• . h l nmış olan tayya-
vayolları ıçın azrr a 

1 · ı · vakkat kabu relerin ve telsız erın mu 
• . • . 1 dip. Ut".arak mem· 

tecriıbelerını ıkma e • :ı k 
leketimize döndüler. Londradan An a-

10 dakikalık uçuş 
raya }'apılan 16 saat de 
esnasında: ne tayyarelerde ve ne 

YaraldaŞfl 
Kızılay haf tası 1 

bugün. haşlıyor 
KIZILA YA UYE OLl\IAK , 

VATAN no~~~.:.. ·-.. -· ... " ..... ...-...... .......... -... -

motörlcrde en ufak bir arıza bile görül
memesi ve çok fena hava şeraiti altın
da yola ... ~vam edilmiş olması: tayya· 
re ve motörlerin sağlamlıkları hakkın
de tam bir fikir vermeğe kafi gelmiş-

tir. 
10 mayıs 19~6 tarihinde Ankaraya 

getirilmi~ olıın tavvarelerin bir ~-en he~ 
yeti hıı.,.ııriyle kati k:ıbul tecrubelerı 

yanılrlıktan sonra: 25 Mayısta Ankara 
ilf' 1stıınhul ar;ıc;ınna muntazam yolcu 

seferlerine bas ımılmak iizere son bir 
hazırlık vaı>ılarıık: hususi mahivette: 
tıcu!';hır tertio "lunmııs ve hu uçuslar
clan ıin muvaffakıyetli neticeler alın· 

mıstır. 

25 Mayıs 936 tarihinde; tarife mu-

cibince. sabah saat tam 10 da 4 y~lcu 
t 'le Bavındırlık Bakanlıgına ve posa ı . 

bağlanmıs olan Havayolarının ilk ycnı 
· · Ankara meydanından yolcu tayvaresı . 

havalanarak tam ıamanında yanı 1 ~a
at 5Q dakikada Veşilköy meydanına ın-

. • T enle 14 saatte katedilml'kte 
mıştır. r . 

f 1 ~aat 50 dakı kacla ııla-olan mesa eye · 
1 1 r . tavvareyi karsılamağa 

şan vo c11 a . 
gelenlere ııcu!'. inti~>al~rını anlatmıslar ve 

(Snnıı 2. ıncı sayfada) 

Türl{ .. İngiliz 

ticaret ve tediyat 
anlaşma] arr 

Londra, 10 (A.A.) - Avam.Kamara

sında bir mebusun sualine cevab veren 

B. Runciman demiştir ki: 

"- Türkiye ile aktedilmiş olan tica· 
ret anlapnası ve tediyat anlatma•rn•~ 
tatbiki, İngiliz hlikümeti tarafm<fan go:ıı-
den geçirilmektedir. Pek yakınd: bu ~u
susta başka beyanatta bulunacagımı u-

mit etmekteyim ... 

NEVYOR~ 

SICAKL\H: 

Gölgede lı.araret 
44 derece, 

öleııler 2 4 5 kişi! 
Ncvyork. 10 ( A.A.) - Sıcak d_alga

sı şiındi şark sahillerini müteess_ır et
mektedir. Hararet gölgede 44 ~antıgrat
tır. Son günlerde bütün Amerıkada l~ 

k .. hararetten ölmiiştiir. Halem nehrı 
ısı .. . ... 

.. •. deki iki müteharrik 1coprunun 
UZ<'flO • • • b' t et . 1 . hararetin tesirı ı le ın ısa -
demır erı 

mi!l ve kapanamamıştır. • o: 
.Bazı mıntakalarda yagmur .. ya.~mı.-

1• kat Amerika meteoroloJı burosu 
tır •a • 

. t" yarın daha ziyade :ırtacagını harare ın 
haber vermektedir. 

,;)"/ l .,·,, ı.ım·ısı 215 i buldu , , ,.,, eı · . · . d 
k 10 (A.A.) - Halıhazır a Nevyor • . 

"k da sıcaktan ölen erın mikdarı 
Amerı a 
245 dir. 

w k p kavurduğu Ncvyorkta 
Sıcagın asır . 

liman w.• Hürriyet heykclı 

11 TEMMUZ 1936 CUMARTESi 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR =· 
HER YERDE 5 KURUŞ 

1 d 

Moatrö Bonleransı 
Muhtelif delegeler hükiimetleriyle temas 

ayrıldılar etmek üzere Montrö den 
Unıumi toplantılar pazartesi günü yeniden başlıyacak 

Montro, 10 ( A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor : 

Boğazlar konfcrano:ı. işlerine devam 
için püriizlü meseleler hakkında mulı-

miştir. İngiliz delegesi B. Rcmdell'de 
dün akşam ingiliz kabinesi azası ile 
görüşmek üzeer Londraya gitmiştir. B. 
Rendeli, pazartesi günü sabahı yeni
den Montröye dönecektir. Zira, umu
mi toplantıla!'a pazartesi günü yeniden 
başlanacaktır. BB. Litvinof ve Stanley 
ile konuştuktan sonra bugün öğleyin 

Parise har<!ket etmi§tir, B. Stanley, İn
giliz hükümetinin, gerek yakın şarkta 

gerek başka taraflarda, mıntakavi pakt 
lar mümzilerinin irtibat serbestliğin 
katiyen menetmek niyetinde olmadığı. 
nı B. Pol Bonkura bildirmiştir. 

Öğrenildiğine göre İngilterenin 
muhalefeti, muhtemel surette, bilhassa 
şimal Sovyet filosuna boğazlardan ser· 
best geçiş vermekten imtina keyfiye
tinde toplanmaktadır. 

(Sonu 3. üncü sayfdc/a) 

AKDENİZ PAKTLARININ FESHİNDEN SONRA 

İtalya Brüksel ve Montrö 
konferanslarına gelecek mi? 

){ransız ve ingiliz ga z-etelerinin fil<lrlcri 

l/iikreşe giclcn B. Tit iilesko 

telif hüktimetlerin vaziyet almalarına 

'kadar beklemek mecburiyetinde kala

caktır . 
B. Titlilesko. Bükre§e hareket et-

Londra, 10 (A.A.) - Milletler ce
miyetinin zecri tedbirlerin kaldırılması
na karar vermiş olması üzerine FranM
nın Akdenizdeki karşılıklı yardıma mü
teallik olan fransrz teahhüdlerinin hü
kümden düşmüş bulunduğuna karar ver
miş olduğuna dair olan haber Londra

ya geç vakit gelmiş olduğundan bu me
sele hakkında resmi fikirler elde edile· 
memişteir. 

Jngiliz harb gemileri 
Akdenizden ~ıkıyorlar 

Alman telılikesi dalıa l)üyük: olduğu için ge
ıniler şimal denizjııd e toplanacaklarmış 

Sir Samuel Hor' un Avam Kamarasında bir tavzihi: 
l m:ilterl• . H.·<le11b donmmwsmı tlc~il. ba~luı denizlertfo bulunup 1 

im sulara gönderdiği gemilel'i ni geri cekmehtedir. 

• 

.. .... , 
... :ili .. 

lngilıerenin Akdeniz filo su Ceb<'liıttank öniindP 

ı '1ndra, 10 (A.A.) - Akdenizdeki 
fazla kuvvetlerin geri çektirilmesi hak
kındaki karar hemen tatbik edilecektir. 

"Nineler" ve "Kornvald" adlı kru
vazörler bugünden İngiltereye har.e 
ket edeceklerdir. Bundan sonra aşağı
daki harb gemileri de sıra ile ingiliz 
sularına iltihak edeceklerdir: Avustu
ralya kruvazörü, Sidney, Suney, Eçits, 
Acaks ve Nev-zeland kruvazörleri ile 
dört denizaltı gemisi ve dört destroyer. 

A ı~ım lmnwrusrnda bir sual 
Londra, 10 (A.A.) - Avam Kama

rasında B. Mander'in sormuş olduğu bir 
suale cevab veren Sir Samuel Hor, İn
giliz filoı.unun Akdenizden çekilmesi· 
nin bahis mevzuu olmadığını, ancak hü
kümctin ana vatan sularından ve yaban
cı memleketlerdeki öteki istasyonlar
dan şimdilik Akdenize gönderilmiş o-

lan gemileri pek yakın oır zamanda ge
ri çekmek tasavvurunda bulunduğunu 

söylemiştir. 

B. Mander, tekrar şu suali sormuş
tur: 

"- İngiltere Hükümeti. kendisini 
tehlike}'e düşürmeğe meyilli olmadığını 
ilan etmiştir. Şu halde bu gemilerin 
Akdenizde bulunmalarının hakiki ga
yesi nedir ? ,. 

Muhafazakarlardan B. Pcter Mak 
Donald da şu suali sormuştur: 

"- İngiltere donanmasının otuz se
neden fazla bir zamandanberi Akdeniz. 
de bulunmakta olduğu bir vaka değil
midır ?,. 

Sir Samuel Hor, şu cevabı vermiş
tir : 

"- !ngiliz donanmasının daha iiç
yiiz seneden fazla bir müddet Akdcnİ7.-

( Sonu 5. inci sayfada) 

Dt!yli Telegrat diyor ki: 

"İtalyanın şimdi Montrö ve Brük· 
sele delegeler göndermesi ihtimali var· 
dır. Şimdi Akdenizdeki gerginliğin zail 
olması, Fransarun tebliğatı neticesidir.,. 

Dcyli Meyl gazetesi, bazı gemileri11 
Akdcniıdcn çekilmesi hakkında şunla· 
n yazıyor: 

''İngiltere, şim~'\i İtalyayı Avrupaya 
aid itlerde daha :ııkı bir iş biiliği yap
mağa çağırmaktadır. Hatırlardadır ki 
Sir Samuel Hor, "Deniz birinci lordlu
ğunu kabul etmek için ana vatan filosu-

( Sonu 5. inci sayfada) 

FILISTlNDE 

VAZIYET 

Yahudi göçünün 
durdurulacağı 

bildiriliyor 
Londra, 10 (A.A.) - Deyli Heral• 

gazetesinin Kudüs muhabiri, bildiriyor 
Arab reislerine, İngiltere hilkümcti

nin hususi tahkikat komitesi Filistin 
meselesi hakkındaki raporunu verince
ye kadar yahudi göçünü durdurmağa ka
rar vermiş olduğu Londradan bildiril· 
miştir. 

İyi bir kaynaktan öğrenildiğine göre 
bu komite, önümüzdeki eylül ayında 
toplanacaktır. Aynı muhabir, yukarıda 
bahsı gecen karar resmi bir şekil alır al~ 
maz arabların grevi ve tethiş hareketle
rini durduracaklarını ilave etmektedir. 

K ıdüs, 10 (A.A.) - Fevkalade ko· 
miserin karışıkhklara bir nihayet veril
mesi hakkındaki beyannamesi hiç biı 
tesir yapmam·tşır. Kudüsün iaşesi için 
korkulmaktadır. 

lfodüste şiipheli bir arabın 
üstü a.ranırlcen 
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KonRey ve asamble kararları 
Montrö, S temmuz 1936 

Milletler Cemiyeti konseyinde 
Danzig milli hükümeti - ve aynı za
manda bütün nasyonal sosyalist Al
manya - namına konuşan Greise'nin 
nutkunu, buna verilen cevablan, 
konsey kararını ve nihayet Greiser'in 
konseyden çıkarken eli burnunun 
üstünde, parmaklan açık gazetecile
ri selamlayışmı 4 temmuz tarihli a
jans haberleri arasında okumuşsu
nuzdur. 

Cenevre'de arbk hiç bir şey; dip
lomatik nezaket bile kalmadı. 

4M 

Milletler Cemiyeti - konseyinde 
Greise' nin Danzig serbest fehri me
selesini bir naeyonal 110syalist alman 
davası halinde ortaya koyduğu ~Ün, 
Mill,.tler Cemiveti asamblesi, Millet
ler Cemivetinde bir mi11etler Cemi
veti metW-1~ olA"'k mevcud olan 
İtalya - HaJ.w..s 1htilah hakkmda ilk 
karannı verfli. llh111cı tanımadı, fakat 
.tet:ri tıatJhirleri lcalc:Jmb ve N~s'ün 
italVl'"l"'n rnnlcavemet icln ist..rllii 
on milvoT1lnk hnrç yardtrnmı ~fıetti. 

Negijs dönrt;;~; zaman meml,.ke-

tinde habeş milletine bunlan da söy
liyebilir. 

:f.:f.11-

Bugün lsviçre'de, bütün motörlü 
nakil vastıalan, hükümetin benzin 
hakkrndaki yeni kararlan aleyhine 
bir protesto tatili yaptılar. Tatil bu 
gece yarmna kadar devam edecek. 
Şimdiye kadar bütün lsviçre'de tatil 
yüzünden bir tek hadise olmadı. Ta
tili geçid yerlerinde tertib komitesi
nin memurlan kontrol edivor ve so
kaklarda, mazeretleri tertib komite
si tarafından tasvib edilmiyen kim
selere ~id - doktorlar, ebeler, beytar
lar ve lsviçre'ye bugün dışarıdan gi
ren yı:ı~ncılar IY'H~tesna - bir tek o
tomobil, motosi\.l_.t ~örünmiyor .. 

:f.:f.#1-

Ro~a.,.ll'\r konf~ranıu yann tt•krar 
Montrö'de mii.,.akPr,..l--rine baAlıvor. 
Arhlc bi.,. hu İAin cabnlc hitmesini is
tivoruz. (",..n,..VTPn;n J..;rlcac caJ1Am8 

p\1nii. o lcP1dar 1'~,t; .... l .. r ""''' llPrti 
ve n ı.::ıo,ı,,.,. von1cu oldu ki Montrö'-
de bile dinlenen";vnnız. 

Neset H .. 111 .A. TAY 

CUMURIYETIN REALIZASYO NLARI 

Devlet Hava Yolları 
(Bap 1. inci sayfada) 

seyahatlerinden ne kadar memnun kaL 
dıklarmı uzun uzadıya izah etmiperdir. 

Programa göre aynı gün uat 13,30 
da fstanbulda; Yeşilköyden 3 yolcu, 
posta ve pzeteleri hamilen kalkan yol· 
cu tayyaresi yolda k&J'fılaplan fena ha· 
vaya rağmen gene 1 saat SO dakikada 
yani 17,20 de An karaya muvasalat et
mi' ve alanda birçok meraklılar tara
f mdan büyük bir heyecanla kar'f ılan
mı,tır. 

25 Mayısta ba!hyan muntazam pos
ta seferleri bugüne kadar en ufak bir 
aksama g<Sstermeksizin muvaffakıyetle 
devam etmiş, yolcu, posta ve gazete 
naklolunmakta bulunmuştur. 

İdare Ankarada işleri olupta her 
hafta sonlarını; deniz kenarında geçir
mek istiyenlerin de arzularını nazarı 

dikkate alarak muntazam posta seferle
rine ilaveten. cumartesi günleri saat 
14,30 da bir İstanbul seferi tertip et
miş ve aynı yolcuların, pazartesi sabah
ları Ankarada saat 9 da işleri başında 

bulunabilmeleri için de tarif eye Ye§il
ltöyden saat tam 7 de hareket eden bir 
tayyare seferi ilave etmi,tir. 

Havayolları İdaresi, sade uzun yol
culuk yapmak istiyenleri düşünmekle 

~atmamış, halkı alıştırmak ve nihayet 
herkese uçmak fırsatını vermek gaye
siyle Ankara ve İstanbulda. cumartesi 
günleri öğleden sonra saat 2 de bqla· 

\zmir panayırında Trakya 
pavyonu 

Edirne, 10 (A.A.) - Arsıulusal İz
mir panayırında Trakya için yapılacak 
olan daimi pavyonun planı İzmire gel
miştir. Bu günlerde inpata başlanacak
tır. Panayırda Trakyanın dört vilayeti
nin ortaya koyacağı her çeşit ürün ör -
nekleri dikkatle hazırlanıyor. Umumi 
müfettişlik ekonomi danışmanı Şükrü 

Kasaboglu bir heyetle birlikte panayır
daki frakpa pavyunu için vazife almış 
ıe bu işler için bakanlıktan talimat al
mak üzere Ankaraya gitmiştir. 

t\zılı bir hapishane kaçağı 
yakalandı 

Konya, 10 (A.A.) - Evvelce yağma 
&uçundan Konya ceza evinde mevkuf i
ken kaçmıt olan Feyzullah adlı bir a
zılı dağlardan a'81'ak fspartada köyüne 
ulaştığı gün jandarmalar tarafından tev
kif edilmiş ve Konyaya getirilirken E
girdir ceza evinden de camları kırarak 
kaçmıf88 da bu azılı kaçak, mavzerleriy
le ve yaralı olarak tutulmuş ve Konya- ı 
ya getirilmiştir. 

yıp 6 da biten ve puar günleri sabah
tan akpma kadar ıüren 'ehir tenezzüh 
uçutları tertip etmiftir. 

Halkın gerek uzun yolculuklara ve 
gerekse tehir uçuşlarına gösterdiği 

rağbet pek ziyacfe tetekkUre değer. 

İdare, gerek posta seferleri Ye ge· 
rekse ,ehir tenezzühü yapmak istiyen
ler için Ankara ve İstanbulda husust 
otobüsler itletmektedir. Bu otobüsler, 
tehirlerle meydanlar arasında munta
zam ve muayyen seferler yaparak yol
cuları ve uçuş meraklılarını sahalara 
parasız taşıyor. Tayyare meydanlarını 
ziyarete gelenler, temiz havada uçarak 
yahut uçuş seyrederek iyi vakit geçi
rirler ki, idarenin hazırlatmış olduğu 

büfeden istedikleri icecek veya yi
yeceği tedarik edebilirler. 

Evveli İzmir, sonra da diğer vila
yetlerimize ula'8cak olan hava hatları 
istasyonlarında da, aynı şekilde uçuş· 

tar yapılacak ve yolcu her yerde aynı 
intizam ite karşılaşacaktır. 

1938 yılı sonunda Havayolları İda. 
resi - büyüklerinden aldığı direktifler 
dairesinde • memleketi baştanba'8 ha
vayollariyte aarmı, bulunacak ve hattı 
komşu memleketlere bile seferler yap• 
trracaktll'. 

Sarsılmaz bir imanla hava hatları

nın terakki ve inki,afma çalf'8n idare 

de bu gayeye varacağı hakkında kad 
bir kanaat vardır. 

Lise ve orta 
mekteblerde . 

Parasız yatılıların 

imtihanları 

Lise ve orta mekteblerde parasu yatılı 

olarak okumak istiyenlerin seçme lmti-

hanlan 1 eylül salı günü başlıyacaktır. İm

tihanlara gireceklerin müracaatları 29 

ağustosa kadar kabul olunacaktır. İm

tihanlar türkçe, edebiyat, riyaziye, ta

rih cografya derslerinden tahriri olarak 

yapılacak ve imtihan sualleri imtihan 

günü açılmak üzere bakanlıktan gönde

rilecektir. 

Türkçe ve edebiyat imtihanları 1 ey

lül salı, riyaziye 2 eylül çarşamba, ta

rih-l:ografya 3 eylül perşembe günle

rinde yapılacak ve imtihanın kaç saat 

süreceği imtihan sualleri ile birlikte bil

dirilecektir. İmtihanda kazananlar ga

zetelerle ilin olunacaktır. İmtihanda ka

zanma dereceleri bir olanlardan şehid 
çocukları üstün tutulacaktır. 

ULUS 

.. 

Orta mekteb muallimliği i~in 
Sözlü imtihana gireceli. muallimler 
Orta mekteb muallimliği için yazılı 

imtihanda kazanarak 17 ağustosta An. 
karada yapılacak sözlü imtihana alın.. 
ması kararlaşan muallimler funla:-dır: 

Tarih, coğrafya imtihanında 
kazananlar: 

lSTANBUL: 
U'aküdar 30. ilk mektebinden Nedi.. 

me Hadiye, Beyoğlu 42. den Nusret, 
Galata rum ilk mektebinden Belkis, 
Zafranbolu ilk mektebinden Veli, Ko
caeli ilk tedrisat müfettişi İhsan, Ada. 
puan M. Kemalpaşa mektebinden Şe
rife, lzmit Yeni Turan mektebinden İc
lal, Geyve Akhisar mektebinden Fah
reddin ve Süreyya, Gebze merkez mek
tebinden Nevres, Gebze Aydınlı köyü 
bapnuallimi Nedim, İzmit Bahçecik baŞ
muallimi Hikmet. 

IURŞEHIR: 
Gazi mektebinden Arif ve Ali, mer. 

kez Namık Kemal mektebinden Osman, 
Mucur Cumuriyet mektebinden Meh-

med. 

ESKiŞEHiR: 
Sivrihisar Kızılbey mektebinden Ab

dullah. 

llANISA: 
Akhisar Kemal mektebinden Sala. 

haddin, Soma Altıntaı mektebinden 
Büri, Turgudlu Çepenidere mektebin.. 
den ltepcl, Akhisar Ali Şefik mekte
binden Emer, Salihli Altmordu mek. 
tebinden Fehmi. 

ÇANAKKALE: 
Eceabad Dursun köyü megtebinden 

Doğan, Gelibolu merkez Cumuıiyet 
mektebinden Refet, Erenk<Jy mektebin
den Zehra, Bayramiç merkez Millt Za
fer mektebinden Fuad, Biga Dimetoka 
mektebinden Hamdi, Biga merkez Dum
lupınar mektebinden Sabiha. Erenköy 
mektebi başmuallimi Nuri. 

ANKARA: 

Gazi Terbiye enstitüsü beden terbi. 
yesi şubesi son sınıfından 31 N. Meh
med, Ayaşın Güdül nahiyesi Keşanuz 
köyü muallimi Hüseyin, Orhaniye kö. 
yünden Rifat. 

AYDIN: 
Germencik muallimi Ferid, Söke ls

metpaşa mektebinden Sabri. 

BALIKESlR: 

Merkez 6 eylul mektebinden Nezihe, 
ve İffet, merkez İstiklal mektebinden 
Naciye, merkez Ali Şuuri mektebinden 
Şazimend ve Hayriye, merkez Gazi 
mektebinden Nahide ve Fahriye, Ayva
lık Gazi mekteWnden Enver, Bandırma 
'2. inci mektebden Nizameddin. 

NIGDE: 

Bor Aamaköyü muallimi tıımail, Sa. 
karya muallimi Safa. 

ZONGULDAK: 
Merkez Kozlu mektebinden FirdeV11, 

Ereğli Süleymanbe~ler mektebinden 
Salih. 

ELAZlZ: 
3. üncü mektebden Hakkı. 

AFYON KARAHlSAR: 
Sandıklı İlhan mektebinden Mustafa, 

Gedik Ahmedpaşa mektebinden Nec. 
mi ye. 

KAYSER}: 
Cumuriyet mektebinden Zinnur. 

ANTALYA: 
Akseki Ekseren Mustafa, Kurkudeli 

Zivint mektebi başmuallimi Hakkı, mer
kez Sakarya mektebinden Salih. Elmalı 
merkez mektebinden Rifat. 

DIY ARBEKlR: 
Merkez İsmetpaşa mektebinden Ah

med Bilgi, Silvan mektebinden İzzet. 

URFA: 
Birecik Mir'at mektebinden İbrahim, 

Fevzipaşa mektebinden Ahmed. 

MARAŞ: 

Merkez İnönü mektebinden Mehmed, 
Kurtuluş mektebinden Nureddin ve 
Nadir, Andırın Gedikahmedli köyün.. 
den Ali, Yusufhacı köy muallimi Meh
med, Sakarya mektebinden Remzi. 

BiLECiK: 
Bozüyük Pazarcık Ahmedler mekte

binden Hasan. 

BURDUR: 
istiklal mektebinden Salih. 

lZMlR: 
lsmetpaşa mektebinden Münire, Cu. 

muriyet mektebinden Ayşe, Kuşadası 
Şirince mektebinden 1uet, Türkbirliği 
mektebinden İba'ara. 

KÜTAHYA: 
Simav orta me\cteb mwJlim vekili ~u

reddin. 

VAN: 
2. inci mekteb muallimlerinden Meh

med. 

KIRKLARELi: 
Burgaz Çiftlikköyü başmuaJlimi Mus

tafa, Karışan köyü muallimi Şehriban, 
Dolhan muallimi Hüsameddin, merkez 
mektebinden Dürdane, Babaeaki: Al. 
pullu muallimi Nuri. 

MARDiN: 

Savur muallimi Temel, Nusaybin mek. 
tebinden Zeki. 

/ÇEL: 
Mersin Çankaya mektebinden Sami, 

Mut Çömlekköy mektebinden Naci. 

SiNOP: 

Boyabad İnönü mektebinden İsmail. 

BOLU: 
Düzce Namık Kemal mektebinden 

Hilmi, Beypazarı iç 1. inci mektebin
den Niyazi, İç 2. inci mektebinden 
Mehmed. 

GEREDE. 
Misakı Milli mektebinden Abdur. 

rahman. 

ANTEP: 

Kilis: Cumuriyet mektebinden Meh.. 
med, Gazi M. Kemal mektebinden Şe. 
fik. 

MUGLA: 
Marmaris mektebinden Mehmed. 

TEKIRDAG: -Hayrabolu Yakub Emir muallimi A-
dem. 

SiVAS: 

Zara Devekse muallimi Mehmcd. 

GiRESUN: 
Merkez Necatibey muallimi Dursun. 

AÖRI: 
Merkez muallimi Nuri 

EDiRNE: 
Hacıilbcy mektebinden Afife ve 

Enver, Dumlupınar mektebinden Bekir. 
Yusufhoca muallimi Salih, İDıuıJa İb
riktepe muallimi Şevket. 

DENlZLI: 
Çal kültür memuru Turhan, Katio· 

çelebi mektebinden Nazil. 
t 

BURSA: 

Yenişehir fsmetpaşa mektebinden 
Nobar, İnegöl Kaşıkçı muallimi Cemal, 

Emir buhari mektebinden Fazilet, M. 
Kemalpaşa merkez mektebinden İffet 
ve Ruhat, Cumuriyet mektebinden Şük
ran, 23 Temmuz mektebinden Nihad. 

lSPARTA: 
Karağaç İnönü mektebinden Zühtü, 

Ata bey merkez mektebinden İbrahim. 

il 1 t:MMU"L 1936 C fESI 

Kızılay haf tası 
bugün baş1ıyor 
Şehrimizde Kızılay haftası bugün· 

den itibaren başlamaktadır. Bugün sa
at 16 da Kızılay üyeleri, merkez heyeti 
azalariyle beraber Atatürk heykeline 
bir çelenk koyacaklardır. 

Hafta içinde radyoda 4 konferans 
verilecek, şehrin en işlek bir yerine ku
rulacak bir çadır içinde tablolar teşhir 
edilecek ve halk Kızılaya üye yazılma
ğa davet olunacaktır. 

Bugün akşam üstü Şehir bahçesin· 
de eğlenceler tertib edilecektir. 

Eczanelerle şehrimizin büyük ma
ğazaları vitrinlerini Kızılay bayrakla
riyle süslemişlerdir ve aza kayıd ajan
lığını ifa etmektedirler. 

Haftanın son günü olan 18 temmuz 
cumartesi aktamı Orman çiftliği Bira 
parkında büyük bir gardenparti verile
cektir. 14 de başhyacak olan garden
parti sabaha kadar devam edecektir . 
Hazırlanan büyük piyango, yurdda!t

lara talilerini denemek fırsatını ve bu 
hayır kurumuna yardım imkanını ver
miş olacaktır. 

Kızılay kurumu bütün kayıdlı üye
lerine müracaat ederek, her üyenin, ku
ruma aza olabilecek bet kişinin adını 
bildirmesini rica etmi,tir. Kurum isim· 
leri bildirilen zatlara ayrıca müracaat 
ederek üye kaydolunmalarını rica ede· 
cektir. Böylelikle Ankarada üye sayı
sının 10.000 i bulacağı tahmin olun• 
maktadır. 

Edirne ilk okulluları 
kampa çıktılar 

Edime, 10 (A.A.) -600 kadr za• 
yıf v.e yorğun ilk okul köy çocuktan iki 
ay dinlenmek üzere dört vilayetin seç· 
tiği su ve havası en iyi köplerde kam· 
pa çıkarılmıtlardır. 

Edirne k6y10 çocukları Ka~._ 

toplanıyor. Bunların yı:me içme mas• 
rafları köylerden ve umumi meclislerin 
büdcelerine koyduğu yardım parasın· 

dandır. Her obanın fahri bir doktoru, 
iki öğretmeni ve bir iki bakıcı ile bir 
gramofonu vardır. Çocuklar iyi yiyeceW 
ve gülüp oynayacaklardll'. Onbe' gün· 
de bir tartılacaklardır. Kamplar aık ıılC 
teftiş göreceklerdir. 

İnanlı ayğır ve inek 
deposu büyütülüyor 
Edirne, 10 (A.A.) - Tarım Bakan• 

lığının inanlı ayğır ve inek deposu kad· 

rotan bir misli artB"ılmıf ve yüz bin ti· 

ra hesablanan projeleri gelmiştir. Ya· 
kında eksiltme komisyonuna verilecek 
ve inpata batlanacaktır, 

DlL KÖŞESİ 

Bir latanbul 6taeteainden ''culli,,. 
haberleri,, aütununda buldıuğamua 

bir cümle: 

"Polis dün müddeiumumiliğe Yu
goslavya tabaaundan Cice Vislav ad• 
lı birisini vermiftir: 

Bu cütnleyi p,iince ''poli.,, keli• 
meainden aonra oirpl konmak lazım 
gelirlren neden lronulmadığını •ora• 
cağız, •anmıpınıuır. Buna lüzum 
oardı; fakat bir çok arkadaflarırt 

noktalama İ§aretlerini kullanmamak 
lausu~undaki azimleri o kadar kati ki 
bOf yere kalemimizi yormayalım, di
ye bu ihtardan oa:z geçiyoruz. 

Bu cümlede dokunacağımız nok· 
ta, cümle içindeki kelimelerin alt üst 
edilmif olmasıdır. Cümle, 

"Polia dün, Yugoslavya tabaasın• 

dan Cice Vulav adlı birisini müddei· 
umumiliğe vermiftir .,, 

Olacaktı; olmamıf. Çünkü acele 
denilen illet, bir türlü yakamızı bı· 

rakmıyor. 

akara Birası Neşe ve Sıhhat verır. 
•• 
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(Başı 1. inci sayfada) 

Fransanın ve !ngilterenin Boğazlar 
lcoınisyonu meselesinde takındıkları 
tnüı;terek tavır, umumi anlaşma için bir 
engel teşlcil eylemiyecektir. Frıınsa v.e 
İngiltere, tayyarelerin boğazlar üzer~n
den uçuşu meselesinde de müşterek bır 
hattı hareket ittihaz etmişlerdir. Dele· 
gasyonlar türk delegelerinden bu hu· 
susta ctaha kafi teminat almamışlı1rdır. 
Fakat, delegasyonlar, bir uzlaşmaya 
varmak içi 1 ırayret sarfında devam ed~
ceklerdır. Nihavet. fransız delegelerı. 

. k baska taraf· gerek yak•n "arkta geı e . . . a 
Iarda ı;ulhı..n idamesini temın ıçın y -
Pılmış mrnt"ka ·i paktl-rl birb~r:crine 
bağlı cievktlerin irtibat serbestısı h,k. 

kındıki intrifü: voriicü Uzerinde B. 
Stan le} in ver<li. i teminatı ho,.nurlluk_
la kavrletmi terdir. Fran .ız dele,,.elcrı. 

k • 1 cıma· Biivük Britanvanm mınta avı an. . 
lardan b h ('nen 23 üncü matide unrın
de bir u 1ııcm3ya varmavı arzu etmek
te olduC:'U kanaatindedirler. 

1 

. . . Hareketinden önce Romanya 
etmıştır. . b 

. 1 . bakanı gazetecılere şu eya
dış ış erı 

natta bulunmuştur: 
.. _ Konferansa aid sebeblerden do-

l Bu"kreş'e gidiyorum. Şimdiye kadar 
ııyı . b'ld' 

t . leri hükilmetıme ı ıre-
a!ınan ne ıce 
ceğim ... 

Roğuzlnr nwselt>si ı•e Kat!meı-i
ni'nin l>ir mnkalesı 

Atina. 10 (A.A.) - Anadolu ajan· 

hllsusi muhabiri bildiriyor: 
sının 

Katimerini gazetesi Yunanistan ka-
moyuna terciunan olarak yazdığı maka· 

lede czciimle diyor ki: 

''Bütün güçlüklere rağmen bogazla
rın tahkimi neticelenecektir. Boğazlar 
tahkim edilmezse Akdeniz anlaş~as.mın 

'k kıvmeti olmıyacaktır. Turkıye-
pratı . 
nin teklifleri Akdenizdc umumi emnı-
yetin gerçekleşmesine fırsat vermiştir. 

Boğa .. lar meselesinin hallinden sonra 
italyalı veya İtalyasız anlaşma gerçek· 

Ieşecektir. Şüphe etmemelidir ki ~~d~
niı anlasması ancak boğa:ı:lar ışının 
hallinden sonra temin edilebilir. Ve b~ 

zik meselcsı sayede Avnıpanın en n3 

halledilmiş olur. 

R Titiilı·~1m Riihreşe ,:itti 

Montrö, ıo ( A A.) - B. Titülcsko 
<Hin nkşam saat 18 de Bükreş'e hareket 

Bul kan devletlerin in Akd~niz anlaş
ınalarıııı idame ettireceklerı1 . ~~k~1!,~~~~d 

. ları ne olursa o sun 
Londra. 10 (A.A.) - Havas a1a.nsı 1 d anla" - Akd . karşılık ı yar rrrı .,· 

nın diplomatik muhabirinin sandıgına hallen ' dea:: ettireceklerdir. 
k B . a n ına arını ı 

göre, Fransanın ve Büyü rı~ny nı 

Fransayı .. 

Akdeniz anlaşmaları hakkındakı karar· 

Akdc>niz anlaşmalarını. /eshe 
sellebler ııelerdır ~ sevl\:edeıı 

• k di kaygıiarını bıldinni~ 
Ya Parıse en . . . 

• b görüşünü izah ıle kendısı· ve Fransa, u . 
. t' Fransız hükümetı. ne cevab vermış ı. 

bu tesebbüsündP.n ve Fransa· 
Romanın , . . ·-

d. ~. evabı Londraya bıldırmı~
nın ver ıgı c 

Havas'ın diğer taraftan tebarüz et· 
. d'. 'ne go' re digcr Akdeniz devletle-

Paris, 10 ( A.A.) - Hav~s ajansının, 
frant.ız lıükümetinin. Akdenız anlaşma· 
hırını hükümsüz saydığına dair o~an ka
ran hakkında bil<lir<ligine göre, transız
ların delilleri, İtalyanın. Loka~no d~v-
letleri toplantısına iştirak ede~ılme~ı ve ti. 
Avruba ahenginde yerini alabılmesıylc 

:l) 1 E 8 n 17 haziranda B. E· 
den Av:>~ Kamıırasında. zecri tedbirle 
rh kaldırılmasının Akdeniz anla~mala 
tın 'l lıu'·ünısliılübri.inii intaç etmıyece· 

l(ni tasrih erle<libi zaman dahi Fransa 
LonJra1 il kendi tezini lııldirmiş ve ~ec· 
ri te lbıı leı ın nihayet bulması keyfıye: 
tinin bu t dbirlerin işlenmesini garantı 
için im, alanmış olan anlaşmaların tabii 
olarak tcrkıni gerektirdiğini tebliğ eyle
nıişti. Bu ha fta b:!şlangıcında ise, hal 

tır ıgı • .. ı·· " 
• b Akdeniz anlaşmalarının şumu unu 

rı, u d' 
müstakil bir surette tefsir edecekler ır. 

J(ıral l~llral'll Zl'Cl 'i tedbirleri 
kal<lınm lmrurncımt•yi imzaladı 

Londra, 10 ( A.A.) - Kıra!, İtalya-
a karş ıalm:ın zecri tedbirleriı.ı ~aldml-

y 1 kkırııi:ılri kararnameyı ıroza1a· 
ma::.ı rn 
mıştır. 

· rlaıneııtolar hir fiğ·i 
konfc raıısıııın kararları 

Bııcl:ıpe:tte, ı O (A.A.) - Parlamen· 
talar uirJiğı konferansı, İtalya senat~S~ 
azasınc.ıan .8. Mikelis·in raporunu es.as 
tutarak, kollektif göç hakkında .. şagı

daki kararları almıştır: 

1. - Konferansa. milli gruplarr. bu
gün göc işlerine engel olmakta olan k~
Yıdların. bir an önce kaldırılması ve bır 

. . k b' memle-tnemleket işçilerının baş a ır . .. 
kette yerleşebilmelerı için kolle~tıf g~~
te bulunabilmeleri imkanının verılmesı ı-

. - bb" te Çin hükümetleri nezdınde teşe us 

bulunmaya çağırır. 
2. - Konferans, milletlerarası orga· 

nizas 1 - ve bilhassa milletlerarası yon arın b .. "k 
iş bürosunun - bu meseleyi çok uyu 

• 1 · e en bir dikkatle gözden geçırme en v . 
kısa bir müddet içinde mitletlerarası hır 

d'l Bu kon· konferans toplamalarını 1 er. . 
f · etJ.ilmiş bır eransın vazifesi organıze 

1.•. b'lhas"a henüz lüzu· öç serbest ıgı ve ı ~ .. 
!u derecede çalışılmamış ola~ ~ol~el.e
. . k" d'lmesi mesrı .. ı .. .-.nın ıstı!· 

rın ıs an e ı • ;· 
ettı'kleri siyasal, hukukı, ekonom 

zam 4 b' 
. 1 ve sosyal me:.eldcri umumı ır 
fınansa ı t 

·1e halletmek olacaktır. Dev e • 
anlaşma ı .. · 

d lete aktedilmiş olan hususı ıttı· 
ten ev l 

da •1apılacak olan bu an aşma· 
fakların J • d -

··ıı1em olmaları temennıye eger. 
dan mu l'k b' 8 reye karşı 45 rey ı ır 

Bu karar. . · · rika . ·ı tasvib edılmıştır. Ame 
ekserıyet ı e . d' 

• 1 he rey vermışler ır. 
d legelerı a ey k 

e · 'n bu kararın ya ın 
Mısır delege"ını , . 

·1 dilmemesi hususundakı ta-
, ka teşmı e 

r.ar . . •t lyan delegasyonunun tf'k· 
dil pro1esı ı a . . . 
lifi üzerine rcddedılm•ştır. 

A dolu ajansının notu: 
na . . ._ t 

. b konferamıa ıştıraH e -
Türkıye u 

memişti. 

= • • 
Milletlerarası su Ilı ıçın 
. büyük tezahür yapılacak 

Yarrn Verdönde 
1 dan da delegasyon ar ge· 

12 ve 13 tem-
Paris, 10 ( A.A.) - da 

ıtnuzda Vcrdön'de. milletler arasın. 
· .. rülmemış 

'ulh irin c.imdiye kadar eşı go • 
:ı- :ır .. k .. met bu ı· 

tezahürler yapılacaktır. Hu u 
Bu te· 

fje ilç milyon frank ayırmıştır. 
.. . 'kd da fransız sa· ~ahurlere mühım mı ar . ·ı·· 

b , k 400 ıngı ıı, 
ık nıuhariplerinden baş a, . 

ırnan ı~-
'400 belçikalı 400 italyan, 800 a A 

' 'k dan • \irak edecek ve ayrıca Amerı a ' 
. d p 0 Jonya· \'usturyadan Yunanı&taıı an, 

' Sov• 
(}an Portekizden Romanyadan, 

' ' kyadan 
~ • Birliğinden. Çekoslova 

e Yugoslavya ... 
v . bin kadar ziyaretçı ıçın 
lecektir. Yırmı 

aktadır. ıo doktorlu 15 
tertibat atının . 

kurulmu~tur. Nızam, 
· dat istasyonu 
ım f k tası 50 jandarma ve 100 
10 muha ız ı • 

'kletli asker tarafından 
atlı ve motosı . 

ktır Geceleyın Duomon 
temin olunaca . 

1 l'Rk ihtifalde bu en 
mezarlığında yapı . 

" l"su" mezarlığı 40 bın mum 
U ··k harp o u 

b yu . ktörlerle aydınlatıla-
kuvv~tinde proJC 

caktır. 

ULU~ 

Çiçf:rinin e~naz<~ 

alayı 

8. Çiçf'rİr. 

Moskova, 10 (A.A.) - Diin <.;içeri

nin cenaze alayı yapılmıştır. Naşın 

yakılma töreninden önce dış işleri ko
miserliği konferans salonunda büyük 
bir yas mıtingi yapılmış ve bütün kor 

diplomatik bu mitinge iştirak etmiştir. 
Sovyet Rusya halk komiserleri konse
yi, Moskovadaki elçilikler ve bir çok 
kurumlar tabut üzerine çelenkler koy
muşlardı. Dış işleri komiserliği içerden 
ve dı.,.ardan bir çok taziyet telgrafları 

almıştır. 

HABERLE 
Fransanın mali 

B. Vcnsan Oriol, son 
radyo ile neşredileıı 

vaziyeti 
vaziyet hakliında 
bir ııutuk verdi 

Paris, 10 (A. A.) - B. Vensan O. 
riol, mali vaziyet hakkında dün memle
kete hitab ederek ve telsizle neşrolunan 
bir nutuk söylemiş ve demiştir ki: 
"- Hükümet, milleti kendi nefsıne 

olan güvenine yeniden sahih olmağa ça. 
gırmış ve o, bu daveti dinlemiştir • 

Mali vaziyetin açıkça izahı, ani bir u. 
yanıklık husule getirmiştir. Millet, ken. 
di selametinin gene kendisinde ve ken
disinin hareketine bağlı olduğunu ldr.ık 
etmiştir. 

Kambiyolar, ucuzlamış ve Fransa 
bnnkası, hükümetin daveti üzerine, ge. 
çen mayısta yüzde altı olan iskonto fi. 
atını yiızde üçe indircbilmiştir. Bu ha
diselerin aksülamelleri, memlekette 
kendiliğinden vukua gelen bir kalkın
ma suretinde tecelli etmiş ve bu kalkın. 
ma esham borsasında tesirini göster
miştir." 

Yeni hazine bonoları ihracından bah. 
seden B. Vcnsan Oriol, bu bonoların 
en zengin tasarruf sahihlerinin olduğu 
gibi en naçiz tasarruf sahihlerinin de 
iştirak etmeleri lazım geldiğini söyle
miştir. 

B. Vensan Oriol, sözüne devamla ye. 
ni hazine bonoları ihracının gösterdiği 
muvaffakıyetin devlet eshamı fiatları. 
nm yükselmesini, kambiyoların salah 
bulmasını, para kirasının ucuzlamasını 
intaç etmi · ve bunun üzerine ticaret, 
endüstri ve tarım alemlerinde maliyet 
fiatının bir mikdar ucuzlamış olduğu. 
nu söylemiştir. 

Finarıs bakam B. Vensarı Oriol 

B. Oriol, bu agır vazifeyi ifa ederken 
kendisine yardım edecek olanlara sim

diden teşekkür etmiş ve Fransaya yar. 
dım etmek, sulha hizmet etmek demek 
olduğunu beyan etmiştir. 

Bakan sôzlerini şu suretle bitirmiş. 
tir: 

"- Dünya karşısında manevi kuvve. 

tiınizi gösterirken öteki milletlerden e

konomik kargaplığa bir nihayet verme 

terini, yeni bir nizam kunılmasınx ve 

milletleri harab eden ve onları birbir. 

leri üzerine saldırtan ekonomik ve malt 

mücadelelerle gümrük mücadelelerini 

artık durdurmalarını istiyebiliriz.'' 

"- 15 hazirana kadar dışarıya güııde 
200 milyon altın çıkıyordu. 15 gün i~in
dc bu çıkış hareketi durdurulmuş ve 
1500 milyon altın yeniden memlekete 
dönmüştür." 

=============================================== :============= 
Fransız sol delegasyonlannrn toplantrsrnda flal~ş ~~leleri 

Cibuti trenini soymak 
istediler 

Saleııgro, senatoda ırrevler hakkıı da . . . --· 
gu·LŞtıg1 teyicl taalılıii d~eri • ett1 . 

Paııs. 10 (A.A.) - Sol cenahlılar 

delegasyonunun yapmış olduğu bir top
lantıda B. Salen&ro, saiı günü senato
da asayişi temin etmek ve heef fabri
kaların işgaline bir nihayet vermek i
çin girişmiş olduğu teahhüdleri yerine 
getireceğini söylemiştir. 

M. Salengro. bundın böyle her an
lasmazlıkta biribiri ar<lısıra hakem u-

1 sullerine başvurulacağını söylemiştir. 
Sendikaların faal azası tarafından ya
pılacak uzlastırma teşebbüsleri. pat
ron ve isçi tarafındın seçilen dele~e
lerle parlamento azalarının teşebbüsle
ri ve bundan sonra gerekirse polisin c!e 
yardımı ile hükiimet kuvvetlerinin mü

dahnleleri. 
1c İfler bakanı. hiikiimetin gerekir. 

se polis ve jandıırma kuvvetl('rine de 
basvurncağınr, yalnız bu kuvvetlerin si
lah hıllanmnmaları için talimat vere
ceğini ilave etmiştir. 

Sol rı•n"'·'·f,,,,. ı.:,,. 1'6'\'nıırı 11111t> 

m•şredi~·orlur 
Paris. 10 (A.A.) - B. Salcngro'nun 

vermiş olduğu izahlardan sonra sol ce
nahlrlardan bir delep;asyon. biıtün 

memlekete hitaben bir beyanname neş· 
retmeğe karar vermiştir. Bu beyanna
me. bugün kaleme alınacaktır. 

n. ·"''''f'11!fr() o•rerin /,;,.,,,,,,;.J; ı·i

ltİ,Yf>tlni11 t•rıf'lı•rini lwlml ''"''"''!.· 
Paris. 10 ( A.A.) - B. Sııln~ro. gre

vin henüz sonıı ermemis olduğu depart

manlar valilerini kabul edec~ktir. Ba
kl'n ,sair günü senatoda yaptığı beyanat 
- ki parlamento sosvalist grevi ile sol 
cenahlılar delegasyonu tarafından tas
vib edilmi.;tir • mucibince valilere tali
uat verecektir. 

Şurası kayda değer ki kuvvete baş
vurmamak için bütün uzlaştırma teşeb
büslerinin suya düşmemesi lazımdır. 

Grevcilerin sayuı 
Paris, 10 (A.A.) - Bütün Fransada 

grevcilerin mikdarı, 75.599 u bulmak· 
tadır. 

iç işler Bakam B. Salengro 

] Çinde dahili harb bertaraf 
· ediliyor mu? 

Buradaki Çin elçiliğine gelen bir tel
grafa göre, cenubi çin kuvvetlerine 
mensub bir çok kumandanlar tayyare 
ile Nankine gelerek çin hükümetine il. 
tihak eylemişlerdir. 

Cenub orduları şeflerinden General 
Yu Han Mo'n da Nankine gelmiş bu
lunmaktadır. 

General Yu Ban Mo'nun kurmay rei
si ile Han Hun Kanton hükümetine 
gönderdiği bir telgrafla cenub kuvvvet-

lerinin Nan kin kuvvetlerine karşı te. 
şebbiis edecekleri her hangi bir taarruz 
hareketinin doğu.acağı fena neticelere 
dikkati çekmiştir. 

Umumi kanaat, cenub kuvvetleri ku. 
mandanlarının bir kısmının Nankin hü. 
kümetine karşı göstermiş oldukları bu 
mutavaat hareketinin Çinde yeni bir 
dahili muharebeyi bertaraf etmiş oldu
ğu merkezinddir. (A. A.) 

Nankin, 10 (A. A.) - Kuomintang 
partisi icra komiesti ikinci umumi he. 
yeti toplanmıştır. 

Bütün hatibler milli birliğin temini 
lehinde söz söylemişlerdir. Kongre üç 
gün devam edecektir. Poli11. bütiin ih
tiyat ~edbirlerini almıştır 

Roma, 10 ( A.A.) - Resmi bir tef>. 
!iğ, habeş çetelerinin yiyecek ve içecek 
yüklü iki treni yağma etmek maksadi
Ie bu ayın altısında Adisababa ile Ci
buti arasındaki demiryolunu ve telgraf 

ve telefon tellerini kesmiş olduklarını 
bildirmektedir. Laşaddas garnizonu 
müfrezeleri hemen i~.e karışarak bütün 
gece devam eden bir muharebe yapmış
lar ve habeşleri ağır zayiata u~nıtmıs· 
lardır. 

telwm Pİ lıiidisesi ııc 
italyaıı mahfilleri 

Roma, 10 ( A.A.) - Salahiyetli mah
filler, Habeşistanın vaziyeti hakkında 
telaş uyandırıcı haberlerin neşredilme· 
sinin İtalya aleyhine çevrilmiş bir ma
nevra olduğunu söylemektcdirkr. 

Bu mahfiller, öte taraftan. Lekempı 
tccaviizünde ölenler mikdarının resmi 
tebliğde zikrolunan miktarı vani clördii 
geçmemekte olduğunu ilave. ~t,,,ekte 
dirler. 

Brezilya ordu~unda 
l~!ıenıiyetli bir konıiirıisı 

şebel.·~si 1.-cşfolmu:U 
Rio- de- Janeiro, 10 (A.A.) - Rio

de-Janeiıo yakınında bulunan bir piya
de garnizonunda çok ehemiyetli bir ko
miinist kurumu meydana çıkarılmıstır. 
Polis, içlerinde bazı küçük subaylar 
bulunan 18 asker yakalamıştır. Komü
nistler, geçen ikinci teşrinde bir ihti
lal hareketini bastırmış olan bir subayı 
öldiirerek harekete geçmeye hazırlan
makta idiler. Yapılan tahkikattan anla
şıldığına göre, komünist tahrikciler 
Sao Polo garnizonu ve bazı cenub se: 
hirleri ile temasta bulunmuşlardır. Rio
de-Janeiro polisi, şimdi hapishanede 
bulunan eski komünist vali Pedro Er
nesto'nun eski sekreterini yakalamıştır, 

Fransa olimpiyadlcırt1 girecek 
Paris, 10 ( A.A.) - Parlamento, Ber 

lin olimpiyadlarına iştirak edebilmesi 
maksadiylc fransız olimpiyad komite
sine bir milyon frank yardımda bulu
nulmasını iki reye karşı 528 rev\e ka· 
bul ,.tmiştir 
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zilerinin maksadı Danzig meclisi ve se• 
natosunda ekseriyeti ele almak ana ka• 
nunu değiştirmek ve neticede Almanya 
ile birleşmekti. 

Karısan ve yolunu aı·ayan Avrupa 

letler Cemiyetinin murakabesi altına 

verilerek idaresi için milli bir asamble 
ve bir senato tesis edildi ve oraya ken
disi aslan İrlandalı olan B. Sir Lester, 
Milletler Cemiyeti yüksek komiseri o
larak gönderildi. Danzig ana yasası, 

meclisin üçte iki ekseriyeti ve Millet· 
ler Cemiyetinin tasdiki ile vücuda ge
tirilen Danzig'in dış siyasetini yürüte· 
cek olan Lehistan, 1920 senesinde Dan· 
zig ile Milletler Cemiyetinin garantisi 
altında bir pakt imzaladı. Bu pakta gö· 
re Danzig, Milletler Cemiyetinin mü
saadesi olmaksızın, ne askeri, ne de 
bahri bir üs halinde kullamlamıyacak, 
içinde asayişin teminine eğer maha111 
polis kuvvetleri kafi gelmiyecek olur· 
sa o zaman Lehistan, kuvvet göndere
cekti. Herhangi bir beklenmiyen hadi
se zuhurunda Milletler Cemiyeti yük
sek komiserinin doğrudan doğruya as
keri yardım için Lehistana müracaata 
hakkı olacaktı. 

1934 senesinde Hitler'le Pilsudski a• 
rasında yapılan saldırmazlık paktı va
ziyeti gevşetmiş, fakat gene nazi pro .. 
pagandası yatı~amıştı. 

Geçen sene yapılan seçimde nazilet 
ekseriyeti kaybetmişlerdi; halkm na .. 
zilere karşr olan güvensizliği artıyor

du. 

~ 

Milletler Cemiyetinin son kararları
nı tahlil eden ]ül Zavervayn, Pari Su· 
var gazetesine Cen~vrc'den yazıyor: 

Dışurda olanlar 
Gemiciler gibi yapalım ve 1936 yılı 

temmuz ayının bu öğle sıcağında Avru· 
pa havasına bakalım. 

Roma'da, nazırlar 'meclisi Viminal'· 
de toplanıyor. Eğer bir fransız veya 

bir ingiliz diplomatına Musolini'nin ne 
dütUndüğUnU soracak olursanız, size 
şu cevabı verirler: 

''Ani bir tehlike yok. İtalya Habe
şistanı hazmetmeğe mecburdur. Onun 
için karışık ıergUzeştlere atılacak za· 
man değildir. O Avrupada uyuşmak is
tiyor. Montröye, sonra da Brüksel'e 
gelecektir." 

Bu sözleri kabul edelim ve esasen 
1talyanrn Avrupa işlerine dönüşü de 
arzu edilmektedir. Fakat unııtmıyahm 
ki dönecek olan İtalya bir müddet Av· 

rupa siyaset işlerinden uzak kalmış o
lan İtalya değildir. O bu arada bir im
paratorluk zaptetmiş ve elli devleti 
mağHib etmiştir. Hem de başta İngilte· 
re olmak üzere .. 

Onu, İngiltere ve Fransa hariciyele· 
rinin hazırladıkları işi körükörüne ka
bul edecek sanmak tehlikeli bir hayal o
lur. İtalya, Avrupa muvazenesi içinde 
esaıılı bir canil olduğuna kanidir. Şark 
ile garb araııındaki coğrafi vaziyetine 
dayanarak, Fransa ve İngiltereyi mer· 
kez ve cenubu tarkf Avrupası milletle
rine bağlıyan yotıarı elinde tutmakta· 

dır. O, Berlinle doğrudan doğruya an
laşmak zamirinin tehdidi altında sesini 
yükselterek konuşacaktır. Lokarno, 
Ren llzerlnde Fransaya verdiği temina
tı Brenner U~erinde ftalyaya da vere· 
cektir. 

Hitlere gelince, İngiltere onun va· 
ziyetinin uygun olduğunu aöyliyor. 
Führer, ya bir nota ve yahut bir nutuk
la Lokarnocularla beraber çalrşmağa 

hazır olduğunu bildirecektir. Esasen o 

herhangi bir garb kombinezonunu, is· 
ter şarkta ve ister garbta olsun statüko 

muhafızı devletlerin aralarında anlaş
mak gayesiyle yapacakları bir Awupa 
top1ntısına tercih eder. O, yeniden ku· 
rulacak bir lokarnoyu bir Avrupa ko
misyonunun içtimaa çağrılmasından 

daha ziyade ister. 

Briikselde 
Ayın 16 sına doğru Brükselde top

lanacak olan Lokarnocular, eğer daha 
evelden yapılmamı,sa, Almanyayı da· 

vet edecekler ve ite koyulacaklardır. 

Fakat İtalya için olduğu gibi Almanya 
için de, büyük diplomatik muvaffakı

yetinden sonra, ele avuca kolayca gire
bileceğini ve bizim çerçevemize dahil 
olacağını sanmakla ağır bir hataya dü
şülmüş olur. Almanya Briiksele Führe-

1rin görü~lerini ve iradesini getirecek-
tir. 

Avust.urya tehlikesi 
Bu arada Avusturya, Almanya ile 

İtalya arasında bir barı§ noktası ola
bilecek mi ~e B. Şuşnig, Musolininin 
tasvibi ile kabinesine birkaç nazi soka
rak bu köprüyü kurabilecek mi? Tehli
kenin hakikaten büyüklüğü böyle ha· 

reket etmesini amirdir. Çünkü Ar idük 
Öjen ve Arşidük Otto, Zlirihle Bal a
rasında Viyana'dan gelen taraftarları 

ile sürat kazanmak istiyen ve teHifisi 
kabilsiz bir vaziyetle karşılaşmak istt' 
miven kimseler gibi endişe verici top
lantılar yapmaktadrrlar. 

Diğer taraftan frnnsrzca Lö Tan ga

zetesi, Havas ajansınrn Berlin'den al
dığı şu haberi veriyor: 

İngiliz sualleri yüzünden alman ida· 
ri mahfillerinde hasıl olan hiddet zail 
olmaktan uzaktır. Ve dünkü cuma gü-

nü Führer"in Vevmar şatosunda sövle
diği sözler hu suallerin alrn."tn sercf e 
haysiyetine darhe indirildiğini işaret 

eder mahiyettedir. 

Son haftalar icinne inailiz politikasın
da aöriilen de~·c:;kHI{ A 1m;ınvacla derin 
tesirler vapmıstır. f vi haber alan al- ı 
man muhabirlerindf'n hlti nlan 'R. Kıırt 
von Stutterhayn. TJond ra'dan Berliner 

Tageblat gazetesine bir edişe ve tehli
ke sesi yükseltmektedir: 

''İngiltereden soğuk bir hava geli
yor, diye yazıyor, hükümet içi ve hü· 
kümet dı~ nüfuzlu mahfiller Alman
yayı müstakbel düşman olarak lngilte· 
re baİkına alıştırma vazifesini Uzerle
rine almışlardır. Bu propaganda, Av
rupanm herhangi bir tarafında Alınan
yanın da bulunacağı bir harbta İngil-

tereyi Almanya aleyhine müdahaleye 

hazırlamaktadır. İngiltere, yalnız ken· 
di menfaati için harb etmekle kalmıya
caktır. Avrupanın herhangi noktasın· 

da olursa olsun harb edecek alman as
kerlerinin karşılarında İngiliz ordula
rının bulunması lbımdır. Filhakika 
İngilterenin menfaati Almanyamn her
hangi bir harb zaferi temin etmesine 
mani olmaktır. Cünkü böyle bir zafer 
neticesi ~ok kuvvetlenecek olan Al· 
manya arzularını İngiltereye dikte e
debilecektir." 

Resmi mahfiller milletlerarası vazi· 
yeti bu kadar acık olarak ifade etmİ· 

yorhır. Bununla ber<1ber gerek Montrö 
ve rrerekse Cenevrede devletlerin v<1ı:i
yetlerinin. Almanvanm sulh hakkındaki 
dii. .. Hnrlrorinin ztc1dı hir istikamete doğ
ru tehelliir ettiğini söyliyorJar. 

DANZİG MESELESİ 
Gerginliğin llaş1anbrıcı ve sonrası 

S temmuz 936 tarihli Sıınday Time!J 
gazetesinde Wickham Steed imza!liyle 
yazılıyor: 

Danzig meselesi gene ortaya çıktr 

ve bu mesele hiç de basit değildir. Dan
zig, Lehistanın denize varaca~ı biricik 
mahreçtir ve 1924 Paris konferansında 
Dr. Harold Temperley'in dediği gibi 
"Lehliler için buraya ııahib olmak ııade 
ekonomik bir ihtiyaç değil, bir hayat 
memat meselesidir." 

Nasıl oldu da bir alman şehir ve li

manı olan Danzig •ehri serbeıt bir li

man halinde Milletler Cemiyetinin ida
resi altına konulmuş ve Lehistana, bir 
deniz mahreci olmuştur? 

Cevabı fUdur: Bir takım öteki Leh 

şehirleri gibi Danzig, orta devirlerde 
oralarda ticaret maksadiyle yerletmit 
alınan tacirleri tarafından inp olun
muftu. Bu tehir, alman sınırlarına ya
kın olduğu için almanhğını bugüne 
kadar muhafaza etmekle beraber, 1815 

de Lehistanın dördüncü paylaplmasına 
kadar kendi memleketine sadakatle 
bağlı kalmııtr. 1815 yılında, içindeki 
sakinlerin biitün istemeyiışlerine rağ

men Danzig Almanyaya ilhak edildi. 

Aradan bir asırdan fazla geçtikten 

ve Lehistan büyük harbı müteakip ye

niden kurulduktan sonra Danzig, gene 
sakinlerinin arzusu hilafına almanlar· 

dan ahnmıı, Lehistana bir mahreç hali
ne getirilmittir. 

Bu niçin böyle yapıldı? 

1918 ilk teşrininde Almanya, Vil
son'un on dört prenaipi dahilinde bir 
mütareke yapmağı teklif etmişti. Bu 
prensiplerden bir tanesinde f(iyle de
niliyordu: 

Sal lehliJerin sairin olduğu toprak
larda müstakil bir Lehistan kurulacak, 
bu memlekete bir deniz mahreci temin 
olunacağı gibi, ekonomik, politik istik
lali ile toprak bütünlüğü enternasyo
nal bir pakt vasıtasiyle himaye edile
cektir. 

O zaman, mütareke şartlarından bi
risi de bu idi. Fakat Danzig ismi bun· 
da ayrıca zikrolurımıyordu. 

Fakat Paris sulh konferansında te
şekkül eden bir müteha&sıslar komisyo
nu, Lehistana verilecek deniz mahreci
nin coğrafya, tarih ve ekonomi şartla
rına göre Vistül nehri yatağından ge
çerek onun ağzında bulunan Danzig'e 
varmasını kararlaştırdı. Danzig, asır

larca bir Leh limanı olduğu için bu
nun gene ona iadesi de tabii görülrlii. 
Bunun üzerine Lehistanın deniz mah
reci olacak olan bu ı;.ehrin serbest bir 
şehir halinde T .ehistana verilmesi karar 
altına girecekti. 

O zamanki ingiliz başbakanı buna 
itiraz etti; bunun üzerine şehir, Mil-

Lehistanın limanı olduktan sonra 
Danzig ticaretinde bir gelişme, bir yük
selme kaydolunmuştur. 1913 senesinde 
bir Prusya Jimanr iken yıllık ticareti 
mecmuu 2,000,000 tondan biraz fazla 
idi. 1928 de ise bu mikdar 8,615,000 to
na çrkmrştır. 

Eğer Danzigliler daha akıllı olsa· 
lardr. Baltık denizinde kendi şehirle
rinin ticaretine hiç bir yer rekabet e
demiyecekti. 

1 

Fakat 1920 yılında Lehistanlılar kı· 

.Zil ordu ile harb halinde iken Danzig

liler kendi limanlarına Lehistan cep

hane ve mühimmatının çıkarılmasına 
muhalefet ettiler. 

O zaman Lehliler bu hadiseden bü

yük bir ders aldılar ve Danzig'in gar

bında uzanan Leh toprakları üzerinde

ki 'Gdinya köyünde kendileri için ayrı 

bir liman yapmağa bafladılar. 

1916 senesinde Gdinya köyünün 

516 nufusu vardr. Halbuki burası mo

dern techizata malik 50 bin nufuslu 

yepyeni bir şehirdir ve 1931 yılında 

senelik ticareti mecmuu 5,300,000 tona 

baliğ olmuıtur. O günden bugüne ka

dar bu mikdarın artmıı olması da 
muhtemeldir. 

Gdinya'nın büyüyüp aeni,ıemeai 

Danziglilerin gözünü korkuttu. Onlar, 

yeni şartlar içinde ticaretlerinin dört 

misli arttığını tekzip etmiyorlardı. Fa

kat Lehistana aid ticaretin yüzde rlt

mış olacağına yüzde yüz olmamasın

dan hayflanıyorlardı. 

Almanyada Hitlerizm iş başına gel

dikten sonra Hitlerci danziglilerle Mil

letler Cemiyeti komiseri, ve Miİktler 
Cemiyeti arasındaki temaslar daha çe
tin bir hal almağa başladı. Danzig na-

Şimdi, Hitler'in arzusu meseleyi zor .. 
la halletmek olduğu anlaşılıyor. 

Son zamanlarda MilJetler Cemiyeti 
liomiserine Leipzig alman kruvazörü 
zabitleri tarafından gösterilen neza· 
ketsizlik, mahalli nazi gazetelerinin 
hücumları, yerli nazi aleyhtarlarının 
yakalanıp hapse atılması, bir takım na
zilerin öldürüldüğü ileri sürü'::rek ya• 
pılan tehdidler, Danzigdeki nazilerln 
lideri Bay Forster'in Bay Hitlere ra
por göndermesi, senato reişi Bay Grci· 
ıer'in Cenevreye giderken Berline uğ
rayıp temaslarda bulunması bütiin bun
lar aradaki gerginliğin arttığını gös
termektedir. 

Nazilerin nazarında bir taraftan 

Milletler Cemiyeti, bir taraftan da Le

histan tarafından kontrol altında tutu

lan Danzig hiç bir suretle ser11tst de

ğildir. 

Hitler, tedbirsiz konuşmaz. İhtimal 

ki o, Vaymar nutkunu söylerken Prus

yanın şarkındaki ordu kumandanı ge· 

neral Fon Bravhtiş'e hazır olması içiıı 

emir vermiştir. 

Şimdi ne olacak? Milletler Cem{

yetinin oradaki nüfuz ve idaresint hiç 

dokunulmaksızın mesele itminan veri

ci şekilde halledilebilecek mi? lşin a

lacağı şekil, Bertin ile Varşova arasın

daki müphem ve karanlık rntinasebetlenı 

bağlıdır. 

1934 Leh - Alman paktından beri 

alman silahlanması büyük bir hızla art

mı§. Albay Bek'in gayretiyle mernleke· 

tin Fransa ve küçük antantla olan mü

nasebetleri de daha samimi bir yola 

&irmittir. Hakikatte i~. Lehistan Al

manyanın merhametine bırakılmış bir 
yerdir. Eğer deniz mahrecinoen ayrı-

lacak olursa bir tarafında Almanya, bir 

tarafında Rusya, ne yapabilecektir. 

Milletleı Cemi~ •• ın de orada vaziye

te hakim olabileceği fÜphelidir. 

Danzig'in istikbalini görmek için 

beklemek lSzım. Eğer Bay Htler, Dan

zig'in üçüncü Rayh'a ilhakını bir na

mus ve şeref meselesi yapacak olursa, 

o zaman A·•rıına işlerinde yeni ve mü

him bir buhran ba ~österecektir. 

R. PEKER'in 

lnkılab Dersleri 
R. Peker'in Ankara ve lstanbul Üniversitelerinde verdiği inkiliıb 

derslerinde tutulan talebe notları, gözden geçirildikten sonra, ULUS 

Basımevince kitap halinde basılDu§br. 

124 sayfa tutan eser, yalnız baskı masrafının kar~ılığı olarak he 

yerde ON KURUŞA satılmaktadır. 

N° 4 

CE Ya~~l~ K~!,~BI 
Cengel yasaları gayet sarihtir: bir kurt 

evlendiği zaman, bağlı olduğu sürüden ayrı
labilir; fakat doğan yavruları ayak üstün
de duracak hale gelince onları, biribirlerini 
tamyabilsinler diye mehtabh bir gecede ay
da bir toplanan sürii meclisine getirmeğe 
mecburdur. Bir defa oraya götürüldükten 
sonra, artık, onlar, istedikleri gibi koşup oy
namakta, diledikleri karacayı öldürmekte 
serbest bırakılırlar. Sürünün herhangi bir 
büyük kurtu, bu hale gelen bir yavruyu öl
dürecek olursa hiç de mazur görülemez. Böy
le bir katilin cezası, ele geçtiği yerde öldü
rülmektir. Bir dakika düşünecek olursanız, 
bunun böyle yapılması lazım geldiğini siz de 
görürsünüz. 

dürebilecek yaşlılardan tutun da üç yaşına 
basmış ve avlanabileceği sanılanlara kadar 
kırktan ziy&!de kurt toplanmıştı. 

Tek boz kurt, bir senedir, sürüye elebaşı
lık ediyordu. Gençliğinde iki defa tuzağa ya
kalanmış ve bir defa iyice dayak yedikten 
sonra ölsün diye haline bırakılmış olan bu 
eski kurt, insanların bütün huylarım, bütün 
adetlerini biliyordu. 

sürdü. Yavru hem güli.iyor, hem de ay ışığın
da pırıldayan çakıl taşlariyle oynıy-0rdu. 

Akela, kayanın Ü.zerinde pençeleri üzeri
ne yaslanan başım hiç kaldırma<lan mono
ton bir sesle: 

"İyi bakınız!" diyordu. Tam bu sırada 
kayaların arkasından homurtulu bir kükre
me duyuldu. Şir Han bağırıyordu: 

Rudyard KlPLİ~G Nurettin ART AM 

- Şir Han doğru söyliyor. Yavru bir de
fa, kabiyleye gösterilmelidir. Hata onu sak· 
lıyacak mısın? 

- Sakhyacağım. O, geceleyin, çıplak ve 
aç olarak buraya geldi. Bununla beraber, hiç 
korkmıyordu. Bak, benim bebeklerimden bir 
tanesini bir yana çekerek kendine nasıl yer 
yapmış. 

Topal kasab,şimdi onu öldürüp yemiş, 
Vaingunga'ya kaçmış bulunacaktı. O zaman 
köylüler, gelip onun öcünü almak için bizim 
bütün mağaralarımızı kasıp kavuracaklardr. 
Onu saklıyacak mı imişim? Elbette saklıya
cağım. 

Rahat rahat otur küçük kurbağa, Movgli, 
• sana Kurbağa Movgli adını veriyorum - za
manı gelecek ve sen, Şir Han'ı onun seni av
ladığı gibi avlıyacaksın. 

- Fakat sürümüz ne söyliyecek? deni 
Baba kurt. 

Baba kurt, yavruları biraz gezip yürüye
cek hale gelinceye kadar bekledi. Ondan son
ra onları, Movgli'yi ve ana kurtu cılarak yüz 
kurt'un saklanabileceği kadar geniş kayalık 
bir tepede aylık toplantısını yapan sürü 
meclisine götürdü. 

Hem kuvveti, hem de kurnazlığı ile bü
tün sürüye elebaşılık eden Akela adlı büyük 
tek boz kurt, bir kayanın üzerine boylu bo
yuna uzanmış oturuyordu. Aşağıda renk 
renk, çeşid çeşid, tek başına bir karacayı öl-

Bu kayalıkta pek az söz söylenirdi. Yav
ru kurtlar, anaJariyle babalarının yaptıkları 
bir çevrenin tam ortasında biribirleri üzeri
ne otururlar; yaşlı bir kurt gelir, onları dik
katli bir surette muayene eder, sonra sessiz 
adnnlarla yerine dönerdi. Bazen hir ana 
kurt, muavenetle bir yanh~hk, bir eksiklik 
olmasın diye, yavrusunu ay ışığına kaldı
rırdı. 

Akela kayanın üstünden bağırırdı: 
- Yasayı biliyorsunuz. Yasayı biliyor

sunuz. Hey kurtlar, iyi bakınız! 
Meraklı analar da bu daveti tekrarlar

lardı: 

- Bakınız, iyi bakınız hey kurtlar! 
Nihayet vakti gelince - ana kurtun boy

nundaki kıllar dimdik olduğu zaman • Baba 
kurt, kurbağa Movgli'yi de dairenin ortasına 

- O yavru benimdir: onu bana veriniz. 
Serbest kimseler, bir insan yavrusunu ne ya
pacaklar? 

Akela, kulaklarını dikmeğe bile lüzum 
görmeden sözlerine devam ediyoı du: 

- Hey kurtlar, iyi bakınız! serbest kim· 
selerin serbest kimselerden başkasından a
lacak emirleri yoktur. İyi bakınız! 

Derinden derine bir takım sözler, homur
danmalar oldu. Dört yaşlarında genç bir 
kurt, Şir Han'ın sualini Akela'ya tekrarladı · 

- Serbest kimseler, bir insan yavrusu
nu ne yapacaklar? 

Cengel yasasının hükümlerine göre, bir 
yavru üzerinde ihtilaf çıkacak olursa onun 
hakkında anası ve babasından gayri en aşa
ğı iki süril azasının söz söylemesi lazımdı. 

· (Sonu v:ır ), 
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ı L-..-..ı~t<A İCRA DAIH.~SI GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURT.OCUNDAN: 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun 28-10-929 tarih 
ve esas 124 cilt 55 numarasında kayıtlı ve Kavaklı dere mevkiinde 
kain sekiz dönüm üç e•ılek bağın be de iki hissesi aşağıda yazılı 
şartlar dairesinde acık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müstcmilat: İşbu bağ ş.arkan tunalı hilmi verese
si. garhcn pabuççu Siileyman, kısmen Sadık oğlu Sıtkı, şimalen İbra
him kara Mustafa ccnuhen cılga yol ile mahdut olup içerisinde harap 
kerpiçten yapılmış birer gözden ibaret üç baraka vardır. Umumi
yetle bakılrrıamış metruk harap bir haldedir. Gözeldilmemek yüzün
rl<'n St'mere vermiyecek hale gelmiş 1 7 armud, yedi küçük zerdali ve 
5 küçük övez fidanı vardır. Heyeti umumiyesine 2700 lira kıymet 
konmustur. 

3 - Satış pesin para ile olmak üzere 13-8-936 tarihine müsadif 
pazartesi saat 14-16 va kadar icra dairesi gayri menkul satış me

murluğunda yapılarakhr. 

4 - Talipler takdir edilmis olan vukardaki muhammen kıyme
yüzde 7,5 ~u nisbetinde pey akçesi ve\·a milli bir banka teminat 
mektubu ile k~nunen teminat olarak kt. bul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. 

5 - Satış günü artıı ma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezk(ır günün 
16 ıncı saatinde en c;ok artıran ta'ibine ihale olunacaktır. 

6 - t bu t"lrihte'<i artırmada teklif e~flen bedel muhammen kıy
kıymetin vüzde 75 sini bulmadığı takrlirne v~-~-36 tarihine müsadif 
salı günü saat 14-16 va kachr vanıl:lcak ikin~i ıırtırmada (keza mu
hammen kıymetin vi.ızde 75 şini bulmak .:nrtile ençok artıran tali
bine ihale olunnc::ık ve bu nisbeti bulmadı , ı takdirde ise 2280 numa
ralı kamın ahkfimına tevfik:'ln borc ·ı eş S"nc müddetle tecile tfibi 
tutulacal~tır.) 

7 - Birind ve ikjnci artırm;ılardcı ihale ~edeli ihaleyi müteakip 
verilmedi~ i t<''•dirrle üzeripe ihale edi'enin talebile ihale tarihinden 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi tec;limi vezne evlmesi için yedi 
gün kadar mehil verilerektir. İsbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde iqale bozulacalt ve hu talepten evvel en yük
sek teklifte bulunan talihe telclifi vechilc alma a razı olup olmadığı 
sorulduktan sonra teklifi vechile alma a razı ise ihale farkı hirinci 
talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi veç
hile almağa razı olmazsa gavri menkul yeniden on bes günlük ikin
d artırmaya cıkarılacak en cok artıran talibine i'•ale edilecektir. 

8 - Her iki artırmai:la p-avri menkııl talibine ihale edildikte tapu 
harcı ile dell~live reı::mi müsteriye ve irl'!le tarihine kaclar C\lan mü
terakim vergi ve resim i~e borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklıhırla di~cr aliikadarJarın bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaları
nı evrakı miisryitelerivlc 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazrm
dır. Aksi halde hakları tapu sicilli le sabit olmadıkça satış bedelini 
pavlastırılm'lsından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmava istirak edecekler 1-8-936 tarihinde 933/378 nu
.nara ile dairemizdeki yerinde herke:.e açık bulundurulan şartname-
mizi okuyabilirler. 2-2949 

Anliara Birin(·i ~Iıntak~a Tapu 
Si(·il l\Iulıaf ızlığndan : 

Cebecı'<le Umum 5125, t. 8 rakamlı 310 senesinde Kıyıcı Hüse
yinden gayri resmi surette satın almak suretiyle vergice eski ve 
yeni tahrir<le halen zilyeti bulunan Bıyıklı oğullarından Ethem oğ
lu İbrahim adına vazıh tarlanın tapuda kaydı bulunamadığından 
mumaileyh adına tescilini istemiştir. Sözü geçen yerin mülkiyeti
nin tahkiki icin 1-8-936 cumartesi giinü saat oncla yerine memur 
gönuerilecektir. 

İşbu taşıtsız mı>lda benim hakkım var diyenler ellerinde mevcı.1t 
l>clge1cı ie birlikte Ankara Birinci Mıntaka Tapu Sicil Muhafız lığı
n~ ve y l<ıı1 t mahalline varacak memura baş vurmaları bildirilir. 

-------------~667) 2-2933 

1 e {alPtiııden : • • 
1 Vf' 

- Vekalet arkasındaki sahanın hafri ve tanzimı ıle şevlerinin 
yapılm..,sı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - H"lfriyatın keşif bedeli 4128 lira 76 kuruştur. 
3 - Eksiltme 30 Temmuz 936 perc:embe günü saat 15,5 ta Dahi

livc Vek~leti bina5ı İcinde toplanan satın alma komisyonunca ya
pılııcaktır. 

4 - Muvakkat teminat 310 liradır: 
5 - ts•ekliler hu işe ait fenni ve mali şartnamelerle proje keşif 

ve fiat cethellcrini görmek ve almak üzere her gün Vekalet leva
zım bürMtın" müracaat etmelidirler. 

6 - Elcsiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaleti yapı işleri U. Mü
dürlüğün-len fenni ehliyet vesikası almaları şarttır. Bunun için iha
leden en 2,. 8 gün evvel adı geçen Mi.ıdür üt{e müracaatları lazım-
dır. { 1650) 2-2940 

)) vlet llr·mir~Tolları lşletme 
(Jınnm l\1i1tliirlü~ündt·n : 

Mcmıır alınacak 
İdare...,'ııin Ankııradaki Hasılat dairesinde acık bulunan memur

lııklnra · o:ıo.7-936 ~iinii Ankara, İstanbul ve tz~irde yapılacak mü
'ab:ıka i...,tihanı ile asa~r<laV.i sartlarla memur alına~ak ve imtihanı 
kazanın hi.,.met .. """=tcal·lı1ra 67 lira aylık ücret verilecektir. 

1 - Tiirk olrr.ak 
2 - Var;ı otı•"tı ~e,kin olmamak 
3 - Ac:~erli<>ini vapmı olmak veya askerlikle alakası bulun

-n::ıımaı.. 

4 - fıfarc hekimlrri.,...i7 •arnf•nrlan yapılacak muayenede sağlrlc 
dıırıımı• lıi•metıo eıv .. rirli rt1rnı:ık 

~ - Pnlisten t?""ikli ivi ;>lı•~•· lıel.,.esi göc;ter,,.ek 
il - Liı;,. veya Tir:ırpt mektebi mr .. 11nu olmak 
J('::ıı,.;ın,.nfar :ır;ıı::mrl" 1;',.~ncır,.c::ı bilenler terrih olıınıır. Ru sart

l:ırr h-.;. ic:t,.ı.-1;1,.r;n n; ... · ... ve .,.,;,.. •recıil· .. 1arile llirlikte verecek
]f',.; ıl;,. ..l;ı,.1.,.r, ;ı .. l\nı~.,..r~-ı:. TT. Miidilrlübiimli:ı:e. fcıt;ınhulrla brin
ci. fzminle 8 inri t .. ı,.tme Miidiirlii 1·•,.rine 29-7-9'.Hi ,..;irıii.ne kadar 
"";;r,.,.,, .. ~1 :ırı ~ereüi ı-.;ı.1;~:•:... ( 165 ) 2-2941 

Ankara Stadyum ve yarıs alanı içinde bir bahsi müşterek gişesi, 
işcilere tn"lısus vatP.lı:hane. Stadyum ve bahçeler müdürlüğü idare 
bin::ıları 27 Temmıız o~6 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 16 da 
vill\vet hİ'l"'•nnı'la tt\n)::ınan d:ıimi ,.ncümenince ihalesi yapılmak üze
re kı-n:ılı ,.arf uslıli'e ekcı"ltme{!e konmuştur. Keşif bedeli (35051) 
JiI? ( 7 ' kuruc:.tan ibarettir. 

M11v;,ı·t.at teminat 2629 liradır. İsteklilerin teklif mektuplarmı 
muvaH<at teminat mekt1.ı•1 veya maklıtı7.larile ticaret odası vesikası 
n'lfıa b.,.k.,nlığ'ınr1:ın alac:!klıırı fenni ehliyet vesikalarile birlikte 
ih.,le ..,.iinü saat 15 şe kadar vilayet enciimen reisliğine vermeleri 
ta-ınıdır, 

R•ı işe ait kesif evrakı orojcsi ve ~rırtn=>mt"leri görmek istiyen
le,. ,,:ı~"et nafıa müdürliiğüne müracaat edebilirler. ( 1685) 2-2946 

ULUS 

Bir çok haşarat öldürücü mayiler vardır 

Fakat ya\n\Z b\r 
Fena ve tesirsız ha~arat öldürücü mavıler 
almakla paranızı beyhude yere israf etmeyi
niz ve FLIT'ın sahtelerinden sakınınız. Al
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
siyah kusaklı asker resimli sarı tenekeler 
içerisinde satıldığını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühtıl'lü olduğundan her turlü hly
leden arldlrler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bütün haşaratı oldurebilirsiniz. 

f)l'/ıkll're Vl' yanklara FLiT tozu koyunuz. lla· 
şarat, toza temas etin etmez derhal lJlıırlcr. 

ı iara ·ki ıci ta a l"'apn 
i ·il l\iuhafızlığndan : 

Ömer oglu Ali evlatları Ömer ve Şerife ve Emincnin Senetsiz 
tas~rruftan tescilini istedikleri Ankaranın Çin ~in mcvkiinde iki 
tarafı yol bir tarafı dabağ Ahmet ve bir tarafı çin çin bağlariyle çev
rili (Altı dönüm) 5514 M. 2 tarlanın mahallinde keşif ve tahkikatı
nı yapmak üzere İdaremizden 30-7-936 perşembe günü bir memur 
gönderilecektir. 

Ahimurat mahallesinden Çarda oğlu Aliden 307 tarihli ara sene
dile murisleri Aliye ma<leni 38 kuruşa satılan ve Alinin ölümiyle 
yukarda adları geçen veresesine intikali istenilen bu tarla üzerinde 
tasarruf ve herhangi aynı bir hak iddia edenler varsa o memura ve 
yahut Keşif gününden evvel Ankara İkinci mıntaka tapu sicil mu-
hafızlığına haş vurmaları bildirilir. (1677) 2-2943 

• 

Adliye V elialetinden : .. 
Resmi daire olarak kullanılmak üzere vasati 20-25 odalı kargir 

bir bina kira ile tutulacaktır. Böyle bir binası olupta derhal teslim 
edebilecek vaziyette olanların üç gün zarfında vekalet levazım mü-
dürlüğüne bildirmeleri. ( 1676) 2-2937 

1 

Türk Hava Kıırumu 

RüYül{ PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zen gin etmiştir 

3 üncü keşide 11 Temmuz 936 dadır. 

BÜYÜK İKRAMİYE 50.000 liradır. 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000" liralık bir mükafat vardır .. 

D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MÜDÜRLOCU S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 

Metre mikabı muhammen bedeli 39 lira olan aşağaıda cins ve 
mikdarı yazılı çam ve kereste 24 temmuz 1936 cuma günü saat 15 
den itibaren sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek iizerc Ankarada i
dare binasında pazarlık usulü ile satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalar ve resmi gazetenin 7.5.936 
g. 3297 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış bir vesika ile muayyen vakitte komisyonda bulunmaları la
zımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada tesel
lüm ve sevk ~efliğinde, Eskişehir ve tzmirde idare mağazalarında 
görülebilir. (1641) 

Cinsi 
1) Vagon tahtıı~;ı 

2) Çam muhtelif 

Takribi M3 ı 
1059,074 

342,750 

İLAN 

Muvakkat teminat 
3097,79 lira 
1002,54 lira 
2-2903 

Muhammen bedeli (4127,97) lira olan sürat kontrol saati yedek
leri 13-8-936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
kaıada İdare bina~ında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i~tiyenlcrin (309,60) liralık muvakkat teminat i!e 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün. ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, ı~ay

darpaşada teselllim ve Sevk Şefli(!inden dağıtılmaktadır. 
(1683) 2-2915 

l.ıise Sınavlarına Hazır1ık: Kursları 
Hususi bizim okulda riyaziye, fizik, tabiiye ve fcnbilgisi tatil 

kursları 15 temmuzda açılacaktır. Kayıd için Yenişehir Ölçerler so-
kak No. 2 Telefon 3877 ye müracaat. 1-2754 

İCRA DAİRESİ ÖNÜNDE 

Niyazi Atacanın 
G E N E L İ Ş B Ü R O S U tarafından tanzim edil en1 

SATILIK EMLAK VE ARAZİ ALBÜMÜ alıcıların tetkikine ha
zır bulundurulmaktadır. Arsa, Bağ, Bahçe, Ev, Apartıman almaz
dan evci bir defa bu albümü gözden geçirirseniz aradığınızr kolay-
ca bulmu~ ve fiatınr da öğrenmiş olursunuz. Telefon: 1475 

SATILIK EMLAKİ OLANLAR BUNLARA AİT ÇAP VE 
PLANLARI BU ALBÜME KOYARLARSA MALLARINI ÇA-
BUK SATMIŞ OLURLAR. 2-2953 

· nhi.. a ·la ·Umum l\ üdürlüğü deıı 
Sıvas dahilinde kain Hargun tuzlasında yapılacak 

49833 lira keşif bedelli tabahhur abdam göl ve kanalın
dan müteşekkil tuzla tesisatının 2. 7 .936 tarihinde kapalı 
.zarfla yapılacağı ilan olunan eksiltmesine istekli çıkmadı
ğından dolayı bermucibi kanun pazarlıkla yeniden eksilt
meye konmuştur. 

.. ı - Eksiltme 13-7-936 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nu saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin
deki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye Mimarlar da iştirak edebilirler. 
3 - Proje. keşifname, fenni şartnamelerle mukavele 

projesi ve şartnameden mürekkep evrakı 250 kuruş mu
kabilinde İstanbul'da İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz 
Fen Şubesinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 3737 lira 47 kuruştur. 
5 - İsteklilerin eksiltme gününden en az iki gün evel 

İnhisarlar Tuz Fen Şubesine gelerek istenilen vesaiki ib
raz il ehliyet vesikası almaları ve bu ehliyet vesikaları ile 
birlikt sözü geçen komisyona müracaatları lazımdır. 

(3759) 2-2852 

İş 
.~ 
Bankasına memur 
alınacak 

Türk.iye lş Bankasından : 
Bankamızın Merkez ve Şubelerinde ah tırılmal ·· -

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

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

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

İstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahn;
meyi Bankamızın Ankara, İstanbul ve İzmirdeki subelc
rinden alabilirler. Başka yerlerde bulunanlar bu izahnamc
yi Bankamızdan tahriren de talep edebilirler. Anc~k bi.it"'n 
taliplerin çok vazıh adres vermeleri lazımdır. 2-2958 

Trük Hava Kurumu 
Genel Merk:eziuden : 

l) An karada bir paraşüt kulesi yaptırılac<1ktır. 
2) Kulenin tahmini keşif bedeli ( 44.947) lira (50) ku

ruştur. 

3) Plan ve şartnameler (25) lira mukabilinde nk::ıra'
da Hava Kurumu Merkezinden, İstanbul'da T. H. K. İs
tanbul şubesinden alınacaktır. 

4) E~siltme 31 temmuz 1936 günü saat 15 de kapah 
zarf usulılc Ankarada Kurum Genel Merkezinde yapıl::ı
caktır. 

5) Münakasaya girebilecekler: 
İsteklilerin diplomalı mimar veya mühendis olmaları 

ve inşaat müteahhidi olduklarına dair mukayyet bulun -
dukları ticaret odasından vesika ibraz eylemeleri ve ikti
darı malilerini gösterir bir banka referansı ver~~leri ve 
şimdiye karlar bu ~ekilde milhim bir betonarme inc:..,::ıtı 
yapmış olduklarını vescıikle isbat eylemeleri ve bn 
vesaiki münakasa tarihinden itibaren asgari yedi gün evel 
T. H. Kurumun~ ibra.! ederek münakasaya girebilecekleri
ne dair vesi1<a almaları sarttır. 

6) Talip1er (3371) li~a (6) knruc.;luk muvC'kkat temin"lt 
mektnbu ve ehliyet vesik()hrivJ,. bi-liltte tp.l<}if mektupla
rım 31 terrımu7. 1936 ~a~t 14 e kadar Genel Merlcez p.., .. ~an-
lığma teslim etmelidirler. 1-2952 

SAYIN HALKA 
Belediye Reisliğinden: 

Sayın halkın şehir içinde görecekleri kusur ve no1<cı;ııı 1 :ın ve l Ü· 
tün şikayetlerin (2960) numaralı telefonla ve yahut ya ... • ile Belc
dive R:ı~ Mfifl'+ti"''~;,.,. hl•~·-"·n• ... -: .. : '"' ~":-. 1 ' .,. .. , .., •• 1 
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1 MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ ı ı ı ANKARA LEVAZI~ AMlRL!Gl 
SATIN ALMA KOMİSYONU tLANLARl SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1 

BİLİT . İLAN 
Yapı: Ankarada bir pavyon yapılması kapalı z~rfla e_ks~!m=;'t~ ı - İzmir müstahkem mevki kıtaatının 126450 kilo un ihtiyacı 

konmu"-tur. Kesif tutarı: 10485 lira 97 kuruştur. Ke1şıf, pr?Jel7 7§936 :t • • k halcsı · - - kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
name bedeline karşı inşaat şubesınden almaca ~r. k • tur Ek- 2 - İhalesi 14 temmuz 936 salı günü saat on beş buçukta İzmir-
cuma günü saat on birdedir. İlk teminatı: 786 }ıra 45 uruş 2 · 3 cü de kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
siltmeye gireceklerden ilgili buluna~lt~ 24;0 ~~~lıv~a~~i~n m~ktub· 3 - Beher kilo un için 12 kuruş 25 santim fait tahmin edilmiştir. 
maddelerinde istenilen belgelerle bır ı te ;mı vveline kadar M. 4 - Mecmu tutarı 15491 liradır. Teminatı muvakkate akçesi 
larnu havi zarflar 1hale saatinden en geç hır saat e b. • 

53
8) 1162 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görüle ılır. 

M. V. satın alma komisyonuna .versinler. (~ k Bakanlığından alına- 5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
1 2 - Ekisltmeye gireceklerın ~ayındırJı. ktublarını havi göstermek mecburiyetindedirler. 
tak ehliyet vesikalarının da teklıf ve temınat me 1-27 50 8 _ Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
zarflara koyarak vermeleri ~arttır. 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat 

B1Ll1 . ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evel komisyona ver-

d · 260 kuruş olan 75 bın metre · b 1 ki d (1502) 1 2596 
1 - Beher metresine biçilen c erı . d . 220 kuru" olan 25 mış u unaca ar ır. -

.1 b h t sine biçılen e erı :s kaputluk kumaş ı e e er me re f1 eksiltmeye konulmu~- İLAN 
bin metre avcı yeleklik kumaş kapalı zar a 

tur. . 1 . 2 .. Temmuz 936 pazartesi günü 
2 - Kaputluk kumaş_ın ıha esı ~halesi a nı gün saat ı 1 dedir. 

saat 15 de ve avcı yeleklık ~ılıkmaşm. t ııJoo ve diğerinin 4000 
3 - Kaputluk kumaşın ı temına ı 

liradır, . 975 ve yeleklik şartnamesi 275 kuruşa 
4 _ Kaputluk şartnamesı 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. • . k inat ve 2490 sayılı 
5 - Eksiltm:ye .~ire~;ır .k~u;~::h ~:';'geıerle birlikte teklif 

kanunun 2 ve .3 uncu ma e e~ın e ,.1 M. M. v. Sa. Al. Ko. na 
mektuplarını ıhale saatından bır saat ev 
vermeleri. (1599) 2-2840 

BİLİT 
HARİCİ HAV AGAZI tesisatı: . . • 
ı _ Ankaradaki Harp okulu ile Kimyahanenın hancı hava gazı 

tesisatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu tesisatın keşif bedeli 5108 lira ~-5 .~uruştur. V 
3 - İhalesi 30 temmuz 936 perşembe gunu saat 11 de M. M. · 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. • 
4 - Bu tesisata ait fenni ve idari şartnameler ve keşif ve plan 

bedeli karsıhğmda Ko. dan alınır. 
5 - İlk teminatı 383 lira 12 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye J?"irecekler kanuni teminat ve .24?0 sayılı. ka~~: 

nun2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte tekl~lm K 
tuplarmı ihale saatrndan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. · 

0
· 

na vermeleri. ( 1671) 2-2942 

BİLİT 
1 - 1500 adet lastik balon açık eksiltmeye ~onr;nuştur. rası 90 
2 - Hepsinin bisilen ederi 1200 lira olup ılk ınanç pa 

liradır. d d' 
3 - ihalesi 27-8-935 perşembe günü saat 15 e ır. üncü mad-
4 - Eksiltmeye girece~le~in 249~. sayılı kanunun 2,3,M. V. satın 

delerinde istenen bilgelerıle 1hale gun ve saatınd;_~44 
. alma komisyonuna varmalarr. (1681) 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MüDORLüCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

200 TON ştLt • KÜHERÇİLESİ . . 
Tahmin edilen bedeli (9000) lira olan yuk.~r?.a ~ı~darı veA~ın· 

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mudurlu~u.~atın ma 
Komisyonunca 26 Ağustos 936 tarihinde çarşamba gunu saat_ 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komı~yo~-

verılir. Tal·plrrin Muvakkat teminat olan (6~5) }ira:;ah•:r:e: 
lif mektuplarını mezkur giınde saat 14 e kadar 2om:sf maddelerin· 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka~unun .. v aatları 
deki vesaikle mezkur eün ve saatte komısyona murnc2 ısıd 

(1548) -

l50 TON 114 LÜK OLEOM 
ısn TON ıos L!K Ol ~OM k da mikdarı ve cin-

Tahmin edilen bedeli (17625) lıra olan yuı::~ dürliiğü Satınalma 
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum ubc gu··nu saat 16 da 
k 

"h · d per.:em omisyonunca 27 Ağustos 1935 tarı ın e ~ olarak komisyon-
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartn.ame P1aras(ı~321) Jira 88 kuru-
d . . . . kkat temınat o an d k . an verılır. Talıplenn muva A .. nde saat 15 e ka ar omıs-
§u havi teklif mektuplarını mezkur gu aralı kanunun 2 ve 3 

• d'l · ·n de 2490 num . ·· Yona vermelerı ve ken ı erını .. saatta komısyona mura· 
ınaddelerindcki vesaikle mezkfir gun ve 2_2844 
caatlan. t 1550) 

Tümen için dört adet arpa ezme makinası catın alınacaktır. A~ık 
pazarlığı olan 22-7-936 çar"amba giinü saat on beştedir. Taliplerin 
mezkur günde Kırklareli tümen satın alma komisyonunda bulun
maları bu makinalar evelce alınan makinaların aynı olacaktır. 

(1701) 2-2957 

1 ANKARA BELEDiYE REISLJCJ iLANLARI 

İLAN 
1 

1 - Belediye odacılarına ya -
pılacak 34 takım elbise açık ek -
sittmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli: 
(68J) Lira. 

3 - Şartnamesi ve nümunesi
ni görmek istiyenler her gün Le
vazım Direktörlüğüne gelmelidir
ler. 

Muvakkat teminatı: 
(51) Liradır. 

4 - İhale 24 - 7 • 936 cuma 
günü saat on buçukta encümen
de yapılacaktır. (1629) 2-2869 

1LAN 

ı - İtfaiye direktörlüğüne ait 14 adet dış ve on adet eski iç las-
tik açık arttırma ile satılacaktır. . . 

2 - İsteklilerin 17·7·936 cuma günü saat onda ıtfaıye arkasında-
ki levazım anbarında bulunmaları. (1571) 2-2791 

İLAN 

ı - Temizlik için 50 kat muşamba elbise ile 50 çift lastik çizme 
on be~ gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (672 50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (50.43) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 28 temmuz 936 sah günü saat on buçukta Be-
lediye Encümenine müracaatları (1698) 2-2955 

İLAN 

1 - Mezbahada bulunan otomatik kantar için 40000 adet kantar 
fişi ile 720 metre band on beş gün müddetli" acık eksiltmeve lconul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11.25 liradır. 
4 - Sartnamcsini görmek istiyenler her gün yazı isleri k::\lemine 

ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma srünü saat on buçukta Bele-
diye Encümenine müracaatları. (1602) • 2-2954 

İLA 

ı _ 400,000 adet Yahşıhan parke taşı on beş gün mUddetle kaoa-
h zarfla eksiltmev"e konulmuştur. 

2 - Muhamm~n bedeli (36000) liradır 
3 - Muvakkat teminatı (2700) liradır. 
4 _ Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler !ı.er gün fen 

işleri Direktörlüğüne, taliplerin de 28-7-936 sah günü saat on l·u-
çukta Belediye Encümenine mür~~aatları. ~ 

5 _ Teklif mektuplarının o gun saat dokuz lmçuga kadar behe-
mehal verilmesi lazımdır. (1699) 2-2956 

İLAN 

ı _At paızannda çayhane ite 196/ 12 ı;;umaralı dükkı\n ve depo-
ya istekli çıkmadığından artırmaları on gun uzatılmıştır. 

2 _ Muhammen bedelleri (140, 150, 51, 25) liradır. 
3- Muvakkat teminatları (10, 50, 7, 88, 3, 85) liradır. 
4 _ Şartnamesini görmek istiyenle~. h~r gün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 28/temmuz/ 936 salı gunu saat on buçukta bcle-1iye 
encümenine müracaatları. ( 1704) 2-2960 

Van Valiliğinden: 

1 

1 _ vanın Havasor ovasında ve ayrıca Van ile Edremit köyü a
rasında sahile yakın hükümetçe gösterilen mevkide ceman (250) 
göçmen evi yaptırılacaktır. . 

KREM 

2 _ Yekfin keşif bedeli 141.692 lır~ 50 kuru ve beherinin keşif 
bedeli 565 lira 77 kuruş olan bu evlerın ihalesi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

3 _ Eksiltme 30 Haziran 936 gününden 15 Temmuz 936 çarşam-
ba günü saat (16) ya kadardır. 

4 _ Usulüne göre doldurulup kapatılacak olan bu zarfların adı 
geçen saate kadar vilayet eksiltme komisyonuna verilmiş buluna-

caktır. 
s _ Zarf içine konulması icap ed~n teminat makbuzu veya ban-

ka mektubu muhteviyatı % 7,5 hesabıyle 10.626 lira 93 kuruş ola-

caktır. 
6 _ Bu işe aid plan v keşif, şartnameler Van Vilayeti maka-

mından alınır. ( 1643) 2-2892 

1 
1 

S.S C.t. Merkez Komitesinin mürevvici efkarı 
Siyasi vr içtimai bilyük gazetı-

«İZ VE S Tİ A » 
s.s.c.t. memaliki ile diger hudud harici bulunan bütün mem
leketlerinin dahili, harici mesaili siyasiye ve iktisadivelcri üze
rine en ciddi malUmatı verirı. 

«İZVESTİA» 
Tiyatro, musilo, sinema, resim, mimari, fen ve tek"11ik, spor, 
tenkid ve bibli '>~afi üzerinde bütün malumat ve tafsilatı tak
dim eder. 

Gazetenin müteaddid müstrasvonları vardır 
1936 ikinci sömestri abonman kaydına devam olunm~ktadır. 

Abonman ücretleri: 6 aylık S Am rikan doları 
3 avlık 2 1/2 ,, ,. 

Abonman icin Moscou "MF.TDUNARODNAf A KNİGA" -
ANTİKVARİAT KUZNET~KİV MOST, 18 adresine 

mürac~at olunması 
Tül'kiye için: HAŞET KÜTÜPHAN.F.Sİ, BevoP.lu, İstiktal 

caddesi No. 469. posta kutusu Beyoğlu 2219. 

" YFA 7 

, 'I 

apu ve l(adastro 
Umuın l\lüdiirlüu·· o 

lstantulun Fatih kazasında da kadastro işlerine baslanılacağın· 
dan keyfiyet 2613 sayılı kadastro ve tapu tahriri kan~m nun (8) 
inci maddesine göre alakalılarca bilinmek üzere ilan olunur. 

(1625) 2~2917 

l\lalive Vel{aletinden: 
.t 

Beheri bir litrelik şişeler içinde sekiz bin litre yazıldıktan sonra 
siyah olan yazı mürekkebi açık eksiltme suretiyle mübayaa oluna -
caktır. Tahmin olunan bedel 3232 lira ve muvakkat teminat akçesi 
242 lira 40 kuruştur. Şartnamesi 1stanbulda Dolmabahçe Kırtasiye 
d_e,?.osun~an parası.z alınır. İ~teklilerin 2490 sayılı kanunun tayin et
tıgı vesaık ve temınat aksesıyle 15 - 7 - 1936 tarihine müsadif çar -
şamba günü saat 15 de Ankara'da Maliye Vekaleti binasında topla-
nacak satın alma komisyonuna müracaatları. (1457) 1-2636 

Dahiliy~ Vekaletinden : 
_Mahalli idarele: umum müdürliiğünde açık olan 35, 30, 25 lira 

aslı maaşlı memurıyetlere aşağıda gösterilen şartları haiz olanlar 
alınacaktır. 

İstekliler: 
1 - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde gösterilen vasıf

ları haiz olmaları. 
2 - Hesab, büdçe, işleriyle mahalli idareler mevzuatına ve ma· 

1i kanunlara vukuflarını açılacak müsabaka imtihanını kazanmak 
suretiyle isbat etmeleri lazımdır. 

3 - Müsabaka 15 temmuz 936 tarihinde Ankara, İstanbul İz-
mir, Konya. Seyhan vilayetlerinde yapılacaktır. ' 

Talihlerin bu tarihten evvel vesikaları ve hal tercümelerl hlila· 
aalariyle birlikte bulundukları yerlerin valiliklerine müracaatla-
rı. ( 1627) 2-2867 

İzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
İzmir ceza evinde bulunan mahkum ve mevkufların 936 yılı so· 

?~na. kad~r 22 bin. li:a muhammen bedell~ bir senelik 960 gramdan 
ıkıncı nevı ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuhyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

1 - Eksiltme 17-7-93G günü saat 15 te İzmir ceza evi müdüriyet 
makamında yapılacaktır. 

2 - Talihlerin 17-7-936 G.nm saat 14 de % 7 buçuk muvakkat 
teminat akçeleriyle birlikte teklif mektublarını ceza evi müdürlüğüne 
teslim etmeleri lSzımdır. 

3 - Talihler şartanemyi istedikleri vakitlerde müddei U. lilıc ma-
kamından alıp okuyabilirler. (1552) 1-2755 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Hazine namına müsadereli Ankara orman müdüriyeti depo

larında mevcut bulunan 18,975 metre mikSp çam kerestesinin be· 
her metre mikabı 18 liradan, 333 adet çam sınğmın beher adedi 10 
kuruştan 29595 kilo mahllıt odunun beher kiolsu bir kuruştan 14022 
kilo meşe kömürünün beher kilosu 2,5 kuruştan 152 kilo cam kömü
rünün kilosu 3 kuruştan 320 kilo çıranın beher kilosu 2 kuruştan 
155 adet çam sepetinin beher adedi 5 kuruştan 303 çift çam düğe
ninin beher çifti 3 liradan 15 gün müddetle açık artırmaya konul· 
muştur. 

2 - Artırma 20-7-936 pazartesi günil saat 15 de Ankara orman 
miidür!U~ünde yapılacaktır. 

3 - Artı~.Y~. i~tir~k edcc:.klerin ('o 7,5 teminat akçelerile An· 
kara Orman mudurıyetınde muteşekkıl komisyona müracaatları 
ilan .:>lunur. ( 1603) 2-2833 

Otomol)\] ve OtoJ,üs sahipleriniıı 
nazarı dil{k:atine 

Belediye Reisliğinden · 
Hususi ve taksi otomobilleriyle harice iııleyen otobüslerin gece· 

leri meydan ve sokaklarda ve evler önünde bırakılması yasak edil· 
miş ve bu vasıtalara garaj veya yer tedariki için 17 temmuz 936 
ya kadar mühlet verilmiştir. Bu tarhiten sonra sokakta, meydanda 
ve ev önlerinde görülecek arabaların sahibleri cezalandırılacaktır. 

1 

(1630) 2-2870 

8."' r1x1jl,:Lıa'.x1x1xJ:r1x1x1x1x1xix1x1xI,:tx1x1x1T1x1x1ı 

ti! Elektrik Şirketinden : 
inşaat Müteahhidleri ve Mağa7,,a 

Sahiplerinin Nazarı Dikliatine 

Mağaza tesisatı 

satı~ 
..# 

ilaı11 
Ec:ki satış mağazalarında yapılacak tadilattan do

layı eletrik şirketi aşağıda yazılı mağaza tesisatını 
satacaktır : 

5 adet camekan, beh~ri takriben 3.00x3,SO m ve 1,50 
m. derin, harici çerçeveler boyalı demırden, dahili kı
sım tamamiyle profilli ve cilali en birinci kalite me-
şeden 6 mm kalınlığında büyük kristal camlar, üst 
~encereler mat cam. Bu camekanlardan biri kapı şek
lınde, takımlar masif pirinçten, birinci sınıf mükem
mel sağlam yapı. 

2 Adet tezgah masası. Vitrinli ve çekmeceli. Be
heri 3,00 m. uzun ve 0.90 m. geni . En birinci m reden. 
Sğlm yapı, üst vitrin 7 mm kalınlığında kristal cam
lı pirinç takımlar. 

1 adet tezgah, keza meşeden. 3.18 x 0.70 x 0.91 
Alakadarlar tesisatı her gün saat 10 - 12 arasında 

~irketin merkez binasında görebilirler. Malumat hu
susunda inşaat amiri B. Sohor'a müracaat edilmesi. 

Sökme ve kaldırma masrafı alıcıya ai.ddir. 
Teklifler 20. 7. 1936 saat 12 ye kadar elektri1

- ı;irke-
tine tevdi edilmeli. 2-2865 
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ı,soo AdetGöçmenEviYaptı cdacak 
fekirdağ [..;kan l\1üclürlüğüne1~ıı: 

Yapılacak 
Evin Tipi 
Şehir Evi 

Yapılacak Fiyatı Tutan 
% 7,5 Muvak

kat teminat 
T .ira lmruş KAZANIN ADI Ev adl"di Lira kuruş Lira kuruş 

Tekirdağ Merkez Kasabası 
Tekirdağ merkez kazası köylerinde 

106 209 14 22,168 84 
Tek Ev 
Çift Ev 

61 161 24 9,835 64 
54 (*) 277 90 15,006 60 

" YEKON 
Şarköy merkez kasabası ve köylerinde 

" y EK o N. 
Tek Ev 
Çift Ev 

275 Ev 
40 
55 (•) 

150 Ev 

47,011 08 3,525 83 
132 14 5,285 60 
222 70 12,248 50 

17,534 10 1.315 06 

Çorlu Merkez kasabasında Tek Ev 
Çift Ev 
Tek Ev 
Çift Ev 
Çift Ev 
Tek Ev 
Çift Ev 

ı 153 96 153 96 
87 (*) 264 10 22,976 70 

" .. tt 

Çorlu Merkez köylerinde 68 190 34 12,943 12 
77 ( ") 333 10 25,648 70 .. ,, 

Muratlı nahiye merkezinde 
Muratlı köylerinde 

91 ( *) 222 70 20,265 70 
81 146 69 11,881 89 
70 (*) 2!'0 30 17.521 00 .. 

YEK ON 800 Ev 111.391 07 8,354 33 

Saray merkez kasabası ve koyıc:rin<1e Tek Ev 
Çift Ev 

40 161 24 6.449 60 

.. 5.'i (•) 277 90 15,284 50 

150 Ev 21.734 10 
.. ., , . 

YEK ÜN 1,630 06 

Hayrabolu merkez kasabası ve köyle. de Tek Ev 50 209 25 10,462 50 
,, ., ., .. Çift Ev 75 ("') 368 98 27.673 50 

YEK ON 200 Ev 38,136 00 2,860 20 

Malkara merkez kazası ve köylerinde Tek Ev 
Çift Ev 

61 161 24 9,835 64 
82 (*) 277 90 22.787 80 .. ti •• 

YEKON 225 32,623 44 2.446 76 

(o;;) işaretli evler çift oldukarmdan yeku_na. iki misli olarak dahil edilmi!ılerdir. 
ı _ 29-6-936 tarihinde münakasası yapılacagı ılan edilmiş ise de talip zuhu

0

r etmediğinden, Tekirdağ 
merkez kazası ve mülhak kazalarında yaptırılacak yukarda gösterildiği üzere merkez kaznsı ile köy
lerinde 275 Çorlu kazası merkezi ile köylerinde 800, Hayrabolu kazası merkezi ile köylerinde 200. Sarav 
kazası merkezi ve köylerinde 150, Şarköy kazası merkez ve köylerinde 150, ve Malkara ka~ası merkez ve 
köy:erinde 225 göçmen evlerinin (kireç, kerpiç, ta • kiremit, tuğla, ve işçili~i müteahhide ait olmak .,,. 
aair malzemesi hükümetten verilmek üzere) inşası kapalı zarf usuliyle ve her kaza ayrı ayrı olmak 
üzere yeniden eksiltmeye konulmuştur. . . . 

2 _Her kazada yapılacak evlerin muhammen bedellerı ıle % 7,5 muvakkat tcmınatlarr yukarda gös-
terilmiştir. 

3 _ ihale 13 temmuz 936 pazartesi günü Tekirdağında Vali konağı caddesinde kain İskan dairesin
de yapılacağından o ~ saat ondörde kadar 2490 ııumarah arttırma, eksiltme ve ihale kanununun ta
rifi dairesinde hazırlanacak teklif mektupları mezkür dairedeki komisyon Başkanlığına makbuz muka-
?ilinde teslim edilmelidir. 

4 _ .fallpler cari seneye ait Ticaret OdaF. vesika siyle salahiyettar makamlardan mu~addak ehliyeti 
fenniye vesikalarını teklif mektuplariylc birlikte Kom~syon Baş~anlı.ğına tevdi edeceklerdir. 

s - Talipler bu iQe ait keşifname, şehir evi, tek .ve çıft ev pro1eler~, 1nş~at umumi şartnamesi ker· 
piç ve keremit şartnamelerini ve hususi şartnatme ıle .. Y~,P'~~:.~k ev1~~1!:1 koy~ere ta.k~imini gösteren 
etvelleri ve mukaevle projelerini Tekirda~ İskan Mudurlugunde gorup tetkık edcbılırler. 

(3782) 2-2905 

Dalıilive Vekaletinden : 
.1 

ı - Ankarada Yenişehirde Dahiliye Vekaleti binası methaline 
konulacak mermer levha ve brons plaka işi açık eksiltmeye konul
muftur. 

2 - Muhammen kesif bedeli 1815 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 136 lira 15 kuruştur. 
4 - Eksiltme 20.7.1936 pazartesi günü saat 15.30 da Dahiliye 

Vekaleti binası içinde toplanan satın alma komisyonunca yapıla
caktır. 

5 - Bu işe ait mali ve fenni şartnameyi, kroki, fiat cedveli ve 
grafikleri görmek ve almak istiyenler vekalet levazrmma müraca
at ederler. 
6 - İsteklilerin yukardaki şerait dairesinde ve laekal 8 gün evet 
müracatla fen heyetinden alacakları ehliyet vesikalarını hamilen 
yevmi mezkfırda müracaatları itan olunur. (1542) 2-2779 

{J}ı1k18Ja . 
Kaymakamlığından : 

Eksiltmeye konan iş 
l - Ulukısla kasaba ve köylerinde yaptırılacak 28.862 lira 68 ku

rus bedeli kcğfli 28 tek. 32 çift göçmen evi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Teminatı muvakkate 2164 lira 70 kuruştur. 
3 - İhale 15-7-936 perşembe günü saat 14 de Ulukışla İskan dai

resinde İskan Komisyonunca yapılacağından İsteklilerin müracaat-
ları ilan olunur. ( 1642) 2-2891 

tnhisarlar Umum 1\'lüdürlüğünden : 
Sıvas dahilinde kain Hargun tuzlasında yapılacak 

49833 lira keşif bedelli tabahhur abdanı göl ve kanalın
dan müteşekkil tuzla tesisatının 2-7-936 tarihinde kapalı 
zarfla yapılacağı ilan olunan eksiltmesine istekli çıkma
masından dolayı berrnucibi kanun pazarlıkla yeniden ek
siltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 13-7-936 tarihine rasthyan pazartesi gü
nü saat 11 de Kabataş ta Levazım ve Mübayaat şubesinde
ki Atım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye Mimarlar da iştirak edebilirler. 
3 - Proje, keşifname, fenni şartnamelerle mukavele 

projesi ve şartnameden mürekkep evrakı 250 kuruş mu
kabilinde lstanbul'da İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz 
Fen Şubesinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 3737 lira 47 kuruştur. 
5 - İsteklilerin eksiltme gününden en az iki gün evvel 

İnhisarlar Tuz Fen Şubesine gelerek istenilen vesaiki ib
raz ile ehliyet vesikası almaları ve bu ehliyet vesikaları ile 
birlikte sözü geçen komisyona müracaatları lazımdır. 

(3759) 2-2852 

Ankara Yüksek Ziraat 
l~n titüsii Rektörliiğüıulen : 

Anatomi enstitüsü · · , otuı beş lira maaşla ikinci sınıf bir asis
tan alınacaktır. Bııyta· lcültesindcn 'veya sabık İstanbul Baytar 
Mektebi alisinden) m~un olan taliplerın l:uc.:......,ıımuz Anatomi Ens-
ti D re •torliıgüne müracaatları. (1480) ı :'li83 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne,riyatt ldare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankm caddesı cıvarındc. 
Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

Kiralık Oda 
Çiftlik mağazası yanında, 

Mustafa bey apartman, birinci 
kat: Telefon: 1856 Ekrem. 

2-2878 

Kiralık Daire 
Yenişehride Orduevi arkasın

da Dikmen ve Arman caddeleri 
üzerinde tam konforu havi 11 
numaralı Ali Rıza apartımanm
da 6 odalı daire kiralıktır. Fiat 
uygundur. 2-2900 

Kiralili Oda 
Piyasamızın merkezi bir yeri 

olan Arafartalar caddesinde ev
velce Bayındırlık Bakanlığının 
bulunduğu büyük binada bol zi -
yalı ve kaloriferli odalar kiraya 
verilecektir. 

Doktor muayenehanesi, avu
kat ve tüccar yazıhanesi olmağa 
çok elverişli bulunan bu odaları 
görmek ve tutmak arzu edenlerin 
görmek için mezkur apartıman 
kahvecisine kira sartları icin de 
Vehbi Koc Tic:ırı!'tevine miiraca· 
atları rica olunur. Telefon: 3061 

~~-~~~ i: iLAN ŞARTLARI ~: 
~tc Beher Beher ~) 
"~ Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~4 

~ 
2 300 3 200 ~~ 
4 150 5 100 ~i 
6 80 7 40 ~ 
e 30 kuruştur. ~[C 
1 - Hayır işlerine ve yeni ~i 

çıkan kitaplara aid ilanlardan ~ 
% 15 tenzilat yapılır. ~ 

2 - Zavi illin bedelleri ~i 
maktu yüz otuz kuruştur. ,.i 

3 - Tebrik, teşekkür. ev- ~ 
lenme, vefat ve katı alaka ~ 
itanlarmdan maktuan beş lira ~ 
~ın~ ~ 

~ 

ABONEŞARTLARI li 
Müddet Dahilde Hariçte 

1 ___ ı 

Seneliği 17 Lira 30 Lira "~ 
6 Aylığı . 9 " 16 " 
3 Aylığı S ,, 9 ,, i~ 

Posta ilcreti gönderilmiyen ~~ 
mektublara cevab verilmez. lC 

Kiralık modem 
Daire 

Ycni!',ehir, Kocatepe'de Sait 
Aydos!u'nun evinde 4 oda 2 hol 
geniş balkon, mutbah, banyo, ki
ler, kapusu bahçesi müstakil, 
her türlü konforu havi modern, 
havadar bir daire kiralıktır. Her 
gün saat l : 3 görülebilir. Te
lef. 1!:195. 1-2832 

I 
{, 

Saçl:arı 
d()k ülen len.-

l<"OMOJEN KANZUK 

Sa~ Eksiri 
Saçlaı ın dökülmesine ve ke· 

pe klenmesine mani oluı. Komo
ie n sacların köklerini kuvvetlen. 
dirir ;e besler Korno ien saçla· 
rın gıdasıdır. T;ıbii renklerinı 
bozmaz Hafif bir rayihası vardır 
Komo1en kanzuk saç eksiri ma· 
ruf ec.t.anelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

LİNİMANTOL RA NZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Satılık arsalar 
Yenişehirde Şurayıdevlet bi

nahı arkasında Dikmen asfalt yo· 
lu üzerinde 1155 numaralı ada
nın 26, 27, 28; numaralı ve her 
biri 490 metre murabbaı büyük
lüğündeki üç parseli ayrı ayn ve~ 
ya: toptan satılıktır. Fazla malii
mat almak istiyenlcrin Keçiören 
yolu üzerinde tohum islah istas
yonu asistanlarından M uzaffer'e 
müracaatları. Telf. 2221 

1-2501 

ZAYİ 
1935 senesinde Ankara bele

diyesinden almıs olduğum 1525 
ehliyet numaralı ve 1177 zabıtai 
beledive sicil numaralı ehliyetimi 
zavi ettim. Yeni~ini alacağımdan 
eskisinin hiikmii yoktur. 

Raşit oğlu Mehmed 
2-2950 

l\1eyva tuztı 

En hoş meyva tuzuthır. 
bazı defeder. Mide, bağırtak, k:ı· 
raciğerclen mütevellit rahatsız· 
lıkları önler. Hazmı kola" la<1tırır. 

fngi ı:-.. Kanwk ecza~esi 
Beyoğlu - İstanbul 

Sivas Şarhaylığından : 
1 - 25229 lira 68 kuruş bedeli keşifli Sıvas merkezine aid yapı

lacak fenni mezbaha kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur· 
2 - İstekliler mezbahaya aid şartname ve planlarını Ankara 

İstanbul, Sıvas ı;,arbaylıklarından 2 lira bedeli mukabilinde alacak· 
lardır. 

3 - Eksiltme 936 temrr.uzunun 13 üncü çar~amba günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 2374 lira 63 kuruştur: 
5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı artırma ebiltme kanı;n" 

nun 2-3 üncü maddelerinde gösterilen vsikaları vermeğe mecb\11'" 
dur. 

6 - Teklif mektupları ihale zamanından bir saat evel Belediyi 
daiıesine teslim olunacak hariçten gönderilecekler iadeli teahhül4 
1ü olarak posta ile gönderilecektir. Gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanunun tarifatına ve rıil· 
kiimlerine uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. (3785) 1-2!J06 

Tapıı ve Kadastro Umum 
1'1üdürlüğüııd~n: 

Tapu K. U. M. Miistahdeminleri için nümunesine ve şartname• 
sine gÖl"e 24 takım elbise ve kasket pazarlık suretiyle yaptırılacak· 
tır. Muhammen bedeli 480 liradır. İsteklilerin yüzde 7,5 peyleriyle 
13-7-936 günü saat 14 de umum müdürlükte satın alma komisyonu· 
na gelmeleri lazımdır. (1614) 2-2860 

Dahiliv~ V ~l{aletinden : 
.t 

Merkezde kurulan belediyeler fen heyetine dolğun ucretle: 
1 - Heyeti fenniye şefi ' 
1 - İçme sularında mütehassıs mühendi~ 
1 - Şehirci mimar 
1 - Kalem sefi 
1 - Memur 
1 - Daktilo alınacaktır 
İstekliler vesikalariyle birlikte temmuzun on ikisine kadar 

}•:ıive vekaletine müracaat etmelidirler. ( 1626) 2-2866 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 
Ankara demirli bahçede belediye icra memuru müteveffa Ka· 

zıma ait bir tarafı Ayşe ve bir tarafı Rasime arkası pembe ve Ayşe 
ve şoför Ahmed cephesi demirli bahçeye giden yol ile mahdut 19/ 20 
numaralı 3950 lira kıymeti muhammeneli ve iki buçuk katlı bir el/ 
ile ittisalinde 356 ve 592 mesahah 1881 lira 30 kurut kıymeti mu· 
hammeneli iki arsa ve arsa üzerine yapılmış 104/ 50 lira kıymeti mu· 
hammcneli bir tahta baraka ve mecmuunun kıymeti muhammenesi 
5945/80 lira olan mezkur hane ve baraka ve arsalar 28-7-936 tarihine 
musadif salı günü saat 10 da bilmiizayede satılacağından talip olan· 
ların % 7 .5 pey akçesile birlikte Ankara 3 üncü sulh hukuk mahke• 
mesine ve daha ziyade izahat almak istivenlerin mahkeme kalmi· 
'le müracaatla muktazi izahatı almaları füıumu ilan olunur. 1-2948 

AskP-ri Fabrikalar Sigorta 
Sandığı Reisliğinden : 

Askeri fabrikalar teavlin ve sigorta sandığı tarafından Kmkkaled• 
bir sinema binası ile bir fırın ve bilahare tekarrür edecek milteaddid 
evler yaptırılacaktır. 

Bu işlerle uğraşmış ve asgari olarak seksen bin liralık bir teahhil
dü ifa ettiğine dair ehliyeti fenniyesini ibraz edecek müteahhidlerin 
hu husustaki resim ve tafsilatı almak üzere her gün istasyon civarın
daki askeri fabrikalar umum müdürlüğü binasında bulunan teavün 
ve sigorta sandığına saat 13 den sonra müracaatları. ( 1561) 1-2771 

l\lalatya Şarhaylığından: 
1 - Malatyada yapılacak 49,852 kırk dokuz bin sekiz yüz elli 

iki lira 45 kuruş keşif bedelli Belediye binasının İnfCl<ltI 1 temmu• 
936 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uı;uliy• 
le eksiltmeye konulmuştur . 

2 - İsteklilerin bu binaya ait şartname, plan ve projeleri iki 
buçuk lira mukabilinde Malatyada Belediye dairesinden ve Anka
rada Havuzbaşında Ragıp Apartmanında Mimar Bekir İhsandan 
alırlar. 

3 - Eksiltme 21 temmuz 1936 sah günil saat ıs de Malatya ı. 
Be!ediye dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 3739 üç bin yedi yüz otuz dokuz liradı:1r 
5 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaların bulunmı• 

sc lazımdır: 
A - Kanuni vesaiki haiz bulunması, 
B - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin F fı\.;,. 

rasr mucibince aranılacak ehliyet vesikası Nafıa Vekaletinin 13.5· 
936 tarih ve 4189 sayılı emirnamesine baalı talimatnaınede göste· 
rilen ve•«ıiki bulunması b 

6 - Teklif mektupları ücüncii maddede yazılı saatten bir saat 
evelinr kadar belediye encümenine getirecek makbuz mukabilinde 
vermesi. posta ile gönderilecek mektupların yukarda yazılı saa' c 
kadaı gclmis o1masn zarfın miihür mumu il~ l<apatılmıs bulunma ı 
lazımdır (361\9) 2-2795 ' 

lstanı;.ı iİniversit~i i\1-·t-tı---n-1-a, 
Elisiltnıe ve Pazarlık~ Konıisyo 
nundan: 

1 - Bedeli ke fi 3515°6.?5 lira olan Hayvanat ve Nebatat eııstitii· 
!erine yapılacak mobilyalar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. İhale 16 - 7 - 936 perşembe saat 15 tc Rektörlükte yapılacak· 
tır. Bu işe aid s;ırtname ve saire 178 kuruşa Rektörlükten paıartesi 
ve perşembe günleri alınır. 

2 - Eksiltmeye girebilmek i~in 2678 liralık ilk teminat yatırma· 
ları ve 5000 liralık möbilya h;i yapmış ve bizzat Fabrika sahibi ol· 
duklarına dair tstanlıul bayındırlık direktörlüğünden kağıt almaları 
Hizımdır. İstekliler o gün saat 14 de tekliflerini Rektörlüğe verrni' 
olmalıdırlar. ( 3504) 1-2702 

• 2 we+ zr s' 

1 YENi SiNE 
BUGÜN BUGECE 

SON VALS 
lvan Petrovitch - Camilla Horn 

Zengin ve muazzam muziğile 
şimdiye kadar görülmemiş bir 

aşk ve iht · ras filmi 
• 

ALA 
BUGÜN BUGECe 

Yeni mevsimin en kuvvetli iki 
~üyük sergüzeşt ve macera filmi' 

1 - SEYT AN GÜLÜYOR 
il - MEKSlKA HA YDUTLARl 

Hevecan ve korhunun emsa!siz bir 
nümunesi 


