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ON YEDlNCl YIL. NO: 5372 
ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Umumi bir bakışla: 

MADENLERil\ltZ 
Kızılay haftası başladı 

Bu yazımız Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünün organı olan M.T.A. 
dergisinin J numaralı son sayısından 
iktibas edilmiştir: 

Diin. akşama kadar yeniden 
azaların say ısı bini 

kaydolan 
geçti 

Türkiyenin ikinci 5 senelik sana· 
yi planı üzerindeki incelemeler çok 
ilerlemiştir. Orada yurt müdafaa 
ve ihtiyacı, iç ve dıı ticaret denk· 
leşmesi, vatandaş refahı gibi biı
yük mevzular adetlerle, ölçülerle 
biribirine bağlanıyor. Gelecek 
günlerin milli ekonomisi iman 
pekliği ve bilgi ile çerçeveleniyor. 

Planda yeraltı servetimize, bu 
tabiat verimine en ehemiyetli yer 
verilmiştir. Bunun için son aylara 
''Türk madenciliğinin yeni hız 
başlanğıcı" diye ad takılabılir. 
Şimdiye kadar bu mevzua verilen 
ehemiyet neşredilen kanunlar, alı· 
nan tedbirlerle bellidir. Esasen ya· 
nnın planlaşmasında ihzari i~ler 
çoktan başlamıtltr. Madenlerimiz 
aranırken servet kaynağı ve refah 
amili olmak ümidi gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu ümit alınan direk
tiflerle kuvvetlendirilmekte, ma· 
den arama işlerine daha ziyade 
önem verilmektedir. 

Maden aramaları sırasında, 
son aylar içinde, dikkati çeken 
hadise, Müreftedeki petrol sonda
jında, 125 nıetrede, bir gaz feve
ranına rastlanması ve bu vaziyetin 
gerektirdiği bütün tedbirlerin ahn-
mıf olmasıdır. 

Memleket çalışma hayatını 
tanzim edecek -madenciliğimizde 
ehemiyetli bir yer alacak · olan iş 
kanununu da Kamutay bu devre· 
aun.a ... ·- - - l madan .. .. ,atanı sağa ao a aap . . 
cunu bir amaç etrafında bırı
muayyen ve anlaştıran 
biriyle yak~aşt~.rahn . eHrnimizin 
bu kanun hıc şuP esı7 r . .. k 

1 b
. •b'de"idir. Ciinku: a· 

can ı ır a ı ~ d ınah· 
el 

• • de is de yur un 
nun a, ııçı h r iz de btt 
dır. Zl'\tt>n refa teıne tın 
iki varlıktır. • . d Celal Ra· 

lkttsat Vekaletın e. l n 
L--.kanhc;.1 altında yapı 3 

yarın un~ . dele eteri top· 
metal IT'"dpr ·ıler g t"rk d ,,.,,i sur.ette u 
lanh!ında 8 .. um ·hrac politikası 
maden sa11ııtvn ve 1 

· h' etinde 
Ü'ıerindP direktif . ı;ıa i •Y ve bu 

.. t-k kararlar verılm ş 'h muş...-.- d ınaden ı ra-
ıuretle 1936 yılın a · · te· 

.J ... a•ı sebeplerının 
catrmızı11 "Ta.u· 

minine gidilrni.~ti~.. 1 k gün· 

Kızılay haftası dün başladı. 

Ankaranm hemen bütün dükkanla
rı, caclcleleri, bütün camekanlar bu mil
li ve büyük hayır evimizin renklerile, 

beyaz, kırmızıya boyanmıştı. Kızılay 

haftasında bütün ankaralılar birbiriyle 

yarış edercesine hazırlanmışlardı. Ser
gi evimle açılan büyük çadırdaki man· 

gelerek kızılay Ankara merkezinin ha
zırladığı beyaz kırmızı çiçeklerden ya
pılmış heyetin bağlılık ve tazim hisle· 

rini taşıyan çelengi Bii}•ük Önder Ata· 
türkün heykelinin önüne koydular. 

Dun akşama kadar Kızılay merke
zine yeniden bin aza yazılmıştır. Bu a
dedin hafta sonuna kadar ümid edilen 

• 

~ . 1 1(11.11:.ıy haftasr11da el övizleri atan bir tayyaremiz vı 
Dırn baş ayan · · · b d büyük caddelerdeıı bırırıdekı an 

k 1 r 
h~ havır evimizin harbda yaptı· 

ene . b n ~ işleri canlandırıyor, halkımız . u -
~~rı hayranlık ve takdirle seyred~yor· 

1 d H
afta saat birde başladı . Şehrın her 

ar ı. • · K 
f da 

dolacı.an tayyarelerımız ı-
tara ın s • • · \ 

l ıadı<7ı reklam fışlerını a • 
zılayın 1aıır o d ~ . k halkımızın toplu ol ugu 
-çaktan uça.a l"k t 
yerlere atryorlardr. Kızılay ~ene; ı ~ş-
kl·1a•tına ba~lı ufak mckteplı\er el\erın· r .. nüne 

mikdara .. ·aracağı anlaşı1maktadır. 
Gece Şehir bahçesinde bir çok eğ

lenceler tertib edilmiş, milli filmler 
gösterilmiş ve sabaha kadar eğlenil· 
miştir. Caddelerin bir çok yerlerine 
halkı Kızılaya yardıma davet eden dö
vizler asılmıştır. Hafta sonunda yapı
lacak yılın en büyük gardcnpartisi i· 
çin hazırlıklar hararetle devam etmek-

tedir. 
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-~·-----~~---- ·-----
Son haberler üçüncü 

sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

BOGAZLAR KONFERANSI tÇtN 

Fraıısız 

devlet 
gazeteleri «Hiç bir 
türklerin boğazları 

tahkimine muhalefet 
etmiyecektir» diyor 

• 

Çanakkale Boğa zrna bir b;ıkrş 

Parıs, 11 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın Paris muhabiri bu sabahki Paris ga

zetelerinin boğazlar konferansı etrafın
daki yazıllannı şöyle hülasa ediyor : 

Pöti Parizien gazetesinin Montrö 

muhabiri gazet esine bilidrdigi bir ha· 

herde diyor ki: "Esaslı meseleler& bil

kuvve anlaşma elde edilmiş denebilir. 

Kol;lfcransta hazır bulunan devletler

den hiç biri türklerin boğazları tahkimi
ne muhalefet etmi~ektir 
JL '-1.&.. - .a: .•• 

Eko dö Pari "Münakaşa nazarıdıı
Ankara boğazlara hakimdir 1 ·ı· r , • ngı iZ pO• 

ıtıkası manidardır. Fransa Londra ile 

DR~ma arasında açıkta ve muallaktadır.,. 
ıyor. 

. Pari Midiye Londradan bildirilen 
bır haberde: 

''Titüleskonun Montrö'de k 11 d ~ r u an ıgı 
ısana ve takındı~ı harekete hayret d . T e en 
ıngı ız mahfilleri pek az bedbindir. Mü-
nakasa akademiktir. istediğin i elde eden 
Türkiye vaziyete hakimdir . ., Deniyor. 

Avusturya -Alman ya münasebetleri· 
nin normalleşeceği ve bir 
anlru,ıma yapılacağı sanılıyor 

Viyana, 11 (A. 
A.) - Almanya -
nın Viyana bü· 
yük elçisi von 
Papcn Almanya• 
ya hareket etmiş· 
tir. B. Papen'in 

bu seyahati, Al· 
manya ile Avus
turya arasındaki münasebetlerin nor· 

mal bir hale getirilmesini itsih(ad • 
den bir anlaşmanın imzalanmasiyle • 
\ikalı sanılmaktadır. Buradaki kanaat. 
Almanya ile Avusturya arasındaki mü· 
nasebetlerin pek yakında normalleşeceği 
merkezindedir. 

Viyana, 11 (A.A.) - -Havas· Siyı..a 
mahfiller .son günlerde. Almanya i"" 
Avusturya aruında anla~ma ihtimalı..ı. 
rinin eyi kuvvetlenmiş olduğunu te• 

lim eylemektedirlcr. 
Eyi haber alan mahfiller. karşılıklı 

Madenciliğıını:7.tn ge ece sonra 
le . tu ,vnumi bakışt"n 1 . • 

. rı':_: ·vhk maden ce.her erıJDkt· 
IOft UU - . • d btr& • . . tica et rnuvl'"'eneaın e 

de l{ı:ınl11y bayraklarile heyke ın o 

s~~~.·.~ (r:.~d~:" :~!~:~. 1 
HAl~KCILAR -· 

CEPHESl münasebetlerin normal bir şekle geldi· 
ğini teyiden yakında hem Berlin hem 
de Viyanada birer beyanname neşredil
mesi ihtimalinden bahsediyorlar. zın r . .. d n qeçireliın: 

tığı ııdetlert -:o~ de h · 1evket· 
Mart ayt ıcın e arıce k" 

.. h aıınd"n 165.336 to~..ı o-
. ok cemiyetlerin ıştırakıyle hır 

bır ç d nı" toplantısı yapılacaktır. 
mur rt•Z d'l . ti Buııuan 
mür iatihsıtl e 1 mı~ r. 628 tonu 
3.509 tonu Ro~an.yav~. 455 tonu 

k
. e olarak verılrnış, 8 · · 'blak 
ıy . . d sarf ve ıstı 

da yort ıçın e, 
olunmuştur .• i inde hariçe sevkel· 

Mart ~y .. ç 13 173 tonu hal· 
tiğinıiz komur • . Yunanistana, 
yaya, 7.403 tonu 618 tonu 

509 
l Roınanyaya, ·1 

3. onu 1 O 423 tonu Brezı • 
Marsilyaya v~ . 35 136 ton tul· 
yaya olınak uzere b .ka yabancı 

Bundan aş k· muştur. . lduğuınuz ya 
vapurlara verıntŞ ,.o 6 706 ton 

.. ·· yekunu · 
ma köınuru l 5 218 ton ile yunan 
olup en faza . elınektedir. 
vapurları baştal z guldak haV· 

Mart ba!ın .. • ~n k mevcudu 
zasındaki kömur s 

0 

110 762 tondur. d kö-. . . deki ına en 
Nisan ayı ıçın 837 915 ton· 

l"l ınız · mürli istihsa a 1 • • de 5atışıınız 
dur. Memleket ıç•:dan 4.718 to-
67.924 ton olup bu bunker veril
nu türk vapurlarına h 'ç satışı· . ·nde arı 
miıt\r. Bu. ay ı~ı ·kdarda artın~! 
nırz ebeaııyetlı rnı D ınüsterı· 
86.060 tona çıknn~:r43.~94, ~Bre· 
lerimizden 1talyaY Yunanistana 
zayav• 16.975 ~on! fada) 

(Sonıı S. ıncı say 

•':;ulha yar 1 •• 
htirak edecek delegeler 3500 dur. 
1:-~ederal konsey, bu topl~nt~ya bazı 

şartlar altında mü de ~::r -·"'"" \ _._____....-· __ ... .........--..-
Dün istanbulda 
l'ürl{ . y ugo la' 

MI tıTEl.11' TAKl'11. mı \ 

AU \~3 :31\t; 1 

Berabere neticelendi 
1 

,·ı ırKll' E - ruGOSL4J )' A 
1 lilJ1 FUTROl, TA KlM-
;~ ıiRl ARASINDı•KI MAÇ 

1 BUGÜN 17,30 DA 
Taksiın stadyomunda 

yapılacaktır. 
. • sayfamızda okuyunuz) 

(Bc~ıncı " • 

l;ran 'IZ işçilerine itidal tavsiye 
• 

ettı 

oldu Aviııyonda kar ışıklıklar 
Faris, 1 l (A.A.) - Sol cenah parti· \ 

teri delegasyonu memlekete hitap eden \ 
bi.r be}'annamcnin metnini ıttifakla tas-

Karışrklrklar çıkan Avinyondan 
bir görünüş 

vip eylemiştir. Bu beyannamede ezcum

ie deniliyor ki: 
" Cumuriyetin nizamını korumak 

için halkçılar cephesi programını ger • 
çekleştirmek hususundaki azminizi bir 
kere daha teyid eyleriz. Emeıkçilerle be· 
raberiz ve iş merkezlerinin grevciler ta· 
rafından işgali devam ettiği takdirde 
inhilale uğrıyacak olan umumi nizam ve 
intizamı muhafaza etmek lüzumunu 
ilan ederiz. Bazı haberlerin mübalagalı 
mahiyeti üzerine milletin dikkatini çe
keriz. Emekçiler kamoyun tevecciihünü 
kaybettirebilecek olan her türlü hare· 

ketlerden çekinmelidir. 
Bu beyannamenin sonunda iç bakanı 

B. Sa!engro'ya itimad edilmekte ve hü
kümetçe her türlü uzlaşma tedtıirlerin· 
d en sonra zora baş vunılınamas1 için is· 
çi sınıfı itidale davet olunmaktadır. 

A\ INYON'DA K \Hl~ll LH~ 

Avinyon. 11 (AA. ) - Marsenezi 
söyliyerekten belediye kona~ıno uogru 

(Sonu S. inci silvfada) 

Bu mahfillere göre, bahis mevzuu 
beyanname hakikatte siyasi bir andlat" 
manın başlangıcı değil .fakat bir nevl 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Amerikadaki 
sıcak dalgası .. 

Ölenler 375 i buldu. - 'İ\i
yecek ve su bulamıyan 
hayvanlar boğazlanıyor 

Nev}'Ork, 11 (A.A.) - Sıcak dalga· 
sı devam ediyor. Hararet derecesi dün 
burada 36, bazı garp eyaletlerinde ise 49 
santigrattır. Bu ana kadar sıcaktan 303 

kişi ölmuı;.tür. 

Nevyork, 11 (A.A.) Amerika-!a hü
küm süren müthiş ı;ı.·aklık, şimuiye ka· 
cıar 375 kişınin ,·1umune scbc:h ohı.u:J. 
tur. Yalnız Nevyork hiıkümctinde hu· 
gün 17 kişi olmüşti.ır. Bu bölgede SU• 

suzluğun baş gösterm.sinden korku -
maktadır. Su sarfiyatını azaltm-ık iç n 

(Sonu 5. inci savfad \ 



SAYt·A 2 

Hukuk köi'esi ~ 

Matbuat serhestisi ve hududlan 
111. 

Maalesef sık sık tekrarlandığı görü· 
len ağır matbuat yanlıtlarmd~ biri ?~ 
tudur: Bir adam hakkında dıger bırı 

taraiından cezai bir takibat yapıldığı 

haberi yazılır. Fakat cezai takibat ta
lebinde bulunan kimse haklı mıdır? De
ğil midir? Bu noktalar gözden geçiril
mez. Haber olduğu gibi alınır ve alın
dığı &ibi de yazılır. Halbul.i asıl ve esa· 
sı olmıyan ve olmadığı da sonradan 
belli olan böyle bir haberin neşrinden 
dolayı ismi gazete sütunlarına geçen 
phıs manen ve maddeten za~ar.~öreb.i
lir. Bu mahiyette bir haberı dıger hır 
gazeteden naklen iktibas etme~ dahi. a
ğır bir yanlış işlemek dcmcktır. Zıra 

tikayetin hakiki mealini bil~ede?'. afa
ki ve bitaraf bir tarzda hakıkah ıfade 
eylediğine inan getirmeden söz.il geçen 
haberi olduğu gibi iktibas cdıvermek 

~lddi ve vicdani hareket etmemek de
mektir (Jurnal des Tribunaux l 93!' 
L 295). 

Hakim efkiri umumiyeye sunulan 
kontrol olunmamış. dikkatsiz yuılDUf 
ve hattl ihtirazi bir kayıt olsun derme
yan edilmemi' bulunan bir yazmm sa
hibini ve mcsulUnü tcreddildsüz tak
bih ve tecziye etmelidir. 

Bu mahiyette bir haber verdikten 
aonra tahakkuk eden ademi mesuliyet 
vaziveti veya mahkemenin beraat lcara
nnı yazmamak hatanın ağırlqmasına 

yol açar. 

hemiyetlc yer vereceğini hassaten tas
rih eylemeainin iub ettiğini ve ancak 
bu tarzda hareketle mesuliyetten kur
tulunabilece~ini kararında kaydetmek
tedir, 

v 
Maddt ve manevi tazminat davası 

zarar doğuran fiilde müşterek mesuli
yetleri olan herkes aleyhine. ~ünfe__ri· 
den ve birlikte olarak açılabılır. Eger 
bu mahiyette bir zarar veren gazete a
nonim 9irekt şeklinde idare edilmekte 
ise bu takdirde uzuvların irtikap eyle
dikleri "kusur doğrudan doğruya mües
sesenin hatası olarak da iddia olunabi
lir. Bu hükUm türk medeni kanununun 
48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki 
"hlikmi şahsın iradesi uzuvları vasıta
siyle ifade olunur" er.asnıdan istidlal 
olunmak gerektir. 

Bir gazete müdüriyeti telakki etme
lidir ki, muharrirlerin yazılarını, ncf
retmckle gazeteyi de mcsuliyetc iştirak 
ettirmek vaziyetini ihdas eder. Bu işti
rakten kurtulabilmek için idare yazıyı 
da kontrol etmekle mükelleftir. Abi 
takdirde "yazı gazetenin noktai nazarı 
değildir, bu itibarla mcsuliyetimiz van.-1 
değildir., demek lcabil değildir. 

Vl 
Sözü geçen zarar ve ziyan davası 

dolayısiylc müruru zaman borçlar ka
nunumuzun 60 mcı maddesindeki esas-

iV lara tabidir: 
Zarar ve ziyan yahut zararı manevi İsviçre federal mahkemesi J. ve D. . . 

namiyle nakdi bir meblağ tedıyesıne davası dolayısiyle 5 teşrinisani 1935 ta· f 
müteallik dava mutazarnr olan tara ın rihinde vermi' olduğu bir kararda ce- . "ba 
zarara ve failine ıttılaı tarihinden ıtı -Zai bir davanın dosyasına bihakkın va· .. 

1 ren bir sene ve herhalde zararı muste . kıf olmadan hadise hakkında hüküm 
d zim fiilin vukuundan itibaren on sene vermenin tedbirsizce bir hareket ol u- Ş 

mürurundan sonra istima olunmaz. u ğunu tesbit evlemektedir. :uksek ~ah kadar ki zarar ve ziyan davası ceza ka· 
keme heyeti. bu şekilde bır noktaı na-

nunları mucibince müddeti daha uzun zar bir aa~etede yer bulduğu takdirde . 
... - . .. müruru zamana tabi eczayı müstelzım gazete idaresinin bu gorlişun yazantı . l rsa ahsi da· 

"d h ~ h" telakki olduğunu ifade et· bir fiilden neşet etmış o u . ş 
aı ~a sı ır va a da o müruru zaman tatbık olunur. 

ULUS 

INONU KAMPINDA 
Uçuşlara güzel bir törenle başlandı 

ilk kadın tayyarecimiz Sabiha Gökçen de 
uçuşlara iştirak etti. 

lnönü, 11 (A.A.) - İnönü kampın
da uçuşlara başlanması dolayısile bu sa
bah kısa bir tören yapılmış ve bu müna
sebetle kurum reis muavini Feridun Di
rimtekin tarafından bir söylev verilmiş
tir. Reis muavini, bu söylevinde, genç
liğin bu yeni spora başlaması münase -

betiyle memleketin havalarındaki ege· 
menlik için mücadelede yer aldıklarını, 
yüksek yelken uçuşu için seçilen yer -

de kendilerinden evvel gelen neslin 
memleketin kurtuluş mücadelelerine 

phit olduğu, onların ne kadar büyük 
yoksulluklar içinde bunu bqardıkları· 
ru düşünerek kendilerinin de hiç bir 

mani önünde irkilmeden havalara ha -
kim olmak hedefine doğru yürümelerini 
izah etmittir. 

Tören dolayısilc İnönü lcasabası hal
kı Jramilen meydanın etrafını çıevirmit
le.r ve yapılan uçutları görülmemif 
bir sevinçle alkışlamıflardır. 

Tören münasebetiyle Eskiı,eohir ha· 

İÇEL: 
Tarsus, Duatepe mektebinden İh· 

san. Mersin Cumuriyet mektebinden 
Rıza. 

KIRKLARELi: 
Babalık muallimi Şükrü. Burgu 

Çiftlikköy mektebinden Fazlı, Babaes
ki; Mandrra mektebinden Hayri, mer
kez mektebinden Cemil, Burgaz, Kırık· 
köy mektebinden Salih. 

BİLECİK: 

va okulunda tahsncıe bulunan ilk kadın 
tayyarecimiz Bayan Sabiha Gökçen bir 
tayyare ile İnönünc inmiş ve uçuşlara 
iştirak ederk İnönü sırtları üstünde 20 
dakika süren yüksek yelken uçuşu yap
mıştır. Bilhassa bu uçutlarda İnönü 
sırtları üstünde devamlı surette termik 
cereyanlar olduğu görülmüştür. Tören 
esnasında İstanbul, Bursa, İzmir, Kay· 
1tti, Adana ve Ankarada yetigen Türk· 
kuşu Uyeleri yedi plinörle uçrama ha
reketi yapmıtlardır. lnönUnde bu tay -
yarelerin biribiri arkasıra yükselmesi 
gC>rülme~ değer bir manzara tetkil et
mittir. Köylüye ve halka parafÜt tec· 
rübelcri g&terilmif, Bayan Yıldız 600 
metreden 20 inci atlaYIJını yapmıttır. 

Türk Hava Kurumu. İnönü sırtları· 
na kadar lnanU köylülerinin yrdımı ile 
Uç kilometrelik giizel bir yol yapan ve 
kamp için Hava Kurumuna ve gençliğe 
elden geldiği kadar yardımda bulunan 
İnönU Kamwıbayı B. Mitati takdima· 
me ile taltif etmlttir. 

ADANA: 
Merkez lstikW mektebinden Kemal, 

Seyhan Omwıiye lkma1 mektebinden 
!smail ye LtıtfL 

Gthıl'OŞHANE: 
Dumlupınar mektebinden Cemal, 

Bayburt mıektebinden Hakkı. 
MARDİN: 

Cumurlyet mektebinden Bekir, Sa
vur mektebinden Muaa, Cezre mekte
binden Tilip. 

ÇANAKKALE: 
lmros mektebinden Şut 

Trakyanın 
Köy kalkınma projesi 

bitti 
Edirne, 11 (A.A.) - Trakyanm köy 

kalkınma programı bitmiştir. Çok zarif 
bir kap içinde renkli ve resimli olarak 
İatanbul'da basılmaktadır. 

Ziraat vekaletinin müşaviri Dr Çiki 
ile arkadaşları ve Trakya umumi müfet
tişliği baytar müşavirliği, Trakya hay· 
vanlanrun islahı için deneme bölgele· 
rinde çalı§mak üzere emir almışlardır. 

Boluda elli bin metre 
mikabı kereste 

satılıyor 
Bolu, 21 (A.A.) - Bolu ormanların• 

da fırtınadan devrilmi' çam ve gölmar 
ağ~larmdan şimdiye kadar tcsbit edi· 
len elli bin metre mikap ağaçtan mu • 
zayedeye verilip ilialeıi bugün yapılan 
on iiç bin doksan ~ metre mikabınm 

beher metre mikibını yedi liradan 11 ll· 
n yetmit kuru,a kadar aatılmıt ve 102 
bin lira para tutmuttur. Satışlara An
kara, Zonguldak ve civar viLiyetlcrden 
müteahhitler gelmittir. Satışlar her 
hafta yükselmekte ve hararetlenmekte .. 
clir. 

Fransanın 
Verdiği peynir 
· kontenjanı 

Fransa 1936 senesi tiçüncil Uç ay1ı1' 
devre için TUrkiycye ı 00 kentallik pey• 
nlr kontenjanı vermiştir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta tçintİc gümrilk mu• 

miş btılunmııstnm ve aynı 7.amanda tl'IU· y fi "l'i:i'ı. Q,.~· H"~l"\:ıJU 
,_.... ... "'"' .a.a1."-'ı.~1:'-'U .l.llUUJ..lJ.J. J. ~ ı - ı .l 

- - 1 

Merkez birinci mektebden Hikmet, 
'Kurdköv mektebinden Sehabcddin. 
mektebinden Müeyyed, Kef~rdiz m~k: 
tebinden Mehmed, Petürkc mektebin
den Rasim, Merkez mektebinden Mu
harrem. 

M ...... a &&Jcau:uınoen ~aan. 
• , •• • • W11H ... , ..... .,. Rr: hea~ 

çı, bınbeşyiız altmış aJtr kilo gümrük 

Sözlü imtihana 
Orta mekteb muallimliği için yazılr 

imtihanda kazanarak 17 ağustosta An. 
karada yapılacak sözlü imtihana alın
ması kararlapn muallimlerin bir kısmı
nı dün yazmıştık. Mütebakisini bugün 
yazıyoruz: 

Fen bilgisi. Biyoloji imtihanında 
kazananlar: 

Kemalpap Lalaşahin 
Cemil, İnegöl Gazipap 
Radiye 

BURSA: 
mektebinden 
mctkebinden 

ANTEP: 
Kurtutu1 mektebinden Nigir. 

MANİSA: 
Gazi mektebinden Süleyman: Necati 

Bey mektebinden Şevki, Turgudlu Hi
lal mektebinden Receb, merkez f stik
lal mektebinden Mahnur, Kırkağaç Cu
muriyet mektebinden Fethiye. 

ÇORUH: 
İ1k mekteb muallimlerinden Nedim, 

orta metkeb yardımcı muallimi Sudiye, 
Artvin Gazi okulundan Ahmed. 

MUGLA: 
Bodrum 1. inci mektebten Muzaffer 

KOCAELİ: 
Gebze Tuzla muallimi Mebruke. 

İstiklal mektebinden Bekir. 
SİNOP: 

ÇORUM: 
İkmal mektebinden Ahmed İlk ted-

tisat müfettişi Nuri. ' 

Merkez mektebinden İshak. 
AGRI: 

ANTALYA: 

mua]Jiml~J.r 

MARAŞ: 
İstiklal mektebinden Ruhi, Sakar-

ya mektebinden Nurullah, Elbistan İs
metpaşa mektebinden Salih. 

AFYON: 
Sandıklı Bahçeiçi mektebinden Ha

. san, Büyük Kalecik muaJJimi Ahmed. 

KAYSERİ: 
Develi İkmal mektebinden Sabri. 

Pınarbap l inci mektebden Şükrü. 

BOLU: 
Mudurnu Cumuriyet mektebinden 

Hulilsi. 

KASTAMONU: 
Araç merkez mektebinden Halid. 

TRABZON: 
Gazipaşa mektebinden Hasan. 

DENİZLİ: 
Davas Gazi mektebinden İffet, Bul

dan 4 Eylül mektebinden Sabiha Hi-, 
sarköy mektebinden Hamdi, Acıpayam 
Yatağan mektebinden Feriha. 

GİRESUN: 
Yeşilgiresun mektebinden Celal. 

Akköy mektebinden Şükriye. 

ÇANAKKALE: 
Ezine 'Gazi mektebinden Fethiye, 

Ezine fsmetpaşa mektebinden Gıyas. 

ANKARA: 
Tarih fakültesi talebesinden Fah

ri, Nccatibcy ilk mektebinden Meliha, 
Beypazarı 2 inci mektebdcn Tüzün. 

KONYA: 
İsmetpa~ mektebinden Necmiye, 

Kız muallim mektebi tatbikat muallimi 
Nahid. 

AYDIN: 
Korkuteli mektebinden Adem. Ma

navgad merkez mektebinden Tahsin. 

İSTANBUL: 
Cumuriyet mektebinden Mümtaz, 

OrtamahaUe mektebinden Haydar, Ger-

MARDiN: 
İstiklal mektebinden Kenan. 
Gcrcü, mektebinden Mustafa, Dirik 

mektebin<Ien Hasan ve Hikmet, Cezre 
mektebinden Muhlis. 

Murad mektebinden Cemal. 
URFA: 

ERZURUM: 
Palandöğen mektebinden Zehra. 

İZMfR: 
Kahramanlar mektebinden Turgud, 

Bayındır, Yakaköy mektebinden Salih, 
Topaltr mektebinden Kadriye. 

Riyaziye imtihanında ka7.Rnan1ar 

MUCLA: 
Tünek muallimi Zühtü, Yarsubay 

Fcthiy~ kazası mektebinden Kemal, Ur
la mektebinden Akif, 

MUŞ: 
Malazgird mektebinden Remzi. 

BİTLiS: 
Ahlat mektebinden Mehmed. 

Gazi mektebinden Hasan. 
StfRD: 

İstikJal mekt;ebinden 
Tampuköy mektebinden 

RİZE: 
Kenım, Pazar 
Şevki. 

TRABZON: 
Of mektebinden Fehmi. 

ERZURUM: 
Veysiefgan mektebinden Memduh, ilk 

tedrisat müfettişi Nureddin. 

KIRŞEHİR: 
İkmal mektebinden Rahmi, merkez 

Gazi mektebinden Ali. 

İÇEL: 
Mut merkez mektebinden Sadri, 

Tanus, Duatepe mektebinden Galip. 

SiVAS: 
§arkıtla Çcpen mektebinden Re,ad. Beşiktaş 19 uncu ilk mektebde_n 

Behlül, Kadıköy 8 inci ilk mektebden 
Memnune. 

mencek mektebinden Behice, Söke İs
metpaşa mektebinden Nimet, Çine Kı
zıktepe mektebinden Mehmed. İkmal mektebinden 

f email ve Şahin. 

ÇORUM: 
Dofan Kutay, 

ESKİŞEHİR: 
Necatibey mektebinden İffet, İnönü 

mektebinden Sadık. 

kaçağı, iki bin altmış dokurz kilo lnhJ. 
sar kaçağı, yirmi iki bin üç yüz doksan 
bir defter sigara kiğıdı, yanm kilo ero
in, bir tüfek, bir tabanca, kırk bir ka.
çakçı hayvanı ele geçirmi,ttir. 

KÜTAHYA: 
Simav İkmal mektebinden Salih. 

I Hıfzı Oğuz'un bir çocuğu o1du 

DENİZLİ: 
Sarayköy Hakay basmuallimi Şüli-

rO, Kahramanlar mektebinden Fahri. 

SİNOP: 
Gerze mektebinden Fevzive. 

BURDUR: 
'Karamanlı mektebinden Lütfi. 

ELAZfZ: 
Er'3nf madem mektebinden Fevzi 

Ye Mustafa. 

MAHfSA: 
Turgutlu Cumurlvet mektebln,.en 

Haydar, 8 EylQJ mcktehfn"~n t~m~n. 
ZONGULDAK: 

Mertier Namtl[ Kemal mektebinden 
Osman, Glllistan mektebinden M ı-hmed. 

KONYA: 
Karaman mektebinden Refik, Altrn

çe.şme mcktebhıdm Melahat. Ereğli 
Dumlupınar mektebinden Feride. 

BOLU: 
Gerede Miaakmıilli mektebinden 

Neşet, Düzce İkmal mektebinden Şük· 
ril. 

GİRESUN: 
Şibinkarahiaar mektebinden Ethem. 

AGRI: 
Karakösc mektebinden Adil. 

ÇORUH: 
Uruncuk köy mektebinden Enver. 

AFYON: 
Namık Kemal mektebinden İbrahim, 

Kıhçlarköy mektebinden İhsan, Eğret 
mektebinden Burhan, Dinar Ilıca mek. 
tebinden Fifat, Köşk nahiyesi mektebin. 
den Hasan, Söke Altıtepe mektebinden 
Necmi. 

KASTAMONİ: 
Öreync mektebinden Şevki, 

İZMİR: 

Muharrir arbdatlanmızdan Hıfzı 
Oğuz Bekata'tun dUn sabah bir kızı: 
dofmut ve adı "Armağan,, konulmuştur1 
Armağan Bekata'run usun ömürlü V6 

bayırlı olmasını diler, arkad8§Ullu ve 
ayleefni kutlarız. 

KOCAELtr 
Adapazarı Akçakamıf köy mektebin

den Cemal, Kandıra Pmdıklı mektebin.. 
den Fuad, Patmanın mektebinden Melet 

İSTANBUL: 
Beyoğlu 17 inci ilk mektebden Zeh. 

ra, Heğbcliada mektebi jimnastik mu
allimi Mediha, Sultanahmed 44 üncü ilk 
mektebinden Ziya, 

BALIKESiR: 
Kayapa başmualllmi Şayan Gencer, 

Suıığırlık birinci mektebinden İsmail. 
. ANKARA: 

ismet İnönü mektebinden Şerif fite .. 
kin. lsınet İnönü mektebinden Retid, 
Kılıçlar köyil mektebinden Mahmud, 
Küçükyozgat mektebinden Remzi, Çu.. 
buk merkez mektebinden Edibe Temu .. 
çin ve Hamdi, Haymana Çalışköy mek .. 
tebinden Altay. 

AMASYAı 
fstikltl mektebinden Mürşide, Yeşil 

ırmak mektebinden Kenan. 

GAZİ ANTEP: 
Nizib mektebinden Ahmed, Pazarcık 

Afacıkhköy mektebinden Hasan. 

KAYSERİı 
Develi Kemal mektebinden İbrahim, 

Araphköy mektebinden Sitare. 

EDİRNE: 
Türk Musevi mektebinden Selim, 

MARAŞ: 

akara Birası 
Çeşme Alaçatı mektebinden Mehmed 

Ali, Kurtuluş mektebinden Nusret, El. 
büstan lsmetpaşa mektebinden Sabri. 

• ver Neşe ve Sıhhat 
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Almanya - Avusturya 
Anlasma dün aksam • 

, 
Bertin, l l (A.A.) 

yor: 

, 
D.N .B. bile.liri-

ımza edildi 
3 - Avusturya federal hüküm.eti, 

umumiyet itibariyle politikasını ve hu. 
susi surette Almanyaya karşı olan poli
tikasını, Avusturaynm kendisini bir al
man devleti telakki ettiği keyfyetini 
dikkate alan prensipler çerçevesi için
de tedvir edecektir. Bu keyfiyet, 1934 
Roma protokolları ile 1936 ilavelerine 
ve Avusturyanın bu protokollar mumzi
si sıfatiyle İtalya ve Macaristan ile olan 
münasebetlerine dokunmıyacaktır. 

Filistin de karışık • 
vazıyet Amerika . 1ngilteı-e 

Arasında tayyare 
seferleri 

Propaganda bakanı Dr. Göbbels bu
gün saat 21 de bütün alman radyo is
tasyonlarriyla neşredilen aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

"- Alman hükümeti adına, bugün 
alman reich hükümeti ile Avusturya fe
deral hükümeti arasında yapılan bir an
laşma hakkında haber vereceğim. Bu 
anlasma, sulhperver bir sükunet ve Av
rupa vaziyetinin halli yolunda yeni bir 
pratik merhale teşkil etmektedir. 

Şimdi size tebJiği okuyorum: 
''Sulhun devamı için Avrupanın umu

mi inki afma kıymetli bir yardımda bu
lunduklarına ve iki alman devletinin bu 
kadar muhtelif karşılıklı menfaatlerini 
bu suretle en iyi surette gözetmekte ol
duklarına kani bulunan alman reich hii
kümeti ve Avusturya federal devleti hü
kUmeti, aralannda normal ve dostça 
münasabetler kurulmasını kararlaştır
mışlardır. 

Bu münasebetle şu noktalar bildri· 
Jir ki: 

l - Führcrin 21 mayıs 1935 de ifade 
ettigi fikirler veçhile, alman reich hü • 
kümeti Avusturya federal devletinin 
tam ve mutlak hükümranlık hakkını ta· 
nır. 

2 - Her iki hükümet, Avusturya nas 
yona) sosyalizm meselesi de dahil olmak 
üzere öteki memleketin bütün iç şart· 
larını bu memleketin iç bir işi gibi te • 

lakki eder. Her iki hükümet, bu şerait l 
üzerinde ne doğrudan doğruya ne vası
talı hiç bir tesir icra etmiyecektri. 

Her iki tarafın da arzu ettigi sükune
tin bazı ilk şarllarınm vukuu ile vücuda 
geleceği düşüncesiyle hareket eden al • 
man Reich hükümeti ve Avusturya fc • 
deral hükümeti, bu ilk esasları, hususi 
diğer tedbirler serisi ile kuvvetlendire -
ceklerdir. 

Roma, 11 (A.A.) - Almanya ile A
vusturya arasındaki anlaşma haberi Ro
ma salahiyetli mahfillerinde memnuni
yetle karşılanmıştır. Bu mahafilin fikri

ne göre, bu anlaşma, Avrupaya sükfinet 

getirmeğe yardım edecektir. 

Londra ,11 (A.A.) - Royter ajan

sının diplomatik muhabirine göre, Al

manya ile Avusturya arasındaki anlaş

ma. umumiyetle Londrada, memnuni

yetle karşılanmııtır. Resmi mahfillerde 

....<Sylendiğine göre, bu anlaşma. sürpriz· 

le telakki olunmamıştır. Londradaki u

mumi düşünce, bu anlaşma ile Avrupa

yı tehdit eden ciddi tehlikelerden biri

sinin ortadan kalkmış olduğu merkezin
dedir. 

Fransız harb 
devletle 

endüstrisinin 
ştirilmesi 

Paris, 11 (A.A.) - Saylavlar kuru
lunun finans encümeninde harbiye ba

kanı B. Daladier, harb endüstrisinin dev· 

letleştirilmesi hakkında beyanatta bu
lunarak ezcümle demiştir ki: 

tin müd~faasmı yükseltecek ve silahlan-

d . • surette kontrol altında bu-
mayı aımı .. 
lundurmak h<ıkkındaki fransız azmının 

vi tesirler yapmaktan hali kalmıyacak

tır. Bu hal, bir inhisar demek değildir. 

Bahis mevzuu olan şey, bazı hususi en

düstrilerin devletleştirilmesidir. İlk dev-
'7e•y:Uıua uıı uut}'<n rı-.nıa ...... u .... v_ ... 

cektir . ., 
Encümen, muvafık bir rey izhar et· 

mi~tir. 
varlığı ile yabancı mem1eketlerde mane· 

1 t()l)ı antısı ve Alma_ uya Lok:arnocu arın 
müteakip toplantıya davet edıp e~m~-

1 d 11 (A.A.) - Resmi mahfil· k meselesini tetkik etmek veya ıngı· 
..on ra, ld k' Jo me ğ' 

ı . il' hu"ku'·mctinin Brükse e ı • . llerine Almanvanın verece ı ce-er, ıng ız • 1 lız sua J .. • 

karnocu1ar konferansı esnasında: A - b ve yahut Almanyanın sukutu netı-
b lconf•ransa daveti teklıf et· va ı ı k · t" incelemek manyayı u .. • cesinde hasıl o aca vazıye ı . . 

mek niyetinde bulunmadığını k~tı su· hakkı. Brüksel konferansına aıt bır me-
rette bildirmektedir. İngili'ı resmı mah~ se1edir. 

fillerinin belirttiğine göre, Almanyay iledit!İ talimat 

İngiliz delegasyonun ":h~~~''' Lond~dan hoklodiği tali· 

Lo d 11 (A.A.) - Itoyterin Mon· 1 matı bu pazartesi günü almış olacaktır. n ra, .. . T mu• 

:rb~.d~e:n::.a~ld~ı!ğ:ı~b~ir~h~a~bt::;e:r~g~o=~~·~
1

::ngı:ı:z~~~====~----~~;::;==~~:-=-~~~-;: 
-= =-"'=--"' feshi ve Fransa 
Akdeniz anla~nıasın ın 

• 

Gazeteler; 'ngiltere~ı~ 
ı devam tttirecegını yazıyor 

may . ~ sıdan korkmaktadır. . . 
. 11 ( A.A.) - Akdenız . !aş· Eko dö Pari bilhssa dıyor kı: 

Parıs. tarafından feshıl'\en .. t '}tere. Fransanın fesih kararı . 
S nın Fransa .. ··1en n. ngı . y 

ma ı b atında goru ·.- T"rkiye Yunanıstan ve u-
f sız ınat u 'htır na rağmen u · 

sonra ran. "n büyük bir ı ' ıle birlikte Akdeniz anlaşma-
binlik yerıne budgu :Hatta bazı gazete goslavya ettirmek fikrindedir, ki bu 
göze çarpmakta ır.ketinin. hedef tuttu• .nnı deva Akdeniz muvazenesindeki nü· 
,_ b fransız hare k asın· pransaya d' 
ı;o;;r u en tersine çı m k .. ni kaybettirmekte ır. 
ğu neticenin tamtı~ . d sel.ıeb oıına· fuılu mev ıı 

n ınfıra ına dan ve Fransanı _._ 

anlaş-

) Parlamentolar birliği 

Arablar kiirvanlara hücum ediyorlar 
Vaşington, ı ı ( A.A.) _ ?ek yakın· 

da Amerika Birleşik devletleri ile İn· 
giltere arasında süratli büyük deniz 
tayyareleri s~ferleri başlıyacaktır. 1m
peria1 Airways ve Panamerican Airva}'9 
bu hususta bir anlaşmaya varmışlardır. 
Bu servis için iki yol düşünülmekte
dir. Yolların biri Bermudes adaların
dan, diğeri de Kanada, Ternöv ve trlan
dadan geçmektedir. Bu servis pek muh. 
temel olarak altı haftaya kad~r ba Jr. 
yacaktır. Bu servis için halen Pasifik· 
te kullanılan Clipper modeli dört mo
torlu büyük tayyareler kullanılacak 
tır. 

• 

Arapl11rtn baslctn yaptıkları Cemirı'den bir görünüş 
Londra, l 1 (A.A.) - Sömürgeler 

Bakanı, resmi bir tebliğ neşrederek dün 
Filistinde mutad vakalar olduğunu bil
dirmiştir. 

Sovyetler Birliği 
Zecri tedbirleri kaldırdı 

Moskova, ıı ( A.A.) _ Hal;c komJ
serleri konseyi f talyaya karşı tatbik • 
dilen zecri tedl.ıirlerin l S temmuzdan 
i~ilıaren kaldırılmasına karar vermiş· 
tır. 

Kudüs'te bir polis karakoluna bomba 
atılmış, bazı eşyaların harab olmasına 
sebeb olmuştur. 

Şimali Filistinde iki arab bu sabah 

Daburia civarında Anket yapan heyete 1 
ateş açmışlardır. Polisin mukabil ateşi 
bir arabın ölümüne, bir diğerinin yara-

İngiliz luralıııı ıı 
Danimarka prensesi ile 
evleneceği söyleniyor 

!anmasına sebebiyet vermiş üçüncii mü

tecaviz yakalanmıştır. 

Cemin • Nablüs yolunda arablar bir 

kervana tecavüz etmişler ve iki İngiliz 
muhafız askeri ağır surette yaralanmış
lardır. Gelen İmdad müfrezesi müteca . 

vizlerden dördünü yakalamıştır. 
Cemin civarında bir başka kervan 

1 
yağma teşebbüsüne uğramı§ ve İngiliz 
askeri bu tecavüzü püıkürtmüftÜr. 

B. Musolini nin 
yapacağı teklif 

etrafında 
Roma, 11 (A.A.) - İtalyan matbu

atı Musolini'nin Lokarno paktı yerine 
dört devlet arasnıda bir istişare ve ga
ranti paktı yapılması hakkında bir tek-
ııtauı uı ... , wt:. -- _._.-

zib edilmemektedir. 
n • 

Olimıliyad meşalesi 
A.ti~a, 11 (A.A.) - Olimpiyat me

şalesının Berline nakli törenine iştirak 
edecek olan yunan atletleri gelecek pa
zar günü Atina stadyomunda bir umu
mi tecrübe yapacaklardır. 

B. De l\f ad aria '"a 
" İspanya milletler cemiyeti 

delegeliğinden çekildi 

Maresal Graziaııi nin 
' lngiltcre kıralı sekizinci Edvard ve ev

leneceği söylenilen danimarkalı 
Prenses Alcksandrina 

Londra, ( A.A.) - Resmi yalanla
malara rağmen ısrarla ortada dolaşan 

yayıntılara göre kıralın samimi ve Jo:.a· 
kın dostları kendisinin taç giymeden 
evel evlenmesi için ısrar etmektedirler. 

Öğrenildiğine göre kıralın etrafın
dakiler bilhassa Danimarka Prensesi 
Aleksandrina Luis ile evlenmesine ta

raftardırlar. Prenses 22 yaşındadır. 

lngiliz · Mı~ır 
görüşmelerinde son 

safha 
Kahire, l 1 (A.A.) - Gazetelerin öğ

rendiğine göre, görüşmelerin neticesini 

tesbite memur muhtelit İngiliz - Mısır 

komitesi askeri görü~melerin neticesi 

hakkındaki raporunu tanzim ctmiı;tir. Bu 

metin bu~ün ingiliz ve mısır delegas

yonları tarafından tetkik olunacaktır. 

Her iki taraf~a kabul edildiği takdirde 

yeni Mısır • in~iliz an·'laşm,..sı için ya

pılacak iptidai görüşmelerın hızla ilerle

yeceği muhakkaktır. Bu iptirhi göruş

meler bitince de asıl koııuşrııalara LonJ

ra'da başlanabilecektir. 

Amerik.a elçisiııe 
verdiği emir 

Vaşington, 11 (A.A.) - Amerika
nın Adisababa elçisi B. Van Engert, 
Graziani'nin kendisine l 5 gün için elçi
lik telsizinin tatil edilmesi hakkında e
mir vermiş olduğunu dış bakanlığa bil-
dirmiştir. . 

Aynı emir Fransa, Almanya ve İngil 
tere elçiliklerine de verilmiştir. 

Bu yasak hakkında hiç bir resmi se
beb gösterilmemiştir. 

Londra büyük ·elçimizin 
tem aslan 

Londra, 11 (A.A.) - Türkiye Bü
yük Elçisi, Fransa Büyük Elçisi ve ha
beş elçisi ,dün dış işleri bakanlığına 
gitmişlerdir. 

MilJC'tler cemiyetinde ispanya delegeli 
ğfoden çekilen B. Madariaga 

Madrid, 11 (A.A.) - M. de :Madari
aga, Milletler cemiyetinde yapılacak iır 

lahata aid projesine karşı sosyalistler 
tarafından yapılan şiddetli hücumlar Ü· 

zerine İspanyanın Milletler cemiyeti 
daimi murahhaslığından istifa etmiştir. 

M. de Madariaga, matbaut mümessil
lerine beyanatta bulunarak Milletler 
cemiyetinin istikbaline itimadı oldu..,u
nu söylemiştir. 

----·----* Berlin, - Halk mahkem:si, Çe
koslovak tebeasından Storş'i casusluk 
suçuyle müelıbed küreğe mahkum et
miştir. 

Hindenburg balonu 
Londra, 11 (A.A.) - Birçingtonda 

bir nutuk söyliyen B. Çurçil, Hinden
burg zeplininin ikide bir, ingili:ı: toprak
larnıın üzerinden geçmesini şiddetle ten-
1.ıd etmiştir. Filhakika, bu balon, daha 

• 

geçenlerde hava hali dolayrniyle yolu· 
nu değiştirmek zorunda kaldığını ileri 
siirerek şimali İngilterenin mühim en
düsetriyel mcrkezleıinin iızeı inden uç
muştur. 

Yuııanistanın . 
r il hlanma siyasrtı 
S a k Me· 

. A.A.) - Başba an 
Atına, 11 ( . •ıAhlanma mesele· 

''k"metın sı a 

\ konferansı 

t 11 ( A A.) - Parlamen-
~dapeş e, . . . 

to b··· konferansr görüşmelerını bı-
ıgı . . . 

Lel{enti de 
öldürülcıılPriıı sayısı . 

taksas, bu ·u ·~· siyaset hakkında ya· 
sinde takib ettıgı vab vererek de· 

kidlere ce 
pılan bazı ten 

miştir ki: . inde Yunanista· 
" Gelecek sene ıç 1 A karışık· 

- . bir as terı 
nm harici her hangı bulunacağına 

1 e hazır · 'lıg~a karşı ge mey ·ıe yerine getır· 
d. · tamamı · -ıair olan va ımı . kı' hiç kım· 

" . Ş" hesız • 
.,.... .. k niyetindeyım. up temenni et-

• • .. halin vukuunu 

tirereda 11ı lmıştır. 1936 yılı ıçın bır-
o • 

tik cei ~ine Kont Carton de Vıart. se-

çilmiş gelecek konferansın Parıste 
top1anrn.na karar verilmiştir. 

== 
ınez. Bu, b,e olmakla beraber 1.ıiz gene 
her. ihtimaltarşı hazır ve uyanık bu
lunmalıyız.,. 

Roma, 11 (A.A.) - Lekenti'de ha
beşler tarafından öldürülmüş olan zabit 
ve askerlerin mikdarı 4 değil 14 dür. 
Dün akşam neşredilmiş olan bir resmi 
tebliğ. içle.rinde iki yüzbaşr, bir müla
zim, iki çavuş, üç nefer ve iki yerli ter
cüman bulunan on maktülün isimlerini 
aaymaktadır. I ng.;Jtere üzerniden uçması mesele cıkaran 11 indP.nhıır~ balonu 
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Danzig meselesinin • 
iÇ 

... yuzu •• 

a·" t ahan Cenevre'de konugmaları devam 
Bir taraftan Montrö boğa~ar kont~ra'!~~· 'fAerdaa~er alan •iyasi hadiseler arasına gir~~ş-
edeceği ortaya çıkan Danzır mese e erı ~m p Al a'nın Danzig işini kendi ar.zuıuna gore 
tir. lngiliz suallerine henüz... cevab h tJer?1ı~~n . :::ıı;;dan sonra biı harbın bcqlıyacağı • şay~
halclen sonra cevab verecegı hve .atta_ ~ ımf'~aktadır. Bu yazılar, türlü görü§lerı bır 
aları Danzig'in milletlerara11 e emıyetını an a 
araya toplamıı tır: 

Fölkişer Beobahter gazetesine Ce
nevre'den yazrlryor: 

Danzig halkının büyük çoğunluğu 

nasyonal sosyalist hareketine ~y.duğ~ 
tarihtenberi, yani üç yıldanberıdır kı, 
nasyonal sosyalist hükümet memurları, 
Cenevre birliğinin komiseri ile hoş ge
çinmek için etlerinden geleni ya~tı~ar. 
Hatta mesuliyeti müdrik danzıglıler 

kaygıİanarak, kendisini ikaz et.tiler. 
Milletler Cemiyeti mutemedıne, tut

tuğu yolun yanlış olduğu her vesile il~ 
söylendi. Nasyonal sosyalist hü•k~met~. 
halkın menfaatlerini gözetme~ı Uzerı
ne almış olan komiserle mesai teşrikin
dc bulunmayı durmadan ileri ıürdü. 

Fakat biltün bu teşebbüsler akim kaldı. 
Münasebetlerin normal bir şekle sokul· 
maıı için yapılan müracaatlar dinlenil-

medi. . 
Halbuki, Danzig'deki muhalefet klı-

kirıin her türlü sabotaj teşebbüsünü 

Milletler Cemiyetinin komiseri seve 
seve dinledi. Bu komiser, nasyonal sos
yalistlerin hiç münakaşa götürmez ço
ğunluğu ile vazifesini kolayca başara
cak yerde muhaleeftle elele vererek, 
onunla durluk kurdu ve gene bu muha
lefete hiç bir zaman hakctmediği bir 

ehemiyet verdi. •. .. 
Danzigi'n nasyonal sosyalist huku-

meti, bütün bunlara rağmen be~le~i 

d d u ve Milletler Cemiyeti komıserı· 
ur d" 

nin insafa geleceği umudunu besle ı. 

Maalesef hepsi beyhude idi. Ancak, ap· 
açık olarak arkasını komisere da~amış 
olan muhalefet klikinin kanlı tethı§ ha
reketlerine geçmek cesaretini göster~i
ğini son haftanın kargaşalıkları da ıs· 

. h"'kU et artık susamazdı. pat edıns;e\ \! _IJ"l __ ... u.&"•u•t;uu ıtıpa~ 
etmek senato reisinin geriye atamıya
cağı bir vazife olmuştu. 

Greiser'in nutku, bugünkU vaziye
tin bu halde muhafazası, Danzigdeki 
politik durumu daha ziyade kötü bir 
fekle sokmaktan başka bir §eye yaramı
yacağını göstermiştir. Danzig halkının, 
son yıllardaki hadiseler dolayısiyle gö
zü açılmıştır. Bu halk, Milletler Cemi
yeti komiserinin, Danzig'in kendisin
den beklediği tarzda vazifesini kavra
madığını, kendisinin sulhun zamini de
ğil, Danzig'in canına kıyan muhalefetin 
bir kristalisasyonu halini almış oldu

ğunu, son haftalarda arkadaşlarını kay
betmek suretiyle öğrenmiştir. Bundan 
dolayıdır ki, Danzig halkı, Milletler 
Cemiyeti ile olan münasebetinin yeni 
bir nizama sokulması için kati bir istek 
ve azim taşımaktadır. 

ka birinin getirilmesi imkanı verilm~.k
tedir. Bu böyle olmakla beraber, boy· 
le bir değifikliğin, üç yıldanberi b.u 
serbest tehir halkının Milletler Cemı· 

yeti elçisine kartı beslediği i~i~dsız
hğı gideremiyeceği de bcı~clhdır:. 

Bunun için, ikinci teklıftc, yuksck 
komiser makamının istikbalde büıbU

tUn kaldırılması Milletler Cemiyetinin 
komiserlik vazifelerini senato reiıinln 
üzerine alması ileri ıürülmUıtUr. 

Noye Zürher Saytung gazetesine 
Berlinden bildiriliyor: 

Danzig meseleıinin Milletler Cemi
yeti konseyinde görü,ülmesinin A~

manyadaki akisleri. Almanyanın, Greı
ser'in hareketiyle aynı fikirde olduğu· 

nu göstermektedir. 
Bütün bu hareketin ipucu Berlin'· 

dedir. . •. 
"Laypzig'' kruvazörünUn Da~zıg ı 

ziyareti münasebetiyle çıkan hadısel~
rin mesuliyetini, Rayht harb bakanlıgı 
ile deniz idaresi üzerine almaktadır. 

Parti ileri gelenlerinden Forı>ter'in. 
anlaşmazlığın patlamasına scbebiye~ 

veren makalesi ,ancak Almanya~akı 

a ti makamlarının tasvibiyle intışar 
p r - B l" . . edebilirdi. Forster son de. a er ını ~ı-
yaretinde Hitler tarafmd~n kabu: eclıl
miştir. Öyle anlafılıyor kı, bu ~~nas_e
betle Cenevre'de söylenecek ı;ozlerın 

ana hatları da tesbit edilmiştir. 
Milletler Cemiyeti komiserinin mu

hafaza edilip edilmemesi hakkında re
ye müracaat için Greiser tarafınd~n 

ileri sürülen plan, Almanyamn, son uç 
yıl içinde plebisitlerini daima dış po· 
litikava t;ıhsis Ptmf'sini hatu:latroa}5nı· 
.101 varsa, hepsi, rey sahiblerine, flo
rin'in kıymeti düşürüldüğü gUndenbe
ri iç politika hakkında knnaatlerini ız
har etmek fırsatını vermek için, mecli
sin feshini istemckterli rler. Nasyonal 

sosyalist hükümeti ise var kuvvetle 
bu teşebbüse karşı koymaktadır. Hü
kümet, Milletler Cemiyeti ile olan mü
nasebet şekli hakkında plebisite müra
caat etmek peşindedir. 

Tekmil Berlin gazeteleri, Greiser'• 
in nutkunu birinci sayfada neşrettikle
ri halde, Milletler Cemiyeti konseyin

deki müzakerenin cereyanını gayet ka

palı geçmekte ve vaziyeti olduğu gibi 

göstermemektedirler. 

Danzig senato reisi günün kahrama
nı olmuştur. Aynı zamanda Milletler 
Cemiyeti komiseri Lester'e dolu gibi 
hücum yağdırılmaktadır. 

hlikUmctin anlaşmasına bir türlü kat

lanamadığını aöyliyec:ek kadar . ileri 
varmaktadır. Aynı gazete, Lestcr'ın gü

nün birinde Danzig halkının gazabına 

kurban gideceğini, bugüne kadar haklı 
olan infiali, sırf Danzig hükümetinin 
koruyuculuğu sayesinde tatmadığını 

ıöylemektedir · 

Danzig buhranı 
VE 

ingiliz gazeteleri 
Son posta ile gelen ingilizce gazt· 

teler, Danzig meselesi ile uğraşıyor-
! B uralarda gördfiğümüz makaleler, 8~ ~ 
tabii, 0 gazetenin takib ettiği meı.~eg~ 

göre bir takım fikir ve mütalealar ıhtı
va ediyor. 

Deyli H(!rtıld ne diyor? 

6 temmuz 936 tarihli Deyli Herald 
gazetesi "Danzig'de buhran" baş!ığı al~ 
tında yazdığı bir başmakalede dıyor kı: 

"Almanyanın uşağı olan bütün gaze

teler, Milletler Cemiyetinin Danzig'~e~ 
ki yüksek komiserini geri çekmesını 

istiyorlar. 
Bu suretle B. Hitler'in bundan son

raki enternasyonal macerasının ne ola: 
cağı anlaşılmaktadır. Şimdiki hedefı 

Danzig serbest ıehridir ve taarruz ha

zırlanmıştır. 

Bu yılın bitmesinden önce Mi~let~e~ 
Cemiyeti. ya Danzig'deki ~tor!t~sını 
artıracak, yahut oradaki komısennı çe
kerek muahedclerle tekid edilen mec
h .. riv:tlPr\"ni bırakarak Danzig tehri· 
11..t\ta...,r .. Alı ':l•~ı~ l.L\r&&~ t.A1 • 

Büyük harbtan sonra Lehistan, Vis
tül havzasında kendisi için en elverişli 
deniz mahreci olan Danzig'in kendisine 
verilmesini istemişti. Fakat müttefik-
1er, Danzig ahalisi eskidenberi alman 

olduğu için bu ilhaka razı olmamışlardı. 
Bunun üzerine bir muvazaa yapıldı. 

Danzig'in dı~ sıyasası ile gümrük i şleri 
Lehistana verildi. İç idaresi için Mil
letler Cemiyetinin garantisi altında 
demokratik bir hükümet kuruldu. Ana 
kanunu yapıldı ve bunun değiştirile
bilmesi i~in Danzig senatosunun üçte 
iki ekseriyeti şart koşuldu. 

Bu vaziyette Milletler Cemiyetinin 
oynadığı rol· almanları öfkelendirmek
te ve Bay Lester bir pürüz telakki edil
mektedir. 

d !eri izah edebilir. mamiyle açığa vurmuş, "eğer orta ~ 
Milletler Cemiyeti bulunmasay ı, nazı d Bu hareket karşısında bütün vekarı· 
Partisi baskın çıkar başka partı er a • ·1 k 1 nr muhafaza eden Milletler Cemiyeti 

asamblesi, vaziyeti yerinde tetkik et.· mazdı.'' demiştir. 

Bu tehlikeli vaziyetten alınacak bir mek üzere bir komite seçmiş ve Greı

ser'in bütün hücumlarına hedef olan takım açık dersler vardır. • •w• h f t 
Evvela alman hükümetinın verdigı Lester'e de eski itimadım mu a aza e • 

herhangi bir söze güvenilemiyeceği , tiğini bildirmiştir. 

aonra on iki ay önce Danzig ana kanu- Bütün bu alınan tedbirler, ne olursa 
nuna hürmet edileceği hakkındaki vai- olsun Almanyanın Versay hükümle· 
de itimad edilemiyeceği meydana çık- rinde' yeni değişiklikler yapmak fikrin· 

mı~tır. de olduğunu örtemez. 
Sonra Musolini'nin tecrübesi, her ta- Danzig"in almanların eline geçme~l 

rafa yapılmıştır. Buna karşı Mi.11etle.r Leh deniz mahrecini almanlarm keyfı· 
Cemiyeti ya vaziyeti kuvvetlendırmelı, ne bırakması demek olur. Esasen bu 
yahut büısbütün tahtından inip çekil- sebebledir ki Lehler Gdinya'da ikinci 

melidir. bir liman tesis etmişlerdir. 

Gene aynı tarihli Deyli Meyi gaze-
"b . . tesl de aynr mt-vzu üzerinde ve ı:zı 

alAkadar etmt-z'' ba~lığı altında şu ma· 
kaleyi yauyor: 

Danzig meseleii de Cenevreden fır~ 

hyarak Avrupanın ba~na der~ olaca 
"b' .. .. ··vor Bu serbest şehır mese-gı ı gorunu . 

lesinin sert sözlere ve hiddetli tavurla
ra sebeb oluşu. birinci hadise değildir. 
Muhakkak olan sudur ki bu şehir. Mil
letler Cemiyetinin vasiliği altına ko

nuldu konulalı orada bir rahatsızlık ve 
sükunetsizlik eksik olmamıştır. 

B.. " k Britanyanm Dantig ile hiç uyu , . 
bir alakası yoktur. Bu memleketın o U· 

zak Baltık şehriyle hiç bir ilgisi ola

mıyaca~ı gibi İngiliz milleti de onun 

istikbali hakkında tamamiylc lakayttır. 

Eğer naziler burasını Alman!a adına 

kazanacak olurlarsa burada kımııe aldı-

rış etmez. . . 
Ne yazık ki, Büyük Brıtan!.a'.. Mıl

letler Cemiyeti ile alakası yuzunden 
birçok ihtilaflara karışmak zorunda 
kalmıştır. 

Bu hususta tahkikat yapacak olan 
üçler komitesine İngiliz mümessili de 
seçilmiş bulunuyor. 

Danzig'deki Milletler Cemiyeti yük

sek komiseri , B. Lester, başındakilerin 

İngiltere ile bütün alakalarını .. kesı:n:k 
istedikleri İrlanda serbest hükumetının 

vatandaşlarından birisidir. .Dub.lin'i.n 
en büyük arzusu Belfast'ı bırle§ık bır 

İrlanda içerisinde görmek o!duğu hal
manların eline geçmesine bütün kuv 

vetiyle karşı duruyor. Herhalde bu a

damı Dublin'e göndermek daha muvn
fık olacaktır. Bay Devalera t raf• ]a
rından birisinin Dımzig'<le hı' e 'v ı· 
yetinde bulunması kadar tulıoı1ı r •ı 
yoktur. 

Danzig serbest şehri, Avruı>a<l:ı 1\1 il
letler Cemiyetinin yaratmış oldıığu bir 
barut deposudur. 

"Danzig gerginliği'' hakktnd" bir 

makale yazan 6 temmrrz tarihli Deyli 
Telegraf gazetesi de diyor ki: 

•.•. Eğer Bay Greiser'in söyled~ği 

sözler mahalli gazeteler tarafından ıs
tismar edilirse ve 'Greiser'in 'riitün al
man hissiyatına tercüman olduğu hakkı~ 
da söylediği söz doğru ise. orada~ı 

yüksek komiserin mevkii güçleşecektir, 

Eğer vaziyet bu değilse, alman hÜ· 

kümeti, bu hareketlerle Milletler ~e: 

miyetinin bücuma uğradığı kanaatını 

izale edebilir. Yok, böyle değilse, Bay 
Hitler'in sulh için çalıştığı yolunda 
söylediği sözlere inananların umudları 
adamakıllı kırılacaktır. 

l{ısa Dış Haberler 
Kahire - Baışbakanın müdahalesi ne

ticesinde geçen pazar günündenberi 
grev halinde bulunan lskcnderiye tram
vayları işçileri bu sabah işe başlamış

lardır. 

Reva! - Estonya l tal yaya karşı tat
bik etmekte olduğu :zecri tedbirlerin 1 S 

temmuzdan tiibaren kaldırılmasını ka
rarlaştırmıştır. 

Varşova _ Hariciye nazırı B. Bek 
üç gün kalmak üzere Danzig'e gitmiş
tir. 

Londra - Parlamento yaz tatili i
çin bu ayın 31 inde toplantılarına niha

yet verecektir. 

Londra _ Portsmut deniz üssü ku· 
mandam amiral Kelly büyük amirallığa 
terfi etmiş ve mczkr üssü bahri kuman· 

tur. .. - -· . . . . 
Monl·ova - Mogolistan halk cumu

riyetinl ı 1 r; inci yıl dönümü dolayısiy
le, Molotof ve Kalinin Mongol cumuri

yeti başkanı Do"l;sonı'a, ve bakanlar ku 

rulu başkanı Amor'a telgraflar yollıya
r"'l· Mogolistan ile Sovyet Rusya arasın. 
daki dostça nıü•1asebetleri kaydetmiş ve 

bu mii!lcı" .b"'tlerin Mogolistan cumuri

yetinin ba.- . ·:l b"r ş.kilde inkişafını \"e 

uzak ş:ırkta s•ılhnn kuvvetlendirilmesi
ni temin et.i)ni söylcmi~lcrdir. 

Senato reisi Greiser iki tane sarih 
teklifi ileri siirmüştür. Birinci teklifte, 
bugünkü komiser Lester'in yerine baş-

Berliner Börsen Saytung gazetesi, 
Lester'in Danzig ile Varşovanrn arası- l 
nı açmağa uğraştığını, çünkü, her iki 

Fakat neye? Onun orada bulunma
sı Naziliğin Danzig'e uzamasına orada
ki partileri ezmesine mani olmaktadır. 
Onun orada bulunması yüzünden nazi
ler şehirde üçte iki ekseriyeti ele geçi
rememişlerdir. 

Ahalisinden yüzde 96 sı alman olan 

Danzig şehrinde yapılan alman pı ı>pa· 
gandası, üçte iki bir ekseriyet teminin
den aciz kalmıştır. Bu ekseriyet, elde 
edilebilseydi, o zaman hüküm:t şekli
nin d eğiştirilmesi bahse mevzu olııhi-

l 
lecekti. 

Bütün bu vaziyet, Cenevreye Ber
tin üzerinden giden Bay Greiser'in 
Milletler Cemiyetinde yaptığı hareket-

Belgrad - Daviv kupası için yapı
lan tenis maçının finali YOn Cramin - Al
manya - Palada • Yugoslavya - yı 6/ 2, 
8/6, 612, 6/i yenıniştir. Almanya sıfı
ra karşı t.ıir muvaffakiyetle b::ışta gel
mektedir. Yapılacak daha 4 maç vardır. 

1 

Helsing:ors - liükümet, İtalyaya 
karşı tatbk edilmekte olan zecri ted
birleri bua.rm 15 İnden itibar ~n kal =· 
mağa kaac vermiştir. 

5 

iTA 
sın ve ötekilerinin arasmn katışsm. Ben ona 
ders veririm. 1 Akela: 

- Balu söyliyeceğini söyledi, dedi, ken
disi genç yavrularımızın hocasıdır. Balu'dan 
başka kim konuşacak? 

Yavru bir ücret verilerek satın alınabilir. Akela, Baghira Balu ve Movg1i'nin kendi 
Yasa budur. kurtlan orada:taldı. 

- Benim konu!)mağa hakkrm olmadığım Movgli kedisine verilmediği için fena 
Çeviren: 

Nurettin ARTAM 

Akela sordu: 
- Bu yavru hakkında kim söz söyliye

cek? Serbest kimseler arasında kim söz söy
liyecek? 

Cevab çıkmadı. Eğer bir döğüş çıkacak 
olursa, son döğüşü kendi yapacağını bilen 
ana kurt hazırlandı. 

Bu aralık sürü meclisine girmesine mü
sade edilen koyu renkli, daima uyuklannış 
hissini veren ihtiyar ayı Balu, arka ayakları 
üzerinde doğruldu. Balu, yavru kurtlara 
Cengel yasasını öğretir ve yalnız fındık, ce
viz, ağaç kökü ve bal yediği için her tararfta 
dilediği gibi gezip tozmasına müsaade edi
lirdi. Dedi ki : 

- İnsan yavrusu .•. insan yavrusu? Ben 
insan yavrusu hakkında söz söliyeceğim. 
Bir insan yavrusundan hiç bir zarar gelmez. 
Ben güzel konuşamam; fakat hakikati söy
liyorum. O da sürü ile beraber gezip dolaş-

Siyah bir gölge, dairenin içine girdi. Bu 
Baghira adlı, simsiyah bir Pars'tı. Rengi 
mürekkeb gibi siyahtı; yalnız üstündeki 
pars benekleri, üzerine yer yer su damlamış 
ipekli bir kumaşı andırıyordu. Baghira'yı 
herkes tanırdı; onun için önlemediler. Çünkü 
o, Tabaki kadar kurnaz, yabani bir bufalo 
kadar cessur, yaralı bir fil kadar pervsrzdı. 
Fakat sesi, ağaçtan damhyan bal kadar tat
lı, derisi, tüyden daha yumuşaktı. 

- Akela ve serbest kimseler, diye söze 
girişti, bu toplantıda bulunmağa hakkım 
yok; fakat Cengel yasası bir öldürme hadi
sesinden gayri, bir yavruya aid bir meselede 
şüphe uyanırsa, bu yavrunun hayatına bir 
paha biçilmesini ve satın alınmasını emre
der. Yasa bu ücreti kimin vereceğini, kimin 
vermiyeceğini söylemez. Doğru söylemiyor 
muyum? 

Daima aç olan genç kurtlar: 
- f yi, iyi, dediler, Baghira'yı Ciinleyiniz. 

bildiğim için müsadenizi rica ediyorum. öfkelenen Şi•Han, hala, gecenin karanlığı 
Yirmi ses birden: içinde kükrıip duruyordu. 
- Konuş, konuş! diye bağırdı. Baghir: 
- Çıplak bir yavruyu öldi.irmek ayıbtII. - Küt"e bakalım, dedi, bir gün gelecek 

Kaldı ki o büyüdüğü zaman size çok iyi av- bu çıplaJyavru, seni baska bir makamdan 
lar bulabilir. Balu kendi adına söyledi. Ben bağırtack. Yoksa, insanlar hakkında bir şey 
onun sözlerine yeni öldürülmüş, semiz bir bilme~ o1aynn. 
boğa ilave ediyorum. Yirmi mil uzktadır. Alda: 
Eğer kabul ederseniz, insan yavrusu için bu- -Aferin, dedi, insanlar ve ) .... -ruhn 
nu teklif ediyorum. Size bu güç mü geliyor? pekkrllrdıriar. Vakti gelince b m b~ze 

Bir takım sesler oldu ve bunların arasın- yar.mı dokunur. 

da şunlar duyuldu: - Gerçekten ihtiyaç zamanın · a y dnm 
- Fakat bu yavru, kış yağmurlarında do)nur. Çün ~ü hiç kimse, kendisi'1in ,.,nu

ölür; güneş derisini kavL1rur. Çıplak bir kur- n«adar, sürüye elebaşılık edece~ inı ünıid 
bağadan bize ne zarar gelecek? Sürü ile be- ,emez. 

raber gezip tozsun. Baghira, boğa nerede? Ak ela hiz bir şey söylemedi. o da l ütün 
kabul edilsin.'' .ür.~lerin elebaşları gibi kendisinin de kuv-

Gene Akela'nın derin sesi duyuldu: vetıni aybettiğini, zayıfladığını düşünüyor-
- Hey kurtlar, iyi bakınız, iyi bakınız' du. Bir gün gelecekti ki öteki kurtlar kendi

Movgli, hiilii, _çaık ~aşlann~ da~.~~ş, oynayr sini öldü~ecekl~r, yerine bir başkasını geçi· 
duruyor ve bırer bırer gelıp yuzune bak; receklerdı. Y enı gelen de sırası gelince öl-
kurtlara bakmıyordu bile. ~ürüleceği zamana kadar elebaşılık edecek .. 

Nihayet hepsi yeni öldürülmüş bopı tı. 
bulmak için tepeden aşağıya indiler. y,.ız (Sonu var) 
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(Başı 1. inci sayfada) 

l\11ADENLERiMiZ Fon Papen 
iSTANBULDAKi DüNl{ü MAÇ 

Türk -Yugoslav muhtelitleri 
3-3 berabere kaldılar . 

7.953 ton, Fransaya 4.434, Mısıra, 
3.156 ton, Romanyaya 552 ton sev
kiyatımız olmuştur. Nisan ayı zar
fında ihrakiye olan yabancı va
purlar içinde 6.611 tonla yunan 

beı·aber bir oyun çıkmaya başladı. Yu- bandırası başta gelmekte olup, 

Almanya ya gitti 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

''centilmen agrement'' olacaktır. Ve bu
nun esas noktalan şunlardır: 

. 1 - Avusturyanın istiklal prensipi
nın AJmanya tarafından kabulü . 

ya nazi partisini kanunsuz ta ve fesatçı 
w nımak hususunda serbest brrakaca• 
gını kaydediyorlar . 

B. Şuşnigin 9 haziran tarihli bcya 
natı .bu anlaşmaya esas olacaktır. .. f stanbuJ, 11 (A.A.) - Şehrimize gel

miş olan milletlerarası yugoslav fut
bolcuları ilk maçlarım bugün Taksim 
stadında, kısmen milletlerarası kadro
muza dahiJ bir takımla yaptılar. Günün 
cumartesi olmasına rağmen stad olduk
ça kalabalrktı. 

goslav kalesi önünde tehlikeli vaziyet- 2.261 ton İngiliz, 163 ton Yugos-
ler elde eden muhacirnlerimiz, iki mü- lavya ve 160 ton alman bandıralı 

2 - İki devlet arasn. daki münase
betler normalleştiği takdirde halli la
zım gelen meselelerin tesbiti. 

Sıyasi' mü h. 1 • şa ıt er, nazi olmamakla 
beraber alman muhibb. b" . . 
Ş · . 1 ır ~ahsıyetın 

dafiin biribirinden sert şarjlariyle vapurlara bunker verilmiştir. 
karşılaşıyorlar. Hakemin müsamahası İkincikanun ve şubat ayların-
halkm protestolarına sebebiyet veriyor. da olduğu gibi mart ve nisanda 

Szyas mahfiller bu münasebetle 
~lmanyanm Avusturyanm iç işlerine ka~ 
tıyen karışmamak vadinde bulunacağı
nı ve Avusturya hükümetini Avustur-

uşnıg kabınesine dahil ol ~ 
baş k·ı· acagını ve ve ı ın bu suretle Al 
onunla e . .. manyaya karşr, 

37 inci dakika fü;ref'in uzun bir da en fazla hamule alan İtalya, 
şandelini yakalayan Naci, topu tutma- ~apurları için ihrakiye almakta 

yı ~u.naselıat tesisi hakkındaki 
arzusunun fılı bir derı· . .. , 
. . w. . 1 ını gostermeli 
ıstedıgmı söylüyorlar. Sahaya evvela yugoslavlar çıktılar. 

Mor forma, beyaz pantalon ve kırmızı 
çorap giymişlerdi. Uzun boylu ve atlet 
görünüşlerile halk üzerinde bıraktıkla
rı tesiri, sahanın ortasrnda toplanarak 
tribünleri selamlamakla tamamladılar. 

Ve çok alkışlandılar. Kısa bir fasıla ile 
dostluk maçını oynayacak muhtelit ta
knn göründü ve alkışlandı. MuhteJit ta
Jnm kırmızı forma ve beyaz pantalon 
giymişlerdi. 

Tören kısa sürdü. Takımlar karşı
t~.ştığı zaman muteliti şu kadro ile gö
ruyoruz: 

Avni • Faruk, Fazıl • Adtı. Lütfi, 
Esad • Necdet, Naci, Fuat, Hasim, Eş-
ref. ' 

Buna mukabil, yugoslav takınıı da 
fÖyle teşekkül etmişti: 

Hügl (9 defa milletlerarası) • Spa
ıiç (ihtiyat), Arseniyeviç (52 defa mil· 
1etlerarası) - Matosiç (12 defa miJlet· 
Jerarası), Tirnaniç ( 42 defa milletler
arasr). Lehner (23 defa milletlerarası) 

· Maryanoviç ( 53 defa milletlerarası), 
Viyadinoviç (33 defa milletlerarasr), 
Saviç (ihtiyat), Tanaseviç ( 42 defa 
milletlerarasr) 

Hakem macar federasyonundan 

dan Fuad'a geçirdi. Fuad karsısındaki ımsak göstermiştir. 
müdafii atlattıktan sonra, kaİeye ka- Linyit istihsalabmız ve iç piya-
dar indi ve plase bir şutla beraberlik ~larda satış mikdarımız gün geç-
sayısrnı çıkardı. tikçe artmaktadır. lkincikanun • 

Oyun yeniden hararetlendi. Yugos- dan nisan nihayetine kadar satış 
lavlar sıkı inişler yapıyorlar. 41 inci mikdarımız 20.809 tonu bulmuş-
dakikada, bir firikik vuruşundan ve tur ki, bir sene evvelkine nazaran 
Avninin plonjonundan istifade eden ~o 20 - 30 arasında bir fazlalık 
soliç, 20 metreden sıkı bir şutla takı- kaydetmektedir. 
mını yeniden galib vaziyetine çıkardı. Son iki ay içinde harice ıevk-

Bir dakika sonra, topla kaleye gir- ettiğimiz zımpara da artmııtır. 
me küzere olan Fuad, hakemin bile gö- Son i~i aylık satışımız 2.122 ton 
zünden kaçmıyan çok sert bir şarja Amerıkaya, 508 ton İngiltereye, 
maruz kaldı Penaltı, Fuad. fena bir 282,5 ton Hollandaya, 125,5 ton 
plase ile topu avuta attı. Almanyaya ve 51 ton da İspanya. 

Üç dakika sonra birinci devre,2 • ı ya olmak Üzere 3.089 tonu bul-
muhtelit takımm aleyhine bitti. muştur. 

İkinci devre muhtelit takımın hü- Krom ihracatımız ikincikanun-
cumu ile başlıyor. Bu hücum ve arka- dan beri 19.944 ton olup, bundan 
smı takib edenler. yugoslav müdafaası- 7.464 tonu Almanyaya, 5.268 to-
nın sert mukabeleleri ile geri dönüyor. nu Fransaya, 2.506 tonu Amerika-
Hakem istifade edilemiyen firikik ce- ya ve 2.906 tonu lsveçe, 650 tonu 
zalrr veriyor. Belçikaya ve 100 tonu da Fele-

Altıncı dakika: Soldan bir iiş, Şe· menk'e gönderilmiştir. Madenle-
rimizde krom stokumuz 60.000 ref ortaladı. Fuad bir eşape ile sonun· 
ton kadardır. 

cu müdafii atlattıktan sonra fena bir 
vuruşla topu kalecinin eline verdi. Fa- Kükürt istihsalatmuz, memleket 
kat topu iyi bloke edemiyen kaleciyi ihtiyacını karşılamak için yapıl -
Fuad ikinci bir vuruşla mağlub ederek makta olup bu son aylardaki dahi-

Yedinci dakika: Yugoslavlar gene beraberlik sayısını çıkardı. li sarfiyat 260 ton kadardır ve 
Klayner. 

(Başı 1. inci sayfada) 

gitmekte olan bazı tüccar köyı· t" .. , u ve u-
tun endüstriyelleı inden mürekke b" 
k n v ır 
~ ı e, enternasyonal çagıraraktan elen 

hır takım grev · 1 . g w cı ame enın taarruzuna 
ugramıştrr. 

Her iki taratan h f"f a 1 çe yarnlananlar 
olmuştur. 

Altı kişi tevkif edilmiştir. 
v Daha sonra gene enternasyonal ça-
gıran bazı şahıslar birkar d""kkA 

A " u anın ca-
mck<.nlarım kırmışlar ve bir tuh f" 
. d"k , a ıye-

cı u kanını yağma etmişle d. r ır. 

. Avinyon'da kamoy heyecan içinde. 
dır. 

.4 vinyon hareketinin aldsleri 
Paris 11 (AA) K ... ' · · - omunıst parti-

CEPHESİ 
si, .neşrettiği lıir beyannamede, ittıaat 
larıyle, haklçı cephesinin zafA . . · ... .rını te. 
~ın eylemiş olan orta sınıfla işd sını" 
ı ~rasına ~e:rika sokacak mahi;cttek{ 
Avınyon hadıa,clerini takbih eylemiqtir 

Halkçı ce h . " • .. p e, orta suufla ışçi :ıınıfr., 
~ı~ muşterek menfaatlerini korumal/ 
ıçın kurulmuştur. 

h. ~u sebeble, işçilerim orta sınıf ale;~ 
ın e yakışıksız hiç bir harekete kalkıf 

dmamdası gen,<! kendi menfaati iktizasrn • 
an ır. • , 

Eğer h.alk düşmanlarının h · ~ 
em 11 • • • aınano 

e erını takip için halk k · . 'k· b.. .. uvvetJerınırı 
~ ıye. oJurunesinde11 istifade etınel orl 
ıstenıyorsa bu "k' f " , ı ı suu . araı:.ınJaki vah. 
dete h,:r zamankinden ziyade ehemiyet 
vermelıdir. 

Belçika askerlik m üddetini 
uzatıyoı 

Brüksel, ıı (A.A.) _ Dün M. Van 
Z7eıandı~ mebuslar meclisinde söyle
mış oldugu nutuk büyük b" t . h ır esır ve 

eyecan doğurmuştur. Mumaileyh, bil. 

olmak için Milletler C • . • . . emıyeti nızamna .. 
mesını asamble önümii.zd ı_, 
t ı eAl.l eylCıl ayı ' 
op antdarrndan evel ıılah etrnek 

rektir, ge .. 

sağdan bir iniş yapıyorlar. Sağaçrk gü- Zaman zaman hararetlenen oyunun. l.500 tonluk bir kükürt stokumuz 
zel bir driblingle Esad'ı atlattıktan daha ziyade yug-oslavların tazyiki al- vardır. 

hassa demiştir ki: Dogyruda d ~ 
.. h' b" n ogruya B mut ış ır takrm kuvvet! . u nutkun ıneb l . . 

d"d" erın teh- k " .. • us ar mechsınin as~ 
ı ıne maruz bulunuyoruz B f J" erı encumeru milli müd f 

sonra topu ortaladı. Yerden hafif bir tında geçtiği görülüyor. Nitekim 14 Memlekette cıva stoku olarak 
ortalayış. Faruk, topu stop etmekle U• ün dakikada. 30 metredeu atılan bir yalnız 34 §İşe kalmıf ve bu yılın 
zaklaştırmak arasmda bir vuruşla, yu- şutla, yugoslavlarm soliçi Avniyi üçün- geçen ayları içinda Almauyaya 65 
gos1av sağiçine adeta pas verdi. Şert cü defa mağlub etti. ~aponyaya 176 şişe ihraç edilmiş-' 
ve plase bir şüt, yugoslavlarm ilk go- Yugoslavlar dördüncü bir gol pe- tır. 
1Ü muhtelitin ağlarına takıldı. iİnde bütün {!ayretleriyle çalmyorlar. h J Türkiyede maden durumunu 

u asa ed:p dünya madenlerini ı'n-
- • - .. • ·• -· ""'l .. s h' Ririnri. drvrPrl'" lu>n piitl:ın 'tıiir:t'm t>t- ı t 

pas alan Fuad. iki dripling e ceza ~ a- niyorlar. 21 inci daki ... aaa, .ge .. ~ ıısı ' bır "Kanlnı ıı:cyu .. :lu ··-::-:•~ .. • ' •• 

b" ··t att• roo rok aiizel b"ır .. utunu Avnı mukı-mmel • ceguiz. Bu kanuna gore araz_ı sa-
sına yaklaştı ve sıkı ır şu ·. ·. • "' t'- T 1 d 
kale direğine çarparak avuta gı~•yor. bir plonjonla yakaladı. . hiplerinin kömür maden erın en 

Oyunun inkisafı gösteriyor kı mu~-
30 

cu dakika: Yugoslavlar aleyhıne aldıkları icar bedelleri kaldırıl-
telit takım sahada enerjiye dayanan hır korner. Necdetin vuruşunu . yd:ılı;oslEav- makta ve bu hak hükümete geç-

ıri yarı ve atlet oyuncu- k nerle kurtarabıl ı er. ş· mektedir. Bu kanun aynı zaman-
oyun oynuvor. lar gene or . f'' k k . . l l 
lardan mü~ekkep yugoslav takımhkı~ın f" 'kinci korneri. Lütfı, Eşre ın da üçü ve verımsız oca c arı 

rmemeğe ma t.ıın r~. 1
:
1 
~ir vuruşunu güzel bir kafa vu- kapatmak veya büyük işletmelerle 

karsısında semere ve t k guz. wl a tak bı"rleştı"rmelc hakkını vermektedir. 
ola~ bu sahada enerj~.k oy.un .. man~:·ı: ruşu ile tamamladr ve topu ag ar . d l 

a mustenıd bır u .. u Bu suretle, yani icar be e inin 
şuur ve anlaşmay . . d · a netice- dı. · · bertaraf edilişi ile kömür maliyet 
d h 

m olduğu ıçın. aım Türk nnıhteliti dokuz kı§ı oynuyor. 

ket" .. .. . u e a.. tanzimini . a aa pUinnun, 
. ın onune geçilmesi mümkün old ~ B tesrı etmeğe sevkeyletniştir: 

kanaatindeyim, fakat bunda muvaf~gaku u plan, bilhassa askeri hizmet .. d• 
oetinin uz t 1 · mu .. 

----------..::a:ı:m:asını derpiş etıncktedir, 

Amerikadaki 
h ~~ak dalgası .. 
için, yüz binlerce memur, termometre 

maksimum dereceye varmadan evlerine 
gönderilmektedi.r. Ormanlarda yer yer 
başhyan yangınlar binlerce hektarlık 

araziyi kül etmiştir. Yüz binlerce hay-

van susuzluktan ölmüştür. B. Ruzvelt, 
kuraklığın hüküm sürdüğü mmtakaJar
da yardrm tedbirler alındığını söylemiş
tir. 170 binden fazla çiftlik hasılatı sı· 
cak dalgasından tamamiyle yanmıştır. 

İmparatorluk birliği 
Hükünıetten Otta va .konf eraıı { 
pa\-<cl\wrJ,\"---t. .ı."' ..... ..,.1~-.ı:..:ı 
altında bulunan herhangi bir bölgenin 

günün birinde baŞıkasma terkini ittil· 

zam edecek bir vaziyetin h~dis olabi· 

leceğini düşünmesi mümkün olmadığr• 
nı açıkça bildirmesini istiyen bir kaıat 

sureti kabul etmiştir. 

.en ma ru e mükemmelen marke et· Haşim ve Eşref sakatlanar.ak sahadan fiatlarmı yükseltmeden amele üc-
sız kalıyor v d ke kalan yu- d kik ı h retlerini da artırmağa imkan ha-
tikleri halde daima emar ··dafaad:t da çekildiler. Oyunun son . a a arı mu. - kt Nevork, 11 (A.A.) - Sıcaklık dere -

da da mu telı"t takımın hakimiyetı altında geçı· ııl olaca ır. . . "k ük" 1 k d" 1 d' goslavlar. hücum kl · ynuyorlardı. cesı gıttı çe y se me te ır. Be e ıye 

Ottava anlaşmaları ile alakalı görüş• 
meler sırasında birlik, hükllmetten im• 
paratorluğun muhtelif ülkeleri arasın• 
daki ekonomik elbirliğinin kuvvetlen.
dirlimesini ve Ottava konferansından 

beri yabancı devJetlerle akdolunmuş ti• 
c:aret anlaşmalarının değiştirilmesin( 

isti yecektir. 

k 1 1ı a o Altıncı dakika: Soldan bir iniş. Şe- r · i Lag d" ı· l 1 'tf · d emsalsiz bir 0 ay . müdafaa leri yapıldı. Bu arada Veyis, 49 metre eıs ar ıa, po ıs er~ ı aıye en ~ay-
• A bı'lhassa muavın ve aman iki takım da 3 • 3 beraber idi. "d T .. k" k ri bütün şehir memurlarını evlerine Bır hata, . 

1 
k uö·ıe r:ar· z .11 tl arası 69,5 ile cin atma ur ıye re orunu 

d d 
ha barız o 3ra t' ~ " Türkiye • Yugoslavya ını e er göndermiştir. 

hatların a a h ·mıeri iıer z«- ı k kırdı. 
d Y\lgos)av ınu acı . ınac;ı yarın Taksim stadında yapı aca .• Edı'ı·neden gelen Mahmud sırıkla Kadınlardan 75 · kı""inı'n bayılmas pıvor u. hatlarımız ara· 7 ı 

man boş kalıyorlar ~e neticesiz kal· trr. 1.80 atladr. 800 metre koşuyu Galata- üzerine hükümet de kendi memur lan - muştur. 
sında antasmamaz!:na~~İıı istifade edi· Atletizm gösterileri saraydan Mehmed 2 dakika 3 saniyede na aym müsaadeyi vermişti.r. Kuraklığın ürüne verdiği zarar ehe• 
makla beraber. ad İstanbul (Telefonla) _ Dün Tak- bitirdi. (5000) metre koşuya üç atlet Yalmz N,evyorkta sıcaktan 10 kişi miyetlidir. Hayvanlara yem yetştirile• 
yorlardı. ra biziın takı- . t d nda türk _ yugoslav dostluk girdi. Fakat maçın başlaması üzerine ölmüştür. Bir aydanberi sıcaktan ölen - memesi yüzünden, bir kısmını boğazla .. 

25 inci dakikadan sodn w. "kl'k hasd sım s a ı 
1 

b tl t" m o··gsteri- btı ko"'u 3000 metrede ve yanda kaldı. ]erin sayısı bütün Amerikada 375 i bu]- mak zarureti basıl olmuştur. 
h vada egısı ı d n evve azı a e ız T _ 

~m~a~h~a;k~im~o~l~an~!a::h~::::l:aş;~~r=a~k:d:a~h:a~~m~a:s~ın:;;,a~==~~·::::;;~~;:;;:::;::~;:;;::;==;;:::::;,=:::'.'""'""'~~~~~~~~~~~~~~~~~~=o=;;;;'~~~~~~~~~~~~~~~~ olmaya başladt. Da a an • ......., Bert ağaca dayandı ve yavaş yavaş, va- Bert ayağa kalktı: bir türlü aklından çıkaramıyarak yürüdü. 
Tefrika: No: 107 D kur bir sesle: ·w· . Hayır, Andre, değişmiş bir şeyim yok. Eve döndüğü zaman anası ile ablası he ... rr=:«t ~O _ Hayır Andre, dedi, ben ne dcdıgımı bı- Annemle Emma çay vakti eve dönecekler, nüz gelmemişlerdi. Yorgundu. Biraz dinlen-. 

e n Si n PO nn v ~ o @ lerek konuşuyorum. . . . . onları düşünüyorum. miş, zihnine biraz huzur vermiş olmak için 
~ \# U O U ~ ON Bir şefkat ve itimad hamlesı ıle, ~ısl:r:- - Daha erken. .. ne olur, biraz daha bera- bir bardak çay içip ince dilimlere yağ sürer· 

Yazan: ]AK ŞARD nı' karşısındakine tevdi etmek arzusu ıle ıla- her kalalım. Rica ederim... ken, kendi kendine: ''Bugün başıma neler 
Nasııhı BAYDAR s· . . d . k" l ld";> M h 1 ld y Türkçeye çevıren: ve etti: . k" . . - ızı temın e erım ı ayn mamız za- ge ı. a vo muş o ugumu sandım ... sesi· 

_Ah Andre! ben ömrümde bır ışıyı manıdır. Yarın saat üçte Madam Grasen'e mi çıkarmadan öpmesine razı oldum ..• bunu 

1 
"Paris'e gittiğiıniz za· sevdim ... onu öyle sevdim ki... y gideceğim; dönerken size uğrarım, beni eve bekliyordum ... her şeyi kabule hazırdım. Ö· 

- Ba~ınız, §;:Size daha şimdide~. ~.ir Kollariyle Bert' in vücuduna. ~~rıl~aga kadar getirirsiniz. nümdeki uçuruma korkmadan bakıyordum, 
rnan ... " dıyorsun ,.· halbuki yenı ıgı~ çabalıyan Andre sanki bu sözlen ışıtmıyor- - Yanyana yollarda yürümekten daha hatta onun vereceği baş dönmesine karşı 
takım yenilikl

8
e: 1::~· sevdiğinizi za.nne.~~- du. Bert buna dikkat etti ve sustu. bıktırıcı ne vardır! sonsuz bir merakım bile vardr. Sonra konuş· 

ömrü yoktur .. ~~e sizinle iki arkada§ gı .1 Andre birdenbire sordu: Ve sonra, gülümı.iyerek, tevazulu, malı- tum. Neler dedim? Bu kelimeler aramızı aç. 
yorsunuz. Parıs k t bo"unuza gitrnı§ _ Kocanız bu hafta geliyor mu? cub bir tavurla: tı ... manası olmıyan, konuşmak lazııngeldi.ği 
tatlı tatlı konuştuk~ ~a ~!3' a'. ~zira bende um- _Evet, pazar akşamı. . - Bert, bırakınız da sizi öpeyim, dedi. için telaffuz ettiğim kelimeler. şimdi hatır· 

d eni mıy ı. . t• y An olan bir yabancı eo b ka bir kadrn Andre, aralarına, beklediği samı?1ıye. ı - ok dre, aklınızı başınıza alınız. hyorum • basit kelimeler ki sarf eden sanki 
madığınız, tanımadığınız d aşfazla görÜ~e- ·ade edecek bir cümle, bir hareket peşınde ~- Şimdi ayrılalım. kendim değildim ... hep Alber'in tekrarladığı 
keşfetmiştiniz. Ben~ n~~~1::şmış olduğunuz ~i. Fakat bulanık bir takım düşünceler ikisı- Fakat Andre ani bir kararla Bert'i yaka- kelimeler ... fakat ayrılırken beni öptüğü za .. 
niz bu başk.a ~adın :;ıerinizin önünd:~ .. çe

0

: ni de biribirinden uzakldştırmıştı. ladı, kendine doğru çekti ve yanağına tatsız man neden onu öyle iğrenerek ittim? Sahih; 
sürprizle bırh~te, g de yarım dyşunUY Bert: d"" dudaklarını dokundurdu. maksadım kendimden bahsetmekti; öyle he· 
kilip gidecektır... ben _Haydi, artık gidiniz, beraber onme- Bert Andre'yi iterek, yüzüne bile bak- yecanlı idim ki başımı kaldırıp yüzüne ba· 
rum. . ıcı bir tavurla, onla- miz doğru olmaz, dedi. maksızın: kamıyordum ... söylenmesi hiç bir vakit doğ· 

Bert bu sözlen okşay 'bi söyliyordu. _ Bert, beni koğuyor musunuz? Daha - Haydi, artık gidiniz, diye olduğu ye- ru olnuyan şeyler söylemek üzere idim. Bu 
! . mıyormuş gı §imdiden büsbütün başka bir kadın mı ol~u- re çöküverdi. Düşünüyordu: "İşte, bütün is- ciddi dakikada hissettim ki düsündü~ü yal• 

ra kendı de ınan tutarak: l•\lt.? Bert, yüzüme bakınız; ııe oldu sıze tediği bu idil'' Kalktı, Andre'nin sıska par- mz.kendi zevkidir.0 diyordu. 
Andre, Berth'in :0~~:;1 sevdiği~ . b_izzat böyle? maklarmr. kırının suratını, hırslı e-özlerini (Sonu var) 
_ Hayır, ayı ! . kendinızsınız. 

• . • H nc::mna gıden sJ.ıZ. 
R17.C::l"17-
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Levazım Direktörlüğünden: 
ffiJ.:rl:yJ..15 ;i~df;l'.jl.:t.Şff.l:.-r.t:"-1:-§!lr-~ :t~'5~'ffil'.~ ~-

P. T. T~ Bina ve 

Sahibi Cinsi Metresi Kapı No. su Ada Parsel 

Matracı Ali Rıza 

Hacı abdullah 
oğlu Salih 
Ahmet kızı Leman 

Ev ve müş
temilatı 
Dükkan ve 

Ev 
Ahşap Ev 

483 

50 
50 

80 

41 

61 66 
1 23 

1 

154 

154 
315 

2 

4 
l 

Sabri oğlu 85 s 315 2 
Hacı Mehmet .. . Ahşap Ev v 35 3 315 3. . 
Mustafa kızı Luvıd.e M'"~~ş~pk Ebin:ısının tevsii mak::;adile istimlakı 

P. T. T. Umumı u ur u 1 olmakla bu hususta itirazları 
dan ve sahipleri yukarda yazı mış 
olunur. (1700) 

1 MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 
.;,ATIN ALMA KOMlSVONU İLANLAR 1 

B1L1T . 
. alzeme açık eksıltme sure-

23 Kalem baytari alatı cc;rra~Je~ivC3~0} liradır. İhalesi 14-8-936 
tile satın alınacaktır. T~hiın b . t (285) liradır. Evs:ıf ve şart
cuma günü saat 14 d.:dır. 1.k ~emına ~edelsiz olarak M. M. V. Sa. 
namesini almak ve g.?rmek ıstıyen~e~me e ireceklerin 2490 sayılı 
Al. Komisyonuna murac.:ıat ve eksı~ t ~e~tubile birlikte belli gün 
kanunda gösterilen vesaıkle. ve temına 1 eleri. (1498) 1-26S7 
ve saatında satın alma komıayonuna ge m 

B1L1T 
. . 'h ları ve tefcrrüatı kapalı zarf usu· 

Sekiz çeşit ısterlızasyon. cı a~ r 15000) on beş bin liradır. 
lile satın alınacaktır. Ta~mın bthe lı \ 13-8-936 perşembe günü saat 

İlk teminatı (1125) hradı~. . ~.es k ve almak istiyenler bedel· 
10 dadır. Evsaf ve şartnamesınıkgor~e onuna müracaat münakasaya 
siz olarak M. M. V. satın alma o~ıs:r,ilen vesaikla teminat ve tek
girmek için 2490 sayılı kanu~d~. gost t ndan en az bir saat evvel 
lif mektuplarile birlikte bellı gun ve saa ~2682 
komisyona müracaatları. (1461) 1 

Takdir edilen kıymet İstimlak bedeli 

Eğe mahallesi Beher metre Binaya 
Kiitük No. su murabbaına 

Lira Lira 

Sokağı o 37 Sanayi 14 

39 Sanayi 12 600 

73 Hanarkası 6 500 

74 Hanarkası 6 500 

mecmuu 

Lira Mülahazat 

6762 Enka?ı sahibine ait 

1200 

980 
1010 

75 Hanarkası 6 1200.. 1_410 . . . 
t k "r ,.den arsa ve binaların mevkıı, takdır edılen kıymetı, °?ık-
e a

1
rru - k" .. adında Belediye riyasetine müracaatları ılan 

olan arın se ız gun z 2-2964 

Elisiltm~ ilanı 

Valiliğinden: • 
ısa 

1 _Manisa memlek t hastanesi için 2651 lira 47 kuruş tahmin 
kı metinde 137 cins ilaç ve tıbbi malzeme satın alınaca~tır. . . 

y B 1 · s mikdar ve eksiltme şartlarını gosterır lıste 2 - un arın cm • dd o 
An1-ara İstanbul ve İzmir Sıhat müdürlüklerinde mevcu . u~ .. -
rad~ gö,rulebilir. Veya M_a?isa Memleket hastanesi baş hekımhgın-
den parasız olarak aJınabılır. .. .. b' d 

3 _ Açık eksiltme te~~zun. 17 inci cuma gunu saat on ır e 
Manisa Vilayet Daimi Encu:nenınde y~pılacaktır. 

4 _ Muvakkat teminat mıkdarı 198 lıra 87 kuruştur. 
(3616) 1-2732 

Uzun Yayla Aygır Deılosu 
Direktörlüğünden : 

s Ü Thi E ~ B A N [{ 
muıni 1\1üdürlüğünden: 

Ecnebi memlel(etlere 
talebe göndeı11ilecektir 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtiı-as .şubelerinde 

yetiştirilmek üzere imtihan ile ıs lise mezunu sec;ılerek ecne
bi memleketlerde tahsil ettirilecktir. 

Namzetlerin. aşağıda yaz ıh şartları haiz olmaları lazımdır· 

Uınumi Sartlar : 
' 1. - Tiirk olmak: 

2. - Tamüssıhha olmak: 
3. - 18 y .. ~mdan aşagı 25 yaşından yukarı olmamak; 
4. - Liselerin riyaziye kısmından mezun olmuş bulunmak 

susi Sarılar: 
' ı _ 1932 . 1936 seneleri arasında liselerin fen kısmından 

mez~n olmuş bulunmak; riyaziye, fizik, kimya dersleriyle ya-
bancı dilden iyi not almış olmak; • . 

2. _ Tahsile gitıne<>e ve avdette Banka hızmetınde çahş-
maga mani resmi veya hususi bir teahhüd~ ~lmamak: ~ 

Taliplerin nihayet 20 Temmuz 1936 tar~~ıne kadar aşagı: 
daki ves::ıik\ (M. E.) remziyle Ankarada Sumer Bank Um~mı 
Müdürliıgüne ve !stanbul'da Siimer Bank İstanbul Şubesıne 
göndermeleri lazımdır: 

ı. - Hal tercümesi: 
2. - Mektep şehadetnamesi ve imtihan notları cetveli; 
3. - Resmi bir hastahaneden alınmış ve yukarda yazılı 

sıhhat ve bünye şartlarını muhtevi bulunmuş bir sıhat raporu; 
4. - Fotoğraf: 
Bu vesikalar makina ile yazılmış üçer nüsha olarak gönde-

rilecektir. 
İmtihan 31 Temmuz 1936 saat 9 da İstanbul ve Ankarada 

1LAN 
. ·ı r me 

nkarada A~keri Baytar mektebine bu sene ~ıvı ıse -
1 -, Ak t'l ( 14) talebe kabul edilecektir. Talıplerden aşa-

zunu 0 ma şar ı e 
ğıdaki vasıflar aranır. k 

A gır Deposu hayvanlarının yıllık yiyecekleri yulaf 2~-6-936 ~an 
16-/936 gününe kadar yirmi bir gün açık eksiltme usulıyle eksılt
meye konulmuştur. Alınacak Yulafın aşağısı "100" bin !ukar.~sı 
"120" bin kilodur. Kilonun muhammen değeri depoY.a te~!ım dort 
kuruştur. Yeni sene mahsulü ve dolgun olması ve yuz~e ~~te.n _çok 
toz toprak bulunmaması ve ihale gününden en çok sekız gun ıçınde 
yirmi bin kilosunu teslim etmesi geri kalanı ey1'11 sonuna kadar ta-

aynı zamanda yapılacaktır. ( 1607) 2-2843 
•' :ı: :Cı: ;ıt1T1xJ:T1x1ı§E :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :Cx1ı: :ı: :rJ:rJ:r1x1ı• 

..,.Ankara Belediye Reisliğinden : 
a) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olma . 

b) Yaşları 18 : 21 olmak . • . . . 1 nluk imtihanını 
c) Türkiye Maarif liselerını bıtırmış ve o gu 

vermiş olmak. . k r · e elverisli olduğu As· 
d) Bünyelerinin tam sıhh~tlı ':'e as e(r ıg kkÜllü askeri has-

keri sıhhiye heyetlerince tesbıt edılmek tam teşe 

tanelerce) . . . . . . h'" .. halleri zabıtaca tevsik edil-
e) Kendılerının ve aılelennın usnu 

me~. - Bu vasıfları haiz talipler müracaat istidalarına şu kağıt ve 

vesikaları bağlarlar. . 
a) Nufus cüzdanı veya resmen_musaddak suretı. 

b) Musadtlak sıhh~~ ve .aşı :~:~:~~~~esi veya musaddak sureti. 
c) Mezu? .ol.duğu ~slen_ın. ş h-snü hali hakkında fotoğraflı zabı-
d) Kendısının ve aı esının u 

ta vesikası. • k · anıları kabul 
e) Mektebe kabul edildikten sonra asken .anu~. nız · 

,.tt· aini n:ıtTk ve\isin'n ve kendisinin birer teahhut .s::ıedı. 
tea~biıtname1eri {bu gıbı ııa· • ·htilar."v -..-·~. M'! !."'}Çflflre 'fr 
vd mal• 01c1u " s nrad n an aşıl n talebe mektepten çıkarılır ve 

o z:ılT'ann kaClar mektep masrafı '1elisine ödettiri1ir.) 
3 - Kavrt irin müracaat yerleri AnkRrada yüksek ziraat ensti

tüsünde (askeri bavtar talebe amirli i). 1stanbulda Haydarpaşada 
(askeri bavtar tatbikat mektebi müdürlüğü) dür. Tasralardan talip 
olacaklar l.. 2. inci mıdnelerde hildirilen evrak ve vesikaları tamam 
olmak sartile h•ılunrlukları verlerdl"ki askerlik şubeleri vasıtasiyle 
dileklerini M. M. V. baytar isleri dairesi reisliğine bildirebilirler. 

4 - Aranılan vasıf ve sartları haiz talipler imtihana t~hi değil
dir. Kahııl miiracnııt tarih ve sırasına {!Öre vapılacaktır. Müracaat 
miiddeti Evllıl 1936 iptirlıısına kadar<lır. Fakat 14 tam;ı.m olunca 
kayıt muamelesi dııha evet kayHırı:ıc,.ktır. Taliplerden lise şehadet
namesi i,,i derecede ol;ınlar tercih olunur. 

5 - Kavıt muamelesinin kapanmasından c;onra kabul edilenlerin 
isimleri yine gazetelerle ilan olunacaktır. ( 1624) 2-2902 

BİLİT 

6 Kalem havtari :nalzeme satrn ahnacaktır. Ren eli ( 600) altı 
yüz liradır. fil· temin:ıtı (45) liradır. İhalesi 31-7-9~6 cuma l!Ünü 
saat 10 danır. f steklil~r ev"flf ve sartnamesini almak ve g-örrnek is
tiven bcı'lel"iz olarak M. M. V. Sa. Al. komisvonıına müracaat mü
nakıısaya eirereklerin 2490 s;ıvılı kanund::t S1'Österilen ve~aikla ve 
teminat mektııbile birlikte belli gün ve saııtt<1 cı,,tın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (1710) 2-2971 

BİL İT 
Muhtelif bıiviikliikte (2!MO) adet serum <::ic;eııi s::ı.tın alrnacöll·tır. 

Tahmin hetkli (950) liradır flk tl"minatr (71 lira?$) kuruc;tur. İha
lesi 31-8-936 pazartesi s;inii saat 10 dadır. fs "'k:lilt"r Pvcı"f ve sart
names\ni almak ve 2örmek istivcn bedelsiz otara1< M . M . V. satın 
alma komisvonuna miiracaııt .,e münakasaya P'İr~rr1·11"rin "'100 "avı
lr kanunda gösterilen vesai1'le ve teminat nıekt,.h:lr hfrliltt"" hf"lli 
gün ve saatında satın alma komjsyonuna gelmeleri. (1711) 2-2972 

BtT..tT 
1 - 80 metre mikabı amerikan camı pa7arl.kl:ı el·.,iltmeve kon

mustur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 1400 lira olun Hk inanç parası 1050 

liradır. 
3 - fhalesi 17-7-936 cum;ı Fiinii saat 15 rte<lir. 
4 - Pa7ıırlığa girer,.klerin 2490 savılı k:-nıqı11n 2. ~ iindi mad

delerindeki bilgelerile ihııle "'iin ve saatinde ]lof M v Satın alma 
komisyonuna varmaları. ( 1682) 2-2953 

BİLİT 
7 kalem baytari mal:ı:eme satm ;ılrnı:ıcalttır T :ıhmin bedeli (2?00) 

liradır. tık teminatı (165) liradır. fh,.tı-si 3.0.Q:ı" nercıemhl" riinü 
saat 10 dadır. Evsaf ve sartnamesini almak ve görmek istiyen be
delsiz olarak M. M. V. satın alma komisyonun:\ miiracaat ve müna
kasaya gircreklerin 2ıı90 savılı kanunda ['Östedlen vesika ve temi
nat mektul)ile belli gün ve s:-:ıtın<la satın alma komisyonuna gelme-
leri. (1713) 2-2974 

BİLİ1 
25 kalem eczayı baytariye kapalı zar f usıılile satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli (14600) liradır. Muvakkat tt-mimıtr ( 109.'i) liradır. 
İhalesi 28-8-936 cuma günü saat 10 dadır. İstekliler evsaf ve şart
namesini almak ve görmek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. satın 
alma komisyonuna müracaat ve miinak;ı aya girer.eklerin 2490 sayı
lı kanunda gösterilen vesaikle ve teklif ve teminat mektuplarile 
birlikte belli gün ve <:::ı::ı rnıhn en az bir sııa1 e"vel satın alma ko-
misyonuna vermeleri. ( 1712) 2-2973 

mamlaması şarttır. . 
Satıcıların yüzde yedi buçuk muvakkat sağlıtlarıle Tem.muzun 

on altıncı günil saat dörtte Sıvas Baytar Müdürlüğünde toplanacak 
komisyonda bulunmaları. (3568) 1-2694 

.t\.nkara Cumuriyet 
1\lüddei Umuıniliğind~n : 

1 - Ankara Cumuriyet Müddei Umumiliği emrin~eki Buik ~~r
kalı hizmet otomobili için 3500 litre benzin açık eksıltme usulu ıle 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9ı15 liradır. 
1 C Müd-3 _ Fenni ve umumi şartnamesi ücretsiz o arak Ankara 

d . U ·rı:!in,v.- ... ·-· c,•uıu ~~ ~.-
eı mum! Jgıocıo pl n cak &an11 1<111111 omisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mikdarı 70 lira 87,5 kuruştur. 
(1678) 2--.2938 

Aıı {C: ra Valiliğinden : 
1 - 13 Temmuz 93G pazartesi günü saat 15 de Ankara vilayet bi

nasında toplamın vilayet encümeninde bedeli keşfi 1977 lira 15 ku
ruş olan Nafıa kamyonlarına ait 16 iç 16 dış lastiği açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ve ticaret odası 
vesikası ile birlikte 13-7 -936 pazartesi günü encümene gelmeleri. 

3 - İstekliler şartnamesini vilayet nafıa müdürlilğilnde görebi-
lirler. (1501) 1-2688 

Hava Okulu l(omutanlığından: 
H:ıva okulları talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı şartları haiz 

istekliler: 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile temmuzun başlangıcından ağustos 

sonuna kada~ okula başvuranlar okulun bulunduğu yerin dışında 
bulunanlar dılek kağıtları ile vesikıılarmt posta ile okula gönderir
ler ve alacakları karşılığa göre hareket ederler. 

Ma<lde 86 - Hava Okulları Gedikli kısmına girme şartları §un
lardır: 

A • Türk olacak 
Dışarda bulunanlar: 

B • Orta mektep ''Lise se d1inci sınıf.. tahsilini bitirmis en az 
17. e., çok 20 yaşrwla olmak. ~ 

. c. - Sıhi vaziveti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa el
verıo:lı olduğuna dair rrıiitehassısları tamam olan bir hastanede sıh
hat heyeti raooru almak. 

Bul~ndukları yeı in askerlik şubelerine müracaat muayeneye 
g_öıı<lerıt:c~~lerdir. Tam teşkilatlı sıhi heyet bulunan yerlerde o ye
rın en huyu~ kuman<lanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlak~ sağlam olrluğıına ve hiç bir suretle suclu ve mahkum 
olm~dığı~a .~?ır bıılundııau yerin Emniyet Müdürlüğünden veya 
Polıc; amırlı~ınden tasdikli vesika göstermek. 

E - :Mektebe ahnaralt '>'<uyucular: Gedikli erb:ışlar hakkındaki 
2505 sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini mektebi bitir
diklerinde 12 vıl müddetle Hava Gedikli Erbaş olarak vazife göre
ceklerini teahhiit etmek. 

F • Mektepçe yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
H · İstel:li adedi cok veva imtihanı kazananlar . alınacak mik

dardc.n fazla olursa bunların icinrlen riyaziye bilgileri daha iyi ve 
yabancı dil bilenler yenlenir. Hava mektepleri okuyucuları Askeri 
Liseler okuyucuları gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders 
için lazım olanlar parasız verilir. 

V • Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffa
kiyetle bitirenler arasında kabiliyetlerine göre uçucu makinist tel
siz fotoğrafçı atış ve bombardımancılığa ayrılırlar. (35i6) 1-2718 

Tapıı ve Kadastro 
Umum l\lüdürlüO-ündPn: 

İstanbulun Fatih kazasında da kadastro işlerine başlanılacağm
dan keyfiyet 2613 sayılı kadastro ve tapu tahriri kanununun (8) 
inci maddesine göre alakalılarca bilinmek üzere ilan olunur. 

(1625) 2--2917 

S 
· l · "ıdaresi irin diplomalı bir makine mühendisine ihtiyaç 

u ış erı ~ · · b'l 1 "h d'I vardır Aylık ücreti 300 liradır. Ecnebı lıs~n1 : eMn .. edr .. te1.~~~- e ı ~-
k · · t t kliler vesikalariyle birlikte Su ış erı u ur ugune mu-

ce tır. s e . ) 1-2684 
racaat edebilırler. ( 1493 

Adliye Vekaletinden : . . 
R · d · e olarak kutlanılmak üzere vasatı 20-25 odalı kargır 
esmı aır . . d 1 ı· 

bir bina kira ile tutulacaktır. Böyle bır bınası olup.ta erha tes ı~ 
edebilecek vaziyette olanların üç gün zarfında vekalet levazım mu-
dürlüğüne bildirmeleri. ( 1676) 2-2937 

Zon«l'uldali Valiliğinden : 
Ö v·1· D . • lh ı · 22 ternmuz 936 çarşamba günü saat 15 de 1 ayet aımı 

.. a e~ınde yapılmak üzere "56118 .. lira "41" kuruş muhammen 
encumenı - v .,., .,.,,., ... ovıut:treıe-

rı arasmdald ama1 imalatın inşası işi vahicl fiatla ve kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ile fiat bordrosu ve keşif hülasa cetveli, 
proje resimleri ,mukaevlename projesi iki lira seksen kuruş muka
bilinde Zong-.ıldak vilfiyeti Nafıa müdürlüğiinden satın alınabilir. 
Muvakkat teminat "4055" lira ''92" kuruştur. İsteklilerin muvak at 
teminat, ticaret odasmdan 936 yılı içinde alınmış vesika, ve Nafıa 
vekaletinden alınacak müteahhitlik ehliyet vesikasiyle birlikte tek
lif mektuplarını yukarıdaki gün ve saate kadar vilayet daimi encü-
men reisliğine vermeleri ilan olunur. (3773) 2-2907 

İnhisarlar Umum ~lüdürlüğiiıu en 
Sivas dahilinde kain Çakrı tuzlasmda yapılacak ı 7278 lira ke.., 

şif bedelli abdan ve göl inşaatının 3-7-936 tarihinde kapalı zarfla 
yapılacağı ilan olunan eksiltmesine istekli çıkmadığından dolayı 
bermucibi kanun pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 14-7-936 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım, satım komisyo· 
nunda yapıiacaktır. 

2 - Eksiltmeye mimarlar da iştirak edebilirler. 
3 - Proje. keıtifname, şartnamelerle mukavele projesi ,. e şartna

melerden mürekkep evrakı 250 kuruş mukabilinde İstanbulcla ln· 
hisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarr 3737 lira 47 kuruştur. 
S"'- İsteklilerin eksiltme gününden en az iki gün evvel İnhisar

lar Tuz Fen Şubesine gelerek istenilen vesaiki ibraz ile ehliyet ve
sikası almaları ve bu ehliyet ve kanuni vesikaları ile sözü geçen 
komisyona müracaatları lazımdır. (3758) 2-2861 -- . ------
Zoııgulclal{ Valiliğinden : 
!halesi 22 temmuz 936 çarşamba günü saat 15 de Vilayet Daimi 

Encümeninde yapılmak üzere "10808" lira ''60" kuruş keşif bedelli 
Ereğli - Devrek O + 000 - 25 + 313 kilometreleri arasında şose 
esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ile Fiat bordrosu ve kesif hulasa cetveli, 
mukavelename proiesi 54 kuruş bedel mukabilinde Zonguldak Na
fıa Müdürlüğünden satın alınabilir. Muvakkat teminat "810" lira 
"64" kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat, Ticaret odasından 936 yılı icin 
de alınmış vesika ve Nafıa vekaletinden alınacak müteahhitlik eh
liyet vesikasile birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki gün ve 5>a
ate kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisliı>ine vermeled ilan olu-
nur. (3774) 2-2908 

inhisarlar Umunı ~lüdürlüğüncl<An ı 
1 - İdaremizin Polathanede yaptıracağı 121. 187 lira 81 kuruş 

keşif bedelli tütün anbarı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştu• 
2 - Münakasa evrakı 6 lira 6 kuruş mukabilinde İnhisarlar in

şaat şubesinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 23 Temmuz perşembe günü saat 11 de 1stanbulda 

Kabataş"da lnhisarlar Levazım Şubesindeki alrm s;ıtım komisy~· 
nunda yapılacaktır. 

4 - Muv~kkat teminat 7309 lira 39 kuruştur. 
5 - İstek/ilerin ihale gününden en az üç gün evvel Inhisarlar 

İnşaat şubesine gelerk Nafıa Ve:kaletinden aldıkları fenni ehliyet 
vesikalannı ibraz ile münakasaya girebileceklerine dair birer vesi
ka almaları şarttır. 

6 - Teklif kapalı ~arfl?r ih3le piinii en vec sıat tam 10 a '·P.cl.,r 
ismi geçen komisvon reisliğine makbıız nıukabilincle verilmis ol· 
malıdır. ( 37 57) .., '"'"<'"' 



: TEMMUZ 1936 PAZAR 
ULUS 

1 ı soo A et Göçnien Evi Yaptı. rıl cak 
1.,elciı-dağ İskan Müdürlüğünd(~n : 

• 1,, .. S 1 İLACJ 
nANZUK 

SAYFA 7 

ffr 
lı:uıı.. 

En eski nasrrları bile pek kı'ia 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: fngiliz Kan. 
%uk eczanesi, her eczanede bulu
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

KAZANIN ADI 
Tekirdağ Merkez Kasabası 
Tekirdağ merkez kazası köylerinde .. " .. 

YEKÜN 
.. 

Şarköy merkez kasabası ve köylerinde 

" .. " YEK ÜN 
Çorlu Merkez kasabasında .. .. .. 
Çorlu Merkez köylerinde .. .. .. 
Muratlı nalıive merkezinde 
Muratlı köylerinde 

.. .. 
YEK ON 

Saray merkez kasabası ve köylerinde .. .. .. 
YEK ON 

Hr>yrabolu merkez kasabası ve köyle. de .. 
y EK o N° .. 

Malkara merkez kazası ve köylerinde 

" " .. •• YEK ON 

Yapılacak Yapılacak 
Evin Tipi Ev adedi 
Şehir Evi 106 

Tek Ev 61 
Çift Ev 54 (•) 

275 Ev 
Tek Ev 40 
Çift Ev 55 (•) 

150 Ev 
Tek Ev 1 
Çift Ev i7 (•) 
Tek Ev 68 
Cift Ev 77 (*) 
Cift Ev 91 (*) 
Tek Ev 81 
Çift Ev 70 (*) 

800 Ev 
Tek Ev 40 
Çift Ev 55 ( • ) 

Tek Ev 
150 Ev 
50 

Çift Ev 75 (•) 
200 Ev 

Tek Ev 61 
Çift Ev 82 (*) 

225 

Fiyatı Tutarı 

Lira kuruş Lira kuruş 
209 14 22,168 84 

161 24 9,835 64 
277 90 15,006 60 

47.011 08 
132 14 5,285 60 
222 70 12,248 50 

17,534 lO 

153 96 153 96 
264 10 22,976 70 
190 34 12,943 12 
333 10 25,648 70 
222 70 20,265 70 
146 69 11.881 89 
250 30 I 7,521 00 

111.391 07 
161 24 6,449 60 
277 90 15.284 50 

21,734 10 
209 25 10,462 50 
368 98 27,673 50 

38.136 00 
161 24 9,835 64 
277 90 22,787 80 

32,623 44 

% 7,5 Muvak
kat teminat 
Lira kuruş 

3,525 83 

1,315 06 

8,354 33 

1,630 06 

l,860 20 

2,446 76 

1 - 25229 lira 68 kuruş bedeli keşifli Sıvas merk • d 
Jacak fenni mezbaha kapalı zıı.rf usulile münakasa ekzıne 121 yapı-

2 İ kl "l b h · ya onu muştur. - ste ı er mez a aya aıd şartname ve planlarını Ankara 
İstanbul, Sıvas şarbayhklarından 2 lira bedeli mukabil' d 

1 
k' 

!ardır. ın e a aca • 

3 - Eksiltme 936 temn:uzunun 13 üncü çarşamba günü saat 15 d 
yapılacaktır. e 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 2374 lira 63 kuruştur 
5 - l!:ks~~tmeye gir~cekler 2490 sayılı artırma eksilt~e kanun:.ı· 

nun 2-3 uncu maddelennde gösterilen vsikalan vermeg~ e m bu 
dur. ec r-

. 6 -:-- Tekli! mektuplan ihale zamanından bir saat evel Beledi •e 
~?ıresıne teshm. olu~?cak _hariçten gönderilecekler iadeli teahhtlt
Ju olarak po~ta ıle gondenlecektir. Gecikmeler kabul edilmez 

.. 7 -. Teklıf mektuplarının 2490 sayılı kanunun tarif atına • ı Ü kumlerıne uyg 1 k h 1 ve ı · 
-----...;.,;;un o ara· azır anmış olması şarttır. (3785) ı 2905 

Haldaı~i ill)aylığından : 
. 1 - Vilayetimiz muhasebei hususiyesi tarafından 936 y 1 • • d 
ınşa edilecek üç bina artırma, eksiltme ve ihale kanu 1 ı ~ç~n e 
kapalr zarf usulile on beş gün müddetle 7-7-936 dan ~ub mucıb.~nce 
kasaya konulmuştur. ı aren muna. 

Kir alili Oda 
Piyasamızın merkezi bir yeri 

olan Anafarta1ar caddesinde ev
velce Bayındırlık Bakanlığının 
bulunduğu büyük binada boJ zi -
yalı ve kaloriferli odalar kiraya 
verilecektir. 

( • ) l!iarctli evler çift oldukarından yeküna iki misli olarak dahil edilmişlerdir. 
1 - 29-6-936 tarihinde münakasası yapılacağı ilan edilmiş ise de talip zuhur etmediğinden, Tekirdağ 

merkez kazası ve mülhak kazalarında yaptırılacak yukarda gösterildiği üzere merkez kazası ile köy
lerinde 275, Çorlu kazasr merkezi ile köylerinde 800, Hayrabolu kazası merkezi ile köylerinde 200, Saray 
kazasr merke·d ve köylerinde 150, Şarköy kazası merkez ve köylerinde 150, ve Malkara kazası merkez ve 
köylerinde 225 göcmen evlerinin (kireç, kerpiç, taş. kiremit, tuğla, ve i~çiliği müteahhide ait olmak ve 
saiı malzemesi hiikümetten verilmek Üzere) inşası kapalı zarf usuliyle ve her kaza ayrı ayrı olmak 
Üzere yeniden l'ksiltmeye konulmuştur. 

2 - P.ıor ka?.ada yapılacak evlerin muhammen bedelleri ile % 7,5 muvakkat teminatları yukarda gös
terilmiştir. 

2 - Beher.evin bedeli keşfi dört bin kırk üç Jirad 
•• 3_ - Bedeh keşfine göre yüzde yedibuçuk teminaı;·ak · 
uç !ıra 26 kuruştur. çesı yüz 

4 .. - T.alip .ola?ların .. şartnameyi anlamak üzere Hakkari Vila et 
Encumenı Daıresıne muracaat etmeleri ilan olnur. (3899) 2-29~4 

Anliara Gümr.ük 

İmtiyaz sahibi ve Basmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

3 - İhale 13 temmuz 936 pazartesi günü Tekirdağında Vali konağı caddesinde kain İskan dairesin
de yapılacağından o gün saat ondörde kadar 2490 ı.umaralı arttırma, elnıiltme ve ihale kanununun ta
rifı dairesinde hazırlanacak teklif mektupları mezklır dairedeki komisyon Başkanlığına makbuz muka
':>iHnde teslim edilmelidir. 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

4 - ı"'alipler cari seneye ait Ticaret Odn· vesikasiyle salahiyettar makamlardan musaddak ehliyeti 
fenniye vesik-dlannı teklif mektuplariyle birlikte Komisyon Başkanlığına tevdi edeceklerdir. 

'i - Talipler bu işe ait keşifname, şehir evi, tek ve çift ev projeleri, İnşaat umumi şartnamesi ker
piç ve keremit şartnamelerini ve hususi şartname ile yapılacak evlerin köylere taksimini gösteren Çankırı caddesı civarınd;. 

Ulus Basımevinde basılmıştır. cetvelleri ve mukaevle projelerini Tekirdağ İskan Müdürlüğünde görüp tetkik edebilirler. 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME· 
MURLUÔUNDAN: 

ı _ Şuyuunun izalesinden dolayı satılm:1sına karar verilen ta
Punun 33 pafta, 183 ada, 9 parse_l n~marasr~da muk~yyet ve An
lcaranm Yenice mahallesinde Yenı~ehır sokagınd:ı kaın 10-12 kapu 
numaralı iki ahşap ev aşağıdaki şartlar dairesinde ~rtrrmaya çıka
rılmıstır. Hanelerden birisine 2350 ve diğerine 1340 lıra kıymet tak· 

dir edilmic:tir. • l"' b' k"" "k 
2 - Evsaf ve miiştemilat: 12 num:ır~Jı c:v. hır he a. ı~ uçu 

Sof . bir s..ılon, bir biiyük oda, iki oda, bir kiiçük sofa, ~ır ~~~~ 
~~· enle Çl1$.\\!l\«;it. bir kücük sofJl iki oı~i ~itf!r:.uJ~'fi~~lf. ~Hcy!c 

•ıKtan • bir avlu. bır oda, ı . k ıvusu vardır. 
.. 10 numaralı e~ın ~'; bir mikdar bahce.snsuz bırta:ihine müsadif 

tunM,. n., :ımam b~r o . He o1mıık Ü?:ere 17. 8 .9~6 . menkul satış 
3 - <:'ltı'I rıec: n oa~6 a kadar icra daıresı gayrı 

Pazartesi l!linii sıat t
4
- ktı~ h mmen kıyme· 

lllemurhı11ıındı vapıl~~a edi;'r!İS olan vukardn~i Amt~ abanka teminat 
4 - Talip'er tak ır akçesi veva nııllı bır . ahvillcri 

:YUzde 7 S ğu nisbetinde ı;ev la ak krbul edilen hazıne t 
• temıruıt o r • 

?nektubu ile kanunen . k metin yüzde 
getireceklerdir. .. .. a bedeli takdir ed11en 1;:,ezklır günün 

S - Satış gunu a.~tı:fa nida ettirildikten s ,nraaktır. 
15 ini bulduktan ve uç uran talibine ihale oıunac ıhammen kıy· 
16 ıncı saatinde. en ç~~~~rmada teklif edilen bede\:,ıihine müsa<lif 

6 - İşbu tarıhte~ı . bulmadığı takdirde ı.?.936 ada en çok ar· 
kıymetin yüzde 7S şını kadar yapılacak ikincı artırın 
sair günü saat 14-16 ya r "haleyi müteakip 
tırana ihale olunac~r.ır .. artırmalarda ihale bed~.; ı "hale tarihinden 

7 - Birinci v_e 1 1.~cı ;.,e ihale edilenin tale 1 e \mesi için yedi 
Verilmediği takdırde ~z~: ihaleyi teslimi vezn~ era ihale bedeli 
itibaren kendisine b<: e 

1 
l·tir. İşbu müddet zar ınt n evvel en yük

gUn kadar mehil '":enle·~ale bozulac:ık ve bu t~lep a~ı olup olmadığı 
Yatırılmadığı takdırclc 1\e teklifi veçhile atma~a ~bale farkı birinci 
sek teklifte bulunan ;:ı.~i veçhile almağa razı ~~e 1 ktir. Teklifi v~ç
sorulduktan sonr~ te ı .. ere bu talibe ihale: edı ece be günlük ikın· 
talipten tahsil edılmek uz r:avri menkul yenıden ?: le !dilecektir. 
hile almağa rar.ı olmaz~ en çok artıran talibi.ne ı.ha le edildikte tapu 
ci artırmaya çıkarıtaca da r,ayri menkul talibın~~. ae kadar olan mü-

8 - Her iki artrrma 1 ··!';•eriye ve ihale tarı ın 
h 11 r e resın mu . k ] arcı ile de a ty . ·se borçluya aittır. b gayri men u 
terakim vergi ve relsım ~Jılarla di~er atakadarlfarrdn i: olan iddiaları-

9 B lu ve a aca - asra a a . t" m - orC" hususile faız vem . b·ldirmelen .. zı • 
Üzerindeki haklarını. v~ ZO gün icinde daireınıze d ~ra satış bedelini 
nr evrakı mii"nitelerıy e • ']Jile sabit olma 1 :-ı: 

h kl:ın tıınu SJC"l 
dır. Aksi halde ~= b:1r"r tt'f Phca ·tardır. tarihinde 935/5 nu
paylacıtrrrll'T'~"rn n i tirak edecekler 1.8.936 lır"ldurulan şartname-

10 - Artırn;avn .ş ·erinde herkese açık bu -2961 
nıara ile d,.;re...,ı"dckı 'i 2 
tnizi okuyabilirler. 

- A J .. '7ilayetinc1en ~ 
il \.c 1 ı;l d Vilayet ma· 

. 3 gün zarfın a 
• A k rncmttrll Muzafferın.. f addedilecegı. 

Vılayet evra d·~· takdirde musta ı 
kamına müracaat etme ıgı ) 2-2977 

(1722 

d . Rei --Ji@uleıı : 
17 eeıye ~ lLOnya ın menba suyunun 

k' dutlu na A metre mesafede va ı . cibincc fennı şartna-
Merkczden 1~7_5~ mevcut pHin ve profıl muu bedeli keşif ile ve 

Konvava is:tlesı ıçın k h"friyat 591403 kur ş tevfikan 1-7-936 

(3782) 2-2905 

Adliye Velcaletinden : 
Merkez bürosunda acrtr L..ııunan r;o Ji, .. ucretli bir katiplik için 

lise mezunları ....... anda müsabaka imtihanı açılacaktır. İmtihan 
17-7-9~6 .. uma günü saat (10) dadır. Taliplerin iı;tida ve evrakı müs
bıteleri ile birlikte imtihandan bir gün evveline kadar Vekalet mer-
kez Bürosu Şefliğine müracat etmeleri. ( 1707) 2-2968 

Ankara P. T. T, 
t'k telefon santrah binasının dış badapası ve pen· 

Ankara Ot
0?'? 1 

b anma işi pazarhğa konulmuştur. Keşif bede
cere çerçevelerının oy kkat teminat 42 lira 93 kuruştur. 
1i 572 lira 44 kuruş, muva . .. ·· at 15 de· Bu pazar-

. . 27 t muz 936 pazartesı p,unu sa • 
İsteklılerın em. d . Nafı Miidürlüğünden alacakları eh-

~ . f k edeceklerıne aır , a . 1 lıga ış ıra . 1 buzu ile komisyonumuza miıracaat arı. 
liyetname ve temınat ma c ( 1725) 2-2983 

-------
Hava 01'.:ulları Komutalığından 

· · 126 lira ücretle bir mimar alınacaktır. Şerait 
~ava okulla

1
r; tJ~~etlerine gösterecekleri iktidar ve liya.kat~ g_ö· 

aşagıda yazılıd b"l iki senede bir zam yapılacaktır. lsteklılerın ıs
re ve taldı~at veçk ıe ı'le beraber Eskişehir Hava Okulları Komutantida ve ıger evra ı 

lığına müracaat etmeleri lazımdır. 
1 - Türk olmak 
2 _ Diploması bulunm~k • 
3 _ Askerliğini bitirmıi olmak 

H "s "hat varakası ve sıhhat raporu almak 
4- unu d w• d • N l'k d 

ık. sene hizmeti teahbüd e ecegıne aır oter ı çe mmıa • 
5 - I 1 2719 dak senet vermek. (3577) -

Adliye Vel\:aletinden : . . 
Adli e sarayının yalnız üst katında bulun:ın vekal;t. ~a~~ele~ı

. 16,, yk yon tahmin edilen e;ıyasının heyetı umumıyesı uç gun 
nın .:> am · hk · b. kl tt" ·1 k 

f d Y ı·şehirdeki temyız ma emesı ınasına na e ırı ece • zar ın a en 

tir. 1. d r 
Tahmin edilen bedel 990 ıra 1 : 

M kkat teminat mikdarı 74 lıra 25 kuruştur. 
uva ··d·· · · d b 1 t Talip olanlar vekalet levazım mu unyetın e u unan şar name-

i her zaman görebilirler • 
y Paz rlık 13.7.936 pazartesi günü saat 14 ~e Adlıye vekaleti le· 

··d·'rı'yctı· odasında toplanacak komısyon tarafından yapıvazım mu u 
lacaktır. 

2-2985 

Deniz Gedil\:]İ Erbaş Hazırlama 
Orta 01\:ulu Miidürlüğünden : 

Kasımpaşada eski divanhane binasında bulunan Deniz gedikli 

b hazırlama orta okulu her üç sınıfına talebe alınacaktır. 
er aş "k' · 

ı _ Birinci sınıf 14 :16 yaşlarında ilk mektep mezunları, ı ıncı 

sınıfa 15 :17 yaşlarında bulunan orta birden tasdiknameli, üçüncü 
sınıfa 16:18 yaşlarında bulunan orta ikiden tasdikli her türk çocu
ğu, istenilen vasıflan taşıyorsa, girebilir. İstekliler fazla olursa üç 
dersden n üsabaka yapılarak kazananlar alrnrr. 

_ . . .. l\f üdürliiğünden : 
17-o-936 tanhınde muzayedeye çıkarılıp güm .. k ·· 

madığından veya hiç talibi zuhur etmiyen 48 lralru resmnı~ koru: 
'kd ·· ··k ·1" em nesnenın nevı ve ~ı arı gumru ı tın levhasına taJik edilmi t "r B 

nebı memleketlere ihraç lraydi sureti Je b"J J ı . u nesneler cc
dan taliplerin 20-7-936 gün"' t 9 3 

Y 1 muzayede satılacağın
racaatlan (1705) u saa · O da Ankara Gümrüğünde mü-

2-2967 ! llllllllllllflll~ll!lllllllllllllllf llllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllHfHHlllHt• 

j SU~IER BANK 5 - -! Umumi Miidürlüğünden. 1 
! Lise ve ticaret mekt~bi 1 - -- -1 mez !arından memur 1 
- -
§ _!.lll ,.ı~~Q,.. "lıı ~ - ~ -= mur alınacaktır. • = 

Seçilecek namzetler Bankanın, Teşkilatın.ın ve Fa~.rıkala- § = rmın idare muhasebe ticaret kısımlarında hır sene muddetle = 
E çahştırılar~k yetiştiriİdikten sonra ehliyet ve liyak~tle~i an- ~ 
_ ]aşılmak üzere bir imtihana tabi tutulacak ve bu ~n_ıtıhanda 5 
- muvaffak olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmül ettinlmek U- =: = zere Banka hesabına ecnebi memleketlere etaja göndrilecek- =: . 
§ terdir. § 

- Umumi Şartlar: I_ 
_ l. - Türk olmak; 

2. - Tamüssıhha olmak; Si§ 
3. - 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak:. §i -- 4. - Liselerin riyaziye kısmından ve lise ayarı tıcaret = 

mekteplerinden pek iyi, iyi ve orta ~erece ile mezun olmuş § = bulunmak. I' § 
Hususi Sarılar : = - ' = E l - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesinde~i ti.ca- ~ = ret mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olanlar ~ıla un- 5 

tihan kabul olunur ve kendilerine 70-80 lira arasında bır maaş 3 - -- verilir. 9 = 2 - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki tica- := 
§ ret mekteplerinden iyi ve orta derecede mezun olanların riya- §5 
= ziye ve lisan gruplarından kuvvetli olanları seçilerek bir im- =: = tihana tfibi tutulur, ve kendilerine muvaffakıyet derecelerine 2 
- göre 50-60-70 lira arasında bir maaş verilir. = 
- 3 _ Bunlardan Anltarada istihdam edilenler maaşlarından = 

maada ayrıca 20 lira pahalılık zammı alırlar. Talihlerin niha- S = yet 20 temmuz 936 tarihine kadar aşağıda'ki vesaiki (M. N.) =: 
_ remzile Ankarada Sümer Bank Umum Müdürliiğüne ve İs- §S = tanbulda Sümer Bank İstanbul Şubesi Müdürlüğüne gönder- S = meleri lazımdır. =: 
- ı - Nufus tezkeresi S 
_ 2 - Mektep şehadetnamesi ve yahut mektep tarafından = 

verilmiş muvakkat tasdikname, § 
- 3 - Resmi bir hastahaneden alınmrş sıhat raporu, =: 
- 4 - 3 adet vesika fotoğrafı, = 
- İmtihana tabi olacakların imtihanı 31 Temmuz 936 saat E: 
S 9 da İstanbul ve Ankarada aynı zamanda yapılacaktır. =: 
=:. (1605) 2-2R41 ;:; 
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. apıl1ca • bsusuna k 
mesine tevfıkan .Y 1 olb:ıptaki kanunu .. ma ""ddetle münakasaya °" 
kapalı zarf usulıv e ·h·ne kadar ıs gun mu 

. . 7 9 6 t.ırı ı k tarıhın•len ı 6 • lar. . tı muvakkate a çe· 
nulmuş.tur. Talip ol.an~ :, 5 nisbetindeki temın: gibi işler hakkın· 

ı _ Bedeli J:~sfın / banka mektu~unu ve ~elediye Riyasetine 
sini veya aynı mıkdar. a. österen vesıkalarını 

2 _ Kayıt muamelesi ile sıhhi muayenenin yapılması için istek
lilerin ı temmuz 936 tarihinden 15 Ağustos 936 tarihine kadar mü· 
racaat etmesi lazımdır. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Ankara Merkez Hıf zıssılıha Mü· 
essesesi Sabnalma l(oınisyonu Re· 
isliğinden : 

1 - Müessesemiz hayvanları ihtiyacı için alınacak yesilliğin 

da'·i i'·tiılar ve liyakatını g ıer"em"'" günü 
• • . n 16 ıncr ı "' ., vermelerı. 936 Temmuzunu 1 olunacagı, 2 - Kapalı zarfların . e riyasetince kabu fazla mallınıat al

sant tam ıs şe kadar Bl~ledtı~e hafriyat bakkı~da caat eylemeleri ve 
3 - Yapılacak ame ~ya Mühendisliğin~ mur~ne tevdii lüzumu 

ınak istiyt"nlerin B~ledıye i Belediye Rıyasetı 
ihale gününde teklıfnamele~_2979 ila11 '>lunur. ( 3898) 

3 - Müracaat edilecek yerler şunlardır. 
A - İstanbul Kasımpaşada Deniz gedikli erbaş okulu Müdürü. 
B - Ankara Deniz müsteşarlığına 
C - 1zmitte Üssübahri Komutanlığına 

ç - İzmirde Deniz Komu.tanlığına . .. • 
D - Vilayetlerde Askerlık şubelen ve oranın en buyllk asken 

makamına (l 'j83) 2-2837 

23-7-936 perşembe günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Bedeli muhammeni 2400 liradır. 
3 - İlk teminat 180 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek için müessese muhasip muternetliğine 

ve eksiltmeye i~tirak için yukarda yazılr günde müessesede müte
şekkil satın alma komisyonuna müracaatları. 

5 - Teminat bedeli hudut ve sahiller sıhhat umum müdürliiğü 
veznesine teslim olunacaktır. (1606) 2-28 2 
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1 ANKARA LEVAZIM AMİRLİGİ ı ı 
SATIN ALMA KOMtSYONU tLANLARI 

ANKARA BELEOJYE REI5UCI iLANLARI 
İLAN 

1 
1 - Mezbahada hayvan şişirmek için lüzum olan bir aded kompi

İktisat Vekaletinden : 
ı - 2054 numaralı kanunla verilen saliihiyete müsteniden me.t• 

kur kanunda yazılı maddelerden kahvenin aşağıda yazılı esaslar da· 
iresinde bir elden memlekete idhaline devam edilmes hükümetçe 
kararlaştırılmıştır. 

İLAN 
l - Müstahkem mevki kıtaat hayvanatının 632300 kilo yulaf ih

tiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 30 temmuz 936 perşembe günü saat on altıda lı:mirde 

ktşlada miistahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yulafın tahmin edilen mecmu tutan 33195 lira 75 kuruştur. 
4 - Beher kilo yulaf için 5 kuruş 25 santim fiat tahmin edil-

miştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 2190 liradır, 
6 - Şartname sureti 166 kıırus mukabilindt- komisvondı>n alınır. 
7 - İstekliler ticare od:ısında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2 90 c:ayılt kanunun iki ve ü

çüncii maddelerinde ve <>.artname!'irırle vanlr ve<\İkaları ile teminat 
ve tt'klif mektuolarını ihale saatmd:ın .. n '\7. bir s~at l'"el komisyo-
na vermiş olacaklardır. ( 1720) 2-2975 

İLAN 
Kıt'a ve müessesatın 1521 parça bakır kaplan B-7-931i t?rihine 

müsarlif pazartesi ı?ÜnÜ saat onbccı h•ır.ukta pa:>::ırlıkla kalavlattrrı
lacaiimdan isteklilerin pa,.arlığa istirat.: etmek üzı-rc me .. ki'tr ~ün
de Ankara levazım amirliği satın alm" l<"m:syonuna gelme1f'ri. 

(li21) 2-2976 

İLAN 

1 - İzmir miistahkem mevki kıtaatının t 17800 kilo kesilmiş srğır 
eti ihtivacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmustur. 

2 - İhalesi 29 temmuz 936 çarşam' a günü saat on altı bucukta 
fzmirde kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan 25916 liradır. 
4 - Beher kilo et icl:ı 22 kuruş fiat tahmin edilmi.,tir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 1943 lira 70 kunıc;tur. 
6 - Şartname sureti yüz otuz kuruş mukabilinde komisvondan 

alınır. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 -.Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı ka:ıunun iki ve ü

cüncn tnıvldelerinde ve sartnamcsincle vazrlı vesikaları ile tt>minat 
ve tektır rncı!rtunlarını ihale saatmdan en az bir S:'lat evvel komis-
yona vermiş buhınacakıarau. ''702) 2-2965 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtnatının 8 000 kilo ayaktan 51 0 •• ' 

eti ihtiyacı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 29 Temmuz 936 çarsamba günü saat on yedide İzmir

de kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktrr. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 15540 liradır. 
4 - Beher kilo et için on sekiz buçuk kuruş fiat tahmin edil· 

miştir. 
5 - Teminatı mu'v'akkate akçesi 1165 lira 50 kuruştur. 
6 - Sartnamesi her gün komisyonda göriilebilir. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlr olduklarına vesika gös

termek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak odece!:lerin ?AOO 

-------&ay.ılı kanunun 2 3 üncü maddelednde,...sı~n~mesınC:le vazıh ve· 
ılkaları ile temlrnıt -n=nr-ım.1'tupJarım ihale saatından en at. blr 
saat evci komisyona \•ermiş bulunacaklardır. ( 17~} 2-2066 

1LAN 

425 kilo çorbalık komprime 13 temmuz 936 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat onbirde pazarlıkla alınacağından isteklilerin mez
kur gün ve saatte Ankara Levazım Amirliği satın alma komisyonu-
na gelmeleri. ( 1726) 2-2982 

İLAN 
l - Beytüşşebap ve Hakkari garnizonları için 115000 kilo Fab

rika unu kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - Eksiltmesi önümüzdeki temmuzun 16 ıncı perşembe günü 

saat onda Beytüşebapta yapılacaktır. 
3 - Fabrika ununun muvakkat .teminatı 1552 lira 50 kuruştur. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçeleri ile teklif mektupları 
nı birlikte muayyen gün ve saatte komisyonumuzda hazır bulunma-
ları. (1497) 1-2686 

İLAN fiatı 35 kuruştur. İlk teminatı 244 
Kırklareli askeri hastanesinin liradır. Pazarlık günü 17 • 7 • 936 

936 mali sene mayıs nihayetine cuma günü saat on beştedir. Ta-
kadar otan 93000 kilo koyun eti !iplerin mezkur günde kanunt ve 
mukavele yapmıyan müteahhidi sikaları ile birlikte Kırklareli tüm 
hesabına yeniden pazarlıkla ek - satın alma komisyonuna müra-
ıiltmeye konulmuştur. Tahmini caatları. (1619) 2-2857 

İLAN 
1 - Çorludaki kıtaat için kapalı zarf usuli ile 80000 kilo sı:Yır 

eti alınacaktır. b 

2 - Etin beher kilosunun muhammen değeri 30 kuruştur. 
3 - İhalesi 24.7.936 cuma günü saat 16 da kor satın alma komis

y*.lunda yapılacaktır. 
4 - fJk pey parası 1800 liradır. 
5 - Teklif mektupları yukardaki saatten bir saat önceye kadar 

yukarda ismi geçen komisyona verilecektir. Şartname ve evsafını 
görmek istiyenler her gün İstanbul Ankara ve Çorlu satın alma ko
misyonlarına ve ihaleye iştirak edeceklerin de belli gün ve saatte 
Çorlu kor satın alma .komisyonuna müracaatları. (1633) 2-2883 

KUrUL" 
• 

resör on be~ gün miic\detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (330) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 24 temmuz 93G cuma günü saat on buçukta Be-
lediye Encümenine müracaatları. ( 1636) :!-2886 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1070 inci adada Ziraat Bankası Meclisi idare 

azasından Kemale ait 12 ve 13 parsellerdeki arsalarla şuyulanan 41 
metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (205) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 14,40) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her giin va~ı işleri Kalemi

ne ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma giinü saat on bucııkta Be-
lediye encümenine müracaatları, ( 1638) 2-2833 

İLAN 
1 - Belediye hastahanesinin ihtiyacı olan 2000 - 2400 kilo yo

ğurt ile 2800 - 3200 kilo süt on beş gün müdılctle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (780) lirııdıı. 
3 - Muvakkat teminatı (58.SO) liradn 
4 - Şartnamesini görmPk ve ıwsafını anlıımak ic;tiyenler h::r giin 

yazı isleri kalemine ve iı:+,, •1ilerin ele 24 temmuz 936 cuma günü sa
at on buçukta Belediye Encümenine mliracaatları. ( 1637) 2-2887 

İLAN 
l - Yenisehirde 1316 mcı ada la Bayazıt Saylavı Halit çocuk

ları Ateş ve Işık'a Ait bir numaralı parselde ada fazlası olan 100 
metre murabbaı arsaya istt:kli çıkmadığından açık artırması on ı?Ün 
uzatrlmıştrr. 

2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Sartnamesini görmek i tivenler her cün VA7ı işleri ka emi

ne ve isteklilerin de 24 temmuz 036 cuma giinü saat on buçukta 
Belediye Encümenine miiracaatları ( 1635) 2-2885 · 

İLAN 
1 - Dikmen yolu temdidi ile Keçiören meydanlığının asfalt

lanması ve Necatibey yoluna amuıi sokakların veni profile göre 
deği'}tirilip yaptırrlmaı:ı on beş gün miid<letle ve kapalı zarf usuli
le eksiltmeve konulmu!-ıtur. 

~ 11fohammr.n hedeli (2'900) liradır. 
3 - Muva\..t·ııt teminatı (1867) lira (.'iO) kunıştur. 
Şatrn::\mPsini gonu..ı. i..ı•ivenlerin yaıı işleri kalemine her giin 

gelmeleri. 
5 - fstekJilerin ıısulii dairrsinrf,. tanzim t:l1~-·lcleri kııti teklif 

mektupfarını 24.7.936 cııma giinü ihale saati olan l!> • .)o ~ı~n bir 
saat evvel Belediye Encümenine vermeleri ilan olunur. 

(1730) 2-2981 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

40000 METRE HAM İPEK 
28 TON KE.'IDİR İPİ 
MUHTELİF VİDA VE ÇİVİLER 

2000 TON JENERATÖR KÖMÜRÜ 
1255 ., KRİPLE KÖMÜRÜ 

14850 ,. LAVAMARİN KÖMÜRÜ 
455 ,. DÖKÜM KOKU 

92 .. MEŞE KÖMÜRÜ 
960 .. ADİ KOK KÖMÜRÜ 

MUHTELİF KOT.AN, İPLİK VE SlC1MLER 
7500 KİLO MUKAVVA 
2000 KİLO KALAY VARAK! 

500 KİLO CAM TOZU 1000 KİLO KLORAT DÖPOT AS 
1000 KİLO KİBRİT ANTİMON 

Evelce ilan edilen ve halen ilanda bulunan yukarda yazılı mal
zemelerin ,artnameleri değişmiştir. Bu ilanların hükmü olmadığı 
ve bu malzemelerden alınacak olanların aynca ilan edileceği alaka-
darlara tebliğ olunur. ( 1591) 2-2839 

20 TON PETROL 
Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunca 27 temmuz 1936 tarihinde pazartui günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (375) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkfir günde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1616) 2-2871 
KIRIKKALE GURUP MÜDÜRLÜGÜ BİNASININ 

İKMALİ İNŞASI 
Kc:şif bedeli (9077) lira (75) kuruş olan yukarıda yazılı inşaat 

Askeri Fabrikalar Umum Miidürlüğü Satın Alma Komisyonunca 
24 Temmuz 936 tarihinde Cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname (23) kutuş mukabilinde komhyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (680) lira (84) kuruş 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muay-
yen gün ve saatte Komisyona müracaatları. ( 1617) 1-2872 

Aslceri F al)rik~alar 
Ticaret l{aleınincleu: 

500 Metre mikabı ceviz tomruğu 
Yukarda yazılı malzeme 22 Temmuı 936 günü pazarlıkla satın 

alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin ticaret kalemine baş 
vurmaları. 2-2959 

2 - Bu husustaki tklifler 7 ilk teşrin 1936 tarihine kadar doğru· 
dan doğruya İktısat Vekaletine yapılmalıdır. 

3 - Bu teklifler Vekaletçe teşkil olunacak bir komisyon tara
fından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacaktır. İhale· 
nin icra edilebilmesi icn teklif sahiplerinin en müsait teklifi yap
mıs olmakla beraber deruhde edecekleri işi emniyetle ifa edebile• 
cek ehliyet ve iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu hususun tak
dirine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehliyet ve iktidara gö
re talipler arasında işin dilediğine ihalesine hiikümet serbesttir. 

'1 - Teklifler, Türkiyenn ibiitün kahve ihtivacrnı temin edecek 
m:ahiyctte olaca\< ve piyasa icin herhan~i bir darlığı mucip olmıya· 
cak sıorctte memleket dahilinde ~n az 10.000 çuval istok bulunduru· 
lac~1<tır. 

5 - Türkiyeye idhal ohmacak kahvelerin bedelleri atakadarrn 
nam ve hesabına olıırak milli bir Bankada bloke edilecektir. Bu pa· 
ra, ancak 6 ıncı maıldede yazılı oldu~u veçhile sarfedilebilecek ve 
kcıhve "'"l·abilinde hic hir !-ıuretle döviz verilmivecektir. 

6 - Memlekete idh::ıl edilecek kahve mukabilinde memleket 
mahsıılat ve mamuHitınclan muadil kıymette esyanın kahvt-nin men
şei olan memlekete veya Türkiye eşyasına henüz pazar olmıyan 
memleketlere ihrcıcı rııecbııridir. 

7 _ ~rmlekete icHrnl edilecek kahveler. memleket dahilinde bey· 
nelmilel fiat ve teamiillere güre toptancı tliccarlara satılacaktır. 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre tesbit olunacak fiata ne 
nisbette zam vapılınak istenildiği dahil vazihan gösterilmelidir. 

8 - Hii.kii.met. bu esaslar dahilinde ve üs sene müddetle akte
dilecek mukavelename hükümlerinin tatbikini dilediği gibi kontrol 
ettirmek hakkını haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket olunmaması 
veya bu pivasa fiatlarmdan fazla fiatla satış yapılması ve yahut 
herhan'!i bir sebep ve suretle mukavele ahkamına riayet edilmeme· 
si h:ıllerindP tarafern arasında tehaddüs edecek ihtilaf hakem vası
tasile halledilecek ve 3 üncü hakem İstanbul Ticaret odası reisi ta
rafından intihap olunacaktrr. 

10 - Taliplerin tekliflerine İktısat Vekaletince makbul ve mu
teber bir Banka teminatı rapteylemeleri şarttır. Bu teminatın mik· 
darı teklif yapılırken asgari elli bin lira ve mukavele aktedilirken 
askari iki yüz bin liardır. Bu son teminat kül halinde, müteahhit 
mukavele hükümlerine riayet etınedi~i takdirde irad kaydedilecek· 
tir. (lli46) 2-2970 

~------~~-------------------------------------------

TUR K l YE ZİRAAT 
BANKASI 

l\Iüfett~ Nam7~dliği ve Şef 
amzedliği l\liisahaka lmt.ihanı 

Tiirkive Ziraat 
Bankasından : 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek mu· 
vaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve Şef 
namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için sıyasal bilgiler (mülkiye) ve· 
ya Yüksek Ticaret ve 1ktısad okulasmdan ve yahut Hukuk Fakül· 
tesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paralan verile· 
rek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzedlerine ( 140) ve Şef namzedlerine ( 130) li
ra aylık verilir. 

Müfetti' namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettitlik 
imtihanına ~irecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettiıliğe ge· 
çirileceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştrrr
lacak olan şef namzcdleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet im· 
tihanıne1 girecek ve kazanırlarsa terfi edeceklerdir. 

5 - İmtihıın programı ile sair şartları gösteren matbualar An
kara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en son 27-7-936 
pazartesi günü akşamına kadar (Ankara Ziraat Bankası Teftiş. He
yeti Müdürlüğü) ne göndermek veya vermek suretiyle müracaat et-
miş bulunmahdrrlar. (1731) 2-2978 

l(onya Belediye Reisliğinden: 
Konya şehri dahili su tevziatında kullanılmak üzere fenni şart· 

namesine tevfikan mübayaa edilecek 3150 lira muhammen bedelli 
200 adet su saati 2-7-936 tarihinden l 7-'7-936 tarihine kadar 15 gün 
müddetle m~;nakasaya çıkanlmrştır. 

1 - Bedeli keşfin 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkate akçesini 
veya aynı mikdarda banka mektubunu Belediye Riyasetine verme· 
teri. 

2 - İhale 936 senesi Temmuzunun 17 inci cuma günü saat 15 de 
Belediye Encümeni odasında yapılacaktır. 

3 - Müb;ıyaa edilecek saatler hakkında fazla malfımat almak 
istiyt-nlerin Belediye miihendisliğine müracaat eylemeleri ve ihale 
gününde Belediye Enrümen salonunda hazır bulunmaları ilan olu· 
nur. (3897) 2-2980 

SİNEMALAR IKuLüP] 
Hafiflik - Rahatlık 

1 YENi 1 J, R o w • a a I KorHlarlnda 
_ }.~ __ (Oalna). ılıl lııcllabllacok ne 
·~ balina "'da hiçbir taıylk yolo. 
~ .-7"' tur. llu korseler. •Dcudunuıv 
/ / aıkmahııın tanHCıbOnilıG in• \r caltır •• g6§aG•GıG kuw .. ııandi..ır. 

Flyolı ı 26 l·radın llıba ... n. 

ISTANBUL, BerQglu 
TOnal meyda•ı 12 Ho. ıv. 

Ma§aıamııı ılyaret ediniz ••ya 
10 Ho.111 tarltamlıl lıtaylıılı. 

Flyallaruıuıda bGyGk tuılllt. 

BUGÜN BU GECE 

SON VA L.S 

Camilla Horn - tvan Petroviıu:h 

Zengin dekor - Nefis bir musiki -

Görülmemiş bir aşk ve ihtiras filmi 

BU GECE 

ŞANDU'NUN AVDETl 

ŞANDU SİHiRLi ADADA 

llevecan ve esrarla dolu fevkalade 
bir şaheser 


