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SAYFA 2 

Mantrö mehtubları: 10, 11 

Konferansta 

Konferansta dün öğleden sonra 
beklenen vuzuh olmadı. Bilakis bu
gün öğleden sonra; 

Sovyet delegasyonunun on altıncı 
maddede (ki İngiliz teklifindeki bu 
madde, Türkiye'nin bitaraf kaldığı 
takdirde muharib devletler harb ge
milerinin bu devletlerin hukukunu 
koruyacak şekilde boğazlardan geç
me serbestilerine aiddir) Sovyet 
Rusya lehine tadilat kabul edilmedi
ği takdirde konferansı bırakacaklan 
şayiası ortaya çıktı, ve bittabi bütün 
şayialar gibi bu da teeyyüd etmeden 
akşam oldu. 

~~* 

Konferans bugün öğleden sonra 
çalışmıyor, konferansa devam için, 
bazı delegeler hükiimetlerinden bazı 
maddeler hakkında talimat bekle
mektedirler. Bu arada delegasyonla
rın bilhassa İngiliz - sovyet delegele
rinin arasında konuşmaları da muh
temeldir. 

"* 
ltalyanm konferansa gelip gelmi-

yeceği, İngiliz teklifi, sovyet - inriliz 
ihtilafı, japon noktai nazan hakkın
da şimdi gazeteciler ıunlan konuşu
yorlar: 

- Akdenizde mütekabil yardım 
için yapılan anlaşma devam ettiği 
müddetçe İtalyanlar konferansa iş
tirak etmiyecekler, ve konferansın 
bilahare varacağı neticeleri de kabul 
etm iyecek lerdir. 
.. - ltalyanlar esas itibariyle Türki
ye' nin boğazlan tahkimine muanz 
olmamakla beraber, icabında bahri 
kuvvetiyle Akdeniz muvazenesine 
tesir yapabilecek bir sovyet faikiyeti
nin konferansta kabulüne taraftar 
değillerdir. 

- Eğer şarki Akdenizde bir 
taraftan şarki Akdeniz devletleri ve 
lngiltere arasında mevcud sanksiyo
nist karşılıklı yardım anlaşması de
vam eder, diğer taraftan da boğaz
larda sovyetlere diğer devletler aley
hine serbestçe girip çıkma müsaade
si verilir, ve her şeye rağmen Kara
denizin kapalı bir sovyet gölü haline 
gelmesine muvafakat edilirse bütiin 
bunlar, bir Akdeniz devleti olan, 1-
talya'nın Akdenizdeki emniyetinin 
aleyhine olacaktır. 

- lngiltere, Karadeniz devletleri
nin emniyetleri hakkında her türlü 
tedbirlere muvafakat etmekle bera
ber, bu emniyetin bir taraflı ı>lması
na ve Karadeniz devletlerinden her
hangi birinin iştirak edeceği bir harb
ta dahi, boğazların bu devlet lehine 
kapalı kalmasına muanzdır. 

- Japonya, aşam yukarı bu fikir
dedir v~ ingiliz teklifindeki on altın
cı maddeye müzaharet etnıPktedir. 

Çok yeni bir şayia da şudur: 

POLI TE: 

Sandalya ile başına vurclu. 

Gece 23 de Bendderesinde sarhoşluk 

yüzünden kavga eden ve sandalya ile 
Ekonomi Bakanlığı odacılarından Mev
lüdü başından ve Rüksek Ziraat Ensti
tüsünde Şabanı kolundan yaraladığı gö
rülen Sebat oteli müsteciri İbrahim 

hakkında takibat yapılmaktadır. 

Seyyar satıcının marifeti 

Aralarında çıkan bir kavga sonunda 
kunduracı Hamdiyi çakı ile sol elinden 
yarahyan seyyar satıcı Tayyip yakala
narak adliyeye verilmiştir. 

ihtilaflar 
Montrö, 9 temmuz 1936 

- Eğer alakadar devletler boğaz
lardan girip çıkma meselesini, Mon
tröde aralarında halledemezlerse, bir 
protokol ile Türkiye'nin boğazlan 
tahkim hakkını kabul edecekler, bo
ğazlardan harb gemilerinin girip çık
masına aid ihtilafların hallini zama
na bırakacaklardır. 

lngiliz teklifinde, bize ve başkala
rına göre, münakaşa bilhassa şayia 
mevzuu olan noktalar yalnız ,bunlar 
değildir. İngilizler boğazlar komisyo
nunun devamını cfa istemişlerdir. 

~::'·* 

Bugünlük ortada bedhin olmağa 
hak verdirecek çok c:iddi ı;ebebler ol
m~ma kla beraber. c' 0 vletler arasın
daki orens;o iht1hflannın kol~yca 
h::\llecl:leceğini ümit ettirecek vuzuh 
da yoktur. 

YUZUHA DO~RU 
M onrrö, 9 temmuz 936 

Litvinof bu akşam sovyet delegas
yonunun 16 mcı maddede Rusya le
hine tadilat yapılmadığı takdirde 
konferansı terkedeceği haberini tek
zib etti. Bugünkü konuşmalar hak
kında şimdi öğrenilen haberler şun
lardır: 

Sovyetler Türkiyenin bitaraf kala
cağı bir harbta boğazlann muharib
lere tamamen kaoanmasını, İngiliz
ler kapanmanın Türkiye'nin takdiri
ne kalmasını istemişlerdir. 

iki teklifte de vaziyet, Türkiye 
için şüphe yok ki ciddidir. 

Eğer konferans sovyet teklifini 
kabul ederde Türkiycye kendisinın 
bitaraf kaldığı bir harbta boğazları 
mutlaka kapamak mecburıyetini 
yüklerse, böyle bir mecburiyet - kon
feransta Politisin de söylediği gibı -
muhariblerden birinin itirazı veya 
mukavemeti yüzünden Türkiyeyi ar
zusu hilafına bir harba sürükliye
bilir. 

Aynı mahzur İngiliz teklifinde de 
vardır. lngiliz teklifi kabul l!dildiği 
takdirde de Türkiye boğazları mu
hariblere kapamak veya kapamamak 
yüzünden ümid edilmiyen müşkü
latla karşılaşabilir. Fakat bu nihayet 
Türkiye için mecburiyeti bir taraflı 
olmıyan bir tarzı haldir. 

Bu takdirde hiç olmazsa Türkiye
nin boğazlan kapama veya açma ka
rarım verirken kendisi için daha ha
fif olan, tehlike veya mahzuru ter
cih hakkı bulunacaktır, 

:f·~* 

ihtilaf henüz delegasyonlar ara
sında halledilmiş olmamakla beraber 
'konferansta bilhassa konferansın 
gazeteciler muhitinde vaziyet daha 
vuzuhlud~r. 

Neşet Halil ATAY 

Yeni neşriyat 

·Sıyasal Bilgiler 
Aylık sıyasal bilgiler "Mülkiye,, mec

muasının 63 üncü saysn dolgun münde
racaatla çıkmıştı. A. Şükrü Esmer'in 
"Balkan antantik matbuat kongresi., 
başmakalesile baslıyan bu sayıda "lider 
Türkiycdc şehircilik,, "Kooperatif bilan· 
çolarr., ''Filistin ihtilali,, "Hindistanın 

sıyasal inkişafr,, "Harb sonu zirai reform 
hareketleri,, ''İlmi. teşkilat ile bürokra

siye karşı mücadele,, "Muasır İngilte
renin buhranı., etüdleri bulunmakta, a
yın sıyasası ve bibliyografyası yapıl

maktadır. 

R. PEKER'in 

inkılalJ Dersleri 
R. Peker'in Ankara ve lstanbul Oniveraitelerinde verdiği inkilab 

derslerinde tutulan talebe notları, gözden geçirildikten sonra, ULUS 

Basırr.evince kitap halinde basılmıştır. 

124 sayfa tutan eser, yalnız baskı masrafının kar§ılığı olarak her 
yerde ON KURUŞA satılmaktadır. 

ULUS 

Kızılayın iki verem 
hastanesine armağanı 
Kızıyay kurumu biri Çamlıcadaki 

prevantoryom diğeri Edirnedeki göç
menler hastanesi için iki tane röntgen 
cihazı satın alarak bu müesseselere ar
mağan etmeyi kararlaştırmıştır. (A.A.) 

Eti Bank'rn çalışmaları 
Eti Bank tarafından nisan 936 tari

hinde işletilmesine başlanan Goleman 
madenlerinden çıkartılan ilk krom cev
herinden 1850 ton dün Mersinden Av
rupaya scvkedilmiştir. (A.A.) 

Eti Bankca i!1letlmesine karar veri
len Kıvarshane bakır madenlerinin iş

letme tertih'ltım almak üzere bir fen 
heyeti d~ dün Krvarsh:tneve hareket et-
miştir. (A.A.) 

ç;n ef f"i("'i ;~inli P-irHvor 
İstanbul. 13 (A.A.) - Cin eld!ıi iki 

av müdrletle i7.inti olarAk m 0 mleketine 
gitn•t>k ü.,.•re buraya ge]mi~tir. 

Mum;:1ileyh bura<fan Çanakkale ve 
f 711 ,fre gidec.-k ve oraöan cl:t Amerika 
y:>ht ile memleketine geçecektir. 

Giimrük tavinled 
Galata idhalat gümrüğü anbar ve 

antrepo şefliğine bakanlık ayniyat mu
hasibi Cevad, bakanlık tarife direktör
lüğü mümeyyiz namzedliklerine açık

tan Sabahaddin ve Sami, Cezre gümrük 
veznedarlığma Nezih idare memuru 
Hüsnü, Akçakoyunlu gümrük idare 
memurluğuna Cerablus gümrük katibi 
Fehmi. Zonguldak gümrük manifesto 
memur namzedliğine terfian Ereğli 
gümrük kolcusu Yusuf, Samsun güm· 
rüğü muhasebe memurluğuna bakanlık 
muhasebesi memurlarından İrfan ta
yin olunmuşlardır. 

Adapa '7ar ha 1 {evinde 
iki tören 

Adapazarı, 13 (A.A.) - Atatürk ve 
lnönünün Parti ve Halkevimize arma
ğan ettikleri imzalı fotoğrafları kalaba
lık parti üyelerinin iştirakiyle törenle 
parti ve halkevi yönkurul odalarına ko

nuldu. 

Adaı,azarı, 13 (A.A.) - Bugün Hal
kevindc Ülkü biçki dikiş yurdunun ser
gisi açıldı. Açılma töreninde Parti ve 
belediye başkanı kısa birer söylevle kur
deleyi keserek sergiyi açtılar. 

Davetliler sergide gördükleri mü
kemmeliyetten çok hoşnud kalarak yurd 
direktörünü kutladılar. Altı aylık çalış
ma devresinde yurd'dan 18 talebe dip
loma almıştır. Sergi, halkımız üzerinde 
büyük ilgi uyandırdı .Ziyaretçilerle do
lup boşalmaktadır. İki saat içinde ser
giyi 400 kişi gezmiştir. 

DİL KÖŞESİ 

Senede on beş mılyon iradı olan bir 
hind mahracası Avrupaya gitmig. 
Bundan bahseden bir gazete, 24 pun
to ile koyduğu bir ba§lıkta: 
"Eğlenceden hoglanmadığı için Av

rupada ne yapacağına herkes merak 

ediyor." diyor. 
Misor mahracasının, ne :ı:en;:inliği, 

ne de eğlencesi bizi ilgilendirmez. Bi
zi ilgilendiren, bu cümlede "merak 
etmek" fiilinin yanlı§ bir melul ile 
kullanılmasıdır. 

Türkçede iki türlü ''merak etmek" 
masdarı vardır. Birisi, yukanda yan
lıg kullanılan şeklidir "Ne yapacağı
na merak" doğru değildir; "Ne yapa
cağını merak" doğrudur. lkincisi ''e
debiyata merak etmek", "spora me
rak etmek" tir. 

lstanbul gazetecisi, iki merak et
mek masdannın ayrı ayrı iki türlü 
mef'ul aldığının farkında olmamı§; 

halbuki olmalı idi. 

Arazi tahrir 
liomisyonlan 

Reis ve azalarına 

verilecek para 
Vilayet merkez kazalarında çalışan 

erazi tahrir komisyonu reislerinden ay
lık ücreti 80 liradan az olanların 1 a
ğustos tarihinden itibaren 80 liraya ve 
mülhak kazalardaki tahrir komisyonu 
reislerinden aylık ücreti 7 5 liradan az 
olanların 7 5 liraya ve merkez ve mül
hak kazalardaki tahrir komisyonu bele
diye ve vilayet azalan yevmiyelerinin 
200 kuruşa ve 7 5 kuruştan az muhtar 
yevmiyelerinin 7 5 kuru~a iblağı Finans 
bakanlığınca tensib edilmiştir. 

Arıt mıntakasında ma
den araştırmaları 

Ekonomi Bakanlığı Maden arama 
enstitüsü genel direktör muavini B. 
Abdulliliın reisliğinde, İstanbul üni -
versitesi profesörlerinden Geolog Ha
mid Nafiz Pamir ve maden arama ens -
titüsü fen heyetinden Profesör Granigg
den müteşekkil üç kişilik bi.r heyet Arıt 
kömür mıntakasmda tetkiklerde bulun
mak üzere Bartına gitmişlerdir. 

Heyet Arıt nuntakasma girerken 
Furnu köyü civarındaki kömür eserle
rini de gözden geçirmişlerdir . 

İki hafta evvel Ant mıntakasmda 

geolog Dr. Gransin harita çıkarmış ve 
etüdler yapmıştı. Heyet daha mufassal 
bir haritanın yapılmasına lüzum gör • 
müştür. Bu iş bittikten sonra sondaj
lara başlanılabilecektir. 

Karabük'te kurulacak 
[abrika yeri 

Demir ve çelik fabrikalarının kuru -
lacağı yerde teknik proje için tetkik -
terde bulunmak üzere Ekonomi Bakan
lığı Ticari Tahliller Laboratuvarı Şefi 

Kimyaker Profesör Halid ve Sümer 
Bank mühendisi B. Vecihi ile beraber
lerinde ingiliz grupunun genel direktö
rü B. Makenzi ve baş mühendisi B. Pe
ning ve mühennis B. Binşcn ve arka -
daşları Karabüke gitmişler ve işe baş -
lamışlardır. 

Büyük Millet Meclisi 
bahçesinde 

Muallim Ihsan Künçet'in idaresinde 
Riynseticumhur Bando Hoyetinin vere
ccj!l ar;ık hava konserleri programı 
BUGÜN 

1. Kısım 
1 - Alakemburg Marş Ploten mut 
2 - İvanoviçi Vals Meeres Vellan 
3 - Rosini Uvertür Barbiyer dö 

.Sevil 
2. Kısım 

4 - T,ııicini 

5 - P. Linke 
6 - Jarnefelt 

Bale Eiipsiyen 
Gavot Zi glev .Ve.rm 
Preludyom 

Avcılar kulübünden 
Avcılar kulübünün genel toplantısı, 

çoğun bulunmadığından önümüzdeki 
cumartesiye kalmıştır. Toplantı bu aym 
18 inci günü saat 15 de Belediye salo
nunda olacaktır. Bu toplantıda İdare 
Heyeti seçilecektir. 

--============ 
Nöhetçi Eczaneler 

1 - 7 -.936 dan 31 - 8 - 936 akşamına 

kadar Eczaneler gece nöbet cetveli: 

Pazar Sebat - Yeıüşehir eczaneleri 

Pazartesi İstanbuJ ., ,, 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 

Merkez 

Ankara 

Yeni 
Halk 
Ege 

.. " ,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,. .. 

ara Birası Sulu bir 

14 TEMMUZ 

Bartında firengi 
mücadelesi 

Bartın, 13 (A.A.) - Kazamıza kal· 
dmlan Düzcedeki frengi kurumunu 
başhekimi ile yedi sıhat memuru da diiıt 
akşam gelmişlerdir. Bugüne kadar bir 
hekim üç sıhat memuru tarafından ya• 
pılmakta olan tarama epey ilerleıni§tit• 

Muğlada yol inşaatı 
Muğla, 13 (A.A.) - Yo11arda ırıiJ 

kellcf işçiler 1 temmuzdan itibaren ça· 
lışmaya başlamıştır. Yo1larda bUyiik 
bir çalışma vardır. Bu yılki prograd' 
mucibince Muğla, Tavasa, Datca, Mat· 
marise bağlanacaktır. Muğla • ~Fethiye 
yolunda da şose ve kaldırım yapdacak· 
tır. Bütün köprüler ve su geçitleri be' 
tonarme olacaktrı. 

Muğla, 13 (A.A.) - Şi'1~etli sıcak· 
lar ba!-ılamıştır. Bugün sıcaklık gölgt 
de 32 dir. 

Bodrum' da yeni belediye 
binası yapılıyor 

Bodrum, 13 (A.A.) - Sehrirnizde 
yeni bir belediye binası yapılmaktadır 
Yeni binanın temel atma töreni dün bii· 
yük bir halk kütlesi önünde ilbay tart' 
fından yapılnuştır. 

Ankara radyosu 
12.30 Plak yayımı ve Ajans haberted 

19.30 Karışık müzik 
20.- Dr. konuşuyor 
20.20 Hafif müzik 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Dans musikisi 

lstanlm] radyo u 
14.- Opera musikisi (plak) 
19.- Haberler 
19.12 Muhte1if plaklar t 
20.- Viyolonist Bayan Pakize tz.ze 

· Nezih Albayrak (Keman solo) 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu a· 
jansınm gazetelere mahsus ııa• 
va<lis servisi verilecektir. 

----------------# UWWWWVVLVL RLWWVLL - ~ ~ 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 

-Çocuk bakıcı okulu 
Çocuk esirl:'eme kurumunun Antcar'' 

daki (Çocuk bakıcı okulu) na talebe Y" 
~ 

zılmasma başlanmıştır. Çocuk bakıC1 ı):l 
kulu yatılıdır ve parasrzdır Öğretiıııi ,. 
yıldır. Dersler hem nazari hem de pr 
tiktir. Okulu başarıyla bitirerek diP1~ 
ma alanlar hasta bakım evlerinde hal fi 
bakıcı, ayleler yanında çocuk bakıcı ,, 
çocuk esirgeme kurumlarına atanırl> , 

Okula yazılma, alınma şartları şı.ııı 
lardn: 

ı - 18 yaşından aşağı olmamalcı t• 
2 - İlk okuldan diploma alınıŞ 0,. 

mak, orta okulu ve liseyi bitirenler te 

cih edilir. t• 
S - Hüsnühal sahibi ve sağhk11 0 

mak. ,,. 
Okula yazılmak istiyenler (Anlcll r' 

da Çocuk esirgeme kurumu genel tı1e,. 
kezi başkanlığına) yazı ile baş ~rıt'I 
lı<lırlar. ,ı 

Yazılma için gerekli olan vesika1'35• 
Okul dirıloması, nüfus kağıdı. tı 5 

nünal kağıdı, sağlık ve aşı raporta<1• 

fotoğraf. 11ıı• 
Okul:ı yazılma işi temmuz ayı •0 

' 

na kadardır • 
Not: 

Bu okul yalnız Bayanlar içindif'• 

,. 9 9 9 o S'JOJı..1t:J:l! ~--
,,. 

gıdadır 



SON DAKiK.4: 

Montrö'de çalışmalar dün yeniden başladı 

Dıs Bakanımız konferansta hü· . ~ 

kümetimizin görüşlerini anlattı . 

Bugün ehemiyetli bir toplanb yapılacalc 
İngiliz delegasyonunun uzlaştırıcı talimat aldığı 

ve bir anlaşmaya varılacağı haber veriliyor. 
(Ba:,ı 1. inci :sayfada) 

bulünü Romanya murahhas heyeti rei
sinin kati kabulüne talik etmi~tir. 

ı inci madde geriye brrakılmrş, eski
den 3 üncü madde olan 2 inci madde
teknik komiteye havale olunmuştur. 

Eskiden dördüncü maddeyi teşkil 

eden üçüncü madde, teferruatta bazı ta
dilatla kabul olunmuştur. 

Eskiden 5 inci maddeyi teşkil eden 4 

üacü madrle muvakkaten kabul edilmiş 
ve tdmik komit~ye havale olunmuştur. 

5 inci ve 6 mcı maddeler tasvib edil
miştir. 

6 ıncı ınaclde münasebetiyle konfe -
ransta harb esnasında bazr müdafaa un
sur1ariyle techiz edilmiş ticaret gemi -
!eri meselesi mevzuu bahsolmuştur. Bu 

mesele tıirk murahhas heyetinin, sinı
diye k~dar tasvip edilen tarifelerin ipka
sı l:ı.akkındaki ihtiraz kaydı ile teknik 
komiteye havale olunmuştur. 

l>ış Btıl.·(mırnızrn b(•yarwıı 

Montrö, 13 (A.A.) - Havastan: 
B. Tevfik Rüştü Aras bugün, konfo

rans umumi celsesinin açdışında, İtal
yanın konferansa iştirakten imtinaına 
karşılık olarak aşağıdaki taleblerde bu· 
lunmuştur: 

ı - Müstakbel Montt·ö mukavelesi· 
nin konferansta hazır olmıyan devletle
rin imzasına açık bulundurulmaması, 

2 - Montröde bir uzlaşma elde edi
lince, mukavelenin tatbikinin evrensel 
olmasr, 

3 - Türkiyenin, müstakbel Montrö 
mukavelesi prensipleri çerçevesi daire
sinde. istiycce ği memle\~etlerle müma· 
sil anla malar akdine salahiyetdar bu
lunması. 

Montro. 13 (A.A.) - Anadolu a -
jansınm hususi muhabiri bildiı iyor: 
Konferansın bugünkü celsesinde Dr. 

Tevfik R " ştü Aras aşağıdaki beyanatı 
okumuştur: 

.. - Teknik komitede Romanya lı~

legesi, ha•m lamakta oldugumuz IJey -
nelmilel nizama müteallik iınaz ve ilti
hak usulleri hakkında türk delegesıne 
bazı sualler sormuştur. 

Mesai arkadaşım ve dostum Mene -
mencioğlu, lıu sarih suallere ccvab vel· 
n}ek keyfiyetini türk heyeti murahhasa 
ıcisine bıratımak 1ste<lığini söylemekle 
berab~r. faı kit muamele meseJ.tsı hak -
kındaki noktai nazarımızı bilclirrniştiı. 
Romanya delegesine cevap vermek için 
her şeyden evvel hükümetimin Lozan 
müzakerelerine ıştiıak etmi~ olan dev
letlere ahval ve ~araite ve Türkiyenın 

emniyeti icaplarına daha uygun bit bo 
ğa.ılar rejimınin tatbikini istiyen nota 
yr verdiği andan itibaren ittihaz etmış 
olduğu hattr hareketı huHba etm.m ];'\. 
zımdır. 

Konfcranı.ta, daha açılıı:ı celsesindl' 
de ::;öylemeklc mübahi olduğum veçhi1c
Tı.irkiye, iU asırdan beı i harb ve onun 
netayici zaviyesinden mütalaa edilege 
len bu geçidi, bu konferansta medenı 
milletler arasında iyi geçınmc oağı ve 

bir sulh rabıtası haline koyma~ı candan 
dilemektedir. 

Boğazlar için ebedi tJiı reJim der 
piş etmek mev.:uu bahis olamıyacağr gi 
lıi, bayrak tefrik olunmaksızın bütiın 

gemilere tatbik edilebilecek lıcynelmı 
lel bir nizam mi;nhasıran şu veya bu 

konferansta to anmı-ı olan devit tll'ı ın 
menafiine mtistenit bır ıeJim de tesıs 

olunamaz. 

Menem ncioğlunun cumartesi günü 
teknik komitede uzun uzadıya anlattığı 
delillere tekrar rücu etmek istemiyo -
rum. Ancak, sizden, l9 unctt asrın orta· 
larından beri üı füadete, ve bu da heı 
:zaman aynı devletleri temsil etmiyen 
:ınlimziler tarafından, ahval ve şeraite 
<>"Öre tadil, itmam veya tamamiyle tt p-

··ı,,iş bir nevi kanuniyet ve'"en 

ı 
muhtelif beynelmilel ahkamı mütalaa 
etmenizi rica ederim. 

Burada kurmak istediğimiz nizamı 

diğer devletlerin imza veya iltihakları 
na açık bırakmağa mahal olmadığı mU
talaasındayım. 

Bu nizamın yavaş yavaş istimalden 
sakıt olan diğerleri kadar rolünü ifa e
deceği ümidindeyiz. Diğerleri filen me
riyette kaldıkları müddetçe ne kadar 
yolunda olmuşlarsa bu da o kadar yo • 
!unda olacaktır. 

Lozan mukavelesi aktolunmuşsa ih· 
timal 1871 muahedesinin artık bilkuv
ve müessir olmaktan çıktrğr mütaleası 
ile yapılmıştır. 

Bugün de bu 1923 mukavelesinin 
tatbik edilemez olduğunu düşünüyo-

ruz. Ve yeni ahval ve şeraite uygun ye

ni bir nizam koyuyoruz. Cumartesi gü· 
nü türk delegesinin diğ~r herhangi bir 

devlete bizzat hazırlamakta olan vesi· 
ka mucibince farklı bir muamele bah· 
şetmek imkansrzlrğrnı burada teyld et· 
mekle beraber, ~unu beyan ederim ki 
Türkiye, hazırlanmakta olan vesika ah· 
kamının cihanşümulJüğüne binaen bu 
bapta iki taraflı anlaşmalar aktine hiç 
de lüzum görmemektedir. 

Binaenaleyh bu anlaşmaları akde 
hiç bir sebeb görmiyen ve bunu hiç de 
arzu ctmiyen hükümetim, bununla be· 
raber, meriyette olacak nizamın çerçe
vesi dahilinde olmak üzere istediği 

memleketlerle mümasil anlaşmalar im
za edebilmek hususunda Türkiyenin 

hukuku hükümranisinden mütevellit 
haklarını muhafaza edecektir ... 

Bu~iin mühim bir toplantı 
)'apılacak 

Montrö, 13 (A.A.) - Konferans, 
bugün öğleden sonra ikinci bir içtima 
akdetmemiştir. Konferans, yarın saat 
16 da yeniden toplanacaktır. 

Umumiyetle bu toplantıya, Montrö 
konuşmalarının ahn yazısını tayin ede· 

cck derecede büyük bir ehemiyet atfo
lunmaktadır. 

f>elr yahında bir arılaşmaya 
vnrıltıcağı sanılıyor 

Montrö, 13 (A.A.) - Royter muha· 
birinin bildirdiğine göre, akşam yapı-

lan hususi konuşmalar sonunda, Bo

ğazlar konferansında esaslı münaziün

fih meseleler üzerinde pek yakında bir 

anlaşmaya varrlacagı sanılmaktadır. 

Karşılıklı yardım paktları hakkındaki 
kaydın terkedilmesi ihtimali çoktur. 

lngiliz delegasyonu uzlaştırıcı 
ıalimlll cıldı 

Montrö, 13 (A.A.) - İngiliz dele
gasyonu mahfillerinde tam bir sükut 

muhafaza edilmesine rağmen, B. Ren
delin bugün Londradan getirdiği tali

matın uzlaştırıcı olduı.u öğreni!mıştir. 

B. Rende!, bu sabah fransız delegesi 
B. Ponso ile görüşmüştür. 

BB. Pot Bonkur ve Ponso bu akşam 
B. Litvı of ile g-örü~müslerdir. 

B. dö La Rok'un partisi 
ilk toplan~ • 'linı yaptı 
Paris. 13 (A 

A.) - Albay dö 
La Rok tarafın
dan kuı ulan ye
ni fransrz sosyal 
partisi dün ilk 
toplantısını yap· 
mıştır. Partiye 
mensub on bin 
kadar aza bu vp· 
lantxda hazır bu-
1 unmuştur. 

F1LlSTlNDE 

VAZİYET 

Yahudi göçü hemen 
durdurulnııyacak 
Kudüs, 13 (A.A.) - Arab şeflerinin 

söylediklerine göre bugünlerde arablar
la ingilizler arasında hiç bir konuşma 
yapılmamaktadır. 

Yahudi göçünün hmen durduru1aca· 
ğma dair olan haberler, tekzib edilmek· 
tedir. İngilterenin Filistinde güdmekte 
olduğu siyasanın bu en mühim mesele
si, henüz taayyün etmemiş o)an kırat
lık komisyonunun salahiyeti dairesine 
giren işlerdendir. 

Umumi bakımdan vaziyette tevak
kuf vardır. 

A rablar son rın'I ime/ar 
rar pışacaklar 

Arablar. sona kadar çarpışmrya de· 
vam etmekte azmetmiş olduklarından 
ve yahudiler, çalışmakta ve dikkate de· 
ğer bir surette aleyhlerindeki şiddet 
hareketlerine mukavemet etmekte bu· 
lunduklarından hükümet, asayişi temin 
için mümkün olduğu kadar az kan dö~· 
mek yolunu arar ~ibi g-örünmektedır. 

Filistincleki kuııueıler 11 taburu 
buldu 

Londra, 13 (A.A.) - Hükümet, Mal
ta garnizonuna mensub üç yeni taburı:n 
Filistin'e gönderilmesine karar vermış.
tir. Bu kuvvetler, şimdi Filistinde bu
lunan inJ?iliz kuvvetlerini 11 tabura çı
karmaktadır. 

Maltada olan başka bir piyade li
vası da harekete hazır bulunmak emri• 
ni almrştır. 

HABERLE 
Alınan - Avusturya anla§masınm akisleri 

İngiltere 
Romanya 

her türlü tefsirden kaçını)'Or. 
anlaşmayı sillcunla karşıladı 

Londra, 13 (A.A.) - Resmi ma
kamlar yeni Avusturya - Almanya an· 
taşması hakkında her türlü tefsirden 
kaçınmaktadırlar. Sanıldığına göre bu 
sükfıt, ş.uuridir ve esasen güç olan va
ziyeti daha ziyade karıştırmaktan çe
kinmek arzusunun bir tesellisidir. 

Sıyasal mahfiller, bu anlaşma hak· 
kında Almanya ile Avusturyanın teba
rüz ettirmek istedikleri ayn ayrı nok· 
talan karş.ılaştırmaktadır. Almanlar, 
Şuşnigin "Avusturya bir cermen mille
tidir,. mealindeki beyanatı üzerinde 
ısrar ederlerken, A vusturyahlar da 
kendi memleketlerinin istiklalinin Al· 
manya tarafından tanındığı keyfiyetini 
asıl ehemiyetle kaydetmektedirler. Sı

yasal mahfiller, bu ince farkta, müp
hemliğini tamamiyle giderilmediğinin 
bir işaretini görmektedir. 

Fakat ingilizlerin nazarında mesele- . 
nin en esaslı noktası, İtalyanın bu işte 
oynadığı roldür. Görünüşe bakılırsa an· 
laşma, Almanyadan ziyade Avusturya. 
ya daha ziyade elverişlidir. Bunun i
çin, İtalyanın, taktik iş birliği ile Al· 
manyaya, Almanyanın yaptığı fedakar
lıkların karşılığını vermiş olup olma· 
dığı soruşturulmaktadır. İtalyanın, 
Brükselde toplanacak Lokamo devlet
leri konferansında Almanyanın da bu
lunmasını istemesi, bu yolda ilk feda
karlıktır. Fakat Almanya konferansın 

açılmasından sonra h~men çağırılırsa, 

Aimanyaya karşc tatbik olunacak hattı 

hareketi dört devletin tespit edeceği 
hakkındaki teminat tekzib edilmiş ola· 
caktır. Öte taraftan Akdenizde karşp 
hklı yardım tedbirlerini geriye bırakma 
da, küçük devletleri kendilerine veri
len garantiden mahrum etmek olacak
tır. Bundan başka bütün bu vaziyetler 
Romada diplomatik rücular gibi sayıla
caktır. 

İtalya, Briiksel konferansına iştirak 
etmezse, bu vaziyette Fransa, Belçika 
ve İngiltere yalnız başlarına konu"a
caklardır. Böyle konuşmaların ise Ro-

ı··i\i~~;;;~·:"I~~~~··~~i~Ş~i 
• t 
~ malarını kabul : 
j edecek mi? i 
t 

1 Viyana, 13 ( A. A.) - Almanya-
f nın yakında 1934 - 1936 tarihli Ro-İ 
i ma anlaşmalarını kabul edeceğine! 

1 dair dün ak,,,,. burada bir tak•ml 
.• ~.~~::~~: .. ~:~~::~ .. ~.~'::.~.~~.~ .. i.~i: ........ J 
mada ve Berlinde kuvvetli aksülamel
ler doğuracak iki hükümet merkezi a
rasındaki bağları daha ziyade kuvvet
lendireceğinden korkulmaktadır. 

Romanyanın vaziyeti 

Kızılay haftası devam ediyor 

Bükreş, 13 (A.A.) - Rador ajansr 
bildiriyor: Romanya diplomatik mah
fillerinde, Avuaturyanın iıtiklali hak
kındaki yeni merkezi Avrupa anlaşma
sı ile al!kalr haberler, büyük bir sükOn 
içinde ve ihtiyatla takip olunmaktadır. 

Kızılaya üye ya:ı:ma haftası devam et
mektedir. Yazılan tiye yekilnu iki bini 

geçmiştir. Her tarafta yazılma işlerine 

devam edilmektedir. 

Şehrimizin bütün kahve ve eğlence 
yerleri, gelirlerinin bir günlüğünü Ce
miyete teberru etmeğe karar vcrmi~ler
dir. 

18 temmuz akşamı Orman Çiftliği 
Bira parkında verilecek gardenparti 
hazır!ıkl~rr t-ırn:o ..... l ::ııımıştır. İstanbul

dan ecnebi bir balet heyeti gardenparti 

için davet edilmiştir. Bundan başka mil
li raktslar yapılacak; parkın luna par

kında birincilik müsabakaları tertip e

dilecektir. 
İki caz sabaha kadar dans meraklı -

larırun arzularını yerine getirecek. Da
vetlilerin istirahat ve zevkleri temin 
edilecektir. 

Bir bay ve bir bayana mahsus dave
tiyeler bir lira mukabilinde İstanbul 

Eczanesiyle Türk Hava Kurumu Pi· 
yango satış bayiliğinde verilmektedir. 

Yukarda: Kızılay piyangosunun çe lcildiği yer önünde biriken kalabalık 
Aşağıda: Kızılay haftası dolayısiyle süslenen mağaza vıtrinlerinden ikisi 

Romanya resmi mahfillerinin fikri, 
anlaşmanın tam manası hakkında bir 

hüküm verebilmek için anlaşmanın bil
tün tafsilatiyle bilinmesi lazım geldiği 
merkezindedir. 

Böyle bir an1aşmanın siyasal aksül
amellerine gelince, Bükreş sıyasal malı
filleri bu aksülamellerin küçük antant 
tarafından Fransa ve Balkan antantı 
ile birlikte gözden geçirilmesi lazım 
geldiği kanaatindedirler. 

Bu mesele ile alakalı olarak, sıyasıl 
mahfiller, B. Titülesko'nun 4-4-1934 de 
dış işleri bakanı sıfatiyle Romanya par
lamentosunda vermiş olduğu bir nutku 
hatırlatmaktadır. B. Titülesko bu nut
kunda demişti ki: "- Her ne bahasma 
olursa olsun, suni sureti hallerden ve 
hele merkezi Avrupanın rakib bloklara 
ayrılmasından kaçmmakhğımız lazım

dır. Bunun için merkezi Avrupa hakkın 
daki ekonomik anlaşmalarda, aynı za
manda, İtalyanın, Almanyanın, Fransa

mn ve öteki alakalı dcveltlerin de meşru 
menfaatleri dikkate alınmalıdır. İtalya, 

Fransa, İngiltere ve küçük antant tara
fından arzu edilen, Avusturya statüko
sunun korunması elzemdir. Fakat, bu
nun için, Almanyaya, Avusturyarun Al· 
manya aleyhine çevrilmiş bir siyasi ya
hud ekonomik sistem içine almmıyaca
ğına dair ciddi garantiler vermek gerek
tir. Küçük antantm fikri şu merkezde
dir ki. Avusturya ile Almanya arasında· 
ki münasebetin iyileşmesi mukadderdir 
ve Avusturyarun Almanya aleyhdarı bir 
sisteme sokulması devam şansından ta
mamen mahrum bir teşebbils olacaktır ... 

Bittabi Bükreş'de, bu yeni anlaşma 
ile muhtemel olabilecek Romanyanın 
bütün hukuku baklanda ihtiraz kayrd
lan konulmaktadır. 

l{ısa Dış Haberler 
* Tokyo - Şubat isyanına iştirak 

edenlerin ölüm cezasına mahkfun olan 

on beş subayın bugün idam edildikleri 

resmen bildirilmiştir. 

* Roma - Royter ajansı muhabi· 
rinden: 

Alman ordusu subaylarından bir 
croğu italyan ordusunu ziyaret maksa· 
diyle buraya gelmişlerdir. 

Romadaki siyasal alman mahfilleri 
bunun sadece bir nezaket ziyareti ol· 

d uğunu söylemektedirler. 



Biribirine aıkı ıurettc bağlı iki h!i
dise, bugünlerde dikkatimizi tekrar U
zak-şark üzerine <:ekmektedir. Japon
yanın Çin üzerindeki hullıl hareketi 
arttıkça generallerin rekabeti bir tnraf
tan japon aleyhtarlığı hareketi diğer 

taraftan kuvvetlerini artırmaktadır. 
Japon orduım, şimali Çinde hızlı t • 

rakkiler elde etmiı; ve timdiden kendi 
politikasını Hopei - Şahar vilayetlerin· 
deki generallere dikte ctmeğe bile b '!I· 

lamıştır. Bu vaziyet kar ısmda büsbü
tun alevlenen japon aleyhtarlığı Çindc 
daha ziyade geni lemetkedir. Halk. 
Nankin merkezi hükümetinden miiı;tev
liye karşı silahlı müdafaa yapılmastm 
i stiyor. Japon aleyhtarlığı hareketini 
idare eden politika merkezi. Nanldn ile 
K anton arasında dahili bir harbın prıt
lak vermesine sebeb olabi1i r. 

Nankin ile Kanton arasında mevcud 
anlaşmazlık, general Şan Kay şek ile 
general ~en Şeytang arasındaki reka
bet yüzünden körüklenmektedir. 

(Nankin) in ilk hükümet ~fi ken· 
disine rakib bir Kanton hükümetinin 
kuruluşunu daha ilk günlerde hoş göı

memişti. Kanton hükümetini kuran ge 
neral H u - Hau • Min'in ölümünden 
sonra bu hükümetin mirasına gene
ral Şen • Şi T ang kondu. 

General Şen • Şi - Tang. idareyi eli
ne alır almaz japonlarJa harb etmek 
fikrini açıktan aç rğa ortaya attr. Ve 
böylece Japonya ve Nankin aleyhtarla· 
rınm hepsini kendi tarafına topladr. 
Bu ıırada bir şayia çıktr. Şan • kay · 
Şek'in, Kanton siyasi meclisini ilga ede
ceğinden bahsedildi. Bu ~yia, esasen 
mevcud ihtilaf ateşini büsbütün artır

dı. Nankin hükümeti böyle bir tasav
vuru olmadığını hemen ilan etmek mec
buriyetinde kaldı. Çünkü herhangi bir 
dahili harb, japon ihtirasını derhal ha· 
rekete geçirmeğe vesile olabilirdi. Ne
tice, temmuzda toplanacak olan (Ko
mintag) m dış sıyasa hakkında verece
ği karara bırakıldığı ilan edildi, aynı 

zamancla Kantonun yüksek memurları
nın tayin işinde Nankinin bir imtiyazı 
olmadığı da bildirildi. Bu suretle ve 
hiç değilse şimdilik dahili bir harbın ö
nü alındı ..• Galeyanda olan kamoy mu
vakkaten teskin edilmiş oldu. 

Asıl mesele, Japonyanın Çinde yap
tığı ve gittikçe artan hulUlün önüne 
geçmektir. 

Şimali Çinde japon garnizonları mü
temadiyen kuvvetlendirilmektedir. Bu, 
Japonya ile Çin arasında Bokserlerin 
isyanından sonra imzalanmış 1901 mu
ahedenamesine muhaliftir. Japonya, bu 
muahedeyi bozarken sadece garnizonla
rını kuvvetlendirmekle kalmıyacağına •• 
daha ileriye gideceğe benziyor. Bu va
ziyet karşısında İngiltere ile Amerika, 
Şimali Çin'in günün birinde Mançuri· 
nin akıbetine uğramasından endişeye 

düşüyorlar. Filhakika 1935 yılındanbe
ri Japon matbuatı Şimali Çin'in iktısa
di vaziyeti ile J aponyanın çok yakın· 

dan alakalanmasını gereklendiren se
bebleri yazmaktadırlar. Bu sebebler 

N° 7 

--N • n ve 
yalnız iktısadi değil, aynı zamanda si
yasidir de .. 

18 Temmuz 1935 de Bny Vaşyo, 

Traus Parifik dergisinde şöyle yazıyor
du: 

"Mançuri hadise i olduktan sonra· 
ki ilk glinlerde bu memleketin iktısadi 
imk~nlarr etrafında ortaya çıkan hu
dudsuz Umidleri hatırlıvalım. 

Şüphesiz Mançuri, japon iktısadi

yatr üzerinde iyi bir tesir yapmıştır. 

Fakat Mançuri, Japonyanın ihtiyacr ol
duğu pamuk ve yünü temin etmekten 
uzaktır ve etmesine de iml:~n yoktur. 

Mademki Japonyanrn pamu~a ve 
yüne ihtiyacı vardır ve bunlar Mançu
ride yoktur, o halde Jnponva bu ihti
yaçlarınr Cin'den bizzat temin edecek· 
tir. PamulYu Ş"n • Tug ve Hopey'den, 
yünü de Şahor ve Şauri vilayetlerinde 
bulacakt1r. 

Japonya, Çin üzerindeki hulUt hare
ketlerinin sebeblerinin bunlar olduğu
nu tc.ıbii açıktan acığa söyliyecek dc~il .. 
Zevahiri kurtarmak için isi politika o
yununa dökecek, Mançuri ve Mongoli
de yaptığı gibi ( iktısadi blok ) dan h:ıh· 
sedecektir .NetekiM o zam:ın da bu (ik
tısadi blok) fikrini askeri işgal fiili 
t akib etmişti. 

Anlaşılıyor ki pamuk ve yün ihtiya
cı Japonyanın gözler ini Çin' in en müm
bit ve zengin dört vilayeti üzerine dik
tirmiştir. Bunların elde edilmesi Ja· 
ponyaya (Yang • Çe) ye kadar uzanan 
100 milyon nufuslu bir toprak temin e
decektir. 

Japon hulülü Çin'de 1935 yılından
beri durmadan devam etti. J apon ordu
lan (Şahar) ve (Hopey) e girerek "ilc
hsadi hlok" taraftarı generalleri elde 
ettiler. Genera11erin ihaneti karsısında 
halk Japonya aleyhine ayaklandı. Bu
nun üzerine Japonya bu gibi hallerde 
ekseriya tatbik edilen usule başvurdu. 
Buralara m uhtariyet vereceğini ilan et
ti. Bu suretle Sun • Şe • Yuar, Hopey-

Danzig 
Danzig senatosu Nazi Başkanı B. 

Artur Greiser'le bir görüşme yapan 
''Pari - Suar'' Danzig muhabiri 8 tem
muz tarihinde gazetesine yazıyor: 

B. Greiser, B. Hitelrin geniş çerçe· 
veli büyük boy resminin önünde, ma
sasının başrnda sakin, emin oturuyor
du. Dolambaçlı yollardan gitmeden 
doğrudan doğruya sordum: 

Şimdi ne yapacaksınız B. Grei-
ser? 

B. Grei1er omuzlarını silkerek tu 
cevabı vereli: 

- Her ne olursa olsun, Danzigin, 
kendi dahili itlerini alalrıılandıran her 
hususta artık Milletler C'mıiyeti ile hiç 
bir ilgisi kalmamııtır. P\z, Milletler cc
miy .-:tinin garantisi altında olan "statü,, 
yü değiştirmek gayesinde değiliz. Bi
zim yüksek komisere karşı aldığımız 

vaziyet ıırf onun phşma matuftur. O, 

ULUS 

apo ya 
Meşaha - siyasi meclisini, in • Ju -
Gen'de Sarki Hopey'de komünist a
leyhtarı muhtar meclisini kurdular. Bu 
meclislerdeki jc.pon müşavirler Şimali 
Çin'in parçalanması payesini Japonya 
menfaatine hazırlamak vazifesini aldı

lar. · 
Çin'de şimdiki vaziyet budur. Bu 

vaziyete kar~ı Cin ne yapac~k? 
Simd"ve kadar olanlar icin ne yap· 

mış ise "İmdiden sonra olacaklar için de 
onu yapac<>k: Prote"to edecek. Siyasi 
vahdetten mahrum, dahili mücadeleler
le taksime u~ramış bir memleketin ise 
yan:ıcağı bundan başka ne ole bilir? 

Şimali Çin'de japon kaçakçılığının 
günden giine artması da mühim bir me
sele ortaya koymakt~dır. 

Filhakika Peçen ağustos ayma ka
dar bu havalidc kaçaT~nlıl-: hemen pek 
az bir n is te idi. Halbuki Japcnya 
buralara göz diktikten sonra yani 1 a
ğustos 1935 den 31 marta kadar Tien -
Trin ve Sinvnngtao p.ümriikleri varidat
larındın 14 milyon dolar ziynn etmiş· 
terdir. 'Bural::ırda gümrük kaçaih olarak 
idhal edilrn japon malları suni ipek, 

sip,ara ka~ıdı ve şeh•rciir. Çin gümrük· 
lerinin bu ziyanı gittikçe ve tehlikeli 

bir yükselisle artmaktadır. Mayıs ayın

dan eri pün<ielik zarar 400,000 dolardır. 

Yapıfaı hesablara göre şimdiki hal
de umumi zarar büt ün gümrük varida
tının yüzde ellisi nisbetinrledir. 

Halbnki gümriik varidatı, İngiltere 
ve Amerikanın Cine verdikleri borç pa

ranın karşılrı;ı idi. Bin<tenaleyh Simalt 
Çin'in vaziveti yalnız Cin'i değil, pa

ralarınm batmasını istemiyen İngilte
re ve Amerikayı da endişeye düşür
mektedir. 

İşte Uzak ~arkta Taponya • Nankin 
ve Kanton va ziveti. daha doğrlMu Ja
ponya - Şimali Çin meselesinin bugün
kü hali ..• 

(L'Europe Nouvelle) 

meselesi 
mütemadiyen karışıklıklar ve ihtitaflar 
çıkarmakla meşguldür. Yabancı millet
lerle olan münasebetlerimizde hiç bir 
değişiklik yapmıyacağız. Biz, Alman
yaya dönmeği tasarlamadığımız gibi 
herhangi bir hükümet darbesi de hazır
lamıyoru. 

Biz, timdiki halde serbest bir ıehir 
olarak kalacağız. Fakat tam manasiylc 
ve evimizde kendimiz bilim kalmak tar
tile birtehir. Yüksek komiser B. Le.tere, 
vaziyete güvenerek kendi arzulannı bi

ze zorla kabul ettirmesine müsaade et
miyeceğiz. Dahili iflerimizi •likadar e
den cihetler de onun mevcudiyetini bil
memezlikten geleceğiz. 0, Danzigde ka
labilir. Fakat her türlü münasebetten 
tecrid edilmit. karantineye tibi tutul
muş bir vaziyette olarak ... 

Eğer B. Lester bana muhalif parti
lerin şikliyetlerinden bahsedecek olursa 

bildirdim. 
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Habesistanda 
....:. 

karşılaştıkları 

İtalyanla ·ın 

gü~lükl r 
"Husuıi bir muhabirden,, kaydile Pa

ri Suar gazeteıine 8 temmuz tarihin de 
Cibutiden yazılıyor: 

' 'Birkaç gündenberi Somaliye gelen 
yolcular Habeşistandaki vaziyet hak

kında birçok haberler getirdiler. Dağı

nık, kontrolsuz, birbirini nakzeder ma

h iyette olan bu haberlerin ancak umumi 

havasına ehemiyet vermek icab eder. 
Bu havaya bakılırsa İtalyanlar elde et-

tikleri blitün mevkilerde kuvvetli ola

rak yerleşmiş bulunuyorlar. Buna rağ

men memleketin bir çok yerleri de asi
lerin teskini işi yağmur mevsminin bas

tırması yüızünden güçleşmiştir. Adisa

baba kapıları önünde bile çete harbları 

olmaktadır. Buna hiç de hayret edilme

melidir. Müstemlike zaferleri, ne kadar 
mükemmel ve düzgün hazırlanmış olur· 

larsa olsunlar , öyle bir kaç muntazam 
harpta elde edilemezler. Marakeş örne

ği bunu bize açık olarak gösterir. İtal
yanın Habeşistanda bazı ciddi güçlük

lerle karşılaşacağı muhakkaktır. Bu gü~
lüklerden, İtalyanlar üzerine hatta, ta-

arruza geçebilecek şekilde tanzim edil
miş bir ordu neticesi çıkarmak doğru 

olmaz. Hayır .. Bugünür. vaziyeti, gök 
yü zünü sulu sise boğarak tayyarek rin 

hareke tini körleten, otomobilleri çamu
ra saplayan büyük yağmurlar mevsimi

nin fırsat verdiği bazı tektük ve kanlı 
çarpışmalardan ibarettir. Bu çarpışmala

rın en ehemiyetlisi (Cimma) bölgesinde, 
Adisababanın cenubu garbisinde olanı-

dır. İçlerinde yüksek rütbeli zabitler de 
bulunan italyan tayyarecileri habeşliler 

tarafından pusuya dütürülerek öldürül
müşlerdir. Bu saate kadar bu h,Bdiseyi 

tekzib veya teyid eden bir haber elde 
etmek kabil olamadı. 

Şayialara göre tayyareciler Adisaba
badan geçen pazar çıkmışlar. Cimma 

bölgesinde yeni bir hava meydanı ara
yacaklarmış.. Bo§ zannettiği bir yere 

inmişler ve iner inmez de çok mikdar

da habeşlilcr tarafından kuşatılarak 

öldürülmütlerdir. 

Cimma'dan habeş payitahsına gelen 
yolcu kervanlarının gelmesinin arkas ı 

kesilmiş, tek tük gelebilenler burac. ki 

habeş kuvvetlerinin başında Ras Kc::ssa· 
nın oğlu olduğunu söylüyorla r. 

ben de ona Cenevredeki beyanatımı ha-

tırlatırım. Eğer miJletler cemiyeti iki 

paralık itirazlar için bizi tekrar cevab 

vermeye çağıracak olursa bu davete i-. 

cabct etmiyeceğh. 

B. Greiser bu sözleri tam bir emni· 

yet ve itimadla söylüyordu. Çünkü B. 

Hitlerin arkasında olduğunu biliyordu. 

Sokakta, taraftarlarının "Hayl • Ya
ta!'' sesleri yükseliyordu. 

B. Greiser'in Danzig dönüşü zafer 
gösterilerine sebeb oldu. B. Lesteri ise 

karşdamağa kimse gelmedi ve o, etrafı 

soğuk bir düşmanlık havası ile sarılmış 
olan büyük komiserlik binasına sessizce 

girdi. 

B unlar Adısababanın 4-0 kiloınetrf 
uzağında şehre gelen ~olu tutınuşlat• 
Askerleri çokmuş. Silahları mükeınınel· 
miş .• Hatta mitralyözleri bile varın•f· 

Geçen gün bir yerli italyan 1<11~ 
mandanına bir mektup get irdi. Bu rııe 
tupta filan gün falan saatte falan yerde 

on habeşlinin teslim olacağı yazılıyd~· 
Zayıf bir piyade kolu ile randevu yer · 

ne giden İtalyanları 400 tüfek birdell 

karşıladı. V e h.epsi de öldü.:üldüler. ııat 
ta ölüleri bile parçalandı. 

Adis-Alem'de bir yol birdenbire h • 

vaya uçuruluyor. 'Gece yarısı • atlatılat1 
dinamitle paytahtın zengin bir bölge j]e 

olan i rtibatı kesiliyor. Hadisenin ol· 

duğu yere bir motörlü italyan böliigu . . 
sevkediliyor. İtalyanları yaylnn atef1 

karşılıyor. Çarpışma yerinde bir ço~ 
ölü kalıyor. Ağır yaralılardan ellisi r.!e 
n elik h astanesine götürülüyor. 

Bu vaka boş düşüncelere yer a~· 
mıştır. Habeşliler fenni surette dinarıııt 

ile yol atmasını bilmezler. Bu ve buna beı:t 
zer suikasdlerde kulaktan kulağa }'abaf. 
cı parmağı sezild iği söyleniyor vebıııt 
k iasi k isimler fısıldanıyor. Bu isiınl~f 
arasında öldüğüne inan ılmak istennıı· 

·ıı 
yen meşhur (Lavrens) ve Ha rJet111 

"Siyah kartal,,ın adları da vardır. 13uıt• 
lardan başka gübalı Del Valle'den cJe 

bahsediliyor. Gizli maksadlarla :flabt' 
şistana gelmiş ve ortadan birdenbire 

kaybolmuş olan bu adama imparat?f 
tarafından esrarengiz bir vazife "erıl
diği söyleniyor. Sidam civarında görUl• 

düğünden bahsediliyor. Adis-Aleın 1' 
lunun uçurulması i~inde Del Vatle'ııll 
parmağını sezenler de vardır. 

Şimdi bu yolun etrafında motosİ 
Jetli İtalyan kuvvetlcri durmadan ta, 
sud ediyorlar. Birçok yerlere kum to'' 
balarından istihkamlar yapılmıştır. Ue" 
ce bol elektrik ışığı yol boyunu sa~ 
kadar aydınlatıyor. 

' Fransız komünistletl 
İşçileri grevden vat 

geçm~ğe çağırıyorlar 
ıi· 

Paris, 13 (A .A. ) - Komünist par 
si umumi sekreteri n. Moris Thoret• 

diin komünistlerin Buffalo stadyoınuıt• 
daki festivallerinde bir nutuk söyliYe • 

. et· 
rek itcileri grevi hırakrnağa tcşvık 
mİftir. 

Mumaileyh demi~t ir ki: t 

·• - İ şç i sını fı, memleketin :ıaadee 
ve refahı sa.rtı olarak onun aükôn " 
birliğine ~uhtaç olduğunu takdir ed:;: 
Bu ıebebten dolayı grevlerin de~ 1 
mesinin ve fabrikala.rm yeniden ~~ 
edilmelerinın düşmanlarımızın eınel ~ 
rine hizmet edeceğini aöylediğiıniı: ı' 
man bizi dinler."' 

B. Thorez'in bu beyanatı, B. Sale~: 
gro'nun hükümetin fabrikaların ye" a' 
den işgal edilmelerin~ engel oımağa 1< , 

rar vermiş olduğu suretinde senato.~,. 
ki beyanatının mantıki bir neti~ 

CEYaza~EL~ ı:.~.~BI 
Pek sıcak bir gündü; Baghira'ya şimdiye 

kadar duymuş olduğu şeylerden doğma ye
ni öldürmek isteyeceğini uzun uzun anlattı. 
sine kirpi İkki söylemişti. Cenkel'in en kuy
tu bir yerine gitmişlerdi; Movgli başını 
Baghira'mn güzel siyah derisine yaslamıştı. 
Pars, çocuğa dedi ki: 

- Bu akılsızlık olmuş. Her ne kadar Ta
baki fitnecinin biri ise de o, sana, seni ya
kından ilgilendirecek bazı şeylerden de bah
setmiştir. Gözlerini aç, küçük kardeş. Şir 
Han, seni Cengel'de öldürmeğe cesaret ede
mez. Fakat Akela pek ihtiyarladı; yakında 
kendi karacasını bile öldüremiyecek. Ondan 
sonra artık onun elebaşılığı paydos. Sürüye 
ilk geldiğin zaman seni gözden geçirmiş o
lan kurtlar da, artık, kocadılar. Genç kurt
lar ise, Şir H an'm kendilerine öğrettiği gibi, 
bir insan yavrusunun bir kurt sürüsünde ye
ri olamıyacağı düşüncesindedirler. Az bir za
man içinde büyüyüp adam olacaksın. 

Movgli, kuvvetli esmer elini kaldı~?1 ;~ 
Baghira nın ipekli çenesinin altmda, ıı~e jıt 
ni parlak tüy ıer örten kuvvetli adalelerıJ1 
arasında gizli çıplak bir nokta buldu. .,9, 

- Orman içinde h iç kimse, ben Bagll1
01

• 

nın böyle bir işaret, bir tasma i şareti ta§\9r 
ğımı bilmez. Küçük kardeşim, ben insa.1'1 d' 
arasında doğdum ve anam insanlar arasıPW 
öldü, Udeypor'daki kıral sarayının kafe~9~ 
rinde. Bundan ötürüdür ki sen ufacık çı.P iıte 
bir yavru iken senin değerini sürü mech5 

ben ödemiştim. 

R udyard KİPLİ~G Nurettin ARTAM 

Şir H an, onlara arada sırada dalkavukluk 
da eder, bu kadar genç ve kuvvetli avcıların 
ölüm halinde bir kurt ·ve bir insan yavrusu 
tarafından idare edilmeğe katlandıklarına 
hayret ettiğini söyler ve derdi ki: 

- Toplantılarda onun gözlerine bakamı
yormuşsunuz; bana öyle söyliyorlar. 

Bunun üzerine genç kurtlar homurdanır, 
giirültü ederlerdi. 

Her yerde kulağı ve gözü olan Baghira, 
bunu da duyup öğrenmişti. Birkaç defa 
Movgli'ye Şir Han'm günün birinde kendisi
ni öldürmek istediğini uzun uzun anlattı. 
Movgli gülerek şu cevabı verdi: 

- Sürü var, sen varsın; sonra bir hayli 
tenbel olmakla beraber Balu var. icab ederse 
benim için birkaç yumruk atar. Ne için kor
kayım? 

- Küçük kardeş, Şir Han'm sana düş
man olduğunu kaç defa söyledim? 

Sayı saymasını bilmiyen Movgli cevab 
verdi: 

- Çok, şu avucumdaki fındıklar kadar 
çok. Fakat ne çıkar? Şir Han'm da papağa
nı Mas gibi kuyruğu uzun, sesi yüksek. Uy
kum var Baghira. 

- Fakat şimdi uykunun sırası değil. Ben 
biliyorum, Balu biliyor; bütün sürü biliyor; 
hatta abdal geyik bile biliyor. Tabaki sana 
da söylemiş olacaktır. 

- Hayhay, dedi. Movgli, çok olmadı, bir 
gün Tabaki bana, benim palamut koparma
sını bile beceremiyen çıplak bir insan yavru
su olduğumu kaba kaba söyledi. Fakat ben, 
Tabaki'yi kuyruğundan yakaladığım gibi 
havaya kaldırdım ve hurma ağ-acının karşı
sında iki defa sallıvarak kendisine haddini 

Movgli dedi ki: 
- Kardeşleriyle beraber konusnıayan 

bir adam, kaç para eder? Ben Cengel' de doğ
dum. Cengel yasasına boyun eğdim. Bizim
kilerden bir tek kurt yoktur ki tabanından 
diken çıkarmış olmıyayım. Hiç şüphesiz, 
onlar benim kardeşlerimdir. 

Baghira, boylu boyunca uzandı, gözleri
ni yan kapadı: 

- Kiicük kardeş, dedi, cenemin altım 
elinle yokla. 

Evet, ben de insanlar arasında d b~' 
dum. Cengel:i asla görmemiştim. Onlar 09~ 
ni kalın demır parmaklıkların arkaS~~ İ(' 
beslerlerdi. Nihayet bir gece hisscttl rıcıı· 
ben P ars Baghira'yım ve insanların oY~ vıı· 
ğı değilim, abdalca vurulmuş kilidi .bır jp· 
ruşta kırdım ve fırlayıp buraya geld.ı~· şit 
sanların yolarım da öğrendiğim gıb1 gel'· 
Han'dnn daha k nr'm nç olmuştum Cell 
de, öyle değil mi? 

Movgli: rı.ce9 
- Evte, cl~di, Movgli'den başka 11e 

senden korkar. 
(Sonu,, .... • 
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Avusturya - Almanya anlaşmasından sonra 

B. Ş ışnig Deyli Meyi gaze-. 
tesine b /yanatta bulundıı 

" 

Londra ihtirazlı davranıyor. 
lnınliz ve fransız !!i z eteleri hosnud t?Örün-o ~ ' '-" 
mekle l>eraher k~aygılarını gizlemiyorlar 

(Başı 1. inci sayfada) ı 
Nazılerden bahs den B. Şuşnig şöy-

le demı tir: 
"- Bu anlaşmadan sonra avustur

yalı nazılerin ekserıyetının şimdiki hü
kumetin sadık taraftan kesileceklerini 
ümid ederim. Sıyasal suçlardan dolayı 
hapi...te bulunan bütün nazıler hakkın
da umumi bir af ilan etmek niyetındc
yim. Fakat mufritler, tahriklerine de
vam edecek olurlarsa hükümet bunlara 
karşı tedbirler almak zorunda kalacak
tır. 

Habsburgların tekrar saltanat maka
mına ~clmesi meselesine temas eden 
Avusturya başbakanı demiştir ki: 

"- Bu, tamamile dahili bir mesele
dir. Habsburglar, tekrar saltanat maka
mına gelseler bile bu iş herhalde bir hü
kümct darbesile yapılamıyacaktır. Bu 
IJ, merkezi Avrupada sulhu tehlike kar
şısında bırakmamak şartile bir plebisit 

le halledilebilir.,, 

A ı·ustıırya mahfillerinin 
ıavzihleri 

Viyana, 13 (A.A.) Havas ajan-
11\ıdan: Salihiyetli mahfiller, Almanya 
De olan münucbetleri normal bir ıekle 
aokan yeni anlatmaların yabancı mem• 
leketlerde Avusturya iatildilinin terak
ki ve Berlinin Avusturyanın dq uyasa
ana bikimiyeti suretinde tefsir edilme
ıür.den dolayı hayret içindedirler. Bu 
mıJıfiller, B. Şuıniı'in alikalı diploma
Iİ mahfillerinde Avuıturyanın wı aıya
aaının Milletler cemiyetinin ve Roma 
protokollannın ruhuna uygun olacağı 

baklanda müsbet garanti vermiı oldu
ğunu bildirmektedirler. Aynı mahfiller, 

bundan başka Avusturya hükümetinin 
emperyalizm yapmadıkça ve aırurlarını 
tenişletmek teşebbüslerinde bulunma
dıkça Almanyanm dıt sıyasaıını güde

ceğini bildirmektedirler. 
Gene bu mahfiller, Avusturyanın ken· 

disini Avrupada Almanyadan ayn bir 
alman devleti saymakta olduğunu ve 
hiç bir ıaman. hatta Avusturya ile U
ÇÜ:ıC'Ü alman imparatorluğu arasındaki 
münaferetin en had devrınde bile. al
manya aleyhinde bir ıuyasa güdmemiş 
olduğunu ilave eylemektedirler. 

l.ondra mah/illeri iluirazlı 
davranıyorkır 

Londra, 13 (A.A.) - Londra dip
lomatik mahfilleri. alman - Avuıturya 

anlatması haklan~ oldukça ihtirazlı 

davranmaktadır. Sıyasal mahfillerin ka
naatine göre, bu anlatma bir çok kaygı
lar uyandıran bir tehlike kaynağını şim
dilik ortadan kaldırmış olmakla beraber 
fazla nikbinlik göstermek büyük ihti
yatsızlık olur. 

Framnz gazetelerinin Jikiı leri 
Paris, 13 (A.A.) - Fransız gazete

leri alman • Avusturya anlaşmasına u
sun ıiıtunlar ayırmaktadır. Umumi inti
ba büyük harbdan önceki taazzuvun ya
ni Fransanın karşı koyamıyacağı bir 
merkezi Avrupanın yeniden teşekkül 

ettiği merkezindedir. 

Anlaşma umumiyet itibariyle hoş

nudlukla karşılanmıştır. 

Övr diyor ki: 
.. Avrupa umumi harbdan önceki 

manzarasını tekrar almaktadır. Bu man
zara şudur: Silahlı sulh, silah yanşı ve 
eskisinden daha sağlam yeni bir ittifakı 
müselles. Buna kar~ı ingiliz - fransız 
cephesi eskisinden daha zayıftır. Bu
günkü tehlikeli vaziyeti anlamak ve 
fransız sıyasasının dayandığı kotlektif 
emniyet ve mmtakavi pal<tlar sistemi
nin altlist olduğunu görmek için Avru
pa haritasına bir göz atmak yeter ... 

Pertinaks, Eko dö Paride diyor ki: 

"Almanya, Avusturya ve İtalya ara
sındaki münasebetler fevkalade iyi ol
mamakla beraber oldukca birleşik bir 
alman - Avusturya - Macaristan - İtal· 
ya bloku karşısında bulunulduğu inkar 
edilemez.,, I 

Pöti Jurnal da şöyle yazıyor: 
"Frans:ı bu b?ıfü:eden ders alar;-1· sul

hun bölünemediği prensiblne her za
mandan ziva<le sadık kahnalıdır. Fran
sanın b:ıska bir vaziftsi de fransrz - sov
yet paktını tamamiyle tatbik t:tmek ve 
Almanva etrafında mukavemeti teşkil 

eylemektir. Gerceklec;tirilmesi lazım ge
len anlııı!'lma d:ı Londra ve Moskovarlan 
geçmek Uzere Paris'ten Praga kadar da
yanmalıdır. 

Er N uvel gazetesi de diyor ki: 
"Fransa ber weyden ance milli em

niyetini diltUnmelidir. Çünlril Fran•da 
hüküm aüren kararaızlık ve sif dolayı· 
aiyle Pariıten u çok uzaklafnııt olan 
memleketleri ancak bu rıretle tekrar 
Fransanın etrafında toplamak mümkün 
olacaktır.,, 

Maten gazetesi, bu anlaımada açık

tan açığa İtalyanın tesirini görmekte

dir. İtalyanın kendi icraatını Almanya· 
nınld ile birlettirmck iatedifi anlqıl

maktadır. 

Pöti Parizyen gazetesi. hidisel~rin 
inkişaf ının başlıca sebcblerinden biri 
Streza cephesinin iflası ve Avrupadaki 

sryasal dunım olduğunu yanyor. 

lngiliz 1tazeıelerine göre 
Londra, 13 (A.A.) - Gazeteler, al

man • Avusturya anlaşması dolayısiyle 
umumiyetle hoşnudluk izhar etmekte
dirler. Bunnula beraber Almanyanın 
aon makaadları ne olduğu noktasından 

kaygılarını gizlemiyorlar. 
Taymiı gazeteıi, diyor ki: 
"B. Hitler, siyasal sahada yeni bir 

muvaffalı:iyet kazarunı,ttr. Bundan do
layı kendisini kutlamak gerektir.,. 

Deyli Telgraf yazıyor: 
"Bir volkanm aönmeıinin ba,ka bir 

yerde yeni bir fetha açılmış olduğu ma
nasına gelemiyeceğini bize kim söyli -
yebilir?'' 

,.f merika anlasmaya ehemiyeı 
veriyor 

Vaşington, 13 (A.A.) - Alman • A· 
vusturya mukavelenamesi burada birin
ci derecede ehemiyeti haiz bir siyasal 
hadise olarak görülmektedir. Siyasal 
mahfillerin kanaatine göre, bu anlaş· 
ma, dünyanın en tehlikeli karışıklık e
lemanlarından birini ortadan kaldır

maktadır. 

ULUS 

Lokarno 
suya mı 

konferansı 

dü~üyor? 
Roma, 13 (A.A.) - İtalyan hüküme

ti, Belçika hükümetine veırdiği cevapta, 
barışın korunması için sarih surette 
işbirliğine hazır bulunduğunu teyit et
mekle beraber, kendisini bu kadar ha • 
raretle istediği milletlerarası i~birliğine 
iştırakten meneden bazı Akdeniz tcah
hüdlerini göz öniınde tutmak mecburi
yetinde olduğunu bildtrmıştir. 

Brüksel, 13 (A.A.) - B. Van Zee
land, Akdeniz anlaşmalarının idamesi do
layısiyle İtalyanın Brüksel konferansı
na i tir~ktc:n imtinaı üzerine, Brüksel'de 
dörtler konferansını toplamak hakkında 
kendisine verilen vazifenin akim kalını 
olduğunu Fransa ve İngiltere hükümet

lerine bildirmiştir. 
Bu vaziyete bir sureti hal bulmak 

iizcrc, Paris, Londra ve Bı ilksel arasın

da konu~malara baslanmıştır. 
Londra, 13 ( A.A.) - Royter'in Pa

risten haber aldığına göre, fransız hü
kümeti ile sıkı temasta bulunan salahi
yetli kaynaklardan alman malOmat, 
Briıksel konferansının gecikmesinin pek 
az muhtemel olduğu merkezindedir. Her 
halde, Ren meselesi halledilmedigi tak
dirde yapılacak askeri işbirli v i hakkııı
da Londra'da geçen martta alman ka • 
rarlar hakkında Fransa, İngiltere ve 
Belçika arasında bir fikir teatisi yapı
lacaktır. 

B~b~ıke 

GENE BOCAZLAR 
(Başı J, inci sayfada) 

güdmemek ve biribirlerinin emni
yetlerini tehlikeye koyabilecek 
politika kombinezonlanna yardım 
etmemektedir: Yeni boğazlar re
jimi bu eautan da uzaklatmamak 
aerektir. 

18 inci aann IOD rubunda~ yir
minci unn ilk ruhuna kadar, ya
n sömürge, ve gerek medeni ve 
sosyal halindeki zayıflıjından. 
aenk huauai meyillerinden dolayı 
daimi bir ıulh tehlikesi ve emper
yalizm cereyanlarının dört tarafa 
dönen bir fırıldağı olan oamanlı im. 
paratorluğu ile boğazlan konuı
m&k ayrı bir teYdi. Tam müstakil, 
milli ve garblı, banıçı ve kuvvet
li olan Türkiy~ ile boğazlar mese
lesini görüımek başka bir şeydir. 
Yeni Türkiyenin maddi kuvveti ve 
manevi karakteri, onun boğaz üs
tünde hiç kimsenin tualanmıya
cağı bir tarzda hikim tanınması
na elveritli olduktan batka, ıulhu 
tehlikeye koyacak olanlar, yani 
bütün devletler arasında bir ıu1h 
müdafaa cephesi kurulmasına ta
raftar olmıyanlar ne Marmara' da 
ne de Karadeniz' de oturmakta: 
dırlar. Akdenizde Te diier deniz
lerde oturanlar Çanakkale boia
zından biç bir barb tehlikesi çık
mıyacağma emin olabilirler. Aynı 
emniyeti boiazlann beri tarafın
da oturanlar için de tesis etmek 
istiyoruz. 

Hiç bir tarafta harb tehlikesi 
istemiyen, ve harb tehlikeai kartı· 
aında, Türkiyenin ve batlıca Ka
radıoıniz devletlerinin kendi barı• 
müdafaaıma ancak yardım ettik
lerini göre~ l~g~ltere dahi, boğaz
lar meselesı ıc•n, hiç tüphesiz 18 
ve 19 uncu ll911' lngilteresi gibi dü
•ünemez. Ak~eni7.'in dıs kapısın
dan birine sulh kilidi ta ulmaım
dan en cok memm1n olması lazım 
gelenlerden b;.,.i de odur. 

Falih Rılkı ATAY 

SAY~A 5 

Olimpiyad 
Meşaleyi götürecek atletler 20 temmuzda, 
yapılacak töreııden sonra yola çıkacaklar 

Atina, 13 (A. A.) - Dün sabah Ati. ı 
na stadyomunda Olimpie kasabnsınd.ın 
Bcrline kadar yapılacak Olimpiyad me. 
şale yarışına iştirak edecek olan yun n at
letlerinin yoklaması y"pılmı tır. Yok
lamadan sonra meşalenin ne suretle gö. 
türüleceğine dair kendılerinc etraflı ta. 
limat verilmiştir. 

OJJmpiyad meşalesl 

Verdönde 
Eski muhariblerin 

toplantısı 
Verdön. 13 (A.A.) - Eaki franaız, 

alman, İngiliz, belçikalı, porteki~li. yu· 
goılavyalı, ve çekoalovakyalt muharib -
ler, •• ıul1' andı" nın içilmif olduğu ke
mik yığınları yakınındaki Douaumont 
tepesinde bir toplantı yapmışlardır. 

* Buenos - Ayres - Cumur Ba9ka • 
nı General Justo, İtalyaya kar,ı tatbik 
edilen Z«ri tedbirleri 15 temmuzc:liıı 
itibaren kaldıran emirnameyi im7.ala • 
mıştır. 

B. Titülesko'nwı istifası 
hakkında şayialar 

Paris, 13 (A.A.) - Maten gazetesi • 
nin Londradan haber aldığına göre, B. 
Titillesko'nun istifasını tcyid eden hiç 
bir havadis alınamamıştır. 

Aynı gazete, B. Titüleskonun millet· 
leraruı vaziyette olacağı kestirilen 
milhim inkişaflar dolayısiyle kararın • 
dan dönmüı olduğunu tahmin eylemek· 
tedir. 

Alaka kesilmesi 
Ankara İkinci Noterliğinden tasdik

li 3 temmuz 934 tarih ve 6013/465 nu
maralı mukavele mucibince Akkoca 
oğlu Riza Tapısızla ortak bulunduium 
Ankaranın Çocuk Sarayı caddesindeki 
54 No. Billur çiçek mağazasındaki 

mevcudat ve mağazaya ait matlflbat ve 
borçları ortağım Rıza Tapısız tamamen 
bana 5904/ 523 No: İstanbul birinci no
terliğinden tasdikli mukavele ile devr 
ve temlik eylediğindcn mağazada biç 
bir suretle alaka1J kalmadığı ilin olu-
nur. Çocuk sarayı caddesi Billur 

Çiçek mağazası sahibi 
Muhittin Uz 

Olimpie kasabasından 20 temmuzda 
hareket edilecek ve bu münasebetle tö .. 
ren yapılacaktır. Törene hükümetin de· 
legesi olarak başbakanlık miisteşarı B. 
Yorgakopulos iştirak edecektir. 

Olimpiyad meşalesi, Olimpie'nin mu. 
kaddes hisar meydanı olan Atlas'da bir 
adese vasıtasiyle güneş şuaları ile tu .. 
tuşturulacaktır. 

Bundan sonra bir alay teşkil eden on 
dört genç kız Altis'te kain bulunan Ju· 
biter kaynağından ayrılacaklar ve mu• 
kaddes ormanın etrafını dolaşmak su. 
retiylc mukaddes meşaleyi götürecek. 
)erdir. Kızlar hususi surette hazırlan. 
mış olan bir mihrab ~nünde duracaklar 
ve meşaleyi birinci koşucuya verecek· 
lerdir. Birinci koşucu, meşaleyi alma. 
dan evel, olimpiyad andını içecektir. 

Ayni zamanda Baron dö Kuberten'in 
bir telgrafı okunacak ve sonra Kronion 
tepesinde yer almış olan borazanlar 
hareket işaretini verecektir. 

Olimpie kasabasından bulgar sınırı. 
na kadar olan uzaklık 1108 kilometre. 
dir. Bulgar sınırında mcşale, birinci 
bulgar koşucusuna verilecektir. Bu me
safe, her kilometre başında bir koıucu 
değiştirilmek suretiyle alınacaktır. 

Gazetelerin öğrendiğine göre, veli. 
ahd Prens Pol, yunan olimpiyad komi. 
tesinin delegeleri sıfatiyle Berlin olim. 
piyadlarında hazır bulunacaktır. Prenı, 

bu komitenin reisidir. 

Lö Burjede 
Büyük tayyare şenlikten 

yapıldı. 

Hava ıenliklırlnin yapıldıfı LIJ Burje 
tayyare meydanı 

Pariı. 13 (A.A.) - Burje'de yapılan 
tayyare tenlilderinde binlerce kiti Ü· 

ur bulunmuftllr. Şenliklerde Reisi 
cumur B. Löbrön ile hava ve denla ba· 
kanları ve birçok elçiler hazır bulun • 

mutlardır. 
Yeni ukerl nümune tayyareler, bil -

bula avcı, bombardıman ve istikşaf 
tayyareleri dikkati çekmiıtir. Şenliğin 
en güzel etlcııcelerinden biri, on bet 
para,ütçüııün birden inmesi olmuştur. 

Bunlar, ~ bllyUk tayyareckn kendile· 
rini boşluğa bıralmuılardır. Bundan 
sonra hafif müdafaa hava karakolları, 

bir takını hareketler yapmışlardır. Bu 
hareketlere radyo vasıtasiyle kumanda 
edilmiıti.r. Bundan sonra sıkı saflar h.a
linde bombardıman tayyareleri ve bun
lardan sonra da ticaret ve posta tayya
relerile küçük turizm tayyareleri geçit 

resmi yapmıflardır. 

Tefrika: No: 109 dınlık olan kendi iklimine, rahatça nefes a
labileceği bir samimiyet ve sükun. mıntaka
sma çıkıyormuş sandı. 

meğe çalışarak: "Gene sevecektir. Bütün 
kalbini, ele geçmezi yakalamak isterken har
canan, fakat bize nihayet beklenmiyeni, ya
ni doğru yolun sakin duygularım getiren 
bütün o gençlik kuvvetlerini versin.'' di
yordu. 

etraf mda teşekkül etmiş bir h .. ayatı, ~ugünlı 
dünün münasebetini, manevı tecrube.lerl~ 
tahakkuk etmiş bir hissin devamlı realıteaıo
ni ve sonra, onun üzerindeki sapa yolların 
kısa mesafesini getiriyordu. Yazan. )AK ŞARDON 

Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR --
B2ğ mamak, ağlamamak için yatağına 

atanıp basını yastıkların arasına sokarken 
''Kabahat benım değil !0 diye inledi. Gözleri
ni küçük mendili ile siliyor ve kendi kendi
ne; "Hayır, benim hakiki hüviyetim gençli
ğimde, hulyalanmda, çılgınhgımda, bütün 
bu heyecanlandırıp şaşırtan şeylerimde de
ğil'" diyordu. 

Alber'in yakında Nuvazik'e geleceğini 
birdenbire hatırladı. Bu avdeti düşününce 
kendini boğmakta olan bir zmdandan kurtu
luyormuş, daha genis bir sahava. daha av-

·~~ 
Hayatında hiç bir şey ona değ!şmiş g~. 

rünmemekle beraber gene her şeyı başka hır 
manzara ile g-Ordüğünü zannediyordu. ~a~: 
bir düşüncenin sanki dünya hakkındakı go
rüşünü aksi istikamete çevirmiş ve ruhunu 
değiştirmiş gibi l>ir hisse kapılarak ",!'1için 
niçin?" diyordu .• ""'ikrine vuzuh vermege ça
lışarak kaşlannı çatıyor ve son hatır~lannı 
zihninde tesbit ederek düsünüyordu: ' Tanı
dığını sevmek ... samimiyet ... kendi olmak ... 
fakat, ilk önce, ruhun bu çıplaklaşışı, bu fa
kirliği..." Alber'i hatırladıkça aklına gelen 
şeyler artık o ıstırab ve hatalarla ~olu. mazi 
değil, havatm ateşi, silinmez husmnyetın de
rinlie-i idi. Ve Andre hakkında salim düsün-

Emma'nm, tıpkı eskisi gibi, evin içinde, 
daima sevmiş olduğuna bağlı, mevcudiyeti
nin dayandığı aynı his ve aynı veçhenin hiç 
değişmemiş olduğu muhitte, gülümsiyerek 
gidip geldiğini görüyordu. Emma'yı ve ken
disini, aşkı ve hayatı düşünüyor, ve tefekür
lerini daha iyi ifade edebilmek icin vaktiyle 
işitmiş olduğu, fakat yalnız: "nehrin yata
ğı" kelimelerin: havi olan kısmını hatırlıva
bildiği bir cümleyi aklına getirivordu. Bu 
"nehrin yatağı'' kelimelerini kendi kP.nrline 
tekrar ettiği vakit bu, müphem manalı cüm
le narcası. onun ~özleri önüne. avnı mihver 

O sabah Bert, vaktinden evel gitmiş ol
mamak ve sanki beklerken sabırsızl~· 
mak için yavaş yavaş istasyona doğru gıdi4 
yordu. 

Sentiler korusunun ötesinde beyaz. bk 
duman görerek adımlarını sıklaştırdı. Tıren 
durduğu zaman Bert de istasyon rı~tımma 
vannıştL Çerçevesi içinde A~ber:in sım.asUU 
f arkettiği bir açık kapıya dogru ıl~rlcdı. ~
her bir türlü aşağı inemiyen ihtıyarca biı 
kadının arkasında, ayakta durmuş kendisin• 
gülümsiyordu. 

-SON-



SAYFA~ 

inhisarlar Umum l\lüdürlüğünden =ı 
ı - 7 - 7 - 936 gününde kapalı zarfla eksiltmeye konulan 16262 

lira 80 kuruş keı,;if bedelli Milastaki İdarehane binası inşaatına is
tekli çıkmadığından bu iş yeniden aynı şekilde eksiltmeye konul-
muştur. . 

2 - Eksiltme evrakı 82 kurus mukabilinde lstanbulda İnhısar
lar İnşaat Şubesinden alınacaktır: 

3 - Ekstlime 30 - 7 - 936 perşembe günü saat 11 de Kabataşta 
İnhisarlar Levazım Şubeşindeki Alım Satım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1219 lira 71 kuruştur. 
5 - İsteklilerin ihaleden en az üç gün evveline kadar İnhisar

lar inşaat şubesine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı mu
vaffakiyetle yapmış olduklarına ve diplomalı mimar veva mühen -
dis bulunduklarını gösterir ves<ıik ibraziyle eh1ivet vesikası al -
dıktan sonra eksiltme evrakını istemeleri lazımdır. 

6 - Kapalı zarflar ihale günü saat 10 a kadar komisyon reisine 
makzuı: mukabilinde vermi~ olmalıdır. (3926) 2-3008 

Ziraat Vekaletinden : 
Ankara Tohum lslah istasvonu için 200 teneke mazot. 10 tene

ke gorgoil BB., 2 teneke Walvolin ve 2 teneke Gres yağı ile 7S te
neke benzin pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

Pazarlığa girmek iStiyenlerin ı7 - 7 - 936 cuma g~nü saat 10 da 
Keçiören caddesi üz:rinde Tohum. ~slah istasyo~u bınasında top -
lanan komisyona ve ızahat almak ıcın de her gun Tohum Islah 
Direktörlüğüne baş vurmaları. (1741) 2-3002 

Anliara İnlıisarlar 

Ba~mü<liirlü~ndt·n : 
Başmüdürlük binası alt katında tütün satı~ ambarında yaptırı

lacak raflar açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli ( 1081) lira ( 83) kuruştur. 
İhale günü 22/7/ 936 çarşamba saat ıs dedir. İsteklilerin şeraiti 

anlamak için başmüdürlük muhakemat şubesine başvurmaları. 
(1564) 1-2774 

Ankara l(asaplar Cemiyeti 
Başkanlığından : 

Görülen lüzum üzerine Ankara kasaplar cemiyetinin tahtı tasar· 
rufunda bulunan mezbaha karşısındaki deri haneyi olbapta hazırla
nan tarife ve şartnameye tevfikan bir sene müddetle kiraya verile· 
ceğinden talip olanlar 15-7-936 çarşamba günü saat üçte cemiyetler 
binasında kasaplar cemiyeti başkanlığına gelmeleri. 2-2992 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARJ 

BİLİT 

ı - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine biçilen 
ederi 245 kuruş olan altmış bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 temmuz 936 cuma günü saat ı 1 dedir. 
3 - İlk teminat 8600 liradır. 
4 - Şartnamesi 73S kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminatlarile 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yanlı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından bir saat evel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (15S6) 2-2805 

BİL İT 

1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine biçilen 
ederi 260 kuruş olan altmış bin metre kaputluk kumas kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 temmuz 936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - tık teminat 11S50 liradır. 
4 - Şartnamesi 870 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarınr ihale saatmdan bir saat eve! M. M. V . Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (1554) 2-2804 

BİLİT 

1 - Yerli Fabrikalar mamulatından ve beher metresine biçilen 
ederi 245 kuruş olan elli bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 Temmuz 936 cuma günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 7375 liradır. 
4 - Şartnamesi 613 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınıı. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 saydı kanu

nun 2 ve 3 tincü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından bir saat evel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (1SS7) 2-2806 

B f L İ T at ederek fenni malfımat aldıktan 
1 - Muhtelif yerlerde yer al- sonra hiç bir teahhüdü tızc.m • 

tı benzin tankı yaptırılacaktır mun etmemek şartiyle proje ve 
2 - Bu işlerle meşgul olan tekliflerini temmuz 936 sonuna 

firmalar M. M. V. Hava müstc • kadar mezkGr şubeye vermeleri. 
ıarlrğı inşaat şubesine müraca- ( 1407) 1-2633 

Zonguldal\: Valiliiinden : .... 
İhalesi 22. temmuz 936 çarşamba giinü saat 15 de vilayet daimi 

erıcümeninde yapılmak üzere 17959 lira 78 kuruş keşif bedelli Zon~ 
guldak - Devrek yolunun 6+ 516- 47 -f 025 kilometreleri arasında 
ş.osa esaslı tamiratı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme şartnamesi ile fiat bordrosu ve keşif hülasası cetveli, 
mukavelename projesi 90 kuruş bedel mukabilinde Zong uldak na
fıa mildürlüğünden satın alınabilir. Muvakkat teminat 1346 lira 98 
kuruştur. İsteklilerin muvakkat teminat, ticaret odasından 936 yılı 
içinde alınmış vesika ve nafıa vekaletinden alınacak müteahhidlik 
ehliyet vesikasiyle birlikte teklif mektublarını yukarıdaki gün ve 
saate kadar vilayet daimi encümeni reisliğine vermeler; iHin olunur. 

(3928) 2-3009 

SAYIN HATJ(A 
Belediye Reisliğinden: 

Sayın halkın şelıir içinde göreceklc:ri kusur ve noıc-;an!ar! ve bü
tün şikiyetlerin (2960) numaralı telefonla ve yahut yazı ile Bele
diye Baş Mlifettişlığine bildirmeJerini dilerim. (1 463 ) l-26ı4 

ULUS 

Kapalı Zarf Usuliyle eksiltme ilanı 

l(iitahya Lisesi Direktörlüğünden : 
ı - 6. Temmuz 936 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere 13-6-936 

tarihinden itibaren 23 gün müddetle münaaksaya konulan Kütahya 
merkezinde mevcud yanık lise binasının inşaat münakasasına talih 
çıkmadığından ıs gün müddetle temdid edilmiştir. 

2 - Eksiltme 7-7-936 tarihinden bil itibar ıs gün müddetle 21. 
temmuz 936 salt günü saat ıs de Kütahya da lise müdürlüğünün 
dairesinde yapılacaktır. 

3 - Bu inşaat meı:kfır binanın 4S002 liralık bedel keşfinden 
şimdilik hülasai keşif mucibince 29968 lirahğından ibarettir. 

4 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
Eksiltme sartnamesi 
Mukavele ~ projesi 
Nafia işleri şeraiti umumiyesi "Nafıa dairesinde mevcuddur ... 
Hususi şartname 
Keşif hülasası cetveli. 
Projeler 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 1,5 lira bedel mukabilinde vi

layet nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2250 lira muvakkat 

teminat vermesi lazımdır. 
6 - İsteklinin münakasa gününden evvel nafıa vekaletinden a

lacağı ehliyeti fenniye vesikasını vilayet nafıa müdürlüğüne gös
termeğe mecburdur. 

7 - Teklif mektubları yukarda ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar lise müdürlüğü binasına getirilecek ve ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukaüılinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektubların mühi.ir mumu ile iyice kapatılmış 
olması liizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3931) 2-3011 

inlıisarlar Umum l\lüdürlüğünden: 
ı - 6-7-936 gününde kapalı zarfla eksiltmeye konulan l 784S 

lira 10 kuruş keşif bedelli Polathane idare binası inşaatinin istek
lisi çıkmadığından aynı şekilde yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 29-7-936 çarşamba günü saat ıs de Kabataşta in
hisarlar levazım ve mübayaat JiUbesindeki alım satım komisyonun· 
da yaprlacaktır. 

3 - Eksiltme evrakı 90 kuruş mukabilinde in,aat şubesinden alı· 
nacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1339,06 liradrr. 
5 - "'tsteklilerin ihaleden en az üç gün evveline kadar inhisar· 

lar inşaat şubesine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı muvaffa
kiyetle yapmıl olduklarını ve mimar veya mühendis bulundukları
nı gösterir vesaik ibraziyle ehliyet vesikası aldıktan sonra eksilt
me evrakını istemeleri lazımdır. 

6 - Kapalı zarflar jhale günü tam saat 14 e kadar mezkur ko-
misyon reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. (3925) 2-3007 
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Başmü(r· riiJ" ğünt"<~n : 
Ankara Telsiz irsaı istasyonu binalarının badana ve pencerele· 

rinin boyanma işj pa.ıarlrkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1049 llra 
72 kuruş muvakkat teminat 78 lira 72 kuruştur. Teminatın ihaleden 
bir gün evel yatırılması lazımdır. İsteklilerin bu eksiltmeye iştirak 
edebileceklerine dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları chliyetna· 
me ve teminat makbuzlariyle birlikte 23 temmuz 936 perşembe günü 
saat on beşte komisyonumuza müracaatları. ( 1634) 2-2884 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1 - Edremit garnizonundaki birliklerin senelik yiyecek ihtiya
cı için 10.000 kilo sade yağı kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Malın tahmin bedeli 9000 liradır. Teminat bedeli 67 S lira 
dır. 

3 - 20.7.936 pazartesi günü saat onda Edremit satın alma komis
yonu dairesinde yaptlacaktır. 

4 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupları· 
nx veyahut tahvilatlarını 4. inci tümen muhasipliğine 20 temmuz 936 
pazartesi günü saat 9.5 da yatırmış bulunacaklardır. Evsaf ve şeıı
raitini bilmek istiyenler için her gün komisyon açıktır. (1592) 

1-2812 

İLAN 

İstanbul komutanlığı birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan 50000 
kilo sade yağı 24.7.936 cuma günü saat ıs de kapalı zarfla alınacak
tır. Muhammen tutarı 38500 liradır. İlk teminatı 28~8 liradır. Şart
namesi komisyonumuzdan 2SO kuruş mukabilinde verilir. lateklilet 
ilk teminat makbuzları ile 2490 sayılı kanunun 2. 3. inci maddele
rindeki vesaikle birlikte ihaleden en az bir saat evetine kadar tek
lif mktuplarmı Fındıklıdaki komutanlık satın alma komisyonun~ 
vermeleri. (1652) 2-2909 

iLAN 

Taburun bir senelik ihtiyacı olan 124 bin kilo un kapalı zarfla 
ikinci defa olarak eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 24 temmw: 
936 saat o?da Cizre tabur satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Unun temınat akçesi 1209 liradır. İstekliler teminat akçeleri ve tek
lif mektuplarını eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar komis· 
yona vermis olacaklardır. (1669) 2-293!' 

t LAN 
Cinsi Miktnrr Muhammen B. İlk teminat 

kilo lira lira ku 
Ekmek 24000 2640 198 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 24000 kilo ekmek 

aç1k eksiltme suretile 17 temmuz 1936 cuma günü saat 14:17 kadar 
satın alınacaktır. İsteklilerin yukarda yazdı muhammen bedeline 
mukabil 198·Jiradan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fahri· 
katar muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve saatte mektep ııatın 
alma komisyonuna gelmeleri, (1523) 1-2713 

1 - Kora bağlı birli~t, .. ·:tt 

1 
İLAN 

yıllık ihtiyacı için yedi bin kilo 
sabun açık eksiltme ile satın a
lınacaktrı • 

2 -- Sabunun beher kilosu
nun muhammen bedeli 38 kuruş
tur. 

3 - İhalesi 3 ağustos 9;$6 ~a
zartesi günü saat 16 da yapıla
caktır • 

4 - !ık pey parası 200 lira
dır. 

5 - Şartname ve evsafu.ı gör
mek istiyenler her gün komisyo
numuza ve ihaleye gireceklerın 
belli gün ve saatte Çorlu kor sa
tın alma komisyonuna miırac-ıat-
ları. (1744) 2-300S 

İLAN 
Bursa, Mudanya ve Bandır

ma garnizonları için alınacak o
lan 42050 kilo sade yağma veri
len fiatı pahalı görülmüştür. 
Tahmin edilen bedeli 3694 7 lira 
3 7 kuruştur. Şartnamesi Bursa 
satın alma komisyonundadır. Pa
zarlığı 20 .7.936 pazartesi günü 
saat on altıda Bursa satın alma 
komisyonunda olacaktrı. Muvak
kat teminatı :!H2 liradır. ( 1743) 

2-3004 
İLAN 

1 - Kor topçu taburunun se
nelik ihtiyacı için 300 ton yulaf 
kapalı zarf usuli ile satın alma
caktrı. 

2 - Yu!z; fın beher kilosnnun 
muhammen bedeli 4 kuruş 50 
santimdir. 

3 - İhalesi 31 temmuz 936 
cuma günü saat 16 da yapılacak
tır. 

4 - İl!c pey parası 1013 lira· 
drı 

S -- Teklif mektupları ihale
nin yapılacağı saatten bir saat 
önceye kadar Çorlu kor satın al
ma kor.ıisyonuna tevdi edilmiş 
buhınac'lktır . 

6 - Şartname ve evsafını 
görmek istiyenler hergün komiıı· 
yonumuıa ve ihaleye ~irecek
İerin belli gün ve ~aatte Çorlurla 
kor satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (1742) 2- 3003 
--~~---Birinci Sulh Hukuk Mahlte· 
meıinden: 

Ankara Ziraat Enstitüsü Süt· 
hanesinde müstahdem Şehaba: 

üünlük kasa mevcudunuz kıymmetli eşya ve evrakınız için 

Ankarada Anafartalar cadde· 
sinde Edirne pazarı ticarethanesi 
sahibi Nuh vekili avukat Münür 
Zebun oğlu tarafından aleyhini
ze ikame edilen rehinin paraya 
çevrilmesi davasında adresinizin 
meçhul olduğu mübaşir meşru
hatından anlaşılmakla usulün 141 
inci maddesi mucibince 20 gün 
müddetle ilanen tebligat yapıl· 
masına ve duruşmanın 8 evJCıl 
936 sah giinü saat 9.5 l1a talik e· 
dildi~ine karar veritdi~i ilıı ., ., 

IMNiYET 
Her bovda kiralık kasalar - Se:ıelik 3 liradan - 16 llrl'!vl'l k~ie..,. - J'.• . ' ··· --· • · ·• -· 
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ULUS 

... ~evazım Direktö Iiiğünden : 

Sahibi Cinsi Metresi Kapı No. su Ada Parsel 

Matracı Ali Rıza 

Hacı abdu11ah 
oğlu Salih 
Ahmet kızı Leman 
Sabri oğlu 

Ev ve müş· 
temilatı 
Dükkan ve 

Ev 
Ahşap Ev 

483 

50 
50 
80 

41 

61/6€ 
1 2ı 

l.54 

154 
.ılS 

2 

4 
1 

Hacı Mehmet Ahşap Ev 85 S 115 2 
Mustafa km T.üvide Ahşap Ev 35 3 ıl5 3 

P. T. T. Umumi Müdürlük binasının tevsii maksadile istimHikl 
darı ve sahipleri yukarda yazılmış olmakla bu hususta itirazları 
olunur. (1700) 

Vekaletimiz icin kenarlı veya kenarsız ve (90) santim genişli· 
ğinde ve (1210) lira muhammen bedel ile (550) metre koko yol ha
ıısı artırma ve eksiltme usulile satın alınacaktır. 

28-7-936 sah günü saat ( 10) da Levazım Müdürlüğünde toplana
cak komisyonda ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
teminat paralarını yatırmak üzere Levazım Müdürlüğüne müraca-
•tları ilan olunur. ( 1665) 2-2924 ------
İzmir Vakıflar l\ıJüdürlüiünclen : 

1 - Mezarlık başında 58.793 lira 84 kuruş bedeli keşfi ile hal 
binası evvelce kapalı zarf usuli ile vapılan eksiltmede 52.032 Jira 55 
kuruş bedelle miiteart-:-line ih<ıle edilmişti. Müteahhidin teahhüdünü 
ifa etmemesi dolavısivle mukavele feshedilmiş ve idare ile eski mü
teahhidi tarııfm~an vücuda gtirilen imalat mahkemece tesbit olun
muştur. Gt>ri kalan imalat müteahhid nam ve hesabına yaptırılmak 
lizere 24.6.936 tarihinden itibaren açık artırmaya konulmuştur. İha
lesi 17-7-936 cuma pünü saat on altıda İzmir Vakıflar direktörlüğü 
binasında müteşekkil komisyon huzllrunda vapılacaktır. 

2 - İstcklilt>r bu \c;e aid projeler ile imaHh ve eksiltme şartname
lerini ve teshiti clclfül raporunu her gün Vakıflar idaresine müra
caatla J!Örebilirler. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 4.190 liradır. Eksiltmeye girecek
lerin teminat makbuzunu veya bu mikdara baliğ banka mektubunu ve 
ticaret odasında kayıdb olduklarına dair musaddak vesiklannı ibraz 
etmeleri lazımdır. 

4 - Eksiltmeye girl'cek isteklilerin mimar veya mühendis olma
ları ve inşaatin her tiirlü kanuni idari ve fenni mesulivetlerini kabul 
ve ifa edecek mühendis veya mimarlı> bütün muamelek de müstere
~en mesut olmak üzere c;alışmalan şarttır. Avnı zamanda bu eksilt
meye girebilmek kin en az otuz bin liralık bir binanın inşaatini mu
·affakiyetle bitirmiş olduklarına dair resmi fen hevl'tlerinclen veri]. 
aliŞ musaddak belgeler göııtermeğe mecburdur. (1517) 1-2742 

I{~ oya B~lediye Reis i«in en: 
Merkezden 11750 metre mesafede vaki el utlu nam menba suyunun 

Konya ya isalesi için mevcut plan ve profil mudbince fenni sartna
mesine tevfikan vapılacak hafriyat 591403 kuruş bedeli keşif ile ve 
kap~lı zarf usuliyle olbaptaki kanunu mahsusuna tevfikan 1-7-936 
tarihinden lfl-7-936 tarihine kadar 15 gün müddetle münakasaya ko
nulmu tur. Talip olanlar: 

1 - Berleli keşfin % 7,S nisbetindeki teminatı muvakkate akçe
sini veya aynı mikdarcla banka mektubunu ve bu gibi işler hakkın· 
daki iktidar ve liyakatini gösteren vesikalarım Belediye Riyasetine 
vermeleri, 

2 - Kapalı zarfların 936 Temmuzunun 16 ıncı perşembe günü 
saat tam 15 şe kadar Belediye riyasetince kabul olunacağı, 

3 - Yapılacak ameliyat ve hafriyat hakkında fazla maJCımat al· 
mak istiyenlerin Belediye Mühendisliğine müracaat eylemeleri ve 
ihale gününde teklifnameleri Belediye Riyasetine tevdii lüzumu 
ilno 'l1unur. (3898) 2-2979 

Güınrük~ 1' uhaf aza Genel {omu-
lığı tanh l Sabnalma {o-

mi --yonundan : 
İşin Cinsi Mikdar Tasarlanan 

Tutar 
İlk teminat tarihi günü 

Saati 
942 tane 

1868 takım 2S379 lira 40 K. 1904 lira 17/7/936 

tVIuhafaza eratı 
kin kaput 
Muhafaza eratı 
için kışlık elbise cuma lS de 
Muhnfaza memur- 1160 takım 18629 lira 60 K. 1398 lira 18/7/936 
iarı için elbise cumartesi ıı de 

Muhafaza eratı 3106 takım 1S856 lira 13 K. 1190 lira 24/7/936 
·~in yazlık elbise cuma ıı de 

1 7 Gü~rük Muhafaza Komutanlığı için yukarda y zıh kaput 
ve elbıselerın kapalı zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. 
3 - Erat kaput ve elbiselerinin şartnamesi 127 kuruş mukabilin

de alınır. 
4 - İstekliler kanuni vesikalariyle bir e teklif mektuplarını 

bir saat eve] komisyona vermeleri. (3500) 1-2690 

Van 
1 - Van.ın Havaso•.~~~smda ve ayrı.ca Van ile. Edremit köyü a

~~ıııd a~ıle yakın hukumetçe gösterılen mevkıde ceman (250) 
goçmen evı yaptırılacaktır. 

2 :- Yek.un keşif bedeli 141.692 lira 50 kuruş ve beherinin keşif 
bedelı 566 lıra 77 kuruş olan bu evlerin ihalesi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

4 - Usulüne göre doldurulup kapatılacak olan bu zarfların adı 
ıeçen saate kadar vilayet eksiltme komisyonuna verilmiş buluna
caktır. 

5 - Zarf içine k?nulması icap eden teminat makbuzu veya ban
ka mektubu mubtevıyatı % 7,S hesabiyle 10.626 lira 93 kuruş ola· 
Gal tır. 

6 - Bu işe aid pl5n ve keşif, sar~nanıPlC'r Van Vilayeti m:ıka-
mınclan alınır. (1643) 2-1fiPı 

Takdir edilen kıymet 1stimlfik bedel< 
~ğe mahallesi Beher metre Binaya mecmuu 
Kütük No. su murabbaınr 

Lira Lira Lira Mülahazat 
Sokağı 

6762 Enkazı sahibine ait 37 Sanayi 14 o 

39 Sanayi 12 600 1200 

73 Hanarkası 6 500 980 
74 Hanarkası 6 500 1010 

75 Hanarkası 6 1200 1410 
tekarrür eden arsa ve binaların mevkii, takdir edilen kıymeti, mik· 
olanların sekiz gün zarfında Belediye riyasetine müracaatları ilan 

2-2964 

TÜRKİYE ZİRAAT 
BAN KAS 

1'Iüft~ttiş Namzedliği 

Namzedliği l\lüsabaka İmtihanı 
ve Scf 

~ 

Tiirkive Ziraat 
Bankasıncıan : 

l - 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 tktısad okulasından ve yahut Hukuk Fakül· 
tesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

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

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

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe ge
çirileceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırı
lacak olan şef namzedJcri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet im· 
tihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edeceklerdir. 

S - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar An· 
kara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

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

Ma iye ek~a eti en 
. Kapalı zc-· ~ u~uliyle eksiltme ııanı 

ı - Eksiltmeye konulan iş (İzmitte yapılacak kırtasiye deposu 
inşaatıdır. İnşaatın keşif bedeli 29,93•t lira 91 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evra~ sunlı:>rrhr. (3) 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Nafıa ışleri şeraiti umumiyesi 
d) İnşaata dair fenni şartname 
e) Keşif cetveli, 
f) Proje 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 1,5 lira mukabılinde Ankarada 

maliye vekaleti kırtasiye müdiirlüğünden, lstanbulda dolmabahçe 
kırtasiye deposundan, İzmit defterdarlığından alabilirler. 

3 - Eksiltme 15-7-936 tarihinden çarşamba günü saat ıs de 
Ankara maliye vekal-:ti kırtasiye müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 
5 - Eksiitmeye !!irebilmek itin isteklinin 2245, 12 lira :nuvak

kat teminat vermesi. bundan başka a~ağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi Jfizımdıı. En .aşağ~ .sekiz gün evvel müracaatla otuz bin 
liralık bir inşaatı yapabılecegıne dair Nafıa vekliletinden vesika 
alması, 

6 - 'l'eklif mektubları yukarıda (3) Uncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar kırtasiye müdürlüğüne getirilerek, ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet (3) üncü mar;dede ya
zııı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması Hizımdır. PostııCl:o "'"cak gecikmeler kabul edil-
mez. ( (lSOO) 1-2722 

liy v ~ cale . den : 
Yenişehirdeki temyiz binasında şartnamesi mucibince bir odada 

yaptırılacak seyyar ahşap ?osya rafları açık eksiltme yoluyla ek
siltmeye konulmuştur. Eksıltbe 22.7.936 taarihine miisadif çarfa111• 
ba günü at 14 de Ankarad~ Vekalet binasında Levazım Müdüri
yeti odasında toplanacak eksıltrne komisyonu tarafından saat 15 de 
yapılacaktır. 

Muhamm n bedeli ( 464) lira (18) kuruştur. 
Eksiltme ve fenı1l şartnameler Vekalet Levazım Miidiiriyetin· 

dedir. Eksıltmeye. iştira.k edece~. istekliler her gün bu daireye ge
lerek şartnamelerı tetkık edebıhrler. Eksiltmeye gireceklerin bu 
i i yapabilecekleri hakkında eksiltme gününden bir hafta evel An
k ra Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden alacakları vesikalariyle eksilt
me günü muayyen saatte muhammen bedelin %7,5 ğu olan (34) lira 
(81) kuruşu 2490 numaralı kanunun 16. c. maddesinin E. fıkrası 
mucibince nakit veya nakit makamında olan tahvillerin Maliye vez
ne ine yatırılarak makbuzunu veyahut Banka teminat mektubunu 
komisyon riyasetine ibraz eylemeleri ilan olunur. (1519) 1-2728 

arita Gene . n· ·e törlüğünden : 
1 - Haritaların bezlenmesinde kullanılmak için (14) bin metre 

beyaz bez açık eksiltmeye ~onmuştur. 
2 - Muhammen bedel (4200) liradır. 

. 3 - T~lipler şartna?1eyi g~rmek üzere her gün ve eksiltmeye 
gıreceklerın de (31S) lıra temınatı muvakkate makbuzlaril.:: eksilt· 
me günü ol~n 20 Temmuz 934 pazartesi günü saat (10) da C.:beci
de Harta 'Genel Direktörlü~ü satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1S81) 2-2807 

u ksa . ... 

Kaymakam~ ~ L'. ·rlar: : 
Eksiltmeye konan i§ 

l - Ulukışla kasaba ve köylerinde yaptırılacak 28.862 linı 68 ku
ruş bedeli keşifli 28 tek, 32 çift göçmen evi kapalı zari usuli:11lır> 
eksiltmeye konmuştur. 

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

resinde İskan Komisyonunca yapılıca"!ından İsteklilerin müracaat-
ları ilan olunur. ( 1642) 2-2891 

Yüksek z· raa · Ankara 
E ~ıitüsü Re1{tör1 .. ğiir 4 ' 11: 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan ve aşağıda 3 gu· 
ruptn gösterilen eşya açık eksiltme ile ve 3 gurup halinde satın alı
nacaktır. 

2 - İhale Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında topla· 
nan İdare ve İhale komisyonu tarafından cedvelde gösterilen gün 
ve saatlarda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat hizalarında gösterilen muhammen bedel· 
leı- yekununun % 7,5 dır. 

4 - Parasız şartnamesini almak ve nümunelerini görmelt \-.ti· 
yenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatları. ( 1645) 

İhalesi 27-7-936 pazartesi günü saat 
~ de yapılacaktır. 

C1NSI 
Beherinin YeROn tutatı 

,det Fiatı kuruş kuruş 
Su surahisi 100 85 850C 
Çukur taba~ 100 ~5 ~500 
Düz tabak 100 45 1500 
Su bardağı ıno ~2 2100 
~ay bardağı maa tııbal 50 ıs 1250 
Çay kaşığı so ~5 1250 
Bakır ekmek tabağı 50 oS 4250 
Bakır tevzi kepçesi 100 25 2SOO 
}{aşık · 50 ~5 2250 
Çatal 50 45 2250 
Bıçak 50 15 3750 
Bakır çaydanlılr 3(\ '00 9j)OO 

İhalesi 27-7-936 tarihin rastlıyan 
pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Spor donu 
Spor fanilası 
Lastik ayakkabı 
Beyaz tenis pantalonu 

150i 
150 
150 

25 

110 
60 

1 180 
275 

'6500 
r.ıooo 

'7000 
6875 

İhalesi 27 -7-936 tarihine rastlıya~ 
pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır.' 

Pamuk yatnk 12.5 kilo 
90X200 ebadında 50 120Q 

Pamuk yorğan. 3 kilo-
140X 190 ebadında. 51' 727 

Pamuk yastık 1.5 kile;. 
40X90 ebadında. 100 168 

Pamuk Adana malıdır ve birincidir. 

Ankara Valiliğin en : 

60000 

36100 

1680C 
2-2918 

Nahiye Mevkii 
ve veya Kapu 

.• ıahallcsi sokağı No. 
Zir nahiyesi Köy 'J 
Davut ma- Önü 

Muhammen Dipozito 
Metrlıke Cinsi Müştemilatı Bedeli Miktan 
No. Lira }{, Lira K. 
1838 ~ahs;c 10 00 00 7S 

halle si 
,, ,, . • ... o 00 03 7 s 
yuka~da evsafı yazılı IYıhçeler 15.7.936 çarşamba günü saat H 

de ıhalesı yapılmak iizerc 26.6.936 tarihinden itibaren 19 gün müd· 
detle açık artırmaya vazolunmuştur. 

İsteklilerin sözii geçen giin ve saatte hizalarında gösterilen di· 
pozito makbuziyle Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatla· 
rı. ( 1569) 2-2785 

Ağrı Hall\:evi Başlianlığındaı : 
1 - Keşif be?e.1i 185S6 lira 3~ ~uruş olan Ağrı Halkevi inşaatı 

kap~lı zarf usulü ıle 6-7-936 tarıhınden itibaren 25 gün miitldetle 
eksıltmeye ~onmuştur .. inşaat.komisyonun elinde bulunan taş. kireç, 
kum ve on uç metre mıkap agaç keşif bedelinden tenzil edilecek
tir. Bu ~şe aid e~silt~c şartnamesi mukavele projesi hususi şartna
me, keşıf cetvclı prOJC Hnlkevi Başkanlığından parasız verilir. Mu· 
va~kat temi.natı. 1377 lira ol~n .bu işi 31·~·936 cuma günü sa"t 4 de 
Agrı Beledıyesınde Halkevı ınşaat komisyonu tarafından ihale 
edilecektir. (3804) 2-2932 

A 1 ·ye V ekale lııden : 
. Merkez biirosunda açık bulunan 50 lira ücretli bir k5tiplik için 
lısc mezunları arasında müsabaka imtihanı açılacaktır. lmtiharL 
17-7-936 cuma günü saat ( 10) dadır. Taliplerin istida ve evr, kı müs 
biteleri ile birlikte imtihandan bir gün ev:veline kadar Vekalet mer· 
kez Bürosu Şefliğine müracat etmeleri. (1707) 2-2968 

al " . \: rı y ğındaı : 
. 1 -,Vilayetimiz muhasebei hususiyesi tarafından 036 yılı içind! 
ınşa edılccek üç bina artırma, eksiltme ve ihale kanunu mucibinc6 
kapalı zarf usulile on beş gün müddetle'7-7·936 dan itibaren müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Beher evin bedeli keşfi dört bin kırk üç liradır. 
•. 3. - Bedeli keşfine göre yüzde yedibuçuk teminat akçesi yiiz 
uç hra 26 kuruştur. 

4 - .Talip olanların şartnameyi anlamak üzere Hakkari Vilayet 
Encümeni Dai.rcsine müracaat etmeleri ilan olnur. (3899) Z-?984 



SAYF 8 ... 
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Tel. 1230 At\IATöR tSI~ER.i .. ucuz ve temiz yapılır 

Ankara l\:lerkez Hıfzıssıhha Mii
ess~sesi Satıııalma Komisyonu Re
isliğinden : 

1 - Müessesemiz hayvanları ihtiyacı İ!iin alınacak yeşilliğin 
23-i-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 mutemetliğine 

ve e~siltıneyç iştirak için vukarda yazılı günde müessesede müte
şekkıl satın alma komisyonuna müracaatları. 

5 - Teminat bedeli hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
veznesine teslim olunacaktır. ( 1606) 2-2842 

l(on va llP lt~di ~1e l{ei~liğ.indeıı : 
Konya sehri dahili su tevziatında kulhnılmak üzere fenni şart· 

tıa nesine tevfikan mübayaa edilecek 3450 lira muhammen bedelli 
200 adet su saati 2-i-936 tarihinden 17-7-936 tarihine kadar 15 gün 
müddetle miinakasııva «< ı karılmıştır. 

1 - Bedeli ke fin 7 5 nisbetindeki teminatı muval.:kate akçesini 
ve ' a'r'nt mikdarda b n;ccı mektubunu Belediye Riyasetine verme
leri. 

2 - timle ll36 "e'1esi Temmuzunun 17 inci cuma gi.inü saat 15 de 
Be'ec1ire Fnci.irrımi od s•nda yapılacaktır. 

3 - Müb:ıyna edilecek saatler hakkında fazla malumat almak 
istiyenlerh Beleli e m • nd:sii ğine müracaat eylemeleri ve ihale 
gününde Rrlrdive Enrumen s !onunda hazır bulunmaları ilan olu-
nur. ( 3897) 2-2980 
---= 

J)ev]et ])11 • niryoJları iş1etınc 

lJn un1 i\lüdf rlüğiiııdt:.n : 

l\tlcı11uı· alıı1acak 
f J.1rel"'i•dn An1<arııc1aki Hasılat dairesinde açık bulunan memur· 

h•':l:ıra. 30 7-936 rünü An 'tara. İstanbul ve İzmirde yapılacak mü
s:tbaka imtihanı ile a ağıdaki şartlarla memur alınacak ve imtihanı 
kazınıp hi1me•e alrnac.-ıklara 67 lira aylık ücret verilecektir. 

1 - Türk olmı!k 
2 - Yac:ı ottt"ll geçkin olmamak 
3 - A<e:kerJiğini y<'pmış olmak veya askerlikle alakası bulun· 

mamak. 
4 - fclare hekimlerimiz tarafından yapılacak muayenede sağlık 

durıımu hi •nıete elveriııli çıkmak 
5 - Pr>listen tac<likli iyi ahlak bel~esi göstermek 
6 - T.İ!:ie veya Ticaret mektebi me7.tınu olmak 
Ya-..an"nlar ar.ııc:ınd:. Fr.ansızca bilenler tercih olunur. Bu şart· 

ları hsi • i<;•e 1 :1ileriiı Diploma vı: sair vesikalarile birlikte verecek
leri bir dilekçe ile Anka reda U. Müdürliiğümüze, İstanbulda brin· 
ci. lzmirde R inci f rlctme Müdürlüklerine 29-7-936 günı.ine kadar 
müracaatları gereği bildirilir. ( 1651) 2-2941 

Ankara \7·aliliğindcn: 

rıreo1'di ve1 :ı 
Mahallesi Sok<>~; 

Asa~ı 
dere 

Aşa'!r 
Ayrancı 

Muhammen Dipozito 
K;ıpı Metruke bedeli Miktarı 

t~o. No: Cinsi Müştemilatı Lr. Kr. Lr. Kr. 
360 ,, 3 oda. 1 mut- l!i 00 13 50 

360 
bt1h, hal§ banyo 

3 oda, mut- 15 00 13 50 
bah, 1 hala. 

odunluk, kömiirliik 
Yukarda evsafı v;> 7 • 1 ı evl~re talip 7.Uhur etmediğinden l.'i-7-936 

çars<ımbt1 r.iirıi.i s;ı.,t 1 Sile ihale i va.,ılmak üzere 16-6-936 tarihinden 
itih .. ren hir av mücirtetlc tw,.arlığa kalmıştır. 

İ telt1i'erin <;n7Ü rreren ı?:Ün ve saatte hi?alarmda gösterilen di
po:r.ito m~tcbu,.ı:ıriv!e beraber Defterrlarhkta kurulan Komisyona 
mUracaatlarr. ( 1386) 1-2602 

Ankara \ 7 alili~iııden : 
.... 

1 - Hazine nımına müsadereli Ankara orman müdüriyeti depo
larında mevcut lınhman 18.975 metre mikap çam kerestesinin be
her metre mikabı 18 liradan. 333 adet çam sırığının beher adedi 10 
kuruştan 29595 kilo mahlut odunun beher kiolsu bir kurustan 11022 
kilo meşe kömiirüniin beh~ k.i!osu 2,5 kuruştan 152 kilo çam kömü
rHnün kilosu 3 kuruştan 320 kilo cıranın beher kilosu 2 kuruştan 
155 adet cam se1Jetinin beher adedi 5 kuruştan 303 çift çam düğe
ninin beher cifti 3 liradan l S gı.in miiddetle açık artırmaya konul· 
muştur. 

2 - Artırma 20-7-936 pazartesi günü saat 15 de Ankara orman 
müdür1Uı7i.inde vaPılacaktır. 

3 - Artırmava istirak edeceklerin % 7.5 teminat akçelerile An
kjira Orman müduriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları 
ilan .:>tun ur. ( 1603) 2-2833 

Adliye ' 7 ckaletiudeıı : ., 

Açık bulunan Çe5me Noterliğine imtihansız ve imtihanla gir· 
mek istiyen taliolerin bir ay içinde Adliye Vekaletine müracaat· 
Jarı ilan olunur. ( 1709) 2-299~ 

Aııliara Valili~iııdcıı: 
1 - Vilayet Çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alınacak olan 

}'erli mamulatı 100 adet 6 numaralı ve 150 adet 3 numaralı pulluk· 
ların 6-7-936 tarihinde yamlan açık eksiltmesinde talip çıkmadığın
dan eksiltme 10 gün müddetle uzatılmıştır. 

2 - Pullukların şartnamesi Ankara Ziraat Direktörlüğünde gö
rülebilir. 

3 - Pullukların tahmin edilen fiatı tutarı 4100 liradır. 
4 - İsteklilerin muhammen fiatm % 7,5 nisbetinJeki lıanka 

mektubu veya H. muhasebe Direktörlüğü veznesine yatırılmış te
minat akçelerinin makbuzu ile ihale günü olan 16-7-936 perşembe 
günü saat 15 de Vilayet DııiTAi Encümenine müracaatları ilan olu-
nur. (t679l 2-2994 

AdJiy~ 'T e1 aletincleıı: 
Açık bulunan Bolu Noterliğine imtihansız ve imtihanla Noter 

())abilmek şartlarını haiz talihlerin bir ay içinde Aclliye Vekaletine 
01 ı .. ._ · atları ilan olunur. ( 1208) 2-2997 

I 
1 
it 

Saçları 
döl{ülenler 

KOMO TEN K ANZUK 

Saç Eksiri 
Saçlaı ın rlökülmesıne ve ke· 

peklenmesine mani olur. Korno· 
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojt'n saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası vardır 
Komo1en kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

1 
L1N1MANTOL KANZUK: 
ROMATtZMANIN KATİ 

DEVASIDIR 

ANKARA B;;_EDIY:=ı 
REtSLfGl lLANLARI 

İLAN 
1 - Otobüs idaresi ıçın lü

zum olan defter ve cetveller on 
beş gün müddetle açık eksiltı.1e
ye konulmuştur. 

ı - Muhammen bedeli '75) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (5,63) 
liradır. 

4 - Nümuneleri g(Jrmek isti
yenlerin hergün Yazı işleri ka· 
lemine ve isteklilerin de 17. 
temmuz. 936 cuma günü saat on 
buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (1562) 1-2772 

İLAN 
1 - Otobüs idaresi ~oför ve 

biletçi ve odacıları için 169 takım 
elbise maa kastek 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (3042) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (228. 
15) liradır. 

4 - Şartname ve nümuneyi 
görmek istiyenlerin herrrlin Yaı:ı 
İsleri Kalemine ve isteklilerin de 
17. Temmuz. 936 cuma giinü saat 
on buçukta Beledive encümeni
ne müracaatlı>rı. ( 1563) 1-2773 

İLAN 
Beledivcve olan borrr1:ın dnla

yı har"'"''Hlen hir ıır1et viik :oraba
sı 14.7.Q3fi salı "'İ.i"ü sabah saat 
1 O d:o A kkönrüo" İsv· rre h:>tıın 
da acık .,.rt.rma ile sat•lac:oltt•r. 

(li47) 2-3014 

İLAN 

1 - Temizlik ır(!adlarr için 
3 74 takırrı elbise kasket ve postal 
on be~ giin müddetle ve ayn ay
n acık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - E lbise ve kt"sketinin mu
hammen bedeli 4114 ve flostahn 
muhammen bedeli ( 1870) lira
dır. 

3 - Muvakkat trminatlan 
(309) ve (140.25) liradır. 

4 - Şartname ve nümunele
rini görmek istivenler heraUn 
vazı islrri kalemine ve isteklile
rin de 28 temmuz 936 sah p-föıü 
s=-at on b11r.nkta Beleclivl" Fncü
menine müracaııtları ft 749) 

2-rn15 

ZAYİ 

Mektep şehadetnamem ile nü
fus kagıdımı ve üç adet şimen· 
difer vesikamı kaybettim. Yeni
lerini alacağımdan eskilerinin 
hükmü yoktur. 

Ziraat Vekaleti baytar Umum 
Müdürlüğü memurlarından 

2--2999 HİKMET 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 

Nasuhi BAYDAR 

Çankırı cadclcsi civ,uındc. 

Ulus Basımevinde basılmrştır. 

Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara 

,.. ............ _. ....................................... -""-1 As. Fb. U. Md. Sa. Al. KOMİSYONU İLANLARI 1 
1 LAN 

Sa. Al. Ko. Ks. 2 
Cins ve miktarı 

Muhammen İlk teminat Eksiltme Eksiltme Sartname İhale günü 
bedeli şekli Tarihi ~bedeli ve saati 

L . K. L. K. L. K. 
2000 ton Jeneratör kömüri.i 
1255 ton kriple kömürü 

) 26000 1950 Kapalı zarf 31-7-936 1 30 Cuma ıs 

14850 ton Lavamarin kömürü 
40000 metre ham ipek 

9900 paket kulp vidası 
27200 ., kuşak ,. 
19400 ,. Mcateı:e 

21400 ., Dipa kapak 
1600 kilo perdn çivisi 

2500 kilo karfiça 

) 
) 

) 
) 
) 
) 

17570 1317,75 
193050 10902.50 

32000 2400 

28352 <::r~G U .. 

.. 31-7-936 16 
31-7-936 9 66 ıı 
'-8-Q36 1 oO Salı 16 

"-~·'13ö l 42 Çarşamba )5 

1500 M3 çam tahtası 6~~()0 4'25 Kapalı zarf 6-s-~ro 3 18 Perseml.ıe ili 
zq ton kendir ini 

455 ,. Döküm ko'~·ı 
9800 735 7-8·93f.i Cuma JS 

15925 1194.33 7-8-936 16 
230.,0 1728 .. 10-8-936 Pazartesi ıs ~'lO ., adi kok kölY'' irii 

92 .. Meşe kömürü 
75ÔO kilo mul:avva 

4500 315 Açık eksiltme 10-8-936 .. 14 
9500 712.50 
1500 

Kapalı zarf 11-8-936 Salı 15 
1000 •. Kibrit antimon 

5'>0 kilo cam tozu 
112,50 Açık eksiltme 11-8-936 1" 

r 
f' 
I' 
r 

) 
1000 ,. Klorat döpotas ) 

20000 metre 50 mm. eninde ~-o-) 
1:-n. 17500 metre 40 mm. eninde) 
kolan. 58 kilo balıkcı ağı ipli~i) 
ve 75 lrilo infTiliz sicimi ) 
lOOO kilo kalay varakı 
1000 ton çelik demiri 

20 ton avna demiri ) 
2~ ,. Dökümhane cicmiri ) 
sn ,. V.iksemburg ) 

5 ,, Temper ham ) 
10 ,. Beyaz ham demir ) 
31 ,, Ferro silisyum ) 
7.'i Ferrn Mangan ) 
1,5 .. Nikel ) 

155) 

4315 

6500 
40000 

18250 

116,25 

32r..63 

487 50 
3000 

1368,75 

.. 12-R-936 

.. 12-8-936 

Kapalı zarf 2-9-936 
.. 3-9-9'.ln 

'l-9·936 

Çarşamba 14 

ıs 

Ça~amba 15 
2 'Persembe ıs 

-- Cuma t5 

Yukarda yazıl: malzeme'er askeri fabri1~ata: U~um _Miidürl~ğü satın alma komisyonıınca hiza
ı~rında gösterilen tarihlercie ve münakasa şekıllerınd~. ıha le edılecekleı dir. Şartnameler komisyon· 
dan verilir. Kapalı .7.arf teklif mektubları sözü geçen gunlerde yukarda yazılı saatlardan bir saat ev· 
velce behemehal komisyona vermeleri. açık eksiltmelerrle ise muayyen saatte ve 2490 sayılı kanunun 
ı ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle komisyona müracaatları. ( 1666) 2-2993 

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 pazartesi günü saat 15 de 

• kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (375) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkfır gUn ve saatte komisyona müracaatları. 

(1616) 2~2871 

Y.IRIKKALE GURUP MÜDÜRLÜÔÜ BİNASININ 
İKMALİ İNŞASI 

Keşif bedeli (9077) lira (75) kuruş olan yukarıda ya7.ılı inşaat 
Asked Fabrikalar Umum Müdi.irlüğü Satın Alma Komisyonunca 
24 Temmuz 936 tarihinde Cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname (23) k1tt"UŞ mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat temin:ıt olan ( 680) lira ( 84) kuruş 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 m;ıddelerinde yazılı vesaikle muay· 
yen gün ve saatte Komisyona müracaatları. ( 1617) 1-2872 

Samsun Şarllaylığından : 
Belediyemiz heyeti fenniyesine bir fen memuru alınacaktır. 

Ehliyetine göre yüz on lira ile yüz otuz lira arasında ücret verile
cektir. Taliplerin diploma asıl veya tasdikli suretleri ve bonser • 
visleriyle birlikte Samsun Şarbaylığına müracaatları . (3930) 2-3010 

Ankara Emniyet . 
Direktörl~Oündcıı : 

Teminat Beher litresinin 
Tahmin fiatı Çoğu Azı Cinsi 

Lira Kr. Kuruş Litre Litre 
374 63 27 18!100 8000 Benzin 

İhale günü: 29-7-936 çar§amba günü saat 15 de. 
Direktörlüğümüz otomobil ve motosikletlerinin ihtiyacr olan ben· 

zin gösterilen günıle i1Çık eksltme ile alınacaktır. Şartnamesi emniyet 
direktörlüğiindedir. İsteklilerin yukarda mikdarı yazılı muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka mektupları ve kanuni belgelerile bir· 
likte direktörlükte müteşekkil komisyona gelmeleri. ( 1686) 2-2995 

Askeri Fabrikalar 
Umum J\lüdürlüğündeı1 : 

iki Doktor Alınacak 
Biri Ankara civarında diğeri Erzurum'da çalrs.mak üzere !ıari

ciyede ihtisası olan iki doktora ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin ve
sikalarile beraber şeraiti öğrenmek üzere Sıhhat Şubesine müraca-
atları. ( 1690) 2-2996 

Nallıhan Hukuk 
Hakimliğinden; 
Eymür K. den Muharrem oğ· 

lu İbrahim kansı Zehra ile koca
sr aynı köyden Muharrem oğtı 
İbrahim arasındaki boşanma da· 
vasrnın muhakcmeai aırasın<la 
dava olunan lbrahimin ikimetgl· 
hı meçhul kalması dolayllile ita• 
nen tebligat icrasına karar veril· 
miş olduğundan mahkemenirt. 
muallak bulunduğu 10.9.936 per· 
şembe günü mumaileyh İbrahi · 
min Nallıhan asliye hukuk m.ah· 
kemesine müracaat etmediği tak· 
dirde hakknıdaki muhakemeniıı 
gıyabında yürütüleceği bildirili ·. 

2-3000 

~~m.m.,1m1aımacam_. 

t iLAN ŞARTLARI 
.J Beher Beher 
1 Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi 

~ 

1 
t 
~ 
1 
~ 

ı 
4 
6 
! 

300 3 
150 5 
80 7 
30 kuruştur. 

200 
100 
~o 

1 - Hayır i~lerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid illnlardan 
% 15 tenzilit yapılır. 

2 - Zayi ilin bedelleri 
maktu yüz otuz kuru,tur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev· 
lenme, vefat ve katı alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 
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I~ Se~:,:::• 17 O.ı~:::e ,:":~:: 
~ 6 Aylığı 9 " 16 ., 

3 Aylığı 5 ,, 9 ,, 
~ Posta ücn:ti gönderilmiyen 

ı ı, mektublara cevab verilmez. 

SATILIK 

Fıçı ve sandık 

Erzurum mahallesi Kahve ya· 
nın<la bakkal Ahmede müracaat· 

2-3001 

1 YENi SİNEMALAR 1 KULOP] 
BUGÜN BU GECE 

KEMANLAR ÇALARKEN 

GOST AV FRÖHLICH 

Mevzuunun kuvveti müziklerinin 
tatlı lığı ile emsalsiz bir aşk 

ve ihtiras filmi 

BUGÜN BU GECE 

Kalpleri durduracak derecede he• 

yecanlı korkunç ve esrarengiz 
iki film birden 

1 - ŞANDUNUN A VDETl 

II - ŞANDU SiHiRLi ADADA 


