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1 Hll\1 KOOP '..UATlFLERİ 

Yurdu kooperatifleştirmek cu
muriyet Türkiyesinin en isabetle 
üstüne bastığı mühim meseleler
den biridir. Kemalizmin ekonomik 
akidesinin ifadesi olan koopera· 
tifçilik memleketin süratle inkişa
fı ve sarf edilen enerji nisbetinde 
temiz ve ıslah edilmiş randıman 
alınması için en kestirme bir yol, 
ve en doğru bir sistemdir. Yaşadı· 
ğımız devrin ilmi ve fenni kanaat· 
]arının en güzel ve doğru ifadesi, 
sosyoloji dilile solidarizm ve eko· 
nomi d1lile de kooperatizmdir. Bu 
sistemdir ki, müsavat ve hak fik. 
rini iktisadi sahada sola ve sağa 
kaçmaksızın temin eder. 

Herkesin almteri ve kabiliye· 
ti nisbetindeki çalışmasının mey
vesini alması kadar tabii ve doğru 
bir §ey tasavvur edilebilir mi? 

Ekonomi tarihindeki sağ ve 
sol ekoller cemiyetin bünyesin
de hep bu eksikliği doldurmak İ· 
çin çalışmışlar, ve daima noksan 
kalmı§lardır. Bizim inammıza gö
re bu eksiği yalmz kooperatifçilik 
tamamlıyacaktır. Kooperatifçiliğin 
biribirlerine dayanmak ve mesuli
yetleri müşterekleştirmek hüküm
leri, cemiyetde yalnız ekonomik 
eleği! moral, neticeler de yarata
cakllr. İşte bu geni bağlılıkdır ki 
her yeyi içtimai zaviyeden görme· 
ge ve bizi hodkam fikirlerden u
zakla tırmağa saik olacaktır. 

Artık asırlardanberi dayanıl· 
inaz borç altında ezilen ve bu su
retle hüviyetini kaybederek sade
ce bir istismar aleti gibi ortada do-
l köylüyü kurtaracak, ve on 
refah ve yurda zenginlik getirecek 
yolun bu yol olduğunda ~üphemiz 
yoktur. Büyük Lider; yurdun eko-
•ornik politikasına temas eden 

•Ktalarmda daima bu noktayı 
l barüz ettirmiştir. Vakıa koopera
tifçilik, bizim bulduğumuz bir şey 
değildir. Fakat onu derin bir inan 
ve dikkatli bir takib ile bütün 
memlekete teşmil etmek ve tek bir 
blok haline getirmek mal ve mül
'.kiyet zevki temayüliyle sosyal fay
dayı birle tirmek tü~k zeka ve ka
biliyetinin bir eseri olacaktır. 

Cumuriyet idaresi henüz daha 
pek genç olan tarihinde yurdun 
her tarafında kooperatifler teşki
line muvaffak olmuştur. O gün
den bu güne kadar, cemiyetin sine. 
inde yaşıyan muhtelif cinsdeki 

kooperatiflerin tatbik bakımından 
olan eksiklikleri, tesbit edilerek, 
2836 numaralı kanunla olgunl&§tı
rılmıftIT. Yeni kanunun en karek
tcri tik vasfı, ortaklara geniş bir 
mürakabe hakkı vermesi, ve İkti-
ad Vekaletinin nlfıkasınm daha 

ziyade arttırılmasıdır. Şu hale gö
re kooperatifin muvaffakiyeti tam 
bir el birliğile olacaktır. Bunun i
çin lktisad Vekilini en samimi bir 
ruh ile tebrik ederiz. Yeni kanuna 
göre teşekkül eden tarım kredi ko· 
operatifinin ilki olan Tekir koope
ratifi kurulurken Büyük Önderin 
değerli vekile ya~dığı telgraftaki 
candan temenni bütiin türk mille 
tinin en kalbi ifadesidir. 

N. A.KÜÇÜKA 

B~ ~ lakaı ı nız 
İslanl) d~ n {iı dü 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Başba
kan ismet İnönü bugün tayyare ile İs
tanbuldan Ankaraya hareket etmiştir. 

Atatürk kendisini Filuryadan Yeşilkö· 
ye kadar uğurlamıştır. 

• • • 
Başbakan ismet İnönü yanında Ad· 

liyc bakana B. ŞUkrU Saraçoğlu olduğu 
halde diln tayyare ile saat 18 i 10 geçe 
1stanbutdan tehrimize dörunüştür. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

• 

15 TEMMUZ 1936 ÇARŞA.l\IBA 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 
:s 

ı g iter ' 1 bale ır old -. şartlar: 
Boğazlar kom·syonu n \{aldırılmas ve sovyet arh·gem ·ıerinin 
harb halinde boğazı aı1 geçişi için bir uz aşma bulıın sı 

Fraıısız delegasyoıı.u, iııgiliz-Sovııet görüş ayrılığını giderıııiye çalışıyor 
~ v ,., ~ i 
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lngiliue lJJustrated London News dergisinin, f!oğazlsr /ıal k•nda mıı'ıtclif de 1 l1 riıı iste1·/ rini gösteren y11/tardaki ksbrırt ma hartasınr bir vesika olarak koyuyoruz. 

Montrö, 14 (A.A.) - Havas muha· 
biri bildiriyor: 

Öğrenil.:iiğine göre, İngiliz delege
lerinin Londradan aldıkları son tali
mat çok alastikidir ve pek yakında lıü-

tün tarafarlarca kabul edilebilecek bir 
uzlacunaya varılmasını umduracak bir 
mahiyettedir. 

Sıyasal mli,ahitlerin söylediklerine 
göre, Büyiik Britanya hül::ilmeti, ~im-

di şunları kabule hazırdır: 
1. - Türkiyenin istediği gibi Bo· 

ğazlnr komisyonunun kaldırılması, 
2. - Sovyet harp gemilerinin. harp 

esnasında, Boğazlardan .geçişine dair 

olarak Sovyetler Birliği tarafından ka· 

bul edilebilecek bir uzlaşma bulunma
sı. 

Almanya -- Avusturya a aş mas 

Buna karşı, İngiltere, bugünkü ve 

yarınki rruntakavi anlaşmalarla birbir· 

lerinc bağlı devletlere ait gemilerin 

geçiş serbestisini göz önünde tutan 23 

üncü madde hakkında kati muhalefeti· 
ni muhafaza etmektedir. 

Macar 
kati 

mahfilleri anlaşmayı haıAb 
bir dönüm 

Bazı fransız ınahfillerine 
ve elestikiyetten mahrum 

noktası 

göı·e Fran a 
siyasalarını 

sonu ta ilıinde 
sayıyorlar 

ve · ngilte ~e sımsıkı 
değiştirmelidirler 

Romaclaki alman askeri heyeti italyanlarla teknik konuşmalarcla bulunur
ken, B. Hodza da ansızın Viyanaya hareket etti 

Budapeşte, 14 (A.A.) - Almanya -
Avusturya anlaşması bütün sıyasal gö
rüşmelere mevzu teşkil etmektedir. Sa-

Hihiyetli mhfillerde, açıktan açığa, bu 
vesikanın, harb sonu tarihinde kati bir 
dönüm noktası teşkil ettiği söylenmek-

Lol\:arno devlet eri konf eraı1sı 

Talikın asıl sebebleri nelerdir? 
Londra, 14 (A.A.) - İyi haber alan 

mahfillerin sandığına göre, Bruksel 
konferansı, İtalyanın iştirak hususun

daki imtinaından dolayı, sonraya bı
rakılacaktır. Bazıları, bu geciktirmenin 

İtalyaya başka bir vaziyet takınm1sı im
kanını vereceğini söylemekte ise de 
talikin asıl scbebleri ~unlardır: 

1 - İngiltere hükümcti, Lokarno -
ya dahil öteki devletler olmadan yal -
nız ingiltere - Fransa ve Belçika arasın· 
da görüşmeler yapılmasında tereddüd 
etmektedir. 

2 -Zaman ile, italya iştirakinin ba~ 
lıca iki ş_.artını temin etmek mümkün o
lacaktır. Bu tartlar Almanyanın ittira· 

ki ve Akdenizde karşılıklı yardım tcd -
birlerinin kaldırılmasıdır. 

Şunu da kaydetmek gerektir ki, al • 

man hükümetinin Lokarnocular toplan

tısına iştiraki burada hakiki bir muha· 

lefetle karşılanmakta ve Akdeniz an -

laşmalarınrn ebediyen devam edemiye

ceği kabul olunmaktadır. Sıyasal mah

filler, be§ taraflı bir konferansın ya -

kında toplanmasını temin için çalışıla
cağını ümid etmekte, ve konferansın ge

ciktirilmesinin, İtalyayı matetmekten 

ziyade, Roma ve Berline konferansa i~
tirak etmek fırsatını vereceği kanaatini 
beslemektedir. 

tedir. Çünkü bu vesika, Roma proto -
kollarını imza etmiş olan üç devlet ile 
Amanya arasında sıkı bir işbirliği arzu 
eden herkesin istediği bir şeydir. Sa • 
nıldığına göre, bundan sonra, Alman
ya, İtalya, Poolnya, Avusturya ve Ma
caristan müşterek bir hattı hareket tu· 
tacaklardır. Gene sanıldığına göre, 
Habsburglarm tahta dönüşü meselesi 
başka bir zamana bırakrlmıştrr. 

Katoliklerin orgam Uj Namzedek ga· 
zetesiniıı yazdığına göre, Avusturyanın 
dış sıyasası bundan sonra yeni bir isti
kamet alacaktır. Berlin ile Roma ara
sında ehemiyetli anlaşmalar beklenebi· 
lir. Her halde muhakkak olan bir şey 
varsa, o da bundan sonra Almanya ile 
Avusturynın dış sıyasalarının biribirle· 
rınc muvazi bir surette yürüyeceğidir. 

Lib0 ral ve kıralcı gazeteler ise, dün
yanın, Hitlc• v~ Şuşnig'e minnettar ol

ması lazım geldiği kanaatindedir. Çün· 
kil Almanya • Avusturya anlaşması, 
Avrupayı iki kısma bö!miyecek, bilii -
kis Avrupada sükunun kurulmasına 

yardım edecektir. 
(Sonu S. inci sayfada) 

B. Pol Bonkur dün akşam saat 18.3t 

da Montröye gclmiı ve hemen Dr. Tcv 

fik Rüştü Aras ile görüşmii tür. Dr 

Aras, B. Pol Bonkur'u konuşmal ru 

son inkişaflarından malUmattar etmi~ 
tir. 

Öte taraftan, B. Litvinof da dün sa

bah Londradan dönen ingiliz delege .. i 

B. Rendell ile görüşmüştür. 

İyi haber alan mahfillerin teyid ey· 

lediğine göre, türk ve sQ.vyet delegas

yonları arasnda hiç bir noktai nazar 
ayrılığı kalmamıştır. 

Şimdiki halde, fransız delegasyonu, 

İngiltere ile Sovyetler birliği arasında· 

ki görüş ayrılığını gidermcğe çalış.

makta ve bu hususta hakem rolü ifası

na gayret etmektedir. Bu fikir ayrılı· 

ğı, müstakbel boğazlar mukavelename-

si çerçevesi içinde mrntakavi anlaşma· ' 
ların tatbikine ait bulunmaktadır. 

· ııgiltere ve l\lıs1r 
aıılaşbla · 

Kahire, 14 (A.A.) - MısıI delegas· 

yonu mahfillerde bu gece İngiliz dele· 

geleri ile mısır delegeleri arasında bir 

anlaşma hasıl olmuş olduğu bildiril

mektedir. Bu anlaşma, 1930 tarihli an· 

lnşma projesinin aynidir: ingiliz işgali, 

Silveys kanalı mıntakasına münhasır 

kalacaktır 



}? arı - ::,iyasal 

Orta Avrupa 
Avusturya - Almanya anlaşması. 

eğer Roma paktlan (İtalya - Avus
turya • Macaristan arasında) olma
sa idi, Anschluss tehlikesini ortadan 
kaldırmakla, Avrupanın geniş bir so
luk almasına hizmet edecekti. Fakat 
bu anlaşmanın ltalya'nm malumatı 
ve muvafakati dahilinde yapılmış ol
ması, meseleye büsbütün başka tür
lü bir mahiyet vermektedir. Ve daha 
bugünden, bu anlaşmaya verilen 
mana, herhangi bir tehlikenin k~Jk
tığını değil, Ortaavrupa' da, Alman
ya - Macaristan - Avusturva - hal
ya ve belki de Po!"nyayı ihtiva et
mek i.izere kuvvetli bir hlokun te
şekkül etmek üzere olduğunu gö~
ttmnesi dnlnyısivle tehlikenin bila
kis nrth;mı anlatrnrtktadır. 

Gerçi Avusturya - Almanya an
laşmasına gerek Berlin gerek Viya
na gerek Roma, gürültülü bir nüma
yiş edası vermekten çekinmişlerdir. 
Berlin 'de Dr. Göhbels, haberi, adeta 
bir komi.inike okur gibi vermiştir. 
Viyana' da Schucıchingg, yanında he
mencecik peydahlanan Ward Price'a 
verdiği beyanatta olsun diğerlerinde 
ve daha öncekilerinde ol~un, anlaş
mayı, milletler arası politika bakı
mından mümkün olduğu kadar ehe
miyetsiz göstermeğe çalışmıştır. Ro
ma'ya gelince, o, se1dece Tuna mese
lesinin halline doğru atılan bu adım
dan dolayı memnuniyetini beyan et
miştir. 

..Her üç merkezin bu meseleden 
"sourdine" takarak bahsetmeleri hal
buki, anJaşmanm gayet ciddi oldu
ğuna delalet etse gerektir. Ward Pri
ce'in peydnhlanm~sma. gelince, bu, 
biitiin bu me:cırlPnİn "faşist Avrnmı·· 
1 ,.ı..;ne halledildiğinin ayrıca bir deli-

lidir. 1 
Gelen fnoilt,.re ve Fransa tP1ITTRf-

1~n ııöst~rivnr ki. nr~hırda da b 1 an-

laşma, adeta 1 914 den önceki .. üçüz
lü ittifak" ı hatırlatacak kadar men
fi bir tesir bırakmıştır. Ve hiç ummu· 
yoruz ki bu i'fe, Daily Mail gazetesi 
haricinde bir İngiliz gazetesi sevin
miş olsun .. 

Vaziyet bundan sonra hakikaten 
1914 den önceki gibi midir} Yani si
lahlı banş, silahta yarış ve gizli bir
leşmeler yani ergeç patlaması mu
kadder harb mıdır} 

Roğazlar meselesinde, doğrudan 
doğruya olarak ne Almanya ne de 
ltalya söze kanştr. Ve bizim talebi
miz ve bizim teklifimizin üzerinde, 
İngiliz - sovyet görü~leri çarpıştı. 

Avusturya - Almanya anlaşması
nın F mnsa ve f nQjltere için olduğu 
kadı:ır Sovyet Rusya için de ne kadar 
dnin mamtlar ihtiva et~cn anlaşıl
dıktan sonra da acaba. Ortaavrupa 
dısmda bulunan hiivi.ik Avrupa dev
letl•ri vaziyeti olduğu gibi görme
mekte ısrar edecf'k1er midir} Ve 
Londra, dokuz tarafla birden uzun 
vadeli pazarlıklarında devam edecek 
midir} 

Acaba lngiltere için, Uzakşark 
kombinezon lan ile Y akmşark kom
binezonlarını telif etmeğe çalışmak 
mı yoksa burnunun önünde duran 
Avrupadaki tandanslara nihai ve 
kati manalarını vermek mi daha re
a1ictt"e bir politikadır} 

Rütün bu suallere pek yakında ce
vab verilec-ef?i ve bunda devlPtler ka
dar h~fli<ı .. l .. rin de payı olacağı şüp
hf"_<ıi,.dir. Ri?ler kin, boğa7l~rm. her 
"eydf"n önce ve her şevden fazla 
kenJ; emnivet11"Y"t7.İ t~,,;n edecek o

lım cı~vayı temsil ettiklerine şiiphe 
volrtur. 

v,._ OrtAavruna'~;>\ci veni dnnırn. 
t;; .. ~ ... ,.1:.;1.:ıcıfT'"n r} .. 1;11,.rine hir de· 
1i1 daha katmıştır. 

SIHHAT BAKANLTG ININ BİR TEBLiGi 

Romanya ve Bulµ-aristandan gelen birinci 
göçmen partisi nerel~re yerleştirildi? 
Srlıhat ve lçtimai Muavenet Vek81e- 561 hanede 2228 nüfus muhacir sevke-

tinden: dilmiştir. 

Bu sene Romanya ve Bulgaristan- Çorumun Alaca kazasına 299 hane. 
dan alınması tekarriir eden 25 bin mu- de 1152, Songurlu kazasına 9 hanede 
hacirden birinci parti olarak gelen ve 29 nüfustan ibaret olmak üzere ceman 
Tokat, Kayseri, Yozgat, Çonım. Bile- yekun Çorum vilayetinin bu iki kaza-
cik, Konya, Ni<ıde vilayetlerine bugü- sına 308 evde 1181 nüfus Romanya mu-
ne kadar sevkolunan muhacirletin sev- harici sevke'dilmiştir. 
kedi!dikleri kaza itibariyle miktarı a- Bilecik merkez kazasına 5 hanede 
sa~ıda gösterilmiştir: 25, Bozüyük kazasına 34 hanede 135, 

Tokat merkez kazasına 50 hanesi ro- Söğüt kazasına 7 hanede 28, İnönü na-
manyalt ve 60 hanesi Bulgaristan mu- biyesine 5 hanede 15 olmak üzere Bi· 
haciri olmnk i.izere 120 hanede 536, To- lecik vilayetine 51 hanede 203 nüfus 
katın Niksar kazasına 20 hanesi roman- Romanya muhaciri sevkedilmiştir. 
yalı ve 20 hanesi buloııristanlı olmak U· Konya vilayetinin Akşehir kazasına 
zere 40 hanede 144. Artuva kazasına 20 245 hanede 1011 i romanyalt ve 149 ha-
hanesi romanyalr, 20 hanesi bul~aris- nede 621 i bulgaristanlı olmak üzere 
tanlt olmak üzere 40 hanede 159. To- 394 evde 1632. Çorum kazasına 195 ha-
katın Erbaa kazasına 75 hanesi roman· nede 820 Romanya muhaciri ki, ceman 
yalı 75 hanesi bulgaristanlı olmak tize- yekun Konya vilayetine 440 hanede 
re 150 hanede 5!l5 niifm; muhacir ki bu 1831 i romanyalı ve 149 hanede 621 i 
suretle Tokat vilayetine 350 evde 1434 bulgaristanh olmak üzere 589 hanede 

OL US· 

ISTANBUL TELEFONLAR/: . 
Planörcülerimiz 

geldiler 
İstanbul, 14 - Türkkuşu tarafın· 

dan planörcülük ve paraşütçülük tahsi
li için sovyet Rusyaya gönderilen bir 
kız ve beş erkek talebe bugün Roman
ya vapuru ile şehrimize döndüler. Ta
lebeler perşembe günü İnönü kampına 
hareket ederek orada üç sene mecburi 
muallimlik hizmetlerini yapacaklardır. 

İstanbulda 14 temmuz 
bayramı 

İstanbul, 14 - Fransız milli bayra
mı dolayııile bugün fransız büyük el
çili~inde bir kabul resmi yapıldı. Un
yon Fransezde bir ziyafet verildi ve zi
yafet esnasında konsolos ve diğer er
Un tarafından türk • fransız dostluğu 
hakkında nutuklar söylendi. 

Sirkeci gan h~manarmın 
yaptrklan 

f !lt~nbul 14 - Sirkeci garında ham
a1hk yao:\n 200 kisi h:\ftalrk Ucretle· 
rinin a7:h~mılan dolavı hamal başı 
nın vMrh:ınPıaine J,:;r11m etmi'ller ve 
ham~lb;ıı;ı Mehnıedle diğer ke>lbaşıla • 
rı flt;vm .. ~e k;ı11rn,,.,l:ı.,.für. J-f~rHı;e ve
rine yet;cıen poH<ı ?il hama1r ne7uet 
;ıltma almıştır. Tahkikat yapılmakta-

• dtt. 

Sahte diploma ile 
üniversiteye girmek 

isterken 
İstanbul, 14 - Üniversiteye sahte 

diploma ile girmek istiyen Abdullah a
dında birisi yakalanmıştır. Bu genç, 
Kayseri lisesinden aldığını iddia ettiği 
bir sahte diplomayı üniversiteye ibraz 
etmiş olmaktan suçludur. 

Bir sandal kazası 
İstanbul, 14 - Büyükderede oturan 

Halebli Rıza yanında zevcesi Margrit 
ve diğer iki kadın bulunduğu halde san. 
dalla gezmiye gitmiştir. Sandal sarıyer 
iskelesi yanında Şirketi Hayriyenir. 59 
numaralı vapurunun dalgalarına kapı. 

larak devrilmek tehlikesi geçirmiş ve 
bu sırada kadınlardan biri denize düş. 
müş, vapurun altına doğru suya bat
mıştır. Derhal denize atılan vapur tay. 
falan kadını baygın bir halde kurtar· 
mışlardır. 

B. Muammer Erişin 
bir projesi 

İstanbul, 14 - İş bankası genel di
rektörü B. Muammer Eriş, pamuktan 
istifade şekiJlerini gösteren ve ''beyaz 
altın .. adını taşıyan bir pamuk projesi 
vermiştir. 

Atatürkle 
B. Ruzvelt arasında 

Birleşik Amerika hükümetlerinin is
tiklali günü dolayısiyle Cumur Reisi 
Atatürk ile B. Ruzvelt arasında aşağı -
daki telgraflar teati olunmuştur. 

S. E. B. Franklin Roosevelt 
Amerika Birleşik hükümetleri reisi 

Vaşington 

Asil amerikan milletinin bu milli 
bayramı gününde Ekselansını ... dan şah
si saadetleri ve Birleşik Amerika bükü. 
metlerinin refahı hususundaki hararet. 
1i dileklerimin kabulünü rica ederim. 

K. Atatürk 

Kama] Atatürk, 
Türkiye Reisicumuru 

Müttehid hükümetlerin istiklali se • 
nei devriye9i münasebetiyle ekselansı

nızdan gelen dostane telgrafı pek sami
mi takdirle karşılandığını gerek mille
tim namına gerekse kendi namıma Ha. 
de ~yler ve size aynı iyi temennilerde 
bulunmakla büyük haz duygumu ar. 
%ederim. 

Frank/in Roosevelt 

Ziraat Enstitüsü 
talebelerinin tetkikleri 

Yüksek Ziraat Enstitüleri talebele
rinden 50 kişilik bir kafile Prf. Hilmi 
ile birlikte Ege mmtakasına ve 35 ki
•ilik bir kafile de doçent Dr. Esad 
Bozkaya ile beraber Trakyaya giderek 
ilmi ve mesleki tetkikler yapacaklar-

Güzel bir örnek 
Halkevlerine 1000 Ura 

teberru r--
Bir hayır sahibi Halkevleri ih

tiyaçlarına sarfedilmek üzere 1000 Hra 
teberru etmit§ir. Bu para ile Partice üç 
piyano satın alınarak Niğde, Mudan
ya, 'Giresun Halkevlerine gönderilmiş
tir. Adını vermek istemiyen bu hayır
sever yurttaşın bu hareketini takdirle 
anarız. 

İstanbul limanı tahmil 
ve tahliye ücretleri 

İstanbul, 14 - İstanbul limanı tah
mil ve tahliye ücretlerini tesbit edecek 
komisyon ilk toplantısını yaptı. Top
lantı hayli münakaşalı oldu. Antrepo 
ücretlerinde bazı değişiklikler yapıl· 
ması ihtimali vardır. Komisyon bugün 
ve yarın tekrar toplanacak ve bir iki 
güne kadar tarifeyi tesbit edecektir. 
Yeni tarife ağustosun başından itiba
ren tatbik olunacaktır. 

Yeni tefrikanıız 
Evlilik ve Ötesi tefrikamız bu~n 

bitmiştir. 
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Sağlık propaganda~ 
Köylere kadar sinema 

gidecek 
Sıhat bakanlığı, Amerikadan otoın"' 

bil motoru ile veya akümülatör ile iş· 
!iyen bir sinema makinesi getirtınekt: 
dir. Makine ile beraber ilmi, sıhi, içtı· 
mai ve terbiyevi mevzular üzerindt, 
yüz muhtelif film satın alınmıştır. f.ı•• 
kanhk, elinde mevcud bulunan 15-l<J k• 
dar filmi, şimdiye kadar, ancak .ıne
ması olan şehir ve kasabalara göndere
bilmekte idi. Halka, talebe ve askerC 
gösterilen ve bu suretle sağlık proı>'" 
gandası itlerinde kullanılan filmterill 
nüfusumuzun yüzde 80 ini barındırall 
köylere kadar göndermek lüzumund 
ileridenberi takdir eden Sıhat bakanlı• 
ğr, bu portatif makine ile mühim bit 
ihtiyacı karşılamış bulunmaktadır. 

Vazife ile köylere giden mücadele 
ve hükümet doktorları alüminyomdall 
ufak bir perdeyi kurarak kövlüyil teıt• 
vir edecek bu cihazı, otomobilinin n1"' 
kinesi ile kolayca isletebilecektir. OtO" 
mobil işlemiyen yerlerde anmU1St6t 
kullanılacaktır. Her sene m1kdarı artı
rılacak olan filmlerin arasımfa şehirJef 
halkını ve mekteb talebelerini alakr 
landıran öğretici mahiyette olanları d• 
vardır. 

Cihu ve filmlerin bugünlerde i?'eJ. 
mesi beklenmektedir. 

B. Tahsin Uzer 
Erzurumda 

Erzurum, 14 (A.A.) - 40 günde~ 
beri doğu illerimizde tetkik seyahatiO" 
de bulunan üçüncü umum müfettit Ta9 
sin Uzer yanında Çoruh valisi Refi1 
Koraltan olduğu halde dün Karaköse' 
den şehrimize dönmüştür. Umum ~ 
fettiş bu seyahatten çok iyi intıbatar1' 
ve evinçle döndüğünü söyledi 

Muğlada ikmale kalan 
talebe için kurslar 

Muğla, 14 (A.A.) - İkmale kalat' 
orta okul okurlarından bilgilerini artıl" 
mak maksadiyle bugün halkevinde ilıi 
kurs açılmıştır. Kursların biri riyaziye, 
öteki fransrzcadtr. K.,r .. 1 .. ,., rnk rağbet 
vardır. Ceza evindeki halkevi okuına 
kursu da devam ediyor. Bu kursa birisi 
ci devre olmak üzere 100 cezalı devaı1) 
etmektedir. Kurs devreleri devam ede
cektir 

Tren kazası 

nüfus göçmen gönderilmis bulunmak- 2452 muhacir sevkedilmiştir. Bunların Tuzla sevk istasyonuna U L U S 

Pazartesi günü saat 20.20 de Kayat' 
hareket eden 17 40 sayılı tecrübe kat#' 
rı Cebeci istasyonu geçidlerinddl 
geçmekte ihn askeri hastane tarafdt' 
dan gelmekte olan 18 sayılı belediye O' 

tobüsüne çarparak otobüsün makiaıl 
kısmını tamamen parçalamıJ ve canıl' 
rmı kırmıstır. Şoför Bekir burnundJ' 
ve biletçi Ömer kalçasından yaralan-' 
ve hastaneye kaldırılmışlardır. ı<a~ 
rın makinisti Nafiz idi. Polis tahki)J 
devam etmektedir. tadır. NiP,de vilayetinin merkez kazasına vapurdan çıktıkları günden itibaren i-

Kayseri merke:ı: kazasına 50 hanede 9 hanede 43 nüfus bulgaristanh, Bor .tşelerine başlanmış ve halen devam et· pek yakında 
219 bulgaristanlr, Develi kazasına 136 ka'7.asına 113 hanede 616 romanyalr ol- mekte bulunmutuşr. yeni bir tefrikaya başlıyacaktır. 
hanede 592 bulgaristanlı. Pınarb<>şı ka- mak üzere Niğde vilayetine gönderilen 2661 sayılı kanun gereğince bunlara Bu yeni tefrika, herhangi bir 
zasına 597 hanede 2477 bulgaristanlı, muhacir yekiınu 161 h;ınede 698 nüfus- altışar aylık yemeklik buğdayları gel- romandan daha derin bir 
Bünyan kazasına 100 hanede 415 nüfus tan ibaret bulunmaktadır. melerinden daha eve! mürettep yerle-

İskilip'de bayındırlık 

bayramı 
zevkle okunacak, merakla t:ı- ,,.. 

bulgaristanlı göçmen gönderilmis ve Bu suretle gelen muhacirlerden yu- rinde hazırlanmış ve gelmelerini müte- b l İskilip, 14 (A.A.) - İskilipiıı :ı. kip olunacaktır. Zira, u yı .. 
bu suretle Kavseri vilayetine gönderi- karda vazıh yedi vilayete sevkolunan akip de dagw ıtılmıştır. • • d k l b · yındırhk bayramının iirüncü yıl ôÖ~d 

ı~m e çı mı~ o an u eserın :s y-
len göcmen mikdarı yalnız Bul~aristan muhacir miktarı 2.099 hanede 11,899 Bunlar bu sene verilen topraklarını f b. 'k· · · d mü kutlandı. Törene Çorum ilba)'1• il• 

ransızcası ır ı ı ay ıçın e 
muhaciri olmak üzere 883 hanede 3703 niifusa ba1iğ olmaktadır. Bu muhııcir- sürecekler ve aynı kanun gereğince ve- b' l b ) rumda bulunan saylavlar, daLrni eı:t'.,.. yüz ın erce ası mış ve 1 
nüfus muhacir sevkedilmiştir. !erin mühim bir kısmı Romanya ve Bul- rilecek tohumluk bugv daylarınr sonba- l men \iyeleri ,ilçelerden aelen ilçeb.ll 1 satı mıştır. " ı:t 

Yozgat merkez kazasına 200 hıınede garistana gönderilen hususi vapuı la har mevsimnide toprağa atacaklardır. lar çaP.ırrlmıştır. Atatürkiin l .,ıı·e~\at 
777 Romrınya ve 48 hanede 226 bulga- Türkiyeye alınmışlar ve Tuzla tahaf- Civar köylere konuk edilen bu göç- DR. ALEXIS CARREL'IN arma~~m ettikleri foto~rafları atlcıŞJ,ıl 
ristanlı olmak üzere 2 8 h"'nede 1003, fuzhanesi yanında açılan sevk istas- menlere gelecek mali yılda her aileye L'HOi\IME, CET 1.NCONNU arasmda yerine konuldu. Yeni vaP' t•' 
Boğazlıyan kaza"'ım l "1 h,"'nede 611 yonıından temi :>:l ikleri yapıldıktan son- birer ev yapılacaktır. ''İnsan, bu mechul'' adındaki kiiltür parkı çocuk bahcesi ve isv.~;tii' 
Romı:ınya, Sorgı·n kn~~ ... n., 70 hanede ra tertib edildikleri bu yerlere gene Ağustos 1936 dan itibaren alınma- bu eserini evi acıldı. Bavındırlık, h.,11·Pvi, k

11 ıet 
263 Romanya ve 1° evde 56 bulgaris- devlet vasıtası ile meccanen sevkedil· ğa başlanacak olan iknici parti muha- Bilin• • • devrim ve hava kurumu adrrı" c;öyle~ çe-
tan1ı olmak iizerf' 88 h~netle 319, Ak- mi~lerdir. cir mikdarlariyle beraber bu sene alına- mıyen insan verildi. Genr.ler ~.ehitler f"' lesine ıc•· 
dağmadeni kt1zasınrı ~O h"'nede 2CJ5 Ro- Bunların yerlesecekleri hazineye ait cak muhacir adedi 25 bine iblağ edile- başlığı ile dilimize çevirdik. Okur- lenk kovarak cumurhılTu .. ,, nccYj,ıcl• 
manya muhaciri l:i. bu vilayete 501 ha- topraklar evelce hanrlatrlmış ve bue-iin- cektir. İkinci partinin alınması hazır- Iarımıza şimdiden tavsiye ederiz. dar koruvar.21·1arına and irt·ıer. eııl 
nede 19 6 sı romanyalr ve 66 hanede lerde de tevziine ve mallarına temliki- lıklanna ve müretteb verlerinin tayin lind"n Bavat kamununa gidiler le y 

-------------~----·--------· 282 si bulı:raristanh olmak üzere toptan ne devam edilmekte bulunmu~tur. ve tesbitine devam edilmektedir. yapılar gezildi. 

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

Ankara Birası Sulu bir gıda ır 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~--~ 
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S<JN 

Boğazlar l{onf erangında 
Haı·h zanıaıııııda ?ıarh gemileriııin ge<_:nıe
si için ınuvakliat hir formül k:al)ul edildi 

Montrö, 14 (A.A.) - Boğazlardan 

harb zamanında harb gemilerinin geçi
şi hususunda bugün öğleden sonra mu
vakkat bir formül kabul edilmiştir. 

Bu formüle göre, Milletler Ceıniye 
tinden bir .. ·azife alan harb gemileriyle 

Ti.irkiyenin iştirak ettiği bir anlaşma

nın ifası zımnında gereken harb gemi· 
leri boğazlardan geçebilecektir. 

Muhtelif delegasyonlar hükümetle
rinden bu babta talimat istemişlerdir. 
Bu talimatın bugece gelmesi bekleniyor. 

Unıunıi toıJltın tı bııgüne kaldı 
Mantrö, 14 (A.A.) - Konferans mah 

!illerinde çok nikl:,in bir hava içinde hu 
sus! konuşmalara devam olunmaktadır. 

Konferansın bugün aktedilecek u 
mumi toplantısı, yarına bırakılmıstır. 

l'nıi mulwuelı• mı~ıl olnwlıdır? 
Londra, 14 (A.A.) - Royter bildi· 

riyor: 

Taymis gazetesi. uzun bir bas yazı· 
sında. Boğazlar konferansına çağırrl

mayan devletlerin burada hazırlanacak 
mukavelename hükümleri ile kendile
rini Lağh görmekten imtina etmelerini 
haklı gö terccck hiç bir şeyi ihtiva et· 

miyen yeni bir Boğazlar mukavelena
mesinin lüzumunu izah ettikten sonra 
ezcümle diyor ki: 

''Sovyet fransız ve rumen delegas-

Pari .. te yeni,ff•ıı 
Paris, 14 (A.A.) - Bu akşam saat 

19 rlan sonra yeniden bir takım hadise· 
ler olmuştur. 

Otomobillerle Parisin civarına dö· 
n!'n halk cephesi nümayişçileri ile meç 

yonlarının teklif ettikleri şartlar altın· 

da muharip bir filonun boğazlardan ge· 

çişi, Türkiyeyi herhangi bir devlet ve 

yahut devletler grupu aleyhine bir fark 

gözetmege mecbur etmek neticesini \'C· 

rebilecektir. Mantık ve aklı selim, in· 
giliz görüşünün lehindedir. İngiliz gö
rüşüne göre bütün milletlere karşı tat· 
bik edilecek yeni bir boğazlar mukave
Jenamesi, ancak Milletler cemiyeti pak· 
tına bağlı bulunduğu ve mukavelena
meyi imza etmiş \'eya etmemiş bütün 
milletlere karşı aynı muameleyi gözet

tiği takdirde, devamlı lıir kıymete ma
lik olabilecektir. Eğer yeni mukavele
name, ittifaklar sistemi içinde dönecek 
oluı sa, bu kıymeti kazanamıyacağı aşi
kardır ... 

lıacliseler oldu 
hul askerin mezarından dönen muhale
fet partileri mensubları karşılaşmışlar· 

dır. Fakat polis hadisenin büyümesine 
engel olmak üzere işe karışarak nüma. 
yişçileri civar sokaklara dağıtmıştır. 

İngiltere zecri tedbirleri bu gece yarısı kaldırıyor 
Londra, 14 ( A.A.) -- halyaya kar

şı konulmuş olan İngiliz zecri tedbirle· 

ri çarşamba gece yarısından itibaren kal· 
drrılacaktır. A) ni zamanda bir teravU,: 

ihtimaline kartı İngiltere ile Akdeniz
deki devletler arasında taati olunan kar

tılıkh yardım teminatı da munkazi ola
caktır. 

Filistin hadi~elerinin bilançosu 
ino·'1i·1lertl~11 ve vahudilerden 46 

ki~i ii'1lii, 300 kişi yaralandı 
İn6iliz!erle arab~ar arasında yeni bir çarpışma 

l<uJüs, 14 (A.A.) - Filistin hadi • ı 
s 1 rinin \nşlaıu~ cı nlRn 19 nisaı· tcıri
hinıleıılıeu beyi in.;il:ı as!ccrı ve H i 

A rablar frıne topluyorlar 
Kudüs, 14 (A.A.) - Bir yardım ser

mayesi toplamak üzere Mısır'a giden 

•. 
t 

Kargaşal•k1:ıra "'"vr/arı vernı,.mck i~·in l'ilistinrle itıt:ili7. kara ve hava 
km·velleri i~ bıı liği yapıyorlar 

yahudi olm:ık i.ı.:eı e kırk altı ki-;i ölmiio 
\'e Uç yüz kad.ır ki§İ yaralanmıştır. 

Arablıırcl.ın ne kac.!ar kişinin ölmi.ıs 
ve yaralanmış olılugu s;ııih surette Lclli 
değildir. Bunun d ı sebebi arap çeteleri
nin kendı ölüterıni beraberlerinde gö • 
tıirmrk iti~ ında olmalarıdır. Arap
lann yüz yirmi kişı ka ar telefatı ,Jdu
ğu sanılmaktadır. Bu h idis ler sırasın
da yahudilerden emlak sahibi olanların 
uğramış olduğu hasar. yüz: bin •İngiliz 
lirası mıkrlanndadır. Aı aplann ve hü -
kümetin uğramıs olduklan hasar mik • 
<ları bilinememektedir. 

İngiliz askerleri yüz elli kadar kasa
lıada araştırmalar yapmışlardır. Miısa
~erc edilen !!ilahların mikdarı. nisbeten 
~ '~·tsizdir. 

ar • elrgasyonu dönmüştür. Arab ga
Zl leleri, dclegdsyonun müslümanlaı a
ı :ı• ırıda tı• 1,,cıoanda yapmış olduğunu 

}'<1l'nıtıl ı::ı ıl'. Göz< tcler, kom1ıı arab 

memleketlernide ve Avnıpadaki müslü

man kolonileri arasında toplanan para 
yekfınunun S.500 İngiliz lirasını buldu
ğunu tasrih etmektedirler. 

Vili~ıiıu• gi;ru/Nilf•ıı 

İngiliz im l't'f•lleri 
Londra, 14 (A.A.) - Royterin La 

Valet'den bildirdiğine göre, yeniden 3 

ingiilz taburu bu sabah Filistine doğru 

hareket etmektedir. Bu suretle, normal 
vaziyette iki ingiliz taburu bulunan, Fi
listinde ki iıtgiliz kuvvetlerinin mecmuu 

ULUS 

Bisil{letçilerimiz 
Romanyadaki koşularda 

iyi netice aldılar 
• 

Bisikletçilerimiz Ankaradaki kampta 

Bükreş. 14 (A.A.) - Romanya ajan

sı bildiriyor: Türk olimpiyad bisıklct 
ckipi ile Romanyanın B. takımı - A. 
takımı Pariste bulunmaktadır. Pazar 
günü 123 buçuk kilometrelik Bükreş -
Guirgui yolu üzerinde karşılaşmışlar_ 
dır. Kazım, Kirkor, Sudo ve Tallittan 
mürekkeb olan türk takımı yarışı ka· 
zanmıştır. Fert itibariyle alman netice. 
ler şunlardır: 

Birinci: Daime Braila 3 saat, 44 da
kika, 50 saniye. 

İkinci Kazım ayni müddet zarfında 

• ve bir bisiklet boyu farkla. 

Üçşncü: Sudo beş yüz metre farkla. 

Dördüncü: Tonco. 

Beşinci: Kirkor. 

Türk takımı iyi bir intiba bırakmıştır. 

Almanya sömürgelerini 
geri alabilecelani ? 

Pretonia, (Cenubi Afrika) - Lon

dradan dönen müdafaa bakanı Royter 

ajansına JU beyanatta bulunmuıtur: 

"- Nüfuzlu ingiliz mahfilleri, Al· 

manyaya sömürge olarak Afrikada müna
sip toprak tavizleri verilmedikçe, bu 
memleketle sulhçu bir anlapnanın d .. 
imi temelleri atılamıyacağına kanaat 
getirmiılerdir • ., 

Bakan, beyaz medeniyetin Afrika

da korunması için, Almanyanın teşriki 
mesaisi elzem olduğu fikrinin kuvvetli 
bir yardım bulmakta olduğunu itive et· 
miştir. 

B. Eden iyileşti 
Londra, 14 (A. 

A.) - Sihati çok 
iyileten B. Eden 

çarf3mba g Ü n Ü 

Londraya döne

cek ve hemen dıt 

i9kri b a k a n • 
lığının batına 

geçecektir. 

i talyanların Libyadaki 
askerleri 

Roma, 14 (A.A.) - Yarı resmi mah
filler İngiliz anavatan filosunun Akde
nizden çekilmesinin mantıki neticesi 
olarak Lıbyadaki İtalyan askerleri de 
geri çekileceğini teslim etmektedirler. 

Cerıul>i ltcıl)·cula numevrcıl<ır 
Roma, 14 (A.A.) - 20 ili 30 ağıstos· 

da İtalyanın cenubunda Napoli ve Bari 

kolordularının iştirakiyle mühim ma

nevralar yapılacaktır. Daha şimdiden 

ihzaı i mahiyette bir takım manevralar 
icrasına başlanılmıştır. 

11 tabura çıkmıştır. 

Filitincle nizamı temin ıçın ayrıca 

motörlü kıtalar, hücum arabaları, yar· 
dımcı kıtalar ve mühim mikdarda tay
yare de bulundurulacaktır. 

}'eni l>ir <:arpışma 

Kudüs, 14 (A.A.) - Royter bildiri
yor: Dejeirin yakınında arablarla in· 
giliz askerleri araamda sarpı§malar ol
muf, bir İngiliz neferi hafif vualanmı' 
•e 7 arab ölmüştür. 

-' .. - ~ l." 
__ ... 4 

HABERL 
ispanyava 

Kıralcıların 

sı11asal ciııayet 

lideri öldüriildii 

Cinayetin vahim net iccler vermcsindPıı 
~el{iniliyor, lıüküınet şidd{~tli tedhir alacal\ 

Madrid, 14 (A.A.) - Kıral taraf

tarlarının lideri B. Kalvo Sotello, dün 

sivil muhafızlar tarafından öldürül

miiştür. Bu cinayet, halk arasında bü· 

yük bir heyecan uyandırmı~tır. 

Bu cinayet hakkında resmi kaynak

tan hiç bir haber alınamamıştır. Fakat 

sivil muhafızların evelki gece öldürül

müş olan sivil muhafız yüzbaşı Kastil· 

lonun öcünü almak için bu işi yapmış 

oldukları sanılmaktadır. 

Bir kamyona binmiş olan 20 kadar 

sivil muhafız, B. Soltellonun evine git· 

mişler ve kendilerini takib etmesini 

emretmişlerdir. B. Sotellonun kamyon 

içinde öldürülmüş olduğu zannolun
maktadır. 

Kortezler reisi M. Martinez Barrio, 

bu haberi öğrenir öğrenmez duyduğu 

derin elemi izhar etmi' ve bu cinayetin 

çok vahim neticeler verebileceğini söy

lemiştir. Mumaileyh, demiştir ki: 

''- Bu cinayet gösteriyor ki hilkil· 

met makinesi bozulmuştur . ., 

"- Bu cinayet gösteriyor ki, hilkü

kı bir sansüre tabi tutulduğu gibi mak

tulün fotofrafilerinin ve tercümei hali

nin nCfri de menedilmiştir. 

8. Soıello kaıillerile 
epey boiufmUf 

Madrid, 14 (A.A.) - Mebuslardan 

nasyonalist partisi reisi Dr. Albinana, 

Havaı ajansı mubabrine beyanatta bu

lunarak maktul Kalvo Sotellonun cese· 

dini gömıüı oldufunu söylemi9 Ye ü

zerindeki birçok berelerin kendisinin 

Y wıanistan dört 
destroyeri ısmarlamaktan 

vaz geçti 
Atina, 14 (A. A.) - A ... dolu ajan. 

sının husust muhabirinden: 

Yunanistanrn dört muhrip ısmarla. 

mak için bir ingiliz ıirketi ile yaptığı 

mukavele, tirketin anlatma dııında tek

lifler yapmasmdan dolayı feaholun. 
muıtur. 

Hükümet İngiliz inıaat şirketlerini 
yeniden münakasaya çağırmıştır. 

Bir tek:ıib 
Atina, H (A. A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Elefteros Antropos gazetesi batbakan 

sivil muhafızlarla müthiş bir boğuşma 

yapmış olduğuna delalet etmekte bu

lunduğunu ilave etmiştir. Ölüm. ense· 

den giren ve sol gözden çıkan bir 1 ur· 

şunun tesirile vuku bulmus.tur. 

lld kişi liulıa iilıliiriilnH'I, 
i.stcrıiyonlu 

Madrid, 14 (A. A.) - Dün akşam 

parlamento koridorlarında soylendi İ

ne göre, B. Sotello'yu öldtirmüş olan 

sivil muhafızlar, önce B. Girl Robles'in 

ve sonra da eski kıralcı mebuslardan B. 

Gaikoeçkea'nın evlerine girmişlerdir. 

Ancak her ikisi evlerinde bulunmadık

larından muliakkak bir ölümden ve feci 

bir akıbete uğramaktan kurtulmu~lar. 
dır. 

lliikiinwt §İdd,•ıli tl'llbirlrr 
alactık 

Madrid, 14 (A. A.) - Kabine, B. KaL 

tilo ile B. Kalvo Sotello'nun öldürüL 

meleri yüzünden çrkmıı olan vaziyet 

bakında konuımalarda bulunmak üzere 
bu sabah bir toplantı yapmrıtır. 

Hükümet, gazetelere vermiş olduğu 

bir tebliğde şiddetli tedbirler alacafını 

ve 'imdiye kadar bir çok kitilerin tev• 

kif edilmiş olduğunu bildirmiıtir. 

Komii.nisıler sai partilerin 
kapanma11nı istiyorlar 

Madrid, 14 (A. A.) - Komünist par, 

lemanter arupu, .bütün sai cenah parti. 
terinin dalıtılmasınr ve bütiin &ağ ga. 
zetelerin kapatılmasını istemiye karar 
vermiıtir. 

Adisababa - Cibuti 
arasında w:nünaka la t 

durdu 
Roma, 14 (A.A.) - A<lisababıtdan 

gelen haberlere göre General Geloso
nun kıtaları dün sabah Megayı lrgalo
ya bağlıyan Yavello şehrini işgal et
mişlerdir. 

Başka bir takım haberlere göre ha· 
bet çetelerinin taarruzundan beri Adi
aababa • Cibuti demiryolu münakalatı 

durmuştur. Bu haberlerde İtalyan mü
hendislerinin habe*1crin uc.urmu ol· 
dukları köprüyü yeniden vapmağa ç• 
lıtmakta oldukları ilave edilmektedir. 

Metaksaa'ın İtalyaya bir seyahat yapa. 
cağını yazmıştır. Başbakan bu haberi 
kat'i olarak tekzib etmiştir. 

================:;..;:=========-;;:.::==================:=;;=-===a 
• 

11 gündenberi Amerikada hüküm süren srcak dalgası yüzünden ölenleriı 

sayısı 1580 i bulmuştur. Rekolte ve çiftlik hasarlarrnın yekunu 300 milyon do. 

Ja:dan fazlad;r. Nevyorktaki adli doktor Jar üç günde 150 otopsi yapmışlardır. 
Bu kadar kuvvetli bir sıcak dalgası şimdiye kadar görülmemiştir. Resmim/J 
Nevvorlcun büvük caddelerinden birini gösteriyor. 
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Italya ve boğazlar 
''Bir ita/yan diplomatı tarafrndan" 

kaydiyle Roma'dan Noyes Viner Say
tung gazetesine yazrlzyor: 

iki kıta arasında Türkiyenin inkisafları 
Italyaya karşı tatbik edilen zecri 

tedbirler Milletler Cemiydinin asamb
lesi tarafından kaldırıldı ve bu kararın 
metninde, İtalyanın müşterek mc&aiye 
geri dönmesini giiçle~tirecek herhan11i 
bir sertlikten çekinildi. Halbuki, zecri 
tedbir politikasının tatbikini güven al· 
tına almak için, İngilterenin Fransa ve 
Akdenizde kıyıları olan devletlerle 
yapmı~ olduğu askeri anlaşmalar, Mil· 
letler Cemiyetinin bu barıştırıcı jesti· 
ne bir aykırılık teşkil etmektedir. 

ettiği "Rusyanm sıcak denizlere saldı· 
rışı" karşısında İngilterenin ali· 
kası ne demek oluyorsa, bugünlcü gün· 
de Sovyetler Birliğinin donanmasiyle 
Akdenizde istediği gibi hareket ettik· 
ten sonra, hücuma maruz kalınca bet 
an Karadenize çekilebilmek arzularını 
bilyük bir dikkatle takib eden ftatya 
da, aynı alakayı taşımaktadır. 

9 Temmuz tarihli Taymis gazetesin
dea: 

Gerek ekonomik münasebetler, ge
rek müdafaa sahasında türk politkasr, 
demiryolu yapmak ve nufusu artırmak 
esaslarına istinad ediyor. Demiryollar 
inkişafı bakımından memleket, cidden 
muazzam bir muvaffakıyet göstermiş

tir. 
1940 senesinde, Lozan muahedesi sı

rasında cumuriyet hududları içinde bu
lunan demiryollarınm iki misline çıka
rılacağı tahmin edilmektedir. Türkiye, 
şimdiye kadar yabancıların elinde bu
lunan bütün demiryollarım, Suriye hu· 
dudu boyundan geçen Yenice • Nusay· 
bin hattr müstesna olmak üzere, satın 

almış veya almak üzere bulunmuştur. 
Bütün bu satın almalar, yeni hatla

rın inşası masraflariyle birlikte, içinde 
yoksulluk bulunan, müşkülat başg:öste
ren bir memlekette hiç bir yabancıdan 
borç almadan, mali müzaharct isteme
den Türkiveye 200 milyon türk lirasına 
malolmuştur. 

Ankara'dan Kayseri ve Ulukışla'ya 
temdid deilmiş olan bir hat, orada eski 
Afyonkarahisar - Konya hattı ile bir
leşmekte bu suretle bu iç Anadolu hat
tı, Türkiyenin Akdeniz kıyılan ile bun· 
ların sor.unda bulunan Tarsus geçidi· 
nin müdafaası bakımından bu yol bir 
stratejik ehemiyet kazanmaktadır. 

Eski Bağdad hattı üzerinde Fevzi
pata'dan Malatya, Elaziz, Ergani'ye gi
den ve Diyarbckir'e kadar uzayan bir 
hat, Suriye hududu üzerinde ikinci bir 
demiryolu vücuda getirmekte, bu su
retle şarktan garba ve garbtan şarka 

asker ve maJzeme naklini kolaylaştırdı
ğı gibi, bütün bu münakale işlerini ba
eit bir hale koymaktadır. 

Buradan şarka doğru, Kayseriden 
Sıvas'a kadar hat (140 mil) esasen uza
tılmış, ve bu sene sonunda bu hattın 
Erzincan yolu ile Erzuruma kadar tem
didi (250 mil) kararlaşmıştır. 

Burada evelce ruslar tarafından ya· 
pılmış olan Sarıkamış hattı vasrtasiyle 
bu yolun Kars'a ve Trans - Kafkas de
miryollarına bağlanması ve Haydarpa
şa'dan kalkan bir trenin Tiflis'e gide
bilmesi mümkün olacaktır. 

Bundan başka ufak, fakat ehemiyet
li hatların yaprlma'sı da düşünülmüş

tür. Mesela Malatya - Divrik hattı (90 
mil) bunlardan birisidir ki bu suretle 
Diyarbekir Sıvas'a bağlanacak, 've An· 
kara ile cenub • şark vilayetleri arasın· 
da ikinci bir muvasala yolu vücuda ge
tirilmiş olacaktır. 

Tamaıniyle yapılmış olan Sıvas • 
Samsun - Çarşamba hattr (240 mil) Ka
radenizle merkezi ve garbi Anadolu vi
layetleri arasında doğrudan doğruya 

demiryolu muvasalasını sağlamaktadır. 
Ankara • Filyos yolu (245 mil), E

reğli ve Zonguldağa da uzatılması - ki 
bugün inşa halindedir - tamamlandık

tan sonra Karadeniz'in değerli kömür 
sahasını bütün Anadolu demiryolu şe
bekesine bağhyacaktrr. 

Afyonkarahisar'dan A ntalyaya ya
pılacak olan h~t (162 mil) Anadolu ve 

N~ 8 

İzmir • Eğirdir hatlarını Anadolunun 
cenub sahilJerine bağlıyacağı gibi, esa
sen tamamlanmış olan Kütahya • Balı
kesir hattınm (160 mil) Çanakkale'ye 
doğru inşa halinde olan temdidi bitin· 
ce Çanakklle boğazının Asya sahilleri 
bütün Anadolu şebekesine bağlanacak
tır. 

Sıhat metcelc.'fi 

Demiryolu, ekonomi, ve müdafaa me
selelerine her şeyden üstün bir ehemi
yet veren bugünkü modern Türkiyenin 
şefleri, nufus siyasetine de büyük bir 
önem payı ayırmııı.lardır. Yapılacak bil· 
tün siyasetler, halkın artmasına ve ço· 
ğalmasına bağlı görülmektedir. Anado
lu, asırlarca imparatorluk harblarm;ı a· 
cemi efrad vermiş ve biribiri ardınca 

gelen hükümetlerin ihmal ettiği halk, 
kolera, veba,· dizanteri. malarya. çiçek. 
verem ve zührevi hastalıklar yüzünrfen 
fena halde kırılmıştır. Bu vüzden Ana· 
dolu halkı, ölmek üzere olan bir halk 
şeklinde telakki edilmiştir. 

1927 yılında yapılan nufus savıı•·m
da Türkixenin nufusu 11.777.810 nun 
ana dili türkçe olmak üzere 13,560,000 
bulunmuştur. Şark vilayetlerinde !Jul-!
nan bir takım halk ile göcebeler bu 
mikdara girmedikleri için Türkiye nu· 
fusunun bu rakamdan bir hayli fazla 

olduğu yabancılar tarafından tahmin e
dilmetkedir. 

Zührevi hastalıkların Anadolucla bü
yük tahribat yaptığı hakkında bir riva-

yet varsa da bu, mübaleğalı bir e~sant'
dir. Kastamonu vilayetinde uzun za • 
man bu hastalık üzerinde tecriibeler 

yapmıt olan bir doktor, bu hastalığın 
tahribatının azaldığını, fakat en fazla 
ölümün iyi gıda alamamamk, verem ve 
çocuk vefatları yüzünden (bazı bölge· 
lerde birinci senede yüzde 70) olduğu

nu söyledi. 

Bu zatın söylediklerini Sıhat Ba
kanlığının ne~retmiş olduğu resmi ista
tistikler de teyid etmektedir. 1926 - 28 
yıllarında muayene edilmiş olan 704,000 
kişiden ancak 25,861 kisive mecburi 
firengi tedavisi tatbik edildiği bu ista· 
tistiklerde ynzılrdır. 

Nııf ııs me1tdı• i 

İmparatorluk zamanında umumi sı
hat işi bir takım hususi hayır müessrse· 
leriyle bir takım yabancı heyetlere bı
rakılmıştı. Eğer buaünkü hükümet, A· 
dana ovasındaki yıllanmış malarya ve 
cenubu şarki vilayetlerini tehdid eden 
suçiçeğini kökünden kazıdığı gibi ce
halet ve yoksulluktan ileri gelen fena 
tegaddi ve çocuk ölümü afetlerini de 
ortadan kaldıracak olursa Anadolu hal
kının iki misli artacağına hayret et· 
mek için bir ecnebi müşahide hiç bir 
sebeb kalmaz. 

Bugün Türkiyenin karşıkarşıya bu
lunduğu bu meselenin ciddiyeti, bir ~
kım nufus kesafetlerinin mukayesesiy· 
le pekala meydana çıkar. Bu krsafetler 
şu şekildedir: Türkiyede 17,9., Arna
vutlukta 18, Bulgaristanda 43, Yugos-

..;a 

lavyada 50, Yunanistanda 53, Romanya. 
da 68, İtalyada 130. 

Cumuriyet toprakları dışarısında 

bulunan bir takım türk göçmenlerini 
vatana göç ettirmek. harbtan beri An
kara bUkümetinin göe önünde bulun
durduğu meselelerden birisi olmuştur. 

Bu siyaset yeni bir 9ey değildir; 

Osmanlı lınparatorluğu zamanında da 
bir milyondan fazla kafkasyalı Kafkas
ya'dan, binlerce tatar Krımdan gclmi' 
ve Anadoluda yerleştirilmişti. 

Harbtan beri göç sürekli olmuş, fa
kat ölçüsünü geni§.letmemiştir. Dağis
tan ve Azerbaycan'dan gelen bir takım 
mülteciler Anadolunun nufusu az ta
raflarma yerleşmişlerdir ki bir krsmr 
Konya civarına diismüşlerdir. Daha e· 
hemiyetli göcmenler. Yunanistandan, 
Makedonya'cfan gelenlerdir. Adana ve 
Tarsus havalisine bir mikdar Giridli ve 
Kıbrıslılar da S?elmislerdir ki bunlar 
rumca konucomaktadırlar. 

Bu sene Romanya hükümeti ile ya
pılan 2nlaşma üzerine Romanyatlan 
15,000 türkçe konuşur göç.menin Türki
yeye gelmesi kararlaşmıstır; bunlar da 
Kilikya havalisin~ yerleştirilcceklerclir. 
Bundan başka sark vilayetlerinden bir 
takım kürdler de Balkan muhacirleri· 
nin ekonomik hayat yoluna koydukları 
ve Edirne'nin canlanmasına muvaffa. 
kryetle calı .. trkhırı Trakya'ya nakledil

mişlerdir. 

Bu suretle endüstri mekanizma
sivle kuvvetlenmiş ileri bir türk devle
ti Akdeniz'in şark sahillerinde istikrar 
kunnrnaktadır. 

Rusya ile Alcdeniz <ı~vlet1eri arasın· 
ela. Orta Avrupa ile Hind Okvanos'u 
yolu üzerinrlt> bn!tınan Türlciye'nin, 
diinva tarihinde çıkacalt herhangi bir 
bnhrııncla eh .. mivetli bir rol oynaması 
mukadderdir. 

Bir taraftı>n ırkdaşları Orta Asyaya 
ka'3ar uzanan. diğer taraftan da kendi
leri balkanl:ırrla ve Akdeniz kıyıların· 
da topraklara rahih bulun:ın türkler, 
Balkan devletleri ile bir taraftan Hin
dulmc: n::ı~lar•na. ö•e taraftan Sandeni
zine k"ld:ır vnan ldkii · icıbm ,1 .. vtetle· 
ri anısında poı; .. ;1.;; ve kültürel bir hağ 

teşkil etmek• .. rlirler. 

f)ost irıti!ır•ln 

Eski Osmanlı Jmnar:ıtorl11!71m1ın 

<liin\'a politikası föoerinde miisevvecı bir 
tesiri v..rdt. Tii~tdye c11m11riyeti, kud
retli bir muvnl'ne unsurııdur. Türki
venin Sovvet Rusya ile dostlueu her 
iki memlekete de ııvtrun gelm .. kterlir. 
Bunun devam ede-:e!7ine. dem;rvollar 
proırramında bilvasrta işflrct edilmiı~tir. 

Türkiye'nin siyasi muharrirleri, son 
Akdeniz havzasında hakimiyet mesele
si bahse mevzu olurken bir hayli telaş
landılar. Cumuriyet gazetesi başmuhar
riri, habeş buhranı münasebetiyle yaz
mış olduğu bir seri makalelerde bunu 
tebarüz ettirmiştir. 

Kollektif sistemin iflası karşısında 
bu muharrir, eğer statükonun korun· 
ması için ingiliz politikası tesirli bir 

Her ne kadar bu genel kurmay an
laşmaları, Milletler Cemiyeti tarafın

dan yaptırılmamış ve muhtelif devlet· 
lerin kendi aralarında aldıkları tedbir
leri ifade etmekte bulunmuş ise de, 
bunlara yalnız zecri tedbir politikası 

bir mana ve mahiyet vermekte idi. Bu 
itibarla, haklı olarak, Akdeniz andlaş
masının esas bakımdan zecrf tedbirler
le birlikte sona ermesi beklenebilirdi. 
Fakat öyle görülüyor ki, zecri tedbir· 
ler a'lıldıktan sonra da, bundan böyle 
güdülecek olan Akdeniz politikasında, 
devletlerin almıc; oldukları bu tedbir
lerin esas diye kullanılması istenmek

tedir. 

Bundan dolayıdır ki, bu tedbirlerde, 
Akdeniz havzasında antiitalyan politi
kanm devamını sezen İtalya hükümeti, 
İtalya için me7.ellet ifade eden hiiküm· 
leıi ihtiva ettiği müddetçe Akdeniz 
meselelerinin hallinden uzak kalacak
tır. İngiltere ile Fransa Milletler Ce
miyetinin ana devletleri olduklarmdan 
bugünkü günde Akdenizde hüküm sü
ren itimad buhranı, tekmil Avrupa va
ziyeti üzerinde de kötü bir tesir yapa
caktır. 

Montrö konferansına iştirak etme
mek kararını vermek, İtalya için de ko
lay olmamı~tır; çünkü, bugünkü gün
de Akdenizdeki menfaatleri, İtalya ka
dar büyük ölçüyü bulan bir ikinci dev

let yoktur. 

İtalya yarım adası, Akdeniz'in orta· 
sında olan bir adadrr ki, onun mukad· 
deratı Okyanos'un bu kısmı ile çok sı

kı bir surette b:tğlıdır. 
Akdeniz, İtalya için, İngilizler icin 

olduou gibi y;-Jmz ehemiyetli bir geçid 
değil, memleket ve milletin içine işle
mi!'. bir hayat unsurudur. 

İnailterenin yüz yıldan fazla s" <'n 
bovazlar mikadl'.'lesi, Ca ,.,ı.• ;ıı'e'n' l 

Akdeniz vaziyetinde strateii'-: r"ıemi

yetini o k?nar av<lın !attı ki. bıı hıısus
ta fa'71a sövleme~e lii7:urıı bi1e yoktur. 

Kuropatk1n'in Carlık Rmıvasmm 

Gelibolu hakkındaki emellerini ifade 

istikamet almıyacak olursa Türkiyenin 
Almanya ile daha sıkı münasebetlere 
girişmek zorunda kalacağını yazmıştır. 

Yugoslavyada da bu yolda kuvvet
li bir temayül kendini göstermektedir. 
Eğer bu iki memleket, Almanyadan ya
na temayül gösterecek olursa o uman 
yakın şark muvazenesi altüst olacaktır. 

Netice olarak şarki Akdeniz'de Tür
kiyenin toprak bütünlüğünü de koru· 
yacak şekilde bir İngiliz liderliği tesis 
edilemiyecek olursa bu liderliğin, ya· 
hut bu inisiyatifin 1talyaya, Almanya
ya ve yahut Sovyet Rusyaya geçeceği 

mülahaza olunmaktadır. 

İtalyan olan on iki ada ve Rodos'un 
yakınlığı ve bu adaların doğu Afrikası 
yolunu korumak bakımından çok de• 
ğerli durumları, boğazlar meselesinin 
İtalya için olan ehemiyetini yükselt· 
mektedir. 

Sırf ekonomik mahiyeti olan boğaı· 
lar seyrisefaininin bile İtalya için ehe· 

miyeti pek çok büyüktür. 
İtalya, iki buçuk milyon to .• ilato ile. 

boğazlardan geçen devletlerin en ba· 
fiUnda bulunmaktadrr. Ondan sonra epi· 
ce farkla ve bir milyon tonilato ile ln· 
giltere ikinci, ondan sonra da Yunanis· 

tan üçüncü gelmektedir. 
İtalyanın boğazlardaki bu menfaat· 

leri dolayrsiyle, inl!iliz ,. ..... ,.telerinin 

sandıklan gibi, İtalyanın. boğazlar 
konferansmın diktat'ını imzalıyarak 
tasvib edeceği düşünülemez. 

ltalva daha konferansın başlangıcın· 

da icab eden ihtiraz kayıdlRnm bildir· 
miştir. Bu itibarla, Montrö'nün verece· 
ği neticevi. o, Akdenizde takınacağı 
tavrun hüviik bir kısmr ilgili olacak o• 
lan dikkatli bir tetkikten geçirecektir. 

Kısa Dış Haberler 
* Moskova - Tas ajansının bildir • 

diğine göre, 4 milyar rublelik dahilf it• 
tikraı için 10 gün içinde vaki olan q .. 
tirak milracaatleri 4 milyar 227 milyo• 
nu geçmiştir. 

* Va.rıova - Yukarı Sitezyadaki al 
man ekalliyeti UWDnda, Polonya Silel' 
yasının Almanyaya dönmesini istihdaf 
eden bir nazi hareketine i!tirak &uçu)'· 
la bir çok kişi tevkif olunmuıtur. Ya 
kında bunların muhakemesine Kato • 
viç'de başlanacaktır. * Paris - Dün parlamento koridor• 
larında parlamentonun 1 ağustosta t•• 
til yapabileceği ,ancak toplantı devr: 
sinin kaparunıyacağı söylenmekte id•· 
B. Blum, toplantı devresinin kapandı• 
ğına dair bir kararname okumıyacak ~e 
her iki meclis toplantılarını müddetsıı 
olarak sonraya bırakacaktrr. 

:!: Cenevre - Entellektüel iş birliği 
beynelmilel komisyonu toplanmıştır• 
Celse, sinematoğrıı.f, radyofoni. ve hu• 
susi tedris hakkı meselelerine tahsis e· 

üilmişti. * Şadandum - Bir turizm tayyare• 
si tayyare alanına düş_ınüş ve içinde 

bulunan üç kişi yanmıştır. 

il. ı>eJ.·er•in ···········: ı··········· 

1
, lnkılah Dersleri 1 

Ankara ve lıtanbuJ Oniversİ• : 
: telerinde R. Peker'in verdiği inkı· 1 

lab der•leriııde tutulan talebe 
notlan, gözden ıeçirildikten son· 
ra. ULUS Ba•ımevince kitap ha· 
linde baadmıftır. 124 sayfa tutao I 
eser, yalnız basma masrafı kar• ! 
9ılıtı olarak her yerde ON KURlJ· ı 

ı ŞA .. blmaktadlr. • ••• ..................................................... 

CE~.~EL~ K!.!,~BI 
Rudyard KlPLtNG Nurettin Al~'AM 

dikleri için sana kin besliyorlar. Çünkü sen 
akıllısın, çünkü sen onların tabanlarından 
dikenleri çıkardın ve çünkü sen bir insansın. 

Gür kaşlarını çatan Movgli: 
- Bunları bilmiyordum, dedi. 
- Cengel yasası nedir? Önce vurmak, 

Oradaki hayvanlar, ateşten ölürcesine 
korkarlar ve onu tasvir etmek için yüzlerce 
çareye başvururlar. 

- Kırmızı çiçel:C mi? dedi Movgli, bu on
ların kulübelerinin dışında şafak sökerken 
yetişir. Gidip alacağım. 

kendine söylendi, hey Şir Han, senin on >:~1 
önceki kurbağa avlayışlanndan daha kO-
tü av olmamıştır 1 ·r 

Movgli, büyük bir hızla ve kalbinde b~ 
sıcaklık duyarak, ormanın içinde koşup gJ' 
diyordu. Akşam sisleri yükselmek üz~r~ 
iken ine vardı. Derin bir nefes aldı ve aşagı 
daki vadiye şöyle bir baktı. Yavrular dı~ar; 
da idiler, fakat ana kurt inin içinde id1 "s 
kendi küçük kurbağasının böyle derin nef~
almasından anladı ki içinde bir üzüntü "~ 
dır. 

Siyah pars, şefkatli bir sesle: 
- Sen bir insan yavrususun, dedi, ben, 

nasıl, bir gün Cengel'e döndümse, sen de, e
ğer meclis seni öldürmezse, tekrar insanların, 
senin kardeşlerin olan insanların arasına 
dönmelisin. 

- Fakat neden? Niçin beni öldürmek is
tiyeceklenniş? dedi Movgli. 

- Bana bak, dedi Baghira ve Movgli göz
lerini pars'ın iki gözünün arasına dikti. Pars, 
gözlerini yanın dakika kadar öte yana çevir
di ve otların üzerine basan pençesinin yerini 
değiştirerek dedi ki: 

- İşte bunun için. İnsanlar arasında 
doğduğum ve seni küçük kardeşim gibi sev
diğim halc=te ben bile senin gözlerine baka
m1vornm. Ötekiler, seninle gözgöze geleme-

sonra konuşmak. Kayıtsızlığından senin bir 
insan olduğunu anlıyorlar. Fakat akıllı ol. 
Hep içimde bu; Akela ilk avını öldüremedi
ği gün bütün sürü onun ve senin aleyhinize 
dönecekler. 

O zaman kayalıkta bir sürü meclisi top
lanacak ve o zaman, o zaman .. ne olacağım 
ben bilirim. 

Bunları söyliyen Baghira yerinden fırla· 
dı: 

- Hemen şimdi, vadideki insan kulübe
lerine git, orada yetiştirilen kırmızı çiçek
lerden birkaç tane al. Böylelikle vakti gelin
ce benden de, Balu'dan da, sürüde seni se· 
venlerden de daha kuvvetli bir dost bulur
sun onların arasında. Kırmızı çiçeği al. 

Kırmızı çiçekle Baghira ateş demek isti
yordu. Cengel'de hiç bir hayvan, ateş sözü
nü ağzına almaz .... ~ 

Baghira öğünerek: 
- lşte insan çocuğu böyle konuşur, dedi, 

onun küçük çömlekler içinde yetiştiğini ha
tırla ve kendine lazım olacak zamana kadar 
yanında sakla. 

- Pekaia, dedi Movgli, ben giderim. Fa
kat Baghiracığım, - kollarım güzel boynuna 
dolayarak gözlerini pars'ın gözlerine dikti • 
bütün bu işleri Şir Han'ın çevirdiğine emin 
misin? 

- Kırmış olduğum kilit üzerine yemın 
ederim ki eminim, küçük kardeşim. 

- O halde beni satın alan boğanın başı· 
na söz veriyorum, Şir Han'dan bunun heda
bmı soracağrm. Ve çok geçmeden bu hikaye 
tamam olacaktır. dedi Movgli ve uzaklaşıp 
gitti. 
~..,,,,. Hala yerinde uzanmış yatan Baghira: 

Bir adam, tam bir adam, diye kendi 

- Nen var oğlum? dedi. .... .. ıcr 
- Şir Han, yarasaca bir takım soz c 

söylemiş de .. diye seslendi Movgli, bu.gece: 
ekilmiş tarlalar arasında avlanma.ğa gıdec 
ğim ben. . di-

V e dikenlikler arasından aşağıda 1~1 va. 
· d'b' d k - d - "·rttı. nın ta ı ın e a an rrmaga ogru segı sii-

Orada biraz durakladı ve ava çılcn'llc; bir 
riinün gürültülerini duvdu. Yaka1~nmtc; ııırı 
Hind geyiğinin sesi getivor ve bir kar2c~ 
döne döne kacması i~itiliyordu. 1 aıı: 

Genç kurtların kıötü. acı sec;leri ~,,,) 
(Sonn \'ar 
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Almanya -- Avusturya anlaşması etrafın a 

Ankara radyosu 
12.30 Plak yayrmı ve ajans haberleri 
19.30 Karışık müzik 

Macar 
kati 

mahfilleri anlaşmayı harb 
bir dönüm noktası 

sonu tarihinde 
sayıyorlar 

İzmirde yaprlacak para
şüt kulesi 

20.- Tayyareci konuşuyor 
20.20 Hafif müzik (plak) 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Dans musikisi 

1 tanbu) radyo~u 
18.- Dans musikisi (plak) 
19.- Son haberler 

Bazı fransız mahfillerine 
ve elestil<lyetten mahrum 

göre Fran~a 

siyasalarını 

ve İngiltere sım ıkı 
debrİ§lirmeli(lirler 

İzmir, 14 (A.A.) - Türk Hava ku• 
rumu tarafından kiiltür parkta inşa edl 
lecek olan para!iÜt kulesinin planları 

Hava kurumu merkezimlen şehriıniı 
hava şubesine gelmiştir. Planlara göro 
paraşüt kulesi 43 metre yükseldikte o
lacaktır. 

19.15 Türkçe hafif parçalar (plak) 
20.- Sıhi konferans: Dr. İhal\n Rifat 

Romadaki alman askeri heyeti italyanlarla teknik konuşmalarda bulunur. 
ken, B. Hodza da ansızın Viyanaya hareket etti 

tarafından 

20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan
sının gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektir. 

Bando Konserleri 
Büyük Millet Medi"'i hahccsinde 

Muallim İhsan Künçcr'in idaresin
de Riyaseticumur bandosu tarahndan 
verilmekte olan konserin programı: 

1-F. Popi 
2 - lvanoviçi 
3 - Erol 

1. Kısım 
Marş 

Vals 
Dö Pari 

Donav Vellen 
Uvertür Zampa 

2. Kısmı 
4 - Masne Fantezi Manon 
5 - 'Mcndelson Barkarol Romans 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 

Çocuk bakıcı okulu 
Çocuk esirgeme kurumunun Ankara

daki (Çocuk bakıcı okulu) na talebe ya
zılmasına baflanmıştır. Çocuk bakıcı o
kulu yatılıdır ve para.sızdır Öğretimi iki 
yıldır. Dersler hem nazari hem de pra
tiktir. Okulu başanyla bitirerek diplo
ma alanlar basta bakım evlerinde basta 
bakıcı, ayleler yanında çocuk bakıcı ve 
çocuk esirgeme kurumlarına atanırlar. 

Okula yazılma, alınma şartları ıun
Jardrı: 

1 - 18 yaşından aşağı olmamak, 
2 - İlk okuldan diploma almış ol

mak, orta okulu ve liseyi bitirenler ter
cih -edilir. 

3 - Hüsnilhal sahibi ve sağlıklı ol
-nak. 

Okula yazılmak istiycnler (Ankara. 
da Çocuk esirgeme kurumu genel mer
kezi başkanlığına) yazı ile baş vurma
lıdırlar. 

Yazılma için gerekli olan vesikalar: 
Okul diploması, nüfus kağıdı, hüs

nünat kağıdı, sağlık ve aşı raporları. 3 
fotoğraf. 

Okula y•171lma işi temmuz ayı sonu
na kadardır. 

Not: Bu okul yalnız Bnvanlar içindir. 

(Başı 1. inci sayfada) 

lttılyan f(azetelerinin fil•irleri 
Roma, 14 (A.A.) - Tribuna gaze

tesine göre Avusturya - Almanya itti
fakı Avrupanm, Cenevre dışı olarak ye
niden inşasına bir başlangıç mahiyetin
decJir. Ve bu inşa, demokratik ideoloji· 
nin modeli olmıyan rnilletlcrarası hayat 
modeli üzerinden ypılacaktır. İtalyanın 

fitisi bakımından tadilcilik ve bu yeni 

sıyasadan bertaraf edilmiş değildir, 

Çünkü tadil, hayatın bir kanunudur. 

Lavora Faşista gazetesine göre, Al
manya ve İtalya milletleraraeı adaleti 

istemektedirler. Almanya ile İtalyanın 

işbirliğini temin etmek için ikinci dere· 

cedc devletler ile koalisiyon yapmaktan 

vazgeçilmelidir. 

Ciomalc d 1talia gazetesi, böfün -
meı: sulh prensipini kollektif emniyet 
mefhumunu ve bölünmez evrensel harb 
prensiplerini tenkit etmektedir. 

Hab!burglar lıakllımla bir haber 
Paris, 14 (A.A.) - Eko dö Pari ga

zetesi, Londradan öğreniyor: 

Bclgraddan gelen ve alman - A vuı

turya anlaşmasının &izli bir maddesinin 

Habsburgların saltanat makamına ge

tirilmeleri meselesinin üç sene müddet
le geciktirildiğini natik bulunduğuna 

dair olan haber, burada hayret uyan -

dırmaksızın kuf§ılanmıştır. 

Berlindeki çek elçi!Iİ 
Praga gitti 

Bertin, 14 (A.A.) - Çekoslovakya 

el~isi Massmen Praga hareket etmiştri. 

Alman - Avusturya andlaşması dola)'ı

siyle çckoslovak hükümetinin elçiyi ça
ğırdığı sanılmaktadır. 

Bazı alman sıyasal mahfillerinin ih· 

sas ettiklerine göre, biı alman - çekos

lovak iki taraflı ademi tecavüz ve adc -

mi müdahale andlaşmasının temini al -

man diplomasisinin gelecek aylar için

de tatbik etmek istediği sulhçu prog

ram içinde bulunmaktadır. 

Mulıtf•lit bir lwmite kuruluyor 

Viyana, H (A.A.) - Haber veril· 

diğine göre, Avusturya • Almanya it

tifakının emrettiği teknik tedbirler 

muhtelit bir komite tarafından kontrol 

edilecektir. Salahiyetli bir kaynaktan te

yid edildiğine göre, dış sıyasa meselele

ri bu komite çalışmalarının dışında ka

lacaktır. 

il. llodza J'iymwda 

Viyana, 14 (A. 

A.) - B. Hodza, 

buraya gelmiştir. 

Kendisi mütenek

kiren seyahat et

mektedir. B. Hod

za, ne Çckoslo· 

vakya elçiliğine. 

ne de federal baş 

bakanlık dairesi· 

ne gitmiştir. B. Hodza 

Alman askeri lıeyeti .. 
Romada teknik görüşme

ler yapacak 
Paris, 14 ( A.A.) - Över gazetesi Ro

madan öğreniyor: " Bir müddet önce 

Romaya gelmiş olan alman askeri he • 

yeti, bazı tc mik meseleler bakında bir 

anlaşma yapılması için konuşmalarda 

bulunacak ve kurmaylar arasındaki mu

kavelenameler hakkında görüşecektir. 

Yarı resmi bir kaynktan öğrenildi -

ğinc göre, İtalya, B. Laval'in Romada 

imzalamış olduğu Roma anlaşmaların

dan pek az sonra General Gamlen'nin 

Fransa namına İtalya kurmayı ile yap

mış olduğu anlaşmalara tekabül edebi -

lecek anlaşmaları gözden geçirmek ar

zusundadır. 

İtalyanın Almanya ile de fransızlar

la akdetmiş olduğu anlaşmalo.rd benzer 
anlaşmalar yapacağı sanılmaktadır. 

-·-

l!-illllll 

Fransız mtılııurerı'lıfn 

cliişii11celeri 
Paris, 14 (A.A.) - Muhalifler mah

fillerinde Bcrlin, Viyana ve Romadcı 
vukua gelen son hadiselerin Fransa v 
İngilterenin Avrupa sırasasının büy 
harbdan beri hemen hemen mutlak r t· 
tıecek şekilde yapmakta oldukları kı 

rolünü artık ellerinde tutmamakta < \ 
duklannı anlatmakta olduğu bildiril • 
mektedir. 

Bazı sıyasal mahfiller, şu fikirdedir: 
İtalyasız bile olsa İngiltere ve Fransa 
elastikiyetten mahrum ve sımsıkı kapa
lı olan sıyasetlcrini değiştirmelidirler. 

Pcrtinaks Eko dö Pari gazetesinde 
şöyle yazıyor: 

" 19 mart tarihli Fransa - İngiltere 

• Belçika anlaşması ile 3 nisan tarihli 
İngiliz garanti mektubu bize alakalı dev
letlerin biribirlcriyle danışmak üzere 
bir toplantı yapmalarını istemek sata -
hiyctini bahşetmektedir. Ancak ingiliz
bakanlan, her iki tarafın da yanı başın
da v~ralmak istememektedirler. ,, 

Marsel Peyi, Ekselıiyor gazcteıoin
de diyor ki: 

" Şimdi.ki niyetin menşei Londra ile 
Parisin görüşleri arasındaki başkalık ol
duğundan Franaa ile lngilterenin feyiz
li işbirliği sıyasası ile kısır ve abus 81 • 

yasadan birini acilen tercih etmeleri 
gerektir .. 

Umanite gazetesinde Peri imusı 
altında yazılan yazıda JÖyle deniliyor: 

'' Lokarno paktı hükümlerini boz • 
muş olan devletler. Lokarno garantileri 
yerine başkalarını koymak için Brük
seldc toplanmalıdırlar." 

POLIS1'E: 

100 paralık gazoz 
Gazozu yüz paraya satmayan Nıya

ziyi sandalya ile baı;.ından yaralayan 
seyyar satıcı Ahmed ve suç ortağı İs

mail yakalanarak adliyeye verilmişler
dir. 

Gar on İsmail yakalandı 
Makbulenin umumi evinde gürültü 

çıkaran ve Zehraya hücum eden gar
son İsmail suçüstü yakalanmış ve ad
liyeye teslim edilmiştir. 

• 

• 

l 
l 

\ 
I 

I 

Bir paraşütçü, kuleden atlarken 

Davis lmpmı maçları 
Belgrad, 14 (A.A.) - Davis kup~ 

sı Avrupa mıntakası tenis maçının fi ı 

nali: Almanya, iki galibiyete kat'§ı üg 
galibiyetle Yugoslavyayı yenmiştir. 

l'iila•elt atlanw dii.nya rekoru 

Nevyork, 14 (A.A.) - Olimpiyad c. 
lar için yapılan seçme müsabakalarda 
zenci Korncliua Conson ve .:enci Dave 
Olbertton mükemmel bir aitille 2 met• 
re 77 milimetre tlıyarak yüksek atlama 
dünya rekorunu Jarmıılardır. 

Yurdda hava durumu 
Meteoroloji cnstitüı.Unden aldıfl"' 

mr41: malfımata göre son 24 ıaat içindt 
Trakya mıntakasr yeryer yağıılı oı. 

muştur. Hava &ıcaklığında, bir gün ön• 

ccyc göre Ege ve Orta Anadolu mın

takalarmda 2 derece daha yükseli9 kaY

dedilmiştir. Dü en yüksek sıcaklıli 
dereceleri Nazillide 39 olmak üzere Ma· 

nisada 38, Antalya ve Diyarbekirde 37, 

Muğla, Adana ve Kilistc 36 dır. Sıcalt• 
lık İzmirde 34, Ankarada 32 derecedir. 

ZAYİ 

Ankara Lisesinden 1930 yı· 
lında aldığım orta şehadetname· 
mi kaybettim. Yen isini alaca. 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

2-3028 SEMİHA 

-
1 Anlcara Bahçeli Evler 

J\ktif 
t:ümhııriyet l\'lcrkt1 Bank~ 

11 Temmuz 1936 Vaziyeti ~ a~if Yapı l{ooperatifinden 

K.ua: LiRA LiRA 
Altın safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

1 7 .079,025 24.023.014, 72 
13.540.779,-

Dahil.'eki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kilogra~ 4.398,244 
Altına tahvili kalJil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakivelcri 

Hnzhte tahvilleri: 
o,.ruhte edilen evrakı nakiiye 
k:orşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci madrleleri
"" tf'vf:k:ın hazine tarafından 
vald terlivat 

Scnn-l:;ıt ciizrlnnı: 

H::ı7.ine bonoları 

Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 
Oenıhte eclileı evrııkı nak· 

A tivenin karsılrğı esham ve 
tahvil;ot <itibari kTvmetle) 

B · Serbest esham ve tahvilat 
Avnnıılar: 

Alttn ve döviz iizerine ( 
Tahvilat Uzerine 

Hit'oı .. tfnrlıır: 

Muhtelif 

1.076.371,58 38.640.165,3{) 

606.802,06 

6.186.482,30 

358.472,55 

606.802,06 

10.232.943,35 16.777.898,201 

158. 7 48.563,-

12.064.611.- 146.683.952,-

2.673.625,-
8.474.488,23 11.148.113,23 

34.067.146,83 
4.l 73·234, IF 38.240.381,01 

33.GOG,3r 
16.926.943, i9 

16.960.550,0!) 

4.500.000,-

4.587 .252,44 

YEKON 278.145.114,33 

Sermaye: 

kçesi: İhtiyat a 

Tedavüldck j banknotlıır: 

edilen evrakı naktiyc 
6 ve 8 inci maddeleri-

Deruhte 
Kanunun 
ne tevfik 
vaki tedi 
Deruhte 
bakiyesi 
Karşı lığ 

ilaveten 

an hazine tarafından 
yat . 
edilen evrakı naktıye 

1 tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen 

Türk lira sı n.evduatı: 

Döviz teahh iidatı: 

hvili kaoil dövizleı 
vizler ve alacaklı 
akiyeleri 

Altına •a 
Diğer do 
kliring b 

Mı..htelif: 

1 

LlRA LiRA 
1 

15.000.000,-

1.551.182,53 

158. 748.563.-
1 

1 

12.064.61 ı.-
1 

146.683.952,-

16.000.000,-
162.683.952,-

15.644.54 7 ,94 

4.037 .497' 77 

23.244.911,55 - 27 .282.409,32 

55.983.022,5~ 

YEKON 278.145.114,33 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: f ~l;rı 

·~~~----------------------------~~~~~ 
-ıto haddi o/o 5 172 altın üzerine avans % 41/1 

Nızammımcmizin ( 45) inci maddesine bir fıkra ilivcsi i~in 
temmuz 936 tarihinde yapılan fevkalade umumi heyet toplantısın
da kanuni ekseriyet bulunmadığı cihetle Ticaret kanunları 386 ıncı 
maddesi mucibince ikinci toplantının 21 temmuz cuma günü saat U 
buçukta Halkevi salonunda yapılması kararlaştırılmı}tır. Sayın Ol\ 
takların sazır bulunmaları rica olunur. 

İdare Meclisi 

Ruzname: ı iza ıınameye llir f ık· 
'a ilavesidir. 

45 in i ma eı iıı nıuaddel şelcli 
İdare meclisi şirketi dahilde ve hariçte temsil ve şirketin bilU· 

mum işlerini tedvir eder. Ezcümle şirket emvalinin temliki ve ter· 
hini ve dava ikamesi ve sulh ve davadan feragat ve ibra ve hulasa 
şirketi gayesine vardırmaya matuf her türlü hukuki tasarrufları ih 
salahiyetini haizdir. 
• Ödü~1ç alınması, ortakların çıkarılması, uzlac:mak, ilişik kesilme· 

sı, gayrı menkul alım ve satımı bakımlarından bir karar alınabilme 
si içi~, .td~re Meclisi üyelerinin üçte iH.,inin bulunması şarttır. An· 
cak bırıncı toplantıda bu aranılan sayı e de edilemiyecck olursa me• 
sele gelecek toplantıda göruşiilür. Ve aynı sayı aranılır. Bu toplan· 
tıda da aranılan çokluk elde edilemezse hadise 7 giin sonra toplan· 
mak borcunda olan ldart' Meclisinde gene görüşülür ve verilen rey• 
lerin çoğ~ar altına alınır. 1-2529 2-3030 

Ja ıdarma Gene 
liara Satı alına 

(o ıutanlığı t\n· 
o i~yonundan : 

1 - Aşağıda mikdar, tahmin, ilk teminat bedelleri ve ihale ta· 
rihlcri ya~ıh kaput ve kışlık elbise dikimi eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklıler şartnameyi komisyondan parasız alabilirler. Eksiltme· 
ye girmek istiyenlerin şartnamede yazıldığı gibi teklif melttupları· 
n~ eksiltme vaktinden bir saat evci komisyona vermiş olm:ııırı. 
Cınai Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminat. ihale giin. sa • 

..... , kur11. IJira Kr. ta. .. 
'Kaput 19000; tane. 130 1852 50 16.7.36 pt'r ,. ... l..e q 5 
Kışlık elbise 10000 takım 150 1125 O 17.7.36 r"- 9,S 



SAYFA 6 ULUS 

1 -
O. D. YOLLARI VE LIMANLARI UMUM 

MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 
1 1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 

SATIN ALMA KOI\ıtİSYONU 1LANLAH1 1 1 

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

Bu işe girmek istiyenlerin (309,60) liralık muvakkat teminat i:e 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün . ..,e 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Kom İS) ">11 

Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler para!'rZ nlarak An karada Malzeme dairesinden. ı :a}

darpaşada tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmakt~dır. 
(1683) 2-2945 

!LAN 

Muhammen bedeli (5424) lira olan Demiryolları Dergisinin bir 
sene müddetle basım işinin 23-7-1936 salı günü saat lS.30 da kapa
lı zcı,rf usulü ile Ankarada İdare binasında eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin ( 406.80) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-S-1936 gün 
ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Ko
misyon Reisli~ine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, da-
ğıtılmaktadır. ( 1640) 2-2890 

Metre mikabı muhammen bedeli 39 lita olan aşağaıda cins ve 
mikdarr yazılı çam ve kereste 24 temmuz 1936 cuma günü saat ıs 
den itibaren sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankarada i
da~e binasında pazarlık usulü ile satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvakkat 
•eminat, kanunun tayin ettiği vesikalar ve resmi gazetenin 7.5.936 
g. 32Q7 No 1ı niishasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
al •• ımış bir vesika ile muayyen vakitte komisyonda bulunmaları la
zrmdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada tesel
liım ve sevk ~efli~inde Eskişehir ve f zmirde idare mağazalarında 
görülebilir. (1641) 

Cinsi 
1) Vagon tahtası 
2) Çam muhtelif 

Takribi .M3 ı 
1059,074 

342,750 

İLAN 

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

İlk eksiltmesi feshedilen ismi, muhammen bedelleri aşağıda yazı
lı malzeme 23.7.1936 perşembe günü hizalarında gösterilen saatler· 
de Ankarada idare binasında ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile sa
trn alınaı:aktır. Bu işlere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen 
muvakkat teminatlar ile kanunun tayin ettiği vesikaları resmi ga
zetenin 7.5.936 g. 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan tali
matname dairesinde alınmış vesika ve teklif mektuplarını aynı gün 
lastik malzeme için (aaat 14.4S e): Dinamo kayışları için (saat 
15 e) ; kapaklı ebonit kutular için de (Saat ıs.ıs e) kadar komis.
ycn ~eisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işlere ait şartname Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğin
de, Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İSMİ 'Auhammen Muvakkat Eksiltme 
bedel teminat saati 

Muhtelifülcins lastik ) 
malzeme ) 
Muhtelif cb'atta 4310 ) 
metre bezli kauçuktan) 
mamut vagon dinamosu) 
kaylft... ) 
800 adet kapaklı ebo- ) 
nit aklcümülatör kutusu) 

22765 Lira 1707 ,38 Lira 15,45 

13116 .• 983,70 16 

(1639) 2-2889 

İLAN 

Muhammen bedelleri ile isimleri aı;ağıda yazılı malzeme 
14 • 8 - 936 cuma günü hizalarında gösterilen saatlarda kapalı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek iııtiyenlerin hizalarında gösterilen muvak • 
kat teminatlar ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve resmi gazete
nin 7 • S • 936 tarih ve 3297 ııumaralr nüshasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün hır. 
davat malzemesi için saat (14 • e); çinko levhalar için sa.at (14 _ 
15 e): galvanize kablo teller için saat (14,30 a); adi ve galvanize 
demir teller ve saire için saat ( 14.45 e); ve kurşun levhalar için de 
saat (15. e) kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartna. 
meler parasrz olarak Ankarada Malzeme dairesinde Haydarpasada 
TeselJum ve Sevk Şefliğinde dağıtılmaktadır. (l7S9) 
İSMİ Muhammen Muvakkat Eksiltme 

bedeli teminat saati 
Muhtelif hırdavat malze-
mesi 3260,50 lira 
Cem'an 33700 kilo muhte-
lif eh'atta adi ve kalo pili 
icin çinko levha. 9368 
Cem'an 5800 kilo mu hte-
lif eb'atta galvanize kab-
lo tel. 2595 
Cem'an 6250 kilo muhte-
lif eb'ııtta demir tel tav-
lanmış soba teli, galvani-
ze ~emir ve bağ teli 600 
rulo dikenli tel. SOO met-
re kalbur teli. 3643,75 ., 
Cem'an 4700 kilo muhtt'-
lif eb'atta kurşun levha. 1316 

244,S4 lira 

702.60 .. 

194,62 .. 

273.ZS .. 

98.70 .. 
2-3027 

ıs 

ıs.ıs 

15,30 

15.45 

1 fı 

.i\dli"e Vekaletinden: 

Mahallesi Soka~r 

İsmetpa a Uzun yol 
Dipozito Mikan 

Lira K. 
18 23 

Ada Parsel Cinsi 

318 10 arsa 

Beher metre mu
rabbaına takdir 

M il:tarı edilen kıymet 
Lira K. 

162 M.2 1 SO 

Yukarda evsafı yazılı arsa 30-7-936 perşembe günü saat 16 da 
açık artırma suretiyle satılacaktır. 

İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hizasında yazılı dipozi to 
makbuziyle birlikte Defterdarlıkta kurulan satı!I komisyonuna mü-
racaatları ( ı 719) 2-3022 

KAYSERİ SULH HAKİMI.tôlNDEN : 

Kayserinin Germir köyünden mUteveffa Ali Kamilin metriı. 
katına ait defter tutulmakta olci..:~undan borçlu, bilkefale doğru. 
dan doğruya alacaklı olanların sulh lıakimlliğine müracaatla borç 
v f" alacaklarını kayıt ettirmeleri ilan nlı ... nr. ?- """'" 

BİLİT 

1 - Beher metresine biçilen ederi 260 kuruş olan 75 bin metre 
kaputluk kumaq ile beher metresine biçilen etleri 220 kuruş olan 2S 
bin metre avcı yeleklik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulnıuş
tur. 

2 - Kaputluk kumaşın ihale:;i 27 Temmuz 936 pazartesi günü 
saat 15 de ve avcı yeleklik kı•maşın ihalesi aynı gün saat 11 dedir. 

3 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı 11000 ve diğerinin 4000 
liradır. 

1 - Kaputluk şartnamesi 97 5 ve yel eklik şartnamesi 27S kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından bir saat eve! M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (1S99) 2-2840 

BİL İT 
ı - Hepsine biçilen ederi 992 lira SO kuruş olan 26 kalem kimya 

alatı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesini almak istiyenler her gün ve pazarlığa gire

cekler kanuni vesaik ve 74 lira 44 kuruşluk teminattariyle birlikte 
pazarlık günü olan 29 Temmuz 936 çarşamha günü saat lS de M. 
M. V. satrn alma Ko. da bulunmaları. ( 1661) 2-2921 

BİLİT 
1 - Hepsine bicilen ederi 994 lira olan 33 kalem Barut labura

tuvarı alatı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesini görmek istiycnler her gün ve pazarlığa gire

cekler kanuni vesaik ve 74 lira 5S kuruşluk ilk teminatlarile birlik
te pazarlık günü olan 28 Temmuz 936 salı günü saat lS de M. M. 
V . satın alma Ko. da bulunrııaları. (1660) ı-2920 

BİLİT 
Kalorifer kazanları tamiri: 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ve 2922 lira 25 kuruş keşif be

delli Genel kurmay kalorifer kazanları tamiratı işi yeniden açık 
eksiltmeye konulmuştur. ' 

2 - Eksiltmesi 27 Temmuz 936 pazartesi günü saat 10 da M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 219 lira 17 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve eksiltmeye gire

cekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle kanuni teminatları ile birlikte eksiltme gün ve saatında M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. (1659) 2-2919 

BİLİT 
Yapı: Ankarada bir pavyon vapılması kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. Keşif tutarı: 10485 lira 97 kuruştur. Kesif, proje ve şart
name bedeline karşı inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi: 17-7-936 
cuma günü saat on birdedir. İlk teminatı: 786 lira 45 kuruştur. Ek
siltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2. 3 dl 
maddelerinde istenilen belgelerle birlikte teminat Ye teklü mektub
larnn havi zarflar ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna versinler. (1538) 

2 - Ekisltmeye gireceklerin Bayındırlık Bakanlığından alına
cak ehliyet vesikalarının da teklif ve teminat rnektublarmı havi 
zarflara koyarak vermeleri şarttır. 1-2i 50 

BİLİT 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi 170 kuruıJ olan on yedi bin 

600 kilo yün çorap ipliği kapah zarfla eksiltmeye k?n~lmu~tur. 
2 - Şartnamesini 150 kuru, kal'fılığında almak ıstiyenler her 

gün M. M. V. Sa. Al. Ko na gelmeleri. . 
3 - Eksiltmeye girecekler kanunun 2 ve 3 üncil maddelerınde 

yazılı belgelerle 2244 liralık ilk teminatJarile birlikte t;k~.if mek· 
tuplarını ihale günü olan 22 Temmuz 936 çarşamb.a gunu saat 11 
den bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermelerı. (1584) 2-2827 

BİLİT 

ı - Beher kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16SOO kilo pa-
muk çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 22 Temmuz 936 ~arşamba f?Ünü saat lS dedir. 
3 - Sartnameai bedelsiz M. M. V. Sa. At. Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 1866 lira 25 kurustur. 
s - Eksiltmeye ıtlrecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde ya:ı:ılr belgelerle kıtnunt teminatfarınr havi teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (1586) • 2-2825 

BlLtT 
ı - Beher kilosuna bicilen ederi bir kurnş seksen beş santim 

olan 600 hin kilo bnğdav kapalı zarfla öğütülecektir. 
2 - Şartnamesi her gün bedelsiz Ko. dan alınır. 
3 - Eksiltmeye girecekler 1355 liralık kanunt teminat ve 2490 

savılı kanunun 2 ve 3 iindi m'lddelcrinde vazıh belgelerle birlikte 
teklif mektuolarınr ihı:ı1,. 17i\";ı olan 21-7-931) sah vUnü saat 11 den 
en az bir saat evvel M. M. V. Sa Al. T<o. n~ vermeleri. 

(1598) 2-2830 

BİLİT 

l - Hensine bid1,.n erleri 9Q7 lira 20 kuru~ olan 46 kalem eczayı 
kim •evive na7arlrkla satın :ı1ınacaktır. 

2 - Sartnamı-c:ini göl'"l'T'ek iııtivenler her ~ün ve pazarlığa e-ire
cekler kanıınt ves;ıik ve 74 lira 78 knruşluk ilk teminatlarile birlik
te oa7arlrk l7Ünii n1an ltl tı-mmu7 936 per~emhe günü saat 11 <le M. 
M. V satın alma Ko. da bul11nm;ıl;ırı. (lfi63) 2-2923 

BİLİT 
l - Hepsine biçilen ederi 982 lira 10 kuruş olan 37 kalem fizik 

ve atölye malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlı~ı 28 Temmuz 936 sah günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesini almak istiyenler her gün ve pazarlığa girecek· 

ler pazHlık ~ünü ve saatinde 73 lira 65 kuruşluk teminatlarile bir-
likte M. M. V. satın alma Ko. na gelmeleri. (1662) 2-2922 

BİLİT 

ı - Beher çiftine biçilen ederi 170 kuruş olan on beş bin içft 
yemeni kapalı zarfta eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 - Ağustos - 936 p;ızartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi 128 kuruşa Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 1912 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanunı teminat ve 2490 sayılı kanu. 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarınr iahle saatınchın bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (1716) 2-3020 

BİLİT 
l - Diyarbekirde yaptırılacak yapılar kapalı zartla eksiltme. 

ye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 240467 lira lS kuruştur. İlk inanç pr.rası 

13274 liradır. 
3 - İhalesi 3 • 8 • 936 pazartesi saat ıs dedir. 

4 - Keşifname, resim, ile idari ve fenni şartnamesini almak is
teyenler 12 lira S kuruş karşılığında komisyondan alırlar. 

S - Eksiltmeye girecekler ilgili bulunanlar için 2490 sayılı ka. 
nunun 2, 3, üncü maddelerinde istenilen ve Bayındırlık Bakanlı -
ğından alınması gereken fenni ehliyetnameler için ihale günün. 
den sekiz gün evvel mezkür Bakanlığa müracaat c.~ilerek buradan 
da alınacak bilgelerle idari şartnamede istenen ve behç.:->ehal veriL 
- ..... : -""'"" ' ~ · ·-' r ' - '"" ••r ..... :; • • ... 1 • ... , " 4' , .... • , ..... .... .. • 

da ihale saatinden eıı geç bir saat evvel ine b e: a M. r. V. Snt ı:ı 
alma komisyonuna vermeleri. ( 1745) 2-J02 ı 

BİLİT 
1 - Her bir tanesine biçilen e leri 85 kuruş olan kırk bin ta• 

ne yedi veya ecnebi mamulatıçıplak aleminyum matra kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 • Eylül • 936 persembe günü saat lS rll'rlir. 
3 - Şartnamesi 170 kuru~ıı Ko. dan alınır. 

4 - İlk teminat 2250 liradır. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminlt \•e 2190 sayııı f.a • 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Satın 
alma ko. na vermeleri .(171S) 2 - 3019 

İLAN 
1 - Ankrada Askeri Baytar mektebine bu sene sivil lise rne• 

zunu olmak şartile ( 14) talebe kabul edilecektir. Taliplerden aşa• 
ğıdaki vasıflar aranır. 

a) Türkiye Cumuriyeti tebaasından olmak. 
b) Yaşları 18 : 21 olmak 
c) Türkiye Maarif liselerini bitirmiş ve olgunluk imtihanın! 

vermiş olmak. 
d) Bünyelerinin tam sıhhatli ve askerliğe elverişli oldu<iu j\s· 

keri sıhhiye heyetlerince tesbit edilmek (tam teşekküllü ask~ri has· 
tanelerce) 

e) Kendilerinin ve ailelerinin hüsnü halleri zabıtaca tevsik edil· 
mek. ___.. 

2 - Bu vasıfları haiz talipler miiracaat istidalarına şu kağıt ve 
vesikaları bağlarlar. 

a) Nüfus cüzdanı veya resmen musaddak sureti. 
b) Musaddak sıhhat ve aşı vesikaları. 
c) Mezun olduğu lisenin şahadetnamesi veya musaddak sureti 
d) Kendisinin ve ailesinin hüsnü hali hakkında fotoğraflı zabı· 

ta vesikası. 
e) Mektebe kabul edildikten sonra askeri kanun, nizamları kabul 

ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer teahhüt senedi. 
f) Selisülbevl, gaşi nevbatı ihtilaciyc. sar'a ve sairülmenam haS· 

talıklarile malill olmadıklarına dair velilerinin noterlikten tasdikli 
teahhütnameleri (bu gibi hastalıklardan birile mektebe girmedeıt 
evel malUI olduğu sonradan anlaşılan talebe mektepten çıkarılır vt 
o zamana kadar mektep masrafı velisine ödettirilir.) 

3 - Kayıt için miiracaat yerleri Ankarada yüksek ziraat ensti• 
tüsünde (askeri bayatr talebe amirliği), İstanbulda Haydarpaşad• 
(askeri baytar tatbikat mektebi müdürlüğü) dür. Taşralardan taliP 
olacaklar 1. 2. inci maddelerde bildirilen evrak ve vesikaları tamam 
olmak şartile bulundukları yerlerdeki askerlik subeleri vasıatsiyle 
dileklerini M. M. V. baytar i leri dairesi reisliği~e bildirebilirler. 

4 - Aranılan vasıf ve şartlan haiz talipler imtihana tabi değil-' 
dir. Kabul müracaat tarih ve sırasına göre yapılacaktır. Müracaat 
müddeti Eylul 1936 iptidasına kadardır. Fakat 14 tamam olunc• 
kayıt muamelesi daha evel ka!)anacaktır. Taliplerden lise şehadet • 
namesi iyi derecede olanlar tercih olunur. 

S - Kayıt muamelesinin kapanmasından sonra kabul edilenlerin 
isimleri yine gazetelerle ilan olunacaktır. ( 1624) 2-290% 

BİLİT 
1 - 80 metre mikabı amerikan çamı pazarlıkla eksiltmeye kon-

muştur. --
2 - Hepsinin biçilen ederi 1400 lira olup ilk inanç parası ıo.50 

liradır. ___. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü mad• 

delerindeki bilır_elerile ihale gün ve saatinde M. M. V. Satın atın• 
komisyonuna varmaları. (1682) 2-2963 

Ankara Valiliğinden : 

Mevkii 
Apğı 
Ayrancı 

Kapu No. 
13 eski 

Metruke No. Cinsi 

Aylrk muhamınell 
bedeli icar 
Lira K. 

394 Bağ ve 
bağhano 

5 00 

Dipozito Miktarı 
Lira Kuruş 

4 50 
Yukarda evsafı yazılı bağ ve bağhane 30-7-936 per~embe güntl 

saat on altıda açık artırma suretile icara verilecektir. 
İsteklilerin sözii geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen d~ 

pozito makbuzile Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

1 
(1718) 2-3021 

ANKARA BELEDiYE REISLlCl ILANI..ARI 1 
İLAN 

1 - 400,000 adet Yahşıhan parke taşı on beş gün müdrletie \.apa• 
1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (36000) liradır 
3 - Muvakkat teminatı (2700) liradır. 
4 - Şartname ve ketifnamesini görmek i~tiycnler !ter gün feıt 

işleri Direktörlüğüne, taliplerin de 28-7-936 salı günü Sclat on t·ı.ı· 
çukta Belediye Encümenine müracaatları. 

5 - Teklif mektuplarının o gün saat dokuz buçuğa lcadar behe• 
mehaJ verilmesi lazımdır. ( 1699) 2-2956 

!LAN 
1 - İtfaiye direktörlüğüne ait 14 adet dı' ve on adet eski iç lif" 

tik açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - İsteklilerin 17·7-936 cuma günü saat onda itfaiye arkasmctr 

ki levazım an barında bulunmaları. ( 1571) 2-2791 

İLAN 
1 - Temizlik için SO kat muşamba elbise ile 50 çift lastik çizı:J1e 

on beş gün müddetle a~ık eksiltmeye konulmuştur 
2 - Muhammen bedeli (672,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (S0,43) liradır. . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri ka\enı1 • 

ne ve isteklilerin de 28 temmuz 936 salı günü saat on buçukta l:W 
lediye Encümenine müracaatları ( 1698) 2-29SS 

İLAN , 
1 - Mezbahada bulunan otomatik kantar için 40000 adet kant 

1 fişi ile 720 metre band on beş gün müddetle açrk eksiltmeye konıl • 
muştur . 

2 - Muhammen bedeli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ! 1.25 liradır. 
4 - Sartnamesini görmek iııtiyenler her l'iin yazı i<;1eri kııteıt'irı~ 

ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma P"iinü saat on hııcukta J3c1e 
diye Encümenine müracaatları. ( 1602) 2-295-1 . 

İLAU o· 
1 - At pa?arın<la r.ayhane ile 196112 numaralı dükkan ve d ·p 

ya istekli pkmadığından artJrmalan on gün 117.atılmıştır. 
2 - Muhammen bedelleri (140, lSO. 51, 25) liradır. 
3 - Muvakkat teminat lan ( 10, 50, 7, 88, 3, 85) liradır. ;,.,,e 
4 - Sartnam:sini görmek istivenler her giin ynı işl,.ri k"'1r";. ~ 

ve isteklilerin <le 28/temmuz/936 snlı günü saat on buçul:~:'\ bı-1 " 60 
encümenine mii.racaatları. ( 1704) 2-29 

İLAN 
esi· 

1 - Belediye odacılarına ya • 
pılacak 34 takım elbise açık ek -
siltmeye çıkarılmıştrr. 

2 - Muhammen bedeli: 
(68Jı Lira, 

Muvıık\r.:ıt tl"min •tı: 

3 - Şartnamesi ve nU111
" ı.e

ni görmek istiyenler her gı.ııı JidİI 
vazım Direktörlüğüne geJıne 
ler. cııı11• 

4 - fhale 24 • 7 - 936 ,1 .,,..,. 
p:; ... :~ C'""""" .. ,.,,~ .......... ...... __ ,.. 



15 TEMMUZ 1936 ÇARŞAMBA 

Anka ~a Ticaret Odası Sicilli 
Ticaret Bürosundan : 

Merkezi Ankara'da olmak üzere teessüs eden ve İktısat Vekale
tin ·e tasdik edilmiş olan gazetecilik ve neşriyat türk limitet şirke
tinin esas mukavelenamesinin dairede mahfuz vesaika müsteniden 
13. 7. 936 tarihinde tescil edildiği ve mezkur mukavelenamenin ber
veçhi zir aynen neşredilmekte olduğu ilan olunur. 

Gazeteci ik ve Neşriyat Türk Limeted 
Şirketi Fsas mukavelenamesi · 

Şirkrtin tesisi Asağıda imzalan atılı: 
1 - İstanbulda, Nic:ııntac.ında Emlfık sokağında 'Güney Apartı

manında oturan Ahmet Emin. 
2 - tstanbnldıı, Panaaltıda Cedidiye sokağında A. Re5ten Apar-

bmanınr1a otııran Ahmet. 
3 - İstanhul'da, T"ksimde Ahdülhak H;ımit caddesinde Biren 

Apartırırınınrla oturan Neş'et. . _ • . 
4 _ 1stanhplrla. Nis.,n•n11ında V"lı Konagı caddesınde Bedrettın 

Apartımanmda Mehmet Rifat. 
p~ .. .,ında aşağıdaki şartlar dairesinde bir Limited Şirket kurulmuş-
tur. 
ŞİRKETİN UNVANI: 

Madde 1 - (Gıı.,etecilik ve Nesrivat Türk Umitecl Sirketi) dir. 
2 - Merke~i: An' nrıırlrr. TiirJ.ive cı~lıilinde ve hıırit-inde sube· 

ler küşat nlun.,bilir. Bn tal·dirde fı ="t Veld'il .. tine hoth"r verilir. 
3 - Şirketin mııl·•rn<h: Ga?:ete, m"'cmua, kitap ve sair mathualar 

neşretmek ve ~erek kenı'li ve gerek .... "h'lr heoı;abına her tiirlü tab' 
işlerile iştisral em~ktir. Sirket, bu mak adına hıuHm olan veya ona 
irtibatı bıılunan her tiirlil muamelatı ticariveyi ifa edebilece~i gibi 
eşhası hiikmiyenin emvRli gayri men mleye t"":ırrnflarına dair olan 
kavanin nhk5mrna tevfikan maksat ve mt•amelatrna uygun ve mat
baa ve idarehane ittihazıM veva Üzerlerine mcıtbaa ve idarehııne 
insasrna elverişli l!ayri menkul emval , sahsiyeti maneviyesi namına 
teferru~ ve temellüke ve bunlar üzerinde ipotek tesisine salahiyet
tar olac:ıktır. 
ŞİRKE'l'tN SERMAYESİ: 

4 - Şirketin sermayesi (60.000) altmış bin türk lirası olup bun· 
!ardan: 

15.000 liralık hissesi Ahmet Emin 
15.000 ., ,, Ahmet, 
15 000 ,. ,, Neş'et, • 
15.000 ,, .. Mehmet "Rifat 
60 000 Altmış bin liradır. 
taraflarından nakden ve tamamen VP."edilmi~tir. 
Hissedaran beşi tecavüz etmerlil!;i mii-ldetçe şüreHinrn ittifokla

rivle vefat ve saire gibi suretlerle hic:sedımm acledi beşi tecnvüz et
tiği t:ı1tdirde sermayenin iiç ruh'unu temc;il eden -;ürekılnm muva
fakatile sermayenin tezyini avnı ek er",.et nisabile karar verilmek 
şartile erik k:ıbuHi c:ıi-•rlir. Sermayenin tezyidine karar verildiği 
tab'!irde siireka veya halefleri hi .-rleri nic:netinde yeni hisselere 
B"hip olurl:ır. ve bedellerinin tesvh·<' 'rıi te"''thüt ederler. Keza ay
nı surrtle ve ticaret kantınnnun 5or. ıncı ""~ 1 rlelesindeki mikdardan 
as:ı1i-ı df;'!memek s:ırtivle ~irket srrmı '<'"İnin tenkisine karar veri· 
Jebilir Siireka gerek k!'ndi ar:ılarrndı V<' rrerek eşhası saliseye kar-

ı anr"k hi'!ı-;eJerine tekahiil eflen mel ,H~ nispetinde mesuldürlcr. 
Gerek tezyit ve P'erek tenkisi serm:ıre dohıyısile vaki olacak mu
karrerat ''e t:lrlil!itrn te emmülü ve muteber olması için heyeti tı· 
mumiyenin bu husustaki mnkarreratına ait evrıık, vesaik ve saire 
lktrsat Vek51etine tevdi ve lazım gelen izin ve muvafakat istihc:3l 
olı•n caktır. 

c; - ~ürek,nın hisrelerini mübevyin vesaik name muharrer ola· 
cnktır. Siire1r~ hisselerini, süre di ad .. di lıec:i tecavüz etmediği müd
d t~ m"'ttC"rik:ın tekmil ,üreklJnm. ve cı.'ireka adedi beşi tecavüz 
et•; i t kclirdt- 'lermrıycl şirketin 1. t'l·"I iiç nıb'unu temsil etlen ek
ıı ri e ;n mııvı>'akati t hririyesi al n-r kça diğer eriklere veya 
ıın"r devir, ffriiht, teri in. icar veya iıır<' edemezler. Bu hususta şii
rekAnın berveçhi ala muvafokatlar•ıı n evvel iemirde irketin mu· 
k rrerat defterine kavıt ve iml'as1 m ruttur. Bu suretle devir ve 
furi l-t veya terhin olunı>n hissr,•i <"evren almağa ve iştira ve irti· 
h"n. etmP17e ort-ıkhı-<1.,n lıiri t.,li., ' r~~ m'icı.avi şerait daire~inde 
hıırı ten cıkacak t~li.,1 .. re terd'ı ,.r1'Jir İşbu llevir ve fürülıt ve ter· 
hin ve ir~r ve iare kevfivet1eri his t 1eri miibeyyin vesaikin zahrrna 
derr ve <lefteri mııhıı un:t ~avt ve brrvechi bala c:.ürclcinın muv"fı:ı· 
k::ıHan hasıl oldui7unu m"Pf'\'Vin sirket miiessislerinin veya bunla· 
rrn Yf'rine kaim olnn mfün .. lerinin şerh ve imzrıl,,rile tekemmül 
ed .. r. ~ .. mıinv;ıl mııh:ırrf'r hi!:se1ere tesahürı edenler veya h:ılefiyet 
tari 'İle ellerinde şirket hisc;esi bulunduranlar aynen ve bila kaydü 
şart işb11 mukavele A'l'lınt k;ıbuJ t'tmis addolunurlar. 

6 - Hicıselerin dr ·c e tPr ;ve ohınm"mıc; kısmı gerek brinci his-
edar!nrdan ve rrere • fl"l"~H1r ~h;eleri te .:>bbül ed;n•erden ve s:ıir 
suretıe ve h:ıl,.fivrt t.,,.·ı,;.,ıe c:. .. hin ol nlardan talep olunabilir. An
cak hic:sesini cle"r +mis ol.,n h'sser1ar tarihi devirden itib.ıren iki 
sene sonra mes· ive••en '· '" ulur Te yidi sermavt"den mütevellit 
hisse .. ·~i şirketce t_ .. vin "1

''";"'" ~;i~det za.r:ında t:diye etmiven şeri
ke yenulen en :ı.z 1 ır \' l· l ır mudoet verılır. Tedıyat vuku bulmadı
ğı tı>krlir J .. sirke~rn.aı·ı~osını kat'edileceaine dııir tebli~atta bıılu
n~ılah".Hr. f şb•ı v:trleııırt 'ııt.,mrnda teahhiidünü ifa ctmiven şerikin 
hışc:e"t ve o zanı.,tı:t ~"~"r vulrn bıılmuş olan tediyatı şirket menfa. 
atına l<:Ar kayd l •n ' '•r .,. m .. fi bu suretle alakı>sı kesilen ort;ı:T,11 
me uliveti J·em.,l·!l .. h ki.lir Bu husus dif!er şerike tahriren tebliğ 
olunmak J~ .. ını-tır. Her ne uretle olursa olsun siirekadan birisinin 
vaz'e~!Tli~. ol 1·ı · u. -;err.ıı•'.rni~ istihsaline imkan h;ısıl olmıHhğı ve 
zarunvetı l--ı:ını1 r1ve 'I" tır:uı •e bulıındu~u takdirde müteb:ıki se • 

• el"· ·ı ı · · ' r ma'.'.'eyı t"r "":' · r~ n nısTlet cfa'resinde tediye ederek hiscıelere 
sahın ol "rt 1 nT'dn· 

7 - ~"rt"'·:: ,.,,.., .. ,., • · bu mukavelede aksine sarııhat olmı an 
hal!"r-1 ~;" ... ·~riıı e': .... ri":e~il~ ittihazı karar olunur. Her şerik ~İs· 
ll~"l a~rrlın~ "'ne rcv c:ıılıı'1ıtlır. Bununl;ı, beraher hiç bir hi<· .. edır 
hıssesı n• nıs'lrttr ~J•ırc:a ol un umum hisseler mikdarrnm su1 Ün· 
nen. fazla reye rıı.,ı. : ?lıım~z. Ortaklar itayı rey için yalnız di
ğenne vet:~let vrre.h ltrler. Bu vekalet tahriri olacaktır. 

. 8 -:- .H'"~eJrr . • <Jır ·e nazarında tecezzi l·nbul etme... Sirket her 
hıs e ır. n bır hm anır. Ancak irs gibi bir suretle bir hisse müte-
addit "Hil,ı>dnrl~.r· <1rl\ı::rnd? ı:ayri kabili tak.,im kaldığr surette bun
la~ hakl:mnı rn •<tte.reke.n tstimal ederler. Mii terek alakadarların 
mu~ ssıl veva vekıllerı olmadığı takdirde iri in muamelatı ve· 
1ev ·ı bıın~'lrdan yalnız brisine bile karşı olsa cümlesi hakkında 
muteberfür. 

•. 9 .~ Şirketin biki~mte umur ve muamelatı bir veya müteaddit 
mndurlcr ~ernfmdan ıdare olunur. Üçüncü şahıslara karşı şirketi 
onlar t ~ ıl ederler. 

M~?ürle~. J?'.~rek .ort.ak~ar arasında ve gerek hariçten intih p o
Jun:ı~ıhr. Mı -furlerın mtıhabmcla sermayei §irketin Uç rub'unu 
!e.msıl eder. rtakl~rm muvafakat1 şarttır. Şirketin tesekkiill'nrlım 
ıtıbare~ ~.93~ _se~esı. somına kadar olan zamım için ortaklardnn Ah
met mudurlu~e ıntıh.ap .?h.~nmuştur •• Muamelfitı cariyeye ait mua
mele ve muhaberelerı mudurler tek ımza ile ifa edebilirlerse de te
ahhürl ~ mü.tezammm ol:ın ve şirketi ilzam edecek mahiyette bulu· 
nan a_ı ~tlen vapmak ve bu kabil mukavele, senet ve evrakı imza et
mek ıçın müdiirlerden birinin miinferiden saJahiyeti I:afi olmayıp 
bu hususta behemehal sirkiilerlerle ilan ve sicilli ticarete isimleri 
razılacak olan sa15hiyetli şahıslardan diğer birinin dahi müçtemian 
Ş7Z: v_e k~bul e~esi arttır. Şu kadar ki şirketin hukuk ve vecaibi 
d r. etın ün~nı ıle berveçhi bala vaz'ı imza eden ş" anın taahhü
d a~ıle taayyun eder. Taahhüdi.i vaknn şirket nam ve hesabına yapıl-
~g;n~n tasrih edilip edlmemesı müsavidir. Müdiranın keyfiyeti ta· 

Yın. nın. ~e~a _bunlardan birinin salahiyeti hitama erdiğinde keyfi. 
yctın sıcılh tıcarete kaydı lfizımdır. Müesses veva müdürlerden her 
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biri, merkez şirketten gaybubeti takdirinde, diğer ortaklardan biri
ni vekil tayin edebilir. Hariçten bir kimseyi vekiJ tayin etmek is· 
terse diğer bütün şürt>kanın muvafakatmm istihsali şarttır. 

10 - İşbu mukavele ile tayin edilen vaz'ı imza idare ve sair sa
lahiyetler, ~iirekanm ekseriyeti karar vermedikç; .t~bd~I ~e tagyir 
edilemez. Şirket müdürlerinin veya bunlardan bırının ıstıfa veya 
vefatları gibi ahvalde şüreka derhal içtima ederek ittihazı mukar· 
rerat ederler. 

11 - Şüreka hissedarlık sıfatlarının devamı müddetince işbu 
şirketin mevzuuna gerek doğrudan doğruya ve ger~~ dolayısiyle 
taallfık eden umur ve hususatla diğer şürekanın tahrırı muvafakati
ni almadıkça şahsen işti~al edemezler. Yalnız ir~ sebe.bile şürekayı 
istihHif edenler hakkında bu madde hükmü tatbık edılmez. Şu ka
dar ki bu suretle istihlaf edenlerin kendi namına veya diğer miras
C<ılar namına şirket işlerinde filen rey ve karar sahibi bulunmama
ları sarttır. 

12 - Her şerik mecıai ı;aatları dahilinde olmak ve şirketin faali
yeini halE>ldar etmemek şartile dilediği 1.aman bizzat ı:irketin evrı>k 
ve ddtrrlerini tetkik hakkına hai,.dir. Gerek esnavı tetkikte ve ge
rek tetkik' haricinde her serik, şirket muamelatında muttali olduğu 
nnk~ı>nlar h'.1k'krnrla tenldt h11kkrnı ;ın~ak heyeti umumiyede istimal 
edebilir. Rinaenaleyh şiirek§nrn yekdiğerinin işine va7.ifelerinden 
miitcv<'llit ol::ırak hevf'ti umumiye haricinrle miidahı>le etmeleri 
memnudur. Heyeti umumiye kararlarını tatbik ile müke11ef olan 
şerikler bu karı>rlar haricinde muamele icrasından sureti kat'iyede 
men'edilm;clerrlir. 

13 - Heveti umumiye en az haftac'la bir defa bir guna davete 
hacet nlm;ı'kc:rnn behemehcıJ tonlımır. f cap ettiği halde bu içtimaJa. 
rın te'lcMiidiine de karar verilebilir. Her şerik heyeti tımumiveyi 
fevl-fılllde olarl'k ictimaa davet edebilmek hakkına haizdir. Hisse
dıırlar reylerini tahriren de verehilirler. 1ttiha,.ı karar için heyeti 
umumivenin celse halinde toplanmasr şarttır. Ml'haza bir mazeret 
dolavrsile mukarrerat muhal>ere ile de ittihaz olunabilir. Bu son 
şel:ilde sirket miidürleri mevzubahs hususu veya mütesavver kna
rr teahhütlü mektupla şüreMdan her birisine tebliğ ve onlardan 
ictimaa ge1miven1er reylerini tahriren iblağ ederler. Şüreklldan 
merker. şirkette bulunanlar tarihi tebliğden itibaren sekir, bulun• 
mrvanlar 15 ve memaliki ecnebivede bulunanlar normal muhabere 
müddeti zarfında cevap vermedikleri takdirde mevzubahis teklifi 
reddetmis addolunurlar. Ancak her ne suretle olursa olsun şüreka
nın adedi yirmiyi tecavüz ettiği takdirde hissedar1a~ heyeti umu
miyesi içtimaı Anonim Şirketlerde cari olan merasım ve kuyudu 
kanuniyeye tabirlir. Bu takdirde heyeti umumiyenin içtimaı nihayet 
15 gün evvel tahriren İktisat Vekaletine ihbar olunacak ve hunu 
mütezammın olan istidannmeye içtima edecek heyeti umumiyeye 
arzedilmek ü:rere ihzar edilmiş olan meclisi idare ve mürakip ra· 
porlarr, senelik bilançonun birer sureti musaddakaları raptedilecek 
ve gerek adi, gerek fevkalade heyeti umumiyelerd~ İktısat Vekale· 
ti tarafından tavin edilen bir memur komiser srfatıyle hazır bulu· 
nacaktır. Şürekanın adedi yirmiyi tecavüz etsin etmesin meclisi 
idare ve mürakip raporlariyle senelik bilançodan ve heyeti umumi
ye zabıtnamelerinde ve heyeti mezkfırede hazır bulunan hissedar
ların esamisini ve mikdar hisselerini mübeyyin cetvelden musaddak 
ikic:er nüshasr heyeti umumiyenin son içtima gününden itibaren 
nihavet bir ay zarfında İktısat Vekaletine gönderilecektir. 

14 - Heyeti umumiye içtimalarını ve mukarreratı tescil ve kay
da mahsus olmak üzere bir mukarrerat defteri tutulur. Bu deftere 
kararlar tarih sırasile derç ve zeyri şüreka tarafından imza olunur. 
Hazrr bulunmıyan ve fakat tahriren rey veren şürekanın tahriri ce
vapları ve yukardaki müddetler zarfında cevap vermediklerinden 
dolayı kararı vaJm reddetmi§ addolunan şfirekfiya şirketçe gönde· 
rilen mektupların tarihleri kaydolunur. 

1 S - Mukarrerat. sermayei şirketin yandan fazlasını temsil e
den ortakların ekseriyeti ile ittihaz olunur. Aksi takdirde keenlem
yeki\n addolunur. Bu verhile şüreka tarafından karar verilmeksizin 
yapılan mııamelattan failleri mesut kalırlar. 

16 - Mukarreratın. şirket namına 9 ncu madde mucibince mü~
temian vaz'ı imzaya mezun :ı:evat tarafından musaddak suret veya 
hulfisaları sürekfiya, talebi üzerine verilir. Bu suret veya hulasalar 
şirket hakkınd:ı her nevi muamelatta muteberdir. 

17 - Şirketin müdürleri veva onlardan yalnız birisi, lüzum gör
dükleri takdirrle, hissedaranı davetle, ittihazını şirket menafii için 
muvafık P'Ördükleri husu!li müzakere ve bir karara raptettirebilirler. 

18 - Şirket sermayesinin nısfmın ziynı halinde müdür veya mü
dürler hissedarım heyetini davete mecburdurlar. Hissedaran Şirke
tin ~evamma veya fesih veya tasfiyesine karar verebilirler. 

19 - Şirket yalnız nec:.redeceği gazete ve matbua için kendisi 
m., buat kanunu mucibince hiikümete ve resmt makamata karşı şü
rekfid'.ln veya haricten hir mümessil veya neı::riyat müdürü tarafın
d1n tc::nsil ettirebilir. Bu takdirde bu temsil sıfatı, şirket umur 
id:ıresinde sürekaya karşı bu mukavelename haricinde bir hak ve 
sal~l."yetin 'mümessile verildiğini l·,~'iyen tazammun etmez. 

20 - Şirketin senei maliyesi Kanunusani iptidasından bede' ile 
K:inunuevvelin sonuncu günü hitam bulur. Fakat ilk senei maliye 
müstesna olarak sirketin sureti kat'ivede tesekkülü tarihile 936 se
nesi Kanunuevvelinin sonuncu günü beynindeki miiddete şamil ola· 
caktrr. Şirketin senelik bilançosu her sene en geç Mart ayı nihaye
tine kadar tanzim olunur. 

21 - Şirketin muamelatı hesabiyesi i~in mevcudat ve muvazene 
defteri ve yevmiye defteri ve. kopya defteri ve kazanç vergisi ka
nunu mucibince ayrıca defterı ~ebır olmak üzere 4 defter tutula
cak ve muamelatı ticariyeye daır resen ve cevaben ahzettiği mek
tuplar ve tel~rafnameler1e t~~iyatı ı:ıütezammın evrak muntazaman 
muhafara edilecektir. Defatın mezkure usulen Noterliğe tasdik et
tirilecektir. 

22 - Şirketin safi temettiiü v.uku b~lan her nevi mesarifin ten
zilinden sonra kalan mikdardan ıbarettır. Bundan her sene evvela 
temcttüatın 10 % sinden dun olmamak üzere ürekaca karar verile
cek mikd:ı.rda bina. makina v_e sair her tiirlü işletme "esaitin;n 
amortisman ve tecdid akçelerı ~e temett\iatın 10 % nu mikdarında 
ihtivat al:çecıi ayrılır. A~rıc? luzum göriilürse safi temettüden bir 
kısmının tevkif ve tenmıyesı veya memurin ve müstahdimine ikra
mive o]arak tahsis gibi hususlara ittifakla karar verilir. Geri kalan 
kısım atideki surette taksim edilir; .Safi temettüün yarısı mevzu 
se'"'!layeleri ni.,betinde se~maye .sahıplerine tevzi edilir. Diğer ya
nsı işin icap ettirdiği ihtı~sle tdare veya yazı işile bil'fiil çalışa
cıık erikler arasrnda miisavı surette taksim edilir. Her ne suretle 
olursa olsun Şirkete y:niden girecek bir ortağın mütehassıs sıfatile 
mesaive iştirak edebilmesi için heyeti umumiyenin dörtte iiç ekse
riyetile karar vermesi lazı~~ır. Za~~r ve ziyan şüreka arasında. ta
ahhüt ettikleri scrmavelerını tecavuz etmemek üzere sermayeleri 
nispetinde taksim edilir.-fhtısas mesaisi mukabilinde temettüden 
his.se alan ~ürckA, şir~et um.uru.nda geıek tahrir ve gerek idare iş· 
Jerınde sarfedeceklerı mesaı]erınden dolayı yukarda zikrolunan 
temettüden maada hiç bir maaş ve Ucret talep edemezler. Ancak 
müessisler sene nihayetinde tahakkuk edecek kar hisselerine mah
suben heyeti umumiyece tayin olunacak mikdan tecavüz etmemek 
§artile her ay avans suretile para çekebilirler. Ancak sene nihaye· 
tinde k5r hisseleri çektikleri avansa tekabül etmediği takdirde 
avans olarak vaki mehuzatın kar hisselerini geçen mikdarını şirke
te iad ye mecburdurlar. 

23 - Hissedarlard~n ve ~aleflerinden hiç biri her ne sebep ve 
suretl_e ol.ursa ~lsun hısselerınd~n veya m~nafiinden dolayı şirket 
aleyhıne ıkameı dava ve emval şırketı hacız edemezler. Hissedarlar 
gürekıi heyetin mukarreratını kabule mecburdurlar. 

24 - ŞİRKETİN MÜDDETİ: TeşekkülU İktısat Vekaletince 
sureti kat'iyede tasdik edildiği tarihten itibaren 10 senedir. Bu 
~ü~~etin her defa hi~a~ı?dan 6 ay evvel şirketin devam etmiyece
gı şurekadan herhangı bırı tarafından tahriren beyan edilmezse şir· 
ket daima aynı 10 sene müddet için otomatik olarak devam edecek
tir. Müddetin hitamında veya daha evvelden fesih ve infisahta he
yeti umumiye toplanıp şirketin tasfiyesine müdürleri tayin edebi
lirler. Etmedikleri takdirde bütün süreka tasfiyeye memurdurlar. 

• 
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1 
Bunlar emri tasfiyede salahiyeti tammeyi haiz olarak r · '"'teken 
hareket ve emval ve eşyayı şirketi ticaret kanununun kc1" · f şirket 
}erinin tasfiyesine dair ahkam dairesinde nakda t<'hvil ~t}(ıbatı 
tnhsil ve düyun ve taahhüdat şirketi tediye ve ifa eder· ,. ... Tasfiye 
memurları şürekanın dörtte üçünün muvafakatile şirl·et "'vcudu-
mı heyeti umumiyesile bacı.ita şahıs maddi 'cya manevi ·e c· ,.vrede
bilirler. Düyun şirketin tediyesinden sonra bakiye knl~n ıııikdar, 
hisseleri nispetinde şürekaya tevzi olunur. Tasfiye esrı., ı Ja, şir· 
ket emvali nakde tahvil edilirken, hariçten zuhur edecek t"liplerle 
ortaklardan zuhur edecek talipler arasında. müsavi şerait dairesin· 
de, ortaklar tercih olunur. 

25 - Şiirekadan birinin vefatı veya iflas vukuunda şir tct mün· 
fesih olmaz. Diğer hissedarlar beyninde işbu mukavelen-ım"de mu
harrer şerait dairesinde bihakkın devam eder. Vefat el n şerikin 
hissesi veresesine intikal eder. Ancak verese müvcrris erinirt imra
n vazife ve salahiyetlerinin kendilerine int.kalini iddia edemiye· 
cekler ve şirket umur ve hususatr, müttefikan başka bir karar ve· 
rilmedikçe, mücssisler veya bunlcrm yerine kaim olan müdürleı 
tarafından miiçtcmian ifa edilecektir. Verese, müttefik~n btı şeraiti 
kabul etmediği takdirde vefat tarihinde yapılacak lıir bil"'neoya gö· 
re vefat eden ortağın tahakkuk edecek sermaye ve teme•tii hissesi 
tediye ec'lilerek veresenin şirketin muameliit müstakbelesi üzerin· 
den alakıısı kesilecektir. 

26 - Şirket umuruna müteferri her meselede işbu mukavelede 
ahkamı kafiye münderiç olmadığı takdirde ticaret kanuırnnun sara· 
hat ve deliiletile amel olunur. 

27 - Aksine sarahat olm1yan hususatta isbu mukavelenamenin 
tadili. adedi şüreka beşi tecavüz eylemediği takdirde tel·mil şerik· 
terin ittifakile ve tecavüz ettiği takdirde sermayesinin dörtte ÜÇÜ· 
nü temsil eden şürekanın muvafakatile icra olunabilir. 

28 - Adedi şüreka yirmiyi tecaviiz ettiği takdirde Anonim şir
ketler hakkındaki ahkama tevfikan bir veya müteaddit murakip ta· 
yin edilecektir. 

29 - İşbu şirket İktısat Vekaletinin tasdikinden sonra sureti 
kafiyede teşekkül etmiş addolunacaktır. İşbu mukavelenamede ic
ra olunacak her nevi tadilatın tekemmülü İktısat Vekaletinin tas· 
dikine vabestedir. 

30 - Şirketin devamı veya tasfiyesi esnasında şürekanın yekdi
ğeri arasında muamelatı şirketten çıkabilecek ihtilafların, tarafla
rından tayin edilecek hakemler marifetiyle hallini ortaklar kabul 
etmi~)erdir. İhtilaf zuhurunda taraflar birer hakem seçerler. Ha
kemler aralarında ittifak edemedikleri takdirde bilittifak tayin ede· 
cekleri bir hakemi alelhakem ihtilafı kat'i olarak halleder. İşbu ha· 
kemi alelhakemin intihabında ittifak edilmezse bunu İstanbul tica
ret odası reisi tayin eder. Hakemlerin karar müddeti hakem heyeti· 
nin ilk içtima tarihinden itibaren bir aydır. Bu müddetin muvafakat 
tarafin ile temdidi caizdir. Hakem kararı kat'i ve gayri kabili itiraz 
olup tebliğinden itibaren 15 gün zarfında lazımülicradrr. 

31 - Ticaret kanununun sureti tatbiki hakkındaki kanunun 13 • 
ncü maddesine tevfikan fktısat Vekaleti şirket üzerinde murakabe 
ve lüzum gördükçe hissedaran heyeti umumiyelerini davet. kamı
na ve işbu esas mukavelename ahkamına mugayir bir harC''tet vu
kuu takdirinde fesih sirket hakkında ikamei dava hakkını haizdir. 

32 - Şirketin tasfiyesinde bilhassa ticaret kanununun 451, 452, 
456, 457, 458 nci maddeleri hükümleri nazarı dikkate alınır. 

33 - Şirketin istihdam edeceği memur ve müstahdemin türk 
olacaktır. Ancak matbaa, makine ve tesisat için muvakkaten ecnebi 
mütehassıs istihdamına ihtiyaç hasıl olduğu takdirde İktısat Ve
kfiletinin bu hususta müsaadesinin istihsali şarttır. 

34 - Şüreka bu mukaveleden tevellüt edecek bil'umum muame
lat ve r.ıünasebatta işbu şirket mukavelesinin başlangıcında göste· 
rilen mahalli, ikametgah intihap etmişlerdir. Bu ikametP"ahlı:.rına 
yapılacak her türlü tebliğat bizzat kendilerine tebliğ edilmiş gibi 
muteberdir. Ancak şerik diğer bir ikametgah ittihaz etmek ve ta· 
ahhütlü bir mektupla şirkete tebliğ etmek ~.artile bu ikametgahını 
değiştire bi 1 ecek tir. 

Neşet Deriz M. Rifat Ahmet Ahmet Emin 

(Garetecilik ve Neşriyat Tiirk Limitet Şjrketi) nin 34 madde· 
den ibaret olan bu esas mukave]enamesi muvafık görülmüş olmakla 
Ticaret Kanununun 505 inci maddesine tevfikan tasdik edildi. 

İktısat Vekili N. 
Mümtaz 

Damga Kanununun 26 ıncı maddesi deıatetiyle 12 inci madd.s· 
sine tevfikan istifası muktazi binde iki nisbi resim Vekalette mah· 
fuz esas mukavelenameye yüz yirmi liralık pul ilsak suretiyle tah· 
sil edilmiştir. 

l
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Emnivet İşleri Uınum 
l\f üdürlüğüııden : 

Motosiklet, Bisiklet ve yazı makinalarının tamiri ve bunların 
kullanılması işlerinde çalrşmak üzere ayda (80) lira ücretli vazife. 
ye müsabaka ile bir makinist alınacaktır. 

İsteklilerin vesikalarile birlikte 16-7-936 tarihine kadar lstida 
ile Umum Müdürlüğe müracaat lan. ( 1574) 2- 2824 -
Nafıa Bakanlığından : 
20 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ba

kanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 200.000 lira muham· 
·men bedelli 4000 ton kre7otun pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname, Mukavele projesi on lira mukabilinde Ankarada Na· 
fıa Bakanlığı Malzeme dairesinden verilec~ktir. İsteklilerin Nafıa 
Bakanlığından alınmış müteahhitlik vesikası ile birlikte 20 Tem· 
muz 936 pazartesi günü Sl!at 15 de Ankarada Nafıa Bakanlıfı M&l
zeme Eksiltme komisyonuna müracaat1arı larımdır. (1653) 2-2910 

Dalıiliye Vekaletinden : 
1 - Vekalet arkasındaki sahanın hafri ve tanzimi ile şevlerinin 

yapılması açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hafriyatın keşif bedeli 4128 lira 76 kuruştur. 
3 - Eksiltme 30 Temmuz 936 perşembe günü saat 15,S ta Dahi· 

liye Vekaleti binası içinde toplanan satın alma komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 310 liradır. 
5. - İsteklile~ ~u ~~e ait fenni ve mali şartname]erle proje keşif 

ve fıa~ cedvelle~~nı gormek ve almak i.izere her gün Vekalet leva· 
zım burosuna muracaat etmelidirler. 

.. 6.:::. Eksiltmey~ gi~eceklerin Nafıa Vekaleti yapı işleri U. Mü· 
durlugunden fennı ehlıyet vesikası almaları şarttır. Bunun için iha
leden en az 8 gün evvel adı geçen Müdürlüğe mUracaatları lazım· 
dır. (1650) 2-2940 

Ziraat Vek:aletinden : 
Ankara Tohum Is1ah istasyonu için 200 teneke mazot, 10 tene· 

ke gorgoil.DB., 2 teneke Walvolin ve 2 teneke Gres yağı ile 75 te· 
neke benzın pazarlık usuliyJe satın alınacaktır. 

Pazarlığa girmek istiyenlerin 17 • 7 - 936 cuma günü ":lat 10 da 
Keçiören caddesi üzerinde Tohum Islah istasyonu binasında top • 
lanan komisyona ve izahat almak için de her gün Tohum Islah 
Direktörlüğüne baş yurmalan. (1741) ı-3002 
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SAYFA 8 

l\favi ve Ozalid kabrıtları iizerine 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
Tümen için dört adet arpa ezme makinası catın alınacaktır. Açık 

pazarlrğı olan 22-7-936 çar~mba giinü saat on beştedir. Taliplerin 
mezkur günde Krrklareli tümen satın alına komisyonunda bulun
maları bu makinalar evelce alman makin.ılarm aynı olacaktır. 

• (1701) 2-2957 
İl.AN 

1 - Ehıziz kıtaat hayvanatının ihtiyacı için 500,000 kilo arpa 
30-7·936 ""t .. emhe günü saat 9 ela kapalı zarf usuli ile ihalesi Elaziz 
tüm satın a!ma komisyonunda yaptlacaktır. 

2 - Aıpanın muvakkat teminatı 1406 lira 25 kuruştur. 
3 - Et(~İltmeye girecekler zarfüırınr ihaleden bir srıat eve) ko-

misyona vermiş olacaklardır. (1594) 2-2828 
İl AN 

1 - Trabzondald kıtaat idn 255 ton un alınrcaktır. T:ıhmin be
deli 3cır,r;ı'l 1irarhr. Sartnamesi her gün kıınıınun be"inci maduesi mu
cibince ,.ıriırılabilir. Eksiltme 27-7 936 pazartesi saat on altıda 
Trabzon k.ıılesinde garnizon binasında'd askeri satın alma komis
yonun<'!~ olacaktır. 

2 - f.''·siltme kapalı zarf usulü ile olacaktır. Muvakkat teminat 
2976 lir ıır. Teklif mektupları 27-7-936 pazartesi günü saat onheşe 
kadar S" n alma komisyon reisliğine verilmiş olacaktır. Bu saatten 
sonra m"'{tuplar kabul edilemez ş:ırtnamesinde istenilen vesikalar 
muvaklnt teminatın konulduğu zarf içerisine konulmuş olacaktır. 

ti.AN 
1 - t{ rs gami?on ihtiyar:ı 

için 30nnn kilo sade yağ 'capalı 
zarf U""'i ile 29 6.936 dan itiba
ren e'· l' ""f'Ye konmuştur. !ha· 
lesi 21 7 "15 salı günü saat onda 
Kaı·sta ~ .. • <'rl satın alma binasın
da yapıı-.~,ı:tır. 

2 - ·r~ı.rrıin bedeli 19500 :ira 

(1668) 2-2931 

muvakkat teminatı 1462 lira 50 
kuruştur. 

3 - Evsaf ve şeraitini gör -
mek istiycnl rin hergün ve iha
leye istirak edec.-eklerin belli za
mandan hir SC'at evetine k;dar 
tcldif mektuplarını vermek şar
tile Karsta komisyona mürac<'at-
1arı .(1535) 1-2745 

AS (ERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARI 

8100 KİLO KARPİT 

Tııhmin edilen bed::li (2430) lira olan yukarda mikdarı ve cın
si ya1.11ı malzeme A!;keri Fabrikaıar Umum Mildürlüğü satmalma 
komisyonunca 3 Ağustos • 1936 tarihinde pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltme ıle ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko. 
misyondan verilir. falit'lerin muvakkat teminat olan (182) lira 
(25) kuru; ve 2490 numaralr kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ik le mezkur ~Un ve saatte komisyona müracaatları (1687} 

2-3016 

3500 KİLO ARAP SABUNU 
Tahmııı e:lilt:n 1.ı:deli (875) lira olan yukarda mikdarr ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma ko
misyonunca 7 _ Ağustos _ 936 tarihinde cuma günü saat 14 de pa -
zarlık ile ihale edi:ecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin ınuvakkat teminat olan (65) lira (63) kuruş, ve 
l490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikie mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1688) 2-3017 

30 TON ÜSTÜPÜ 
Tahmin edilen bedeli (12600) lira olan yukarda mikdarr ve 

cinsi yazılı malzeme .•skeri fabrikalar Umum Müdürlüğü satınal -
ma komisyonunca 7 - Ağustos - 1936 tarihinde cuma günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir.Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (945) lirayı havi 
teklif mektuplarını Mezkur günde saat 14 de kadar komisyona ver. 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele. 
rindeki vesaikle mezkur giln ve saatte komisyona müracaatları. 

(1689) 2-3018 

OtomohH ve Otol)ÜS sahiplerinin 
nazarı dil<l{atine 

Belediye Reisliğinden · 
Hususi ve taksi otomobilleriyle harice işleyen otobüslerin gece

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

(1630) 2-2870 

Ankara ValiliITTnden : 
1 - 16 - 7 - 936 per~embe günü saat 15 de Ankara ıilayeti bina

sinda toplanan vilayet daimi encümeninde bedeli muhammenesi 
(4500) lira olan Nafıa silindirlerine ait (150) ton Zongu•dak blok 
kömiirii açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (337,5) liradan ibaret olup buna ait ban
ka mektubu veya idarei hususiye veznesine mahsus :nakhuzu ve ti
caret odasının vesikası ile birlikte 16.7.1936 günü encümene gel
meleri. 

3 - İstekliler şartnamesini vilayet nafıa direktörlüğünde göre· 
bilirler. (1518) 1-2724 

Lis~ ı navlaı·ına azırlık Kursları 
Hususi bizim okulda riyaziye, fizik, tabiiye, fen bilgisi ve ya

bancı dil tatil kursları 15 temmuzda açılacaktır. Kayıd için Yenişe-
hir Ölçerler sokak No. 2 Telefon 3877 ye müracaat. 1-2754 

Dalıiliye \ 7 elialeti11deıı: 
1 - Ankara<la Yenişehir<le Uahiliye Vekaleti bınası methaline 

konulacak mermer levha ve brons pHlka işi açık eksiltmeye konul
muştur. 

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

Vekaleti binası içinde toplanan satın alma komisyonunca yapıla
caktır. 

5 - Bu işe ait mali ve fenni şartnameyi, kroki, fiat cedveli ve 
grafikleri görmek ve almak istiyenler vekalet levazımına müraca
at ederler. 
6 - isteklilerin yukardaki şerait dairesinde ve laekal 8 gün evel 
müra<:atla fen heyetinden alacakları ehliyet vesikalarını hamilen 
yevmi meEkôrda müracaatları ilan oll nur. ( 1542) 2-2779 

ULUS • • .Jtt' 

PLAN KOPYALARI süratle yapılır TeJ.1230 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi 

ASitk:eri Fahril{alar 
Ticaret Kaleminden : 

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

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

Zonguldak Valiliğinden : 
İhalesi 22 temmuz 936 çarşamba günü saat 15 de Vilayet Daimi 

encümeninde yapılmak üzere "56118" lira ''41" kuruş muhammen 
bedelli Beycuma - Çaycuma yolu O + 000 - 25 + 935 kilometrele
ri arasınrlaki sınai imalatın insası işi vahid fiatla ve kapalı zarf u
sulile eksiltmeve krınulmuştur. 

Eksiltme ş;rtnamesi ile fiat bordrosu ve keşif hül!isa cetveli, 
proje resimleri ,mukaev]ename projesi iki lira seksen kuruş muka
bilinde Zong:.ıldak vilfiyeti N:.,fıa müdürlüğiin<len satm alınabilir. 
Muvakkat teminat "4055" lira ''92" kuruştur. İsteklilerin muvakkat 
teminat, ticaret odasından 936 yılr içinde alınmış vesika, ve Nafıa 
vekaletinden alınacak müteahhitlik ehliyet vesikasiyle birlikte tek
lif mektuplarını yukarıdaki gün ve saate kadaı vilayet daimi encü-
men reislii!inc vermeleri ilan olunur. ( 3773) 2-2907 

Ad 'iye V ~{aleti den : 
Bütün mchakim ve dcvairi Adliye ihtiyacı için 84 kalemde 

14,125,000 adet matbua. 29,000 adet Koçan. 8,150 adet defterin bııs
tırılması kapalı zarf usulile el:siltıneye konulmuştur. Eksiltme 22-
7-936 tadhine müsadif c;arşamba günü saat 15 de Anknrada Adliye 
Vekaleti levazım müdüriyeti ocle'ltnda toplanacak eksiltme komis
yonu tarafından yapılacaktır. 

Muhammen lıedel 7,800 liradır. 
Umıımi ve hususi şaı tnamelcr vekalet levazım müdüriyetinde 

ve İstanbulda adliye levazım memurluğundadır. 
Eksiltmeye iştirak edecek istekliler fazla malUmat almak icin 

her glin bu dairelere gelerek şartnameleri imza mukabilinde para
sız alabilirler. 

Eksiltmeye girecek isteklilerin eksiltme günü saat 14 dr. kadH 
şartnamedeki sarahat dairesinde, İstenilen vesikaları teklif mek
tuplarile bedeli muhammenin % 7,5 ğu nisbctinde c;85 liralık temi
natlarını komisyon riyasetine vermeleri ve 2490 sayılı kanıınun 
16 ncı maddesinin ( E) fıkrası mucibince nakit veya nakit maka
mında olen tahvillerin aynen teminat olarak verilmesi istenilirse 
daha evel maliyeye yazılarak makbuzun teklif mektubile birlikte 
tevdii ilan olunur. ( 1596) 1-2829 

~J\'ııl{ara C ın ı ··yet 
I\ ·· ddei Umumi i~indPn : 

1 - Ankara Cumuriyet Müddei Umumiliği emrindeki Buik mar
kalı hi"met otomobili için 3500 litre benzin açık eksiltme usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - MuhC'mmen bedeli 945 liradır. 
3 - Fenni ve umumi sartnamesi ücretsiz olarak Ankara C Miid

dei Umumiliğinden verilir. 
4- Eksiltme 27-7-936 pazartesi günü saat 15 de Ankara C. Müd

dei Umumiliğinde toplanacak satın alma komisyonunda .., 
1 
ılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mikdarr 70 lira R7.5 kuruştur. 
(1678) 2-2938 

l{onya B~lediye Reisliğinden: 
Merkezden 11750 metre mesafede vaki dutlu nam menba suyunun 

Konyaya isalesi için mevcut pHin ve profil mucibince fenni şartna
mesine tevfikan yapılacak hafriyat 591403 kuruş bedeli keşif ile ve 
kapalı zarf usuliyle olbaptaki kanunu mahsusuna tevfikan 1-7-936 
tarihinden 16-7-936 tarihine kadar 15 gün müddetle münakasaya ko
nulmuştur. Talip olanlar: 

1 - Bedeli keşfin % 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkate akçe
sini veya aynı mikdarda banka mektubunu ve bu gibi işler hakkın
daki iktidar ve liyakatini gösteren vesikalarını 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 malfimat al
mak isti yenlerin Belediye Mühendisliğine müracaat eylemeleri ve 
ihale gününde teklifnameleri Belediye Riyasetine tevdii lüzumu 
ilau 'llunur. (3898) 2-2979 

Malatya Şarhaylığından: 
• 1 - ıVlalatyada yapılacak ııı.J,85:t kırk dokuz bin sekiz yüz ellı 

iki lira 45 kurnş keşit l>edclh Beled1ye binasının inşaatı 1 temmuz 
936 tarihinden itibaren yirmi gun müddetle ve kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Eksiltme 21 temmuz 1936 salı günü saat 15 de Malatyada 
Be:etliye dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 3739 üç bin yedi yüz otuz dokuz liradır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaların bulunma

sı lazımdır: 

A - Kanuni vesaiki haiz bulunması, 
B • İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin F fık

rası mucibince aranılacak ehliyet vesikası Nafıa Vekaletinin 13.5. 
936 tarih ve 4189 sayıh emirnamesine bağlı talimatnamede göste
rilen vesaiki bulunması 

6 - Teklif mektupları iiçiincü maddede yazılı saatten bir 5aat 
eveline kddar belediye encümenine getirecek makbuz mukabilinde 
vermesi, posta ile gönderilecek mektupların yukarda yazılı saate 
kadar gelmiş olmasıı zarfın mühiir mumu ile kapatılmış bulunması 
lazımdır. ( 3659) 2-2795 

• 

İs Bankası a memur 
~ 

alınacak 
Türl<.iye iş Bankasından : 

: • .,e-
Bankamızm Merkez ve Şubelerinde çalıştırılmak '~ 

re Lise veya Ticaret Liseleri mezunlarından müsabaka ııtl' 
tihanı ile memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar~ 
rasmda aynca Yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı il" 
sanlan iyi bilenler tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvafafkiyet ve t~ 
sil derecelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık vcrılt' 
cektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 cumartesi günü sa-' 
ONDA Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapıla
caktır. En son yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 

İstekli olanlar, girme ve imtihan sartlarma ait izahfl,. 
meyi Bankamızın Ankara, İstanbul ;e 1 ımirdeki şubelt' 
rinden alabilirler. Baska yerlerde bulunanlar bu izahnarJ1t' 
yi Bankamızdan trıhriren de talep erlebilirler. Ancak bütüı' 
taliplerin çok vazıh adres vermeleri lazımdır. 2-2~ 

Z H ff ıftla Vali i~·ı den : 
İhalesi 22 temmuz 936 çars:amba giinü saat 15 de Vilayet paiııl 

Enciimenindc yapılmak üzer<' "1080~" lira ''60" kuruş keşif bede 
Ereğli - Devrek O 000 - 25 t 313 kilometreleri arasında Ş; 
esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme ~artnamesi ile Fiat bordrosu ve kesif hulasa cetvel 
mukavele-name proiesi 54 kuruş berlc-1 mul·ahilinde Zonguldak ~· 
fıa Müdiirlüğündcn satın alınabilir. Muvakkat teminat "810" ıırı 
"6·r· kt•ruştuı. • 

!stl'i:lilerin m11vaı.:•,at teminat,, Ticaret odasından 936 yılı içiO" 
de alııımıs vecih ve Nafıa vekaletinc1en alınacak miitenhhitlik eli' 
liyet vf'silr·H;;ıe hirlil:te teklif mektuplarını yukarıdaki gün ve ~ 
ate kadıır ViViyet Daimi Encümeni Reisliline vermeleri ilfin ol 
nur. (3774) 2-2908 

• • 
20. 7. 936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti "/il 

pı İşleri Eksiltme Komisyonu odasında 31546 lira 14 kuruş ke 
bedelli Polatlı jandarma Tcchizat ı\nbarı inşaatı kapalı zarf u! 
llylc eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, mukavele projesi, Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi, fcfl 
ni şartname, ke~if cetveli. proje ve tafsilat resimleri 155 kuruş ırııl 
kabilinde Vekalet Yapı İşleri Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 2366 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarına Nafıa Vekaletince verilmis ırıf 

teahhitlik vesikasını iliştirmeleri lazımdır. • 
Ek:.iltmeye gireceklerin teklif mektublarını 20.7.936 pazarte' 

günü saat on dörde kadar Yapı İşleri Arttırma, Eksiltme ve ih•" 
Komisyonu Reisliğine veım.:leri lazımdır. (1519) 2-2759 _/ 

l(onya Bel~diye te.sliğinden: 
Konya şehri dahil.i su tevziatında kullanılmak üzere fenni şa'~ 

namesine tevfikan mübayaa edilecek 3450 lira muhammen bede!1 

200 adet su saati 2-7-936 tarihinden 17-7-936 tarihine kadar 15 giiJI 
müddetle münakasaya ı;ıkarılmı~tır. 

1 - Bedeli keşfin 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkate akçesiııl 
veya avnı mikdarda banka mektubunu Belediye Riyasetine ve~ 
leri. 

2 - İhale 936 senesi Temmuzunun 17 inci cuma günü saat 15 d' 
Belediye Enciimeni odasında yapılacaktır. ~ 

3 - Mübayaa edilecek saatler hakkında fazla malümat alı:o' 
istiyenlerin Belediye mühendisliğine müracaat eylemeleri ve ib,Jf 
gününde Belediye Encümen salonunda ha7.ır bulunmaları ilan olO" 
nur. (3897) · 2-2980 

Tiirk Hava Kurumu 
Genel l\lerl{ezinclcıı: 

1) Ankarada bir paraşüt kulesi yaptırılacaktır. 
2) Kulenin tahmini keşif bedeli (44.947) lira (50) l.<ıl" 

ruştur. , 
3) Plan ve şartnameler (25) lira mukabilinde Anka7" 

da Hava Kurumu Merkezinden, 1stanbul'da T. H. K. ,. 
tanbul şubesinden alınacaktır. 11 

4) Eksiltme 31 temmuz 1936 günü saat 15 de kap• 
zarf usulile Ankarada Kurum Genel Merkezinde yapıl•

1 

caktır. 

5) Münakasaya girebilecekler: (t 
İsteklilerin diplomalı mimar veya mühendis olnıalll 

1 

ve inşaat müteahhidi olduklarına dair mukayyet bulufl. 
dukları ticaret odasından vesika ibraz eylemeleri ve i.k~ 
darı mal ilerini gösterir bir banka referansı vcrmelerı ti 
şimdiye kadar bu şekilde mühim bir betonarme inşa~ 
yapmış olduklarını vesaikle isbat eylemeleri ve el 
vesaiki münakasa tarihinden itibaren asgari yedi gün e\lril 
T. H. Kurumuna ibraz ederek münakasaya girebilecekle 
ne dair vesika almaları şarttır. . 

8
t 

6) Talipler (3371) lira ( 6) kuruşluk muvakkat ten11~,I 
mektubu ve e!ıliyet vesikalariyle birlikte teklif mektU~ııııı 
rmı 31 temmuz 1936 saat 14 e kadar Genel Merkez Baş!< 
lığına teslim etmelidirler. 1-2952 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı AT AY 

Umumi Neşriyatı İdare 

1 YENi SiNEMALAR j KULÜiJ 

eden Vazı İşle.ri Müdürü 

Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basrmevinde basılmı!jtır. 

BUGÜN BU GECE 

KEMANLAR ÇALARKEN 

GÜSTAV FRÖHLİCH 

Mevsimin en nefis aşki, hiı;si, 

müzikal şahe&eri 

BUGÜN BU GECE 

Heyecan, korku. sergüzeşt ve rrıacera 
emsali görülmemiş iki filim birden 

l - ŞANDUNUN AVDETi 

II - ŞANDU SiHiRLi ADAD-~' 


