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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

·-------------------"'" .. _ 
HER YERDE 5 KURUŞ 

Boğazlar konleransı din bir çok 
esaslı maddeleri kabul e 

noı. MJ\Hstıı.. 

Son haftalarda, şehirlerden bi
raz uzakla nrak, toprakla uğra

tanlan tarlalarında görmüı ve on
ları dinlemiş olanlar; en güç e
mekle de elde edilse, bol mahsu
lün, lürk çiftçisinde yarattığı se
vincin heyecanını kendi yürekle· 
rinde de duymutlardır. Köylü; 
neşe içinde, gündüz güneşe, gece 
aya gölge vererek çalıtıyor. Ne 
yorulmak ne de dinlenmek var. 

Çiftçilerimiz bol yağmurlu iyi· 
bir ekim yılına şüphesiz ilk defa 
kavuşmıyorlar. tabiat; onlara ıık 
sık emeklerinin tam kartılığını 
verir. Şu halde bu yılki geniı se· 
vincin kaynağı nerededir ... Köy
lü bunu size kısa ve tok cümleler 
le anlatmasını bilir; mahsul bol da 
olsa, devlet onun değerini koru
yor. Eski devirlerde bolluk, fiatı 

hırpalardı ve böyle yıllarda da
ha çok emek fakat daha kıt gelir 
vardı. 

Cumuriyelin buğday siyaseti, 
tarlada çatıımayı, yurddaılar için 
zevkli bir refah kaynağı yapmıt· 

lır. Onlar, tarlasını hazırlar, tohu· 
munu atar ve mahsulünü biçerken 
bilirler ki emekleri üzerinde reji
min koruyucu kanadı vardır. Ge
ne onlar bilirler ki Kemalizm; yal
nız emeğin değil, ileri bir insan 
ııf aliyle yurddaşlara düfen ıeref 
ve saadet hissesinin ve yurd emni
yetinin de en büyük koruyucusu· 
dur Her türk, bu bilgiler içinde, 
her yıl hızı biraz daha artan ve
rimli bir çalışma yolunda ilerle
mektedir. 

Kemal ÜNAL 

t~PANYA'YA IHR <; OLUN -

DUCU tDOlA OLU TAL ÇURtJK 

\1.J 1URTALAR DOLAYI İLE: 

Ga7~tecinin vazifesi 
İatanbulda çıkan bir gazetenin 14 

temmuz: tarihli sayısında büyük punto· 
larla dizi1miı: 

"Bu laubalilikten ne zaman kurtu· 

lacağu:P., başlıklı bir yaz ı vardı . Bu ya

zıda ispanyaya gönderilen bir yumurta 

partisinia boı:uk çıktığı ve bu yüzden 

.ıkslilameller husule geldiğ i hararetli 

bir lisanla yaz:ddıktan sonra İspanya· 

nın, bir müddet için türk yumurtası al

mamağa karar v::rdiği şayiası da zikro· 
lunmakta idi. 

İptida yumurta kontrol i terinin bah· 

şcttiği emniyet ve sonra İspanya ile 

memleketünız arasında son anla§ma ta· 

rihindenberi dostane artmıa ticari mü

nasebetle.- itibariyle, bu yazı bizim de 

nazari dlkkatımizi celbctti ve İstanbul 

muhabiri~den malumat i:atedik. Mu-

abirimizin <le teyid ettiği hakiki vazi
"Ct aşafıya memnuniyetle dercettiğimiz 

Celil Bayar•rn cevabında okunacaktır. 
:=etil Bayar bir sureti de ajansa veri
en cevabında diyor ki: 

("$onu S. inci sayfada) 

Yeni anlaşma proJesinln pazar· 
tesiye imzalanması bekleniyor 

Ziraat Vcl~iliııin 
Değişeceği hakkındaki 

haber asılsızdır 
Monttö, '5 (A.A.) - Anadolu Ajan

sının hususi muhabirinden: Konferans 
bugünkü umumi toplantısında çok 
hissolunur bir ilerleme elde etmis.tir. 

Bir çok delegasyonlar tarafından 

geri bırakılan noktalar üzerinde de u • 
mumi olarak anlaşma müşahade olun
muştur ki, bu, şmdilik ihtimali görül· 
miyen zorluk çıkmazsa, pek yakında 

kati ve müsbet bir neticeye v?rılacağı· 
nı gösterir. 

Montrö, 15 ( A.A.) - Konferans 
mahfillerinde mevcud kanaate göre, son 
anlaşma pazartesi gUnüne kadar elde 
edilecek ve anlaşma da bu tarihte imza 
edilebilecektir • 

Montrö, ıs (A.A.) - Havas ajansı 
bildiryor: Konferans Sovyctlerin tadil 
ettikleri on altıncı maddeyi filen itti
fakla kabul etmiştir . 

Romanya. Yugoslavya ve Japonya 
delegasyonları yeni maddeyi kabul tav
siyesiyle hükümetlerinc arzedeceklc -
rini bildinni terdir. Bulgar delegasyo
nu ihtiraz;i kayıdlar dermeyan etmşi • 
t ir. 

Sovyetl~rin ıcidif ettikleri 16 
ıncı madde lwbul e<lildi 

Bu netice lngiliz delegasyonunuh 
ı:ö terdiği uzl ma fikri sayesinde: el
de edilcbilm.iştir. İngiliz dclega&yo
nu kendi mukabil projesine yapılan ta
dillerin yüzde seksen beşini kabul et
miştir. 

l(ahul edilen esaslar 
Montrö, 15 (A.A.) - Anadolu ajan

sının husuı>i muhabiri bildiriyor : Kon
ferans ingiliz delegasyonu diğer alaka
lr delegasyonlar ile olan görüşmeler ne· 
ticesindc ıs inci madde hususunda 
yaptığı tadili tasvib etmiş ve 15 inci 
maddenin heyeti umumiycı:;i kabul olun· 
muştur. 

Bundan sonra konferan5, Sovyct 
delegasyonunun 23 üncü madde ile bir
likte tadilini istediği 16 mcr maddenin 
görüsmesine gcçmistir. 

Fransa delegasyonu, Sovyctlerin 
yapmış oldukları tadil teklifinin yeri
ni tutmak üzere yeni bir tadil teklif 
etmi!'ıtir. Fransıı tadil tc klfi sor an • 

larda dclcgasvonlar arasında yapılmı~ 

...._....-··---------
Evlilik ve Ötesi tefrikamız bitmiştir. 

Yeni tefril amız 
ULUS 

pek yakında 
yeni bir tefrikaya başlıyacaktır. 
Bu yeni tefrika, herhangi bir f 
romandan daha derin bir 
zevkle okunacak. merakla ta" 
kip olunacaktır. Zira, bu yıl 
içinde çıkmış olan bu eserin 
fransızcası bir iki ay içinde 

yüzbinlerce basılmış ve 
aatdmıttır. 

UR. Al.E ·ts CARREI~ •J • 
I:HOMME, CET lNCO! U 

''İnsan, bu meçhul" adındaki 
bu eserini I 

Biliıımiyeıı insan' 
baı:ılı ğı ile dilimize çevirdik. Okur
larımıza şimdiden tavsiye ederiz. 

olan konuşmaların bir neticesidir. Sov
yet delegasyonu kendi tadilini fran • 
sız delegasyonu tarafından yapılan ta· 
dil teklifi lehine olarak geri aldığını 
söylemiş ve 23 üncü madde için istedi· 
ği tadilden de vaz geçmiştir. İngiliz 
delegasyonu fransız tadilini kabul et • 
miştir. Japon delegasyonu teklif edi • 
len tadilin aldığı talimat çerçevesini 
tecavüz etmekte olduğunu bundan do • 
layı yeni talimat istiyeceğini söyle • 
miştir. Bulgar delegasyonu bu tadilin 
ba7! tasrihat icab ettirdiğini ve mese
leyi hükümetine bildireceğini söyle • 
miştir. Romen ve yugoslav delegas· 
yonları da Fransız teklifinin tazammun 
ettiğ i büyük uzlaşma gayretini teslim 
etmekle bcrnher keyfiyeti hlikümetleri
nc bildirmeleri gerektiğini bildirmit 
lerdir. Reis bir kaç gündenberi sarfo • 
Iun:ın uzla'1Jla gayretlerinin mü bet bir 
neticeye vardığını mü~ahedc cylemis• 
tir. 

Türkiyenin ıs inci madde gereğince 
alabileceği tedbirler hakkında Millet • 
ter Cemiyeti konseyince üçte iki ekse
riyetle verilecek karar mümzi devlet -

ler' ckt1eriyetinin de muvafıkı mütalaa. 
gı lııhik olma t i~in japon delcgasvnn•ı 
tarafından yapı] n n ~kılfi bu for
mülden doğabilecek neticeler itibariy
le görüş teatisine mevzu olmu ve bu 
teklif kabııl edilerek tahrir komitesine 
havale edilmiştir • 

Montro l 5 (A.A.) - Anadolu Ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor: kon
ferans ikinci madde ile bununla alakalı 
bir numaral~ zeyli kati seklinde kabul 
etmi~tir. Romanya delegasyonu memnun 
olduğunu bildirmiştir. 

Konferans keza yakin bir harb teh· 
tikesi takdirindt: boğazlarda ticari scy
ril!ıefer rejimini teabit eden yeni madde
yide kabul etmiştir. 

Karadenizc ı;ahili olan devletlere 
aid olup Karadenizden harictc yapılan 
yeni denizaltı gemilerinin veya bunla -
rm tamiri için Karadenizden çıkmala -
rı hakkındaki yeni madde de kabul e • 

dilmi9tir. 
Sonra konferans ikinci seksiyon mad· 

delerinin tetkikine tekrar başlamı§tır. 
Konferans muavin gemilerin tarifi hak
kındaki 7 inci maddeyi kabul etmiş ve 
sekizinci madde için franaız ve tilrk 
delegasyonları tarafından tevdi oluna • 
cak metnin tetkikine teknik komiteyi 
memur etmiştir. 

9 uncu madde, 15 inci madde ile a· 
takalı prensip meselelerinin halline in
tizarcn geri bırakılmı§tır. 

Konferans 10 uncu maddede derpiş 
olunan on beş gün1ük preavi mlid<lcti
ni sekiz güne indirmiştir. Ancak Kara· 
dt!niıe sahili olmıyan devletlerin on 
beş giinluk preavi vermemeleri şaya-
11 arzudur. Onuncu madde kabul edit
mi tir. 

Faal hizmette bulunan türk filosu 
tonilii.tosu ile alakalı olmamak Uzere 
boğazlardan bir defada geçecek olan 
gemilerin azami tonilato u mccmuunu 
ıs bin tonilato olara.k tesbit edilmcai 
hakkında türk delegasyonunun yaptı -
ğı teklifi konferans kabul etmiştir. 11 
inci maddenin ilk bendi bu · uretlc ta • 
dil edilmiştir . 

Karadenizc sahili olan devletlere 
aid gemilerin geçmesi için bundan da
ha yüksek bir tonilato kabulü hakkm • 
daki türk teklifi talik edilmiştir. 

Bundan sonra konferans 14 üncü 

maddeyi şekle aid tadiller ile kabul et
miş ve tahrir komitesine havale eyle · 
miştir. 

Konferans Sovyct delegasyonunun 
18 inci madde için yaptığı tadi~ de tas
vib edilmiş ve 18 ind maddenin heyeti 
umumiyeai kabul olunmuıtur. · 

20 inci madde teknik komitey~ ha -
vale olunmuştur u komite türk delegas 
yonunun vereceği tahrir şeklini tetkik 
eyliyecektir. 

23 üncü madde Romanyanrn bir ih • 
tiraz kaydiyle kabul olunmuştur. 

Konferans, mahrul:at taşımıya qnh· 
suı muavin gemiler hakkında teknik· 
komitenin kabul ettiği 8 inci madde 
metnini tasvib eylemiştir. · 

Bazı maddelerin kabulü difer bazı· 
tarının kabulüı1e bağlı tutulmuştu. Cet. 
se snounda ko:ıferans bu şarttn veriı•e 
gelmiş olduğunu ve bahi'i mevzuu mad· 

Akşamları çıkan bir İstanbul gaze
tesinde Ziraat Vekilinin değişeceği· 

ne ve aynı vekalette baı:ı değişiklikler 
yapılacağına dair bir haber okunmuş· 
tur. 

Anadolu Ajansı hu neşriyatın asılsız 
olduğunu beyana mewndur. 

delerin kabutuniin kati telakki edilebi
leceğini müşahede eylemiştir. Bundan 
dolayı 16 ıncı ve 23 Uncil maddeler, Ro-
manya, Bulgaristan ve Yugoslav-
ya'nın, 16 ıncı madde ve Ro-

manyanın da 23 üncü madde hakkındaki 
ihtiraz kayıtları müstesna olmak Uzcre 
konferansca kabul olunmuştur. 16 ıncr 
maddenin iki zeyli teknik komiteye ha· 
vale olunmuştur. 

Konferans gelecek celsesini yarın 
öğleden sonra aktedecektir . 

Almanya -Avusturya anlaşması 
.B. Radekin· İzv.estiyada dil\..l\:ate 

değer bir yazısı 

Alman - Avusturya anla~masını 
tahlil eden B. Radek 

Montı·ö nıektllbları: 12 

Moskova, 15 (A.A .) - B. Radck 
lzvcstiya gazetesinde Almanya - Avus
turya arasındaki anlaşmayı tahlil eden 
yazısında diyor ki: 

"Bu anlaşmayı mümkün kılan her 
şeyden evci, İtalyan faşizminin, Habc
şistandaki zaferine rağmen ve dah.a 
doğrusu bu zaferin neticesi olarak, Av
rupada daha zayıf hale gelmesidir. 
Yakın bir zaman için müşterek bir al
man • italyan diplomatik cephesi kur· 
mak emeli, herhalde Musotiniyi Avu& 
turya - Almanya yakınlaşmasına mu. 
vafakata mecbur eden ha lıca sebebdir. 
Almanya. Fransa ve Sovyetlcr birliği 
ile bir çarpısma halinde kendisine hiç 
olmazsa ingiliz tarafsızlığını temin c

( Sonu 5. inci sayfada) 

========================:::;;;;=:::..::ıı 

Konf eran ta il{inci tatil ve hulgarlar 

Konferans dün akşam İngiliz tek
lifinin birinci kıraatini bitirdi. Fakat 
delegasyonlar henüz ihtilaflı olan 
meseleler hakkında hükümetlerin
den bekledikleri talimatı alamadıkla
rı için konferans müsbct olarak hiç 
bir işi halletmiş olmadı. Bilakis sov
yet delegasyonu yeni bir tebliğ ile 
ortaya; 

Taarruza uğrıyacak Karadeniz 
devletlerinden herhnngi birine yar
dım için müttefiklerinin - Milletler 
Cemiyeti paktına gere yapılmış it
tifaklar • harb gemilerini boğazlar<la'!1 
serbestçe geçirebileceklerine aid ve 
halli oldukça güç yeni bir mesele da
ha koydu. 

Bununla boğazlar konferansı pa
zartesi toplantısında az veya çok mü
him tef errüat ile beraber §U üç pren
sip meselesini halle çalışacaktır: 

1 - Karadeniz devletlerinin Ka
radeniz dı§ındaki üssi.ibahrileriyle ir
tibatlarını temin için Karadenizin iç 
ve dışındaki harb gemilerini toplu 
bir halde boğazlardan geçirip geçire
miyecekleri, 

2 - Türkiyenin bitaraf kalacağı 

Montrö, 10 temmuz 1936 

bir harbta boğazlan kapamağa mec
bur olup olnuyacağı, 

3 - Karadenizde taarruza uğn
yan devletlere yardım için miittefik
lerinin harb gemilerini l>0rrn7b rdan 
geçirip geçiremiyecekleri, 

Meseleleri, 
Bu i.iç mesele hakkında sovyetlcr; 
n - Karadeniz devletleri Karadeni-

zin iç ve dışındaki üssübahrileriyle 
irtibatlarım muhafaza için harb ge
milerini toplu bir halde boğazlardan 
geç irehilmelidirlcr, 

b - Bitaraf kalacağı bir har"bta Tür· 
kiye boğazları knmımnlıdır, 

c - Taarruza uğnyacak hcrhan~İ 
bir Karadeniz devletine yardım için 
mi.ittefikinin harh gemileri boğazlar
dan serbestre geC'ehilmelidir. 

Diyorlar. Mi.itekabil İngiliz noktni 
nazarı da sudu r: 

a - Karadeniz devl •tleri Karadeni:ı. 
dı:ııındab i.iesti v•hrileriy'e irtibatları· 
nı temin iç: in harb gemilPrini diğe~ 
devletler hakkında 1"'1"Vcud ton<tJ 
t<\hdiJatına tAbi olma 1<\n - diğer tah· 
didlere tabiclir - anca'< to')ln bir hRl-

(Sayf::ıyı ccvirinfa' 
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Mali hukuk köıed 

Banka ve 
Banka muameleleri yapan tüccarla

ra banker derler. 

Çok ve türlü muamelelere mcnu o
lan bankacılık buıün dahi eskidenberi 
iltinad eylemekte o1du~u ıu üç esasa 
dayanır: Kambiyo, mevduat ve ikraz. 

Baalmcılığın tarihini tetkik eder
sek para m6badelesiain esaa olduğunu 
görilyor ve Yunaniatanda bu mu.amele
yi trapedtea elenilen ldmseleria, Roma
da ise argentarii aclı •erilen tacirlerin 
yaptıklarını milf8he4e ediyoruz. Mev
duat muamelesinin de tarihi haylice es
ki umanlara irca olunabilinir: İlk 
mevduat bankam "lgibe9" ismiyle Ba
bil ,ehrinde Milad'dan önceki altıncı 

anrda kuruldu. GaribtiT iri mabedler 
dahi mevduat kabul ediyorlardı, hem 
de ylibek bir faiz 6denmeaini kabul 
ederek 1- Halk mabedlerin taarruzdan 
masun bir yer olduiunu ft buralara te
cavib edenlerin ilahi guaba uğnyaca• 
lmı anıyor ve bu dü,Unce dolayııiy· 
le paraımı rahiblere emanet ediyordu. 

IWil bankerlere ime faz1a ltimad yok. 
tu. Bunlann bu etki ...,,.,..ıanta dahi 
zmnan aman iflaa ettikleri c&üliiyor
du. 

Roma'da bankacılık mnduat teklin- · 
de yapılıyor ve t:amamiyle hususi ma
hiyeti haiz bulunuyordu. Fakat adına 

Arıentarü denilen kimseler kambiyo 
muameleleriyle de uğratıyorlardı. 

Bankacılık tekimülünde borç verme 
lfiııin mevduat ve kambiyo muamelele· 

rinden eonra görülmeğe ba'1adığmı 

tetkik ederek anlıyoruz. Cayitaux de
nilen mevzuat bankerlere avans vermek 

ullhiyetini verdi. Ve bu anm müene
ıesi de rehin üzerine ikraz muamelesi· 
nin vilcud bulmasına sebeb tefkil etti. 

lktııadl muamelelerin cılızlığmdan 
•e dini mezhebler nazariyelerine göre 

fafzfn kötil olmasmdan dolayt banka 
mUeıseıesi orta çağda bir hamle ve in· 

klpfın me .. uu olamadı. İlk bankalar 
iktısadt hareketlerin verimli olduğu 

memleketlerde kurulmala baslandr. Me-
1ela Vf'nedik bankası 1157, Barselon 
bar:kası 1360, Cenova bankası 1407, 

Amsterdam bankası 1609, Hamburg ban
kası 1619. Nurcnber~ bankaaı 1621, tı
tolırholm b:ıınkası 1668 senesinde teaiı 

edildiler. İıtokholm bankası banknot 
tedavüli\ ve P'avrimenkul ü~rine borç 
verme mnsnnel,.lttfne teaebbüs etti. 

de bulunmamak şartiyle boğazlar-
dm geçirebilirler. Toplu bir halde 
gıeçireme-zler. 

b • Kendisinin bitaraf ımı.cağr bir 
harbta boğazlan açma veya kapama 
kann Türkiyeye bmtkılmabdır.. 1 .. 
tene açmı, istene kapann fakat ne 
pahasına oluna olsun Türkiyeye bo
ğazlan kapama mecburiyeti yüklen
mesin. 

c • Kftradenizde taarruza uğnya
cak bir devlete yardım icin müttefi
kinin serbeıııtçe l:.oia2'ardan geçme
sine müs11ade etmek, aynı maksadla 
boğa2hrdan gecmek istiyecek diğer 
devletlerin de taJ,.kf,..rine yol açacak, 
bu suretle, hem Türkiye boğazlar 
mmtakasmda kendisini harba sürük
liyecek ciddi miişkülatla karşıl8§8cak 
hem de, bir harb aaha81 haline gele
cek Karadeniz'de emniyet tamamen 
bozulacaktır. 

Aynca bu teklif ve mukabil teklif
ler arasında mesela, müttefiklik va• 
fmm tayini batta olmak üzere, hal
li aynı derecede güç birçok da huku
ki meeeleler vardır. 

Ne olacak. neye karar verilecek) 
Şimdiden hiç bir ıey kestirilemiyor. ... 

Boğazlar meselesinin Montrödeki 
ve müZ\kere safhalanna bakıl11'88; 
ne yazık ki bu mesele; 
Boğazlan ecnebi harb gemilerine 

tamamen açan 1829 (Edime mua
Mdeai), Rusya• dan bftşka bütün ec· 
nebi ham l(emilerine kapayan 1833 
(Hunkar iskelesi muahedesi), ru• 
lar dahil bütiin er.n,.hi h1trb gemileri
ne kapayan 1840 (londra muahe
-leai) ve 1841 (~lar mukavele-

=-

bankerler 
18 inci aınn niiaayetinae .ticwl bll

lan aınai iııkıU.btan ve bu inkılabın do
iurduğu neticelerden sonra bankacılık 
ehemiyetli bir ilerleyiı kaydediyor. 
Bugünün baknacılığının büyük rolü ise 
izah ve hattı işaret edilmek bile iste
mez. Bankacılık _.,an-zda d<' 1 

kambiyo ._ .. lesini te..U eder. B1I 
muamele para ve tahft1 bedne it yap
mağı emreder. Fais mulaıllllinde ikru 
veya teminat üzerine ikraz muamelele· 
riyle türlü kredi muameleleri llan

bcılılın menuuna dahil eünHlk ltler
dir. Ba YeSile iJe cart laeab maaoelete
rini de biJha- byclemek aıerektir. 

Tahvil satmak, satın almak, bunların 

kuponlarmı ödemek de bankaların yap· 
triı muameleler arumda teabit olana
bilir. 

Bazı bankalar udece ikru i•leriyle 
me§pl olurlar. Diğerleri be ller terıa 
banka mamneleleri. -.U Wr ~ 
le türlü tqebbilalere para yatırırlar. 

sennayeJerini ba surede işletmek ga
yewini ı&dftJer. Pabt birçok banhhr 
bu iki muameleyle de meşgul olurlU". 

Hususi bankalarla .. Banque pub
tiques" denilen bankalar vardır. Bu IO• 

nuncuJar prket halinde kunılmalarma 
rağmen de.Jethı mftrakabesl altmdadır· 
lar •e hantf kammJarm c1a me•z1ftlllu 
tqldJ ederler. Pnna&Ja "Banque de 
France'', bizde Cumuriyet 'Mttkez Ban
kası bu kabil bankalardır. Diler ne'#I 
bankalar ite Emlak Banblan, Ziraat 
bankalan. başln:a muameleleri aksiyon 
ve cl»H~ty0n alıp satmaktan ibaret o· 

lan Banque de ap~cu1ation'lardır. Za
manımızdaki sanayi bankalarını da bil
hassa ehemlyetle kaydetmek llzımdır. 
Türkiyede SUmer Bankın sahası ve faa• 
Hyeti bu bakımdan veciz bir ffadeffir. 
1.262 sayılı SUmer Bank kanunu ..-e nl· 
zamnameıi anayt bankacılık ve meşga
leleri zaviyesinden dikkatle llzerinde 
durulmağa değer. 

Bu umumi nevi bankalardan ayrılıp 
aubeleten diğer birçok nevi bankalar 
da vardır. 

Son ıöz olarak şunu kaydedelim: bu
giln artık banka tabiri münham bir ta· 
bir olmaktan çıkmıstır. Bankalara ire· 
di müeueseleri adı da veriliyor. Sade
ce bu 90ll telakki banbJann ve banb
cılrfm eheml•etlnl tek ...... tebuils 
ettirmele lı:lfldir. 

Dr. •tm1' Hayri Oqiibll 

llİ). Kanıdmizi bitaraf bir cimiz ola
rak ilan eden ft baıada tüıkJerin 
rualarm terane yapmalarma mani 
olan 18S6 (Paria mmıbede.i) Ye 

1841 malrawılmıi hiilriimlerini teyid 
eden 1878 (Berin maabede.i), -

denberi pek - ......... .,.,. Wç 
el.... • • o ...a..ıı1:ı ·~ S'l"Wllifbt. -~ıuen ..... 
tin diia,.da rejimler, hatti devlet 
te1akb1eri deiifmif fakat milli ve 
beynehnilel nüfuz ve emniyet hak
kında devlet adamlannm anlayışla
n aym kalrmftır. ... 

Dün konferansta, en parlak olan 
fCY· mümtaz bulgar delegesinin, bo
ğazlar komisyonunun devamına aid 
olan İngiliz teklifine yaptığı itiraz 
idi. 

lngilizler boğazlar komisyonunun 
yalnız boğazlara aid ihsai malôl'nfttı 
toplamak ve netretmek için deva
mmr istiyorlardı. Teklife ilk itirazı 
konferanstaki bulgu delegesi yapb; 
Bul~r hükümetinin dedi; 
- Bütün bu eöylenilen itleri yap

mak için Türkiye cumuriretine, ve 
Türkiye cumuriyeti teşkilatına tam 
bir itimadı vardır. Komisyon kalk
sın, ihsal malômab Türkiye cumuri
yeti hükümeti toplasın ve bize ver
sin! 

ihtiraslarla dolu, dar, böğucu ha· 
vada bu asil komşu anla$7qmm bizi 
ne kadar heyecanlandırdığmı tahmin 
edemezsiniz. 

Avrupa muvazenesizt~nden me
sul büyük devletlt-rin beynelmilel 
her türlü aııh, .. ...,~1"" gijçleştiren 
çaprasık menfaat anlayışlanna baka
rak itlerin topyek1in çıkmaza girdi-

tkbsat Vekiletinde 
plan tatbikatı 

Bir temmuz tarihindenberi tktiaıcl 
ftlmletiade her sin öjle 80Dları .... 
a,yen komisyonlna hall'edilmekt,. •e 
.. .....,_ıana bizzau iktiad ftlı:ili 

Celil Bayar başkanlık yapmaktadır. 
Bu komisyonlanıa mevzuu, velrllet 

cWrelıeri ve vekllete bağlı miieme8derin 
tahakkuk ettirdikleri işler ve 6n&Dü.s
deki altı ay içinde yapmakla miikeJlef 
tutuldukları vazife ve mesai plinmın 
tetkiki ve bir evvelki plin devresine aid 
sa1.,.,..1arm otokritilddir. 

VektJet iç talimatname.uıe göre her 
dairenin vekile karp ve belli bafb her 
memurun claire imirine bl'fl altıpr ay. 
.. olmak tittre derubde etdti be!hea 
ifleri havi evvelden hazırlanmıt ve o
naylanmıt bir pl&nla phftıfı maltbndur. 
Komisyon içtimaJan ve bu plinlar mah
rem tatahnaktadır. 

D8n bu komisyonJann wonuncasu 
top1nmlt ve geç vakitlere kadar devam 
etmlftir. 

Uyutturueu maddeler inhiun umum 
mUdüR ve erkim huır bahmdapna 
gke bu eorıuncu toplantıda da onların 
heab verdiği anlaflhıaaktadJT. 

B• hi • • .. 
ır na vemızın ynz 

evi yandı 
BahkniT. 15 (A.A.) - Duraunbeyin 

Gb"kçedağ nahiyesi büyiik bir yangın 
feliketi geçirmi§tir. 33 aaat süren yan
gında 100 kadar ev, bir çok samanlık. 

otluk, bir ilk okul tamamen yanmı,tır. 
Havanm çok fazla rtizkirlı olması aln
elrin önüne kısa bir zamanda geçilme
sine mani olmuştur. Yangından valilik 
derhal haberdar edilmiştir. Vililik bu 
acıklı haberi ahr almaz hemen harekete 
geçerek gerekli tedbirleri almıt ve e
mirler vermittir. Balıkesir kmılay ku
nnnu felikete uğrıyanlara ilk yardım 

olmak üzere 300 lira tebenU etmittir. 
A~ıitia 'bıan fJaJlr' ç~rlara yerlqtiriJ
mif, yiyecek ve giyecekleri temin edil· 
miftir. Balıkeairdctı giden b~ heyet fe
laket yerinde gereken tedbirleri almak· 
tadır. insan ve hayvanca hi~ bir ayiat 
yoktur. 

iini zannetmeyiniz. Boğazlar konfe
ranamm birinci afmdaki mümtaz 
diplomatlar BalkanlılarcLr. Ve bu 
tatmin eden bir tesellidir. ... 

Bugün teknik komite çalıpnalan· 
na baoladı. Yann Montrö"nün 10 
gün sürecek festivali betJıyor. Ol
dukça masraflı hazırlıklar yapddı. 
Eier gıeldiğimiz gündenberi müte
madiyen yağan yağmur dinene par
lak bir ~y olacak. Mantrölüler. 

- Montrö'aün bayram talü açak
tır ! diyorlar. 

Netet Halil ATAY 

Ankara rady081I 
Hafif plik 

KJlıik milzik nefl"iyatı 

Oda müıikisi 

Ajana haberleri 

Cu muaikiai 

İ!lanbal radyom 
18 - Senfonik muıiki (plik) 

19.-Haberler 

19.15 Hallt musikisi (plak) 

20 - Profeaör Ferdi Ştamer taratın· 

daa piyano kameri 

20.30 Stüdyo orkestralan 

21 30 Son baberltt 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan
ımm gazetelere mahsuı bavadiı 
servisi verilecektir. 

IC TEMMUZ 193G 1 

İtalya ile ticaretimiz • 

---------
Ekonomi Bakanlığının ticaret 

odalarına tamimi 
lktisad vekaletinden: 
Aşapta'ri tamia biiıtiin ticaret oda

lanaa paderilmittir. 
L - ltaıya'ya brp Mdtik edilea saak· 

ıiyonlar yani muayyen malların İtal
ya'ya ihracının ve İtalya'dan ithaHnin 
menedilmellİ tulıhüdl 15 tellBımlan 
itibaren kal1cımttıı. 

2. - İtalya ile aramızda mevcud 4 
•İllan 934 tarihli ticaret ve kliring an-
1...-1vı zo tıemmus akpmı bitiyor. 

3. - Yeni bir anlqma o vakte ka
dar irnul==edıjr talııdirde italyaa idla· 
haJitı 21 tem-•sdn itibu.a Tiirkiye
de 2/4629 aydı lr.ontıeajall •e t'l·k pa
ruım koruma bakkmdeld ı- bilt/ .. 

yılı kararnamelerin teıbit ettiği um 
IMikiimlere tibi elacakm. Bilmuka 
ltaıya'Ja türk ..ıJan itbalitı da i 
J'U amud rejimiae tlbi kalacaktır. it 
talya'daki bugünkü umumi ithal rej 
laakkında maltlmat 16 temmuz 1996 

rih ve /13/ numaralı Tiirkofi8 bülte " 
ele mevcuddur. Alüalı tüccarlar baUI 
mensub olduklan ticaret odaların 

tetkik edebilirler. 

HülllMI, İtalya'ya ald olacak itba" 
1'a ı ........ 936 tarilUndenberi ~ 
maliye nezaretiodm almcılı: mlltefr#ll 
dem müsaadeye tibi oldufu meckdba' 
dedir.,, 

Kızılay gardenpartisi 

Kuılaya tiye yazma haftası sonun
da Orman Çiftliğinin Bira parkmda 
verilecek Gardenparti bu yıl Ankara
mızda yapıkcak eğlencelerin en pzeli 
olacaktır. Kurum, balkımızm bedit 
uvlderiai tatmin için elden gelen her
,eyi yapaaia çalıpnaktacbr. İltanbul· 
da yapılacak kermes için gelen 8 kiti· 
lik bir ecnebi artiat beyeti tehrimize 
ıeJmiftir. Bunlar bütün numaralarını 

prdenpartide yapacaklar, aynca ha-

DlL KÖŞESİ J 
Bir •aaetenin ''•n dakika,, aitu- l 

nanda ,rüniin en aon laahriıai olıu- : 
J'Ormn~. Vacrinddi 6cqlıi ,a: 

"Mühim tek bir ihtilaflı meaele 
kaldı,, 

Şüplaeü bu, bir cümledir. llir 
cümlede m11a)'yen bir talıan lıelime
lerin )'an )'Clfta ••tirilmea ile )'apılır. 
Liltin bu dmliı, bu aralayq ''••lifi 
p:ul,, olammı, bir takım Jıaidelere 
lııibidir. Sonra, bir Jıelime telı Hfllla 
•irfle• lfllllM .ı.ı ptiımd &a.sına Be
lince onların ela lacınırüi clalaa önce, 
lanBİai dalaa .,.ra •efecelı, dil bun
ları tayin etmiıtir. Bu cümle fÖ>'I• o
lacakh: 

"Mülaim oe ihtilôllı bir telı meaele 
lıaldt.,, 

§Biatle ,,_._ZfOIUll .. ,_,.ai, •ı.-.. ; 
intPliaceıtin "tlae"a; .lmonc.,.m •cfer, 
die, da1'r ırı"bi artilıller yoktlr. Fa
kat 6cm mehil eW.nfiferi, bir ı.mm. 
terltilıı H isolet ıelrilleri7'e hlimele
rin "rrwaile,, oe)'fllaacl 1•neJrre,, olclu
funu hlli edebiliris. Ba nMNlcra ela 
arlıadaflar arwatda dilıltabWik ••
lere..ı.r. r...t ..,.,,.,..._ Maelıi bir 

~lia 1aaherinin fU baflıfuaa bcaiıaı~: 
.. Bir ekmekçi beygirin çiftesiyle 

yaral..dı._ 
Y 111ıarcla ,,,.,.,,,.,ımu •bebler do-

zırlanan eğlence programı tatbik 
lecek, iki cazband sabaha kadar 
edenlerin netelerini artıracaktır. BU 
Bayan ile bir Baya mahıuı biletler bir 
lira mukabili lstanbut eczanesile tar 
yare piyango biletleri bayiinde satıl• 
maktadJT. Bütün Ankara ha1kmm 1'11 
ııcak gtinlerde iyi bir eğlence fa9tdll 
kaçıımamaları tavsiye edilmekte .
hf'rJcea prdenpartiye da.et edilmekte° 
~ir. 

Denizlide Kızılav 
haf tası 

Denizli. 15 (A.A.) -Bugdn 1r~!Ml'1 

baftaaı giiW bir töreaale bqlam·~ 
HıeT taraf bayrak ve lmday afitltri 
donatılmıJtır. Kızıley tarafından 

imdat kamyonları. mulıtıclif kızilaf 
dmı heyetlerini temait eden çok 
arabalar cumuriyet meydanında tıııııı111~ 
mış ve şehrin anayollarmı dolasıınıl~ 
Şehrin muhtelif mahallıeırinde toplu 
lunan halka kızılaym faydaları -
miftır. 

İzmir fuvarmcla 
eğlenceler 

Beynelmilel İzmir f1mmnda .... 
eğlence ve atraksiyona çok e 
verilecektir. Fuvar komitesi, d 
gelenlerin iyi vakit geçirmeleri 
min için Macaristanda bulunan bit 
ki getirtmeğe karar vermiş ve 
re ederek kıendilerile mutabık 
tır. 

Ankara Birası Mevsimin en güzel. temiz ve nefis içk · ._..._, 
her verele ara~ 
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A ya- ta ya yakı lasma ~ı 
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Berlin, 15 ( A . A . ) - Ber· 
tinde memuriyetle bulunan İtalyanın 

ekonomik teşkilatları direktörü Kont 
Volpi, Berliner Börsenzaytung'un bir 
muhabirine beyanatta bulunarak İtal· 

ya ile Almanya arasında ekonomik mü
nasebetler kurulmasının zaruri olduğu-

Romen kabinesi 
siyasetini 

Bükreş, 11 ( A.A.) - Rador ajansı 
aşağıdaki tebliği neşretmi~tir : 

Titülesko bakanlar meclisinde dış 
hadiseelri etrafiyle anlatmış ve kabine 
bu hadiselere ittila kesbemiş ve Titü
lesko'nun takib edip anlattığı harici 
!>İya'leti tamamiyle tasvib eylemiştir. 

Kabine, hUkUmet ve memleketin si-

nu söylemiştir. Mumaileyh, bilhassa İ· 
ki memleketin yekdiğerini itmam etmek 
te olduğunu ve zecri tedbirler devresi 
sırasında Almanyanın ittihaz et • 
miş olduğu hattı hareketi İtal

ya'nın asla unutmıyacağmı söylemiş

tir, 

B. 1'itüleskonun 
tasvib etti 
yaseti olan bu dış siyasetin katiyen 
gerçekleşmesi gereken bütün tedbirle

ri tesbit etmiştir. 

Bu münasebetle Titülesko'ya yaptı· 

ğı işlerden dolayı derin minnetdarhğı

nı ve vazifenin gerçekleşmesi hususun· 

da da hududsuz güvenini bildirmiştir. 

cep enin top antısıncl-ı 

B. n ım < sya li tleriıı yaptık.laı·ını 
ve yapaca {larıııı aıılattı. 

Paris, l s (A.A.) - Diın millet mey
danında hal!tçılar cephesi tarafından 

yapılmış olan lıüyiık nümay:ş münasebe
tiyle Il. Leon Blum, aşağıdaki nutku 
söylemiştir : 

"- Bundan bir sene evvel hepimiz 
burada idik. Hepimiz, ayni andı içdik. 
Ettiğimiz yemini unuttuk. Bu yemin na

sıl tutulmuş ise gelecekte de gene öylece 
tutulacaktır. Ettiğimiz bu yemin, bize 
her şeyden evvel birliği emrediyor. Bu 
birlik, tam olarak mevcuddur. Bu birliği 
memleket istemiş idi. Şimdiden kaza
nılmış olan neticeleri elde etmemize 
medar olan uu birliktir. Ayan ve meb
uslar mcclisleı i, on beş gün içinde sosyal 
kanunların hepsini kabul etmişlerdir. 
Bu kanunlar, gerek onlara can veren 
ruh ve gerek içindekiler itil.ıariyle bir 
şekıl olmaktan pek fazla bir şey teşkil 
etmektedirler. Çünkü bunlar, bir deği
şikli in nişanlarıdır. 

B.ış vekil, bundan sonra şimdiye ka
dar alınmış olan tedbiılui sayıp dök
muş ve şu sözleri söylemiştir: 

'- Bu tedbirleri büyük nafia işleri 
planı kiıçiık ve orta ticaret ile küçük 

ve orta endüstri için kredi teşkilatı vü
cuda getirilmesi gibi işler takib edecek
tir. Bu sayede Hatların ve bilhassa gıda 
maddelerinin perakıende fiatlarınm 

kontrol edilmesi imkanı hasıl olacaktır. 
Ayni zamanda endişe içinde bulunan 
gençlerin devlet idarelerinde iş bulma· 
larma yol açacak olan tedbirler ittihaz 
olunacaktır. Bu kabil muvaffakiyetleri 
elde etmemizde amil olmuş olan birlik, 
her türlü halelden ve tecavüdzden masun 
bir halde bulundurulmak icab eder. Ye. 

minimizi bir defa daha tekrar edelim. 

Fransanın şimdiki vaziyetinde ilerle
menin devamı, hakiki nizamın şartla· 

rından biridir. Her türlü duraksama ve 
yüksekliği her türlü geri gidiş nizam 
sızlık demek olur ve ya nizamsızlığa se
bebiyet verir. Fakat buna mukabil, ce. 
reyanı bizleri alıp götürmekte olan halk 
kitleleri de sabırsızlanmanın ve isti

cal göstermenin tehlikesini açıkça his
setmelidir. Pek çok karma 1carışık olan 
sosyalist unsurların seyrini ayni irtibat 

ve ayni intizam içinde muhafaza etmenin 
zaruret olduğunu idrak etmek icab e
der halkçılar cephesinin bir araya ge
tirmiş olduğu ameleler, köylüler, tacir
ler, küçük emlak sahibleri, küçük tasar-

ruf sahibleri, ıözlerimi iyi dinleyiniz. 
İsteklerine verilmiş olan şekiller, bu 
yolda bir takım tehlikelere maruz bu
lunmaktadır. Ve bu şekiller, memleke
te huzursuzluk ve tehlike haalini yaya
cak veya bu hali uzatacak gibi bir neti
ce verecek olursa, bunu hemen haber 

vermek vazifemizdir. İçtimai adalet için 
cidale atılmış olan işçinin davası, me
deni ve umumi hürriyetler namına sa_ 

vaş yapmakta bulunan cumuriyetçilerinin 
davası birbirinden asla ayrılmaz şekilde 
bağlı bulunmalıdır. Tarihimizin bütün 

devamı miiddetince bu davalar, biribiri
ne bağlı bulunmuştur. Reisliğim altında, 
bulunan hükümetin istediği şey, sizler
le birlikte cumuriyeti tarsin etmek, 

inkişafa mazhar eylemek, onu mazisine 
bağlamak ve onu yeni mukadderatına 
doğru götürecek olan mukaddes aşk ile 
canlandımıaktır. 

B.. Ho(lzanın eyahati etrafında 
Prağ, ı 5 (A.A.) - Salahiyetdar 

müıfiller, B. Hodzanın Viyanaya uğra

yacağına ve Çekoslovakyanın Bedin el

çisi B. Masti'nin bir müddet Prağda ka· 

lacağına dair olan tahminlerin doğru 

olmadığını beyan etmektedir. 

1 "'})an yadaki 
•ıklarııı yeni 

kaı·ısık 
• 

af hası 
Madrld, 15 (A.A.) - Kırallık taraf

darlarile katoliklt-rin liderleri, Calvo 

Sotello'nun dün öğleden sonra yapılan 

cenaze merasiminde bulunmuşlardır. 

Sotello'dan evvel "ispanyol teceddü

dü" adındaki kıralcılar grupunun başın

da bulunmuş olan B. Goico Echea, bır 
nutuk söyliyerek ezcümle şöyle demiştir: 

- Bızi dınleyen cenabı hakkın hu

zurunda sana vadediyorum. Sana imtisal 

edeceğim ve ölümı.imin intikamını ala

cağım. Vazifemiz, İspanyayı kurtarmak
tır ve onu kurtaracağız. 

Cenaze merasiminde hazır bulun
mu1 olan delikanlılar, nümayiş yapma· 
ve alay halinde şehrin merkezine doğru 
gitmeğc kalkıJmışlardır. Polis, silah is
timal eclcrek nümayişçilerden birini öl
rlürdUkten ve dördünü de yaraladıktan 

' ,.,:arı dağıtmııtır. 

- · B. Mastni'nin her hangi bir teklifi 

hamil olduğu hcı.beri de tekzib edilmek
tedir. Siyasi mahfiller Çekoslovakyarun 
bütün komşularile iyi münasebetlerde 
bulunmağa çalışmakta olduğunu ve fa
kat ittifaklarına bağlı kalacağını tas
rih etmektedir. 

Fon Paı)en l~ondra 
elçisi mi oluyor? 

Berlin, 15 (A.A.) - B. Von Pa

penin Londra Büyük Elçiliğine tayin 

edıl ceğine dair bir yayıntı dolaşmak· 

tadır. Kendisinin Viyanadaki memuri

yetine Avusturya • alınan itilaflarmın 

yapılmasından sonra artık hitmiş na

zarile bakılmaktadır, 

Liııdl)erg Alnıanyaya 

gidiyor 
Bertin, 15 (A.A.) - Lindbergin bu 

ayın yirmisinde' Almanyaya gelmesi 

beklenilmektedir. Lindberg, olimpiyad 

tesisatı ile bir çok fabrikaları ve alman 

tayyare ... c:ydanlarını ziyaret ederek ve 

tayyare meydanlarını ziyaret edecek ve 

tarafından kabul edilecektir 

ı ·. . . . 

Brüh:sel lconf eraıı~ı 
etrafında tahminler 

Paris, 15 (A.A.) - Brüksel konfe
ransından bahseden Pöti Parisien gaze
tesi, bu kon\eransa aid türlü tahminler
den en ziyade akla yakın olanının kon
ferans toplantısının geri bırakılma ol-

duğunu yazmaktadır. . 
Halbuki Eko dö Pari gazetesınde 

yazmış olduğu bir yazıda Pertinaks 
şöyle diyor: 

Londradaki elçimiz, konferansın t~
yin edilmiş olan tarihte toplanması 1" 

çin B. Etlen nezdinde israrda buluna
caktır. Brüksel ile Paris, bu babda aynı 
fikirdedirler. İngiliz kabinesinin .b~ sa
bahki toplantısında fransız talebını ye
rine getirmesi ihtimali vardır. 

elçilia ıın llir talebi 
Paris, 15 (A.A.) - Haber verildi~i

ne göre Belçika hükümeti, İtalyanın ıŞ
tirakten imtinaına rağmen Lokarno dev
letleri konferansının 22 temmuzda Brük-

fık olacağı selde toplanmasının muva 
mütalaasında bulunduğunu Londraya 
bildirmiş ve Fransanın Londra ~li~ük 
elçisi de bu teşebbüse iştirak etmıştır. 

Fakat öyle gözüküyor ki, İngiliz hü· 

kümeti bunda bir takım zorluklar sez

mektedir. İngiliz mahfillerine göre, al

man hükümeti Avusturya anlaşmasiyle 
ingiliz sual listesinin en mühim nokta. 

sına cevab vermi:; olduğu iadiasında 

bulunduğundan üç devlet arasında ya

pılacak böyle bir toplantıya kendisine 

karfı bir çıkış hareketi olarak telakki 
edilebilecektir. Binaenaleyh daha geniş 
bir konferansın toplanmasına imkan ve
recek olan vaziyetin aydınlanmasını 

bekliyerek ayni neticeyi temin edecek 
olan diplomatik konuşmalarda bulunul
malıdır. 

A 
Almanya; Polonya ve Da • 

zıg 

B. Bek, B. Göringle konuştu. Ve 
Polonyanın isteklerini bildiJ·di. 

Varşova, 15 (A.A.) - Havaı;: 

Şimdi alınan malUmata göre, B .Bek, 
Cenevreden dönerken, Berlinde B. Gö
ring ile görüşmüştür. 

Almanya, Almanya - Lehistan mü
nasebetlerini tehlikeye düşürmemek i
çin, mutedil davranmaya karar vermişe 
benziyor. 

Danzigdeki Lehistan genel komiseri 
Lehistanın Danzig statüsünün bir ta· 
raflı değiştirilmesine muhalefet edece
ğini bildirmişti. Bundan çıkan mana, 
mukabil menfaatleri ihtiva eden değisik
liklere muvafakat edecektir. 

Lehistan arzularının şunlar oldugunu 
bildiriyor: 

1 - Postaların ve liman idaresinin 
mutlak surette Lehistan tarafından kont
rolü, 

2 - Danzige Lehistan polisinin ka
bulü, 

3 - Lehistamn senato ba-ıkanı se
çiminde veto hakkı, 

General Göringle görüşen B. Bek 

4 - Dar.zig devlet bankası faaliyeti
nin Lehistan tarafından kontrolU. 

Almanyaya sömürge 
CenubiAfrikanıüdafaa bakanı Pirov

un sözleri Londrada büyük 
lıeyecan uyandırdı 

Londra, ıs (A.A.) - Londra'dan 
dönen cenubi Afrika müdafaa bakanı 
Pirov, Royter'e beyanatında 
ki: 

demiştir 

==========================-====================-~ 

İngiliz mahfilleri, Almanya ılc IJarış
cıl bir anlaşmanın ancak Almanyanın 
kaybettiği sömürgelere tavizen toprak. 
verilmesiyle mümkün olabileceğini tes
lim etmekedir. Afrikada beyazlar me
deniyetini muhafaza için Almanya ile 
iş birliğinde bulunmaya tarafdar bir 
çok ingiliz ricaline tesadüf ettim . 

Habesistanda çete har hı ..:. 

l\iaıı~~ster Gardiana göre İtalya yeııilnıc ·i 
zor güçlül{lerle l{arşılaş nal{taclır. 

Londra, 15 (A.A.) - Mançcster Gar
dian gazetesinin diplomasi muhabiri. i
talyanların Habeşistanda büyük zor
luklara rastlamakta olduklarını yaz
maktadır. 

Cibuti demiryolıuıdan bir göriiııiış 

Muhabir bilhassa diyoı ki: 

• 

"İtaly. nların yağmurlar mevsimle
rini karşı1amak için yapmış oldukları 
hazırhklaı ın. Mareşal Badogliyonun 

zimetnidenberi, yerinde olmadığı mey
dana çıkmış gibidir. YoTiann çoğu ge
çilemez bir haldedir. İtalyanlar, bilhas
sa Adisababa • Cibuti demiryoluna gü
veniyorlardı. Fakat bu yol, durmadan 
habeşlcrin tehdidine maruz bulunmak· 
tadır. Habeşler, bir çok defalar rayla· 
rı sökmeğe ve münakalatı felce uğrat
mağa muvaffak olmuflardır. İtalyanlar, 
demiryolunu tahrib eden çetecilere kar
lerse bu çeteler kaçmağa muvaffak ol
'' ne zaman taarruza geçmek istemi,. 
muşlardır Ye olmaktadırlar. Habeşler, 
organize edilmiş bir mukavemet göa- . 
termiyorlar. Fakat çetelerini kuvvet-

lendirmektedirler. Hatta bu çetelerin 
bir az inzibat dahilinde çalışmakta ol
dukları görülüyor. Bugün, umumi bir 
taarruza geçmek üzere habeşlerin Gore 
bölgesinde teşkil3.t vücuda getirmekte 
olduğu bildirilmektedir. Zafer sarhoşu 
olan İtalyanlar kendilerine fazla gü
venmişlerdir. Şimdi, memlekette sulh 
ve sükOnun temini işinin zannettikle
rinden çok daha zor olduğunu görüyor
lar. 

Ameril{ada bir tevkif 
Vaşington, 15 (A.A.) - Fransvorth, 

Amerika bahriyesinin "istihbarat ve 
emniyet serviıi,, adındaki mahrem neş· 
riyatını bir japon deniz zabitine vermek
ten zan altında olarak tevkif edilmiştir. 
Mumaileyh bu ithamın gülünç bir şey 
olduğunu söylemiştir. 

Diğer bir tevkifin daha muhtemel 
olduğu bildirilmektedir. 

Kı ·a Dış Hal)crlcr 
Varşova, 15 (A.A.) - Lodz'da ka

nalizasyon işlerinde çalışan işçi arasında 
ırev çıkmıştır. Greve iki bin işçi işti· 
rak etmektedir . 

Londra - Bütün sivil halkı gaz mas
keleriyle cihazlandırmak istiyen hükü
met, dahiliye büdcesine 850 bin ingiliz 
liralık munzam tahsisat koymuştur. 

Riga - Dış bakanlı~a B. Hunters 
tayin edilmiştir. 

Moskova - Sovyetler birliği ilim a
kademisi başkanı B. Karpinskinin sağ
lık durumu çok fenadır. Yapılan ihti
mamlara rağmen kalb faaliyeti mütema
diyen zayıflamaktadır. 

Brüksel - Danimarka hükümeti, 
zecri tedbirleri kaldırmaya karar ver
miştir. 

Belgrad - Yugoslavya, zecri tedbir
leri bugünden itibaren ka1dırmağa karar 
vermiştir. 

Bu beyanat Londrada büyük bir he
yecan uyandırmıştır. Muhafazakar Mor. 
ning Post gazetesi diyor ki: 

İngiliz hükümeti, sömürgeye ihtiya
cı olan devletler lehine olarak toprak 
terketmek üzere sömürge devletlerin
den mürekkeb bir konferans pek ali 
toplantıya çağırabilir. Ve Portekiz ile 
Belçika'dan Afrika'daki büviık ~opıak· 
larından bir kısmını istenilmelidir. 

1 ızılordıı hava 
1 nvvetleri haşkaııı 

Pra oa o-itti 
~ ~ 

Moskova, 15 (A.A.) - Kızd ordu 
hava kuvvetleri başkanı B. Alksni, bu
gün saat üçte tayyare ile Moskovadan 
Prağa hareket etmiştir. 

B. Alkani, matbuat delegelerine yap
tığı beyanatta, bu ziyaretin general 
Fajfr tarafından geçen sene Sovyetler 

birliğine yaptığı ziyarete bir mukabele 
olduğunu bildirmiş ve şahsi temasının 
Çekoslovakya ile mevcud dQatluk mUna
sebetlerini bir kat daha kuvvetlendire· 
ccği ümidini göstermitir. 

Pariste milli hayranı 
sükun için·de geçti 

Paris, 15 (A.A.) - Havas: 

Dün akşam geç vakte kadar iç ba

kanlığına gelen raporlara göre, milU 

bayram her tarafta slik\ln, intizam ve 

cumuriyetçi bir düzgünlük içinde vatan· 
sever gösterilerle geçmiıtir. Pariıte yı 
pt1an toplantı, 14 temmuz 1935 ve 12 

şubat 1936 da yapılan toplantılara ben· 

zer toplantıları geçmiı ve Bastiy mey· 

danından geçen alay ve civarında topla· 
nan halk 500 bini bulmuıtur. 

Berlin - 1 ağu•tostan 16 ağuıtou 
kadar bütün umuml binalarla buauıt ev· 
ler, alman ve olimpiyadlara lttiralı: eden 
bütün memleketler bavraklariyle dona· 
tılacaktır 
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Yeni bulgar kabinesi 
Fölki§er Beobahter gazetesine Sof. 

yadan bildiriliyor: 
edilmek suretiyle pratik b:ıkımcf.ın 

mesele de hallediJmiş dcmcJrtir. 

AKDENİZ MESELESi 

Başbakan Köseivanofun, yeni kabi
nenin hiç bir partiye mensub olmadığı
:u temin etmesine rağmen, kabinedeki 
üyelerin hemen hepsi de Sankof hare
ketine yakından bağlı olan kimseler
dir. Bu hareket ise, bir halk hareketi 
ve aynı zamanda da ilerde iktidar mev
kiine geçecek olan bir kuvvet diye tah
min edilmektedir. 

Gazetelerdeki akisler de yeni 
ana yasaya lüzum olmadığını ispat 
mektedir. Zaten Tırnova ana yasa 
yeni vaziyete göre devleti idare edec 
kadar lastiklidir. Bu ana yasa, bir 
lamentonun mevcudiyetini \\art k 
makta, fakat partilerin ve hele elli ta 
partinin olması kaydını ileri sünneJtJC 
tediı. Halbuki bugünkü duruma uyg 
gelmesi için, değiştirilmesı zaruri ol 
seçim kanununa gelince vaziyet ba 
başkadır. Bu değişiklikte, mesela, 
çim hakkının 25 yaşından itibaren ba 

laması tasavvur edilmektedir. Ne de o 
sa, yeni hükümet, bu kadar hadise 
fasılalardan sonra, çok ağır vazifeler 
karşısındadır. 

9 Temmuz 936 tarihli Greait Britain 
and the East dergisinden: 

Dünyanın istikbali, Almanyanın 
komşularına ve komşularının ona karşı 
takınacağı tavur ve güdeceği politika
ya bağlı görüldüğü şu sırada, bilhassa 
İngilterede Akdeniz meselesine büyük 
bir ehemiyet verilmektedir. 

Bereket versin, bu meselenin dosta
ne bir tekilde halledilmesi için daha 
büyük ümidler beslenebilir. Evvela, bo
ğazların yeniden askerileşmesi mevzuu 
Uzerinde göfÜFlek Uzere toplanan 
MontrCS konferansı, gayet iyi gitmekte
dir. Ortaya çıkan ve teferruata aid o
lan bir takım maluurlar ortadan kaldı
rılmaz, Türkiyc'nin yapmıı olduğu dil· 
rüst ve kanun! hareket mükUatlandı

rılmu ve ilgili devletler bu meselede 
meaud bir istikbal hazırlryacak bir ne
ticeye ulaJIDUlarsa hayret etmek !!
um gelir. 

Akdeniz'le ilgili olan devletlerin bir 
''Akdeniz paktı'' etrafında toplanmala
rı hususunda yapılan teklif henüz in
kişaf ve terakki göstermcmiıtir. 

Bu fikir, Avrupanrn cenub - şark 

memleketlerinden çıkmış ve Akdenizle 
alakalı olan devletler, - tercihan İtalya 
da dahil olduğu halde ve imkan olmaz
sa İtalyasız • statüko'yu muhafaza ede
bilmek için böyle bir pakt yapmayı dü
şünmüşlerdir. Bize öyle geliyor ki böy· 
le bir pakt yapmak için, bugünlük, faz. 
la aceleye lüzum ve ihtiyaç yoktur. Yal
nız, Türkiye ve Yunanistan gibi mem· 
leketlerle felaket zamanlarında yapıl
mış olan bir takını anlaşmalar urattla
bilir. 

Büyük Britanya, Akdenizdeki haya
ti durumunu, olduğu gibi tutmak eme
linde bulunduğunu açıkça söylemiştir. 
İngilterenin bu vaziyeti elde tutamıya· 
cak kadar kuvvetsiz olduğunu düşün

meğe de hiç bir sebeb yoktur. 
Kısa bir müddet için, Akdeniz me

seleleri hakkında Avrupa kıtası üzerin
de bir bozgunculuk dalgası geçti. 

Mesela bu cümleden olarak, bir hü
cum karşısında Maltanrn müdafaasına 

imkan bulunmadığı, orta Akdenizde in
gitiz filosunun tutunacağı bir liman ol
madığı ve hava filolarının deniz filola
rını altedeceği gibi sözler söylendi. 
Bir hayli ileri giden bu dedi kodular
dan bugün eser kalmamıştır. Mesela 
Malta hakkında söylenen sözlere sö
mürgeler bakanı ile amiral Sir Recer 
Keys'in verdiği kati cevablar. nikbin a
damları sevindirmiş, bozguncuları da 
ürkütmü~tür. 

Maltanrn boşaltılması lakırdıları ar
tık nihayet bulmuş ve böyle olduğu iyi 
olmuştur. 

Bununla beraber, biz imparatorluk 
yollarının emniyetini yalnız Akdeniz 

devletleriyle anlaşarak değil, etimizde 

bulunan bir takım kolaylıklardan da 
istifade ederek daha ziyade pekiştirme· 
liyiz. Mesela Kıbrıstan, Maltanın yeri 
ne değil, Maltaya ilave olarak istifade 
etmek mühim bir noktadu. Derği"T!i.ı, 

Kıbrıs'rn bir hava üssü haline getiril-
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mesi için neler yapılması gerektiği hak
kın ia seılahiyetli kimselerin mütaleala
rınr \'a.:mrstı. Aynı addn:n deniz iissü 
olabilme.si ıçin aynı şeki t l: fikir ve 
mütateal:ır yürütülebllir. 

Şurasını söyliyelim: Kıbrıs'tan pek 
az istifaae ~di~miştir: bugünkü haller 
ve şartlar içu:ric bu adanın ~tratejik va
ziyetinden f:ıydalanmamak akılsızlık 
olur. 

İngilter~. Akdenizde mukadderatın 
kendisine b.ığı~ladığı va::i) etin ehemi
yeti üzerinde pt'k eksik bir uyanıklık 
göstermi11tir. Bir takım diktatörler ise 
mukadderin kendilerine bağışlamadığı 
bir takım nimetlerden ayak diremek ve 
şedid davranmak suretiyle faydalan
maktadırlar. İmparatorluğun çuvalı a
ğır olabilir: fakat bunu omuzda taşı· 

mak zarureti vardır. 

Bugün göründüğü !lel·ilde işler iyi 
gidecek olursa o zaman, Akdeniz me
selesi yatrşır ıre Akdeniz filosundan 
bir kısmını oradan çekmek düşünüle-

bilir. 
Eğer bu inkişaflar gerçekleşecek o

lursa o zaman birkaç ay evelki kötü va
ziyetlerin tekrar başgöstermiyeceğini 

ummak için küçük değil, büyük sebeb
ler bulunacaktır. 

Vaziyet ne olursa olsun, Akdenizde 
1ngilterenin kuvvetlenmesi lazım ve bu 
mühim imparatorluk işinde herhangi 
gecikme affedilmez bir suçtur. 

Artık. hiç bir esasa yaslanmıyan bi
rinin binlik politikasına avdet etmeye 
imkan kalmamıştır. 

İngiltere kendi mevkiinin ne oldu· 
ğunu anJamalr, öteki memleketler de 
bu mevkii anlamalıdırlar. 

Habeş meselesinde İngiltere, bütün 
zecri tedbir taraftarı ve Milletler Ce
miyetin" mensup devletler gibi üzül
müştür. Bu, birinci devre idi. İkinci de
fa i~in haurhğımız ta.-nam olmalıdır 

ve hazırlığımrı tamam olacak olıırsa bu 
birinci devrenin gösterdiği netice tl"k· 

rar görülmiyecektir . 

Almanya nasıl görüyor ? 
11 temmuz 1936 tarihli Franklurter 

Saytung gazetesi yazdığı bir başyazıda 
diyor ki: 

Montrödeki bo.zğazlar konferansı 

çok yavat ilerlemektedir. Bundan bir
kaç ay önce Türkiye hükumeti Cenev
rede boğazların yeniden tahkimini ileri 
sürdüğü zaman, evvela bu teklifi her 
tarafta dostça karşılandı. Bu suretle, 
esas mesele filen iyi bir çığıra girmiş 

gibi görünüyordu. 
Türkiye boğazlar andl şmasını im

zahyanlardan İtalya gibi ehemiyetli 
bir devletin henüz görüşmelere katıl

mamış olmasına rağmen meselenin hal
ledilmiş olduğu telakkisinı'ledir. 

Ankara'dan gelen resmi ve yarırcs

mi akisler bu hususta hiç bir şüphe o:· 
rakmamaktadır. 

Tahkim edilmemiş boğazlar. Türki · 
yenin müdafaa sisteminde büyiıl: bir 
gedik teşkil etmektedir. Bu gediği ka
patmak ise, tiirk inisiyatifinin beHi 
başlı gnyesini teşkil etmişti . Türkiye 
nin, 1923 Lozan andlaşmasmdan lıeri 

Akdenizde politika durumunun es.>slr 
bir surette değiştiği mülahazasına da
yanan iddiası sükutla yahut ayniyle 
kabul ed ildi. Zaten Montrö'deki fikir 
ayrılıkları da bununla alfıkad;r de ğil· 
dir. Bugün Türkiye de bunu anlamak
tadır. 

Türkiyenin şimdi tuttuğu yol, her
hangi bir başka seb: bten dolayı kon
ferans akamete uğrıyacak olursa, bo· 
ğazlarr kendi askeri menfaatlerinin 
doğru bulduğu şekilde tahkim edebil· 
mesidir. 

Bu hadiseler, Almanyada bir seyirci
nin göstereceği dikkatle takip edilmek
tedir. Bizim, boğazlardan geçiş etrafın
daki anlaşmazlıktan Avrupa gükfınunu 
bozacak yeni bir faktörün ortaya çık

masından hic bir menfaatimiz yoktur. 
Ortaya çıkan fikir anlaşmazlıkları, 

büyük Britanya ile Rusya arasındaki 

eski tarihi rekabeti tekrar birdenbire 
ortaya atmış olması dolayısiyle ciddi 
bir mahiyet taşımaktadır. 

Taymiı gazetesi yazdığı bir makale
de ''~imiliki rusya çok daha tehlike
leşti,, ı.lemektedir. 

Makalede, sovyctlerin iki yüzlü bir 
politika güdmekte oldukları, gayeleri
ni dünya ihtilalinin teşkil ettiği izah 
edilerek, Stalin'in kurmağa muvaffak 
olduğu askeri mcvkie işaret edilmek
tedir. Krsaca. bundan çrkan netice: 

Sovyetlere, boğazJardan Akdenize 
istedikleri kadar gemi geçirmelerine 
miisaade edilemez. Montrö'de görülen 
aykmhğm en büvüğiinü de işin bu ta
rafı teşkil etmektedir. 

Bu talebe inrrilizlcrin itirazda bu
lunmaları ü zerine Litvinof'un konfe
ransı terı<:etmek tehdidinde bulunduğu 
ynlanl.,:ıd ı . Fakat konferansın pazarte
si gün° 0

'll" b •ralnlmrş olmas ı hakikati, 
müme .. o;illerin s.,ı ·•tiyetleri tükendiği

ni ve hiU·Um,.tle··i ile görüı;;meh: zorun
da oldukların ı gös ermektedir. 

Bir r nlaşma yolu bulmak imkanı 

var mıdır ? Bu yo1un, Karadeniz etra
fında yapılan münal;:ışa sahasında ol
ması ihtimali vardır. Bu sahaya gelin· 
ce, rus talebine göre , Karadeniz, ona 
kıyıları olan devletl ere aid bir deniz 
olmalıdır. Bu denizde kıyıları olmıyan 

devletlere aid harb gemilerinin Rusya
ya tehlikesi dokunmıyacak, muayyen 
bir nisbette olmaJarı lazımdır. Fakat, 
politika bakımından bu kadar ehemi
yetli bir meselede, Rusyanın bir Akde
niz devleti olarak ortaya çıkıp çıkma
ması ile ilgili olan gemi aded ve bü
yüklüğü keyfiyeti kolayca halledilemi
yecektir. Çünkü bu mesele yalnız İn
giltere için değil, Akdeniz'in diğer sa
tn devletleri ve hele konferansa katıl
mamış olan İtalya için, çok can alacak 
bir noktayı ifade etmektedir. 

Boğazlar meselesinde bir İtalyan -

Bugünkü günde aded bakımından ne 
dereceyi bulduğu kestirilemezse de, 
Sankof hareketi, çiftçi komünist hare· 
keti yanında, Bulgaristandaki en bü
yük yığın hareketlerini temsil etmekte 
ve bilhassa münevverler arasında yapıl
mış olması itibariyle de büyük bir ehe
ıniyet kazanmaktadır. 

Bundan dolayıdır ki, yeni kabine 
bir kısım halkın itimadını güven altı· 

na almış demektir. Şimdi asıl mesele, 
gelecek seçimler için yapılacak olan 
hazırlıklarda, daha bir kısım balkı ka
zanablecek tedbirlerin alınıp alınamı

yacağı ve bu tedbirlerde beceriklilik 
gösterilip gösterilemiyeceğidir. 

Nasyonalistleri köylü unsurlarla, 
yani, Sankofçılarr çiftçilerle Giçef et
rafında bir araya getirmek teşebbüsü, 

kati surette akim kalmış telakki edile· 
bi\ir. 

Herhalde, yeni kabineden esaslı de
ğişiklikler yapması beklenemez. Ne de 
olsa, yeni kabine bugün hala yarryarı
ya bir memur kabinesidir ki, ömrü ge· 
çiti bir surette, ancak yeni seçimlere 
kadar sürse gerek. 

Ana yasa meselesi de halledilmh•.e 
benziyor. E.<;as teşkilatın rencide edil
diği yahut büsbütün kaldırıldığı etra
f mdaki hukuki münazaa da her ne ka
dar kati bir karara bağlanmış değilse 

de, hükümet. mevcud statüler'le idare 

ingiliz tesanüdü kurmak için apaçık o
larak Londra ile Roma arasında bir 
diplomasi oyununu oynamaktadır. 

Roma gazeteleri böyle bir tesanü
dün meydana gelmesi için lazım olan 
şartlan gizlememektedirler. Bu şart· 
)ar ise, İngiliz • İtalyan gerginliği en 
büyük bir ölçüyü buldu~u bir sırada, 
Akdeniz memleketleri ile yapıl an yar
dım paktlarının bozulmasıdır. İtalyan 
gazeteleri, bu paktların zecri tedbirler 
potitiknsının bir unsurundan başka bir 
şey olm2.dıklarrnı, bu itibarla zaten 
kcndilinğiden merilikleri artık ka1 a
dığını kay detmektedirler. Londra. 1 u 
tarzdaki görüşlere durmadan ve mut· 
lak bir surette itiraz edeceğe bcnzcmi· 
yor. Brüksel'de toplanacak olan Lokar
no konferansına İtalyanın iştiraki için 
gönı.ledlmiş olan çağın da bunu ispat 
etmektedir. 

Bu arada da B. Pot Bonkur Mon
trö'de Moskova ile Londra arasındaki 

anlaşmazlığı düzeltmeğe çalışıyor. 

~-Ot~ 

Nöbetçi Er:ıanel~r 
Pazar Sebat - Yenişehir eczaneleri 

Pazartesi İstanbul .. " 
Salı Merkez ,, 

" 
Çarşamba Ankara .. .. 
Perşembe Yeni ,, 

" Cuma Halk .. " Cumartesi Ege ., 
" 

Bütün bu vazifeler ise, çok ağır bİ 
mesuliyete bağlıdırlar. Bu itibarla, k 
ral, memleketin bütün politikacıları il 
temas ederek seçimini milliyetçi sa 
dan yapmış ve yurdun içpolitika haya 
tında apaçık bir vaziyet almıştır. 

Nizami olduğu kadar balkın ve yük 
sek güdümün isteklerine uygun bir se 
çim yapmak kolay .bir §ey değildir 
çünkü geçmişte yapılan ha.talardan k 
çınmak ve yeni bir kaosa sebebiyet v 
recek surette hürriyetini tahdid etme 
den yığını icab eden yola eokmak g 
rektir. 

Yeni bir ideoloji kurmak. hUkürne 
le tedbirleri arasında temas temin et 
mek ve halkın, olmasa da dC'rlette hii• 
küm yürütülen, fakat devamlı bir s\l 

rette hükümet idaresine imktaı bırak• 

mıyan yardımını güven altına alrna1' 
lazımdır. 

Bütün bu mülahazalardan dolayı. 

daha ilk bakışta Bul~aristandııki kabl 
ne deği~ikliğinin büyük bir chemiyetl 
vardır. 

Çocuk Esirgeme 

Kurumunun 

Cocuk bakıcı okulu -
Çocuk esirgeme kurumunun Ankara" 

daki (Çocuk bakıcı okulu) na talebe ya~ 
zılmasına başlanmıştır. Çocuk bakıcı ~ 
kulu yatılıdır ve parasızdır Öğretimi ild 
yıldır. Dersler hem nazari hem de pra• 

tiktir. Okulu başarıyla bitirerek diplO" 

ma alan!ar hasta bakım evlerinde hasta 

bakıcı, aylcler ynnmda çocuk bakıcı ve 
cocuk esirgeme kurumlarına atanırlar• 

Okula yazılma, a lınma şartları şun· 

l:ırdn: 

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

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

• 3 - Hüsnilhal sahibi ve sağiıklı ol· 
mak. 

Okula yazılmak istiyenler (Ankara· 
da Çocuk esirgeme kurumu genel ıner• 
kezi başkanlığına) yazı ile baş .-urma• 
hdırlar. 

Yazılma için gerekli olan vesikalar: 
Okul diploması, nüfus kağıdl, hiis• 

nünal kağıdı, sağlık ve aşı raporları. S 
fotoğraf. 

Okula ya2'ılma işi temmuz ayı sorıtı• 
na kadardır. 

Not: Bu okul yalnız Bayanlar içindİI'• 

Aleka'nın da benim de son günümüz olacak
tı. 

muş parçalar gibi parhyan Bagh:_ira'ya rast
geldi. 

Sonra Movgli gene gülerek meclisin tol'' 
lantısma gitti. 

BI Pars: 

Yazan: Çeviren: 

Sonra gözlerini pencereye adamakıllı 
yaklaştırdı; içeride ocak içinde ateş yanı
yordu. Evin kadını, gece kalkıyor, siyah si
yah külçelerle yanan ateşi besliyordu. Gün
düz olup sisler soğuyarak beyaz bulut olun
ca adamın oğlu, içi toprakla sıvalı bir çöm
lek aldı, kor olmuş kömürleri içine koydu, 
onu battaniyesinin altına alarak çayırlıkta 
ineklerini güdmeğe gitti. 

- Akela partiyi kaybetti; dün gece onu 
öldüreceklerdi, fakat seni de beraber öldür
mek lazımgeldiftini di" c:;ündüler. Şimdi tepe
de seni arayıp duruyorlar, eledi. 

Akela, artık elebaşılık yerinin açık btı• 
lunduğuna bir işaret olarak eski kayasıflıfl 
yanıbaşında uzanmış <luruyor, Şir Hın, kt:11' 
disinin verdiğ"i parçalarla beslenen h"1.1rtla!~ 

·ıerı koltuklıyarak konuşuyor, hep beraber ı Rudyard KlPLlNG Nurettin ART AM 

- Akela, Akela, tek boz kurt, kendi kuv
vetini göstersin bakalım. Sürü elebaşısına 
gücünü gösteımek için bir fırsattır! sıçra! 
Akela! 

Akela sıçramış, fakat şikarını devirmeğe 
gücü yetmemiş olacaktı ki Hind geyiğinin 
ön ayaklariyte onu devirdiğini ve dişlerini 
gıcırdattığını Movgli duymuştu. 

Daha ziyade beklemiyerek uzaklara doğ
ru atıldı. Köylülerin yaşadığı ekilmiş top
raklara doğru ilerledikce arkasında kalan 
haykırışlar, boğuklaşıyor, duyulmaz bir o
ğultu halini alıyordu. 

Bir kulübenin yanındaik ahırın penceresi 
altında biraz dinlenirken Movgli kendi ken
dine: 

- 'Baghira doğruyu söyledi, dedi, yarın 

- Hepsi bu mu? dedi Movgli, eğer bir 
insan yavrusu bunu yapabiliyorsa korkacak 
hiç bir şey yok. 

Köşeyi döndii, çocukla karşılaşarak çöm
leği elinden aldı ve çocuk korku ile haykırıp 
ağlarken sislerin içinde kayboldu. 

Movgli, kadından gördüğü şekilde çömle
ğin içine üfliyerek: 

- Bunlar da tıpkı benim gibi, diyordu, 
eğer yiyecek vermezsem bu elimdeki nesne 
ölecek. 

Bu kırmızı maddenin üzerine topladığı 
kuru çalıyı, çırpıyı koydu. Yolunun yarısın
da sabahın çiy taneleri üzerinde aydan kop-

- Ekilmiş topraklarda idim. Görüyor
sun ki hazırım. Movgli ateş çömleğini gös
terdi. 

- Ata, insanların bunun üzerine kuru 
dallar koyduklarını ve bunların ucunda kıp
kırmızı çiçekler açtığım görmüşümdür. Sen 

· korkmuyor musun? 
- Hayır, neden korkayım. Şimdi hatır

lıyorum - eğer rüya değilse - ben kurt olma
dan evel llöyle bir kırmızı çiçeğin yambaşın
da yatardım, orası giizel ve sıcaktı. 

Movgli bütün gün inde, ateş çömleğini 
gözeterek ve bulduğ'll kuru dallan onun üze
rine katarak oturdu. Akşam üzeri Tabaki 
oraya geldi ve kaba kaba, sürü meclisinin 
kendisini kayalıktaki toplantıda beklediğ i
ni söyledi. Movgli, Tahaki'yi oradan kaçı
rıncaya kadar güldij 

geri dola~ıyorlardı. Baghira, M(}v!!li've. ~~: 
kın oturdu. Atcc; 7.Ömleği, Movgli'nin ikı 1 

zinin arasında idi. 
Herkes toplandıktan sonra Si 

başladı ki Akela'nın el ebaşılğı 
böyle bir şey yapmak haddi değil 

Baghira, fısıldadı : 

- Onun söz söylemeğe hal ' 
K alk söyle, o bir köpeğin oğlu t 

sıner. 

Movgli, fırlıyarak 2yağa kal ktı. .. ··ye 
- Serbcrt ·imseler, diye ba ~ ı t!\\~111 

Sir Han mı önderlik ediyor? n·r -,ta 
bizim önderl iti-imizle ne ilgisi ol ı..:ı ; .' söj."' 

- Elebaşılık açıktır ve benden s z 
lemem isten,.,,istir. onun icin ... 

Diye Şir Han, söze başlach. ) 
<Son 1 • 



E ke 

Almanya -Avusturya anla~m ası 
B .. R~11il0liin İzv~s tiyada 

değer bir yazısı 
nlaşmanın Ma~a

ristanda akisleri 

\ısaşı 1. ınci sayfada) 

den bir andl, şma elde etmek ümidinde 
bulunduğu müddetçe, İtalya ile kati bir 
surette bağlanmaya muvafakat t>deccği 
pek az muhtemeldir. İki devletin bat· 
hca gayelerine ermeye muvaffak olur 
olmaz birbirini karııhldı olarak aldat
maya huır olduldarma ,upbe yoktur. 
Fakat, bu maksıtdlar biı tarafa bırakı
lınca, İtalya • Almanya yakınlaşması 
bir vakıadır. 

Almanya, Avusturya ile olan andlag. 
maıilc, Avusturya da, Aıuıturya üzerin
den balkandaki Tuna memleketlerinde 
genişlemeyi de kendisine gaye edin
mektedir. Bu anlaşmanm sarahati kar. 
tısında, anlatmanın Hitler sıyasasının 
barı,scvcr maksatlarını gösterdiğini id
dia eden alman gazetelerinin. nesriyatı 
anc k komik olur. Almanya Brüksel 

konferansına iştirak edecek mi, etmi

yecek mi? Almanya, bareketlerilc, bu 

konferansı tertib ederi devletlere şunu 
aöy1iyor: 

"Sizin muvafakatiniz olsa da olma 

aa da, ben yürüyorum. Siz Ren bölge

sinin işgalin henüz mukabele edecek 

vakit bulamamışken, ben şimdiden 
Danzigin Almanyaya geri dönmesini ve 

Avu turyanın ilhakını hazırlıyorum. 
Bundan ha ka, ben size tabi de~ilim ve 
ltalyı ne .- in aleyhinize müteveccih 
olan anlapıalar da yapabilirim.,. 

1 te Almanyanın Franu ve İngilte
reye kar,ı beyanatı budur. Almanya bu
Gun manasmın anlatılacağı ümidinde
'llir.,, 

Budapefte, 15 (A.A.) - Hükümctin 

fikirlerini ne,reden Uj-Maggyar-Sag 

gazetesi, Avusturya • Almanya anlat· 

maaının aktedlimi' olmasını memnuni

yetle karşılamakta ve fÖyle demekte· 
dir: 

..Bu anlaşma sayesinde artık iki müt

tefikimiz anla,mazlrk halinde bulun· 

mıyacakları gibi anlaşmanın Tuna me

seleleri üzerinde de tesiri gorulecektir 

Her iki devlet ve a nı zamanda teşek· 

kül halinde bulun devletlt'r grupu 

Macariıtanrn görütü ne olduğunu ög 

reneceklerdir. Bu öğrenmenin ötesı 

beris kesilmiş olan Macaristanın inki 

pfı erinde kati bir tes1r olacaktır. 

Bulgaristan da 
bir yangın 

120 EV YANDI 
Sofya, 1S (/t.A.) - Dün, Ba uıko 

şehrinde bir fab ika yakınında çıkan 

yangın çabucak bllfka binalara sirayet 

etmif ve 120 ev yanmı§br. Bir çok hay

vanlar telef olmuşsa da insanca zayiat 

yoktur. Hasar 10 milyon Jeva kadar

dır, Yangının sebebi henUa belli olma· 
mıstır 

• • 
SID~D 

1(: nıp J{ü'ı~jr Ral{!)uı 

vr TihnPU Komııı~~nı 
tnl'11f1ndan t~f .. ~ Ptlil-, 

nıi~ ve l>e~enilmi~t it·. 
A nk3r3 Er1\ek Lisesi tt1lebcsinın 

:ı~ ... lıoc"''arınrn ne?.areti altmcla 

S ''"s~/ kiiyünün yambzşmda, her se

n '·i yerinde kurdukları kamp devam 

c ···nr. Bu ad'J gençlerımiz mulıtelil 

askerlik tatbikatı görmekte, jımnastik 

yapmakta ve ar:ık havada yaşamaktan 

lavclal~nmsktad1r. 

E.·e/ki gün Kültür Bakanı B. S" .... t 

Arr'ri'ln ve Tıimen Komutam Tümgene

ral Kemal Gök,.c bu "ıtmpı teftiş etmiş

ler, gençlerimi?in vaziyetini, yerrrlc. 

l#'ri ve ,..,drrları görün b#'Penmişlerdr. 

Gençlerimizin kama bayatını gös

tl'ren türlü res mleri koyuyoruz. 

·~· Direr liselerle Huı·uk Fakültesinrn 

kampları cfa ~chrın mıılıtelil yerlerinde 

dcv:ım e mcktedir. Müddeti onbeş gün 
of3n kamplar Önümüzdeki f 0 ?ar gÜnU 

b;tnııs ofac.ılctır. 

ISPAı YA'YA iHRAÇ OLl N -
nucu lDDjA OLlNAN ÇURtlK 
Yl l\1URTALAR DOLA YIStLE;° 

Gazetecinin vazifesi 
(Başı 1. inci sayfada) 

Tel 
Açık sö.z İstanbul 

(sureti Anadolu ajansına) 

"14 Temmuz tarihli sayınızda, ''bu 
.aübalilikten ne zaman kurtulacağız?,. 

bqlıklı ve hulisatan yine İspanyaya 
bozuk yuumrta gönderildiğinden bahiı 
yazınızı dikkatle okudum. Bu bahislere 
vekiletim namma ve tahsen verdiğim 

ehemiyeti tekrara mahal görmiyorum. 
Ehemiyetle tetkik ettirdim. f stanbulda 
alakalı İspanyol mehafilinden aldığım 
malUmat da dahil olmak üzere bahset
tiğiniz vaziyetin mevcut olmadığını te
yit etmi,tir. Eğer ıizin elinizde müs
pet bir delil nrsa bildirmenizi vatan
severliğinizden beklerim ve bütün alft
k darlarca da bu k bil vaziyetlerin ih
racat tüccarı ve ihracat malları hak
kında Büviik MiJlet MecJisinin son ka
bul etti"i kanunlar dahilinde vekale
timce tidrletle tııkib edileceğinin bir 
k re daha hilinmesini isterim.,, 

fktısat Vekili ceı~ı Envar 

Celil Bayara bu kabil neşriyat kar
ısında, gci:>terdiği alaka ve tatbik etti
i muameleden dolayı matbuat adına 

teşekkür etmek y~rinde bir iş olur. Bü
tün gazeteciler bilir ki İktısad Veka
letinde neşriyat servisi namile vücuda 
getirilmiş hususi bir teşkilat dahil ve 
harice aıd gazeteleri günü gününe ta
kib ederek vekile hulisalarını munta· 
zaman verir ve yukarki ,ekilde ha
berler süratle tetkik ve tahkik edilerek 
neticelendirilir. 

Yukarıya aynen naklettiğimiz ce
vabda bulunmayan ve muhabirimiz ta-

Sanksiyonlar kalkdıktan 
sonra İtalya ticareti 
Roma, 15 ( A.A.) - Salahiyetli 

mahfillerde tasrih olunduğuna göre, 
sanksiyonların ilgası münasebetiyle ti
cari görüşmelere başlamıf değildir. İ· 
talyan hükümeti, sanksiyoncu ınemle
ketlerin İtalya'dan ithalatta bul ınmak 
Uzere ittihaz etmekte oldukları tedbir
leri kaydetmekle iktifa eylemektedir. 

POTJSTE: 

Ötey gün saat 15.30 da Cumuriyet 
otelinde yatan erzurumlu Makbule, 
yattığı odanın karvolasnıdaki tahta ku
rularını temizlemek üzere b:r şişe ispir
toyu yakmış ve isnirto ateş alarak sağ 
el ile yli7.ünden hn 'if surette yanmıştır. 
Bu sırada perde de tutusmuş ise de su 
dökmek suretiyle söndüriilmüş ve gelen 
itfaiye su sıkma<lan ~eri dönmüş Mak
bule de hastaneye kaldırılmıştır. 

rafından bildirilen ve biıd bu satırları 
yazmağa sevkecten asıl sebeb şudur: 

İstanbul ga:r.etesine bu haberi geti

ren muhabir, memba ve delil talebi 

kar"ısında, yumurtalarımız hakkında 

eskiden kalm" bir zannın tesirile ve hiç 

bir hakikate istinad etmeksizin bu aa

tır1r.rı vücuch f!etirdii7ini alakalılar hu

zurunda itiraf etmh~tir. Bunu türk ga

zeteciliği namına doaru bulmadık. A

lakadar veknlet, kendic;inc aid bir sey 

yazıldığı zaman tek ibe değil bilıl'tis 

teşekküre ve tahkike kosan bir vekalet

tir. Mevzu memleketin bir ihraç emti
asına ve tiirk mnhsu1üniin ve ihracatçı 
tüccarının ıeref ve tnenf11ıttine teallOk 
ediyor. Bu kabi1 işl:rde lazım gelen 
dikkat ve tuur1a hareket etmek lizım 
gelir kanaatindeyiz. 

Habsburglar için 
Viyana, 15 (A.A.) - Avustuıyanın 

Habsburg'ları tahta geçirmiyccefine da

ir Almnya'ya teminat vermif olduğu 

hakkında yabancı kaynaklardan çıkan 
haberler yalanlanmaktidır. 

Bu mesele alman· Avusturya 16rü1-
melerinden tamamiyle hariç bırakılmıı 
ve bundan böyle de hariç kalacaktır. 

Muğlada 
Yolların toplandıgı 

meydan 
Muğla, 15 (A.A.) - Şebrimbin el• 

rilec k yerinde yüz metre kutrunda bü· 

yük bir meydanın açılmasına bqJan• 

mıştır. Şehrin türlü semtlerine giden 

üç yoldan baflca Aydın, Denizli. &far· 
maris, Köycefis, Fethiye yolalrı da bu 

meydana çıkmaktadır. Her biri yirmiteı 

metre genişlifindeki altı yol bu mey. 

danda birlefmektedir. Mannariı, Köy· 

ceğiz, Fethye ıtikametine gidecek tek 

yol 600 metre uzunluğunda ve 20 metre 

geni,liğinde bir bulvar olacaktır. 

:············ R. Peker' in ···········: 

1 •:;~~~~~=·~:~_~:.:. ı 
: tel"rınde R. Peker'ın verdı • ı ınkı· ı 
: lib derslerinde hıtulan t 'ebe 
:.· . , notll\rı, gözden &eçirild•k t &OD• 

: : ra. Ul.US Bunnevince kit p ha-
ı imde baııhnqbr. 124 sayfa 
ıi eser, yalnız basma m sr ar· 
f şıl•~ı 011\rak her yerd~ O 
ı Sı\ ı hlmaktaclU'. ...................................... . .... 



SAYFA 6 

Ankara İmar l\lüd ürlüğünden: 
Dairemiz kadrosunda 300 lira ücretli aplikasyon mühendisliği 

münhaldir. Resmi dairelerle ve askerlikle alakası bulunmıyan ser
best mühendislerden talip olanların müracaatları ilan olunur. 

(1706) 2---2988 

Ankara ValiliWnden: 

Mahallesi Sokağı Ada Parsel Cinsi 

eher metre mu
rabbaına takdir 

Miktarı edilen kıymet 

lametpqa Uzun yol 318 
Dipodto Mikan 

Llra K. 
18 23 

10 
Lira K. 

arsa 162 M.2 1 50 

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

lstelı:lilerin aözü geçen gün ve saatte hizasında yazılı dipozito 
makbuziyle birlikte Defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna mü-
racaatları (1719) 2---3022 

İzmir C. Müddeiumumili!ind~n: 
İzmir ceza evinde Lulunan mahkum ve mevkufların 936 yılı so

nuna kadar 22 bin lira muhammen bedelli bir senelik 960 gramdan 
ikinci nevi ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

1 - Eksiltme 17-7-93( 2ünü saat 15 te İzmir ceza evi müdüriyet 
makammda yapılacaktır. 

2 - Talihlerin 17-7-936 G nm saat 14 de% 7 bucuk muvakkat 
teminat akçeleriyle birfı1tte teklif mektublarını ceza evi müdürlüğüne 
teslim etmeleri lbımdır. 

3 - Talihler şartanemyi istediklt'ri vakitlerde müddei U. lik ma-
kamından alıp okuyabilifler. ( 1552) 1---27 55 

Adliye Vekaletinden : 
Merkez bürosunda açık bulunan 50 lira ücretli bir katiplik için 

lise memnlan arasında müsabaka imtihanı açılacaktır. imtihan 
17-7-936 cuma günü saat ( 10) dadır. Taliplerin istida ve evrakı müs
biteleri ile birlikte im\ihandan bir gün evveline kadar Vekalet mer-
kez Bürosu Şefliğine müracat etmeleri. (1707) 2-2968 

Türk Hava Kurumu 

RlYUK PIY~ GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11 Ağustos 936 dadır. 

.lüyük lkramiye35.000 Liradır 
\ynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrameiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... ... 
ıl J, kari tllıaylığınilan: 
1 - Vilaye imiz muhasebei hususiyesi tarafından 936 yılı içinde 
.. edilecek rr. hina artırma. eksiltme ve ihale kanunu mucibince 
,it zarf usulile on beş gün müddetle 7-7-936 dan itibaren müna-
ya konulmuştur. 

~ - B,.lıer evin bt-rleli keşfi dört bin kırk üç liradır. 
3 - Bedeli keşfine göre viizde yedibuçuk teminat akçesi yüz 
lira 26 kuruştur. 
4 - Talip olanların sartnameyi anlamak üzere Hakkari Vilayet 

F.n,.hmeni Dairesine mürac.aat etmeleri ilan olnur. (3899) 2-2984 

İnhisarlar Umum MüdürlüiifinrlPn : 
1 - 7 - 7 • 936 giinünde kapalı zarfla eksiltmeye konulan 16262 

lira 80 kuıu' keşif bedelli Milistaki İdarehane binası inşaatına is
tekli c ıkmadıtından bu is yeniden aynı tekilde eksiltmeye konul
muctur. 

2 --- Eksiltme evrakı 82 kuruş mukabilinde lstanbulda İnhisar
lar lntut Şubesinden ahnacaktır. 

3 - Ekstlime 30 - 7 - Q36 perfembe eünü saat 11 de Kabatqta 
lnhiurlar Levazım Şubeşindeki Alım Satım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 --- Muvakkat teminat 1219 lira il kuruştur. 
S - fateırtilerin ihaleden en az üc ~ün evveline )fadar İnhisar

lar lntut tubesine ııtelerek m aa bu btiyüklilkte bir binayı mu
vaffakiyetle vapmıs olduklarına ve diplomalı mimar veva mühen • 
dia bulunduklarını ır5-terir vesaik ibraziyle ehlivet vesikası al -
dıktan annr11 f'Jnliltmt" ı-vr.tltrnr istemeleri Unmchr. 

fi - Kapalı zarflu ihale günil uat 10 a kedar komisyon reisine 
mabuz rnukabilit'de v~rmi• olmalıdır. (3926) 2-3008 

Zonguldak Valiliğinden : 
lbaleai 22. temmuz 936 çarşamba günü saat 15 de viliyet daimi 

etM:ilmeninde yapılmak Ur.ere 17959 lira 78 kuruf kesif bedelli Zon
culdak • Devrek yolanun 6 516 - 47 : 025 kilometreleri arasında 
tosa eualı tamiratı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmUf
tur. 

Ebiltme f&l'tn&moei ile fiat bordrosu ve keşif hiiliaaar cetveli, 
mukavelename projeai 90 kuru, bedel mukabilinde Zonguldak na
fıa mOdUrlülünden •tın alınabilir. Muvakkat teminat 1346 lira 98 
kuruıtur. fmklilerin muvakkat teminat, ticaret odasından 936 yılı 
içinde abllJIUf vesika .e nafıa vektletinden alınacak müteahhidlik 
ehliyet vesik~siyle birlikte teklif mektublarını yukarıdaki gün ve 
saate kadar vıliyet daimi encümeni reialiğine vermeleri ilin olunur. 

(3928) • 2-3009 

Afyon llbaylığmdan: 
Kapalı urf uaulile eksiltmeye konulduiu evvelce ilan edilen 

At,oadıa yapılacak ''14627'" lin ...,5" kuruı ke9if bedelli Vali kona
lı büiyei intUtma talip çıkmadıimdan 24-7-936 cuma gflnB aut 
16 da Afyon Daimi Sftcilmen oduıQda ihale edilmek ibere kapalı 
sarf uaulUe tekrar ebiltmeye konuldu. Eksiltme prtnaıneu ve te
femaatı daimi encümen ve Nafıa llCldilrHljünde ıöriilebilir. Mu-
1akkat teminat 1098 liradır. latelı:lilerin Nafıa Vekiletiadeıı ehliyet 
•ealkam almaları ft teldi! 'llektuplarınm 24-7-936 cuma annn aaat 
US ya kadar daimi endbnen riyue\::' .. venneleri llznadır. 

(3786) 2---2930 

1 

ULUS 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 

Okulu Direktörüğünden: 

Ye11i ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve para
sızdır. Okul, genç bayanların haatabakıcı ve ziyaretçi hemti· 
re yeti,tirerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan 
müesseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hu
susi doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

isteklilerin iyi ahlaklı ve sıhatli ve en az orta tahsili bi
tirmi' olmaları şarttır. Diğer '8rtlarımızla fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde 
Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 Eyliıl 1936 dan 
5onra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 2---2817 

~-
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Merkez Hıfzıssıhha Müesses~~i 

Müdiriy~tinden : 
1 --- Eksiltmeye konulan ii: Müessese dahilinde yaptırılacak 

inşaat ve tadilatın tahmini kefif bedeli 19532 lira 80 kuruştur, 
2 --- Bu işe ait şartname evrak şunlardır: • 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C --- Fenni ve hususi şartname, 
D - Ketif cedveli 
E - 5 adet plan 

lstiyenler bu şartname ve evrakı lira 97 kuruş bedeli muka-
bilinde müessese müdüriyetinden alabilirler. 

3 --- Eksiltme 24.7.936 tarihinde Cuma günü saat 11 de yapıla
caktır. 

4 --- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 --- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1464 lira 96 kurut 

muvakkat teminat vermesi bundan batka atağıdald vesikalan haiz 
olup göstermesi liznndır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada 15000 liralık bina inpatı yap
mıı olduluna dair nafıa müdürltllderinden vesika almıt olanlar 
girebilir. 

7 --- Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı uatten 
bir saat eneline kadar müeuese müdüriyetine getirilerek eksilt
me komisyonu rel•litine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek makbuzların nihayet üçüncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olmaaı lbmıdır. Postada olacak gecikmeler lı:abul edilmez. 

( 1647) 2-2894 

Ankara Sehri İmar 
" 

~lüdürlüğünden : 
1 --- Eksiltmeye konulan iş: Ankaramezachk duvarı kapak tat-

ları olup ke'if bedeli 21075 lira.31 kuruttur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
a. Eksiltme şartnamesi 
b. Mukavele projesi 
c. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
d. Hususi şartname 
e. Keşif cedve li 
f. Projeler 
lstiyen!er bu şartnameleri ve evra'cı 1 lira mukabilinde Anka

ra şehri İmar Müdürlüğünden ala.bilirler. 
3 - Eksiltme 31 temmuz 1936 cuma günü saat 17 de Ankara 

İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 --- Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 --- Eksiltmeye girmek için isteklilerin 1581 lira muvakkat te

mi~t vermesi ve bundanbaşka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
eksıltme komsiyonuna göstermesi lazımdır. 

Eksiltmeye en azı bir parçada beş bin liralık temiz duvar ve 
taş işi yapmış olduğuna dair vesikası olanlar girebilir. 

Şartnamede yazılı diğer vesaikin de teklif zarfına konmuş ol. 
maıu lazımdır. 

6 --- Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar Ankara imar Müdürlüğline getirilerek eksiltme ko.. 
miayonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet bu saate kadar eelmiş olması ve 
dış zarflarının mi\hüı· mumu ile kapatılmış olması lizrmdır. Pos-
tada gecikmeler kai>ul edilmez. (1738) 2-3023 

Kapalı Zarf Usuliyle eksiltme ilanı 

Kütahya l~is~si Direktörliiğüi1den : 
1 --- 6. Temmuz 936 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere 13-6-936 

tarihinden itibaren 23 gün müddetle münaakaaya konulan Kütahya 
merke,.inde mevcud yanık Hse binasının inşaat münakasuına talih 
çıkmadı~ından ıs giin müddetle temdid edilmiştir. 

2 - Eksiltme 7-7-936 tarihinden bil itibar ıs gün müddetle 21. 
temmuz 936 salı günü saat 1 S de Kütahya da lise müdürlüğünün 
dairesinfte yapılacaktır. 
. 3. - B~ in .. at mezkur binanın 45002 liralık bedel keşfinden 

şımdıliJt hıill•i· keıdf mucibince 29968 lirahğından ibarettir 
4 -. Bu i•e aid ,artna01eler ve evrak şunlardır: . 
Eksıltme şartnamesi 
Mukavele projesi 
Nafia işleri ı,eraiti umumivcsi "Nafia dairesinde mevcuddur.,, 
Husu•t tartnamC' 
KeAif hillhaaı Cf'tveli 
Projeler 
İsteyenler bu şartname ve nrakı 1,5 lira bedel mukabilinde vi

layet nafsa mildürlütünden alabilirler. 
~ - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2250 lira muvakkat 

temıut vermesi lizımdır. 
6 - lateklinin münakasa gününden evvel nafıa vekiletinden a

lacalı ehliyeti fenniye vesikaaını viliytt nafıa mUdUrlilitine ga .. 
termete mecburdur. 

. 7 --- Telrll.f mektublan yukarda ikinci maddede ya.zıh saatten 
b~r uat evveline kadar lime mildilrHllU blnuına eetirilecek ve ek- ı 
sıl~ komisyonu reiılitine maldtuır mukabilinde verilecektir. Po• j 
ta ıle göncl~rilecek mektublann mühür mumu ile iyice kapatılmıt 
olması lianndrr. Postada olacak 2ecikmeler kabul edilmeı 1 

(3931) '~'~., 

ASPİRİNE 
:> ve 20 ~omprımı:I k arnb.Jl,ı,l vd.ı 

bulu'lu• 

Ambalaı ve komprımelerın 

uzer inde halıslıgin timsali ı 

olan ffi markasını arayınız. 

Ankara Valiliğinden: 
. .Ankara Stadyum ve yarıt alanı içinde bir bahsi miifterek 
ı~çılere mahsus yatakhane, Stadyum ve bahçeler mlidi1rlüğil i 
b~naları 27 Temmuz 936 tarihine rastlıyan pazartesi günü ıaat 16 
vıliyet binasında toplanan daimi encümenince ihalesi yapılmak 
re kapalı zarf usulile ekıdltmeğe konmu,tur. Ketif bedeli (3 
lira (78) kuruıtan ibarettir. 

Muvakkat teminat 2629 liradır. isteklilerin teklif mektup 
muvakkat teminat mektup veya makbw:larile ticaret odaaı ve 
nafıa bakanlığından alacakları fennt ehliyet vesikalarile 
ihale gtlnü aut 15 te kadar villyet encümen reisliiine ve 
lbnndır. 

Bu ite ait kqif evrakı projeu ve prtnameleri ı&rmek is 
ler riliyet nafıa müdürlilfüne müracaat edebilirler. (1685) 

ROBERTA 
Giınser Rogeres - Frecl Aataire 

TURKIYE ZIRAA T 
BANKASI 

Müfettiş Namzedliği ve Şef 
Namzedliği Müsabaka lmtihaJJJ 

Tiirkiye Ziraat 
Bankasından 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
vaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettit namzedi ,,e 
namzedi alınacaktır. 

2 --- Bu müsabakaya firebilmek için sıyasal bilgiler (mülkiye) 
ya Yüksek Ticaret ve ktısad okulaaından ve yahut Hukuk 
teıinden veya bunlarm yabancı memleketlerdeki benzerleritl 
diplomalı olmak eerektir. 

3 - Müsabaka 3. 4 ve 5 ağuatosta Ankara ve laıanbul 
Bankalarmda yuı lle yapılacak ve kazananlar yol paralan 
rek Ankaraya getirilip aözlü bir imtihana tabi tutulecaktır. 

4 - Müfettit namzedlerine ( 140) ve Şef namzedlerine ( UO) 
ra aylık verilir. 

Müfettit ~edleri iki senelik bir atajdan sonra müfe 
imtihanına girecek ve kuanırlaraa 175 lira aylıkla mBfettitli• 
çirileceklerdir. Ankaracla Umum Müdürlük 1ervialerinde ç 
lacak olan tef namzedleri ise bir aenelik atajdan aonra ehliyet 
tihanına girecek ve kazanırlana terfi edeceklerdir. 

5 - imtihan programı ile uir tartları g6steren matbuatar 
kara, latanbul ve İzmir Zirut Baııkalarmdan elde edilebilir. 

6 - tstekliler, aranılan belıeleri bir mektubla en 10D 27• 
pazarte1i gilnil alqamma kadar (Ankara Ziraat Boınkau Teftlt 
yeti llüdürlüiü) ne ıöndermek veya vermek suretiyle mB~ 
mi bulunmalıdırlar. (1731) 2-2978 

KREM 

Kum~l, Sanıın. Esmer her tene tevafuk eden 1e~ 
kremlerdır. Cildi bealer, Çil, Leke ye sivilceleri klmlle" 
eder. Yanm uırdanberi kibar mahfellerin takdir ile 
dıldarı aıbhl güzellik lı:remleridit'. 

KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDİM •O 
1 - Krem Balaamln yağlı gece için penbe realill 
2 - Krem balaamin yapq gilndib için beyu realdl _ .. 11 
3 - Krem Balaamin acı badem gündüz için be,.. ~ 
4 - Krem Balualin acı badem gece için penbe ~ 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
.... - ...... -----. , ______ ·- • • .. 



1 MiLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 
:JATIN ALMA KOMİSYONU !LANLARl 

BİLİT 
HARtCf HAVAGAZI tesisatı: 

1 1 

1 - Ankaradaki H;ırn okulu ile Kimyahanenin harici hava gazı 
tesisatı kapah zarfla ek itmeye konulmuştur. 

2 - Bu tesisatın kesif bedeli 5108 lira 26 kuruştur. 
3 - İhalesi 30 temmuz 936 perşembe gUnü saat 11 de M. M. V. 

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

bedeli kım111ığında Ko. dan alınır. 
S - İlk teminatı 383 lira 12 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye l!irecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerlf' hirlikte teklif mek
tuplarını ihale saat•'ldan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (1671) 2-2942 

BlLfT 

1 - Akköpriicle iki depoda paratoner tesisatı pazarlıkla yaptı
rıla ktır. Kesif bedeli 221 lira .52 kuruştur. 

2 - Pa,.ıtrlığı 18 Temmuz 936 cumartesi günü saat 11 de M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da varılacaktır. 

3 - Stırtname ve kesfini görmek icin her ~ün ve pazarlığa gire
cekler 111 lira !i2 kıırııc:l11k temiMtli'rite birlikte pa7.arhk gün ve sa-
atında M. M. V. Sa. Al Ko. da bulunmaları. (1762) 3-303~ 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCJ ~NLARI 1 
fLAN 

• - Dikmen yolu temdidi ile Keçiören rneydanlığmın asfalt
lanması ve Necatibey yoluna amud sokakların yeni profile göre 
değiştirilip yaptırılması on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (24900) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1867) lira (50) kuruştur. 
Şatrnamesini görmek istiyenlerin yazı işleri kalemine her gün 

gelmeleri. 
5 - isteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri kati teklif 

mektuplarını 24.7.936 cuma günü ihale saati olan 15.30 dan bir 
saat evvel Belediye Encümenine vermeleri ilan olunur. 

(1730) 2-2981 

İLAN 

ı - Belediye hastahanesinin ihtiyacı olan 2000 • 2400 kilo yo
ğurt ile 2800 • 3200 kilo süt on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli (780) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 58.50) liradır. 
4 - Ş:ırtnamesini görmek ve evsafını anlamak istiyenler her gün 

yazı isleri kalemiı e ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma günü sa
nt on buçukta Belediye Encümenine müracaatları. (1637) 2-2887 

İLAN 

1 - Yenişehirde 1316 ıncı adada Bayazıt Saylavı Halit çocuk
Jarı Ateş ve Işık'a ait bir numaralı parselde ada fazlası olan 100 
metre murabbaı arsaya istekli çıkmadığından açık artırması on gün 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlcr her gün yazı işleri kalemi
ne ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. ( 1635) 2-2885 

İLAN 

ı - Yenişehirde 1070 inci adada Ziraat. Bankası Meclisi idare 
azasından Kem51e ait 12 ve 13 parsellerdekı c:ırsalarla şuyulanan 41 
metre murabbaı arsa on beş gün mü ldetle açık artırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (205} liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 14.40) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı ışlert Kalemi

ne ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma günü saat on buçukta Be-
lediye encümenine müracaatları. (1638) 2-2888 

İLAN 

1 - Mezbahada hayvan şişirmek için lüzum olan bir aded kompi-
resör on beş gün mündetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (330) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenler he~. g~n yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma gunu saat on buçukta Be-
lediye Encümenine müracaatları. (1636) 2-2886 

1LAN 

Başı boş bulunup belediye zabıtasınca yakalanan iki merkep, 
bir kuzu ile iki ördek üç gün zarfında sahipleri çıkmadığı takdirde 
satılac~ktır. İsteklilerin 18-7-936 cumartesi günü saat sekizde Ak
lrönrüde me ' fıR civarında hayvan pazarındaki memura müracaat-
ları. ( 1767) 2-,3048 
-~---

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

on ı Vilayetinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş~ Kastamonu ili merkezinde ve Oluk

baş mevkiinde "l" keşfi mucibince yeniden yapılacak kırk yataklr 
hastanenin karpir kısmı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
korımuştur. ''2'' dir. 

Projesine göre yapılacak inşaatın keşif bedeli 21308 lira 51 ku-
ruşhır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. "3'" 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa isleri seraiti umumiyesi 
n - Tesviyei turabiyc ve kargir inşaata dair fenni vartname. 
R - Hususi şartname 
F - Keşif cedveli, silsilei fiat cedveli, meteraj cedveli 
G - Proje, grafik 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ı 10 kuruş mukabilinde {as

tamonu Nafıa ~üdürlügünden alabilirler. 
a - Eksi tme 29-7-936 tarihinde çarşamba günil saat ıs de Kas

tamonu'da hükümet binasında Daimi Encümende yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1598 lira 50 K. Mu

vakkat teminat vermesi bundan başka a~ğıdaki vesaikleri haiz olup 
göstermesi lazımdır. ''4'' 

Bu inşaatı yapabileceğine dair fenni ehliyetname ile sicilli Ti
carete kayıtlı olduğuna dair T. C. odasından vesika getirmeleri. 

6 - Teklif mektuolım yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bir 
~aat evveline kadar Vilayete getirilerek eksiltme komisyonu reisli
gıne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön..! ... rilecek mek
tupların nihayet 3 cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
clıcı z;ırfrn mUhilr mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta-
da olacak E?ecikmeler kabul edilmez. (3956) ' • 2-3041 

ULUS 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştahihliğinden : 

Hastanenin 936 mali yılı ihtiyacı olan 1400 kilo üç A. marka 
birinci nevi pamuk ve 40000 metre gaz hidrefil ve 4500 metre sar
gılık Amerikan bezi 13 temmuz 936 arihinden 28 temmuz 936 tari
hine kadar 15 gün müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olanlar evsaf ve şartnamelerini Ankarada Hastane baş
tabipliğinde ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü
ğünde görerek eksiltme günü olan 28 temm?z 936 .salı günü saat 14 
de Ankara Nümune hastanesinde müteşekkıl komısyona müracaat 
etsinler. 

Dikkat: Muvakkat teminatı para olarak alrnmıyacağından para 
vermek iıtiyenler eksiltme gününden bir gün evvel müracaat ede
rek paralarını maliye veznesine yatırıp makbuz getirmeleri lazım-
dır. (1748) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti· 

l\'.Ierkez Hıfzıssıhha Müe sescsi 
Satın t\lma Komisyonu 

Reisli~den 
1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine satın alınacak mecmua 

ve kitapların 3-8-1936 pazartesi saat (11) de açık eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni 3556.- lira 90 kuruıtur 
3 - İlk temiııat 267.- liradır. 
4 - Şartname ve kitap listesini almak için müeaseae muhasip 

mutemetliğine ve eksiltmeye iştirak için de yukarda yazılı günde 
müessesede müteşekkil satın alma komisyonuna müracaatları. 

S - Teminat bedeli Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü· 
ğü veznesine teslim edilecektir. ( ı 760) 2-3036 

Kapalı zarf usulile eksil tme ilanı : 

Urfa Jandarma Komutanlı~ncfan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Suriye hududu, dahilinde, Caber 

kalesi yanında Süleyman Şah Türbesinde Jandarma karakol binası. 
İnşaatın keşif bedeli 6406 lira 51 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Kargir ve beton inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi Şartname 
F - l{eşif cetveli, meteraj cetveli 
G - Proje 
fstiyenler bu artnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Urfa Jan

darma Komutanhrrndıın ister ve görebilirler. 
3 - Eksiltme 29-7-936 carşrunba günü saat 10 da Urfa Jandarma 

Komutanlığı odasında yapıhıcaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeve girl"bilmek icin isteklinin 480 lira 49 kuru~ mu

vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o
lup P'etirmesi lazımdır. 

2490 sıtvı1ı kanunun hükmiine göre bu i!:e girebilmek için daha 
evel bu gibi isleri ba armıs oldul(larına dair resmi makamca tasdik
li ehliveti fC"nnive ve~ikalarını ihale f?iinünden 8 PÜn evvel Urfa 
Nafıa Mii~ilrHiP.iine ibrazla tasdik ettirmeleri gerektir. 

6 - Teklif mektunları vu'laırda 3 cii maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Urfa Vilıtvt"tİ Jandarma Komntanlrğı odasın
daki eksiltme komisvonu rcisli~ine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektuolarm nihavet 3 cü maddede yazı
lı saate kapar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile ivice 
kapatılmıs olması şarttır. Postana olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (3954) 2-3042 

l(onya elediye Reisliğinden: 
Muhammen bedeli Cinsi Mevkii Evsafı 

Lira 
17000 Otel Tevfikiye Üst katta Ahşap 10 oda, bir 

caddesi kıraathane ve bir ardiye, 
alt kısmında 8 kargir dükkan, 
bir eczane ve bir kahvehane. 

Yukarda mevki ve numarasiyle muhammen bedeli ve tvsafı ya
zılı Belediyeye aid otel 21-7-936 salı günü saat 15 de kapalı zarf 
usuliyle Belediye Encümeninde ihale edilmek üzere 6-7-936 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle .ar;ırmaya çıkanlmıştır. 

Kanuna muvafık surette tanzımı meşrut olan teklifnamelerle 
muhammen bedelin % 7,5 ğu nisbetinde itası meşrut olan muvak
kat teminatın 21-7-936 sah günü saat 15 şe kadar Belediye Riyase
tine tevdi edilmiş olması lazımdır. 

Geç gelen veva vaktinde veriliote kanuna uygun olmıyan mek-
tuplar kabul edilmiyecektir. (3919) 2-3045 

Elaziz iskan l\'lüdürlüğünclen : 
1 - Sivrice kazası merkezi~de ya_Pılacak yirmi çift göçmen evi 

inşaatı toptan kapalı zarf usulıle e~sıltrneye konulmuştur. 
2 - Beher çift evin keşifnam~sı 1376 lira 15 kuruş olduğuna na

zaran yirmi çift evin mecmu keşıfnamesi 27523 lira olup muvakkat 
teminatı 2064 lira 22 kuruştur. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Keşif cetveli 
B - Şartname 
C - Resim ve proje 
fstiycnler bu evrakın suretleri bir lira mukabilinde iskan daire

sinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 30-7-936 tarihine rastlıyan perşembe günü saat on 

beşte İskan dairesinde yapılac.ak:ır. 
5 - Teklif mektupları beşıncı maddede yazılı saatten bir saat 

evvel ve nihayet mezkQr saate kadar Elaziz İskan Müdürlüğüne ve
rilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların yine mezkCır saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mül~ür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak ge~ık!"eler k~bul edilmez. Talip olanlıırm 
ve daha fazla izahat almak ıs~ıye~lyerın mezkur gün ve saatin hi
tamına kadar Elazb İskan Daıresıne müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. (3805) ı-,3044 

Gaziantep Vilayeti Daimi 
Encümeııindeıı : 

Gaziantep Vilayeti dahilinde 16043 lira 50 kuruş bedel keşifli 
Gaziantep - Fevzipaşa yolunun 13-25, 67-70 ve 72-76 kilometreleri 
arasındaki üç parçadan ibaret tamiratı esasiyenin açık eksiltmesi 
bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. 

Taliplerin evrakı keşfiye ve şeraiti fennilcyi görmek fü:ere her 
gün, münakasaya iştirak için de 9-8-936 perıcmbe günü saat 16 da 
% 7,5 teminat ve bu husustaki ehliyet vesikalarile birlikte Gazian
tep Vilayeti Daim1 Encümenine müracaatları ilan olunur, 

(3823) 2-3043 

ı • 
• 

D. D. YOLLARI VE LiMANLAR) UMur1 
MUDURLOCO S. A. KOMiSYONU lLANLı 1.!: 

Eksiltme tarihi : 
1 

9-7-936 tarihinde icra edileceği fün olunan Esenkent ve Yeni 
doğan istasyon binaları inşaatının eksiltmesi tehir olunmuıtur. B . 
i;:e aid şartnameler yeniden tanzim edildikten sonra (•ksillrr.-nin ya 
pılacağı tarih ayrıca ilan olunacaktır. ( 1739) 2-3033 

11-:tTLTLTLı.. :r. ~p:rJ 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

SUl\'IER BANK 
Umumi 1'1iidürl~Oiinden : 

1 - ZafranboJu civarında Karabük'te kunılacak de
mir fabrikalanna ait ikametgahların temelleri 
vahidi fiat esasile ve tmelden yukrı kısımlan top
tan götürü suretile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Tahmin edilen bedeli 164,840,59 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni şartname 
D) Fiat cetveli, keşif hülasalan 
E) Hususi şartname 
F) Projeler 
İstiyenler bu evrakı 8,25 lira mukabilinde Anka
rada Ziraat Bankası bin;.c:;ındaki Sümer Bank 
Muamelat Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30.7.1936 günü saat 16 da Ankara Zira
at Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin 9.493,00 lira muvakkat teminat ver

mesi lazımdır. Bundan başka eksiltmeye gire
cekler ihale gününden üç gün evveline kadar 
Bankaya bu işi başarabileceklerini ispat edecek 
evrak göstererek bir ehlivet vesikası aJ::ıcak ve 
bu vesikayı teklif tl'P~t11nlarına 25 kuruşluk pul
J:ı. berPher lPff,.oN~eklr.rdir. 
Pnstft ile gönd,.,.;ı,.r,.ı,. teklif mektupfarmm ni
havet ihale S:'l~tinn"'tı h;,. c::ıat evveline karl-:ır ~el
mis ve z:ırfm kanuni sekilde kanahlnıTs hulun-

. 2-3046 

Yüksek Ziraat Enstitüsii 
Re tör üğünden 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüslinün Ziraat, Baytar Fa· 
kültelerine kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek para· 
sız yatılı, paralı yatılı leyli ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye 
yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yapmış 
veya lise olgunluk diplomasını almış olmak (Bakaloryasını yapma
mış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar Enstitüye alınmaz.) 
ve türk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları sömcstrelerden, muvaffak olmuı:ıtar ise, 
ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü 
sömestrelerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine giren1erin bu 
fakültenin birinci ve ikinci sömestrelerindc okunan Anatomi der· 
sine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye gir~cek talebenin yaşı 17 den aşağr ve 25 den yu
karı olmaz. Nihari talebe yüksek ya~ kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lilzum gösterdiği be· 
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekklillü bir hasta 
evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum göster
diği beden kabiliyetini göstermiyenlerin Enstitüden iliniği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankara•da Orman Çift
liğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj miiddrtince tale· 
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. 
(Stajyer talebenin yemesi ve icmesi de enstitüce sağlandığı tak
dirde kendilerine bu 30 lira verilemez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde 
sonradan meydana gelen mücbir haller dışında olmak üzer , kendi
liğinden stajını veya okumasını bırakanlardan veya ce.,.d olarak 
çıkarılanlardan hükümetçe yapılan" masrafları ödiyecckleri 'akkın
da verilecek nümuneye göre Noterlikten ti gikli bir kef letname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarj 'yazılı rapordan başka 
nufus kağıdını, aşı kağıdını, polis veya Uraylardan alacakları Uz. 
gidim kağıdını, Orta mektep ve liselerde gÖ"AÜ% oldukları süel ders· 
ler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek d yazılarivle yazacak
ları pullu bir dilekce ile ve altı tine fotoğrafı ile birlikte doğruca 
Ankara'da Yüksek Enstitü Rektörlüğüne Başvururlar. Tnlirlcr di
lekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak istediklerini bildirme
lidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında pir muamele yapıla
maz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanınamış olan ve 8 inci 
maddede yazıh kağıtların ili~ik olmadığı d\lekçeler gelmemiş sayı
lır ve bunlar hakkında hiç bir muamele yapılamaz. 

10 - Vaktinde tam ka~ıtlnrile başvuranlar arasından pek iyi 
veya iyi dereceli olanlar terc.ih edilir. Kabul edilecek talebe diplo
ma derec~sine ve başvurma tarih erine göre seçilirler. Kadro dolma
dığı takdırde orta dereceliler de başvurma §trasına göre alınabilirler 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul gönd~elidirler. 
12 - Başvurma zamanı ağustosun biri6ci gününden e}l·ı ün o

tuzuncu giinü akşamına kııd rdır. Bundan sonraki başvu .ılar ka-
bul edilmez. (1746) 2-3034 

Tavuli~ulul l stitüsü 
1 

Direktö~lüğiin 

1 
Enstitüde bu sene yetiştirilen damızlıı( civcivlerin satışına ha~ 

lanmıştır. isteklilerin Direktörlüğümüze baş vurmaları. Telefon 
1481. (1763) 2-3039 

""l'l'ln '"' . 
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FOTOGRAF FiLM, CAM. KAGIDINI bizdenalabilirsiniz. 

AMATÖR lSl.ERf ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mıhctoğlu; Ankara Tel. 1230 
Birinci marka 

., 

P. T. T. Bina ve Levazım Direktörlüğünden : 
Takdir edilen kıymet lstimlik bedeli 

Eğe mahallesi Beher metre Jinaya mecmuu 
Kütilk No. su murabbaına 

Sahibi Cinsi Metrui Kapı No. su Ada Parsel Lira Lira Lira Mülahazat 

Matracı A. li Rıza 

Hacı abdullah 
oğlu Salih 

Ev ve müş
temilatı 
Dükkan ve 

483 41 

61 / 66 
1 23 

154 2 

4 

Sokağı 
37 Sanayi 14 O 6762 Enkazı sahibine ait 

39 Sanayi 12 600 1200 

Ahmet kızı Leman 
Sabri oğlu 

Ev 
Ahşap Ev 

50 
50 

80 
154 
315 73 Hanarkası 6 500 980 

74 Hanarkası 6 500 1010 
Hacı Mehmet Ahşap Ev 85 S 315 2 
Mustafa kızı Lüvidt· Ahşap Ev 35 3 315 3 75 Hanarkası 6 1200 1410 

P. T. T. Umumi Müdürlük binasının tevsii maksadile istimlaki 
darı ve sahipleri yukarda yazılmış olrnakla im hususta itirazları 
olunur. ( 1700) 

tekarrür eden arsa ve binaların mevkii, takdir edılen kıymeti. mik
olanların sekiz gün zarfında Belediye riyasetine müracaatları ilan 

2-2964 

İslanlnıl Sıhhi l\liiess4~seler Aı·tırma ve Eksiltme ı, ________ I 
Ankara Levazım Amırliğı 

{(o misyon undan : Satın Alma Komisyonu 
IJinları 

Numune, İstila iye Çocuk) Azı Çogu Tahmin Fi. Mu. Ga· Şartname 
hastaneleriyle Ehe yurdu ve} ranti bedeli İLAN 
kuduz evi tedavi müessesesi-) Ekmek 135000 1402,99 480 K. 161000 11,25) 
ne ) Francala 3000 3600 16,50) 

Et 
İstilaiye, Çocuk, akliye has- ) Karaman 12500 20500 44) 

taneleriyle Sanatoryom ve ku-) Dağlıç 40500 
dw: tedavi mUessescleriy1e E-) Kuzu 11700 

53000 45) 
17800 44) 4446,15 535 K. 

be yurduna ) ~ığır 36000 47500 38) 

Yukarda adları yazılı sıhhi müesseselerin kapalı zarfla eksiltmeye konulan 1936 mall yılı ekmek, 
franccla ve et ihtiya~larmdan bir kısmına teklif edilen fiyatlar fazla görülmüş ve bir kısmına da hiç 
talih çıkmamıs olmasına binaen pazarlıkla yeniden eksiltmeye konu !muştur. 

1 - Pazarlık 2717 936 pa ;ı:art esi günü saat 14 de sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapı- • 
lacaktır. 

2 - Şartnameler karı\ılarında gösterilen bedellerle komisyondan alınabilir. İstekliler her mües
.sese ihtivacı icin avrı avrı paı:a rlı i>a girebilirler. 

3 - lsteklil ,. r C'.lri ser eve a:d Ticaret od:ısı vesikasiyl"" 2-l90 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu 
ışe yeter muv:-l:kat garanti m?.kbu :ı veya banka mektublariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (3803) 2-2931 

Jandarnıa Genel Komutanlı ~ı .An Jr.ara 
Satınalma Komisyonundan : 

Aşağıda r.esit, mikdcı r, t nhnıin, ilk teminat yazılı (4) kalem eşya hizalarında göste.r~len günd~ eksil!· 
me usu!U ite satın a ı ınar:ııktır. İstekliler parasız şartnamelerini komisyondan alabılırler .. Eksıltmesı-
1e girmek istiyenlerin ilk teminat ve şartnamelerin Je yazılı belgeler içinde bulunacak tekhf mektupla
rını eksiltme<len en az bir s;ıat evvel komisyona vermiş olmaları. 
ClNSt Mikdarı Alı' usulü. Tahmin Bedeli. İlk Teminat. Ta. Gün Sa. 

1 

Ekmek Torbası. 
Arka çantası 
Portatif çadır 
Çeşitli hayvan 
Mıhı 

6000 
3000 
1700 

Kapalı Za. 

5'H700 adi açık eksilt. 
70000 bu;ı: me. 

L. Kr. L. Kr. 
6900 o 517 50 

15000 o 1225 00 
10442 o 785 40 

27-7-936 P. ~rtesi 
28-7-936 Salı. 
29-7-936 çarşamba. 

2481 46 186 11 30-7-936 pcrfembe 
(1590) 

11 
11 
11 

11 
2-2901 

As. Fb. U. ~Ad. Sa. Al. KOMİSYONU İLANLARI 1 
t LAN 

Sa. Al. Ko. Ks. 2 
Cins ve miktarı 

Muhammen 
bedeli 

İlk teminat Eksiltme Eksiltme Şartname İhale günü 

2000 t-.:ın Jeneratör kömiirü 
1255 ton kriııle kömürü 
14850 ton Lavamarin kömürü 
40000 metre ham ipek 
9900 paket kulp vidası 

27200 ., kuşak 

19400 ,, Men .ese 
21400 .. Dipa kapak .. 

1600 kito perein çivisi 
2500 kilo karfiça ., 
1500 M3 çam tahtası 

28 ton kendir ipi 
4SS Döküm koku 
960 .. adi kok kömürü 
92 .. Meşe kömürü 

7500 klto mukavva 
1000 .. Kibrit .. ntimon 

500 kilo cam tozu 
1000 •• Klorat döpotas. 

) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 

20000 metre 50 mm. eninde ko-) 
lan, 17500 metre 40 mm. eninde) 

L. K. 
26000 
17570 

193050 
32000 

28352 

63500 
9800 

15925 

23040 
4600 
9500 
1500 

1550 

kotan. 58 kilo halık~ı ağı ipliği) 4315 
ve 75 kilo inl{iliz sicimi ) 
lOOO kilo kalay varakı 6500 
1000 ton çelik demiri 40000 
ıo ton avna demiri ) 
25 ,. Dökümhane demiri ) 
30 •• Vjksemhurg ) 

5 •• Temper ham ) 
10 ., Beyaz ham demir ) 182!>0 
31 .. Ferro silisyum ) 
75 .. Ferro Mangan ) 
ı .s •. Nikel ) 

şekli Tarihi bedeli ve saati 
L . K. L. K. 

1950 
1317,75 

10902.50 
2400 

2126,40 

4425 
735 

1194.38 

1728 
345 
712,50 
112.50 

116,25 

326.63 

487,50 
:1000 

1368.7!1 

Kapalı zarf 31-7-936 
31-7-936 .. .. 31-7-936 
4-R-Q36 

5-8-936 

Kapalı zarf 6-8-936 
7-8-936 
7-8-936 

.. 10-8-936 
Açık eksiltme 10-8-936 

Kapalı zarf 11-8-936 
Açık eksiltme 11-8-936 

.. 12-0-936 

12-8-936 

Kapalr zarf 2-9-936 
" .. 3-9-936 

4·9·936 

1 30 Cuma 
.. 

9 66 .. 
1 60 Salı 

15 
16 
11 
16 

1 42 Çarşamba 15 

3 18 Perşembe 16 
Cuma 15 .. 16 
Puartesi 15 .. 14 
Salı 15 .. 14 

Çarşamba 14 

.. 15 

Çartamba 15 
2 Perşembe 15 

-- Cuma 

. 

Kırklareli askeri hastam·sinin 
936 mali sene mayıs nihayetine 
kadar olan 93000 kilo koyun eti 
mukavele yapmıyan müteahhidi 
hesabına yeniden paz,rhkla ek • 
siltmeye konulmuştur. Tahmini 
fiatt 35 kuruştur. İlk teminatı 244 
liradır. Pazarlık günil 17 • 7 • 936 
cuma günU saat on beştedir. Ta
liplerin mezk(lr günde kanuni ve 
sikalan ile birlikte Kırklareli tüm 
satın alma komisyonuna mi\ra-
caatlan. (1619) 2-2857 

Kiralık Garaj 
Ulua Matbaasının tam kars.ı

sında, cadde üzerindedir. Ucuz· 
dur. Matbaa karşısında 8 No h 
eve yahut 2326 ve 1068 No. 1ı te-
lefonlara müracaat. 2-3049 

ZAYİ 

Belediyeden aldığım 11.6.1933 
tarihli ve No. 610 teminat mak
buzu zayi olmu,tur. Yenisini 
alacağımdan hükmü yoktur. 

Yeni Hal No. 14 Arif 
2-3047 

Lisan d~rslt·riıult·n 
ikmale kalan 

Talebeden Halkevinde açıla
cak İNGİLİZCE ve FRANSIZ
CA hazırlama kurslarına kay
dolmak istiyenlerin hergün saat 
18-19 arasında Halkevinde İngi
lizce öğretmeni B. Lütfullah'ı 
görmeleri. 2-3050 

Kiralık Daire 
Kooperatif arkası B. Ali 

Nazmi apartmanında 14 numa
ralı 4 odalı bir daire ve bir tek 
oda eylül niharetine kadar çok 
ehven bir fiatla kiraya verile-
cektir. 2-3z51 

Telefon: 1037 

SATILIK 
Fıçı ve Sandık 

Erzurum mahallesi Kahve ya
nında bakkal Ahmede müracaat. 

2-3001 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
1 

Umumi Neşriyatı ldare 

eden Yazı lşle.ri Müdürü 

Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civuır.d;. 

Ulus Basımevinde basılmrştır. 

Ziraat V ekiiletinden : 
Ankara Tohum lııJah istasyonu için 200 teneke mazot. 10 

ke gorgoil BB., 2 teneke Walvolin ve 2 teneke Greı yağı il• 
neke benzin pazarlık uauliyle satın alınacaktır. 

Pazarlıfa girmek iatiyenlerin 17 • 7 - 936 cuma ıtünll ..,t 
Keçiören caddesi üze.rinde Tohum Islah istasyonu binasında 
lanan komisyona ve izahat almak için de her gün Toh\1111 
Direktörlüiüne ba vurmaları. (1741 2-3002 

Arsa, Ev, Aparlıman 
Almak için Ankaranın her semtini dolaşmağa lüzum k 

İcra dairesi önünde Nizami Atacan'nın GENEL İŞ BOROS 
rafından tanzim edilen SATILIK EMLAK, ARAZİ alb 
görmek bu ihtiyacr temine kafidir. Telefon: 1475 2 

Ankara Balıçeli Evler 
Yapı Kooı)eratifinderl 

Ni zamnamemizin (45) inci mac!c.lesine bir fıkra ilavesi i 
6 temmuz 936 tarihinde yapılan fevkalade umumi heyet toplall 
da kanuni ekser iyet bulunmadığı cihetle Ticaret kanunları .. 386 
maddesi mucibince ikinci toplantının 31 temmuz cuına günu 
buçukta Halkevi salonunda yapılması kararlaştırılmıştır. Sa)' 
taklaı-ın hazır bulunmaları rica olunur. 

İdare Meclisi 

Ruzname : Nizamnameye bir 
ra ilavesiclir. 

4 5 in(•i maddenin mt1addel şe 
İda re meclisi şirke ti dahilde ve hariçte temsil ve fİrkctiıı 

mum i ş lerini tedvir eder. Ezciimlc şirket emvalinin temtiki .,. 
hini ve dava ikamesi ve sulh ve davadan feragat ve ibra ve 
ş irke t i gayesine vardırmaya matuf her türlü hukuki tasarrufl 
salahivetini haizdir. 

Ödünç alınması. ortakların çıkarılması. uzlaı:mak. ilişik ke 
si, gayri menkul alım ve satımı bakımlarından bir karar atına 
si için. İdare Meclisi üyeleriııin üçte ikisinin bulunması prttıt• 
cak birinci toplantıda bu aranılan sayı elde edilemiyecek olurtl 
sele gelecek toplantıda görüşülür. Ve aynı sayı aranılır. Bu t 
tıda da aranılan çokluk elde edilemezse hadise 7 gün sonra 
mak borctında olan İdart' Meclisinde gene görüşülür ve verile 
terin çoğu kanır altına alınır. 1-2529 2 
1~~-M .:ltr:M 

~ 

llYANIŞ ~rveti fün 
verine çıka-t: 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık reaimli 
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. 5r 
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuru~ 

..., ,.,""" 

Eınniyet İşleri Umum 
~lüdürlüğündr 

ı - 936 senesinde Z<ılııta memurlarına yaptırılacak elbiaetef 
azı lZOOO metre coğu 13000 metre kumaşın şartnamesincle Y 
tadilat dolayısiyle yeniden 15 gün müddetle kapalı zarf 
eksiltmeve konulmustur. 

2 - Kumasın beh
0

er metresinin muhammen bedeli 500 kur 
3 - KumaŞların ihalesi 31 temmuz 935 cuma günü saat 

Ankarada Emniyet İşleri Umum .Müdürlüğünde teşekkül 
komisyon huzurunrla yapılacaktır. 

4 - Rksiltmcye girecekler. kumaşların muhammen bedeli 
65000 lira üzerinden % de yedi buçuk hesabile 4500 liralık 
kat teminat mektubu veya mitkbuzu ile ve 2490 sayılı kanun 
ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektU 
ihale vaktinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

5 - Kumac;ların ihalesine ait muaddel şartname Eııınlvet 
Umum Müdürlüğü satın alma komisyonundan verilir. Fasl• 
hat almak istiyenlerin mezkur komisyona müracaatları. 

(1761) 2-3037 

ANKARA TİCARET MAHKEMESİNDEN: 
Ankara İstiklal mahallesinde tenekeci ve halen ikametgah• 

hu! Tokatlı •Gavril: 
Davacı Ankara evkaf idaresi vekili avukat Saim Hüsnü 

nızda cereyan eden kira bedelinden 488 lira alacak davaaınıtl 
kemesi sırasında ikametgahınız meçhul olduğundan bahiıle 
yenin bila tebliğ iade edilmesi ü~rine mahkemece tebliğa 
nen ifasına karar verilmiş ve bu baptaki davetiye 6-6-936 t 
ilanen ifa edildiği halde mahkemeye gelmediğinizden müddei 
linin talebi veçhile muhakemenin gıyabınızda rüyetine ıcartt 
lerek usulün 401 inci maddesi mucibince namınıza gıyap 
tebliğine muhakemenin 10·9-935 gününe talikine karar veri 
dugundan muhakeme günü bizzat veya bir vekil gönde 
zumu gıyap kararının tebliği yerine kaim olmak üzere ilan 

2-3032 

ANKARA 3 NCÜ SULH HUKUK HAKİMLİÔİNDEfl: 
An karanın kılınç aı slan mahallesi orta sokak 6 numaralı 

Ömer Lütfiye, 
Karınız Satıa tarafından aleyhinize açılan nafaka dava 

ra kılınan muhak emesinde dinlenilen şahitlerin şehadetine 
karınızı bırakarak semti meçhule giderek kendisini bir dahS 1 dığınız ve ihaml ettiğiniz anlaşılmış mahkemece kabahatli 0 

nuz kabul edilerek kanunu medeninin 161 nci maddeki rıı0.:tt 
aile vazifelerini ifa etmenizin ihtarına karar verilmş ve i~ 
hakeme 22-7-936 tarihine müsadif çarşamba giinil saat 14 1 

kılınmış olduğundan keyfiyeti ihtar ilanen tebliğ olunur. Yukal'da yazıl. malzemeler atkeri fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komiayonunca hiza· 
larmda gösterilen tarihlerde ve münakasa şekillerinde ihale edileceklerdir. Şartnameler komiayon
dan verilir. Kapalı zarf teklif mektubları sözü geçen günlerde yukarda yazılı saatlardan bir saat ev
velce behemehal komiayona vermeleri, açık eksiltmelerde iae muayyen saatte ve 2490 aayrlı kanunun 
ı ve 3 llacü maddelerinde yazılı vesaikle komisyona müracaatları. (1666) 2-2993 l YENi l SİNEMALAR 
Ankara Valiliğinden: 

Çubuk deresi mecrasında parsellere ayrılan kum sahaları açık 
artırmaya çıkarılmı,tır. 

İhale 30-7-936 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da vila
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Beh« parselin muhammen bedeli 500 liradır. 
Artırmaya girmek iı;in muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde muvakkat tıeminat itaaına mecburdur. 
1ate1diluin ihale Fnü daimi encümene şartnamesini görmek 

jstiyenledn hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (IY6•0 2-3040 

ZAYİ 

İstanbul Emniyet Sandığın
dan alm1' olduğum iki sene va
deli ve (54313) numaralı Bono
yu zayi ettim. hükmü kalmadı
ğını ilan ederim. 

Adres: İıtanbul: Şifli, Osman 
B. de 194 No. da kahveci ldria. 

2-3031 

BUGON BU GECE 

Kemanlar Çalarken 
GOSTAV FRÖHLİCH 

Büyük bir muvaffakiyet
le devam ediyor • 

BUGÜN GONDOZ r 
Emsali görülmemiş iki büyük ae1'~ 

ve macera filmi 

1 - ŞANDUNUN A VOETI 
11 - ŞANDU SiHiRLi ADJJ'./. 

BELA LUGOSl'nin pheterı 
GECE 

Tarihi büyük eser '!laıı A 

LÜKRES BORJIY ~ 


