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~~7 TEMMUZ 1936 CUMA 

-- __________ , ______ " __ , 
Son haberler üçiincü 

sayf amızdadır 

Boğazlar konferansı 
noktalar üzerinde 

dün gece bütün 
mutabık kaldı 

Lokarno devletlerinin 
Brükselde yapacakları toıJlantının 
bırakılmaması i~in Fransa ısrar 

• 
O"(:. rı e 

Kati metin hııgiin. tahrir kom.itesince tesbit edilecek -> ctJİ)'Ol' 

ve 
Kabul edilen 

mukavele pazar_tesiye imzalanacak 
hükümler arasında boğazlar komisyonunun lağvedilmesi ve 

İngiltere İtalyanın müstakbel Avrupa siyasasını 
anlamak için Romada sondajlar yaptıracak 

tayyarelerin boğa? lar la Marmara üzerinden uçmamaları da vardır 

f 1 ia\1elenin Jt41], aııın imzasına a~tl{ li alması liararla~tı 
---ı 

lasmanın ı 
• f 

Monu;~.~~.~~f l Elde edi- ı 
len anlaşma ş6ylc hulnsa cdilcbilır. 

Hnrb zamanında '-'e Türkıye 

bitaraf olduğu takdirde lıarb ve 
muavin gcmilcrın boğazlara gırmc
sı' memnudur. Teca~·iize ugrayan 
Milletler cemıyeti oaktı r.1ııcıbın

ce yardım etmek hususu hundan 
müstesnadır. Bundan maada fran
sız donanması Jıer zaman romcn \:e 
sovyet netrollarım tedarık edebile
cektir. Tiraret gemilerı her ?.aman 
boğn·dardan s:e~·mekte scrbcsttır. 

Bu mesut netice ıngilızlerın gôs
terc1ii'ti uzlaşma fıkrı sayesındc el
de crlilmiştır. Çünkü ingilı:-ler, a
kim kalan bunca konferanslardan 
bu koııff'ransın da rkım kalması ve
ya sa 1t're tcahlıüre uğramasının 

beyne '"Jlileı nizama bağlı olan ~ .. v

Jetler j ın b r felaket ırşkıl edece

ı;in · ~11 amışlardır. 

l~ ı anva hıikıımcu muvafakatı-
ni 'rn11ştır. Bu ılk muvsffnkı· 

( yete 1ıa1C1l:rsa nihai anlaşma he 
( uıcn '•rmen kati gıbıdir. 

Londra, 16 (A. 
A.) - B . Korben·
in dün B. Van Si
tart ile yapmış ol
duğu görüşme sı
rasındn B. Eden ile 
Cenevrede verilmiş 
olan karara göre 
Brüksel konferan
sının önce tesbit 
edilmiş olan tarih-
te toplanması için B. Korben 
israrda bulunmuş olduğu öğrenilmi~tir. 

Fransızlar sonradan alınacak karar. 
ların serbestçe alınması hususu temin 
edilmek suretiyle, mukarrer görüş tea
tilerinin yapılması lüzumuna kani bu
lunmaktadırlar. 

lrıgiliz ku/Jine!li tovlcmıyor 
Londra, 16 (A.A.) - Tahmin edil. 

diğine göre kabine, dünkü toplantısın
da Brüksel konferansı hakkında hiç 
bir karar vermemiştir. Kabine, bugün 
yeni bir toplantı daha yapacaktır. Bu 
esnada kabinenin dış işler komitesinin 
de Avam Kamarasında bir toplantı yap
ması ihtimali vardır. 

Kahine erkfinından Hehem Kepsio. 
nin bu konferansın toplantısı tarihinin 

,geçiktirilmesine taraftar olduğu intibaı 
vardır. Ancak bu noktai nazarda sebat 
edilip edilmlyeccği bilinmemektedir. 

lııgilt.ere, n omatla surıdcıjl<ır 
3•aptıracal.· 

l B. Titülesko buraya dönmıye
ccktir, 

Boğazlar lıakkrndaki anlaşmanrn yakında ı'mzalannıasrna salırıc olacak olan Montrö Londra, 16 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre ingiliz hlikümeti, İtalyanın ileride 
Avrupada güdeceği siyasa ile İtalyanın . ..__ .... ____ .. _...,_...-.__..._ 

~iliz kırt lına 
suiliascl 

Atı an bir kurşun, l·rraiın 
atına isabet etti 

Bir s•ıikasta uğradrğr bildirilen 
Kır al Edvsrd V III 

- Yazrsı 3. üncü sayfada -

llwmsi nıulıabirinıiziıı td;:mfı 
Montrö, 16 (Hususi surette giden 

muhabiri:nizdcn) - Konferans proje
nin müzakeresinı' şimdi bı'tirdi. lngiliz-

ler Boğazlar komisyonunun kalkması 

hakkındaki tcklı'fimizi de iıugün kabul 
ettiler. Prensip ihtilaflarının halledil

mesi şekli şudur: 

Sovyet Rusya biitün harb gemileri
ni IS bin ton kaydına tfıbi olmadan Bo
ğazlardan geçirebilecekler ~·c Büyük 

Romen bakanlar kun ln
nun toplantısı 

Bükre , 16 (A.A.) - Bakanlar mec
lisi, önce bildirilen dünkü toplantısında 
şağıdaki meseleleri göze.en geçirmiştir: 

Lokarno meselesi, zecri tedbirler me

selesi, Avusturya - Almanya paktı me· 
selesi, Sovyetler birliği ile olan müna-

sebat meselesi, M ıntrö boğazlar konfe
ransı meselesi, milletl r cemiyeti paktı· 

nın tadili meselesi ile Romanyanın 

Fransa, Lehistan, küçük rılaşma ve 

Balkan antantı ile ittifakından doğan 

muhtelif meseleler. 

Mısır üıı i ver siteliler· Çaııakkalede 

mleket üııiver~İl 'liKafile 
leı~ine m iid, faasını 

rei~i, dost ın 

Çanakl\.ale 
güzel ltir 

anlatan 
n ntul{ Yerdi 

Çan.-kkale, 16 (A.A.) - Memleketi
mizi ziyaret etmek üzere Mısır üniver. 
sitesi profesör ve talebeleırinden mürek

keb bir heyeti İstanbula getirmekte o
lan Romanya vapuru bugun buradan 
geçmiştir. 

apur Çanakkale boğazına girf'rken 
baş giıvcrtcde toplanan karde ve dost 
memlel et üniversitesi profesor ve tak
b leri turklin bu şahamet sahasında ô· 

len kardeşlerimiz için büyük te •. ahiır
clrde bulunmuşlardır. 

Bu münasebetle Mısır üniversitesi 

talebe ve profesör grupunun reisi olan 

Zeki Öme~ Bey söylediği bir nutukta 
demiştir l.i: 

.. _ Aziz dostlarım. 

İşte Çanakkale önündeyiz. Ç.ınakka. 

(Sonu 2. ınci sayfada ) 

Sovyct harb gemilerine Boğazlar mrn
takalarında bir torpido refakat edebi
Jccelair. 

Boğazlardan geçmek için Turkiye
(Sonıı J. üncü sayfada) 

akdinde pek büyük bir rol oynamış oldu
ğu Avusturya - Almanya anlaşmasının 
ehemiyet ve şumulü hakkında italyan 
hükümefini iskandil etmek üzere Ber-

KOMPLO MAZNUNLARININ DAVASI 

Anliara ağırccza mahliemesinde 
dün tek:rar görüldü 

Cumur Reisimiz Atatürke suikastta 
bulunmak için aralarında gizlice ittifak 
ederek cemiyet teşkil ettikleri iddiasi
le suçlu olan Yahya ve arka·daşları ile 
Urfo mebusu Ali Saibin beraetlerine 
dair Ankara ağır ceza muhakemesinin 
vcrdiei 17 şubat tarihli kararı Cumuri
yet müddei umumisi temyiz etmişti. 

za muhakemeleri usulü kanununun 321 
inci maddesi mucibince bozulmuştu. 

Ankara ağır ceza mahkemesi dün, 

t emyiz mahkemesi birinci ceza dairui
nin bu bozma kararını tetk ik etti. 

Bunun üzerine Curnuriyet başmüd
dci umumiliğinden bir tebliğname ile 
temyiz mahkemesi birinci ceza daire
sine gönderilen dava dosyası bu daire 
tarafından tetkik edilmiş ve hüküm ce-

Mahkeme saat onda açıldı. Reis Os

man Talat İltekin, azalar Hayrullah ve 

Cemal, Cumuriyet müddei umumisi 

Baha Arıkan yerlerini aldılar. Müba
'ir, Yahya ve arkadaşlarını birer bi
rer davet etti. 

( Sonu S. inci sayfada) 

································ : ··············································································· .. 

· Bilinmiyen insan 
Başlığı ile yakında gazetemizde neşretmeğc başlıyacağımız, 

lJr. Alexis Carrcl'in 

L'homme, cet inconnu 
Adındaki eseri hakkında Amerikanın meşhur 

Harpcrs gazetesinde, münekkid S tephen S. W ise 
şöyle diyor: 

,..,..... , 

"Dokuz aydanberi bir satış rekoru kırmı§ olan 
bu hayrete değer eserde. zamanımızın ileri ge
len fencilerinden biri, fennin kuru mevzularından 
insanın ruhuna ve vlicuduna girmiştir. B ilinmiyen 

insan, asrımızın en büyük eserlerinden sayılmak 
lazımdır. Bu kitab, bizden sonra gelecek nesilleri 
de tesiri al tında bırakacaktır.,. 

Dr. Alexis Carrel 

BiLtNl\fiYEN iN SAN 

... . . . . . . . . . . . . . . 
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Pek yakında, Ulus okurların n hefı,..n,.<"eltleri bir tefrika olarak • 
falarımızda yerini alacaktır. s:ıy-

.......................................................................... ... ·························· ................. : 

tindeki ingiliz elçisi Siı Fipps·i yakın
da Romaya gönderecektir. 

İyi malumat almakta olan mahfiller. 
lokarnocular konferansının geçiktiril
mesinin Sir Fipps'in vazifesini kolay
laştıracağını söylemektedir. Bu mahfil

ler, İngiliz kabine erkanından birinin 

ingiliz sualnamesiue hiç olmaz.sa şifahi 
bir cevab alabilmek üzere Bcrline gön
derilmesi ıhtimali oldugunu ilave eyle
mektedir. 

Ayni mahfiller, bu iskandillerin hü
kümetin lokarnocular konferansının 

toplanmasından önce Almanya ve hal. 

yanın tasavvurlarını öğrenmesine 

dar olacağını söylemektedirler. 
me-

Cumur reisinden sonra 
en büyük leh şahsiyeti 

General 
l{ydz -Smio·)y 

eı • 

General Raydz - Snıigly 

Varşova, 16 (A.A.) - Başbakan ta

rafından imza edilmiş olan resmi bir teb

liğde "cumur reisinden sonr devletin en 

büyük şahsiyeti.,nin leh ordusunun ba
şında mare§al Pilsudski'nin halefi olan 
siUihlr kuvvetler umumi miif ettişi gene· 
ral Rydz-Smilgy olduğu bildirilmekte
dir. 

Siyasal mahfiller, general Rydz
Smigıy·yı "Lehistanın ikinci şahsiyeti., 
olduğuna dair olan kararnamenin mü-

him siyasal, ekonomik ve so yal is15.hat 
vücuda getirileceğine ve bilhassa ziraat 
sahasında geniş ölçüde reform yapılaca
ğına delalet etmekte olduğunu ı;öyle
mektedir. 

B. Edene Tsana o-iilii -'-
hakkın da sual 

soruldu 
Lonura, 16 (A . 

A.) - B. Edenin 
Avam Kamarasına 

gelir gelmez cevab 
vermek mecburiye
tinde kalmış oldu
ğu ilk suallerden 
birisi Taana gölii 
meselesi olmuştur. 

Mebuslardan B. 
Mander'in bir sua
line cevab veren 
B. Eden şöyle de
miştir : 

1 )" 

•, .• ' ' \f' : 
., 

' ~ . ....;· ~. - ~,: 

B. Eden 

"- Bu mesele hakkında son :z:aman
larcla bize Habeşistanda ve dünyanın 

sair noktalarında İngiliz menfaatlerine 
saygı göst rilecegi hakkmda bir çok 
defalar teminat verilmistir ... 



• SAYFA 2 

Yarı - Siyasal 

• • Ana sevgısı 
Memleket sevgisine giden yol bi

le ana sevgisi üzerinden geçer. Sev
gilerin en ihtirassı7.:ı olduğu için en 
temizi ana sevgisidir. 

Biz türkler, analammzı çok seve
riz. Birçok halk şarkılarımızda, ou 
sevmnin izlerine rastlarsınız. Fak.at, o 

okumuşlarımızın edebiyatında, ana 
sevgisi için dikilmiş te!irli anıtları 
pek hatırlamıyorum. 

Bir gün, masamın önünde küçük 
bir kitab buldum: 

"Anne, yurd ve toprak kokusu" 
Yazanlar; Osman Nebi, Ziya 

Nebi. 
İki kardes, k1tı:lbl~rmı .....-annelerine 

tthaf edivorlar. Şöyle: 
"iki kardeş, bu kitabrm1zı, 
yüzünün tatlı çizcilerini ve 
gözhebeklerinin şefkat men
bamdan içtiğimiz zaman1arr 
bile hamlrvamad1anntz anne
mizin ruhuna ithaf ediyo-
ruz." 

Kitabı okumağa başlayınca elden 
bırakmak kabil olmıyor. Türk ede
biyatına yepyeni bir çeşni getiren bu 
satırların dünyası, güneşli, çiçekli, 
sevgili ve ipek bürümcükten örül
müş bir dünyadır. Taze ve oyunbaz 
iki hayal, iki çocuk şetareti, iki kar
deş munisHği, iki terbiyeli ve tahsil
li insan, bu dünyanın sahibleridir. 
işte okuyucu, bunların ve bu -Iünya
nm seyircisi ve misafiri olmaktan ye
ni ve devamlı bir lezzet duyuyor. 

"Eğer sen oğlunun bir kah
raman gibi kılıç oynattığını 
görsen, hem göğsün kabara
cak, hem de, oğluna serseri 
bi.r vuru~ gelm" in diye, kal
bin bir kuş gibi çırpm cak. 
Fakat korkm:\, anne, ben sa
na tor'-a torf •a inciler ve altm
far getireceğim. 
Ve anne. hen "'ltm ~ çlı bir 
kızla beraber dönece~im. 
İste o zam"n se",.,;..,~n 1•ira?:t
'" n ... "' veririm diye üzii1ecek-. " s1n .• 

Ki; ... ;'k coc,11< kors""11'k ovmvor 
v~ ""l:n ;:ın·n,_.,;",. wi ",..,1.,~,~'"l' vn"'sa 

kocaman delikanlı, diz üstü düşüp 
anneciğinin hayali ile mi konuşu
yor 'ı\ 

Bir de şun lan okuyalım: 
''Ben uzak ve esrarlı diyarla
rın saraylarına kıral oldum~ 
ve .. diyelim ki, ben seni u
nuttum .• artık dönmiyeceğim. 
Anne, kaç gün gözlerini yola 
dikerdin ve kaç gün yollarda 
beni beklerdin?" 

Anne sevgisinin önlerinde, hem 
felsefeler yapacak kadar ol~n. hem 
beş yaşmd::ı. bir çocuk kadar masum 
kalabllen Osman Nebi. bakın anayı 
kavbetmenin faciasını nasıl o:ınlatı
yor: 

"Annem nerede~.ir ?" diye so
ruyorum 
"O çok uzaklara gitti'' d;vor
lar .• 
. . . . . . . . . 
"Ben çamur behekler yapıyo
rum; o çamur bebeklere ça
mur anneler yapıyorum. On
ları, a~lahyon1'm, güldürüyo
rum. Onu, göğsüme J-.~.,wo-
rum.'' 
. . . . . . . . . 
"Anne nerededir?" 0 .. 1w1 ~ok 
uzaklardan sesimi i,itece~..ni 
bilerek bağmyorum: "Uzak
larda endişe ebneden uyu. 
Belki benim için çok büyük 
şeyler düşündün. lyi olaca
ğım, Doğru olacağım, ben 
hep senin isted1ğin gibi olma
ğa çalı~cağnn." 

Bu ne güzel ıstırabtır ki oğul'u iyi 
olmağa, <loğru olmağa, ana'nın iste
diği gibi olmağa sevkediyorl 

*~:ıı 

·Bu ufak kitab, anlntılacak <leğil 
okunacak ve hı:ışucuna konacak ki
tablardandır. Ru kitabı ben, yepye
ni ve ummar1,;:;ım nnktada bir pınar 
bulmusum <Yihi. içerek okudttm ve 
okurk.-n, kf"ndim namıma btt iki 
karde~i. an.<ım namını:ı da onların 
anne!'!;.,\ h<>ln•n..tmı. Bu ne ı?ilzel 
annedir ve bunlar ,..,~ t,.mi.,. ,,,,,,,.,,l .. 

Burhan ffRl r.ı:: 

Mısır üniveı·siteli leri Ç anakkalede 
(Başı 1. inci sayfada) 

le: burası ebediyen tarihi kalacak bir 
yer; bu isim, şanla dolu bir isimdir. 
~şte buradadır ki, türk milleti, kendi-
'"'den adeclce ve teknikçe faik bir düş

na 1stanLul yolunu kesti. Milletlerin 
ıh,intle unutulmaz günler vardır: Ça

.ı.ı-.;kale de türk tarihinde, zamanın ebe
uiyen aşınclıramıyacagı granitten bir 
abide olarak kalacaktır. 

Sofy2cla Ataşemiliter olan kayma
kam Mustafa K emal, 25-nisan-1915 de, 
yeni te"kil eclilmi§ olan 19 uncu fırka
nın kumandanlığınr eline almıştr. Türk 

yüksek kumar.ela heyeti tereddüd içinde 
idi. Kaymakarr. Mustafa Kemal tehlike
yi gördü. Hareketsi2lik devam ettiği 

takdirde bundan çıkacak felaketin ge
inşliğini ölçtü. Ve hiç bir emir bekle
meksizin kendi şahsi teşebbüsiyle kara-

rını verdi, ordusunu aldı ve enziyadc 
tehlikeli gördii~ü nGktaya koştu. Bu 

nokta, Arıburnu idi. Filhakika, onun 
askeri dehası kendisini aldatmamıştı. 

25-nisan-1915 de şefakla beraber 15 bin 

anzak Anburnuna çıkıyorlardı. Hiç kim 
se, bunların bu ınanialr noktaya çıka 

caklarını ve bu yalçın ve vahşi sahille
re lıiicum edeceklerini sanmamıştı. 

Mustafa Kemal, yalnız askerlik sa
natının yül:sek kapitenlerinin haiz ol· 
dukları cüret ve pervasızlıkla, düşma 
nin faikiyctine ve askeri meziyetlerine 
bakmadan, onun karşısına çıktı. Hücurr..ı 
kalktı. Onun imanı vardı ve biliyrdu ki, 
türk askerinin kahramanlığı ve feda
karlığı karşısında hiç bir ş y tlayana 
maz. Üç piyade tabu'"unun, bir makina
lı tüfek bölüğünün ve bir cebel topu 
bataryasmın ba?ınd;ı, dü, nanın sol ce 
nahını vurdu. İki piy. de taburu, bir 
makinalr tüfek böliiğü ve bir cebel to· 
pu bataryası ile 27 inci alay da ayni za. 
manda düşmanın sağ ccn-ıhına hücum 

etmişti. İşte orada, onbeş saat, beşbin 
türk, adım adım, onbeş bin avusturalyalı 
ve yenizelandlr ile mücadele etti. Düş
manı vurmadan geriliyordu. 25 - nisan 
_ 1915 sabahı tehlike altında bulunan 
Gelibolu yarım adası, boğazlar ve İs
tanbul, güneş batarken, artık tamamen 
kurtulmuş bulunuyordu. Düşman, Ça
nakkalenin tahliyesine kadar, sahil bo. 
yunca siperlerde kalmaya mahkum edil
misti. 

.Mustafa Kemal, işte bu tarihte, 1stan
bulu, birinci defa kurtarmıştı. Muhak
kak ki onun, lstanbulu ve ayni zanıan
da bütün Türkiyeyi, bir ikinci defa ve 
bu sefer kati olarak kurtarması mukad
der bulunuyordu. O. zaferi ile, yalnız 
Türkiye vakayiinin seyrini değil, fakat 
bütün şark tarihinin seyrini değiştirdi. 

Aziz dostlarım, 
Bir kaç saat sonu İstanbulda, mira

lay Mustafa Kemalin kurlardığı bu 
meml kette, bütün muhabbetlerimizin 
hatta üınidlerimi:r:in m:ıl-csi olan Ata
türkün Tiirkıycsinde olacağız. l3urada, 
vatan arı için ölen askerleri selamlaya· 
hm. Onlırın hatrrasını ve ebedi şanla
rını tebcil ir.in bu çelen~i denize atalım. 
ve bir daki1'a sülmt edelim.,, 

İİn"ııersU •l"lPr /ı.;t.anbulrı geldiler 
htanbul, 16 (A.A.) - Kahire üni

venitesi profesör ve talebelerinden mü
rrk1- ~h 100 ı.; .. ;nk bir grup bugün 16.30 
da Daçya vavuru ile şehrimize gelmiş
lerdir. 

10 profesör ve 90 talebeden mürek
keb olan m'safirlcr rıhtmda, içlerinde 
fniversite rektör ve profesörleri de bu
lunan büyük bir kalabalık tarafından 

kar"ılanmrtır. 

Yarın Kahire üniversitelileri şerefi
ne İstanbul üniversitelileri tarafından 
bir ziyafet ver:Iecektr. Misafirler şehri
mizde on gün kadar kalacaklardır. 

ULL 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Alriıanyaya gidecek 
muallimlerimiz 

fstanbul, 16 - Kadın ve erkek mek
teb muallimlerinden mürekkeb 70 kişi
lik bir kafile yarın Almanyaya hareket e
decektir. 48 gün devam edecek olan bu 
seyahatte, kafileye muallim ve muharrir 
B. Zeki Cemal de refakat etmektedir. 
Kafile bütün alman şehirlerini gezdik
ten ve Bükreşte elçimiz Hamdullah 
Suphi Tanrıöver'in misafiri olduktan 
sonra şehrimize döneceklerdir. 

İstanbul Uman tarifeleri 
İstanbul, 16 - Liman tarife komis

yonu bugün de toplandı. Komisvon ça
lışmalarını yarın bitirecektir. Ekonomi 
bakanlığı tarifeler müdürü B. Muhsin ele 
yannki vapurla İzmire hareket ederek li
man tahmil ve tahliye tarifeleriyle kör
fez vapurlarının tarifesini tetkikten son
ra gene şehrimize dönecektir. 

Sporcu İbrahimin 
muhakemesi 

İstanbul, 16 - Beykozda tavana ası
larak döğülen sporcu İbrahimin muha
kemesine bugün de devam edildi ve 20 
şahid dinlendi. Suçlulardan Bn. Kanita 
İbrahimin aleyhinde bir sarkıntılık da
vası açmıştı. Dün bu davayada bakıldı 
ve öteki şahidlerin de dinlenmesi için 
muhakeme başka bir güne bırakıldr. 

Dizanteri vakalan 
İstanbul, 16 - Şehrimizde dizanteri 

vakalanna rastlanmaktadır. Salgın bir 
halde olmıyan hastalığı önlemek için la
zım gelen sıhhi tedbirler alınmıştır. 

Müzeler kimyahanesi 
İstanbul, 16 - Müzeler idaresinin 

yaptırdığı kimyahanenin inşaati bitti. 
Kimyahane yakında faaliyete geçecek ve 
eski eserlerin bo:mlmaması ic;:in kimya
hanece tedbirler alınacaktır. 

lzmitte bir çocuk b~·ıçesi 
açıldı 

İzmit, 16 (A. A.) - Şehrimiz çocuk 
esirgeme kurumu tarafından yaptırılan 
çocuk bahçesi bugün ilbay Hamit Oskay 
tarafından törenle açılmıştır. Törende 
tüm komutanı General Mürsel, deniz 
üssü komutanı Mehmed Ali ile işyar
Iar ve yüzlerce halk bulunmuştur. Planı 
mimar Prf. Yansen tarafından yapılan 
bu bahçe aynı zamanda yarınki yımi İz. 
mitin ilk bedii eseri olmuştur. Çocuk e
sirgeme kurumu aynı günde ilimizin 
muhtelif kısımlarından seçtiği 150 yok.. 
su! ve bakımsız çocuğu giydirmiştir. 

Kurum bu çocuklara Herekede ayın 16 
sından itibaren iki ay sürecek güzel bir 
kamp açacaktır. Çocuklar kampa bu ak. 
şam hareket edecekler ve orada muaL 
!imlerin nezareti altında bulunacaklar
dır. Kampta muntazam bir gıda alarak 
sıhhi bakıma tabi tutulacak olan bu ço
cuklar iki ay sonra sıhhatli ve gürbüz 
bir halde köylerine döneceklerdir. 

Bolu, Gerede ve Düzcede 
Atatürk günü 

Bolu, 16 (A.A.) - 17 temmuz cuma 
günü Bolu ve Geredenin, 18 temmuz da 
Düzcenin Atatürk günün yıl dönümii
dür. Bugüne kadar bakanlar ve Bolu 
saylavları şar adına çğınlmışlar ve ba
yındırlık bakanı Ali Çetinkaya ile yeni 
saylavımız B. Cemal Hüsnü gelecekleri
ni bildirmişlerdir. Halk bu kutsal gün
leri sabırsızlıkla bekliyor. Şar şimdiden 
büyük bir program hazırlamıştır. Bu yıl 
Atatürk günü daha büyük ölçüde kuth
nacaktır. 

İznikte Atatürk günü 
İznik, 16 (A.A.) - Şar kurulumu

zun karariyle ilçemizin Atatürk günü O• 

lan 15 temmuz coşkun bir surette kut
lanmış ve Atatürk'e şu telgraf çekilmiş
tir: 

''İlçemizi şereflendirdiğiniz 15 tem
muz gününün birinci yıl dönümünü kut
layan İznikliler sana karşı duydukları 
derin ve sonsuz saygı ve bağlılıklarını 
minnet ve şükranla arzederler.,, 

Bisikletçilerimiz 
Olimpiyada gitmiyecekler 

İstihbarmııza göre, Romanyada bisik. 
letçilerimizin elde ettikleri muvaffakı. 
yeti kafi görmiyen bisiklet federasyo
nu. takımımızın Berline gönderilmeme
sine karar vermiş ve keyfiyeti umumi 
merkez reisliğine bildirmiştir. 

Romanyadan gelen göç 
menler İzmi te 
yerleştiriliyor 

İzmit, 16 (A. A.) - Romanyadan ili
mize gelen göçmenlerin yerleştirilmesi. 
ne başlanmıştır. Derince ve Tütün çift
liklerine yerleştirilecek olan 120 hane 
göçmene, arazi dağıtılmıya başlanmış 

ve bir taraftan da bu göçmenlere yap
tırılacak evler müteahhide ihale edil
miştir. Kısa bir zamanda Derincede ve 
Tütün çiftliğinde 60 şar evlik iki yeni 
göçmen köyü meydana gelmiş olacaktır. 

Erzurumda bayındırlık 

hareketleri 
Erzurum, 16 (A.A.) - Cumuriyet 

caddei ile Cumuriyet meydam arasında
ki evler iki sene önce imar birliği tarafm
dan istimlak edilerek yıktırılmış ve cad
de Cumuriyet meydanı ile birleştirilmiş
ti. Bu caddenin Tebriz kapısı caddesi 
ile birletirilmesi de projede olduğundan 
imar birliği bu sene de bu işi yapacak
tır. Bunun için bu istikmetteld binala
rın da istimlak kanununa göre bina şu
besinden gayri safi gelir mikdrlan alın
mış ve bugünden itibaren noter vası
tasiyle mülk sahihlerine tebliğlere baş· 
lanmıştır. Bu binaların yıktırılmasına ve 
caddenin bu istikmette uzatılmsaına 15 
gün sonra başlanacaktır. 

• • 
ıçın l{ızılay Garde n partisi 

artistlerinden Şelıir tiyatrosu 
Hazım sehrimize 

..:. geliyor 
İstanbul Şehir tiyatrosu artistlerin

den bütün Ankaranın sevdiği Hazım 

Kızılay Gardenpartisinde bulunmak, 
filmlerdeki şarkılarını söylemek ve 
meşhur karagözünden birkaç sahne oy
natmak üzere şehrimize gelmektedir. 

Evelce de yazdığımız gibi Kızılayrn 
bu yıl hazırladığı bu gardenparti yaz 
mevsiminin en güzel bir müsameresi 
olacaktır. Haber aldığımıza göre Kızı
laya yaprlan müracaatlar üzerine Kı
zılay, gardenparti için hazırladığı prog-

ramı aynen pazar günü Yenişehirde Or· 
du evinde tatbik edecektir. Şehrimize 
çağırılan artistlerin güzel sanatlarını 

herkıesin görebilmesini temin için Ordu 
evinde hazırlanan eğlencelere gür.düz 
saat 18 de başlanacak ve sabaha kadar 
devam edecektir. Burada ayrıca bir a
laturka musiki heyeti bulunacaktır. 

Gardenparti biletleri bir Bayan ve 
bir Bay için bir lira mukabili İstanbul 
eczanesinde ve tayyare piyango biletle
ri bayiliğinde satrlmaktadır. 

17 TEMMUZ 1936 C .. 

Şiranda 35 tane kfnr·i 
yaptırıldı 

Şirnn, 16 (A.A.) - Yedi senedenber 
otomobillere geçid vermiyen iki sur 11. 

Şiran yolunda 35 köprü yaptınlrnıtır 

Yağan sürekli yağmurların getirdiği ta 
ve kum yığınları kaldırılmıştır. Yola ço 
ehcmiyet veren valimiz Hilmi Ocaklı, b 
yındırlık direktörü ve bazı daire başka 
larr ile yapılan işleri görmek üzere Şi 
rana geldi. İşyarlarla görüştükten son 
ra halk partisi ile belediyeyi gezdi. Va 
1i ve isyarlar yarın Kelkit - Fosge yo 
lundaki faaliyeti görmek üzere Kelkit 
gidecel-Jerdir. 

Timiriazev ziraat akade 
misindeki talebelerimit 

Moskova, 16 (A.A.) - Tas ajans 
bildiriyor: • 

Timiriazev ziraat akademisinde ilrı11 

tetkiklerde bulunan talebeler arasında 
bir yıldanberi iki türk genci de vardır. 
Bunlardan İbrahim Akif Çakman. akad 
mi azasından Ya kuş in ve J ukovski'nitl 
idaresi altında fidan kültürü şubesinde 
çalışmakta, Bahadir Yasın ise Profes~r 
Çorkasov'un idaresi altında toprağın ı· 

yileştirilmesi ile meşgul olmaktadır. 
Türk talebeler akademide üç yıl ka: 

lacaklardır. İlk yıl zarfında kendilerı 

rusçayı iyice öğrenmişlerdir. Şimdi ar· 
tık tercümana hacet kalmaksızın tedrisa· 
tı ve ilmi tetkikleri takib edebilmekte• 
dirler. Türk talebeler, ayru zamanda aka.• 
deminin tecrübe toprakları üzerindeki 
çalı~malara da iştirak etmektedirler. 

20 temmuzda türk talebeler pratik 
görmeğe çıkacaklardır. İbrahim A~ 
Çakman Kalinin ve Leningrad bölgesı• 
ne gidecektir. Bahadir Yasın da, genii 
ölcüdeki kurutma ameliyeleri gözden ge
çirmek üzere orta Asya ve Kafkasya 
bölgelerine hareket edecektir. 

Pr. Karpinski öldü 
Moskova, 16 (A. A.) - BB. Molotof 

ve Stalin, Sovyetler birliği halk kon1i• 
serleri meclisi ve parti merkez komite· 
si adına ölen Prof Karpinski'nin ıı• 

ilesine derin taziyetlerini ifade ve e'I/• 
rensel şöhreti olan bu bilginin ölüınii" 
nün, bütün Sovyet birliği dünyası ile 
Sovyetler birliği işçileri için acı bir ka• 
yıp olduğunu bildirmişlerdir. 

Karpinski'nin beyni, inceden inceY" 
ilmi bir tahlile tabi tutulmak için beyin 
enstitüsüne gönderilmiştir. 

Karpinskinin hayatı 
Moskova, 16 (A. A.) - Bir maden 

mühendisinin oğlu olan Karpinski, ısSS 
de Petersburg maden enstitüsünde ta~: 
silini bitirdikten sonra, 1877 de jeoloJ1 

profesörü ve 1885 de jeoloji komitesi• 
nin direktörü olmuştur. 

Son elli sene içinde, Karpinski bilgi 
akademisinin faal azası ve 20 senedefl 
beri de yaşadığı müddet için başkaf11• 
drr. Kendisi yal:iancı bir çok bilgi aka• 
demi ve cemiyetlerinin muhabir ve fa'1' 
ri azası bulunuyordu. 

Karpinski. Sovyet birliği Avrupa le~~ 
mına ve bilhassa Rual bölgesine jeoloJ1., 
meseleleıri ile mineraloji ve paleontolol 

ı· meseleleri hakkında 30: kadar eser yıı 
mıştır. 

Karpinski, ilmi faaliyeti pratik çalı§; 
malara bağlı bulunan sosyal hayata fail 
bir surette istirak eden mümtaz bir bil• 
gin olmak d~layısiyle, sosyalizmin 1<.Ll• 
rulması hizmetine de iştirak etmi;t~'.· 
Sovyetler birliği işçileri arasında \Ji.l' 

Yük bir şöhreti vardır. 
·ıı· 

1935de,yedinci Sovyetler kongreıöl, 
de, Sovyetler birliği merkez icra koııı•• 
tesi azası seçilmiştir. 

Nöbetçi Eczanelet 
1 ıer 

Pazar Sebat - Yerti~ehir ecz"ne 
Pazartesi İstanbul ,, 11 

Salı 
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· s. b badaki vaziyet hakkın

a birbirini tutmıyan haberler 1 Bo .... azlar konferansı 
Londra, 16 (A.A.) - İyi haber al· tur. Mareşal Graziani'nin öldürülmüş g 

makta olan mahfiller, Adisababa'mn veya yaralanmış olduğuna dair olan ha· ı talar 
memleketin öteki kısımlariyle gilnlerce herler de asılızdır. Mareşalin sıhhati ta· n o { üzerinde 

dün gece biitf n 
mutabık ald 

irtibatr kesilmiş olduğunu bildirmekte· mamiyle yerindedir. Cibuti - Adisababa 
dirler. Sel gibi yağan yağmurlar, tay- demiryolu Madjo ve Adisababa arasın-
yare meydanlarını, yolları geçilmez bir da kesilmişse de bir kaç gün içinde i· 
hale sokmuştur ve tayyarelerle kamyon- talyanlar tarafından tc:.mir edilmiştir. 
ları atalete mahkum etmiştir. Fazla ola- Hasar pek ehemiyetsizdir. Bu gibi ha· 
rak habeş çeteleri Cibuti demiryolunu diselerin yenilenmemesi için gerekn ter· 
6 temmuz tarilıindenberi kesmiı bulu- birler alınmıştır. 
nuyorlar. Servis ancak Adisababadan bir Roma, 16 (A.A.) - Sömürgeler ha· 
trenin tahrikinden sonra temin edilebil- kanı, rnare al Grazianinin ölmüş oldu-
rniştir. Demiryolu üzerinde inşaatın ğuna dair olan haberleri tek.ıib etmekte· 
başlıcalarına dokunulmamıştır. Adisaba- dir. Bakan, Habeşistan hidivinin daha 
banın yakınında bir takım karğaşahklar bu sabah Romaya bir telgraf cekmiş ol-
olmuş ve oradaki İtalyan mevzileri müte- duğunu tasrih eylemektedir. Öte taraf-
addid tecavüzlere uğramıştır. tan mareşal, dün fransız • demiryolu 

İtalyan yüksek kumandanlı~ı. tathir idare meclisi erkanındt.n B. Gervol ile 
ameliyclerine girismiştir. görüşmüştür. 

Cibuti, t 6 (A.A.) - "Royter ajansı Bakan, yağmacıların taarruzu üze-
muhabirinden :., rine bir kaç gün durmuş olan münaka-

Adisababa'daki italyanlann münfe- latın normal bir surette yapılmakta ol-
rid bir \•aziyette kalmış olduklarına da- duğunu ve vaziyette sükun hüküm sür-
ir olan havadislerin asıl ve esası yok- mekte bulunduğunu ilave etmektedir. 

Kır al Edvarda )7aı>ılaıı suil{a d 
yaralamak Tevkif edilen mütecaviz kıralı 

istemediğini, bu hareketi protesto 
yapttığını söylüyor makamında 

Londra, 16 (A.A.) - Bu sabah kı· 
ral, Hayd parkta askerlere geçid resmi 
yaptırdıktan sonra at ile Bukingham 
sarayına dönerken bir suikasde maruz 
kalmıştır. Hadiseyi gözü ile görmüş olan 
bir şahid, hükümdarın binmiJ olduğu a
tın yan tarafına bir rovelver kurşunu İ· 

ıabet etmiş olduğunu söylemekte ise de 
sa11ıy memurlan bunu kati surette tek· 
db etmektedirler. Kırt, bir saniye kadar 
mola verdikten sonra metanetini kati· 
ıen bozmiyarak gene at ile yoluna de
ım etmiştir. 

llfülise rınsıl oldu? 
Londra, 16 (A.A.) - BugUn kırata 

~. pıl:ın suikast teşebbüsü hakkında şu 
maliımat verilmektedir: 

Kıral, Haydpark'da muhafız kıtala
·ını teftişten dönerken bir şahıs polis 
ko .,mınu yararak at üzerinde gitmek. 
•e olan kırala hücum etmiştir. Bu karı 
şıklık esnasında attan bir kaç santimet· 
re mesafede elinden yere bir şey düş. 
nü t"r. Bu bir tabanca idi. Bu şah.ıs he· 
nen tevkif edilmiştir. Kıral atını dur
.iurmuş ve yere inecek gibi davranmış 
\se de hiç bir söz söylemeden yoluna 
levanı etmiştir. Mütecaviz, bir kadınla 
bir polis tarafından tevkif edilmiştir. 

Bukingham sarayında mütecavizin 
ata değmeden tabancanın yere dü~tüğü 
söylenmekle iktifa ediliyorsa da, vaka
ya şahid olanlar mütecavizin ata do
kunduğu ve atın da şahlandığını iddia 
ediyorlar. 

Yabancı olmayan mütecaviz karako
la götürülürken başka bir şah111 bunu 
polislerin elinden kaçırmağa teşebbüs 
etmişse de polisler düdükle yardım iı
temi lerdir. Yapılan tahkikatta taban
canın sıkılmadığı • fakat içinde dört 

mermi bulunduğu anlaşılmıştır. 

Miitecariz·n m"1.1.wmc'deki 
ifaılesi 

Londra, 16 ( A.A.) - Polis müfetti· 
şi Sands mahkemedeki ifadesinde de

miştir ki: 
''- Mahon isminde olan mütecaviz 

hadise hakkında bana şöyle demicıtir: 
Kıral yaralanmadı değil mi? Onu kati
yen yaralamak istemiyordum. Bunu 

sadece protestomakammda yaptım., 
Bütün elçiler !':absen Bukinf'Tham sa· 

rayına giderek suik?.'>ttan kurtu1muc; ol
duğundan dolavı kıralın tebrik defte

rini imzalamışlardır. 

Fölkişer Beobahter gazetesinin bir haberi üzerine 

A vu tu~·ya gazet~ci leri tela~a düştüler 
Viyana, 16 (A.A.) - ''Havas ajan

tından: 

Avusturya gazetecileri, Fölkişer 

.Beobahter gazetesinin Viyana muhabi

rinin göndermiş olduğu bir telgraf Ü· 

!erine heyecana düşmüşlerdir. Muma

ileyh, bu telgrafında Avusturya • Al

manya anlaşması hükümlerine göre ba-

zı gazetelerin kapatılmasını istemekte
dir. 

Viyan ah gazeteciler, "Avusturyanrn 
iç işleri,, ne yapılan bu müdahaleden 
başbakanlığı haberdar etmişlerdir. 

Bundan başka naziler Avusturya hü
kümeti aleyhinde yazılarla dolu bir ta
kım ga:zcteleri gizlice neşretmeğe de
vam etmektedirler. 

Parlamento 
hakkındaki 

Fransa Bankasının islfilıı 

kanun projesini kabul etti 
karc;ı Paris, 16 (A.A.) - Parlamento F- ı daki kanunu 111 muhalife 

ransa Bankasının yeni teşkilatı hakkın· reyle kabul etmiştir. 

' ( 
( 

l 
( 

\ 
( 
( 

430 

\ Queen lıfary vapurunun pervaneleri muayene edilmek ve makint'lerde ilk St'• 
~rcle görülen bozukluklar tamir edilme le üzere, gemi kalafata çekilmiştir. Va-
•urun sürstinı· t k · • · · . ar trma ıçzn pervancle rin dcğıştırılmesi ihtimali vardır. Res-

tnlmiz dev tra ı · -· ,#. • • nsat sntıgın nmerılcaya ilk .<;t!fcri vapmak üzere yola ~rkışı sıra;.;ınrla 
""· •·r 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 
ye yapılacak ihbar müddeti, Karadeniz 
devletleri için sekiz gün olarak tesbit 
edilmiş, diğer devletler için de IS gü
nün münasip olacağı muahedeye kay
dedilmiştir. 

Türkiyenin daveti üzerine lstanbu
lu ziyaret edecek ecnebi filoları 15 bin 
ton tahdidinden müstesnadır. 

Türkiyenin bitaraf kaI:ıca~ı bir harb
da boğazlar bütün muhariplere kapa· 

nacaktır. 

Karadenizdc tt'cavüze uğrayan bir 
devlete yardım için Akvem cemiyeti 
karsrile gönderilecek harb gemilerine 
Boğazlar sçık bıı1ıındurulaca1dır. 

Kar:ıdenize geçecek h:ırb gemileri
ne, Tiirkiye bu ittifaka clalıil ise, bo

ğnıı:lar açılacalaır. 

Muahedcnin cumartesi günü yapı
lacak umumi ve arık toplantıdan son
ra, Montrör:ıalas'<l:ı imza'annırfsr muh
temeldir. Ycticırne?.<;e imza işi pazarte

siye kalacaktır. 
Pazar sks:ımı Necmeddin Sadrk kon

ferans ve Mi11et'cr cemiyeti nezdinde
ki delegeler Va11d kantonu. Montrö si· 
vil ve ac:keri erk?nr ve gareteciler şe
refine bir kabııl recımi yapacaktır. 

Neşet Hali' AT 4 Y 

••• 
Montrö, 16 (A. A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Pazartesi g!ini.i hoğazlar ki!ıferansr

nrn biteceği ve mı•!<avelenin imza edi. 
leceği kuvvetle s:ınılmaktadır. 
Şimdi konuşulmakta olan meseleler 

hakkmdaki giiçlüklerden artık korkul· 

Ad. ·allallada 

1-Iarb dh anı üç yerliyi 
idama mahkfun etti 
Adisabab3, 16 (A.A.) - Dün ilk de

fa olarak meydanda toplanan İtalyan 

harb divanı üç yerliyi idama mahkum 

etmiştir. 

Bunlar italyanlara kl'.ı""ŞI savaşa de· 

vam için Adisababaya geldiklerini iti

raf ctmi~lerdir. 

İdam hükmu hemen yerine getiril. 

miştir. Dördüncü bir maznun lıeraet et

miştir. 
Bu aleni hüküm orada bulunan halk 

üzerinde büyük bir tes:t· uyandırmıştır. 

Mareştıl Gra::fon "nin yarnfrındı
ğınn ılair lınber yok 

Roma, 16 (A. 

A.)- Resmen 
bildirildiğine gö
re h a b e ş l e · 
r i n Harrar'a ta. 
arruz etmi~ ve 
Mareşal Greziani· 
yi ağır surette 
yaralamış veya 
öldürmüş olduk
larına dair yab:ın· 
cr kaynaklardan 
gelen havadisleri 
teyid eder mahi. 
yette doğu Afri
kasrndan hiç bir 
Haber ah,,mamıştır. Mareşal Graziani 

.... 

= 
«Balkan antantı içinde 
görüş ayrılığı yoktun> 

Atina, 16 ( A.A.) - Basbakan Me
taksas, Bled'de toplanmış oian Balkan 
ar.tantı ekonomik konseyinin sözde ba
zr güçlüklere rastlamakta olduğuna ve 
Balkan müttefikleri arasında görfü~ ay
rılıkları bulunduğuna dair bazı gazete· 
terin yazılarına cevaben gar•tecilere 
demiştir ki: 

"- Yunan hükümetinin böyle bir 
feyden haberi yoktur. Fakat size, şunu 
katt olarak temin edebilirim ki, Yuna
nistanın bütün Balkan müttefiklerly1e 
mü11ascbatı mülc~mmeldir • 

mamaktadır. Çünkü dün, harb halinde 
boğazlardan geçiş hakkındaki esaslı me. 
ı>eleler üzerinde bir anlaşmıya varıl. 

mıştır. 

Konferans, daha aşağıdaki ikinci de. 
recede meseleleri halledecektir: 

l - Loı:an andlaşmbiyle kurulmuş 

olan boğazlar komisyonunun lağvi hak
kındaki türk talebi, sanıldığına göre 
İngiltere bu meselede türk görüşiinü 
kabul edecektir. 

2 - Türkiye fransızların ve İngiliz. 
lerin ısrarı neticesinde turk toprakları 
üzerinde bütün yabancr tayyarelerin 
uçması yasağr hakkındaki talebinden 
kısmen vazgeçmiştir. Pek muhtemel o. 
larak konferans, ikisi ortası bir hal su. 
reti kabul edecek ve tayyareler için yal
ew3n :ıpuıı:nn mıe>feluıw !J;ı>ıse :zıu 

yasağı koyacaktır. 

3 - Türkiyenin harb esnasında bo. 
ğazları kapaması için Milletler Cemi. 
yeti konseyi gibi mukavelename mum. 
zilerinin de reyini istiyen japon tadil 
talebinin yeniden bir muhalefetle kar
şılaşmryacağı sanılmaktadır. ÇünkU 
konferans prensip bakımından dün bu 
tadili kabul etmiştir. 

Romanya bugün, dün kobul edilen 
anlaşmıya iştirak ettiğinden konferansı 

haberdar etmiştir. 

Halen bilinmiyen. yalnız yugoslav 
hükümetinin kararıdır. Fakat siyasal 
müşahidlerin dediklerine göre, YugoL 
lavya da muvafık bir hattı hareket itti. 
haz edecektir. Çünkü dün varılan an. 
taşma hiç bir suretle Balkan devletle
rinin enuıiyeti için tehlikeli bir ınahl. 
yet arzetmemektedir. 

Nihayet Bulgaristan bazı ihtiraz ka. 
yıtları serdetmişse de yugoslavlar tara. 
fından verilen teminat üzerine mutma
in olduklarını bildirmişlerdir. 

B. Titülesko, Montröye dönmiyecek. 
tir. B. Titülesko, konferansta vaziye. 
tin iyileşmesi üzerine Montröde bulun
masına lüzum kalmadığı kanaatindeoır. 

}'eni ilcrlenlf'for eldı• edildi 

Montrö, 16 (A.A.) - Havas ajansın
dan: Boğazlar konferansında bugün öğ. 
leden sonra yeni yeni terakkiler elde 
edilmıştir. 

Mukavelenin tayyareciliğe ait hü. 
kümleri tesbit olunmuştur. Tayyarele
rin boğazlarda müstahkem mevki ve 
Marmara denizi iizerinden uçmaları ya. 
sak edilmiştir. Türkiyenin bogazlar ko· 
misyonunun kaldırılması hakkındaki 

talebi de kabul olunmuştur. 
Konferans yeni mukavelenin İtalya. 

nın imzasına açık bırakılmasını karar
laştırmıştır. 

Konft•raıı:. yeni projenin biitiin 
nokttılurı iizerinde nwtfJbı/,· 

ktıldı 
Montrö, 16 (A. A.) - Havas ajansm

dan: 
Boğazlar konferansı saat 22 de yeni 

boğazlar mukavelesi projesinin bütün 
noktaları üzerinde kati olarak mutabık 
kalmıştır. 

Tahrir komite&i yarın projenin kati 
metnini te&bit edecektir. Konferans ge. 
lecek umumi toplantısını cumartesi gU. 
nil ıaat 15 de aktedecek ve mukavele 
nin imzaaı da pazartesi saat 15 de vu. 
kubulacakt ır. 

Zecri tedbirler l{allltıktan 

Mt solini bir nutuk 

Bir nümayiş yapıldı, konu lan tahdidler kaldırılacak 
Roma, 16 (A.A.) - Dun saat 17.30 

da zecri tedbirlerin sona ermiş olması
nı kutlamak için asılmış olan bayrak
lar, direklerinden indirildikleri sırada 

B. Musolini, Venedik sarayı balkonun
da görünerek aşa~:daki nut1ıfu söylemiş 
ve bu nutuk hoparlörlerle neşredilmiş

tir: 
"- Bugün zecri tedbirleri tatbik 

etmiş olan milletlerin mütarekenin be
yaz bayrağını kalelerine çektikleri ta· 

rihtir. 1 S temmu:ı:dur. Bu yalnız bir tes· 
limiyet ilanı değil. aynı zamanda sağdu· 
yuya dönülmü~ olduğunun bir nişanesi
dir. Bütün ekonomik sahalarda kazanıl
mış olan bu zaferin şerefi, tamamiyle 
erkek, kadın ve çocuk İtalyan milletine 
aiddir. Bunlardan hiç biri titrememi1, 
hiç biri boyun eğmemiştir. 

İtalyan milletinin bütün efradı, feda· 
karlığa hazır idi. Çünkü hepsinin kal· 
binde Afrikada olsun, Avrupada olsun, 

İngiliz - Mısır 
anlaşması 

Kahire, 16 (A.A.) - Mısır delegas
yonu azasından bir zat yeni mısır - in
giliz anlaşma~ının yirmi sene müddetle 
yapılacağını ve İngilizlerin muahedenin 
tecrlicli i~in evvelce ileri sürdükleri ıart
hrdan vaz geçmiş olduklarını söylemiş
tir. 

Polonya, Danzig hadisesi 
hakkındaki a man nota
sına cevab hazırlıyor 
Varşova, 16 (A.A.) - Gazeteler, B. 

za{erin nihayet medeniyet ve adaletin 
nasibi olacağı kanaati vardı.,. 

Bu kısa hitabe, iddetle alkışlanmış
tır. B. Musolini, halkın alkışlarına ve 
selamlarına mukabele etmek için bir kaç 
kerre balkondan gor\inmcğe mecbur ol
mu tur. 

Uir ııiimuyiş 
Roma, 16 (A.A.) - Zecri tedbirlerin 

kalchrılınası dolayısiyle B. Musolininin 
söylemi§ olduğu nutuktan ve binaların 
bayraklarla donatılmasından başka hu
susi bir nümayi~ yapılmıştır. 

İtalyan gazeteleri, ''ekonomik abliı
ka'nın sona ermiş olmasından dolavı 

kömllr ve tenvir gazı sarfiyatına aid tab
didlerin kaldırılmış olduğunu yazmak
tadırlar. Dükkinlar, önce olduğu gibi, 
aaat 20 ye kadar açık kalabileceklerdir. 
Sah ve çarşamba günleri et istihlakine 
yeniden izin verilmiştir. 

= 
İspanyol parlamentosu 
polis muhafazası altında 

B. Martinez Barrio 

Madrid, 16 (A.A.) - Parlamento 
binasının etrafı polis kuvvetlerinin mu· 
hafazasr altındadır. 

Hitlerin bugünlerde Lehistanın Layp
.zig adındaki alman kruva:ıörünün Dan
zig limanında bulunduğu sırada vukua 
gelen hadi!leye müteallik olan notasına 
cevab hazırlamakta olduğunu yazmakta-

dırlar. 1 
Gazeteler, bu notanın sulhçu bir ifa· 

de ile k31 e>nı"' :ı 1 ·""r;-.it,, , . .,.,. ...... =ıktadrr· 
lar. 

Binaya girmeye tek salahiyetli olan 
daimi meclis reisi Barrio'nun izah· 
lan dinlenmiştir. Reis komisyonun bu· 
gün öğleden sonra toplantıya çağırıla· 
cağım bildirmiştir. 

Sanıldığına göre, örfi idare bir ay da 
ha m;atılacaktrr. 
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SÜKUNET GUÇLlJGU 
Piyer Brosolet, fransız radikalleri

nin organı olan La Republik'in 11 tem
muz tarihli sayısının siyasi başyazısm· 
da o tarihteki Avrupa vaziyetini şöyle 
telhis ediyor: 

Cenevre toplantısından beri Fran
sa'nın diplomatik gayretinin Stresa 
cephesini değil, (çünkü dava, Stresa 
konferansı zamanındakinin hiç de ay
nı değildir,) fakat kendi imzalarına sa
dık kalan Lokarno devletleri cephesi
ni yeniden kurmağa tevcih edilmiş ol
duğu besbellidir. 

tır ve böylece doğmuş olan tesanüdü 
nü de İtalya kendini istiyerek kurtar
mak niyetinde görünmemektedir. İşte 

bu tesanüd dolayısiyledir ki İtalya, şa
yet Brükscle gidecek olursa Almanya· 
ya yan gözle bakılmasını hiç bir suret
le kabul edemiyeceğini önüne gelene 
söylemektedir. Daha kaygılandırıcı ha· 
dise s.udur: Viyana' dan alınan haberle
re bakılırsa İtalya, von Papen'in vası
tasiyle Almanya ile Avusturya arasın
da yapılmakta bulunan müzakerelere 
karşı aleyhtar olmaktan çok uzak. 
tır. İşte böylece insan, Roma'nın 
İngiltere'ye ve hatta Fransa'ya ka. 

ti surette arkasını dönmek imkanı

nı verebilecek bir İtalya - Avus
turya ve Almanya anlaşmasını dilemek
te olduğu düşüncesine varıyor. 

Görülüyor ki, Brüksel konferansı
nın arifesinde vaziyet oldukça güçtür. 
Cenevre asamblesinin zecri tedbirler 
hakkındaki kararından sonra buhranın 
.;ükfınet bulacağına dair tabii olarak 
beslenebilecek ümidlerin tahakkuku, 
pek garib bir surette, gecikmektedir. 

Eğer hükümetler, bu sırada, üzerle· 
rine almakta oldukları mesuliyetlerin 
ciddiyetini iyice ökr~ .. ı. o111rlusa pek 
eyi etmiş olurlar. 

kalkbli.taıı sonra 

Anlaşıldığına göre fransız hüküme
\inin maksadı, Brükselde toplantıya da
vet edilmiş olan Lokarno konfera{lsrn
dan önce veya, Almanyanrn iştirak et
memesi lfizımgelen bu konferans sıra-
sında, Ren meselesi ile Avrupanın em- Tan gazetesinin 11 temmuz tarihli yanatı kafidir. İngilterenin Fransa ile 
niyeti meselesi hakkında bir İngiliz • başyazısından: yaptığı anlaşma gibi şarki Akdeniz 
fransız _ italyan • Belçika müşterek gö- Resmi gazete, bu sabah, 1talya'ya devletleri ile yaptığı anlaşmanın ancak 
rüşü temin etmektir. karşı tatbik edilmekte olan zecri ted- zecri tedbirlerin devamına münhasır 

Fransa. İtalyanın Lokarno anlaşma· birlerin kaldırıldığını bildirdi. Londra· olduğu tabiidir ve bunun aksini göste· 
. nnr yapmış olanlar arasına tekrar gi- dan gelen bir telgraf da Kıral Sekizin· ren bir delil yoktur. Esasen, Fransa-
rebilmcsi için daha şimdiden çifte gay- ci Edvard'ın bu hususta nazırlar mec· nrn iştirak etmediği böyle bir sistemin 
ret göstermiştir: Ekonomik ve {inan· lisinde verilmiş bir kararı imzaladığım devamını Avrupada kurulm.tlr istenen 
sal zecri tedbirleri şartsız ve pazarlık. haber veriyor. milletlerarası işbirliği ile telif etmek 
sız olarak kaldırmış ve bu tedbirlerin Zecri tedbirlerin kaldırılması artık çok güç olur. 
kalkmış olması dolayısiyle Akdeniz tahakkuk etmiştir. Ve bu yüzden vücud Böyle olmakla beraber anlaşılıyor ki 
vaziyetinin artık geçen ilkteşrinde ka- bulmuş karşılıklı yardım teahhüdleri İtalya, Avrupa planında siyasi vaziy~· 
rarlaştırılan karşıhklr yardım teahhüd- de badema hükümsüz olacaktır. Bütün tini tekrar ve en iyi şekilde elde etmek 
lerinin idamesine lüzum göstermiyecek hunların neticesi hasıl olan yeni vazi- için çok ihtiyatlı adımlarla yürümek 
b. 1 · t 1 b 1 d - 1 gı"l yet dahilinde İtalyanın Avrupa ic::bir-ır ma uye a mış u un ut;unu n • " istemektedir. Bu endişe belki meşru-

tere'ye ayrıca işaret etmiştir. İngilte- liğine dönmesine hiç bir mani kalma- dur. Fakat bugünün bu saatinde hal-
d h . d"- t ft ··k.n.n t" ı·a mıştrr. Çünkü Roma hükümeti, zecri re a ı, ıger ara an, su u e 1 - ledilrnesi kabil birçok işleri bilahare 

de edici bir harekette bulunarak bil- tedbirleri ve onunla aJakalr karş.ılrkh 
ı büsbütün karışacak bir ihtimal tehli-

yük filonun Akdenizden çekilmesine yardım anlaşmaları devam ettikçe tal-
karar vermiştir. yanın Avrupa planında yer almayaca- kesine sevketmek de hiç doğru olmasa 

İmdi. beklenebilirdi ki gerginlik ça· ğını birçok defalar söylemişti. gerek.. 
bucak azalsın ve Brükseldeki Lokarno- Böyle olduğu halde, şu satırlarr yaz- Bugünkü beynelmilel vaziyette ister 
cular konferansında İtalyanın işbirliği dığımız zamana kadar İtalya hala bo- istemez yeni bir hadise vardır. Bu da 
tahakkuk etsin. ğazlar konferansına gelmediği gibi Bü- İtalya - Almanya yakınlaşmasıdır. Ro-

Vakıa gerginlik azalmışsa da henüz rüksel'de toplanacak Lokarnocular top- ma, zecri tedbirlerin iktısadi tazyikle· 
tamam sayılamaz. Ve, şu saatte, İtalya- lantısı için kendisine vaki davete res· rine kars.r müdafaa çareleri ararken 
nrn Brüks:l'e gelip gelmiyeceği, gele- men cevab da vermemistir. Berlin ile sekiz aydanberi sıkı temasa 
cek olursa hangi şartlarla ve ne mak· Zecri tedbirlerin kaldırılması işinin gelmiştir. 

sadlarla geleceği bilinememektedir. biraz geç olması yüzünden faşist bükü· Bu temaslar neticesi her iki devle· 
İşin doğrusu, gerek ingilizter ve ge- metinin bu meseleye o kadar ehemiyet tin eski siyasetinden hiç şüphesiz pek 

rck İtalyanlar tarafından yakınlaşma vermediği gibi bir düşünce çıkarmak çok değişiklikler olmuştur. Avrupada 

AKLI 
Valensiadaki 

kadınlar azdılar 
Noyes Viner Jurnal gazetesine Mad

rid'den bildiriliyor: 

Geçenlerde İspanyanın Valensia vi· 
layetinin Villalonga köyündeki kadın
lar ayaklanmışlardır. Köyün iki yüz 
kadını kocalarının Üzerlerine kapıları 

kilitliyerek, köylülere aid bir kollektif 
andlaşmanm yapılması etrafındaki gö
rlişmelerin uzatılmakta olduğunu pro
testo etmek için pazar yerinde toplan. 
mışlardır. 

Heyecan ve asabiyet içinde olan 
kadınları dağıtmak üzere gelen jandar
malara, kadınlar hücum etmişlerdir. 

Başa çıkamıyacaklarını anlıyan jan· 
darmalar, lastik kırbaçlarla kadınların 

üzerine hücum etmişler ve zorla pazar 
yerine toplanmış olan kadınları dağıta
bilmişlerdir. Kadınlardan on ikisi ağır 
yaralanmış olduklarından, hastahane
ye kaldırılmışlardır. 

Parfiim :yerine kczzab 

İngilterenin Layçester kontluğun
da, bir erkeğe aşık iki kız kardeş ara • 
sıpda bir facia olmuştur. 

Dori ile Meri, biribirleriyle çok iyi 
anlaşmış iki kız kardeşti. Fakat bu an
laşma, Meri'nin bir dans salonunda Ji
mi Dol adında bir genci tanıdığı gün
den sonra bozulmuş. Çünkü, aynı erke· 
ğe Dori de gönül vermiş. İki kız kar· 
deş arasında erkek için bir mücadel'!· 
dir ba~lamış. Fakat bu mücadelede Do
ri galebe çalıyor ve delikanlı ile nişan· 
lanıyor. Çok geçmeden düğünlerinin 

yapılması düşiinülüyor. 

İdeal aşkının çalındığını gören Me
ri, intikam besliyor. 

Düğün günü, kız kardeşinin odası
na girerek, her gün kullandığı parfüm 
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pülverizatörüne gizlice kezzab dolduru~ 
yor. Gelin bütün hazırlıklarını yaptık" 
tan sonra, pülverizatörle yüzüne par 
filin sıkıyorum diye, kezzabı pUskiirtil
yor. Zavallı kızın gözleri harab oluyor, 
Meri tevkif edilmiş, fakat yaptığı iştell 
dolayı zerre kadar pişmanlık göster· 
memiştir. Hırs ve kıskançlık insanlar• 
ne fenalıklar yaptırmıyor?! 

En çol; sabun kullana11 
memlelwt hangisidir? 

Eskiden beri sabun sarfiyatı bir nıil: 
Jet yahut memleketin kültür seviyesı 
için bir ölçü diye telakki edilınişt~r • 
Bu itibarla, Avrupa memleketleriııtll 
ayrr ayrı sabun istihlakini bilmek faf• 
dasız olmıyacaktır. 

Viyana gazetelerinden biri, ingiliı 
sosyologlarından bir zatın yapmış ol• 
duğu bir tetkikten bahsetmektedir. trı· 
giliz sosyoloğunun yapmış olduğu btı 
tetkik birçok bakımdan enteresan oıdıı· 
ğu için insanı hayrete düşürmektedir· 

Netekim Avrupa kıtasında en ço~ 
kokulu sabun kullanan memleket ad:ırıı 
başına yılda 682 gram ile b~ oani· 
marka gelmektedir. Halbuki, kokulLI 
sabunların yapıldığı Fransa'da adaıt1 
başına yılda 368 gram kokulu sahttn 
harcanıyor. 

Çamaşır sabununa gelince vazıyet 
tamamiyle değişiyor. Bunda adam ba• 
şına yılda 14 kilo sabun harcayan fc• 

lemenk başta geliyor. Felemenkten soıı· 
ra, sıra ile, Danimarka, Belçika, Fran· 

sa, İngiltere, Almanya, AYUsturY" 
İtalya, Macaristan ve nihayet Batkaıt 
memleketleri gelmektedir. 

Bundan ba~ka, bu istatistiği tut-4 
zat ayrıca, dikkate değer bir keşif ti 
bulunmuştur. Bu ise, ne kadar fazla &J• 

bun harcanırsa. o nisbette ölüm azaJ. 
makta, sabun sarfiyatı azaldlkça, öli.i~ 
çoğalmaktadır. 

Ziraat Vekaletinden : 
Ankara Tohum Islah istasyonu için 200 teneke mazot, 10 tene

ke gorgoil BB., 2 teneke Walvolin ve 2 teneke Gres yağı ile 75 te· 
neke benzin pazarlrk usuliyle satın alınacaktır. 

Pazarlığa girmek istiyeıılerin 17 • 7 - 936 cuma günü saat 10 da 
Keçiören caddesi üzerinde Tohum Islah istasyonu binasında top • 
lanan komisyona ve izahat almak için de her gün Tohum Islah 
Direktörlüğüne bat vurmaları. (1741) 2-3002 

keyfiyeti, İtalyan • Habeş harbı dola- aceleliğinde bulunulmamalıdır. İtalya- tamamen tecrid edilmiş bir vaziyette 

yısiyle, adeta frenlenmektedir. ya hemen cevab verdirmiyen selıebler kalmaktan çekinen İtalya, icabında al- Ba ~sına emur 
A kd · d · bA Af h" · herhalde daha derin ve ince siyasi se- ~~ tı~ 

enız e nıs ı za ını ıssetmış o- man kozu diye oynamak ihtiyatında 

ı ı ·ı b · · bebleridir. Öyle görünüyor ki Alp-
an ngı tere, üyük fıloyu gerıye ça- bulunmuştur. Romanın Berline karşı 
w 1 1 b b -~ t 1 ler'in öte tarafında şarki Akdeniz işi ı k 
gırma : a era er, OrcNa gene, ta ya • bazı teahhüdler altına girdiği ise mu- a 1 n a c a 
H b h b d ·· k. "kd ·· etrafında pek az emniyet gösterilmek· 

a eş ar rn an once 1 mı ara gore hakkaktır. Fakat İtalya ile Almanya a-
fazlaca bir kuvvet bırakmıştır. Bun- tedir. Zecri tedbirlerle alakalı olarak 

İ ·ıt h h · b" t "ht' rasında tam ve geniş bir anlaşma hasıl Tur•• kiye ı· Ş B n} d dan başka Akdenizdeki karşılıklı yar- ngı ere, er angı ır aarruz 1 ıma- 3 illSID 8Il ! 
li karşısında Akdeniz filosunu kuvvet- olduğunu sanmak isabetli bir şey ol-

dım anlaşmalarından da h.oşlanmıştrr. Bankamızın Merkez ve Şubelerinde çalıştırılmak üze-
Mesela Yugoslavya gibi, digw erleri de lendirdiği gibi böyle bir ihtimale karşı maz. Netekim alman matbuatının, zec-

d Y 1 k . y · 1 re Lise veya Ticaret Liseleri mezunlarından müsabaka im-bundan hoşlanmış görünmektedir. Bu a ugos avya. Tür ıye ve unanısta- ri tedbirlerin kaldırılması do ayısiyle 
ı tihanı ile memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar a-halin neticesi olarak. İngiltere . geçen nın işbirliği teminatını aldı. talyanm tekrar İngiltere ve Fransa ile 

rasmda aynca Yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı li-
ilk teşrind~ girişilmiş olan teahhüdte- Bütün bu işler İtalya· Habeş anlaş- işbirliği yapacağından endişe etmeleri anl .. b'l l . s anıyı ı en er tercıh olunacaktır. 
rin artık mevzuu kalmamış olduğunu mazlığı yüzünden olmuştu. böyle kati bir anlaşma olmadığım gös- Alınacak memurlara, imtihandaki muvafafkiyet ve tah-
ilan etmek hakkını Fransa'ya tanımaz- Şimdi, habeş meselesinin tasfiyesin- termeye yeter. sil derecelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verile-
lık etmemekte ise de Türkiye, Yug.,s· den ıonra bu şarki Akdeniz anlaşmasr Ne de olsa İtalya bugün Almanya- cektir. 
lavya ve Yunanistan la yapmış oldu~u hala devam edecek mi? İtalya, bıI an· ya karşı eskiden stresa cephesinde iken Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 cumartesi günü saat 
anlaşmaları meriyette tutmakta oldu- laşmayı kendi aleyhine görmektedir. takındığı vaziyetten büsbütün başka ONDA Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapıla-
ğunu ilandan da geri kalmamaktadır. İtalyanın böyle telakkisine bazı Bal- bir vaziyet takınmağa mecburdur. caktır. En son yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 
Bu hal ise Romanya'yı vesveselendir. kan devletleri hakkında beslediği da- Bu vaziyet ne olacaktır? İtalya, AL İstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahna-
mektedir. imi itimadsızlık da sebeb olmaktadır. manyaya karşı ne derece tarafgirane meyi Bankamızın Ankara, İstanbul ve lzmirdeki şubele-

İtalya da, kendi tarafından Etyop- Bu cihetteki tereddüdlerin izalesi hareket edecektir? Bunu Roma'nın, Lo- rinden alabilirler. Başka yerlerde bulunanlar bu izahname-
ya meselesinin devamınca, Almanyaya için ya Britanyanın ve yahut şarki Ak· kamocuların toplantısında alacağı ta· yi Bankamızdan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütüa 
biç de reddolunmıyan avanslar yapmış- denizde alakalı devletlerin resmi be- vurdan öğreneceğiz. taliplerin çok vazıh adres vermeleri lazımdır. 2-2958 
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CENGEL~ Kit ABI 
Yazan: Çeviren: 

~udyard KlPLİ:r-..G Nurettin ARTAM 

- Kimin tarafından? diye sordu Movgli, 
biz hepimiz çakal mıyız ki böyle bir davar 
kasabına yaltaklık edelim? Sürünün önderli
ği yalnız sürünün kendisindedir. 

Birçok bağrışmalar oldu: 
..,. - Sus sen insan yavrusu! 

- Bırakın söylesin, o, bizim yasamızı 
müdafaa ediyor. 

Sürünün yaşhlanndan birisi gürledi: 
- Ölü kurt konuşsun. 
Bir önder, avını öldürmekte aciz göste

recek olursa ona sağ kaldığı müddetçe sürü
de "ölü kurt'' adı verilirdi. 

Akela, ihtiyar başını yorgun argın kal
dırdı: 

- Serbest kimseler ve siz de Şir Han'm 
çakalları, birçok mevsimlerde sizi ava götür
düm, getirdim. Hiç bir defasııv:la içinizden 

bir tek kişi tuzağa tutulmadı. Şimdi ben, avı
mı öldürememiş bulunuyorum. Bu oyunun 
nasıl yapıldığını siz bilirsiniz. Benim mecal
sizliğimi ortaya koymak için beni hiç denen
memiş bir karacanın karşısına nasıl çıkardı
ğınızı siz bilirsiniz. Oyun çok kurnazca oy
nandı. Şimdi beni bu kayalar meclisinde öl
dürmek hakkınızdır. Onun için tek kurtun 
hayatına kim son verecek? onu size soruyo
rum. Çünkü Cengel yasalarına göre bir hak
kım vardır: birer birer geleceksiniz. 

Uzun bir sessizlik oldu, çünkü hiç bir 
kurt Akela'yı öldürünceye kadar kendisiyle 
pençeleşmeğe kıyışamıyordu . 

Şir Han gürledi: 
- Bah ! bu dişi dökülmüş aptalla karşı

laşmağa ne lüzum var? Zaten o geberip gi
decek. Asıl lüzumundan fazla yaşıyan şu in
san yavrusudur. Serbest kimseler, o, ta baş
langıçtan beri benim payımdı. Onu bana ve
riniz. Onun kurt - insan çılgınlığından usan
dım artık. 

Bu yavru ceııgcl'in başına bela olmuş
tur. Onu bana veriniz, yoksa burada kendini 
avlanın; size bir tek kemiğini bile vermem. 
O bir insandır. bir insan çocuğudur ve ben 

iliklerimin içinde ona karşı bir nefret duyu
yorum. 

Bunun üzerine sürünün yarıdan fazlası 
haykrrdı: 

- Bir insan, bir insan! bir insanın bizim 
aramızda ne işi var? Kendi yerine gitsin o ... 

- Ve sonra bütün köy halkım bize karşı 
kışkırtsın ... Şir Han atıldı, hayır, onu bana 
veriniz. O bir insandır ve aramızda hiç kim
se onun gözlerine bakamı}"Or. 

Akela tekrar başını kaldırdı ve dedi ki: 
- O, bizim, yemeğimizi yemiştir. O, bi

zimle beraber uyumuştur. Bizim için av ko
.ğalamıştır. O, Cengel kanunlarından bir tek 
kelimeyi bile bozmamıştır. 

- O, kabul edildiği zaman ben tam bir 
boğa verdim. Belki bir boğanın değeri pek 
azdır; fakat bir de Baghira'nm şerefi vardır 
ki onun için döğüş bile olur. 

Baghira ahenkli sesiyle böyle söyledi. 
Sürü vızıldandı: 
- On sene evel verilmiş bir boğa! On 

yıllık kemiklere de aldırış mı edeceğiz? 
Baghira, dudaklarının altında beyaz diş

leri görünerek cevab verdi: 
- Ya verilen söz? Biz hepimiz, size ser-

best kimseler adını veriyoruz. • 
- Bir insan yavrusu cengel halkiyle be 

raber gezip tozamaz, verin onu bana... ' 
Diye havladı Şir Han. 
Akela devam etti: cıe
- Başka kandan da olsa o bizim kar ıc 

şimizdir. Ve siz şimdi onu burada öldü~~ 
istiyorsunuz. Gerçekten ben, lüzumUJl yi• 
fazla yaşadım. Sizin bir kısmınız davar 9• 
yenlerdensiniz ve duyduğuma göre bit ~ı ıc· 
mmız da Şir Han'dan öğrenip gece kar~r:ı 1 ıı 
ta köylere gidip kulübelerin eşiğinden ır:ıS' 
yavruları çalıyormuşsunuz. rıı$ 

Onun için biliyorum ki siz alçaktarsı 
ve ben şimdi alçaklara hitab ediyorunt· )'3tı• 

Gerçekten ben ölmeliyim, benim. h~rr°: 
mm bi rdeğeri kalmadığını çok iyı bı~ıJfl 
rum. Yoksa kendimi bu insan ya vnıs 
yerine feda etmek isterdim. . btlrııl 

Fakat sürüniin şerefi adına - ki c:ı:. ·iııii· 
öndersiz kalmak suretiyle unutmu~ gorıritlo 
yorsunuz • eğer bu insan yavrusuııt'n veaıı•'' 
kadar gitmesine mH~aade edecek c'·~;c; goS"' 
öleceğim zaman gelince size bir d; 1

•
1 e 

termiyeceg-im. 
<Son·~ -~' 
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KOMPLO MAZNUNLARININ DAV ASI 

_ı\nkara ağırceza 
dün tekrar 

(Başı ı. inci sayfada) 
Yahya, Üzeyir, Arif, Şemsettin, Şa

han, İsmail, İdris ve Ali Saib salona 
geldiler. Kendilerini Ali Saib ve İdri
Gin vekili avukat Hamid Şevket İnce 

takib ediyordu. 
Reis, ilk önce, Yahyaya. divanı bar

om ne kadar ve niçin ceza verdiğini 
sordu. Yal:ya, asker kaçaklığından ve 
izinsiz hudud haricine çıktığından on 
'eneye m3hkfım edildiğini ve Ank;ını 
hapishanesinde yattığım haber verdi. 

Bundan sonra, reiıı: 

''- Bazı esbabı kanuniye ile temyiz 
birinci ceza dairesi h

0

a\~kınızda mfthke
memizin verdiği bcraet kararını bozdu. 
Bu babdaki ilamı okuy:ıcakla 0' ~a

rak dinlemenize müsaade ediyorum de· 
di., 

Zabıt katibi ilamı okudu. Temyiz 
birinci dairesi 13 sebeble hükmü bozu
yordu: 

ı) Tahkikat ve takibat bazı cihet

lerden ilerletilmemiştir ve bazı şahi:I
ler dinlenilmemiş~ kendilerinden iza
hat alınmamış ve yüzleştirilmemişler
dir. 

Ecnebi lisanı ile yazıldığı anlasılan 
varakanın ne olduğu şahidlerden ve 
Yahyadan istizah edilmemiştir. 

2) Çolak Aziz, Şevki ve komiser 
.Mustafanın şahid sıfatile dinlenmeleri 
iddia makamından istenildiği halde ka
nuna uymayan şekilde reddedilmiştir. 

3) Suçlu Yahya Kilisten geçtikten 
sonra Karamezar köyüne gittiğini iddia 
etmiş ve mahkeme de bunu kabul eyle
'liŞ.Se de delillerini gösternıemiştir. 

4) Ozeyir tarafından Andi:-in müddei 
umumiliğ"ne verilen istidada adı geçen 
Hamdi celbedilerek Üzeyir hakkında 

hikaye olunan tertibat yapılıp yapılma
dığı araştırılmamıştır. Halbuki bu isti
dayı Hamdi ve arkadaşlarının Üzeyirin 
kendi evine geldiğini gizlemek rruıksa
dile verip vermedi~i anlaşılmamıştır. 

S) Arif tarafından kardeşine işken
ce yapıldığı ve polis müdürü Sadrinin 
yal n şehadette bulunduğu iddia edil
miş olduğu halde takibat neticesi so
r~lmadnn bu yoldaki mi.idafaa mesned-
ız ve de'ilsiz olarak aynen kabul edil

mistir. 

6) Aian İzzet, Nuri Nacar ve Fahri
yenin ifadeleri arasında mübavenet gö
rüldü~ söylendiği halde yüzleştiril
ınemi ler ve bununla ihticac olunmuş
tur. 

7) Suçluların itiraflarında işkence
ye matuf bevanatlarımn kabuliine saik 
0_lan maddi deliller ve iptidanberi muz
hm erait altında isticvaba tabi tutul
duklarına aid istidllil vechinin ve muz
.im F,eraitten ne kasd edildiği açık
ça gösterilmemi<1tir. 

8) Üzeyir Yahyayı kımıl·ola hiivive
tini bilmediği bir adam olarak testi.,, 
etmiştir. Muhakeme esnasında V~hva· 
tıın eveJce yanında calı dığını söyle

miıı:tir Bu hususta muhtar lsmailin i
fnde<ıine miirııcaat olunmamıştır. Bu 
teslimin Hamdi ve arkıır'lasl;ırmın 1tze
yir ile telııkilt"rin~"" rloP.ı>n bir endi<ıe 
fle Yanılıp yapılmadığı araştırılmamış
tır. 

9) ~•ımurivet miidrl,.i umumilifrınin 
son irMi"nı>mr.sind,. s"ibut 'eliti te'l1<i1 
etH'Tj ll·ri c;;;.·n,.n nökt,.1nroi.,n hir k•s

mı r••1'ünı f•kraııında cevabsır. bırakıl· 
mıcıt"'. 

10) Suı::luların 168 in~i mııdd"''e PÖ· 

re ter7'ye1eri talcb ve idrlia er'lil ·Hüi 

"ı:-Jae hu husıısl:ırın mii :ıleasımı. Hi "•m 
ve m""ı..:ı.t nı..,.,.,,,:ı.-;,ına kar~r vrrilmic:tir. 

11) Su:-luların itirııflan bitaraf bir 
tahidin seharl 0 i ribi tt!lat•ki t"dilmistir. 

12) Cer .. van eden tı>hldkııt c:eklin;n 
şehadete mutabık olmıorltl'tı öne siirül
mek suretile Yrılıva. Arif ve 1hevirin 
Dıüıili •e 'ili tesarr RB. Vehbi, An
kııra valisi T"nrlo~ıın ve F.mniyet u
mum miidiirii ~ükriiniin h11,.urlanndaki 
\kr rl. rı k"hul edilmemi.,th. 

13) Yahyanın ifadesinde, suikastın 
icra ını dl'ruhte ederek anlıtstıkları yo
l ınd iri itirnflarını setre matuf ve bu 
"ı"'rı.- C'ti tevile te!!ehhiicıiin marldi de
]'I' • 
' •nı t"'lltil erli'> etm,.rlipi düşünülmek-

si ·., l~rar verilmicıtir. 
() ,nm~!!ı bir S"'"t cıüren H!lm hitin-

C!' ır • ~ 1.,1 U • ..,. l 
mı.,ııı """ ı::ı Arrlnın söz :ıl· 

nahkemesinde 
görüldü 

dı ve temyiz mahkemesinin nakzı mu
tazammin ilamını şerheden, şu beyanat
ta bulundu: 

Müddei umuminin beyanatı 

Hakimler, 
Bu dava hakkındaki iddianamemi 

arzederken, bu davanın herhangi bir 
komplo davası olmaktan çok uzak bu
lunduğunu arzetmiş ve bu davanın yük· 
sek ve modern bir rejim davası olduğu
nu cihan efkarı umumiyesine cesaretle 
ilan etmiştim. 

Bu iddiamda ne kadar haklı bulun
duğum, büyük Temyiz Mahkemesinin 
şimdi okunan nakız Hamiyle de teeyyüd 
etmiş bulunmaktadır. Bundan dolayı 
duyduğum iftihar hissi, yalnız dava
mızda ne kadar kuvvetli olduğumuzu 

görmekten mütevellit şahsi bir histen 
ziyade, suçluların adalet pençesinden 
yakalarını kurtaramamış olmalarmı da 
aramak lazımgelir. 

Hakiki suçluları huzurunuza getir
miş olduP,umuzu bütün vicdanımızın 
hürriyetivle haykırmış idik. Büyük 
Temyiz Mahkemesi bizim bu kanaati
mize iştirak etmekte ve suçluların ha
kiki cürüm failleri bulunduğunda bi
zimle berabf'r bulunmaktadır. 

Hakimler, 
Nakız ilf.mı o kadar vasi ve o ka

dar şümullüdür ki, her satırında, hu
zurunuzda bulunan bu kimselerin Ata
ti.irk'e suikast için aralarında silahlı 
cemiyet teşkil eden suçlular bulundu· 
ğunu sarahatle söylemektedir. Nasıl? 
Bunun nasıl olduğunu arzedebilmek 
için müsaadenizle ve biraz uzun sürecek 
olsa da nakız ilamının her bendini ayrı 
ayrı c:erhetmek ihtiyacını duyuyorum. 
Nakzın birinci fıkrasını muhtelif fa

sıllara ayırarak tetkik etmek icab eder: 
Evelemirde Yahya'nın Kilis'ten hudu
du geçtikten sonra Karamezar köyüne 
nasıl dahil olmuş olduğu hakkındaki 
muhtelif ifadelerine göz atmak icab e
diyor. Yahya hazırlık tahkikatında Ki
listen geçtikleri zaman, sevdiği kızı gör
mek maksadiyle, kafilenin ~efi bulu
nan Hamdi'den izin alarak Karamezar 
köyüne gittiğini mutlak olarak ifade 
etmi~ ve bilahare gerek hazırlık tahki
katında ve gerekse istintak tahkikatı 
ile mahkeme huzunmdald ifadelerinde 
Karamezara kadar olan bu yürüyüc;;; 
nü izah eylemiştir. Buna nazaran; Ki
li e htiduddan girdiji:ini ve orada Mah
mudun evinde kaldığını ve ertesi günü 
Davud, kardesi Mahmud. yeğeni Mus
tafamn kendisini otomobile hindirdik• 
lerini, Anteb'e geldiğini, orada bir ge
ce bir otelde kaldığını, oradan Fevzipa
sa'ya ve oradan da Cevh"n'a uğrıvarnk 
Karamezar'a P"eldii'!ni ifafle etmektedir. 
Bu cihet mezkur cı.ahidlerrlen sorul
muş bunlar ittifakla bu ciheti beyan et
mis ic:eler de Yahyanm han"i arabaya 
bindi/Ti hakkındıı ihtilafa dii<ımiisler
dir. Temviz Mahkemesi hu ihtilafın 
mahkem" huzurunda halledilmesini is
temektedir. 

Bu bir numaralı nakzın en şayanı 
ehemiyet noktası, Yahya'nın elindeki 
inailiz vesikasına aid kısımdır. Sorrru 
hakimi huzunında ifade veren sahid 
Mustafa. Mahmud bu ciheti sarih bir 
if arle ile anlatmaktadırlar. 

Bu ifadenin ehemiyeti, Yahya'nın 
itirafatı nazarı itibare alınacak olursa 
kendisini gösterir. Yahya itirafatında, 
arkadcı~ları Hamdi \'e rüfekasının elle
rinde in~iliz nasaportu bulunduğunu 
beyan etmiş idi. kı Temyiz Mahkemesi 
de bu ciheti i. aret etmekte ve bunun 
bir pasanort olup olmadıP.ının ;ıra!'.tırıl
m~sını amir bulunmaktadır. Pasaport 
olduğu sabit olduğu takdirde Yahya
nın itirafatındaki samimiyetine yeni 
bir bürhan daha katılmış olacaktır. 

NakT.ın bu fıkrasında işaret edilen 
noktalardan tıhisi de Yahyanın elinde 
buluncluüunu söy1edi~i bohca hakkın
daki ifadesidir. Bohc:ayı şahicller de 
söylemektedırler. Ve Yahya ıtirafatı
nın başından sonıına kadıır: tabanca, 
şııriür ve >IC'mba ile mücehhez bulun
du<'İunda ısrar etmi'ltir. Halbuki yaka
landı-ı zaman ise elinde ne bohca ve ne 
rle h 'ta hir şev mevcud değildi. n; .. ft 
enıı.le\. h bir bohcanın sübutu halinde, 
Yahva'mn silahlar hakkındaki itirafatı 
ile bu silahları Kiimbetir köyiine gi
rerken sakhımıs olclııliu yolundaki be
yan?tının sıhhati tahı-1<kuk etmi btılu
nacaktır. Nakzrn bu cihete taa11\ık eden 
kısmındaki ehemiyet de bu nokta iti
blriyle şayanı kavıttır. Bn fıl·rada i a
ret e~ilen hir noktada: Recebin evin
d"n nl\v11rl'"n evine kad:ır Yalıva'yı P-Ö· 
tiirdüfiii irlflia olun:-n Ahrned'in isti
maı hııc:usMir. Biz bunu ela miihim o-
1ar<'k addediyoruz. Ciinkü Yahyanın 
hııclııddttn gerer p.er.mez ilk tem"'S etti
ği ı>d~m bu Ahmed'dir. Ahmede Yahya
nın bır c:evler sövlemis olması ihtimali 
mevcuddur. Tevsii tahkikata aid olan 
bu birinci nnltrnvı tJtmamen yerinde bir 
bo;:ma olarak addediyoruz. 

Nab:ın ikinci fıkrası şayanı dikkat
tir. Bu hususta, mahkemei muhtereme
leri huzurunda oldukça uzun savılar-l\k 
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beyanatta bulunmuş ve çolak Aziz'le, 
Şevki, komiser Mustafa'nın şahid sıfa
tiyle celblerini rica etmiştim. Mahke
mei muhteremeniz bu talebimi reddet
miş idi. Bunların şehadetine niçin lü-
zum görmüş idim. Komiser Mustafa ile 
Şevki'nin dosya meyanında raporları 
mevcuddur. Yalnız bu memurlar. Ali 
Saibi ayrı ayrı takib etmiş v~ ha
diseye çok yakın olan günler~ekı hal.e
ti ruhiyesini tamamiyle tesbıt etmış
lerdir. Haleti ruhiye öyle bir vakıadır 
ki kalem ve kfığıd üzerine dökülen 
hisler muhataba ancak hisle, jestle ifa
de edilir. Ali Saib'in, bilhassa Şevki ile 
olan muhaveresi, Şevkiyi vilayet kori
dorunda beklemesi ve çok gizli olarak 
yapılan hazrrlık tahkikatından malU
mat istemesi gibi halleri, Şev~i mah
kcmei muhtereme huzurunda ızah ede
cekti. 

Çolak Azize gelince: İddiamız . v~u
dur: Ali Saib yukarda da arzettıgım 
veçhile Adana'dan Ankaraya muvasala
tından itibaren, Yahya ve arkadaşla_rı 
hakkında yapılan tahkikatı anlamaga 
çalışmış ve bunun için her çar~>:~ baş
vurmağa başlamıştır. Çolak Azız ı~. za
bıta ile teması mevcuddur. Gun • 
kü kendisi de eskiden bu teşkilatın 
içeri.,inde çalışmış ve sonra teşkilattan 
dışarda bırakılmıştır. Bu vaziyet karş~
sında eskiden Aziz'e belki bir selam bı
le vermiyen Ali Saib on gün içinde, 
Çolak Aziz ile muhtelif mülakatlar 
yapmıştır. 

Burada diğer bir noktaya tekrar temas 
etmek istiyorum ki o da şudu~: ·G~r~k 
Ali Saib, ve gerekse vekili, Alı Saı? ı:-ı 
cumuriyet otelinde bulunması keyfıy~
tini şahsi ahval ile uğraşmak addetmış 
ve bu hususta şahsıma da epice taarru
za geçmiş idiler. Ötedenberi a~lat~n;ı.a
dıE?;ım keyfiyet şudur: Ben Alı S~~b 1? 
şahsi ahvali ile uğraıı:mıyorum. Çunk~ 
esasen Ali Saib'in bir kadın meselesı 
icin cumuriyet oteline gittiğini k~~~l 
etmiyorum. Ali Saib'le, Çolak Azız ı~ 
Cumhuriyet otelindeki muhavcrelerı 
sırf hazırlık tahkikatını öğrenmek mak
sadına matuftur. iste bunun içindir ki 
Colak Aziz'in dinlenmesi lbımdır. 
Temyiz Mahkemesi burada polis ~üdür 
muavininin de dinlenme~ıne Juzum 
~örmektedir. Polis müdür muavini 
Yahyanın itirafatı üzerine o havaliye 
gönderi1misti. Dosya derununda bir
cok tel!!rafları mevcuddur. Kendisinin 
dinlenm'esi ı;iiphesiz ki tahkikat için 
lazım olan bir şey olacaktır. 

Büyük Temyiz Mahkemesinin doı· 
yayı ne derece incelediğini ve ne kadar 
durendiş, alemşümul bir nazarla tetkik 
etti~ini gösteren üçüncü nakz fıkrası 
cidden şayanı ehemiyettir. Biz iddia
namemizde de arzetmiştik ki suikast 
için Türkiyeye gelen Yahya'nın, kız 
kin avrılması keyfiyeti alul ve mantık 
ile kabili telif değildir. Haydi ayrılmış 
oldui!unu kabul etsek bile, kızın orada 
bulu~madığını, gelin olduğunu anlar 
anlamaz 25 gün kadar Karamezar kö
yünde kalması için hiç bir sebeb mev
cud def.ildi. Bizim bu iddiamızı büyük 
mnhkeme de aynı suretle kabul edi·•or. 
Hadic;eyi biraz izah ve tefsir etmekliği
miz Jazım: 

İddianamede uzun uzadıya izah et
miş idik ki Yahya, temmuzun yirmisin
de Karamezar köyüne gelmiştir. Kara
mezar'ın bostanları i1e Ali Saib'in çift
liği arasındaki mesafe aşağı yukarı 30-
40 dakika kadar bir mesafededir. Yah
ya temmuzun yirmisinden ağustosun 
16 veya 17 sine kadar çiftlikle temas et
mek için kalmıştır. Yoksa kız hikayesi 
tamamen bir efsaneden ibaret kalmak
tadır. Nakza ittiba buyurulduğu takdir
de bu hususta delail ve vesaikimizi ay
rıca takdim edeceğim. 

Nakzın dördüncü fıkrası; Üzeyrin 
rnahud istidası hakkındadır. MalUmu
nuzdur ki Üzeyir 19 ağustos 935 tarihiy
le yani Yahya'nın yakalanmasından bir 
gün sonra Anderin müddeiumumiliği
ne bir istida vermekte ve kendisimn 
evinde kac.;al.-çr veya herhangi bir ya
!;.ancının bulunduğu hakkındaki ihbar
lara ehemiyet verilmemesini taleb et
mektedir. İddianamemde bu ciheti u
zun uzadıya izah etmiş ve demiştim ki: 
böyle bir hadisenin vukuu mantıkla 
gayrikabili teliftir. Şimdi herhan~i bir· 
şahıs makamımıza müracaat ederek, bu 
gece benim evimde bir katil olacak fa
kat fail ben değilim, hiç bir mesuliyet 
k bul f'tmem dese. Bunu akıl ve izanla 
telif edebilir miyiz? Bu akıllı bir ada
mın yapacağı iş midir? Netekim Üzeyir 
hazırlık tahkikatındaki itirfatında bu
nu çok mantıki bir şekilde tahlil etmiş 
ve Hamdi ile arkada~Jarının köye gel
miş olmalarının ve Üzeyirle olan miila
katlarının köy dahilinde yapılmış oldu
ğundan korkarak bu sııretle istida ver
diğini izah etmiştir. Üzcyirin bilahare 
riicuunda büc;bütün gayri mantıki bir va
ziyete düserek Harun tarafından aley
h;ne tertibat alındıihndan korkarak bu 
istidayı vercfüHni söylemiştir. Temyiz 
mah 1temesi Ozeyirin bu gayri mantıki 
vaziyetini güzelce tahlil etmekte ve 
Harun ile Ahmed'in bilcelb dinlenile
rek şavet böyle bir tertibat mevcud de
ğilse Üzevirin bu istidayı Hamdi ve ar
kadacılarının kendi evine gelmi~ olduk
ları şaviasının önüne geçmek icin ver
dif!ini k?bul zarureti bulunduğ~nu ile
ri sürmektedir. 

Nakzın beşinci ve yedinci fıkraları 
mahiyet. 'tibarivle birdir. Mahkemei 

muhteremenizln suçluların ikrarlarını l 
kabul etmemek için gösterdiği yegane 
sebeb, suçluların hazırlık tahkikatı es
nasında işkenceye maruz kalmış olduk
ları keyfiyetidir. 

İddianamemde arzetmiştim. Dünya
da işkenceye maruz kalmadığını iddia 
eden tek bir suçlu bile yoktur. Gene bu 
münasebetle misal olarak İstaviski da
vasını da arzetmiş ve onun suçluları
nın da işkenceye maruz kaldıkları yo
lunda ifade verdiklerini kaydetmiş 
idim. İşkence yapıldığı hakkında tek 
bir iddia mevcud idi. O da Arif tara
fından verilmi bir istidadır. Mahke
mei muhteremeniz bu ciheti tamik et
miş olsaydı Alim'in kulağının akması
nın dayaktan olmadığını kati tabib ra
porlariyle anlamış olacaktı. Netekim 
Temyiz Mahkemesine takdim ettiğim 
layihaya merbut raporlar Alim'in kula
ğının eskidenberi akmakta bulundu"u
nu göstermektedir, ki bu raporlar d~s
ya içerisinde bulunmaktadır. Bund n 
başka iskence yaptıklarını iddia etti'.
leri sadri hakkında Adliye Velrfil<'tin
ce yapılan tahkikatta iskencenin gavri 
vaki olduğunu göstennistir. lttiba bu
yurulduğu takdirde vekaletten getirti
lecek dosyada bu mevcuddur. Yalnız 
istidraden şunu da cihan efkarına arz
etmek isterim ki Türk polisinde işl .. en
ce, .zulüm yoktur ve olamaz. Bunu bu
gün efkarıumumiye huzurunda tekn•r 
etmeği iftihar duyduğum bir vazife te
lakki ediyorum. 

Nakzın altıncı fıkrası şahid ajan 
İzzetle Nuri Naccar ve karısı Fahriyenin 
şehadetlerine temas etmektedir. Bu şe
hadetlere, kısa, seri bir nazar atfetme
miz icab ediyor. Ajan İzzet şehadetin
de, kendisinin Osman'a gittiği zaman 
Nuri Naccar'ın kendisine, karısının ifa
desine atfen, istasyon müdürünün evin
de Yahya'nın itirafatmdaı bahsettiği 
içtimaın vukubulduğunu bahsetti~ini 
söylemekte.. Nuri Naccar da suikast 
hadisesinin şüyuunu müteakib karısı
~~n. istasyon müdürlinün anasına gitti
gını ve saz arasında müdürün annesi
ni~~ ~v!erinde iç~ima olduğuna işaret 
ettıgını ve Fahrıye de bu ciheti teyi
den şehadette bulunmuşlardır. Mahke
mei muhteremeniz Fahriye'nin ifade
sinde Yahya'nın isminin geçmediğine 
işaret ederek ifadeler arasındaki müba
yenetten bahsetmiş, bu ifadelerin ka
naatbah olmadığı neticesine varmıştır. 

• J:3ir kere, bizim • kanaatimize göre 
hadısede en ufak hır mübayenet mev
cud değildir. Öniinde eğildiğimiz yiik
sek kanaatlerinize göre hadisede müba
yenet kabul edilse dahi bu mübayene
tin yüzleştirilerek halledilmesi ve şa
hidlerin hiç olmazsa yalan şahidliğı 
yaptıktan tesbit edilmiş olmak iktiza 
ederdi, ki Temyiz Mahkemesi de işte 
bu cihete işaret etmektedir. 

Nakzın sekizinci fıkrası da çok dik
kate şayandır. Üzeyr, mahkemedeki ifa
desiyle istintakta rücua mütedair ifa
desinde Yahya'yı yabancı bir adam ola
rak Karakol kumandanına teslim etti
ğini söylemektedir. Yahya. bir sene e
veti altı ay kadar Üzeyir'in yanında 
bulunmuştur. Ozeyir'in Yahya'yı tanı
mamış olmasına imkan verilemez. Ne
tekim dosya meyanında bulunan ve id
dianamede uzun uzadıya arzetrniş ol
duğum Arif'in mektubu da Yahya'yı 
çok iyi tanıdıklarını ispat eder. Hal 
böyle iken Üzeyir Yahya'yı yabancı bir 
şahıs gibi ne diye teslim etmiştir. Ben, 
bunu, Temyiz Mahkemesiyle birleşe
rek çok sarih olarak şöyle telakki edi
yorum: Suikastçiler, Hamdi ve arka
daşları Üzeyirle konuştuktan sonra bu 
cihet şayi olmuş, o sırada köye karakol 
kumandanı gelmiştir. Bu vaziyet karşı
sında Yahya'yı tanımamaktan baııka ça
re yoktur. Netekim büyük mahkeme de 
bunu böyle kabul ederek Ozeyir'in 
Yııhya'yı tanımamış olması keyfiyetini 
Üzeyir'in itirafatmdal<i cihete bir bür
han ve delil addetmektedir. 

Hakimler; 
Yüksek heyetinizin kanaatleri nasıl 

şayanı ihtiram ise işgal etmekte bulun
duğum bu makamın da kanaatlerine o 
derece hürmet edilmesini istemek bu 
makamın en sarih haklarından birisi
dir. Bu makam bilafasıla altı saat sü
ren bir iddiada bulunmuştu. Gönül is· 
terdi ki yüksek heyetinizin birer birer 
saydığımız ve delil addederek huzuru
nuza döktüğümüz vakıalara birer birer 
cevab vermiş olsun. Ve ej;er biz kanaa
timizde aldanmış isek bu cihetleri bi
rer birer bize göstermi§ bulunsun. Ne
tekim yüksek mahkeme de bu ciheti 
nazarı itibare almı~ ve iddialarımıza 
kararda birer birer cevab verilmemiş 
olması keyfiyetini nakız sebebi olarak 
addetmiştir. 

Cevabsız kalan iddialarımız hangi
leridir? Burada birer birer arzını fay
dalı buluyorum: 

1 - Biz, Yahya'nın bir kış evclisi 
altı .. y müddetle Üzeyirin evinde kal· 
ması, oradan İdris'e müracaat ederek 
Suriyese firari hakkında Musa ismin
de bir adamın bilabedel kendisini Şama 
nakletmesi ve maznunlardan lsmailin 
de Haleb'de Musa isminde bir akrabası 
mevcud bulunması, akrabalarının nere
de olduğunu bilmediği halde tesadüf
le öğrenerek Mercisul .an'a gitmiş bu
lunması ve oradan çerkes cemiyetinin 
merkezi Kunaytıra'ya ve oradan da Am-

man'a s:tiderek Manol'un vanına ırirme-

si, Manol'un, cerkcs Ethem'in şeriki el· 
nayeti bulunduğu gibi hMiseleri biri• 
birine eklemiş ve tam mantıki bir seyir 
ile Yahya'nın itirafatının doğruluğunu 
izah etmiş idik. Mahkemei muhteremc
niz, kararında bu cihete hiç temas et
memi tir. 

2 - Yahya'nın, basit bir çoban oldu
ğu halde çerkeıı cemiyetini lıilmesi, eş
has tanıması, kürd isyanından bahset• 
mesi, cemiyetin nerelerden menfaattar 
olduğunu bilmesi gibi kefiyetlcri Yah
ra.'nın ifadelerinin sıhatine atfetmiş 
ıdık. Bunu, yül:.,ek heyetinizin nasıl 
telakki ettiği anlaşılamamıştır. 

3 - Demiştik ki Yahya'nm itirata
tınd ki sihıile mantıki, çoğunda tama
men bozulmaktadır, mesela: llaleb ve 
Şam'a ve oradan Kunaytıra'ya ve oradan 
~.mı:ı:;~'a giderek ,_çerkes ~them'le gö
ruştugu ve Ethem ın Yahyayı ttirk aja
nının takibinden kurtarmak için Hay
fa'ya göndermesindeki silsilei m.ıntuc 
ile Vahya'nrn çoğund:ı dfö~tfiğü man
tıksızlığı uzun uzadıya izah etmiştim. 
Heyeti muhteremeniz bu t:ıhlillerimi 
de kararında meskut bıral.mıştır. 

4 - Yahya'nın silahlara aid itirafa
tının sıhatine delili maddi teakiJ eden 
rakı şişesinin bulunması keyfiyetini 
izah etmiştim. Bu da meskut kalmıştır. 

5 - Fransız sefaretinden j:!elen tez
kerede Yahya'nın suikastçilerden Ya
kub ile fransız mandasını beraber terk 
ettikleri yazılr olduğu halde Yahya bu
ntı inkar etmekte idi. Bu inkarı da el 
ile tutulur gözle görüliir bir delil ola
rak telakki etmic:tim. Yüksek mahke
menizin bu ciheti de nasıl telakki etti
ği bildirilmemiş~ir. 

6 - Suikastçilerin Üzeyir'in evine 
nasıl geldiklerini tarih silsilesini nakz
etmek suretiyle arzetmiştim, cevabsız 
kaldı. 

7 - Ali Saibe aid 16 delil göster
mişti.m .. Bunların çoğu tahliJden geç
memıştır. 

8 - Mercisultan'da Yakub isimli bir 
zatın İdris'e mektup yazdığını ve ak~a
bası bulunduitunu bildirmiş, Yahya'nın 
Yakubla beraber Mercisultan'da Yaku
ba yanında kalmıf olmasiyle bu cihet 
arasında sıkı bir münasebet görmüş
tüm. Heyeti aliye bu ciheti de nasıl 
takdir ettiğini göstermemiştir. Buna 
ve buna benzer birçok iddialarnn ce
vab.sız bırnkılmt~tır ki burada hepsini 
en ınce teferruatına kadar arzetmek es
ki iddianameyi aynen okumak demek 
olacağından sarfınazar ediyorum. Muh
terem kararınızla iddianamem karşılaş. 
tırılrrsa cevabsız kalan noktalar ken
diliğinden tebarüz etmiş olacaktır. 

Nakzın onuncu maddesi taman1iyle 
ilmi bir mahiyet göstermektedir. Ma
kamımız, suçluların her birisi hakkın
daki delilleri zikir ve tadad ettikten 
sonra 168 inci madde mucibince teczi
yelerini istemişti. Suçluların suça işti-
rakleri ve hepsinin de 16S inci m:ıdde
deki anasıra göre fail olduklan zikre• 
dildikten sonra bizce yapılacak bir 
nokta kalmamıştı. Mahkemei muhtcre
meniz, kararında suçluların her birisi
nin vaziyetlerini bu maddenin anasırı· 
na tatbik edilmemiş olduğundan bahis
le bu ciheti mevzuu bahsetmemişti. BU. 
davacıyız. Davamızı izah ederek her 
bir suçlu hakkındaki delilleri e:ıydııi 
döktük ve neticede 168 inci madde mu
cibince tecziyelerini istedik. Zikir ve 
tadad ettiğimiz delillerde 168 inci mad
denin unsurlarının tam ve kati şekilde 
mevcud olduğuna kani idik. Eğer bu 
anasır, zikrettiğimiz delillere uymamıı 
ise, bunu göstermek yükrek mahkeme
nize aid idi ki Büyük Temyiz Mahke
mesi de bu ciheti nazara alm~ ve kara
n bu yüzden de nakzetmiştir. 

Nakzın on birinci fıkrasr, milsaade
nizle arzediyorum. kanaatime göre 
muhterem mahkemenizin kararını esa
sından kaldıran bir fıkradır. Bu fıkra
da en mühim iki nokta tebarüz etmek
tedir. Bu noktalardan birisi itiraflar
daki mübayenetlcr, diğeri de delilin 
mahiyeti hakkındac"ır. 

Mahkemei muhteremnizin kararın
da zikrolunan itiraflar arasındaki mti
bayenetleri temyiz heyeti muhteremesi 
"~uçluların itirafları bitaraf bir ~ahi
dın şehadeti gibi telakki edilerek esa
sa dokunmıyan mübayenetler" şeklin
de telakki etmektedir. Burada çok şa-
yanı dikkat bir nokta mevcuddur ki o 
da, suçluların zabıta ve sorgu hl:ikiml 
huzurundaki itiraflarının yiiksck Tem· 
yiz mahkemesine tam ve kati bir kana• 
at telkin etmi:i olması keyfiyetidir. Bu
n~ ''.suçlu~arı.n itirafları bitaraf qahi
dın ıfadesı gıbi telakki edilmesi., bu
lunduğu cümlesinden anlıyoruz. 

Bu fıkranın ikinci mühim noktas. 
delil bahsine aidrlir. 

Delil hakkında, nakızdan evelki mu
hakeme safahatında oldukça mufassal 
söz söylemiş idim. Yiiksek mahkemeni· 
zi teşkil eden zevat hukuk ilminin 
en ince gavamızına vakıf kimselerdir. 
Büyük mahkemenizin huzurunda bu 
sözleri tekrar etmenin zaid olrluğuna 
ben de şahsen kani olm:ıkla ber \ er va· 
.zifemi ifa etmiş olmak için rle1il h"k· 
kında tekrar birkaç söz sö\ ır...,h' ligi
me müsaade buyurmanızı 

0

rica eJece· 
ğim. 

Bugilnkü son ceza n:'l""p. 
(Sayfayı çevirin· 
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göre, ceza hakiminin veya jürinin ka
naati vicdaniyesini temin eden her va
kıa bir delildir. Eskiden, gene maliimu 
alileri olduğu üzere böyle değildi. Hat
ti daha ilerilere, maziye doğru gider
sek, cezada delilin büsbütün başka ma
hiyet arzettiğini görürüz. 

dirde cezasız kalması vahim neticeler 
doğurabilir. Dava tasavvur ediniz ki or
tada hiç bir delil kalmamıştır. Sene 
lerden sonra fail, içindeki vicdan aza
bına dayanamıyarak fiilini ikrar ve i
tiraf etmektedir. Maddi delil yoktur di
ye bu fail kendisini cezadan kurtaracak
tır. Kaldı ki istinad ettiğimiz 168 inci 
maddede maddi delili bulmak çok müs
küldür. Mevzuubahs cemiyet silahları 
hiç kimsenin bulamıyacağı bir yere sak
lasalar da yakaianmış bulunsalar ve i
tiraf da etseler silahları bulunmadı di
ye cezasız mı kalacaklar?. Elimizde bu
ltınan şerhte M'ltyo. cemiyetin teşekkül 
etmesini bir suçun tekevvünü için kafi 
addediyor. 

Hakimler, 
Büyük temyiz m..ııı1>1.:ı.ıt:;:ıll11n son 

fıkrai nakziyesi, işi tamamen esassın
dan halletmekte ve tıpkr memuriyeti
mizin görüşü gibi. maznunların itiraf
larındaki samimiyet ve doğruluğa kani 
bulunma:ktadır. 

Şemsettin. kendisinde bulunan ta
bancaları nereden aldığını, kendisin
den eşyalarını geri alamadığını, temyiz 

: Fransız iş konf ederasyonı. 

1 bir tebliğ çıkardı ~~ 

Engizisyon devrindeki ceza dava
sında delil, büsbütün ba~ka idi. Kaynar 
suya eli sokulan adamın eli yanarsa o 
su~un faili, yanmazsa faili olmadığı 
anlaşılırdı. Hukuktaki delil ile cezada· 
ki delil büsbütün başka başka şeyler
dir. Hukukta delil mukayyeddir. Ka
nunen tesbit edilmiştir. Davasını ispat 
etmek istiyen müddei, o çerçevenin 

Sözlerime başlarken demiştim ki bu 
nakz ile iftihar ediyorum. Bunu gene 
tekrar ediyorum. Yalnız bu iftihar ve 
gurur Atatürke suikast yapmak isti
yen kimselerin adalet pençesinden kur
tulamadıklarını görmekten mütevellid 
olduğunu tekrar ilave edeyim. Nakza 
uyulmasını istiyorum. 

Saat 12 olmustu. Reis öğleden son· 
ra 15 de tN•1--··-• ı; •"re celseyi ta· 
til etti. 

İKİNCİ CELSE 

Tam on beşte ikinci celse açıldı ve 
reis Ati Saib ile İdrisin vekili avukat 
Hamid Sevket İnceye söz verdi. 

layihasının kendilerine tebliğ edilme
diğini; 

Arif. Alemin kulağının Ankaraya 
gelmeden sağlam olduğunu mah -

kemeye verdiği istida ile emniyet mü

dürü Sadriyi mahkfım ettirmek niyetin

de olmadığını, ancak itirafların ne şe
kilde yapıldığını söylemek istediğini: 

Şaban, İsmail ve İdris bir diyecek
leri olmadığını söylediler. 

Ali Saib de, müdJei umuminin be

yanatına cevab vererek: ''- Ben bida· 

yetten sonuna kadar işi vicdanınıza bı

rakmıştım. Gene öyle yapıyorum. Şim

diye kadar çektiğim ıstıraplarla bütün 

günahları 3ilinmiş tertemiz bir adam o

larak karsınıza çıktım. Kararınızı bek
liyorum, dedi., 

Heyeti hakime. kısa bir konuşmadan 

sonra, saat 17,15 de celseyi tatil ederek 
miizakere odasına çekildi. 

:ı • 

B. Juho 

içerisinde kalmağa ve o çerçeveden dı· 
prr çıkmamağa mecburdur. Halbuki 
cezada böyle bir vaziyet voktur. Ceza
da, hakimin kanaat ve vicdanı ü:r.r,.· 
de haizi tesir olabilecek her sev de-lil 
aadolunur. Sabrınızı suiistimal et· 
mekle beraber küçük bir hadiceyi de 
arzetmek istiyorum. Takriben üc, beş 

ay evelisi, Almanyada şayanı dikkat 
bir ceza davası görüldü. Hadise cıu idi. 
A1manyanın muhtelif ~ehirlerinde co
cuklar kaybolmağa başlamıştı. Bu co
cuklarm ne oldukları anlaşılamıyordu. 
Gilnfin birinde çocuk kaybolan sehirle
dn birisinde kaybolan cocuklardan iki
ıinin gömülü cesedleri bulundu. Zabıta 
araştırdı. Dalaleti ahlakiye ile maltil 
bir adam yakaladı. Adam. her şeyi in· 
Jrnr ediyordu. Hakkında hiç bir m<'ddi 
delil de yoktu. Adamın üzerinde kü
çük bir not defteri buldular. Bu defter
.:len bu adamın yalnız cocukların kay-

On ikinci fıkra: vali, emniyeti umu
mi ve müdürü v~ dahiliye müsteşarının 
şehadetlerinin temini kanaat edip etme
mesi noktasına matuftur. Bu fıkra için 
arzedilecek fazla bir nokta mevcud de· 
ğildir. Ancak hazırlık tahkikatında, bu 
zevatın kül halinde suçluların itirafları
nı dinledikleri yanlr idi. Halbuki hu
zurunuzda vaki şehadette bunlardan bir 
kısmının ayrı avrı şahısları dinlediği 

anlaşıldr. Bu vakıa heyeti aliyenizi bu 
şahitler için de tahkikat şeklini-: şeha
dete mutabık bulunmadığı neticesi
ne sevketti. Temyiz mahkemesi bunun 
halledilmesini ve halledildikten sonra 
tahkikat şekline mutabık olup olmama
sı cihetlerinin tesbit edilmesini ve bu
mın icin de bu şerhi yazanların şahid 
sıfatile celbedilmelerini istemektedir. 

Nakzın son fıkrası için uzun uzadı· 
ya söyliyecek sözüm yoktur çünkü o 
kadar sarih ve katidir. Bu fıkranın yal
nız hükümlerini sıraya koymak nakzın 
kıymeti hakkında bir fikir verebilir. 
On üçüncü fıkra ne diyor? 

Avukat müdafaasında: temyiz mah
kemesinin davayı usule müteallik na

!<isalarla bozduğunu, halbuki bunun İ· 

çin hakkın ziyaının sübutu icab edece
ğini, ce'7a muhakemeleri usulü kanunu
nun 308 inci maddesinin bu prensipe 
dayanan hükümleri muhtevi olduğunu 

söyledikten sonra, kanun ve adalete 
muvafık bir nakız karşısında bulunul· 
madığını ilave etti. 168 inci maddeye 
göre itham edilen müekkitıerine bu su· 
çu isnad etmenin mümkün olmadığını 
uzun uzadıya izah ederek: 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Saat 19,50 de üçüncü ve son celse a. 

çıldı. Zabıt katibi, nakız ilamına karşı

lık yazılan ve 13 maddeyi ihtiva eden 
ısrar kararını okudu. 

Paris, 16 (A.A.) - B. Juho ile u· 
mumi iş konfederasyonunun sair mes'· 
ut erkanının B. Salengro ile yapmış ol· 
dukları görüşmenin sonunda bir tebliğ 
neşredilmiştir • 

' bolduğu şehirlere gittifii anlaşılıyordı• 
ve bu adam yakalanaralC hakkında tah
kikat başladrktan sonra çocuk kaybol· 
ması vaziyeti de tamamen ortadan kay· 
bolmustn. Artık çocuklar kaybolmu· 
yordu. Mahkeme, bu adamı mahklım et· 
ti. MahkQmivet sebebleri bu adamın ya· 
"alanmasından sonra çocuk kaybolma
unın önü alınması, ve yakalıındı~ı za-

Reis, en son hükmü şu suretle tefhim 

Bu tebliğde konfederasyonun B. Sa· 
lengro'nun iş müesseselerinin bo~ltıl· 
ması için vaki olan davetini kabule ha• 
zır olduğu. çünkü: 

1 - Yahya ve arkadaşlarının Dahi
liye vekaletinin şifresinden bir ıty son· 
ra hududa girmeleri hadisenin mahiye· 
tini değiştiremez. 

2 - Şifrede gösterilen isimlerde 
Yakubun, fransız sefaretinin tezkere
sinde bildirilen Yakup bulunduğu, 

"- Bu nakız kanuni sebebleri ve 

adli esasları ihtiva etmemekte olduğu 

için sizden hür vicdanınızın ve ilmi tet· 

kiklerinizin eseri olarak yaratıp imza

ladığınız 17 şubat tarihli kararınızda 

ısrar buyurmanızı rica ederim, dedi. .. 

etti: "Mahkeme, temyiz mahkemesinin 

bozma sebeblerinin hiç birisini varid 

görmediğinden eski hükümde ısrara 
temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği 
ile karar verilmiştir." 

1 - Ortadaki anlaşmazlıkların halli 
için hemen konuşmalara girişilmesi ve 
gerekirse hakem usulüne başvurulması 

2 - Grevden dolayı hiç bir işçiye 
yol verilmemesi mukarrer olduğu, * :(. ~ 

nanda üzerinde bulunan defterde ço
o;hıltların kavboiduğu şehirlere gitmiş 
bulunması id;. Belki bir hiç olan bu 
vakr:tlar hak;min kanaatı vicdaniyesini 
temin etmiştir. İşte bugünkü cezada 
delil na,.ariyesine bundan daha güzel 
bir misal olamaz. 

M ahkerftei muhteremeniz, ikrarın de· 
laili maddive ile teeyyüd etmeden bir 
kıymet ifade edemiyeceğini beyan bu
\•4rmu!ltu. Bi-dm kanaatimiz böyle olma
dığı P"ibi viik'\ek temyiz mahkemesi de 
bu kıın~atta bulunmamakta ve kararı 

bu nokt~<bn hozmaktarhr. İkrarın de
'aili maddive ile teeyyüt etmediği tak· 

3 - Üzeyirin ötedenbcri tanıdığı 
Yahyayı meçhul bir ,ahıs gibi teslim 
etmesinin samimiyetle gayri kabili te· 
lif bulunduğu, 

4 - İlk tahkikatta Uzeyirin, Yah
yanın altr ay evet geldiğini söylediği 
ve bunu ispata kalkııtrğr halde bu ci
heti ispat edememesi, gibi hallerin maz
nunların itiraflarının samimiyet ve mü
eyyidesini teşkil ettiğini Yahyanm Am
mana ne suretle gittiği, Etemi ne su· ı 
retle gördüğü hakkındaki itirafların 
tam bir silsilei mantıkiye halinde doğ
ru bulunduğunu, söylemektedir. 

Bundan sonra, bütün maznunlar aı· 
rasile müdafaalarını yaptılar. 

Yahya, bohçasında iç çamqırları bu

lunduğunu, elindeki varakanın iıçi ve
sikası olduğunu, 

Üzeyir, bakim huzurunda itirafatta 

bulunmadığını, kardeşinin ve kendisi • 

nin tazyik edildiğini. Yahyayı karako

la hükümeti·· "- · ·" -·-·· a+ ;,.;,., te"löm 
ettiğini; 

Dava bu suretle nihayet bulmuş de. 

ğildir. Cumudiyct müddeiumumisi ka

rarı yine temyiz edecek ve mahkemece, 

temyiz birinci ceza dairesinin nakzına 

ittib& olunmadığına göre, dava evrakı 

temyiz heyeti umumiyesinde tetkik 0 • 

lunacaktır. Heyeti umumiye, mahke

menin kararını tasdik ettiği takdirde, 

dava sona erecek, tasdik etmezse mah_ 
keme, bozma sebcblerinf' : .. ·· · "·lrnri
yetinde kalacaktır. 

3 - İşçilerin yapılmış olan anlaş· 
matara saygı göstermeği taahhüd ede· 
cekleri, zira hükümetin patronların da 
taahhüdlerine tamamile saygı göster· 
meleri için bunlar nezdinde müdaha
lede bulunmasının düşünülmekte oldu
ğu bildirilmektedir. 

Greııcilerin llflyuu 

* Paris - 14 temmuz tarihinıl ı· 
tün Fransada i'çilerin işgali altındı 

bulunan müesseselerin mikdan 613 ve 
grevcilerin adedi 73.703 ü buluyordu. 

1 ANKARA LEVAZII'vt AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMtSYONU İLANLARI 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatının l 17800 kilo kesilmiş sığır 

eti ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 29 temmuz 936 çarşamba günü saat on altı buçukta 

tzmirde kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 25916 liradır. 
4 - Beher kilo et icin 22 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 1943 lira 70 kuruştur. 
6 - Şartname sureti yüz otuz kuruş mukabilinde komisyondan 

ıhnır. 

7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 

8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayrlı kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile temin1t 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. (1702) 2-2965 

İLAN 
1 - Garnizon dahilindeki kıta ve müesseselerin ihtiyacı için 8000 

kilo zeytin yağı 20-7-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat onbefte 
kapalı zarfla alınacaktır. 

Z - Münakasa: Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Şartnamesi mezkur komisyonda her gün parasız 
gli°rülilr 

• 3 - 8000 kilo zeytin yağının tutarı 5800 lira olup teminatı mu· 
va1ı:lı:ate11i 435 liradır. 

4 - isteklilerin 2490 Myıh arttırma ve eksiltme kanununun 2 .3 
llncU maddelerinrfeki vesikalarla teminatı muvakkate ma~huz ve tek· 
Uf mektuplarını ihalenin vıtpılaca~r belli vfln ve tıaatten hir s:oıot ev· 
Yel komlıyonumuza vennel~ri. ( 1572) 2-2792 

İLAN 
l - Garnizon kıt'a ve müesscse1,.rin ihtivacı irin 10000 kilo sarle 

yafr 18 temmu1' 93f. t;uihine müsadif cumartesi günü saat onbirde 
lrapalr Prlla 11lrnacıtktır. 

2 - Mftna1cı:ısa Ank:uıt leva7.ım :omirliai ı:ırıtın "'rna '·onıi"v""""~~ 
'f&pılacfl'rtrr ~:ortT1.1ml" h'!r ~hı '""'71r(lr ,.,_...,;., •. ,..n-'"' ""'""'"''7 ,..;;r\l1Hr. 

3 - tnoon kilo 112ıit- vaoının tutıtrı ~5()() lira ol11n tern;11:ıtr mu
Hk1,.•te-•f ,;17 lira !iO kur11 .. t•1r. 

f9teklfl,.rin 2490 sa~·•1r kan"""" 2.3 iinrii m:>~~,.ı"'rinrt,.H ""'· 
ıikalıtrfa te!T\İ,,,,h m11v;olrl·ıo•e "'"'"h'"" vı- te'''if' ,,, .. 1.+,,.,1.,r'"' ""'ft
nin vı"lT'"'""~. ' ·"'': - ·- ··" '""""••,." 1-:,. .... ,.t vevv,.1 1.,.-:,..,,.. __ 
meleri. (l'i73) 

• İLAN 

2-?71)3 

. 1 - Mi\ •' ' "'Ti mevki kıtaat havvPnatının 63?~00 kilo yu'af ih
tıyacr kl'nalı zarf usulü ile eksiltmeye konmustur. 

2 - İhalesi 30 temmuz 936 persembe günü saat nn altıc1a f .. mirde 
lu!lada mlistahkem mevki satın alma komisyonunda vanrlacaktır. 

3 - Yulafın tahmin edilen mecmu tutarı 33195 lirıt 75 Jrı•ru.-;tur. 
• 4. - Beher kilo yulaf için 5 kurut 25 santim fi?• ·-·· · ""il-

ınıştır. 

S - Teminatı muvakkate akçesi 2490 liradır. 
6 - Şartname sureti 166 kuruş mukabilinde komisyonri n alınır. 
7 - istekliler ticare odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

rHstennek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye i•tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· 

,uncu maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat 
re tekltf mektuplarını ibate saatından en az bir saat evet komisyo-
•a vennif olacaklardır. (1720) ~2975 

İLAN 
1 - Corlurtaki kıtaat için kapalı zarf usuH ile 80000 kil.o sığır 

eti alınacaktır. 
2 - Etin beher kilosunun muhammen değeri 30 kuruştur. 
3 - İhalesi 24.7.936 cuma günü saat 1 '" ,., '·nr ., .. ~." ı\lma lmmis

yonunda yapılacaktır. 
4 - İlk pey parası 1800 liradır. 
5 - Teklif mektupları yukardaki saatten bir saat önceye kadar 

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

İLAN 
l - İzm;r müstahl;:em mevki kıtaatının 84000 kilo ayaktan sığır 

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

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

mi~tir. 
5 - Teminatı muvakkate akc;esi 1165 lira SO kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - fsteklileı ticaret odasında kayıtlı olduklarına vesika gös

termek m•cburivetindedirler. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. 3 üncü maddelerinde -ve şartnamesinde yazılı ve
sikaları ile teminıtt ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saıtt .... ~• ' • ····~- • •·• · hulunacaklar·l·r I '70Jl '1- .,"<il) 

iLAN 

l - ' vndaJ .. kı •. 1• ve müesseseleı ı.ıt ilı,iyacı için 560 
bin kilo ama kırdtrm?.sı 1.8.936 tarihine müsadif cumartesi günü sa
a~ on birde •"ık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Arpa kırmaı.ının tutarı 2240 lira olup teminatı muvakkatesi 
168 lirarlır. Şartnamesi komisvonumuzda her gün görülür. Müoaka· 
saya iı.tirak edeceklerin mezkür gün ve saatte teminatı muvakkate 
ve 2490 savılı k:anunun 2. 3. inci marlrlelerinde istenilen kanunf ve
sikaları ile eksiltmenin vaprl:aca!Yı Ankara levazım 5mirli~i satın 
almıt komisyonuna gelmeleri. ( l 773) .,. ""'"' 

ı;oo Kilo P:ıtlıcan 

"'10fl Kilo Kab"k 
100"1 J{jl:') nomates 
3000 K;ıo Patates 

İT A.N 

650'1 Kilo Ta:7e fasulva 
Garn•.,.on eratrnrn ihti,,acı kin vı•'·<lrda mi':r1 -:ırları yazılı beıı. ka

lem ııehze J 7 tı>,....mıız 1 Q36 cum:ı. l"'Hnii sııat on rl0rtte nazarlıkla sa
tm alrnac<1kt•r Seh?enin tutarı 147.S lira olup ilk teminatı 110 lira 
fi~ kıınt!:tnr. t~• .. Tr1Her;'1 me,.k•ir rriin Vt' s~ .. He Ank:ara levl''7fm a-
mirliği satın alma komisyonı•n" l"elrn .. 1 ~-= '• -- .. , .,_ "'"~ 

İLAN 

İdare'eri lstı:ınbul levı,.ı:ım amirli~ine b , r ıies !ieler ir'n 93 
ton sadeyaoı 4 a~uı.tos 936 sah günü saat on beı; buı;ukta Tophane
rle satrn almıt komi!wnnunda k:t'lalr zarfla t"kııiltrneı;i yanılacaktır . 
Tahmin bc~eli 72545 lirachr. İ11< teminatı 44377 liradır. SartMmesi 
3fi3 kııruca ko,.,,isvond,.., "''·~· .. f <ıteHi1erin k:aııı•ni vesik~J:orı ile te· 
minat ve te1:1if t""ektı1.-· ···-.'e saatnıdıon hir saat e•ıel komisyo-
na vermeleri. (1774) 2-3064 

BİLİT 
1 - Polatlı garnizo ıta. 

atı ihtiyacı için 90 bin kilo ek. 
meklik un kapalı zarf usuli ile 
1 ağustos 936 günlemecinde iha
lesi yapılacaktır. 

2 - Talihlerin 810 lira te. 
minatı muvıııklrıııteJ,.d ilP- hirli1f-

te 1 ağustos 936 cumartesi gü
nü saat onda Polatlı garnizon 
komutanlığı artınna eksiltme 
komisyonuna müracaatları 

3 - Şartnamesini görmı=k is. 
teyenlerin her gün öğleden son
ra komisyona müracaatları 

(170•' ~ •n•.., 

Ankara Asliye Birinci Hu
kuk Mahkemesi Reisliğinden: 

Ankaranın Mukaddem ma
hallesinde Dedebaşı sokağında 
(25) sayılı evde mukim iken ye
di yıldanberi gaib olan Lütfu}. 
lah oğlu Hüseyin kızı Fatma ya: 
İstanbulda Makrı köyünde hat 

boyunda belediye tabibi Sadi Şe
rif evinde Nazife vekili Ankara 
avukatlarından Mustafa Kemal 
Olgun tarafından mahkememi. 
ze açılan gaiblik davasının ya
pılmakta olan duruşması sıra
sında: Davacı Nazif enin küçük 
kız kardeşi Lutfullah oğulla.. 
rmdan Hüseyin kızı (1286) do
ğumlu Fatmanın ölü ve sağ ol
d.uğunu ve nerede bulunduğunu 
bılen ev görenlerin ilan günün
den itibaren altı ay zarfında 
mahkememize gelip veya yazıp 
maltlmat vermeleri birinci defa 
olarak ilan olunur. (3070) 

2-2524 

Lisan derslerinden 
ilanale kalan 

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

Kiralrk Daire 
Kooperatif arkası B. Ali 

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

Telefon: 1037 

ANKARA BİRİNCi- İCRA 
MEMURLUCUNDAN: 

Mahcuz satışı kararlactırılan 
4 adet 5.25Xl8 ebadında KODİ· 
YAR marka otomobil lastiği 22-

7-936 çarşamba saat 17 de bele· 
diye müzayede salonunda birin· 
ci açık artırma ile satılacaktır. 
Pey takdiri kıymetin % 75 ini 
bulmazsa aynı mahal ve saatte 
27-7-936 pazartesi kati satışı ya-
pılacaktır. 2-3059 

tuzu 

En h 

bazı defeder. Mide, baiırt;ak, k•• 
raciğerden mütevellit rahatııı· 
'rkları önler. Hazmı kola} laştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
Beyoğlu - lıtanbul 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESi RElS-
L) :iİNDEN: 

Ankarada Yeni Hayat Mahallesinde 283 sayılı evde İsmail ıcarı· 
sı Zeynep yanında Makbuleye: 

Kocanız Ankara Postanesinde tevzi memuru Mehmet Hulusi ve· 
kili Ankara avukatlarından Halit tarafından aley!1inize ı9-6-9~ 
gününde mahkemeye ihtar davası açılmış ve arzuhal suretinin yerı· 
nizin meçhul bulunması hasebile sise tebliğ edilememiftir. puru~
ma günü olarak tayin edilen (28 eylfıl 936) pazartesi saat 14 de nıa · 
kemede bulunmanız veya bir vekil göndermeniz lazımdır. Aksi tak· 
dirde hukuk U. M. K. (401) ve (402) inci maddeıi mucibince hakl:ı· 
nızda gıyap kararı verilecel?i tehli!! ver\r• ,. .. ~.-·'· n-ft~ .. ''"'"' ,..· · ı· 
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l\lüft'ttİs Nam7~dr0"i ve , 
Namzeclliği l\f üsallalca t 

•• lr • ro Ziraat 
Ban kas 

Scf 
' 

J. 

• • 

1 Bankamız.a mı.isabaka ile ve müsabakada gösterilec~k muf 
nffakıyet derecenine göre lüzumu kadar müfettiş namzedı ve Şe 

namzedi ahnacaktrr. . . . .
1 

•
1 

( tilkiye) \'C· 

2 - Bu müsabakaya girebılmek ıçın sıyasal bı gı er tt1k k Fal·ül· 
ya Yüksek Ticaret ve 1ktısad okulasınıd~~t~=r~:~;~t be~z~rlerinden 
lesinden veya bunların yabancı mem e 

:1iplomah olmak gerektir. • t ta Ankara ve 1stanbul Ziraat 
3 - Müsabaka 3: 4 v: 511~~~~ ~: kazanan!nr yol paraları verile

J3ankalarında yazı ıle Y P 
1 
.. b' . tı"bana tabi tutulacaktır. 

k A k tirilip söz u ır ım 1. 
re n .arava çe dl . (l 40) ve Şef namzecllerine (130) ı· 4 _ Müfettış namze erıne 

ra aylık verilir. • . . l'k bir stajdan sonra müfettişlik 
Müfettiş n?.mzedterı ıkı selne ı 175 lira aylıkla miifettisliğe ge-

fınt•h • ecek ve kazanır arsa • • 1 t rı-ı anına gır Müd"' l"k servıılerınde ça ış ı 
;itileceklerdir. Ankarada. ~m~ı:" 1~~ ~tajdan sonra ehliyet im-
lacak olan şef namzedlerı ıse ır se~.e edeceklerdir 
tihanma girecek ve kazanır.llarsa .te:;rtları göstere~ matbualar An· 

5 t fh;ın programı ı e saır , . b'l" 
- m 1 • • at Bankalarından elde edıle ı ır. 

kara, İstanbul ve tzmır Zırab 1 1 . bir mektubla en son 27-7-936 
6 - lsteklilcr, aram lan e g~ ~r~ Ziraat Bankası Teftiş He-

pazartesi günü akşamı.~adkada~ n ~:armek suretiyle müracaat et-
}'eti Müdürlüğü) ne gon erme veya 
nıiş bulunmalulırlar. (173l) 2 2978 

Erzurum Nafıa l\lüdiirlüğündt•n : 
~ Transit yolunun Erzurum Vilayeti dahilin-

1 - Trabzon Agrı 000 d 14X031 kilometresine kadar 
deki Erzurum k~p kı~ının °'.'

1 
bu a~lun 38xooo kilometresindeki 

olan kısım ardakı şose ınşaatı ı e Y •• olunun Erzurumdan İ· 
Karabıyık koprüsii ve Erzur~m Karakose y muhtelif mahallerdeki 

tibar~n 82X~~O ~i k~1~~e~~~~; :t~~f0::;:t~esindeki ba~ich·a~ 40X 
fOSe ~nş~atı ı e ~ yd k' kumu ve 80X071 ci kilometresındekı zars 725 cı kılometresın c ı u 

. .. . · tı eksiltmeye konulmuştur. 
k ıprul~rıyl: ~s~ ;~ş~=şfi yüz elli beş bin lira dört kuruştur. 

Bu ışBlerı~ enı·de ışartname ve evrakı fenniye şunlardır: 
2 - u ışe . 
A - Eksiltme şartnamesı. 
B _ Mukavelename. • . 
C - Nafıa i~leri şeraiti umumıyesı. 
E - Hususi ve fenni şartname. • f' . 
F - Tahlili v.iraat ve keşif ~iilasa cctvellerı ve şose gra ıgı ve 

kum, taş grafik ve mesafe c~tvelı. akı fenniyi 775 kuruş bedel mu· 
ı krı b şar namelerı ve evr 
ste ı er u N f M""ıfürliiğünden alabilirler. 

lı:abilinde Erzurum a ıa u b .... saat 16 ~~ r • H'•~-
3 - Ekc;iltme 23 7 .936 perşem e gunu 
. D . · de yapılacaktır. Yetı Nafıa nıresın f li le olacaktır. 
4 - Eksiltme kap~h z~r us~ci~ dokuz bin lir 1 t 

S - Eksiltmeve gırebı1mekb k Ticaret odası vesikasını alıp 
teıninat verilmesi ve bundan aş a 

göstermesi H\zımdır. 3 ü maddede vazılı snatten 
6 - Teklif mektupları yukard~l;ye eti cNafıa müdürliiP,üne geti-

b. ı· kadar Erzurum vı b"l' ·ı cel· ır saat eve ıne . . l"ğ' e makbuz muka ı ı vene • 
t!Ierek eksiltme kom!syon~ r:~t~~~rın nihayet üçüncii ı:nııdde.de 
tır. Posta ile gönderıle~e ol:ası dış zarfın mülıür mumu ıle. eyıce 
Yazılı saate kadar gelmış Postada olan gecil·me er ı.nlJU! ~dıl~e~. 
kapatılmış olması laz~mdı~ • ti •enler ehliyetname :ılm"k .ıçın Vıla-

7 - Eksiltmeye gırme ıs 'Y 1 24 4 936 r:ünlf. tahma name-
Yet Nafıa Dairelerinde mevcut bdu unb~ner ~urct:rıi "':m•k bu heyan-

b ıımeler en ır .. d A Ye ili ik bulunın evann d ld rup eksiltme ~Unun en as"<m 
namenin sütunu m:ı~suc;l:ırınr k ?ltmu . yapıl~rn1 i..,e girmek husu-

. ··nde e sı esı 1 b" 
sekiz gün evet hanrtı g~ . d"klerini sarih o'1rak vazı mış ır 
sunda fenni e"livet vec-ıkası !ste ı d' Nafta Ve'·51etine müracaat 
. . b na'lleyı rante ıp kl h 
ıstıdava m(' kfır . ·ynn . d istedikleri vesriki alamıyaca . a.r~ ve e • 
edeceklerdir. Aksı takdır e~ ·ıtm ye kabul eclilemiveceğı ılan olu-
liyetnamesi olmıyanların e 51 e 2-3066 
nur .(3985) 

Adliye Vt·lialetinden : . .. 
. l" kanunu ve tadilatı ile uımu 

l - Ceza mahkeı_nel~.rı u~ual~nde ve en az be7. en çok on fo~a; 
ınesJıut kanununun bır nusha meriyet m v' iine vazına mute
ve türk ceza kanunu ile bu kanunun b"r nüsha h )inde ve en az do-
l · 1 frilerek ayrıca 1 , • a lik kanunun bır eş 1 

( 'k' bin) nüsha ol rak şartn ı-
kuz, en çok on iki form:ı 1 ış~~. 
resinde pa?arlrkla tabettir~~~ı:~~rbedeli on bes lira. 

2 - Beher formas~ın ikdarı 23 lira 75 kuru~tur. 
3 - Muvakakt temınat m b ··nü ög-lerlcn sonra 15 de 

P l k 30 7 936 pero:em e gu 1 k · 
4 - azarı • • M"d"" l"g-ü odasınrla toplanaca t omıs-

Adliye Vekaleti Levazım u uru 
}'on tarafından yapılacaktır. kl • bu husuca ir ıprtnameyi 

S - Pazarlığa iştirıık ~clece z~~n MUdüriyefn ve İstanbul-
An arada Adliye Vekaletı I~evad . a mukabilinde parasız al
da Adliye Leva.,.ım memnrlu'{un an ın_ız t mikdarını havi sandık 

1 l k •· ü muvakkat temına 
1 

.. 1 ına an ve pazar ı gun . 
1 

. ona müracaat etme en ı an 
makbuzu veya banka mel.tubu ıle ·-::ımısv 
olunur. (16S4) 2- 2937 

Ç~ ua \ 
. " TiJa}eti aıını 

- Enc·üın 11 - • • 

• Keşil bedeli Muvakkat T. 
Y~p lacak ış 0_21_979 20264 L. 35 K. 1519 L. 83 K. 
Bı a - K r.ı • a yolunun tı.bU 
Ki m tr e i aras nda 9954 M. kısmının 

t..mıratı esasiyesi ve dig~ er evraklarını Anka-
1 ı . b · · keşif şartname .. 

- steklıler u ışın • N f M"dürlüklerinde görebılırler. 
ra, l tanbul, İzmir, Çanakkale ~ 1.~ ~ 

15 
de kapalı rf usuliyle 

2 - Eksiltme 31.7.936 cuma gunu saa 
tlaiıni Encümende yapılacaktır. 

1 
k nuna uygun olmakla 

b 3 - İsteklilerin müracaatları 2490 say~ r. N afıa Vekfiletinden 
eraber şosa inşaatı yapmış olduklarına . aır larma kovmala
ıerilmiş ehliyeti fenniy vesikasını teklıf melı:tup 
rz lGzıındır ( 363 7) ?-2794 

tJ L U S 

l{apalı zarf usuliyle eksi ;ı~ I 

c··m .. ~- .... Nı ıa 
iidürlüğiinden : 

ı - Ehsiltmeye konulan iş: Gümüşane yu~yetini~ 
Trabzon - 1rnn Transit yolunda yapıl~cak tesvı~cı turabı
ye, imalfitı stnaiye, silindiraj, sığnak bınalan ve ışaret lev-

haları. b' 1 ·· k k 
Bu işlerin keşif bedeli: Üçyüz seksen ın a tı yuz ır 

dört lira dokuz kunıştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve P"r~ 1• c•ıııl::trdrr. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti ur 
D - Tesviyei turabiye şoı:;e 

saatrna drir fe,.,ni s:ırtn~me 
• E - f ususl c~r .. n::ırne 

G - Tahlili fi:ıt cetveli . . .. .. 
1stiyenler h mları 9~0 knrus t ~bıhnde Gumuşane 

N f 11K"'dürtiiıYünden ;ı nhilirler. Ve İstanbul - Trabzon -a ıa ınu t- • d ·· ı d 
Erzunım ve Ankara -ıfıa Müdürlüklerın e muta ea e e-

bilirler. l5 d a·· ·· 
3 - İhale: 20-7 Q'""i pJzartesi günü saat e umuşa-

ne vilayeti odasında komisyonu mahsusu tarafından ya-
pılacaktrr. . 

4 _Eksiltme kapalı zarf usulıyle yapıl~c.aktır. . 
5 _ Eksiltmeye girehi1mek için isteklının 19000 lıra 

muvakkat teminat vermesi ve Ticaret Od?s:na kayıtlı ol
dnö-una dair vesit·ayı haiz olup göstermesı __ ıa~.ımd~r. Bun
da~ başka Nafıa Bnkanlığmm 24-4-936 .gunlu talımatna-

. .. bak"nhktan bir vesikayı haız olması şarttır. 
mesıne gore ' . .. .. dd d L 

6 - Teklif mrkt• rı1an yukarda iıçuncu ma . e .. e ~azırı 
saatten bir saat evvel'rıe kadar Gümüşhane. _Yılayetı ~k
siltme komisyonu rci<;'Hö-ine makbuz mukahı~ınde v_~r'.!e
cektir. Posta ile gönr1 erilecek mektupların nıhayet ~~u~
cü maddede yazılı saate kadar olma .. sı ve clış zarfın mulıur 
mumu ile ivice kt.ıp::ıtr1'11ı~ olm~sı lazımdır. Postada ola
cak gecikm.eler k~ ı l cdi1mez. ( 1604-3698) 

T. T, 
üdürlüğündeıı : ~ fi , 

Ankara Ot • fon s<!ntrab binasının dış badan:ısı .ve pen-
1 . • b ""'"'" isi p:ı:7arlı;;a konulmuştur. Keşıf bede· 

cere çerçe~ e erının ° ' · " · 93 kuru tur 
1° 572 lira 44 kuruc;. m•ıv"' ' "lt teminat 42 lıra ş · 1 

• 1 . · 7 ,. 016 azartesi giinü saat 15 de: Bu pazar-
stekhlerın 2 tem. . p < "d' .. r· -··ndcn nlacaklıırı eh-

lığa iştirak edecel•ler ne d ır N:ıfıa Mu ur ugu .. tları 
liyetname ve teminat ı :ll buzu ile komisyonumuza muracaa · 

(1725) 2--2983 

l{onya ~l '.)]ive eisliqin 
Muhammen bedeli Cinsi Mevkii Evsafı 

Lira 
17000 Otel Tevfil:iye Üst katta Ahşap 10 oda, bir 

Adliye V file tin '°"ll: 

. .. \7 

Maaşları on iki liradan 25 liraya lmd.ır ohm ka a icra .. 'llur
luklarile vilayet icra memur muavinliklerine orta tahsili : ırmış 
ve mahkeme ve adliye dairelerinde en a~ğı üç sene muvr • ' iyet
le hizmet etmiş v yaşı otuz beşi geçmemiş olan baş katip ve l~f:..tip
lerdentalip olanların: icra ve iflfis kanunu, icra kanunu t:ı•bika ı 
ile kanunu medeni ve borçlar kanunu ve hukuk usulü mahI.emelcri 
kanunundan vekSlettıe 15-temmuz-936 çarşamba günü imtihanları 
icra edileceğinden yukarıda yazılı şartl:ıırı haiz olduklarına c:hıir 
vesikalarile birlikte zat işleri u. müclüırlüğüne müracaat etmeleri 
7-8 ve 9-temmuz-936 tarih.terinde ilfin edilmişti. O tarihte Adliye 
Vekaletinin Yenişehirde Temyiz binasına taşınması hasebile im
tihanın icrasına imkan bulunmamış olduğundan 20-7-936 tarihine 
tesadüf pazartesi günü saat on dörtte Ankara mahkemelerinin 
bulunduğu eski Adliye Bakanlığında mezkur imtihan yapılacaktır. 
Alii.kadarlarca mallırn olmak üzere keyfiyet tekrar ilin olunur. 

(1772) 2-3062 -------
llos tenek:e demir varil 

' ve damacana 
20 temmuz pazartesi günü saat on dörtt-e satılacaktır. latekli11.:. 

rin Sarı kışla arkasında yüniş mensucat fabrikasına müracaatları. 
2-3060 

Coc11l{ F.~irgenıc 1( urumu 
Genel l\'lerkezi.n en: 

Muhasebe ve anbar işlerinde çalıştırılmak üzeıre imtihan ite bir 
memur alınacaktır. Bu memura imtihandaki muvaffakiyet derıece. 
sine ~re 60-80 lira iicret verilecektır. imtihana girebilmek için it
se mezunu olmak ve askerliğini yapmış bulunmak lbmıdır. imti
han 27-7-936 pazartesi günU saat 10 da genel merkezde yapılacak
tır. Talip olanların imtihan gUntinden evvel vesika ve mektep fB-
hadetnamelerini bir istita ile kuruma vermeleri. 2-3068 

f"°rul, Esirgeme Kurumu 
Geııel Merkezi.nü n: 

Açık indirme ile (25000) kilo kuru ot alınacaktır. İhale 24.7.936 
cuma günü saat 15 te genel merkezde icra edilecektW. lat ilerin 
şartları anlamak üzere muhasebeye müracaatları. 2-3069 
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;;;; SüME BANi< 1 
= 

Uınumi ~füdür üğündeıı: 1 
- Lise ve ticaret mektebi 1 
- a 

· r n menı1 r § 
== 

--
= kıraathane ve bir ardiye. _ 

alt kısmında 8 kSrgir dUkkfin, alınacaktır İ 
bir eczane ve bir kahvehane. 

Yukarda "m v ı c muhammen bedeli ve evsafı ya-
zılı Belediyeye aid otel 21-7-936 salı giinü sa:ıt 15 de kanalı zar_f 
usuliyle Belediye Encümeninde ihale edilmek üzere 6-7-936 tarı
hinden itibaren J S r,ün müddetle. ar.tırmaya çıkarılmıştı~. 

K a muvafık surette tan~ımı meşrut olan teklıfnamelerle anlın . . . 
1 

k 
muhammen bedelin ~ 7.S ğu nısbetınde ıtası meı;rut o.an m.uva • 
kat teminatın 21-7-<l"6 salı giinü saat 15 şe kadar Beledıye Rıyase
tine tevdi edilmiş olması l"lzımdır. 

Geç gelen veya vaktinde verilipte kanuna uygun olmıyan mek-
tuplar kabul edilmiyecektir. (3919) 2-3QAc; 

-1,ürl~ Hava Kurumu 
Genel l\ierk~ezindeıı : 

1) Ankarada bir paraşüt kulesi yaptınlacaktır. 
2) Kulenin tahmini keşif bedeli (44.947) lira (50) ku

ruştur. 

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

4) Eksiltme 31 temmuz 1936 günü saat 15 de kapalı 
zarf usulile Ankarada Kurum Genel Merkezinde ·-n1la
caktır. 

5) Münakasaya girebile:ekler: 
İsteklilerin diplomalı mımar veya mühendis o • rı 

ve inşaat müteahhicli olduklarına dair mukayyet bulun -
duklan t" caret od:ı.smrl.,n vesika ibraz eylemeleri ve ikti
darı malilerini gö~terir bir h~nka referansı vermeleri ve 
şimdiye kadar bu ~ekilde ?1ühi~ bir betonarm~ inşaatı 
yapmış olduldarmı vesaıkle ısbat eyleınelerı ve bu 
vesaiki münakasa tarihinden itibaren asgari yedi gün evel 
T. H. Kurumuna ibr"Z ederek münakasaya girebilecekleri
ne dair vet:"lrn nhnalnn ~arttır. 

6) Tali Jler (3371) lira ( 6) kuruşluk muvakkat teminat 
mektubu ve ehliyet vec;İ~::1lariyle birlikte teklif mektupla
rını 31 te:'Tlmuz 19:16 c;aat 14 e kadar Genel Merkez Başkan-
lığına tec:lim etmelidirler. 1-2952 

As 
J 

• er 
Jm 

Fabril{alar 
Müdürlüfriin 

'-' 

tiri Dol<tor Alınacak 

• • 

Biri Ankara civarında diğeri Erzurum'da çalıs.mak ü ere hari
ciyede ihtisası olan iki doktora ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin ve
sikalarile beraber şeraiti öğrenmek üzere Sıhhat Şubesine müraca-
atları. (1690) ___ 2~.;;.2;..99_6 ___________ _ 

Samsun Şarllaylığıııdan : 
Belediyemiz heyeti fenniyesine bir fen memuru alınacaktır. 

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

= Bankanın Teşkilatına ve Fabrikalarına Liselerden, Ticaret a = m .. kteblerinden bu sene mezun olacak talebeler arasından me- 51 
ı.ıı•r alınacaktır. 5a 

- Secilccek namzetler Bankanın, Teşkilatının ve Fabrikalı- ::::; = rmm idare, muhasebe, ticaret kısımlarında bir sene müddetle El 
çalıştırılarak yetiştirildikten sonra ehliyet ve liyakatleri an- a 

- laşılmak üzere bir imtihana tabi tutulacak ve bu imtihanda = 
- muvaffak olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemı:nPI ettirilmek Ü· E§ 
- zere Banka hesabına ecnelıi memleketlere staja göndrilecek- § 
- !erdir. = 

Umumi Sarılar: a -
1. - Türk olmak;' ~ 
2. - Tamüssıhha olmak; §1 
3. - 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak; a 
4. - Liselerin riyaziye kısmından ve lise ayarı ticaret § 

mekteplerinden pek iyi, iyi ve orta dere~e ile rr.e un • ıt 
b111ıtnmak, = I ususi Sarılar: = ' = 1 - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki tica-
ret mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olanlar bili im

- tihan kalıul olunur ve kendilerine 70-80 lira arasında bir mut 
verilir. 

2 - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki tica
- ret mel:teplerinden iyi ve orta derecede mezun olanların riya

zive ve lisan gruplarından kuvvetli olanları racçilerek bir im· 
-- tihana t~bi tutulur, ve kendilerine muvaffakıyet derecelerine 

göre 50-50-70 lira arasında bir maaş verilir. _ = 3 - Bunlardan Ankarada istihdam edilc;nler maaşlarınrhn :! 
=maada ayrıca 20 lira pahalılık zammı alırlar. Talihlerin n''•a- 5a 

yet 20 temmuz 936 tarihine kadar aşağıdaki vesaiki ( M. N ) §! = rcmzile Ankarada Siimer Bank Umum MUdilrlüğüne ve fs- i! 
- tanbulda Sümer Bank İstanbul Şubesi MüdUrlüğüne gönder- § 
_ meleri lazımdır. = 

1 - Nufus tezkeresi 5! 
- 2 - Mektep şehadetnamesi ve yahut me\tep tarafından E3 

verilmiş muvakkat tasdikname, a 
_ 3 - Resmi bir hastahaneden alınmış sıhat raporu, 5! = 4 - 3 adet vesika fotoğrafı, § 
S İmtihana tabi olacakların imtihanı 31 Temmuz 936 s:1at == 

~ !l;,,,~~,,;;,;;~:ı;,;,~;,,~~~;~;~;,;~~;,,;;~~r,11,ı~;;;;,;rı;;;ınr~ nıııl 
İnhisarlar Umum l\lüdürlüğün(l ·n : 

1 - İdaremizin Polathanede yaptıracağı J21, 187 Ura 81 kuruş 
ke§İf bedelli tütün anbarı kapalı zarf usuliyle ebiltmeye konmuftuı 

2 - Münakasa evrakı 6 lira 6 kuruş mukabilinde inhisarlar in
şaat şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 23 Temmuz perşembe günü saat 11 de 1stan ulda 
Kabataş'da İnhisarlar Levazım Şubesindeki alım satım komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 7309 lira 39 kuru,tut. 
5 - İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel 1 1 • 1 r 

İnşaat şubesine gelerk Nafıa Vekaletinden aldtkları fennt ehlivet 
vesikalarım ibraz ile münakasaya girebileceklerine dair birer Ye ı
ka almaları şarttır. 

6 - Teklif kapalı zarflar ihale günü en ge~ pat tanı 10 
ismi geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
malıdır. (3757) · 2-2862 



SAYF ~ 

l\1avi ve Ozalid k.ağıtları üzerine 

O ~vlet Deıniryollan işletme 
Uınum Müdürlüğünd•·rı : 

Memur alınacak 
taaremi,.in Ankaradaki Hasılat dairesinde açık bulunan memur· 

luklara; 30-7-936 günü Ankara, İstanbul ve İzmirde yapıla~ak. mil
.mbaka imtihanı ile aşağıdaki şartlarla me~ur alma:~"k ve. ımtıhanı 
kazanıp hi?.mete almacaklara 67 Jira ayı rk ,.ft .. ft• •M• - ··'ctır. 

1 - Tilrk olmak 
2 - Ya,t otu,.u geçkin olmamak 
3 _ Askerliğini yapmış olmak veya askedıl••.: aı.ıkası bulun· 

mamak. 
1 

•tk 
4 - İdare hekimlerimiz tarafından yapılacak muayel""" ' !;~u ı 

durumu hi .. rnete eh•erisli çıkmak 
5 - Polisten taı::dikli iyi ahl;ık belrresi göstermek 
6 - Lio:;e veya Ticaret mektehi memnu olm~k 
Kc.,.,..ıı .. nlar arasrnc\a Fransızc;ı bilenler tercıh olunur. B:.ı şart

ları h:'liz iı::teklilerin Diploma ve !lair vesikalarile birlikte verec~k· 
leri bir dilekce ile Ankarada U. Mildürlüği.imfüe, f st<1nb11lda brın
ci, hmhcfo 8 inci fc:Jetme Müdiirliiklerine 29-7-936 p,üniine kadar 
miir .. t .. ;ı•l;m gereP,i bildirilir. ( 1651) 2-2941 

• 
ıve Vekaletinden : . 

Vek"'let otomobili için asj.';ari 250 azami 300 teneke benzin ek: 
siltmc u.;ı lile alınacaktır. Eksiltmere iştirak edecekler sartnameyı 
Jevavm 1\ıtütiürlüğüne mUrcıcaatla meccani alabilirler. Bedeli mu· 
hamt!' n 330 liradır. Bedeli mııh,,mmenin vüzde 7,S hesabiJe 103 
lira 5'l Jmnıs malsandrğına vatınl~raktır. Eksiltmefe işt~rak ede· 
cekle ·n ?. '90 nıımaralı kanunun 2-3 üncü maddelerındekı şartları 
haiz 0 11 , 1 tır. 

İste' l"l,...in 2 -7-936 tarihine miisadif cuma r,iinü saat 14 de le
vazım m .. dürlii;ünde müteşekltil komisyonda hazır bulunmaları 
ilan ol•ınur. ( 1768) 2-3055 

ra irinei ı ıtalia 

Tap11 Si(·il l\'.iuhafızlığından : 
Önftt"becide 127 vergi No: lu 1292 senesinde Cebel Ağası Sadul· 

Jah pc ,ftri h .. fız Süleyman ve yeni tahrirde ~ebet ağası zade İsma: 
il, Pnver, Süleym2n, Mehmet, Halil ve Vehbı adına evvelce bag 
şimdi nr mın tapu kaydı bulunamadı ·ından mezkur. ver~~e _tara.fı?
dan n .. ,..,..ı-.rına tescili istenilmiştir. Sözü gecen yerın mulkıyetının 
tcıl l i' i idn 7-8-936 cuma giinü saat 11 de yerine memur gön?erile: 
ce in'1"n icı.hu taşıtsız malcle benim lı.,kkım var diyenler ellerındekı 
be!-relerile birlikte Ank:ı.ra Birinci Mıntaka Tapu Sicil Muhafızlı
ğın~ \'C vılı · •t mahallinde bulunacak m~mura baş vurmaları bildiri-
lir. (1757) 2-3053 

.lnş"ıt dairesine yüz ve yüz yirmi lira ücretle iki rcss<-m alma
·a':tır. Uüs"!baka imtihanı 23.7.936 perşembe günü saat 14 de inşaat 
oaşkanh~mda yapılacaktır. Talip olanların aşağıda ~azıl~. vesika
larla 22-7-936 çarşamba günü saat 17 ye kdar bakanlıJa muracaatla
n ilan olunur. 

ı - Dilekçe 
2 - Nufus tezkeresi 
3 - Mektep şehadetnamesi 
4 - Askerlik vesikası 
5 - Polisten hüsnühal raporu (1759) 2-3056 

. 
~ - ·~~t VPlraleti iç Ticaret 

Jmum l\'lüdürlüğündeıı : 
:;o ikinci tesdn.1930 tarihli kanun hiıkümleri dairesinde iş yap-

mağa izinli lıuİunan ecnebi şirketlerden (Nestleand Anglo Süis 
Kond,nsed Milh Kompani - Nestle and Anglo Suiss Condensed 
Milk Company) şirketinin Türl-iye umumi vekili haiz olduğu sa
lahiyete binaen bu kerre müracaatla Ankara<la sirket namına ya
pacağı işlerden doğııcak davalarda, bütün mahkemelerde dava e
:lcn ve edilen üçüncü şahıs sıfatlarile hazir bulunmak üzere şirket 
vekili olarak 8.6-936 tarihli vekfüetname ile Tevfik Mustafa Ni
faniyi tayin ettiğini bildirmiş ve lazım gelen kağıdlarr vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hiikümlcre muvafık görülmüş olmakla ilan 
olunur. 

H.K. 

29,Haziran, 1936 
Resmi mühür 

İktisat Vekaleti İç Ticaret 
Umum müdürlüğü 

İmza: Okunamadı 
Kaşe: Baş Vekalet Neşriyat 

Müdürlüğü 
Geldiği tarih: 2.7.936 

Defter sırası: 816 
2-3072 

---~=""---------------------------------~--~~-
Yr•{~elc Ziraat Enstitüsü 

Rel{törliiğünden : 
J - Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir senelik benzin ihtiyacı o

lan 150-200 teneke açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan idare 

ve ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 - İhale gilnü olan 25-7-936 tarihine rastlıyan cumartesi günü 

saat ( ll) de icra edilecektir. 
4 - Muhammen bedel beher teneke için ( 460) kuruştur. 
5 - Muvakkat teminat (69) liradır • . 
' - Parasız şartnamesini almak istiyenler Enstitü daire Müdür-

ltiğüne müracaatları, (1658) 2-2911 

Dünyanın en saglam en zarif 

CHRYSRER ve PLYMOUTll 
Otomobillerini 

Sanayi caddesi - Yabanabatlı Ali Rıza apartmam a1tuıJ.ıki 
mesherinde görünüz 

T ,.... ""' r:o 'H-1: 39q3 NURf OGT A l{C'l ANKARA ACANTALIÖI 
2-3067 

.ll L U ~ 

1 D. O. YOLLARJ VE UMANLARI UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLAR!: 

İLAN 
Muhammen bedelleri ile isimleri aşağıda yazılı malreme 

14 • 8 • 936 cuma günü hizalarında gösterilen saatlarda kapalı zarf 
usulü ile Anlıcarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu i,ıere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvak -
kat teminatlar ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve resmi guctc
nin 7 • S _ 936 tarih v~ 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış veıika ve tekliflerini aynı gün hır. 
davat malzemesi lçin saat (14 - e): çinko levhalar için saat (14 -
ıs e); galvanize kablo teller için aaat (14,30 a); adi ve gal.v~i7.e 
demir teller ve saire için saat (14.45 e); ve kurşun levhalar ıçın de 
aaat (15 _ e) kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şo..rtna. 
meler parasız olarak Ankarada Malzeme daire"inde Haydarpa~ada 
Tesellüm ve ~evı.- c: ... lli[rinde dağıtılmaktadır. (l 759) 
İSMİ Muhammen Muvakkat Eksiltme 

bedeli teminat saati 
Muhtelif hııuC.vc.< ... .,., .. .:. 
mcsi 3260,50 tir~ 244 .. 'i4 lira 15 
Cem'an 33700 kilo muhte
lif eb'atta adi ve kalo pili 
için çinko levha. 
Cem'an 5800 kilo muhte
lif eb'atta galvanize kab
lo tel. 

9368 

2595 

1 r::, \S 

ı::ı ,,ol .. 15,30 
Cem'an 6250 kilo muhte
lif eb'atta demir tel tav
lanmış soba teli, galvani
ze c.1emir ve bağ teli 600 
rulo dikenli tel, 500 met
re kalbur teli. 3643,75 ,. 273,28 " 15,45 
Cem'an 4700 kilo muhte
lif eb'atta kıırcnn ı, .. hıı. 1316 98.70 .. 

2-3027 
16 

İLAN 

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

Bu işe girmek istiyenlerin (309,60) liralık muvakkat temi~at i~t· 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gun . ..,e 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisy?n 
Reisli<'7ine vermeleri lazımdır. 
Şart~ameler parasız olarak An karada Malzeme dairesinden. lfa} • 

ıfarp;ısada tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(1683) ?-?04~ 

İLAN 

30. tl"mmuz. 936 da müsaba
ka ile 18 - 28 yaş arasındaki orta 
mekteb ve lise mezunlarından 60 
istasyo" memur namzedi alına
caktır. İmtihanna miiswi derece
de kazananlardan lise mezunla
rı ve ecrıebi li11atJ. bilenler tercih 
olunur. Askerli!'tini yananlar ter
hi~ te!kereııi ve askerlik va11rnda
kiler de şubenin resmi bir vesi· 
kasınt göstereceklerdir. Talihler 
istiıia ile Ankarada umumi mil· 
dürlüğe ve İstanbul, Bil.hkesir, 
İzmir, Afyon, Adana, Malatya, 

Kayseride i~letme müdürlükleri
ne ve Mudanyada işletme a'llirli
ğine müracaatle mekteb diplo
ması nüfus cih:danr, askerlik ve
sikasının istasyon şeflerince res
mi mühürle tasdikli birer ıureti
ni ve polis veya belediyeden bir 
hüsnühal ilmuhaberini istidaları
na bağlıyacaklardır. İmtihanlar 
Ankara işletme merkezlerinde ya
pılarak kazananlara 57 lira ücret 
verilecektir. Talihlerin imtihan 
yerlerine gidip gelmeleri parasız 
temin olunacaktır. ( 1664) 

2-3061 

1 MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARJ 

BİLİT 
1 - Akköprüde iki depoda paratoner tesisatı pazarlıkla yaptı

rılacaktır. Keşif bedeli 221 lira 52 kuruştur. 
2 - Pazarlığı 18 Temmuz 936 cumartesi günü saat 11 de M. M. 

V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Şartname ve keşfini görmek için her gün ve pazarlığa gire

cekler 16 lira 62 kuruşluk teminatlarile birlikte pazarlık gün ve sa-
atında M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (1762) 3-3038 

BİLİT 
6 Kalem baytari :nalzeme satın alınacaktır. Bedeli ( 600) altI 

yüz liradır. İlk teminatı ( 45) liradır. İhalesi 31-7-936 cuma günü 
saat 10 dadır. İstekliler evsaf ve şartnamesini almak ve görmek is
tiyen bedelsiz olarak M. M. V. Sa. Al. komisyonuna müracaat mü
nakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen veııaikla ve 
teminat mektubile birlikte belli gün ve saatta satın alma komisyo-
nuna f"' · ·~ .. ; f1.,1n) 2-2971 

BİL İT 
1 - Hepsine biçilen ederi 2.000 lira olan 125 takım komple bü

yük edavat çantası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 3 Ağustos 936 pazartesi günü saat 11 de M. M. 

V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Şartname ve örneğini görmek istiyenler her gün eksiltme

ye girecekler 150 liralık kanuni ilk teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle birlikte eksiltme gün ve sa-
atında M. M. V. satın alma ko. da bulunmaları. (1770) 2-3057 

l(illtür Bakan4ğından : 
915 numaralı kanun hükümlerine göre orta okul ve liselere alı

nacak parasız yatı talebesinin müsabaka sınavları 1 eylfıl 1936 salı 
günü başlıyacaktır. 

Müsabaka sınavları hakkında fazla malılmat almak istiyenlerin 
Kültür, lise, öğretmen okulu veya orta okul Direktörlüklerine mü-
racaat etmeleri. (1758) 2-3054 

Kiralık hane • 

Aı·sa, Ev, Ap~rtım_a°. ~~ 
Almak için Ankaranın her aemtını dolaşmaga luzurn os11' 

icra dairesi önünde Nizami Atacan'nın GENEL İŞ BUR~ 
rafından tanzim edilen. SA T~I~I~ EMLAK, ARAZİ a~ 
görmek bu ihtiyacı temıne kafıdır. Telefon: 1475 ~ 

ı~ ~le" •·a Balıçeli Evler 

Yapı Kooperatif~~~~ 
\ 

N izamnamemizin ( 45) inci maddesine hır fıkra ılaveıı fil. 
6 temmuz 936 tarihinde yapılan_ fev.kalade ~umi heyet top~~ 
da kanuni ekseriyet bulunmadıgı cıhetle Tıcaret kanunl~rt .,,ı 
maddesi mucibince ikinci toplantının 31 temmuz cuma gunU 

111 buçukta Halkevi salonunda yapılmaaı kararlaştırılmrştrr. Say 
takların hazır bulunmaları rica olunur. 

İdare Meclisi 
., . , ... ~ R-...-.,_, .... -..... ~ • Nizamnameye tt·11 D" 

ra ilavesidir. 
45 inci maddenin muaddel ş~ 

İdare meclisi ~irketi dahilde ve hariçte temsil ve şirketın f 
mum işlerini tedvir eder. Ezcümle şirket emvalinin ~emliki \I~ 
hini ve dava ikamesi ve sulh ve davadan feragat ve ıbra ve h 

1 · · · f b .. 1 .. h k k. t ruflar şırketı gayesıne vardırmaya matu er tur u u u ı asar 
salahiyetini haizdir. . . . iJI/ 

Ödünç alınması, ortakların çıkarılması, uzlaşmak, ılışık keS.~ 
si, gayri menkul alım ve satımı bakımlarından bir karar alınab• tJ 
si için, İdare Meclisi üyelerinin üçte ikisinin bulunması şarttır· ti 
cak birinci toplantıda bu aranılan sayı elde edilemiyecek olursa vl 
sele gelecek toplantıda görüşülür. Ve aynı sayı aranılır. Bu toP I" 
tıda da aranılan çokluk elde edilemezse hadise 7 giin sonr~ toP ıef 
mak borcunda olan İdarc- Meclisinde gene görüşülür ve verıleıt ()30 
terin çoğu karar altına ahnır. 1-2529 2-3 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

An {:.-ra l\'f ~ {ez Hıfzıssıh1-ıa 

l\lif Ü essesesiıı d t•ı• 
. k b" . . ptıcfl ı - c.ı . .:uıtmeye konulan ış: Hıfzıssıhha mc ·te ı ıçın ya 

cak muhtelif cins mobilya imalatı. 
Tahmini keşif bedeli 6951 liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak ~unlardır: 
A - Eksiltme ;artnamesi 
B - Mukavele pıviesi. 
D - Keşif cetveli. 
E - 18 adet plan. ··d 

·· rnu 1stiyenler bu şartname ve evrakı meccanen muessese 
yetinden alabilirler. . . .. . ; 

3 - Eksiltme 21.7.936 tarılıınde sah gunli saat 11 de yapıl 
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. tfA 
5 - Ekoiltmeye girebilmek için isteklini_? 52.1 lir~ 33 ~ ~ 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşagıdakı vesıkalar 
olup gö<>termesi lazımdır. . . ıJd 

6 - Eksiltmeye en az bi: parçad~ 6000. liral.ık mo~ılya ";;'ıııf 
yapmış olduğuna ve işi vaktı~de tc;slım ettıklerın~ da.ı~ mal 
terinden aldıkları ehliyet vesıkası ıbraz edenler gırebılırler. ~ 

7 - Teklif mektupları yukarda ücüncü maddede yazılı sa~ıtı-' 
bir saat eveline kadar M iiessese müdüriyetine getirilerek eksi O' 
komisyonu reisliğine makbuz mukRbi1inde verilecek~ir. Posta~ 
gönderilecek makbuzların nihayet ~c~~ncü madcl.ede. y~zılı saa!~ı~ 
dar gelmiş olmas1 ve dış zarfın muhur mumu ıle ıyıce kapa ssD) 
0 1r ...... ~ . •::--- · -- '"' - · - • • • -- ·• -ft1 .. ~ '·abul edilmez. (1 

1-2796 

cm 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLOô0 
SA TIN ALMA KOMiSYONU lLANJ..A RI 

8100 KİLO KARPİT , 
Taha.. in edilen bedeli (2430) lira olan yukarda ... ,K lJı ı o1e j.-! 

si yazılı malzeme Askert Fabrikalar _D_mum Müdürl.üğ~ satırı:, ıf 
komisyonunca 3 - Ağustos - 1936 tarıhınde pazartesı gunil sa *'° 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak -
misyondan verilir. faliplerin muvakkat teminat olan (182? ,,et' 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeJd 
ikle mezkfır giin ve saatte komisyona müracaatları (1687) 

2-3016 

3500 KİLO ARAP SABUNU .ı 
,iıt"' 

Tahmin edilen b~deli (8? 5) lira olan yu.~a~d~. ~.ikdarı v~-' 
yazılı malzeme Askeri Fabrıkalar. l!mum M udu~-_lu~u Satına~e ~' 
misyonunca 7 _ Ağustos • 936 tarıhınJe cuma gunü saat l~ ti~ 
zarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komıs.Y0 t " 
verilir. Taliplerin ınuvakkat teminat olan (65) lira (63) kU~ ~ 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezlc 3()11 
ve saatte komisyona müracaatları. ( 1688) 2-

30 TON ÜSTÜPÜ fi 
Tahmin edilen bedeli ~ 1260~) lira olan yuk~~d~ ~-i.~da:;1.,,ı f cinsi yazılı malzeme dskerı fabrık..ılar U.m~m Mudurlu~.u .~ ... ~ ı, 

ma komisyonunca 7 - Ağustos - 1936 tarıhınde cuma gunu kodl''~ 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir.Şartname parasız olara.k 

1 
)si 

yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (945) .ııra~ 'I''' 
teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 de kadar kom:syo dde1" 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu!1un 2 ve ~: rn;.tı; 
rindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komısyona mura 

(1689) 2-3018~ 

İsmetpaşada tahta minarede 
Tinli sokağında 18 numarada 
bütün konforiyle tiç odalık dai
re. İçindekilere müracaat. 

t'-Y_E_Nl__,f SINE .. WAl.AR 1 KULÜiJ 

2-3058 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı lşle.ri Mürliirü 

Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi clv.umd;. 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

BUGÜN GÜNDÜZ 

l{emanlar Çalarkeıı 
GÜSTAV FRÖHLİCH 

GECE 
ROBERTA 

BUGÜN BU GECE 

Şimdiye kadar misli görü}01eın't 
büyük tarihi şaheser 

LÜKRES BORJiY A 

EDWIGUE FEUILLER nlO 
GABR1ELL GAG·" :_/ 

Ginı?er Rogeres - Fred Astaire 
Zengin muzik ve yeni dans 

-----~.~~-=-~~~~~~:__~~~-::-~~~-------:---::---:---:--:---::--:-~~ 
Bugün saat 11 de KULÜP ainemaqında fevkalade bir 
programla c;ocuk matinesi verileceği ilan olunur. 


