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. Tahrir komitesi Boğazlar maka· KIRAL EDVARD'A YAPILAN 

veıes·a·a kati metalal bazırladı Suçlu sekiz 

SUİKAST 

•• 

Mukavele bugün konferansumum.ih.eyetinde görüşülüp 
pazartesi günü saat 2 2 de imzalanacak. 

Bulgar delegasyonu Cenevre paktının 16 ıncı maddesile alakalı ihtiraz kay
dından, hükümetimizin i~ini güçleştirmemek için, vazgeçti. 

Montrö, 17 (Hususi sıır~ue giden ar
kadaşımızdan) - Redaksiyon komite.si 
bu akşam işini bitirdi. Mualıedenin ta
mamı yarın s:ı:ıt ıs de toplanarak olan 
konferans heyeti umumiyesinde açık 
-olarak müzskerf.' edilecek ve itiraz ol
nıadıfı takdircle pazartesi günü akşam 
yemcginden sonra saat 22 de imzalana
caktır. Romen delegasyonu reisi B. Ti· 
Jülesko, imza icin, aynı gün saat 20 de 

MONTRÜ ;\lÜZAKEREl.ERl 

F. Rıfkı ATAY 

Montrö konferansı muvaffak 
olmalı idi: bu, yalnız, Türkiye
nin güvenliği bakımından itiraz 
götürmez bir zaruret değildi. Bir 
:tak ve adalet hükmü elde etmek 
için, mutlaka darbe'lere ihtiyaç 
olmadığım iabat etmek lazımdı. 

1918 denberi enternasyonal 
konferanslar, çıkmaz işlerin ha
vale edilegelmekte olduğu bürok
rat komisyonlarının şöhretini 
adeta geride bıraktılar. 

Herkes yeşil masadan ümidini 
kesti; bilakis, bazı hadiseler, 
kimseye danışmaksızın ve haber 
:ı.renneksizin, olupbitti'lerle da-
vasını halletmek usulünün daha 
:kestirme ve ameli olduğu zannını 
verdi. Barışçı Türkiye tam b~ 
buhranlı ruh hali içinde kendı 
ıneselesini bir konferans salonu
na götürmekten çekinmemiştir. 
Çünkii biz, hakikaten enternasyo
nal elbirliği sisteminin muvaffak 
olrnasmdan gayri hiç bir usulde 
İnsanlık için hayir görmüyoruz. 
Lozan muahedesini imza eden 
devletleri bizimle konuşmaya ça
ğırmaksızın, boğazları İ§gal et
seydik, yapılmış olanı, yapılmak-
la olanı tekrar etınit olacaktık. 
Böyle bir clarbe'nin endiıelerini 
ka!'fılamaya kuvvetimiz kafi ol
duktan başka, esas iddiamızı her
kesin haklı bulacağına şüphe yok
tu. M uliyet, muahede garanti -
lerinl hükümsüz bırakan hadise
lerin sebeblerine aid olacaktı. Ya
pılımunakta olanı, fakat yapıl
mak lazımgeleni tercih ettik. 
Tecriibemiz muvaffak olursa, yal
nız kendi davamızı halletmit ol
mıyacaktık enternasyonal ada
let imkanları hakkındaki derin 
tereddüdün, tam bir inansızlık 
haline gelmesini önlemiş olacak
tık 

Türkler, nice zamanlardanberi 
'.Avrupa devletleri ile müsavi ve 
bir haysiyette olarak. ikinci defa
dır ki bir masa başında toplan
maktadırlar: Lozan ve Montrö. 

Lozan müsavatı büyük zafe
rin eseri idi. Montrö•de Türkiye 
..ade müs il ve kuvvetli değil, 
LOzan' daki vaidlerini yerine ge
lirmi olan, sözlerini tutmuş olan 

illeitler arasında medenili~in; 
\'e barJJÇılığına itimad almış 
olan, bir kelime ile, kendine inan
dırmıt olan bir devlet olarak kar-
ılaımır§tır. Lozan'da.ld itibarımız 

zaferin, Montrö• deki itibarımız 
inkılap rejiminin eseridir. Niha
yet iki i de, bizi, Atatürk'ün adı
nı gözya h bir minnetle anmaya 
a vkedivor. 

buraya gelecektir. Japonlar, imza için 
henüz hükiimetlerinc/en tılimat alma· 
mışlatdır. B .gün bu/gar delegasronu, 
Balkan misakında mütecavizin tarif 
:arzınm Bulgaristanr ümid edilmiyen 
bir zamanda tehlikelere sürükliyeceği· 
11i ileri sürerek, Boğazlar mukavelena
mesinde mütecaviz. ltfilletler cemiyeti 
paktmm 16 ıncı maddesine göre tarif 
edilmediği takdirde Boğazlar mukave
lenamesini imzalarnıyacağ1nr söylemiş. 

················································· ........ . . . . . 
~ Boğazlar komisyonu ~ . . . . 
1 reisi istifa etti ~ . . 
• Boğazlar komisyonu reiıi ~ 
: Amiral Mehmet Ali Dalay, hü- 1 

kümetimi:r.in boğazlar komis- ~ 
• yonu hakkındaki gÖrÜ§Üne uy- l 
! gun olan hareketi bir an evvel ! 
j yapmış olmak maksadiyle, dıı i 
: bakanlığa istilasını göndermiı ! 
! ve bu talebinin bakanlıkça let- i 
~ kik edilmekte olduğu öğrenil- ! 
i miştir. i . . . . . ························································· 
bilahare bu talebinin, auusu hilafına 

Türkiyeııin konferanstaki mesaisini 
güçleştireceğini düşünerek sırf Tilrki
yeyi tatmi11 için bu talebini geri almış 
ve Dr. T. R. Aras'a şimdi mukaveleyi 
imzalamaya hazır olduğunu bildirmiş
tir. Bulgarlarrn bu dostane ve dürüst 
hareketleri konferans muhitinde çok 
müsaid tesirler yapmıştır. 

Sesmi kabulden vazgeçilmiştir. Bu
nun yerine dele~asyonlar ~erefine bir 
yemek verilecektir. 

Ne~et Ilalil ATAY 

H. Ara.'f itfoylm nıii::nlıiclile 
lwnuştll 

Montrö, 17 (A.A.) - Havas bildiri
yor: Dr. Tevfik Rüştü Aras dün ital
yan mü ahidi B. Bovascopa'yı kabul 
etmiş ve kendisine boğazlar mukavele
namesi projesinin bir kopyesini ver
miştir. 

lfolgnristtm "" mulmueleYİ 
i nız«foyacal~ 

Montrö, 17 (A.A.) - Yeni boğaz
lar mukavelesini Bulgaristan da imzalı
yacaktır. llarb zamanında Türkiycnin 

ROMANYA 'UA SiYA 'AL 

BiR CiN ) ET: .. 
esk:i bir 

öl<liirdiiler 
1'edlıisciler ,., 
Dlt-'l USU 

Bu rcş 17 (A. A.) - "Demir m.ıha
f ızlar,, adındaki tethişçi kurumuna 
mensub bazı gençler, eski mebuslar
dan Mfhael Staleskoyu öldürmiişleı dir. 

Bu delikanlılar, Stalesko0 nun tedavi 
edilmekte bulunduğu hastapcyc ginniş..

0 

ler ve hastanın bulunduğu odaya kadar 
sokularak mumaileyhin l!zerine taban
calarını boşaltmılilar ,.e sonra gidib tes
lim olmuşlardır. 

Katiller, ihanet etmiş olduğundan do. 
layı kendisini idama mahklım eden bir 
karara gör.e hastayı idam etmiş olduk
larını söylemişlerdir. 

Söylenildiğine göre Stalesko'nun is.. 
mi "Her şey. vatan için" adındaki ku· 
ruma mensub talebe tarafından tertib 
edilmis olan kara listcve dahil idi. 

de fıkid bulunduğu bir anlaşma lehine 
olark 16ıncı maddenin ihdas ettiği is
tisnaiyet hakkındaki bulgar kaydı ihti
razisi ortadan kalkmaktadır. Çünkü kon
ferans vesikaları bir tefsir ihtiva etmek
tedir ki o da mezkur maddede derpiş 
edilen mütecavizin milletler cemiyetinin 
salahiyctdar organı tarafından gösteri
leceği keyfiyctıdir. 

Montıödeki İtalyan müşahidile 

görüşen B. T . .:(. Aras 

Mulwvele fJazartcsi imzalanacak 
Montrö, 17 (A.A.) - Y'eni boğaz

lar mukavelesinin imzası töreni pazar· 
tesi günü saat 22 de cereyan edecektir. 

Kmıfe.rcmsrn eıelhi gii11kü 
çalışmaları 

Montrö, 17 (A.A.) - Anadolu ajan· 
sının hususi muhabirinden: 

Konferans dünkü umumi celsesin-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

B. Litvinof 
60 yaşında 

Moskova, 17 (A. A.) - B. Litvinof'. 
un altmışıncı yıldönümü dolayısiyle, 
halk komiserleri meclisiyle parti merkez 
komitesi, Molotof \ e Stalin imzalariyle 

Altmı§ıncı yıl dönümünü kutlayan 
B. Litvinof 

B. Litvinof'a bir telirik telgrafı gönde. · 
rerek kendisinin şahsında barış davası· 
nın yorulmaz mücadelesini selamlamış. 
tardır. 

Sovyetler birliği merkezi icra komi. 
tesi, Litvinof'un bu yıldönümü dolayr
siyle, barış için olan mücadele sahasın
daki büyük muvaffakıyetlerinden do. 
layı, kendisine Lenin nişanının veril. 
mesine karar vermiştir. 

_gıın 8onra 
mtlhakeme edilecek 

Müdafaa vekilitl sııclnnun kıralı öldiirnıek 
.:. 

niyetinde olmadığını söyli)10r 
Londra, 17 (A. 

A.) - Polislerin i
ki kişiyi tevkif et· 
mi' olduklarına 
dair önce ortada 
dolaşmış olan söz· 
lere rağmen- polis
ler, yalnız Andrcv 
Mak Mahon adın
da birisini tevkif 
ederek en yalan 
polis merkezine 
götürmüşlerdir. 

Bir çok rivayet• 
lr.r suikasd ' 1d 0 

sinin gayet çabuk 
cereyan etmiş ol-
duğu merkezinde Kıra/ Edvard llayd Park'dan Buginkham s:ırayına 
olduğundan hadi- giderken suikast teşebbüsü ile karşılaşmıştr. Resmi· 
senin ne gibi hal miz Buginkham sarayı ile civarınr göstermektedir. 

ve şartlar altında vuku bu1muş olduğu- göre kıra!, mütearrızı uzaktan görmüş 
nu tesbit etmek güçtür. ve gözlerini ona dikmiştir. 

Vaka esnasında hazır bulunmuş o- Başka bir takım kimseler, kırahn 

lan bazı kimseler, mütenırrızın önüne boyuna önüne bakmış oldugunu ancak 
geçmek i§;in işe karışan kimsenin bir hadiseden sonra başını biraz çevirdigini 
kadın olduğunu ve bu kadının Mak söyliyorlar. 
Mahona şiddetle vurarak elindeki sili. 
hını yere diişünlüğüniı söylemektedir
ler. Ancak bu rivayeti, tabancanın ı. ı· 

rahn binmiş olduğu atın ayakları ucu
na kadar atılmış olduğu §eklinpeki bir 
çok rivayetlerle telif etmek güçtür. 

Başka bazı kimseleırin anlatmalarına 

Suç/unun avu/,·mınııı beymwtı 
J.ondra, 17 ( A.A.) - Mak Mahon, 

müdafaa vekiline temasta bulunmak ar· 
zusu izh?.r etmiştir. Bunun üzerine Bov
Sitrit mahkemesinde bulunmakta olan 

(Sonu 3. ürıcn snyfacla) 

İnönü kampında yelken uçuşları 

B. Anohim 3 saat 10dakika, Vecihi. de 
5 saat 4 5 dakika lıavada lca ldılar 
İnönü, 17 (A.A.) - Yelken uçuşu 

kampında büyiik bir faaliyet göez çarp· 
maktadır. Bilhssa Rusyadan gelen tale
benin kampa iltihakından sonra posta ve 
grup çalışmalarına başlanmıştır. 

Kampın bulunduğu tepeler yelken 
uçuşlarına çok elverişlidir. Bu tepelerde 
günün her saatinde suudi cereyanlar 
bulunmaktadır. 14 temmuz salı günü ya
pılan uçuşlarda Türkkuşu uzmanların· 

dan Anobim P. S. 2 tekamul planöriy. 
le Uç saat 10 dakika havada kalmıştır. 
Ertesi gün saat 14.17 de Vecihi hava
lanmış, 800 metre yükseklerde suudi 
cereyanlara rastlıyarak 5 saat 45 daki· 
ka havada kalmıştır. 

İniş saati olan 20.30 da hava karar
masaydi Vecihi uçuşuna devam edecek· 
ti. Hatırlarda olduğu üzere uçuşlara 
başlaması dolayısiyle İnöniinde yapılan 

törende Bn. Sabiha böyle bir cereyana 
rastlamış ve 20 dakika yelken U§;UŞU 
yapmıştı . 

Türk hava kurumu, bu dereceleri ve 
bundan sonra alınacak dereceleri tesbit 
ederek tasdiki için milletlerarası hava 
federasyonuna bildirecektir. 

Yukarda: P:anörle S saat 45 dakika havada kalan B. Vecihi (Sağda) - Aşağıda: 
lnonü kampında bir planöriin r.trafına toplanan, köylü çocu;.:arı 



SAYFA 2 

J>ii~iiniişlcr 

İstanbul Yerli Mallar • • 
sergısı 

Her sene biraz daha cılızlaşıp ha
Iifliyerek mana ve ehemiyetinden 
kaybetmekte bir prensip inadı göste
ren İstanbul Yerli Mallar Sergisini, 
gazetelerin verdikleri haberlere al .. 
danarak, ve Galatasaraym dar sa
lonlanndan Taksim bahçesinin ye .. 
şil ferahlığına naklettiğini de hesa
ba katarak, bu sene biraz daha ken
dini toplamış, yaşlılığını biraz Claha 
çekidi.izen albnda ~zlemiş bulaca -
ğımı umuyordum. Meğerse ne ka
dar aldamyormuşum. 

Yıldan yıla sergilikten çıkarak 
pazarlaşan ve bir muvakkat piyasa 
yeri halini alan yerli mallar sergi
sini, gelecek seneye çıkmayacağım 
vehmettiren bir bitaplıkla ölüm dö
seğine uzanmış, can çekişirken gör
düm. 

Türkün göğsünü sevinçle kabar
tacak ve halkın yerli malına karşı 
rağbet ve güvenini arttıracak kalite
de mamuller çıkaran resmi ve husu
si fabrikalarımızın pavyonlannı bey
hude yere ve gözlerime inanmıya

rak, inadla aradım. Bunlann yerine 
mesela havagazı ve elektrik aletleri 
gibi yerli malıyle alaka noktasını bir 
türlü bulup keşfedemediğim eşyalar 
teşhir eden vitrinler önünde gözle
rim hayretle açılarak durdum. 

Beş on piyangocu ve şerbetçiyi, 
kuyumcu ve tesbihçiyi közandıracak 
olan böyle devamlı bir pazarın lstan
hulun herhangi bir tarafmda kurul
masında elbette ki bir mahzur ta -
savvur edilemez. Ancak, hiç bir id
aiası olamıvacak bu mahiyette bir 
pnzara yerli mall'lr sergisi unvanı
nın bfll...şerlilmesidir ki bizi itiraza 
sev tediyor. 

lst:mbula vapurdan yeni iıımi.ş hir 

garblı seyyah düşününüz ki Türki
yenin ekonomik faaliyeti hakkında 
bir fikir edinmek için ne yapmak }ar 
zımgeldiğini rehberlerinden soru
yor. Onlar da tabiidir ki kendisine, 
ismi bütün türk mallarını içinde top· 
lu bir şekilde görmek mümkün ol
duğu düşüncesini ilham eden bu sf".r
giyi gezmesini tavsiye edeceklerdir. 
Memleketimiz hesabına ne kötü :. ·• 
propaagndal Hatta, "yaptıklarımız 

bundan mı ibaret?" diye sorup esd
lenecek olan kendi halkımızı da di.ı
şünmemek kabil mi? 

Diyeceksiniz ki sergi iyi bir ni
yetle kurulmuş, onu hazırlıyanbı 
mükemmelliğini temin hususunda 
ellerinden geleni yapmışlar, fakat 
davet edilen müesses~lerin iştirak et
memesi yüzünden netice umuldu~ 
gibi çıkmamıştır. 

Peki ama, iştirak edecekleri kR -
lite ve kantite bnk1mJT1rlan önce
den iyice tesbit edip bu iki unsur k~
fi derecede temin edilemediği zamaTl 

sergi fikrinden büshütün vazgeç • 
mek çok d"ha yerinde bir han·ket 
olmaz mıydı? 

Bir işe ba!!!larken sznqterdiğimi7 
hevecan ve alakanın hövle zaman h 
soğuya soğuya en favdalı ve htıYırlı 
işlerin sonunda bu derece d~ienete
leşmesinin hikmeti nedir acaba? 

Bu seneki yerli mallar sergi ıi, 
bize gelecek yıl için bir ibret d"n,; 
olmalıdır. 

Sergiyi hiç olmazsa ilk seneki 
derecesine çıkarmaya muvaffak o1a
mıyacaksak bu teşebbi.isten büsbü -
tün vazgeçmeliyiz. 

YAŞAR NABi 

mektebinin 49 uncu devresini Polis 
bitirerek vilayetlere tayin olunan 

polislerimiz • 
yenı 

Aşağrda isimlerini mekteb numara

larile tayin edildikleri yerleri yazdığı~ 

mız polis memurları İstanbul polis 

mektebinden bu sene çıkmışlardır. 49 

uncu devresini bitiren İstanbul polis 

mektebi bu suretle türk zabtıasına ye· 

ni ve kıymetli elemanlar yetiştirmiş ol· 

maktadır. Yeni polislere meslek hayat· 

larmda muvaffakiyetler dileriz: 

Ankara vilayetine: 51 Naci, 53 Emin, 

65 Ziya, 78 Mehmet, 62 Hasan, 79 Meh

met, 80 Niyazi, 81 Faruk, 84 Ali Rıza, 

89 Halil, 94 Ali Rıza, 106 Mustafa, 115 
1. Zeki, 117 Cevdet, 152 Tahsin, 182 

'Mustafa, 201 Rıdvan. 

Antalya vilayetine: 68 Eyyüp, 69 

Kenan. 

Bursa vilayetine: 56 Hilmi, 71 Ke· 

ınal, 163 Mustafa. 

Bingöl vilayetine: 52 Apdul'ah, 54 

'Bekir, 59 Sadettin, 61 Bayezıt. 53 Ali 

Rıza, 64 Ahmet, 67 Hüseyin, 70 Rıza, 

72 Zeynel, 73 Osman. 

Bitlis vilayetine: 76 Yusuf, 83 Hak

kı Şenol, 85 Hasan, 87 Ali, 88 Aziz, 91 

Ömer, 93 Cemalettin, 95 Rüştü, 96 Ha· 

lil, 97 Ömer, 98 Ali, 99 İbrahim. 

Çanakkale vilayetine: 57 Ahmet, 60 

İsmail, 74 Niyazi. 

Çoruh vilayetine: 82 Ömer Ziya, 90 

Tahsin, 101 Kamil, 108 Etem, 109 Meh· 

met, 110 A. Fehmi, 111 Nuri, 112 Ra· 
mazan, 113 İsmail, 114 Ekrem. 

Diyarbekir vilayetine: 118 Hakkı, 
119 Yaşar, 120 Yunus, 122 Eşref, 123 
Nurettin, 124 Hamit, 125 Mustafa. 

Gümüşane vilayetine: 126 Emin, 127 

Mustafa. 
Hakari vilayetine: 128 İbrahim, 129 

Sadık, 130 Halil, 131 Mehmet, 133 Meh· 
met Sadık. 

İstanbul vilayetine: 58 HulOsi, 86 

Ahmet, 104 Maksut, 105 Servet. 116 Hü· 
ıeyin, 134 İbrahim, 135 Nail, 136 Mus· 

tafa, 137 Mehmet, 140 İbrahim, 141 Ha

san, 142 Mahmut, 143 Hasan. 

İzmir vilayetine: 55 Bilal, 121 İs

mail, 169 Hamit. 

Erzurum vilayetine: 145 İsmail, 146 

Hilmi. 

Kırklareli vilayetine: 147 Hüseyin, 

148 Cemil. 

Konya vilayetine: 150 Yunus, 151 Se

zai. 

Kütahya vilayetine: 154 Halil, 155 ls

hak. 

Muğla vilayetine: 156 Kemal, 158 

Hamıt 

Seyhan vilayetine: 132 Sami, 164 

Şemsettin, 194 Şahin, 200 Hayri, 196 H. 

Nihat. 

Maraş vilayetine: 92 Apdulkadir, 

138 Zülfikar, 139 Talip. 

Muş vilayetine: 1~7 Yunus Nadi, 

159 Yusuf Kemal. 

Rize vilayctıne: 160 Mustafa, 162 

İbrahim. 

Samsun vilayetine~ 161 İhsan Ertug, 

165 1. Hakkı. 

'l tıncelı vilayetine: 153 Enis, 166 

Osman ı<eınLi, 167 Kamı!, 168 Salıh, 

171 Salih, 173 Hüseyin, 174 M. Ali, 175 

A. !;)ükru, 17b Mehmet, 178 A. Cevdet, 

180 M. Ali, lı>l A. Hıkmet, 183 Cema

lettin. 

Van vilayetine: 184 A. Rıza, 185 Ka
zım. 

Zonguldak vilayetine: 149 İhsan, 

170 Mehmet. 
Eiaziz vilayetine: 177 H. Basri, 186 

Mahmut, 187 Celalettin. 
Eskişehir vilayetine·: 189 Hamit. 
Bolu vilayetine: 188 Mehmet Nuri, 

190 Refet. 
Burdur vilayetine: 191 İhsan, 192 

M. Turgut. 
Aydın vilayetine: 202 Memiş. 

Balıkesire: 193 Mustafa. 

uı..U:5 

IST AN BUL TELEFONLARN 

Cocukları sokak ve kaza-.... 

!ardan korumak için 
İstanbul, 17 - Çocukları sokaklar

da oynamaktan ve kazalara uğramaktan 
kurtarmak üzere alman tedbirleri an· 
latmak üzen: İstanbul vali ve belediye 
reisi B. Mı.ıhiddin Üstündağ gazeteci
lere ıu beyanatta bulunmuştur: 

"- Çocukları sokaklardan kurtar
mak ve kazaların önüne geçmek için 
İstanbul vilayeti dahilinde· ıs ilk mek
tebde çocuk bahçeleri açmağa karar 
verdik. 20 temmuzdan itibaren faaliye
te geçeceğiz. Bu bahçelere yalnız mek
tebe devam eden çocuklar değil, so· 
kakta oynayan diğer çocuklar da devam 
edebileceklerdir. Çocukların mekteb ta· 
tilinde sokakta oynamaları menedilmiş
tir.,, 

Kardeşini öldürmek 
isterken 

İstanbul, 17 - F tihte Hoşkadem 

medresesinde oturan seyyar satıcı Hü
seyinle katdeşi Mustafa kavga etıniş-

1er, Hüseyin tabancasını çekerek kar
deşine iki el ateş etmiş, fakat çıkan kur
şunlar salıncakta uyumakta olan Hati
ce adlı altı aylık bir yavruya isabet et
miştir. Kur~unun biri çocuğun kolun· 
dan girerek dirseğinden çıkmış, sonra 
da arkasından girip dışarıya fırlamış· 
trr. Hüseyin tevkif edilmiş ve polis, 
tahkikata başlamıştır. 

Deliren bir adam kansını 
vurdu 

İstanbul, 17 - Niko isminde bir a
dam Şişhane yokuşundö birdenbire de
lirmiş, karısının üstüne saldırarak biça
reyi sekiz yerinden bıçakla delik deşik 
etmiştir. Niko müşahede altına alrnmış 
karısı hastaneye yatırılmı§ ve tahkika
ta başlanılmıştır. 

----~~~~-----• Erzurumda bir gazete 
çrkacak 

Erzurum, 17 (A.A.) - Ücüncü u
mumi müfettişliğin teşebbüsü ile yakın
da şehrimizde "Doğu ili., adında bir 

gazete çıkarılacaktır. Gazete doğu ili 
halkının tenvir ve irşadına hizmet ede
cek kıymetli yazıları ihtiva edecektir. 
Gazete bu illerimizin her tarafındaki 
bayındırlık ve kalkınma hareketleri 
hakkında günü gününe malumat vere
cektir. 

DiL KÖŞESİ 

Yeni tefrika edeceği bir romanı 
reklcim için bir gazetenin ya7.dığı lık· 
radan parçalar: 

"Roman Büyijkadada geçiyor,, 
Büyükadada roman değil ancak 

onun mevzuu veya vahası geçebilir. 
Konuşma esnasında mazur görülebi
lecek olan bu neviden yanlıılıhlar 
ya.ziyle yapıldığı .zaman göze bat
maktan geri kalmıyor. 

""(itreyen çam dalları sizi geni§ 
yapraklarının arasına alıp ... ,, 

Hayretten parmağınız ağzınızda 

kalmıyor mu? Çam ağacında geniş 

yapraklar tasavvur eden bir muhay
yelenin genişliği sizi romanı okuma
ya tefVİk edecek mahiyette olsa ge
rektir. 

Bir ta§ra gautesinin tercüme ı o
man tefrikasından: 

"Babasmın öldükten evel son iı· 
tirak ettiği ziyafette .. ,, 

"Öldükten evel,, tabiri konuşma 
arasında bile yapılması caiz görül
miyecek ağır bir hatadır. "Öldükten 
sonra,, ve "ölmeden evel,, denilir. 

''Bu masada olduğunun intikamını 
almak için ... ,, 

"Olduğunun,, tabiri yanlıştır. •ÇOl
masının,, denilmek lci-.;ım gelirdi. 

--- - - .. 
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l(ızılayın gard en partisi 
Bu akşam Orman Çiftliğinde verilecektir 

• Bu akşam Orman çiftliği Bira par-
kında Kızılaym gardenpartisi verile
cektir. Bu gardcnpartide bulunması 

kendisinden rica edilmiş olan Şehir ti· 
yatrosu sanatkarlarından Hazım İstan
buldan şehrimize gelmiştir. Bu ak am 
kendisini seven ve özliyen ankarahlara 
operetlerdeki ve filmlerdeki şarkıları
m okuyacaktır. Kızılay merkezinden 
aldığımız bir mektupta. davetine icabet 
ettiğinden dolayı bu kıymetli sanatka
ra tcsekkür edilm<"ktedir. 

Yabancı artist grupu bu sabah §eh
rimize gelecektir. 

Erzurum suya kavuşuyor 
Erzurum, 17 (A.A.) - Erzurumun 

suları çok bol ve çok meşhurdur. Fakat 
çoğunun ve bilhassa dağ sulannm yol
lan bozulmu§ olduğundan fennen an
cak iki çeşmenin suyu içmeye elveri§li· 
djr. Bunu dikkate alan Erzurum beledi
yesi altı sene önce altı bin lira vererek 
su mühendislerine bir proje yaptırmıg 

ve proje sağlık bakanlığınca da tasdik 

edilmişti. Bu projenin keşif bedeli 7 50 

bin lira idi. İki sene önce bu iş için be

lediyeye mürcaatta bulunan başka bir 

tirketin su mühendisi de evvelki pro

jenin esaslan üzerinde baıı tadilat yap

mak suretiyle ikinci bir proje vermiştir. 

Bunun keşif bedeli de 270 bin lira tutu· 

yordu. Ne belediyenin ne de imar birli

ğinin büdcesi böyle büyük bir işi başar
maya elverişli olmadığından bu proje
lerin tatbikatına geçilmemişti. Memleke
tin bu mühim ve hayati işine hüküme
timiz kudretli elini uzatmış ve tahsisatı
nı vermiş olduğundan mevcud projeler 
bu işe memur edilmiş olan naha mü
hendisi tarafından tetkik edilml'ktedir. 
Bu suretle bu büyük işe de yakında baş
lanacak ve kısa bir milddet zarfında bi
tirilecektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu
nun yardımları 

Çocuk Esirgeme kurumu Genel mer

kezi 1.7.936 tarihinden 16.7.936 tarihi· 

ne kadar ''1709'' çocu~a yardım etmiş· 

tır. Bunlardan 378 hasta çocuk ve anne 

genel merkezin polikliniklerinde bakıl

mış ve tedavi edilmiştir. Aynca diş 
muayene evinde de 327 çocuğun dişleri 

bakılmış ve tedavi edilmiştir. 

722 çocuk ve anne genel merkezin 

banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 88 çocuğa 

süt verilmiş ve 1 S günde yekun olarak 
800 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

Zayıf okul çocuklarr ve çocuklu an
neler için Genel meıkezde açılan aşha
neden her gün 190 çocuklu anneye sı-

Kmlay Ankara merkezi bütiin 
karalıları hem kendisine yardım etın 

hem de eğlenmek için Orman çif 
Bira parkına davet etmektedir. 

Bu akşam kurum b<>şkanı Dr. Ce 

Akgerman radyoda vereceği bir 
feransla haftayı kapayacak ve kııı 

yın önü.nüzdeki mevsimde çahŞ 

programını ona yardıma koşan ankll 
lılara anlatacaktır. Bu konferansı ya 
okuyucularımıza bildireceğiz. 

Sabaha kadar Çiftliğe tren ve ur 
otobüs serviı>leri devam edecektir. 

Boluda Atatürk 
günü dün kutlan 

Bolu, 17 (A.A.) - Bugün Botul 

lar günlerden beri sabırsızhkb betd 
dikleri Atatürk gününe kavuştular. 
tulular civar köylerden gelen halkla bi 
tikte Atatürk gününü coşkun tezah·· 
lerle kutlamaktadırlar. Bu kutsal gU 

de bulunmak üzere ıoayJavlarrmız gel 

mişlerdir. Dünden beri ıehir ba.,tan baş' 
sevimli bayarklarımızla donandı, takl 

kuruldu. Bugün saat 10 da başta mu:ı:i• 
ka olduğu halde bütün esnaf kururnıartı 

halle ve mektcbliler sıra ile caddeleri dO' 
taştılar. Uray, parti ve cumuriyet rne'f• 
danında hatibler Atatürk günü hakkın• 

da heyecanlı söylevler verildi. Urafr 
orta mekteb salonunda misafirlere bU• 
günün şerefine 200 kişilik bir öğle ziY" 
feti verdi. Ziyafette söylevler verildL 

Abant ve Yeşilova spor kulübleri bit 
maç yaptılar. Bütün kurumların, halJaıl 

ve mekteblilerin iştirakiyle gece büy~ 
bir fener alayı yapılacak, Cumuriyet 
meydanında durularak milli oyunlar oy• 
nanacak ve askert parkta bir gardeıl 
parti verilecektir. Bugün ve gece Bold 
en neşeli gününü yaşıyor. Bolulular 11• 
lu Önderlerine içten saygı ve minnetle" 

rini tazelemeğe fırsat buldular. Ve bU' 
günü eşs~z: bir surette kutladılar. 

............ R. Peker'in ···········: . . 
! . . 
1 
i 
i 
! 
! 
! . 

iııkılall Der. leri 1 
t 

Ankara ve lstanbul Oniverıi· j 
telerinde R. Peker'in verdiği inkı· ı· 
lab derslerinde tutulan talebe , 
notları, gözden geçirildikten son· ı 
ra, ULUS Bnımnevince kitnp ha· 1 
linde basılmıştır. 124 sayfa tutan 1 
eser, yalnız basma masrafı kar• 
şıhğı olıırak her yerde ON KURU· 
ŞA satılmaktadır. • ......................... ·····················-··· .. ···· 

cak öğle yemeği verilmiştir. 
Yardım için genel merkeze baş "ıı 

ran 4 yoksul yavruya para yardımı yı: 
pılmıştır. ! ... -·-· .............. : ····:· ............. ··:··· ........... ·-· ....... ·-·::· .................................. ·ı 

ı Baıhğ• il~ ~mda g.,~~~eşretmeğe bas~~ğ•m•z. j 
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Dr. Alexis Carrel'in ! 
L'homme, cet inconnu 

Adındaki eseri hakkında Amerikanın meşhur 

Harpers gazeksinde, munekkid Stephen S. Wise 
şöyle diyor: 

"Dokuz aydanberi bir satış rekoru kırmış olan 
bu hayrete deger eserde, zamanımızın ileri ge
len fencilerinden biri, fennin kuru ıffevzularından 
insanın ruhuna ve vücuduna girmiştir. Bilinmıyen 

insan, asrımızın en büyük eserlerinden sayılmak 

tazrmdır. Bu kitab, bizden sonra gelecek nesilleri 
de tesiri altında bırakacaktır . ., 

Dr, Alexis Carrel 

BiLiNMiY~N lNSAN 
Pek yakında, Ulus okurlarının beğenecekleri bir tefrika olarak say· 

falarımızda yerini alacaktır. i 
: ............................................... ········································································ 

r a Hilesiz Tabii biri ekidir 
- - - ----
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i..ondradaki suika:;t hadisesinin mechfıl kahramanı 

• elbiseli kadın 
Londra, 17 (A.A.) - Dünkü suikasd 

hadisesinde oynamış oldugu rol sahih 
surette tayin edilmemiş olan ve fa

kat hır rol oynadığı muhakkak bulunan 
kül renkli elbise giymiş bir kadın. bu 
hadisenin esrarengiz kahramanı sayıl

maktadır. Bazı kimseler miitearrızın 

tecavüzünü takib eden karışıklık anın
da bu kadının tevkif edilmiş olduğu 

zannında bulunmuslardır. 

Hakikat ise, bu kadının po-
lislerin de1aletilc merker.e götürüle. 

r~·k kendisinin orada uzun uzadıya sor

guy' çekilmiş olmasından ibarettir. Ka

dının ismi, ortaya atılmamıştır. Zira 
bir çok kimseler, kendisine karşı hay
ranlıklarını göstermek ıstiyorlardı. Po-

lıs memurlarının refakatında otomobil
lere binerek yola çıktıkları zaman her 
ikisi de u7.un uzadıya alkışlanmışlar
dır. Fcıkat halkın sormak arzusunda bu-

1 unduğu suallerden kendilerini kurt ır
mak i.çin gereken ihtiyat tedbirleri a
lınmıştır. 

Londra, 17 (A.A.) - Dün kırata kar
şı yapılmış olan hareket hakkında he
eycanlı yazılar yazan gazeteler, bu ha
diseye hususi bir mana izafe etmemek
te ve bunun bir matuhun işi olacağını 

yazmaktadırlar. 

Sm;lu, irlundulı imiş. 
Londra, 17 (A.A.) - Bir çok gaze

teler, bu sabahki nüshalarında Mak 
Mahonun iı landalı olduğunu yazmakta
dırlar. 

l • . d" ? ~uç/11111111 mu ısmı ne ır. 

Londra, 17 (A.A.) - Kırala suikasd 
teşebbüsünde bulunan şahsın asıl ismi 
Jerme annigan olduğu ve Mahon adının 
müstear bir isimden başka bir şey ol
madığı anlaşılmıştır. 

li ·r ·f ı d(:• ara lla ·ın grevi devam ediyor 
Arab şefleri uzlaşmak niyetinde değiller 

Kudüs, 17 ( A.A. ) - Umumi yorgun· 
1 uğa rağmen arablo.rın gı evi, devam et-

mektedir. Arab reisleri, uzla~maktn kaCi

makta berdevamdırlar. Bunlar hüküme
tin yahudi gJçü meselesinde mühim fe-

dakarlıklara razı olacagını ümit etmek

tedirler. Bununla beraber bu göç hare

keti, devam etmektedir. Filvaki, nisan
eylul sömestrine aid olan kontenjan 
bu son günlerde verilmi~tir. 

Yu anistaıı Akdeniz aııJasnıasını feshetti 
Roma, 17 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

Yunanistan İtalyanın Atinadaki mü
messiline, Milletler Cemiyeti paktının 
16 ıncı maddesine dayanan Akdeniz an-

B. Titüleskonwı beyanatı 
Bük.res, 17 (A.A.) - B. Titülesko, 

Universut gazetesine şu beyanatta bu.. 

lunmuştur : 

"- Ben, sınırlarımızı garanti eden 

yardım andlaşmalarına taraftarım. Ro

ınanya sınırlarile müttefiklerimizin .h~
dudlarmı kim garanti ederse onun hızım 

muttefikimiz olduğunu bildiririm. Bi
'inı Sov} et Rusyaya karşı güdmekte ol

' laşmalarını hükümsüz saydığını resmen 
bildirmiştir. 

Yunan hüküıneti bundan önce cy
fiyeti Londraya da bildirmiştir. 

Bir i tal yan tekzibi 
Roma, 17 (A.A.) - Stefani ajansı, 

Habeşistandaki vaziyet hakkında yaban

cı gazetelerde çıkmış olan telaş uyandı
rıcı haberi ekzib etmektedir. Bu ajans, 
vaziyetin tamamiyle normal olduğunu 

ve habeş topraklarında yapılmakta olan 
zabita hareketinin gösterilen teııiş ve. 
kaygıyı hakh göstermemekte bulundu
ğunu ilave etmektedir. 

.iuburnuz siyasa, yüz yetmiş milyon nÜ·ı * Viyana, 17 - Avusturya • fran-
fu a sahıb bir milletle iyi bir ahenk sız kültür anlaşmasını~ tasdiknamele~i 
içinde yaşamak zaruretinden mütevellit taati ~lu~m.uş ve mezkur anlaşma mert-
tir.,. yete gırmıştır. 

ADİSABABADA SİYASAL BİR HADİSE 

• • • 
ngı ız y nar 

topı· ğına 

•• (iyJt .. ,·e el~iliği ıı_ 

l{ulla ımasıııa engel 

girdiler .. 
telsiz i. ·tasyonunn 
olnıak istiyorlardı 

A 1İs'lb ·badaki iı1 giliz clçiligi 

Lond a, 17 (A. A.) - B. Fleçer'in 
sormuş oldubu bir suale cevab veren 
Vıkont Kranbourn, şöyle demiştir: 

"- Adisababa'daki ingiliz ışgiideri, 
:italyanların kararnamesine riayet ede. 
rt'*: elçiliğin telsiz telgraf istaı;\•nnunu 
lcullanmakt:ı.n vnzgeçmiştir. İşgiıdeı B. 

İtalyan makamları nezdinde 
tı. ' .. .,,uştur. Kar;ı.rıı'tm"nin 

neşrinden iki gün önce yani 6 temmuz. 
da karabinyerlerden mürekkeb bir grup, 
telsiz istasyonunu işgal etmek üzere el-

çilik toprağına girmiştir. İşgüderin 
müdahalesi üzerine İtalyanlar, ayni 
günde biraz sonra çekilmişlerdir. B. 
Eden'in vermiş old,ğu talimat üzerine 
B. Drumond da Roma hükümeti nezdin. 
de te.ebbüslerdc h•ılunmuştur. 

\ 
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Tabrir komitesi Bogazı 
velesiala kati metnini azı 1 B 

(Boşı ı. inci sayfada) 

de Bogazlar mukavele projesinin müza
keresini bitirmiş ve filen tam bir an
laşma elde edilmiştir. 

Konferans, hava tecim seyri seferi 
rejimi hakkındaki 20 inci madde için 
teknik komite tarafından teklif edilen 
metni, 21 inci madde için de TUrkiye 
delege heyeti ;arafından teklif edilen 
tahrir şeklini kabul etmiştir. 

21 inci maddenin yeni şekline göre, 
Boğazlar komisyonu lağvedilecek ve 
komisyonun vazifesi, bunu gene bu 
maddede tesbit edilen şekiller dairesin
de yapacak olan türk hükümetine dev
redilecektir. 

Tüıkiye başdelegesin!n talebi ::.7.e· 

rine, konferans 22 inci maddeyi muka· 

veleden çıkarmış ve keza yeni mukave

lenin Lozan mukavelesi yerine kaim o

lacağı mukaddimede kaydedilmiş oldu

ğu için 24 ünd.i maddenin de mukave
leden silinmesine karar vermiştir. 

Konferans, mukaveleyi, Loıı:an barış 

muahedesi akitlerinin iltihakına açık 
bırakan yeni b:r maddenin ilavesi ır.U

nasib olacağına karar vermi ve 25 inci 
maddenin teknik komitesi tarafmdan 

Pr. l(arı)iııski nin 
ceııaze alayı 

Moskova, 17 (A. A.) - Dün daha sa. 
bahtan itibaren, Moskova işçileri, Kar. 
pinski'nin konservatuvar salonuna ko. 
nulmuş olan cesedi önünden geçmiye 
başlamışlardır. 

Halk komiserleri meclisi ile Sovyet. 
ler birliği icra komitesi, bilgi akademi

si başkanlık divanı ve bir çok bilgi mü
esseseleri cesedin üzerine çelenk koy. 
muşlardır. 

Japonya büyük elçisi, Litvanya. Ro
manya ve Yunanistan orta elçileri, AL 
manya, Lehistan, Çekoslovakya ve Af. 
ganistan işgüderleri dış bakanlığına ta. 
ziyetlerini bildirmişlerdir. 

Karpinski'nin cenaze alayı bugün Kı. 
zıl alanda yapılacaktır. 

Halk komiserler meclisi, cenaze alayı 
için bir hükümet komısyonu kurulma. 
smı ve masrafın devlet hesabımı yapıl. 
masına karar vermiştir. 

Brüksel konferansı ve 
fransrz gazeteleri 

Paris, 17 (A.A.) - İngilterenin üç 
ler konferansı hakkındaki görüşü Pariste 
hoşnudlukla telakki edilmemiş olmak
la beraber, bazı tereddüdlerden sonra. 
konferansın ancak ihzari bir mahiyeti 
haız olması hakkındaki İngiliz görüşü
ne iltihak olunmaktadır. 

Eko do Pnri diyor ki: 
"İngiliz kabinesi, Alnıanya ile olan 

görüşmelerin nmvaffakiyetsizliklc ne
ticelendiği kanaatinde değildir, bilakis 
ingiliz hükümeti, Almanyayı konferans 
masasına getirmek için yeni teşebbüs
lerde bulunmak arzusundadır. Önü
müzdeki konferansın, mümkün olduğu 
kadar geniş bir çerçive içinde vukua 
gelmesini ümid etmek lazımdır ... 

övr gazetesi de şu fikirde. bulunu

yor: 
''Brükseldc bahis ıevzuu olacak, na

hoş mazi de_ğildir. Bilakis, BrUkselde, 
Alrnaııynyı ve İtalyayı konferans masa
sma getirmek için çareler aranacaktır 
Bı nunla beraber Fransa hüküıncti, biı 
beşler konferansını arzu etmemektedir. 
Zira orada halledilecek olan meseleler. 
J.okarno çerçevesini aşmaktadır. Bahi 
mevzuu olan şey ,bütün Avrupa siste· 
midir. J;ilhakika, İtalya ve Almanya, 
muhakkak surette, Milletler cemiyeti
nin ıslahı meselesini ortaya atacaklar
dır. Bu ise, tek başına, konuı1malarda 
Sovyetler birliğinin vücudunu lüzumlu 
göstermek için yeter ... 

* Tokyo, 17 - İmparator, 18 tem
muzdan i tibaren örfl idarenin kaldırı
lacağı ha1'Jn, l::\ki emirnam yi imzala
mıştır. 

tesbit edilen yeni metnini kabul etmiş
tir. 

26 mcı maddeye, mukavelenin bazı 

hükümlerinin, akitlerden birinin dıger 

bir akit tarafından tı:yi 1 ve iltizam edi

lecek talebi vukuunda, tarlilini rnüm· 

kün kılan bir hüküm ilave edilecektir. 
Bu husust.ı ittifak mümkün olmazsa, 
karar akitlerin dörtte üç ekseriyetle itti
haz edilecek ve ancak bu ekseriyetin, 
Türkiye dahil olduğu halde, Karade
nizde kıyısı olan devleı !erin dörtte üç 
ekseriyetini ihtiva etmesi icab edecek
tir. 

Diğer hükümlerin tadili ancak akit 
devletlerin ittifakiylc miimkün ola
caktır. 

Konferans bundan sonra evelce ta· 
lik edilmiş olan mukaddime ile birinci 
maddeyi kabul etmiş ve bu surctıe mu 
kavete projesinin okunmasını bitirmiş· 
tir. 

Tahrir komitesi mukavele projesinin 
kati' metnini bugün tespit edecektir. 

Paris g<ızt•telerinin /ikirlcri 
Paris, 17 (A. A.) - Anadolu ajansı. 

nın Paris muhabiri bu sabahki Paris ga. 

Bir nuıdcn d(ımarını a~mak için 

1800 ton patlayıcı madde 
kullanıldı 

Moskova, 17 (A.A.) - Dün, Çelia
binski yakınındaki Korkinoda maden 
damarları açmak için 1800 ton patlayıcı 
madde atılmıştır. Bu suretle bir kilo
metre boyunda, ıo metre derinliğinde 

ve 85 metre genişliğinde bir toprak kit
lesi atılmıştı.r ki, şimdiye kadar tatbil:i 
mutat olan usu1Jcrle bu iş ancak bir bu. 
çuk - iki senede yapılabilirdi. 

Bilgi akademisinin hususi surette 
gönderdigi bir taıassud heyeti, bu pat
lamadan tevcllud eden yer san;mtıları
nı kaydetmiştir. 

::: Şikago, 1 i - Mcırkez ve garb böl
gelerinde sicak ddlgası tekrar baş co .. -
termiştir. Bu yaz şimdiye kadar Birle
şik Ameri';;a hükümetlerinde ölenlerin 
sayısı 4137 yi bulmuştur. 

zctelerinin boğazlar konferansı etrafın
daki mütalealarını şöyle hu15sa ediyor: 

Gazeteler Montrödeki durumun inki. 
şafından hoşnuddur. anlaşmanın pazar. 
tesi günü imzalanacağını tahmin edi. 
yorlar. lngilterenin uysallığını, Pot 
Bonkurun uzlaştırma hususundaki us
talığını takdir ediyorlar. Gazeteler bir 
türk • fransız karşılıklı yardım paktı 

imkanı mevcud olduğunu kaydediyor
lar. 

Lö Tan gazetesi diyor ki: 
11Uzlaşma türk talebine hak verirken 

boğazlarla alakalı devletlerin meşru 

menfaatlerini de koruyor. Türkiyenin 

ileı ide, bir askeri paktla rüs • fransız 

ittifakına girmesinden hiddetlenen al

man gazeteleri bilsin ki, askeri ittifak. 

lıır değil, Fransa gibi İngilterenin de 

politikası olan müşterek emniyet ve Ce. 

nevre zihniyetiyle karşılıklı yardım 

paktları akdi ihtimali mevzuulıahir.tir." 

Eko dö Pari, Türkiyenin İngiliz dost. 

tuğunu takdir etmekle beraber, Rusya

dan ayrılmadığını yazıyor. Övr ve Lö 
Jur, emrivakileri haklı çıkaracak aka. 
met bekliyenlerin sukutu hayale uğra. 
dıklarını yazıyorlar. 

İngilterenin Akdeniz 
filosunun hareketleri 
İskenderiye, 17 (A.A.) - Royter

bildiriyor: 

Akdeniz iııgiliz donanmasına men
sub olup burada toplanmış olan harb 
gemilerinden sekizi Maltaya ve biri de 
Yunanistana yarın hareket edecektir. 
Öteki üçü İskenderiyede kalmaktadm-. 

* Mcksiko, 17 - Greve elektrik iş.. 
çilerinin de iltihakı üzerine başlıca se
kiz hilkumet içinde elektrik hizmetleri 
durmuştur. Tramvaylar işlemediği gi
bi telefonlar da ışleme:mekte ve elekt
rik lambaları yanmamaktadır. 

* Brüksel, 17 - Meclis, bugiınkü 
milletlerarası hak ve şartlar içinde ba
.ıı milislerin en ç"k 3 ay müddetle si
JUh altında muhafazası meseletıinde, hil
kümete 29 muhalif ve 24 müstenkife 
karşı 94 reyle güvenini bildirmiştir. 

KIRAL EDVARD'A YAPILAN SUİKAST 

•• z gı ra 
nuha eme edilece 

tJ·11 af~ a vel{ili, suçlu nuıı kıı·alı öldürn \:' 
ııiyctinde olnıadığını söyliyor 

(Başı 1. İnci sayfada) 

vekile telefon edilmiştir. Mahkeme bu 
meseleye aid davayı sekiz gün sonraya 
l.ııralcmıştır. 

Davanın geçiktirilmesi kararından 

önce miidafaa vekili şu be) anatta bu
lunmuştur. : 

··- Akşam gazete1erinde çıkmış o· 
lan havadisler dolayisiyle mahbus, hiç 
bir suikasd teşebbüsü vaki olmamış ve 
kendısinin hükümdarı öldürmeği t•tSav
vur etmemiş ol<lıığunu söylemiştir.,, 

Bununla beıabcır Mak Mahon aley
hindeki ittiham, her hangi bir kimsenin 
hayatını tehlikeye düşürmek maksadiy
le silah taşımak suçu olacaktır. 

n. 1,i>briiıı. iin ıelgmf ı 
Paris, 17 (A.A.) - Reisicumur B. 

LObrôn, suikasddan kurtulmuş olduğun
dan dolayı İngiliz kıratına tebriklerini 
iblfiğa B. Korbeni memur etmiştir. 

Londra, 17 (A.A.) - Fransız elçisi 
B. KOl"ben, Bukincham sarayına gide
rek B. Löbrönün tebrik telgrafını kıra
tın hususi katibine tevdi etmi~ ve mu
maileyh, B. Korbendcn B . Löbröne te
'ekkür etmesini rica etmiştir. 

Ö te tarftan B. Korben. B. Edene B. 
Del .. - ·n bir tel\!rafmı vermi'itir. B. 

Delbos, bu telgrafda gaek kendi namı

na gerek Fransa bükümeti namına fran
sız hükümetinin suikasd haberi dola.. 
yısiyle duymuş olduğu heyecanı ve kı
ralın kurtulmuş olması sebebiyle hisset
miş olduğu hoşnudluğu bildirmektedir. 

IJ . Ilitlcrin telgrn/ı 
Berlin, 17 (A.A.) - B. Bitler. İn

giltere kıralına şu telgrafı göndermiş· 
tir : 

"Majestenize karşı yapılmak teşeb
büsiinde bulunulmuş olan menfur sui· 
kasd haberini aldım. Bu tehlikeden 
kurtulmuş olduğunuzdan dolayı majes• 
tenize en halisane tebriklerimi arzede
rim.,. 

lfrr taraf tun telgrafltır geliyor 
Londra, 17 (A.A.) - Bütün gece, 

Londraya dünyanın her tarafından kı
ra! için iyi dilekleri, ve tebrikleri ihti
va eden telg.raflar gelmiftir. 

- ··.---* Paris, 17 - Sağ cenah milstakil 

mebuslarından İbarnegray, 24 temmuz

da hükümetin dış siyasası ve bilh,assa 
Avusturya - Almanya anlaşmasından 
doğan öurum ile İtalyan siyasasının ye
ni istikameti hakkında iıauahta bulu
nacaktır. 



SAYFA 4 

fngiliz silahlanması 
12 temmuz 936 tarihli Sunday Times 

gazetesinde Scrutator imzasiyle yazı
lıyor: 

Maliye bakanımızın da söylediği gi
bi yeniden silahlanmak pahalıya mal ola
~ak bir iştir. Mali senenin üzerinden 
henüz üç ay geçtiği halde biz, bugün, 
mim müdafaa büdcesine mecmuu 39 

milyon lira tutan iki zam yapmış ve 
~u büdceyi 188 milyona çıkarmı§ bulu· 
nuyoruı:. 

Bu büyük bir mikdar sayılmamak 

lazım gelfr ve harb malzemesi istihsa • 
limizin gidisine göre bu mikdarın sene 
sonuna k~chr 200 milyona varması da 
muhtemeldir. 

Gelecek sene miidafaa masrafımız 

ilaha ~<ızla artacaktır. 
Lakin bu hususta hütiin masraflara 

k~tlanmalt lazımdır. Devlet adaml~rı 
ei!er akıllr iseler artık ko"m"i'a b:\~lı
yan kn11e1.:tif C"mniyetten nek az bahs
etmel"c'!irler. Aynı zamanda mitli mü
dafaa için vapılacak bfüün m"srafların 
sulh için bir sigorta olduğu da anlaşıl
malıdır. Yalnız bu masrafların en bil • 
yük hedefi, kendi anavatanımızın em
niyet ve müdafaasıdır. Son buhran ya
bancı memleketlerde girisilen macera .. 
Jardan değil ,bizim dcıhili emniyetimi -
zin vazivetinden doğdu. 
AKDENİZ: 

Bizim muvasala yollarımızın emni
yeti meselesi henüz halledilmemiş bu
lunmaktadır .Eğer bir teh ike nokta • 
sında toplanması lizmu{elen sadece ile
niz kuvvetleri olacak olursa mesele ko
laydır. Fakat aynı yerde hava kuvvet
lerinin de bulundurulmas: icab edince 
coğrafya prtları bakımından it güçle • 
tir. 

Mesele hub gemilerinin tayyare 
bombalanndan masun bulundurulma • 
11ndan ve düşman gemilerini kendi li
manlarında mahpus bulundurmaktan 
;baret delildir. Deniz yollarında ve 
bi1ha1aa Sicilya ile Trab1us arasında
ki dar geçidde harb ve ticaret gemile
rimizin emnivette trldip ge1ebi1meıı1n
dedfr. Bir. belki Habeş.istanr kurtara • 
bitirdik, fakat Maltayı kaybederdik. 

BAŞ MESELE: 

Açık bir hakikattir ki bugün Akde· 
niz meselesi, bugün bizim için b8f me
sele olmul}tur. Burasını tamamite kendi 
hükmümüz altında bulundurdukça, 
yurdumuzun hava ve deni .. inde kendi
mizi emniyette hissedeceğiz. 

Avusturya, birkaç yıl içinde Al • 
manyanın kollan arasına düşecektir. 

Bizim bir Avusturya muvaffakiyeti 
için barba gireceğimizi düşünenler•n 
bu fikri artık bir realite olmak kıyme
tini kaybetmi11tir. A vusturyanın alman· 

ların eline geçmesi, ingiliz halkının 

pek umurunda olmıyacaktır .. Fakat Al· 
manya. Romanya yoluyla Karadenize 
inecek olursa o uman Çanakkaleyi ha
tırlamaıı. ve Akdenizdeld İngiliz me • 
eelesinin diplomasi yoluyla olmazsa 
aillh lnn-•etiyle halledilmesi lizmı 

geleceğini düşünmesi lizım gelecektir. 
Almanya. bir bilcuma maruz kalma· 

dıkaç Fransaya hücum etmiyeceğine 
göre Dover boğumı hiç bir tehlike 
tehdid etmemektedir. Kaldı ki bayle 
bir taarruz, Lobrno kuvvetlerini kar
tısrııda bulacaktır. 

Bizim diltüneceğimiz hava kuvvet. 
teriyle teçhiz edilmit bir deni-: kuvve-

11 

ve Akdeniz • • 
vazı yeti 

tidir. Ondan dolayı millt müdafaa mas
raflarımızı arttırmak bir zaruret ol • 
muştur. Bu vaziyet de bütün tehlike • 
teriyle Akdenizde göze çarpmaktadır. 

Onun için biz, bütün diplomasimizi ve 
bütün müdafaa kuvvetlerimizi bu teh
like bölgesine biriktirmeliyiz. Görünen 
tudur: Bizim kendisiyle karada aake
ri bir ittifaka hazır olmadığımız gibi, 
Fransa'da Akdenizde bizimle bir deniz 
ittifakına hazır değildir. 

İTALYAN DURUMU: 
İtalya, kendi dostluğunu pek paha

lrv, s,. • .,.,.,ı ... ..,,ı,r. Ciinkü Almanva ile 

girişmiş olduğu münasebetlerin pek 
manalı olduihında şüphe yoktur. Bu 
yakınlaşma.derhal Fransanın dikkati • 
ni çekmiş ve bu hükümet, Milletler 
Cemiyeti 7.ecrr tedbirleri kaldırdıktan 
sonra, artık, Akdenizdeki kars.ılıklı 

yardım anlaşmasının lüzumu kalmadı
ğını bildirmeğe mecbur olmuştur. İtal
ya ite Almanya arasında diplomatik 
fikir teatileri yapılırken İtalyanların 

şarki Avrupadaki alman ihtiraslarına 

enr:el olmıyaca: lan vadedilmiş ve bu 
yolda bir pazarlığa giri ilmiş olması 

ihtimalin dışında değildir. 
Bund n dolayı İn~lterenin Akde • 

nizde tekbaşına bütün hücumlara kar
şı koyacak derecede kuvvetli bulunma
sına lüzum ve ihtiyaç vardır. Bu da 
fazla zırhlı, fazla tayyare meselesi de
ğil, fazla üsler meselesidir. 

Kahireden ordumuzun çekilmesi 
oahse mevzu olduğu şu günlerde Filis
tin stratejik bir anahtar halini almıştır. 
Bunun için de arabları yatıştıracağız 
diye yahudileri gücendirmemeliyiz. 

İtalyan emperyalistlerinin gözleri 

en fazla Akdenizin prkındadır. Ve 

Almanya, bizim suallerimize cevab 
vermeden İtalya ile yapmak istediği 
anla~ma da asıl meselenin orta Avru
pada olmayıp buralarda olduğunu ve 
buralarda karııhkh ihtiarslann tatmi· 
ni için elbirliği yapmasını istemesi 
muhtemeldir. 1 

Eğer biz Akdenizdeki deniz kuvvet• 
terimizi layık olduğu derecede kuvvet
lendiremiyecek olursak, bir harbın önü
ne geçilemiyecektir. 

Oradaki deniz ve hava kuvvetleri • 
miz layık olduğu ş.ekilde kuvvetlendi
rilecek olursa o z .. man, bütün Avru
payı karıştıracak bir h:'lrbın önüne P-et".
mis, dinlom;'l.si t!!ril-iyle Akdenizde 
sulhu korumuş oluruz. 

Giizel bir misal: 
Avwııruy<ı - Almllnya anlaşmmu 

12 temmuz 936 tarilıli Sunday Ti
mes'den: 

Dün gece Berlin ve Viyanada iHin 
edilmit olan Avusturya • Almanya an
lafID8aı bugünkü hadiseler karşısında 
yapılmış gayet akıllı bir diplomasi ha· 
nketi olmuftur. 

YıllardarLri bu iki , memleketin 
münasebetle~deki gerginlik Avrupa 
aulhunu tehdid etmekte idi. 

Şimdi iki memleket yeniden dost 
olmuılar ve bu yeni vaziyet Avustur • 
yanın istiklttinden hiç bir fey {eda 
etmeksizin aaf hnmııtır. 

Avusturyanın İtalya ile olan müna
ıebetleri değitmit değildir ve bu mem 
leket, bu anlqma neticesinde nazi ve 
ırkçı olmanuf ve bütün hakimiyet hak· 
kı Almanya tarafından tanınmıttır. 

.ULU~ 

~ABANC\GAZETELERDE 
Akdeniz 

6 Temmuz tarihli Temps gazetesin
den: 

Roma hususi muhabirimizden tele· 
fonla: İtalya uzun senelerden beri • 
müstakbel ihtiyaçları da gözönünde 
tutarak, büyük bir ha\ ai irtibatlar fa
aliyeti göstermektedir. Bu cihetten 
geçen 26 haziranda, General Vallenin 
Berlindeki ikameti esnasında imzalan
mış olan İtalya - Almanya hava anlaı
ması çok büyük bir ehemiyeti haiz bu-
lunmaktadır. • 

f talya'nın resmi havacılık gazetesi 
olan Vie dell' Aria bugün bu anlasma
nın esaslı noktalarını neşretmektedir. 

Yeni hava mukavelesi 7 mayıs 1928 
de imzalanmış bulunan ve gayesi Mi -
h>n - Trente • Miinih arasında müte?·a • 
bil bir havai irtibat tesisi olan anlaş
manın kıymetidir. 

Yeni mukavele mucibince on sene 
icin Vene.l;k ve Mih1ih tariki ile Ro
ma ve Berlin araııında ve Frankfurt ta• 
rikile de Roma ile şimal denizi arasın· 
da havai irtibat temin editmit oluyor. 

Bu sonuncu hat Skandinav memle • 
ketleri ve tnrriltere icin bir irtibat mer
kezi teskil eden Amsterdamda nihayet 
b lııı..,lctadrr. 

Anfac;mada İtalya'nın Frankfurt • 
Amsterdam hattı yerine Frankfurt • 
Bertin ve ·a Fr<'!nkfurt - H~mbur~ hat
larındıın hirini ilrame edebileceği de 
kabul edilmektedir. 

Bu hatlann en mUhim ciheti Akde· 
nizden simal denizine kadar (Amster-

dam ve Hamburd merkezi Anupa U

ı:erinden geçmeleri ve Fransa ile Rus

ya arasındaki büyük havat irtibat yol

larını yarmalarıdır. İtalya nillayet bir 

istinad notkasr bulmut oluyor: Ham • 
burg. 

İtalya ite Almanya arasmdaki bu 
elbirli~i yalnız Avrupaya inhisar etmi
yor. Hamburg'a mukabil italyanlar da 
Almanyaya Akdenizdeki on iki adalar
dan birinde bir iskele terkediyorlar. 
İtalya bu suretle Almanyanın önUne 

Bu dostluğun kurulması ile iki kom
şu arasındaki sıkıntı, şüphe ve korku 
ortadan kalkmış, ikisi de biribirlerine 
tamamiyle güvenir bir hale gelmişler • 
di~ . 

Avrupa, uzun zamanlardanberi en
temational rekabetlerin, entrikaların 

ve ahenksizlik!erin pek fazla kahrını 

gördüi'ünden dolayı, biz düşmanları 
dost eden herhangi bir an18fD18yı mem
nuniyetle :Carsılamak isteriz • 

Bilhassa, Bay Hitleri bu muvaffa • 
kiyetinden dolayı tebrik etmeli ve bu 
anlatmanın arkasmda pli makaadlar, 
üstü örtülmüı emekler aramamalıyız. 

Bu anl8flll8yı üstünden görtıldüğU 

tekilde almak, Avrupanın menfaati na
mına en doğru hareket olur. 

Yeni paktta Bay Mu10lini'nin bir 
takım roller oynamıf olduğu hakkın· 
da sözler dolaf"Mktadır. Şimdilik biz, 
onun da Bay Hitlerin güzel misaline 
uyacağını ümid etmekle bahtiyar olu· 
ru%. 

ve İtalya ··Almanya anlaşması 
prki Akdenize doğru bir hava yolu 
açmış oluyor. 

Bizce bu hadise son derece büyilk 
bir ehemiyeti haizdir. Filhakika Al
manya İtalyanın kendisine bahşettiği 
bu Akdenizde yayılma imkanından çok 
istifade beklemektedir. 

Büyük harbtan evvel Almanyanın 
en büyük hulyası Balkanları, Akdeniz 
yakın şarkını, Küçük Asyayı geniş bir 
iktısadi malikane haline okyamk de
ğil miydi?. 

Bağdad demiryolu hikaeysini bili • 
yoruz. Şimdi, havacılık sayesinde da • 
ha kolaylaşmıs bir şekilde bu hikaye 
tazelenecek mi? Bununla beraber me
selenin esasımn orada olduğunu un· 
netmiyoruz. Esas mesele bu hava an • 
taşmasını imza etmek suretiyle Berlin
in f talvanrn Akd,.nizdeki siyHetini tas· 
vib ettiği fikrini hasıl etmesidir. 

H~lbuki bu siyaset ise çok bariz bir 
şekilde İngiltere aleyhine bir neticeye 
ulaşmak temayülünü gösteriyor. 

1 
Akdenizin en canlı noktasında bu-

lunan İtalya bu denizde hasıl olabile • 
cek her türlü yeni vaziyet ile son de • 
rece alakadar olmaktadır. 

İtalyaya karşı ittihaz olunmu• bu • 
lunan sanksiyonların ilgasına dair irad 
ettiği bir nutukta Eden İngiltere fm. 
paratorluğunun: 

l - Akdenizde paktlar politikasın
dan vazgeçmiş olmadığını, 

2 - Akdenizde, ltalyan • habet 
lhtilifının zuhurundan evvel mevcud 
bulunan deniz kuvvetlerinden daha faz. 

. la bir kuvvet bulundurmak nf yetinde 
bulunduğunu, söyledi. 

Demek oluyor ki İtalya aankalyon
larrn kaldırılmasının Akdeniz muvaze
nesi üzerinde hiç bir tesire malik bu -
lunmadığmı bilmektedir. Halbuki bu 
meeetenin çok mühim oldufu bedihi • 
dlr. İtalya için yeni müstemlekesi ile 
irtibatı temin etmek bilyük bir ihtiyaç
tır, halbuki italyanlar bu i' için yalnız 
bir tarika malik bulunuyorlar: SUveyı 
tariki. 

Buna binaen İtalyan efkarı umumi
yesi Cebelüttarık ile Süveyş arası ı 1a 
İngilizlerin her türlü hareketini bi"y"ik 
bir dikkatle takip etmektedir. İtalyan

lar haklı veya haksız olarak İngiltere
nin kendilerini bir çember içine almak 
siyasetini güttüğünil zannediyorlar. 

Sanksiyonlar devresinde İngiltere 

tarafından kurulmut olan Akdeniz it· 
tifaklarının İtalyayı çemberliyen iktı· 
aadi muhasaranın kaldırılmasından 

aonra dahi devamlı bir tekilde Ye İtal

ya aleyhinde bir sistem halinde Jul• 
talize olmak tehdidinde bulundulu 
söyleniliyor. 

Umumt kanaat lngilterede bunun 
böyle olmasmı her ne bahasına oluna 
olsun temin etmek arzusunu besliyen 
bir idareci unıfm mevcud bulundulu 
merkezindedir. 

Yeni İtalyan imparatorlulu Akde • 
nfzde ve Şarkt Afrikadaki ingilb men· 
faatleri için tehlikeli telakki olunmak· 
tadır. 

Montröden çıkan bir haberle 
terenin Moskova ile Sovyet harb 

milerinin Boğazlardan girip çı 

da tam bir serbesti temini husu 

anl&fJDış bulunduğunun bildi 

son günlerde bu kanaat daha ku 

lendi. İtalya bu habere karsı d 
~ 

bilyUk bir alaka gösterdi ; bunu tn 

renin Akdenizde İtalya aleyhinde 

kip ettiği siyasetin bir inkişafı ıe 

de gördü; diğer bir ifade il• R 

da lngilterenin son kanunu evvelde 

denizde vukua gelecek her hangi 

İtalyan taarruzuna karşı koyabi 

için yapmış olduğu anlaşmalara bir 

ni aza daha ilave etmek istediği 

yet 'Rusyayı bu anlaşmalar çerçe 

ne dahil ederek İtalya'ya karp olaıı 

cepheyi kuvvetlendirmek arzuı 
bulunduğu kanaati vardır. 

La Tribuna diyor ki: "Yeni bir 
ğazlar rejimine mütealik bir muah 
nin hatları çizilmiş bulunuyor. 

" İngilterenin Sovyet Rusyaya 
Türkiyeye karşı inanılmaz bir te 
ile bahtetmiş olduğu müsaadeler bil 

bu itin - yani Lozan muahedesinin 
dili hakkındaki türk talebinin • İ 

tere bahriye nezaretinin yardımı 

İngiltere hariciye nezareti er 

çıkmı' olduğunu meydana koyuyor. 

Bu vaziyet kartı•ında İtalya • 

manya hava anlapnası çok busual 

tekilde tenevvür ediyor. Eden 19 
randa fngilterenin Akdeniı: pakt 

dan vazgeçmemig olduğunu BayteclL 

22 haziranda Montrö konf e 

batladı. İtalya 26 haziranda Al 

ya Akdenizdeki on iki adalarda bir 
va iskelesi tahsis etti. Bu bke 

mevkü boğazların cenup ucundan 

uzağa dütmemektedir. 

Demek oluyor ki İtalya'n• bu 

reketi Montrö'de münakaşa edilen 

giliz Akdeniz paktına karıı pe,ın 

cevap telakki edilebilir. 

Romanın teklifini kabul eden S 
lin ise Akdenizde İtalyan siyase 

tasvib etmekte ve kendisinin R 
aleyhindeki siyasetini de inkişaf e 

mektedir. 

Avrupa şansöliyelerlnin ltatya • 

manya miinasebetlerinin derece 

blribirlerine sormakta oldukları 

anda bu hava anlaşması güzel bir 
teıkil etmektedir. 

Avrupa'da Fransa - Ruqa 
maarna kartı değilse bUe hl~ o 
Akdenia'de ingiliz aiyaetine brf1t 
manya ile İtalya arunıda ticari, 

Ye askeri elbirliiinl teaiı ve taplt 
melı:tedir. 

26 buinn tarihli İtalya • A 

han ınlaf"MUDDl lmaa edilmell 
nıpa aiyuetinin btt bir dhlba 
unda oldulu INDBUDI ifade 

Atep bir tekme attı, kıvılcımlar 
da UÇUttu. 

tENGEL Kil ABI 
Movgli, ateş çömleği ellerinde ayağa 

kalktı. Kollarını uzattı ve meclisin yuzune 
karşı esnedi. Hem öfke ile hem de nefretle 
köpürüyordu. Çünkü kendisi kurtlaşmıştı 
ve kurtlardan hiç biri ondan nefret ettikle
rini şimdiye kadar söylemiş değildi. 

ve o, çatırdılarla yanmağa başlayınca çıka
np sinen kurtlann lraamda ba§DlDl il.zerin
de çevirdi. 

Baghira yavaşça: 
- Bizimle liirü arasında hiç bir baıfJ 

mıyacak. Yalnu gitmeden evvel öde 
ğim bir borç vardır. Alevlere aptal 
bakan Şir Han'a doğru yürüyüp çen-•11

-

perçemden yakaladı. Baghira, bir kad Y•••a: Çnirea: 
Rudyard KlPLİ!ıtG Nurettin ARTAll 

Döğüsmeden öleceğim. Böylece sü
rüden, hiç olmazsa, üç kişinin hayatı 
kurtulur. Daha fazla şeyler de yapabilirim, 
fakat söz verirseniz. Sizi hiç bir suç işleme
miş olan bir kardeşinizi öldürmek şerefsizli
ğinden kurtarabilirim. Kendisinden bahset
tiğim bu kardeş, cengel yasasına göre sürü
ye alınmıştır. 

Sürü gene haykırdı: 
- O bir insandır, insan, insarı ! 
Kurtlardan çoğu, artık kuyruğunu salla-

mağa başlıyan Şir Han'm etrafına toplanı
yorlardı. 

Baghira, Movgli'ye : 
- Şimdi iı sendedir, dedi, artık döğii§

mekterı baska yapacak sey kalmadı. 

- Dinleyin beni, diye bağırdı, köpekçe 
sözlere lüzum yok. Su gece bana tekrar tek
rar insan olduğumu söylediniz (halbuki ben 
hayatnnm sonuna kadar kurt kalacaktım.) 
Şimdi ben de bunu gerçeğe alıyorum. Ben 
de size bundan böyle kardeşlerim demiye
ceğim, insanların dediği gibi "köpekler!'' 
diyeceğim. 

Ne yapacaksınız, ne yapmıyacaksmız, 
bunlan söyliyecek sizler değilsiniz. Onu 
ben söliyeceğim. Bir insan olarak işte bu
raya biraz kırmızı çiçek getirdim. Siz kö
pekler, bundan korkarsınız. 

Ateş çömleğini yere koydu, içinden sıç
rayan kıvılcnnlardan kurumuş yosunlar tu
tuştu. Gittikçe artan alevlerin karşısında 
bütün meclis korkudan geriye çekildi, sin
di. Kovgli, bir kuru dalı ateıin içine aoktu 

- Sen efendisin, dedi, Akelayı ölümden 
kurtar, o daima senin dostundur. 

Bütün hayatında kimseden merhamet ve 
lütüf istememiş olan ihtiyar Akela, alevle 
yanan daim ışığında gölgesi yerde titreyen 
ve saçlan omuzlarını örten çıplak insan yav
rusuna acındıran bir bakıtla bakıyordu. 

Etrafına yavaş yavq göz gezdiren 
Movgli: 

- Peila, dedi, görüyonnn ki hepiniz kö
peklersiniz. Şimdi madem ki ben onlardan
mışım, insanlann arasına gideceğim. Artık 
Cengel benim için kapanmıştır. Sizinle ko
nuştuklarımızı, arkadaşhklarnnızı hep unu
tacağım. Fakat ben sizden çok merhametli 
davranacağım. Ben sizin bir kardeşinizdim, 
onun için insanların arasına döndüğüm .za
man sizin biribirinizi bana karşı kışkırttığı -
nız gibi insanları size karşı kışkırtmıyaca • 
ğım. 

mum diye arkasmdan gitti. 
Movgli bağırdı: 
- Ayağa kalk köpek l bir insan 

ıurken ayağa kalkarlar; yoksa bütün 
nu atqe veririm 1 

Şir Han'm kulaktan arkaya düştil -._ 
lev alev yanan dallar Pek yakınma 
olduğu için gözlerini kapadı. 

- Bu davarlar katili, beni bir yavru 
öldüremediği için şimdi öldüreceğini 
liste söyledi. İşte biz insanlar, k<>t., 
böyle döveriz. Bir kılını kıpırdat ~ 
nan çubuğu gırtlağına daldmvereyiıll-

Değneği kaplanın kafasına ind . 
başladı. Şir Han korku ile sindikçe 5 

ve can korkusiyle haykınp duruyorclu) 
(Sonu,, 
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{AL ( 1\1MASI üZERiNDE 
Kır§ehir valisi, 8. Midhat Saylam ''köy ve köylüler üz.erin

de dü§Üncem'' adlı bir broşür ~ıkarmıg ve arkadCJ§ımı:r. Y Q§OT 

Nabi de bu eser üzerindeki dÜ§Üncelerini yazmıştı. '

Jozef ~mherleyn inj 
dogumu uıı 

Colombia Ünivcrıitesinde köycülük tah•il eden gençleri
mizden 8. Ali Tedik'den bu eıer hakkında bir yazı aldık. Bir 
yandan tahsilini yaparken diğer taraftan ela köy kalkınması 
gibi ehemiyetli bir yurcl davası üz.erinde fikir yoran gencimizin 
yazısını memnuniyetle sütunlarımıza alıyoruz : 

Dün alabildiğinı 12-6-936 tarihli 
lus'' ta Bay Yaşar Nabi'nin "Köy 

ı1kınması adı altındaki yazısından 

Kırşehir İlbayı B. M. Saylam'ın "köy 

ve köylüler üzerine düşüncem" başlığı 
altındaki broşüründe ileri sürdüğü fi. 

kirlerini anladıktan sonra ben de, köy 
yolunda yürümek için hazırlananlar

dan birisi olduğumdan, bu husustaki 
düşüncelerimi yazmak lüzumunu duy
dum. 

Köy deyince bizim aklımıza gelen 
en belli başlı şeylerden birisi de "çift

çilik" tir. Biz köylülüğü çiftçilige o 
kadar sıkı olarak bağlamıs.ızdır ki pek 

çok zamanlar çiftçi demekle köylü}'Ü, 
köylü demekle de çiftçiyi kastederiz. 

Bunda haklıyız. Çünkü bizim memleke
timizde köylünün en bellibsh işi ekinci

liktir. Ilgazın tepelerinde çok büyük ol
mıyan tarlalanna gene çok olmıyan arpa, 

buğday... ekerek yasayan köylü • 
]erimiz olduğu gibi Çankırı, Konya, 

Adana, Eskişehir .. ovalarında yüzlerce 
dönUmlük tarlalarına yüzlerce kile to· 

hum atarak çiftçilik yapan köylüleri
miz de vardır. Amerikada öyle köylü· 

ler var ki onlar hayatlarında bir kere 
olsun çiftçilik yapmamışlardır. Onlar 

köylerinin yakındaki veya içindeki fab
rikalarda çalışırlar ve köylü grubu için

de yaşarlar. Bizde bu şekilde köy he· 
men yok gibidir sanıyorum. 

Köyü şehirden ayıran vasıflardan 

birii, köy şehrin menşei olmasına rağ

men, şehirlerde halkın sıklığı ve çoklu-

ludur. Köyde bu sıklığı yaratmağa im· 
kftn yoktur; çünkü bu sıklık olduğu 

saman köy köylükten çıkar ve bizdeki 
(köylü = çiftçi) kaziyesi ortadan kal

kmağa başlar. Ben Eskişehiri iyi bili
rim: Büyük harbla beraber Eskişehirde 

nufus artmağa başladı; büyük harbin 
bernber de Eskişehirde çiftçilik azal

lllağa yüz tuttu. Çocukluğumda şehrin 

etrafındaki harman yerlerine giderek 

düvene bindiğim yerlerde şimdi ne 
Çiftçi sesleri var. ne de yığınlar halin-

de ekinler •. Ankara daha kuvvetli bir 
Örnek olabilir. Şehir, cumuriyet merke· 

zi olmadan evel sanıyorum ki ankaralı· 
ların hemen yarısı ekinciydiler. Şimdi 
bu nisbet belki yüz defa küçülmüş bu
lunmaktadır. Bu örnekler açıkça göste-

riyorlar ki fazla topluluk, fazla sıklık 
insanları topraktan, çiftçilikten, uzak-

laştırıyor, onları yeni işler, yeni ka· 
zançlar arkasından koşmağa zorluyor. 

Biz endüstrici ya ayışın ilk adımla
rını atmış bulunuyoruz. Memleketimiz

de daha, Amerikada olduğu gibi, en• 
dUstriel köyler meydana çıkmamıştır. 
Köyleri bir araya toplamakla topraktan 
•yrılmağa mecbur kalması köylülerimize 

iş verecek kadar fabrikamız çok değildir. 
"41000'' köyü '"9000" gibi küçük bir sa-

yıya indirmek demek bu nisbetin zıddı
na olarak köylüyü topraktan uzaklaş

tırmak demektir ki meydana çıkacak 

zorluk kolayca tahmin edilebilir. 

Bizde köylü tarlasına kamyonetine 
atlıyarak veya traktörüne binerek. A-

merikada olduğu gibi, gitmez. O, bir
çok köylerimizde. kara sapanını boyun· 

duruğa bağlıyarak öküzlerinin arkasına 

düşüp güneş doğmadan tarlasının yolu

na düçer; sabahın serinliğinden. topra
ğın tavından .. faydalanmağa çalışarak 

işinin başına gider. Elindeki örendire
si, sapanın bir tarafında sallanan ek· 

mek torbası, a ağının çarıkları, öküz
lerinin nalları ona kuvvet ve çabukluk 

veren şeylerdir. Köyleri bir araya top
lamak, en aşağı bir hesapla, köylüyü 

günde bir saat fazla yol yi." :ümeğe ve· 
ya onu is zamanından bir saatını boşa 

h~camaya zorlamak demektir. Birçok 
köylerimizde, cumuriyetle beraber su
lama işlerinin başlamasına, çiftçileri
mize bu hususta yardım etme çarelerine 
başvurulma ına rağmen, Dünyanın her 

28 • 6 • 1936 Columbia, 

tarafında olduğu gibi henüz gözlerini 
göklere çeviren, bir damla yağmurdan, 
hafif bir rüzgardan faydauanma uman 
çiftçilerimiz için günün havaya giden 
bir saatının ne demek olduğu kolayca 
kestirilebilir. 

Bay Yaşar Nabi'nin işaret ettiği 

veçhile üç dört köyü bir araya topla
mak işi pek kolay değildir. Bizde kö· 
yün etrafı ya mezarlıktır, ya tarladır, 
ya harman yeridir ve yahut da bahçe
dir. Herhalde köyün bitişiğinde ve et· 
rafında sahipsiz hiç bir yer yoktur. 

Yeni nesillere eskilerin bahçesi· 
ni, tarlasını, harman yerini, ev, ahır, 
samanlık •. yeri olarak vermek, sonra da 
bütün üç veya dört köy halkına birden 
yeni harmanlıklar, yeni tarlalar, yeni 
bahçeler yaratmağa çalışmak teoride 
olduğu kadar tatbikde de kolay o

lan şeyler değillerdir. 
Zannetmiyorum ki köy kalabalığı 

arttıkça emniyet ve asayiş meselesi 
yiikselir. Ben, bilhassa, Eskişehirin 
koylerinde altı sene dolaştım. Kalaba
lık olan köylerde halkın partilere ay
rıldığını gördüm ve çalma, dövme, sa
manlık yakma, öldürme.. vakalannm 
büyük köylerde küçük köylerden daha 
çok olduğu neticesine vardım. Çünkü 
küçük köylerde yüzyüze alaka daha faz. 
ladır. Herkes biribirinin ne yaptığını 
bilir. görür, kontrol eder ve anlar. Bü
yük köylerde, şehirlerde olduğu gibi, 
karşılıklı alaka azalır ve bu yüzden kon
trol edecek gözler ortadan kalkar. Bu 
da polisi, jandarması olmıyan köylerde 
• çünkü her köyde bir karakol kurmak 
imkanı gene mevcut olmıyacaktır - em
niyet ve asayiş meselesi yükselmez, 
zıddına olarak alçalır. 

Okul meselesine gelince: B. Yaşar 
Nabi'nin pek uygun olarak gösterdiği 

veçhile elde büyük köylerimiz var. On
lar bize örnek olmuş vaziyette değil-

lerdir. Ben Eskişehir vilayeti içinde öyle 
köyler bitiyorum ki okuma çağında el- • 

liden fazla çocukları olmıısına rağmen 

tek bir öğretmenleri yoktur. Biitii 

çalışmamıza rağmen biz o köylerde o
kul açamadık. Yeni açtığımız okulları 

da bir köyün tahsisatını ötekine alarak 
açtık . Sanıyorum ki okul işi birkaç kö

yün bir araya getirilivermesile halledili
verecek kolay bir iş değildir. 

Amerikada alabildiğine çok yol ya· 
pılmış ve yapılmakta. Çiftçi bu yollar 

üzerinde tarlasına gidiyor, çiftçinin ço· 
cuğu bu yollar üzerinde işliyen mekteb 
kamyonetine binerek mektebine kavu

şuyor; alış veriş bu yolların varlığiyle 
gece, gündüz, yaz ve kış durmadan de
vam ediyor. 

Yollar ''bir memleketin kan damar
larıdır.'' Onlar köyler, kasabalar, şehir
ler yaratırlar; köyler, kasabalar ve şe
hirler de onları yaratırlar. Onlar mede· 
niyet yapısının temelleridirler. Maki
neleşme yolu üzerinde yürüyen yurdu
muzda yollar her zaman. her iş ve her 
şey için kök olabilecek değerdedirler. 

Köyleri toplulaştırmaktan ziyade kışın 
ve yazın aynı şartlar içinde kullanıla

bilecek yollar yapmak daha ucuz. daha 
elverişli, daha kolaydır sanıyor •nı 

Zannederim 1932 yılının bir bahar 
günüydü. Mihalçık köylerinden biri
ne gidiyordum. Yolda bir köylüye rast· 
ladım: Meıkebine binmiş, salladığı a
yaklarına vücudunun hareketini uydur
muş, elindeki gazeteye de öyle dalmış
tı ki yanına yaklaşan atımın nal sesle· 
ıini bile işitmemişti. "Uğurlar olsun 
dayı, pek tatlı bir şey okuyorsun gali
ba, çok dalgınsın . .'' dediğim zaman 
''Evet 1 ben okumayı bu yıl öğrendim. 
Okuma havasım arttı .. " diye cevap 
vermiı;ti. Şimdi en büyük dileğim: O 
köylüyü, ötk am yemeğini yedikten son· 
ra, Amerikada olduğu gibi, yerli oto
mobiline binerek, düzgün yolun üstün· 
de. yağan yağmur veya kara rağmen. 
şehire gider, orada tiyatroyu veya bir 
filmi seyret l:ten sonra gene yuvasına 
aynı yoldan döner görmek. 

1t1. ALI TEDIK 

•• •• •• yılı yuzwıc 

Niçin, Jozef Çemberleyn, doğumu· 
nun yüzüncü yılı dolayısiyle (8 tem
muz 1836) vatandaşları tarafından mil· 
1i kahramanlar arasına yükseltiliyor? 
Bu "ölü" bu sırada neden terfi ediyor. 
''ölü'' bu sırada neden terfi ediyor 

Garib şey ı.. İngiltere bu hafta bir 
an i in "hal'' den ayrılarak nazarlarını 
geriye çeviriyor. Gözlerini, bir daha 
görmek istemediği Negüs'e karşı yu
muyor, kulaklarını, Hitler'in Siegfried
vari dövdüğü kılıç seslerine bakıyor ve 
kendisine hizmet etmiş bir adamın ha
yalini hatıralarının derinliklerinde can
landırıyor. Bu hayal, J ozef Çember
leyn'in, mukavemet edilmez, dayanıl
maz meşhur "Co'' nun hayalidir. 

Fransa'da Karan daş, Lcandre ve 
bunlara benzer mizah mecmuaları Boer 

Soldan sağa: B. Nevi/ Çcmbcrlcyn, M!s 
Çcmberleyn, Sir Osten Çembcrlcyn, l'r1ıs
ters Çemberleyn, B. ]ozef Çemberleyn 

harbında haşmetlü Britanyanın müs
temleke nezareti müsteşarı olan bu za
tın sinirli çizgilerini bir hayli karala
yıp durdular. Onun hakkında yapılan 
alaylı şarkılar kaldırıma kadar düştü. 

Bunla.Tın üzerinden otuz altı sene 
geçmiştir ve me~hur monoklu, yakası 
çiçekli Çemberleyn yeniden günün a
damı olmuştur. 

B. Jozcf Çcmbcrleyn"in 1905 de 
alınmış bir resmı 

tngilterenin bu yıldönümünü mutad 
hılafına tesid etmesi sebebsiz değildir. 
Avrupanın bugünkü kaynaşmaları için
de İngiltere bir taraftan gemisini ça
kıllar arasında yürütmeğe çalışırken 
bir taraftan da kılavuz değiştirmek ni· 
yetinde bulunduğu hissini vermekte
dir. B. Baldvin'in çekileceği ve onun 
yerine Joıcf Çemberleyn'in kii~ük oğ
lu Nevit Cemberleyn'in gececeği kuv
vetle temin ediliyor. Mazinin olduğu 
kadar istikb:ılin ele malı olacak "Cem
berleyn" adı bugün gene kuvvetle yaşı-

yor. 
"Co" tamıımen sokak adamının ru

huna girmistir. O kadar ki on dokuzun
cu asrın sonunda Con Bul'un b"r adı
nın da (Çemh"'rleyn) olduğu miibale
ğasız söylenebilir. 

Monokl taşımak, kendine mahsus 
içtımai fikirleri cüretle ortaya atmak 
ticaret yoliyle büyük bir servet sahibi 
olmalc btitün bunlar Man 'in öte vaka
sındaki halkm arasında şöhret temin 
eden scbeblercle:ıdir. Çemberlcvn. hu 
şöhreti temin ettikten sonra hiç sıkın· 

' tı çekmeden birihiri arkasına ve birihi
rine zıd politikalar takih eı!chilir vP B 
Eden'e de zecri tedbirler mes,.le.,inne 
fikir değictirdiğini ihtar edecek elbet· 
te o değildir. 

Rıınunla beraber Çemberl ... vn. arkn· 
dastarı p:ibi olitikad;ı döneklik kabiJi. 
yetinde;, do'ayı d"ğil. sivase e h,,,.ı 
derin mcmbalar kecfcttiği ic;in i'.bale 
çıkacak. O. vatandaslarının ruhunoa 
v2sıv2n pizli hir noktava h.,<:mıc:.tır .. 
Her ne olnrsa olsun .. her ev Frit-ınva 
iı-in. Rrit,.nvl'n~n menfaati için ml"h-ıh. 
tır. Çemberlt'yn'in nutkunda ar ık reki-

SAYFA 5 
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tır. Çemberlcyn'in nutukları artık seki
zinci Edvard'ın tebaaları için bir nevi 
Monroe doktrini yaratmıştır. 

Bütün İngilizler, bütün ingiliz par
tileri, Avrupa işlerine karışmak istemi· 
yenler veya müşterek emniyet fikrini 
güdenler, herkes İngilterede Çember
leyn'in imparatorluk prensipini tasvib 
ediyor. Herkes daha kuvvetii ve biri· 
birine daha fazla bağlanmış bir impa
ratorluk camiası istiyor. 

Bu noktaya el koyduktan sonra 
Çcmberleyn vaızlarının arkasını kes· 
medi. Bu, onun için adeta mukaddes bir 
harb oldu. Bir taraftan Kipling heye
canı ile imparatorluk lıayrnğından bah
sediyor .• sonra masasının başına geçe
rek ve tıpkı Birmingham'da bir kundu
ra fabrikatörü olan babasının yapacağı 
gibi, istatistikler, rakamlar, tarifeler 
üzerinde çalışıyor. 

Eğer günün birinde Londra bir ka· 
rar v ... recek olursa bu krrarın ilhamım 

Çemberleyn'in vasiyetnamesinden ala
caktır: İmparatorluk selametlnın beli
çisi olunuz l 

ANKARA İCRA DAİRESİ GA YRl MENKUL SATIŞ 
MEMURLUÖUNDAN: 

ı _ lzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 
pafta 84 ada 433 parsel 13 numarasında kayıtlı ve Ankaranın Er· 
zurum 1~ahallesi~de Karaca sokagında vaki 49 metre murabbaı ar: 
ca aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. Heyeti 
umumiyesine 90 lira ~ıymet konmuştur. ı 

Z - E\•saf ve müştemılatı: . . • • • • • • •. : • • .. • : 
3 - Satış peşin para ile olmak ~zere 2.0.8.~36 ta~ıhıne musadıf 

perşembe günü saat 14-16 ya kadar ıcra daıresı gayrı menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. . . 

4 - Talipler takdir edilmi olan yukard~k.ı ~uhammen kıym~tin 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akcesi veya mıllı ?ır ban~anm te~mn: 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul cdılen hazıne tahvıllen 
getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada tekli~ edilen bedel m:ı~amme.? kı:r· 
metin yüzde 7 5 şini bulmadığı takdırde 4.9.936 tarıhınc musadıf 
cuma günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 
artırana ihale edilecektir. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. Işbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden evel 
en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far· 
kı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
' tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olaıı. 

müterakim vergi ve resim ise borçluya nittir. 
9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 

Uzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan idctiala
rmı evrakı müsbitelerie 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satı9 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardrr. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler hergün tarihinde 335/9 nu• 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan ı;artna· 
memi7.l okuyabilirler. 2-3071 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUÖUNDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun 5. 4. 931 ta· 
rih, 12 • 70 numarasında kayıtlı ve Ankarada Yenişehirde vaki ar
sa aşağıdaki şartlnr dairesinde açık arttırmaya çıkıılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Arsa, şarkan Halit, garben ve şimalcn 
tarik ve ccnuben Sabri ile mahdut olup 315 metre vüsatindedir. 
Beher metresine Uç lira kıymet konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 31.8.936 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukard .. ki muhammen kıymeti 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 7S 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün li 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 15.9.936 tarihine müsadif salı 
günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (keza muham· 
men kıymetin yüzde 7 5 şini bulmak şartile en çok artıran talibine 
ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numaralı 
kanun ahkamına tevfikan borcs beş sene müddetle tecile tabi tutu
lacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
:i~inden. iti.~aren kendisinE bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
ıçın yedı gun kadar mehil verilecektir. İ bu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden evet 
e:ı yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile a1mağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile alma!!a razı ise ihale far
kı bi:i?ci tal.ipden tahsil edilmek üzere bn talibe ihale edilecektir. ' 
Tcklıfı veçhıle almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
gü!'lük i~inci artırmaya çıkarıla~ak en çok artıran talibine ihale 
edılecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
taP.~ har:ile del~aliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olu 
mu erakım verr,1 ve resim ise bor~luya aittir. 
. () .- ~~rcln ve alacaklılarla clij.!er aHikadarlarrn bu gavri mf'"'·fıl 
iuerınde ha ·Jarını ve hıısusile faiz ve masrafa dair olan iddiııla. 
rım evralrı müshit .. ıerie 20 p,ün icinde chiremir.e bildirmeleri la
~ımd1ı.r .. Aksi takdirıle hl\klım tanu sidTivle ııahit olmadıkça satış 
bed .. 1'1tn n:ı.vJac;hrıl.,.,,_q"''bn hariç tn•11J .. r.,l•lanlır. 

JO ~ Artırm:ıv:ı i~ irr>k erıec,.kl .. r ?n.R nıo tarihinde 933/419 mı· 
l'\ara. ı_le 'ıir"r;ı'.1.rl'"1 i:İ yerinde herkese iır•k h•ıtundurulan şartna-
rnemızı okuyııbılırler. 2-3074 

~ mlali ve Eytam ankasından : 
KİRALIK APARTMAN DA fRELERİ 

B~nkamıza aid lşıkl~r caddesin e Turhan apartmanında; Su, 
Elek:rık ve Bava.gazı tesısatını havi beş oda, bir matbnh, bir ban
yo, bır hela ve bır koridordan ibaret 4, 5, ve 8 numaralı dairelec 
pazarlıkla 

VE 
Dört oda, bir matbah, bir hela ve bır koridoru havi 11 numa.. 

ralı daire de açık artırma ile kiraya verilecektir. 
Bunlardan 4. 5, ve 8 numaralı daireleri kiralnmak isteyenler 

pazarlığa girişmek üzere arzu ettikleri zaman Bankamıza müracaat 
edebilirler. 

Açık arttırmaya konulan 11 numaralı d::ıirenin ihalesi 30 tem.. 
muz 936 perşembe günü saat on birde icr edileceğinden bu daireyi 
kiralamak isteyenlerin !O lira depozito ı arasivle birlikte Banka.. 
mız Muamelat Müdürlüğüne ve daireyi :.irmek için de Apartrmın 
kapıcısına müracaatları iUin olunur. (1; G l. 2-30 7 



SAYFA 6 

1.,.. 1 
Ur\ llava l{urun1u 

RUYül( PiYf\NGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11 Ağustos 936 dadır. 

Jüyük ikramİ)e35.000 l~iradır 
12.000, 10.000 liralık ikrameiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

~- - : - •, . .f 

E mni ve t 
• 

isleri Umum 
)\f üdürlüğündeıı : 

Adet 
5600 ili 6000 

Basılanm cinsi Tahmin edilen bedel 
Polis mecmuası 2500 lira 

Eksiltme günü 
24.7.936 cuma günü saat 15 

Teminat 
188 lira 

Yukarda cins ve mikdarı ya zıh Polis mecmuası: Karşısında gos
terilen günde açık eksiltme ile bastırılacaktır. 

Şartnamesi Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü Ücüncü Şubcsin
dedir. İsteklilerin yukarıda yazılı mikdarda muvakkat teminatı, 
makbuz veya Banka mektupları ve kanuni belgelerle birlikte o giin 
ve saatte Umum Müdürlükte müteşekkil komisvona gelmeleri. 

(1618) 2~2873 

Ank:ara Enıııiyet 
Direl törlüğüntleu : 

Teminat Beher litresinin 
Tahmin fiatı Çoğu Azı Cinsi 

Lira Kr. Kuruş Litre Litre 
374 63 27 18500 8000 Benzin 

İhale günü: 29-7-936 carşamlıa günü saat 15 de. 
Direktörlüğümüz otomobil ve motosikletlerinin ihtiyacı olan ben

zin gösterilen günde açık eksltme ile alınacaktır. Şartnamesi emniyet 
direktörlliğündedir. İsteklilerin yukarda mikdarı ya1:ılı muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka mektuplan ve kanuni belgelerile bir
likte direktörlükte müteşekkil komisyona gelmeleri. ( 1686) 2-2995 

Ankara Valiliğinden : 
Stadyum ve Hipodrom alanında kullanılmak üzere bir traktör 

ile altı adet çim makinası 30-7-936 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 16 da vilayet binasında toplanan daimi encümende ihalesi ya· 
pılmak üzere kapalı zarf usulile cksiltmeğe konmuştur. Keşif bede
li 5 bin liradan ibarettir. Muvakkat teminat 375 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını, teminat mektup veya makbuz
ları ve ticaret odası vesikalarile birlikte ihale günü saat 15 şe kadar 
vilayet daimi encümeni Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Eksiltme evrakı vilayet Nafıa müdürlüğünde görülebilir. (1723) 
2-2990 

niz Gef il~Ji Erbaş azırlama 
rta Okulu ~1.idürlüğündeıı : 
Kasımpaşada eski divanhane binasında bulunan Deniz gedikli 

erbaş hazırlama orta okulu her üç sınıfına talebe alınacaktır. 
1 - Birinci sınıf 14 :16 yaşlarında ilk mektep mezunları, ikinci 

sınıfa 15 :17 yaşlarında bulunan orta birden tasdiknameli, üçüncü 
oınıfa 16 :18 yaşlarında bulunan orta ikiden tasdikli her türk çocu
ğu, istenilen vasıfları taşıyorsa, girebilir. İstekliler fazla olursa üç 
dersden müsabaka yapılarak kazananlar alınır. 

2 - Kayıt muamelesi ile sıhhi muayenenin yapılması için istek
Jilerin 1 temmuz 936 tarihinden 15 Ağustos 936 tarihine kadar mü
racaat etmesi Iazrmdır. 

3 - Müracaat edilecek yerler şunlardır. 
A - İstanbul Kasımpaşada Deniz gedikli erbaş okulu Müclürü. 
B - Ankara Deniz mü:;teşarlığına 
C - İzmitte Üssübahrı Komutanlığına 

Ç - İzmirde Deniz Komutanlığına 
D - Vilayetlerde Askerlik şubeleri ve oranı .. ~n biiyük askeri 

maknuna. ( J 583) 2-2837 

Kapalı zarf usulile eksi! tme ilanı : 

Kastamonıı Vilayetinclen: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Kastamonu ili merkezinde ve Oluk

baı mev~iinde ".l" keı;fi ?1ucibince yeniden yapılacak kırk yataklı 
hastanenın klirgır kısmı ınşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. "2" dir. 

Projesine göre yapılacak inşaatın keo:if bedeli 21308 lira 51 ku· 
ruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. "3' 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafta i~leri şeraiti umumiye i 
D - Tesviyei turabiye ve kargir inşaata dair fenni c:artmıme. 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cedveli, silsilei fiat cedveli, meteraj cedveli 
G - Proje, grafik 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 110 kuruş mukabilinde Kas

tamonu Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29-7-936 tarihinde çarşamba günü saat 15 de Kas

tamonu'da h.ükümet binasında Daimi Encümende yapılacaktır. 
4 - Eksıltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Ek~iltmeye girebilmek için isteklilerin 1598 lira 50 K. Mu

v~kkat ten_ıınat vermesi bundan başka a?ğıdaki vesaikleri haiz olup 
gostermesı lazımdır. ''4" 

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

6 - T~klıf mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bir 
~~at evvehne kadar Y.ilayete getirilerek eksiltme komisyonu reisli
gıne makb~z mukab~ınde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nıhayet 3 cu maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mil?ür mumu ile iyi~e kapatılmış olması lazımdır. Posta-
da olacak ~ecıkmeler kahul edılmez. (3956) 2-3041 

' 

ULUS 

·Elaziz isl{an l\lüdiirl~Oüııden : 
1 - Sivrice kazası merkezinde yapılacak yirmi çift göçmen evi 

inşaatı toptan kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Beher çift evin keşifnamesi 1376 lira 15 kuruş olduğuna na· 

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

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Keşif cetveli 
B - Şartname 
C - Resim ve proje 
fstiyenler bu evrakın suretlerı bır lira mukabilinde iskan daire

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

beşte İskan dairesinde yapılacaktır. 
5 - Teklif mektupları beşinci maddede yazılı saatten bir saat 

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

Posta ile gönderilecek mektupların yine mezkur saate kadar gel
mi' olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Talip olanların 
ve daha fazla izahat almak istiyenlyerin mezktır gün ve saatin hi
tamına kadar Elaziz İskan Dairesine müracaat eylemeleri ilan olu· 
nur. (3805) 2-3044 

Ankara P. T. T, 
Başmüdürlüğündeıı : 

Ankara Telsiz irsal istasyonu binalarının badana ve pencerele
rinin boyanma işi pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1049 lira 
72 kuruş muvakkat teminat 78 lira 72 kuru~tur. Teminatın ihaleden 
bir gün evet yatırılması lazımdır. İsteklilerin bu eksiltmeye iştirak 
edebileceklerine dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehliyetna
me ve teminat makbuzlariyle birlikte 23 temmuz 936 perşembe günü 
saat on beşte komisyonumuza müracaatları. ( 1634) 2-2884 

Kapalı Zarf Usuliyle eksiltme ilanı 

Kütal1~1a Lisesi Direl\:törlüğünden : 
1 - 6. Temmuz 936 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere 13·6·936 

tarihinden itibaren 23 gün müddetle münaaksaya konulan Kütahya 
merkezinde mevcud yanık lise binasının inşaat münakasasına talih 
çıkmadığından 15 gün müddetle tcmdid edilmiştir. 

2 - Eksiltme 7-7-936 tarihinden bil itibar 15 gün müddetle 21. 
temmuz 936 sah günü saat 15 de Kütahya da lise müdürlüğünün 
dairesinde yapılacaktır. 

3 - Bu inşaat mezkur binanın 45002 liralık bedel ke~finden 
şimdilik hülasai keşif mucibince 29968 liralığından i~:ırettir. 

4 - Bu i~e aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projesi 
Nafia işleri şeraiti umumiycsi "Nafıa dairesinde mevcucıdur.,, 
Hususi şartname 
Keşif hülasası cC'tvcli. 
Projeler 
isteyenler bu şartname ve evrakı 1,5 lira bedel muKabllinde vi

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

teminat vermesi lazrmdrr. 
6 - İsteklinin münakasa giinünden evvel nafıa' vekaletinden a

lacağı ehliyeti fenniye vesikasını vilayet nafıa müdürlüğüne gös
termeğe mecburdur. 

7 - Teklif mektuhları yukarda ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar lise müdürlüğü binasına getirilecek ve ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektubların mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması Hl.zımdır. Postada olacak gecikmeler kalıul edilmez. 

(3931) 2~3011 

11Jiara iik.se { z· raat 
En -til ·· sü lelit(irl ·· ğünt t'ıı : 

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

2 - İhale Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörliik binasında topla
nan İdare ve İhale komisyonu tarafından cedvelde gösterilen gün 
ve saatlarda yapıla~al~tır. 

3 - Muvakkat teminat hizalarında gösterilen muhammen bedel
ler yekl'munun % 7,5 dır. 

4 - Parasız şartnamesini almak ve nümunelerini görm'.c isti
yenlerin Enstitü Daire Müdürli.iğüne müracaatları. ( 1645) 

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

Beherinin Yekün tutarı 
ClNSİ Adet Fiatı kuruv kuruş 
Su surı:ıhisı 100 85 8500 
Çukur tabak 100 4.'i 4500 
Düz talıak 100 45 4500 
Su bardağı 210 1: 2100 
Çay bardağı maa t"'hak 50 2!. 12~0 

Çay kaşığı 50 2 t 1250 
Baktr ekmek tabagı 50 85 4250 
Bakır te\'zi kepçesi JOO 25 2500 
Kaşık 50 45 2250 
Çata.I 50 15 2250 
Bıçak 50 /S ·o~o 
Bakır çaydanlık 30 JOO .ıooo 

ihalesi 27-7-·936 tarihine rastlryan 
pa~artesi gün·; saat 15 dP yaoılacaktrr. 

Spor donu 
Spor fanılasr 
Lastik ayakk2br 
Beyaz tenis pantalonu 

150 
150 
150 

25 

110 
60 

180 
275 

16500 
9000 

27000 
6!l75 

İhalesi 27-7-936 ~arihine rastlıyan 

pazartesi günü ~aat 16 da_ yapılacaktır. 
Pamuk yatak 12.5 kilo 

90X200 ebadında 50 1200 
Pamuk yorğan. 3 kilo-

140X190 ebadında. 50 724 
Pamuk yastık 1.5 kilo· 

40X90 ebadında. 100 168 
l'.ımııK Arlnna malıdır ve birincidir. 

60000 

'6100 

16800 
2-2Q18 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLAR1 

BtLtT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 260 kuruş olan 3.000 metre 

matra kılıfhğı kumaş ile beher tanesine biçilen ederi 185 kuruş olan 
5.500 tane şaph koyun derisi kapalı zarfla ve ayrı ayrı eksittıne}'e 
konulmuştur. 

2 - Kumaşın ihalesi 30 Temmuz 936 perşembe günü saat 15 de 
ve derinin ihalesi aynı gün saat 11 de yapılacaktır. . 

3 - Şartnamelerini bedelsiz almak ve örneklerini görmek istı· 
yenlerin her gün Ko. na uğramaları. 

4 - Kumaşın ilk teminatı 585 ve derinin ilk teminatı 763 lira 13 
kuruştur. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 aayıh kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek• 
tuplarını ihale saatmdan en a:.: bir saat evvel M. M. V. satın alın• 
Ko. na vermeleri. (1714) 2-2989 

B t L 1 T at ederek fenni malfunat aldıktaıı 
1 - Muhtelif yerlerde yer al- sonra hiç bir teahhüdü uzoın • 

tı benzin tankı yaptırılacaktır. mun etmemek şartiyle proje ..,, 
. 2 - Bu işlerle meşgul olan tekliflerini temmuz 936 sonuna 
fırmalar M. M. V. Hava müste - kadar mezkur fUbeye vermeleri. 
şarlığı inşaat şubesine müraca- (1407) 1-2633 

İLAN 

1 - 30; 6/ 936 salı günü saat 
15 de ihaıe eauc:c\;ı:;ı ııctn eauen 
KutahyaüaKi lf':Jl b,n 514 lira 15 
kuruş o~delı k-::)ıtlı mşaatın Jıa
le gununde tahı>ler IJayındırflık 
bak.anugı.ndan alınacak vesıkayı 
getırmcoıkıerınden yeniden !<a
palı zarfla eksıltmcye konulmuş
tur. 

V. SA. AL. KO. dan 25 lira kar· 
şıııgında aımıc. 

2 - İhalesi 20/temmuzı936 
pazartesi gunü sr.at 1 S dedir. 

3 - İlk teminat l3 bin 651 
liradır. 

4 - Şartname keşif ve pro
jelerle fenni şartnameler M. M. 

5 - .t:..ıı:sutmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun t. ve 3 uncü 
maddeJennde yazılı belgeıerle 
bayındırlık bakan.lıguıdan alına· 
cak tennı ehliyetnameler ve be· 
hemela venlmcsı mecburi olan 
prtnamede yazıl vesikalar ve 
ıık teminat mektub veya mak· 
buzları ile birlikte teklif mektub· 
!arını ihale saatinden en geç bir 
saat evveline kadar M. M. '/. 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(1558) 2~2782 

BİLİT 
1 - 185 kilo aleminyom saç levha ile 105 kilo aleminyom perçin 

çivi açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 567 lira ilk inanç parası 42 lira 52 ku· 

ruş.tur. 

3 - İhale günü 24.7.936 cuma saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 !Nlyıh kanunun 2, 3 inci mad· 

delerindc ıstenilen bilgelerile ihale gün ve saatinde M. M. Vekaleti 
Satın alma komisyonuna varmaları. (1623) 2-2874 

BlL!T 
1 - Beher metresine biçilen ederi otuz iki kuruş olan yüz bin 

metre kılıflık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 29 temmuz 936 çar~amba günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 2400 liradır. 
4 - Şartnamesi 160 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sayılı ka· 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evet M. M. V. Satın Alma Ko. 
na vermeleri. (1622) 1-2875 

İLAN 
1 - Ankarada Askeri Baytar mektebine bu sene sivil lise me· 

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

a) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
b) Yaşlan 18 : 21 olmak 
c) Türkiye Maarif liselerini bitirmiş ve olgunluk imtihanını 

vermiş olmak. 
d) Bünyelerinin tam sıhhatli ve askerliğe elverişli olduğu As· 

keri sıhhiye heyetlerince tesbit edilmek (tam teşekküllü askeri has· 
tanelerce) 

e) Kendilerinin ve aih,lerinin hüsnü halleri zabıtaca tevsik edil· 
mek. 

2 - Bu vasıfları haiz talipler müracaat istidalarrna şu kağıt ve 
vesikaları bağlarlar. 

a) Nufus cüzdanı veya resmen mnsaddak sureti. 
b) Musaddak sıhhat ve aşı vesikalım. 
c) Mezun olduğu lisenin şahadetmımesi veya musaddak sureti. 
d) Kendisinin ve ailesinin hüsnli hali hakkında fotoğraflı zabı· 

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

ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer teahhüt senedi. 
f) Selisülbevl, gaşi nevbatı ihtilaciye, sar'a ve sairülmenam has

talıklarile mali11 olmadıklarına dair velilerinin noterlikten tasdikli 
teahhütnameleri (bu gibi hastalıklardan birile mektebe girmezden 
evci malfil olduğu sonradan anlaşılan talebe mektepten çrkarılır ve 
o zamana kadar mektep masrafı velisine ödettirilir.) 
.. ~ - Kayıt i5in müracaat yerleri Ankarada yüksek ziraat ensti

tusund.e (asken ba:rtar talebe amirliği), İstanbulda Haydarpaşada 
(asken baytar tatlnkat mektebi müdürlüğü) dür. Taşralardan talip 
olacaklar 1., 2. inci maddelerde bildirilen evrak ve vesikaları tamam 
o~mak ş~r~ile btılundukları yerlerdeki askerlik ~ubeleri vasıtasiyle 
dıleklerını M. M. V. baytar işleri dairesi reisliğine bildirebilirler. 

. 4 - Aran~!an vasıf ve şartları haiz talipler imtihana tahi değil· 
dır. Kahul muracaat tarih ve sırasına göre yapılacaktır. Müracaat 
müddeti EylUl 1936 iptidcısına kadardır. Fakat 14 tamam olunca 
kayıt ~ua.melesi daha evet kapanacaktır. Taliplerden lise şehadet• 
namcsı ivı derecede olanlar tercih olunur. 

5 - Kayıt mu~melesinin kapanmasından sonra kabul edilenlerin 

j''"':~~;q:~;~~~;~:~;~~;;5;;.:~:N~~:~2902 I 
Muha~men bedeli (10875) lira olan 610 tonu safi meşe 840 to· 

nu çam, gurgen. me~e mahllıtu olmak üzere ve ceman 1450 ton odun 
3 - 8 - 1936 pazartesi günü saat 15.15 de kapalı zarf usulü ile An'·0

• 

rada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (815,62) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları ,recmi gazetenin 7 • 5 _ 1936 G. ve 
3297 No. lu. nii.,basm<la intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
al~n~~~ ve sıka ve tekliflerini aynı gün saat 14, l 5 e kadar komisyon 
reıslıgıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada :M'.alzcme dairesinden. 
Hay?~~rpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehirde Mağaza 
Şeflıgınden, Adapazarında İstasyon Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1785) 2~3082 ------
Asl\:cri Fabrilcalar ... 

Ticaret l(alemindeıı : 
500 Metre mikabı ceviz tomruğu 

Yukarda yazılı malzeme 22 Temmuz 936 günü pazarlıkla s2trr. 
alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin ticaret kalemine bftŞ 
vnr......,"'T ....... ,. """' ...... ~"" 
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Jamzedl.ği İm iluuıı 

Ziraat 
Ban {as n an: 

1 - Bankamrza mii sahaka ile ve müsabakada gösterilecek mu
vaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve Şef 
namzedi alınacaktır. 

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

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

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

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
lıntihanma girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe ge
çirileceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştrrı· 
l~cak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet im· 
tıhanına girecek ve kazanırlarsa terfi edeceklerdir. 

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

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

• miş bulunmalıdırlar. (1731) 2-2978 

Nafıa Bakanlığı ıdan: 
İnşaat dairesine yüz ve yüz yirmi lira ücretle iki re:.6am alına

caktır. Müsabaka imtihanı 23.7.936 perşembe günü saat 14 de inşaat 
başkanlığında yapılacaktır. Talip olanların aşağıda yazılı vesika
larla 22-7-936 çarşamba günü saat 17 ve lrdar bakanlığa müracaatla
rı ilan olunur. 

1 - Dilekçe 
2 - Nufus tezkeresi 
3 - Mektep şehadetnamesi 
4 - Askerlik vesikası 

5 - Polisten hüsnühal ıaporu (1759) 

.ocuk Esirgenıe 1 ur ımu 

2-3056 

Geııel Merl{ezinden : 
Muhasebe ve anbar işlerinde çalıştırılmak üze:-e imtihan ile bir 

tnemur ahnacaktır. Bu memura imtihandaki muvaffakiyet derece
sine göre 60-80 lira ücret verilecektır. İmtihana girebilmek için li
se mezunu olmak ve askerliğini yapmış bulunmak lazımdır. İmtL 
han 27-7-936 pazartesi günü saat 10 da genel meırkezde yapılacak. 
tır. Talip olanların imtihan gününden evvel vesika ve mektep şa-
hadetnamelerini bir istita ile kuruma vermeleri. 2-3068 

Çocub.: Esirgeme I{ u umu 
Genel l\lerl{ezinden : 

Açık indirme ile (25000) kilo kuru ot alınacaktır. İhale 24.7.936 
cuma gQnü saat 15 te genel merkezde icra edilecektir. İsteklilerin 
§artları anlamak üzere muhasebeye müracaatları. 2-3069 

7a i iğinden: 
20 Temmuz 936 pazartesi günü ~at 15 de Ankara v;ilayeti bi~a

eında toplanan viHiyet daimi encümeninde keşi! bedelı (29~5) lıra 
2 kuruş olan Yahşıhan. Keskin yolunun O+OOO ıle 20 t OO. k.ılomet
releri arasında yapılacak köprü ve menfez inşaatı açık eksıltmeye 
konulmuştur. . •. 

Proje, keşif, şartname ve diğer evrakını Ankara nafıa dırektor-
lüğiinden görebilirler. 

Muvakkat teminat (33) lira (13) kuruştur. 
ts~eklilerin teminat mektubu ve muhasebei hususiye ~ezn~s~nin 

makbuzu ve ehliveti fenniye ve ticaret odası vesikalarr ıle bırlıkte 
ihale günü olan 20 temmuz 936 da vi15vet encümenine gelmeleri 

(1559) 1-2764 

7 al·Jiği de • • 

İhalesi 22. temmuz 936 çarşamba günii saat l 5 d~ vilayet. daimi 
encümeninde yapılmak üzere 17959 lira 78 kuruş keş.ıf bedellı Zon
guldak • Devrek yolunun 6 t 516 - 47-1 .025 kilo.metreleri arasında 
şosa esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulıyle eksı itmeye konulmuş· 
tur. 

Eksiltme şartnamesi ile fiat bordrosu ve keşif hülasası cetveJi, 
mukavelename rrojesi 90 kuruş bedel mukabilinde Zonguld~k na
fıa müdürlüğünden satın Jınabilir. Muvakkat teminat 1346 hra 98 
k~ruştur. İsteklilerin muvokkat te1!1in~t, ticaret odasın~~n 936. yı.lı 
içınde alınmış vesika ve nafrn vekaletınden alınacak mut~ahhıdlık 
ehliyet vesikasiyle birlikte teklif mektublarını yukar~~akı gun ve 
•aate kadar vilfivet daimi encümeni reisliğine vermelerı ılan olunur. 

(3928) 2-3009 

alcl{ari il y ğında . , 
• 

r 93? yılı içıncle vilayetimiz Muhast:bci Husu~iyesince ü.ç .adet ki
a ~vı yapılacaktır. Talıp olanların şartnameyı an~a~ak ıçın Hak· 

ktlrı Vilayeti Daimi Encümenine müracaat etmelerı ılfin olunur. 
( 4043) ?.-3086 

Kapalı zarf usulile eksL tme ilanı · 

su_ A 
Umumi l\ıf iidürlüğündcn; 

ıiı. c1x1x1x1ı :P:xix1T1x1x1p il: il: 

Erzurunı Nafıa l\lüdürlüğündcn: 
l - Trabzon Ağrı Transit yolunun Erzurum Vilayeti dahilin

deki Erzurum kap kısmının OXOOO dan 14X031 kilometresine kadar 
olan kısımlardaki şose inşaatı ile bu yolun 38XOOO kilometresindeki 
Karabıyık köprüsü ve Erzurum Karaköse yolunun Erzurumdan i
tibaren 82X350 ci kilometresine kadar olan muhtelif mahallerdeki 
şose inşaatı ile bu yolun 46X832 ci kilometresindeki badicivan 40X 
725 ci kilometresindeki ukumu ve 80X071 ci kilometresindeki zars 
köprüleriyle şose inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işlerin bedeli keşfi yüz elli beş hin lira dört kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrakı fenniye şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi • 
E - Hususi ve fenni şartname. 
F - Tahlili ziraat ve keşif hiitasa cetvelleri ve şose grafiği ve 

kum, taş grafik ve mesafe cetveli. 
İstekli~r bu şartnameleri ve evrakı fenniyi 775 kuruş bedel mu

kabilinde Erzurum Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 30.7.936 perşembe günü saat 16 da Erzurum ViHi

yeti Nafıa Dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliy1e olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için dokuz bin liralık muvakkat 

teminat verilmesi ve bundan başka Ticaret odası vesikasını alıp 
göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ve 3 cü maddede yazılı saatten 
b.ir saat ev:line katla; Erzuru~ ~~~ayeti Nafıa mi.idürliiğüne geti
rılerek eksıltme komısyonu reıslıgıne makbuz mukabili verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması dış zarfın mühür mumu ile eyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Eksiltmeye girmek istiyenler ehliyetname almak için Vila
yet Nafıa Dairelerinde mevcut bulunan 24.4.936 günlü talimatname
ye ilişik bulunan beyannamelerden birer suretini alarak bu beyan
namenin sütunu mahsuslarını doldurup eksiltme gününden asgari 
sekiz gün evel ~angi gi!nde ~ksil~esi. yapılacak ise girmek .husu
sunda fenni ehlıyet vesıkası ıstedıklerıni sarih olarak yazılmış bir 
istidava m~zkOr ~eyan~ameyi ra!>ted~p Nafıa Vekaletine müracaat 
edeceklerdır. Aksı takdırde ıs.tedıklcrı vesaiki alamıyacakları ve eh
liyetnamesi olmıyanların eksıltmeye kabul edilemiyeceği illin olu-
nur .(3985) 2-3066 

Sablılc hoş 
ve 

KREM 

20 temmuz pazartesi günü saat on dörtte sat 1 kt 1 k • 
• S k 1 k d ·· · 1 aca ır. ste lıle rın arı ış a ar asın a yunıs mensucat fabr·ka u -1 sına ~ racaatları. 

2-3060 

Tavukc 
• • 

Enstitüde bu sene yetiştirilen damı~l - c · . 1 . lan t 1 t krJ . ıvcıv e rın s-tı ına baş-
mış ır. s e ı erın l>irektörlii<tiimüze baş vurmaı rı. Telefon 

1481. (1763) 2-3039 

Harita G ~nel )·re { ö en: 
. 1 - Harita ·~enel Direktörlüğü kıta erleri pavyonunu ikmali 
ınşaatı açık eksıltmeye konmustur. 

2 - Mut:ıammen b.e?el (6100) lira (10) kpruştur. 
3 - Talıbler şeraıtı anlamak üzere her ğün ve eksilt · 

ceklerin de { 457) lira ( 51) kuruş teminat m::ıkbuzlar· ,1 ~eye ~ıre· 
t~s :. ~?.6 pazartesi günü saat ( 10) da Ceb cide Harit~} G~neİ ~~~:k: 
torlugu satın alma komisyonuna gelmeleri (1782) 2-30 o 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı · 

Urfa Nafia 1\fii ·i ı·· Cfünd 
. ~ 

1 :-- Eksıltm~ye konulan iş: Suriye hududu, dahilinde, Caber 
kaJtsı yanında Suleyman Şah Türbesinde Jandarma kar.akoJ binasr 

nşa<ıtın .keşi~ bedeli 6406 lira 51 kuruştur. · 
2 - Bıı ı~e aıd şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - F.ksıltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafrn işleri şeraiti umumiyesi 
D - Kargiı:_ ve beton inşaata dair fenni şartnaıu9 
E - Hususı Şartname 
F - Kl'şif cetveli, meteraj cetveli 
G - Proie 

d İstiyenle; bu ~artnameleri ve evrakt hedclsiz olarak Urfa Jan· 
arma Kom~tanlıgından ister ve görebilirler. 

3 - Ek~ıltme 29-7-936 çarşamba günü saat 10 da Urfa Jandarma 
Komutan lıgı odasınc'la yapılacaktır. 

4 - Eks~ltme kap?lı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Ek~ıltmeye gır~bilmek için isteklinin 480 lira 49 kuru mu· 

vakkat .temı~at qemıesı, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 0 • 
lup Petırınesı lazımdır. 

2t 90 ~v.ıt.ı ka~unun hüknıiine P,Öre bu işe girebilmek için daha 
evel bu gıhı ışlerı başarmış olduklarına dair resmi makamc ta d.k r hl. · f . . o s ı . 
ı e ıvetı t'nnıve vesıkalarmı ihale gününden 8 uiin ı u f 

N f M 
.. d .. 

1 
.. v.. .b ... - evve r a 

a ıa u 1u~ tı"une ı razhı tasdik ettirmeleri gerektir. 
6 - T~ ·Jıf m"ktupları y~karda 3 eli maddede yazılı saatten bir 

sdaakt. evkv~11 ıne kk da~ Urfa VıUiyeti Jandarma Komutanhi>ı odasın· 
a ı e sı tme omısyonu reisliğine makbuz mukabilind ·1 k 

t . p ·1 ·· d • e verı ece • 
ır. osta ı e gon e:ııecek mektupların nihayet 3 cü maddede yazı· 

lı saate kadar gclmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olmnsı şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. ( 3954) 2-3042 

Zono· ] e 
~.halc~i 22 temmuz 936 çarşamba günü saat 15 de Vilayet Daimi 

cncu~enınde yapılmak üzere "56118" lira ''41" kuruş muhammen 
b;t.lellı B eye.uma - Çaycuma yolu O + 000 - 25 + 935 kilometrele· 
n ~rasınd.akı sınai imalfitın inşası işi vahid fiatla ve kapalı zarf u· 
sulıle eksıltmeye kt>nulrnuştur. 

~ksil~e ş~rtnamesi ile fiat bordrosu ve keşif hiillisa cetveli 
proJe resımlerı ,mukaevl name projesi iki lira seksen kuruş muka: 
bilinde Zon~~ldak vilfiveti N"fıa müdürlüğünden sat·n , l ınal>ilir 
Mu~akkat. teminat "40SS" lira ' '92" kuruştur. İsteklilerin muvakkat 
temına~. ticaret odasından 936 yılı içinde alınmış vesika, ve Nafıa 
":ekaletınden nlınacak müteahhitlik ehliyet vesikasiyle birlikte tek
lıf me~tu_r>_l~rını yukarı~a.ki gün ve saate kadar vıJa} et daimi encÜ· 
men reıshgıne vermelerı 1H'in olunur. (3773) 2-2907 

· lk :\vi aşlc~ ılığ1n ~ ıı : 
1 - Keşif lıe.?c.li 18556 lira 3~ ~uruş olan Ai:rrı Halkevi inşaatı 

kap~lı zarf usulu ıle 6-7-936 tarıhınden itibaren 25 gün mliddetle 
eksıltmeye ~onmuştur. Jnşaat komisyonun elinde lıulunan taş, kireç 
~um ve. on ~ç met.n: mı klip ağaç keşif bedelinden tenzil edilecek· 
tır. Bu _ışe aı<l e.ksıltı:ne J rtnamesi mukavele proje i hususi şartna
me, keşıf c~tvelı proJe Halkevi Başkanlığından parasız verilir. Mu· 
va~kat tem~natı. 1377 lira olan bu işi 31-7-936 cuma günü ı;aat 4 de 
A~rı Bel~dıJ csınde H alkevi inşa t komisyonu tarafından ihale 
edılecektır. (3804) 2-2932 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - K~rs garnizon ihtir~cı i~in üç milyon kilo çrun odunu kapalı 

zarf u~sulıyle ~:7:?36 dan ıtıbaren eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
28-7-9.,6 salı gunu saat onda karsta askeri satın alma binusında ya· 
pılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli kırkl eş bin lira muvakkat teminatı 3375 li· 
radır. 

3 - Ş?rtnam.esini görmek isteyenler her gün ve ihaleye iştirak 
edcceklenn bellı ~aman\ıan bir saat evveline kadar teklif mektup· 
tarını vermek şartıyle kcırsta komisyona müracaatları. 

(1578) 2-2790 
İLAN 

.ı .- Edremi.t garnizonundaki 1 irlikl erin senelik yiyecek ihtiya· 
cı ıçın 10.000 kılo S<'de ,ağı kapalı zarf usuliyle satın :-1ınacaktır 

2 - Malın tahmin b deli 9300 liradır. Teminat bedeli 675 Jir;. 
dır. 

3 - :o.7 .. 936 pazartesi ~nü saat onda Edremit satın alma komis
yonu daıresınilc yapılacaktır. 

4 - İstekli olanların birinci teminathrını ve hankn mekt t 
nı veyahut tahvilat] arını 4. inci tiimC'n muhasinligv ine 20 t • up a9r3ı5• 
Pa?arte · ,,. ·· 9 " d emmuz sı ..,unu saat .~ a vatumı<; hulunııcaklardır F. f 
raitini bilmek istiyen1er için her f!iin komisyon a~tktrr. ~F:59;)e şe· 

l-2812 
İT AN 

fst?rılıul komutanh;yı birliHerinln bir ..... n ... ı·k ·ht• 1 k·ı d v "' , ı ı ı '"rr o .. n ı;oooo 
ı o sa e yagı 24.7.936 cuma rriinii .,~.,t 1 s de kap..,1 • n 1 tır. Muhammen tutarı 38500 lir" ıi ır 1lk t . r ? r. P mıcak-

. k . . ernınatı zq~q r" 'ır ~'1 t 
~;ımesı OmtSVOnUmtızcl.,n zı;() k"TI'" nınt '1ni . . • . r • 
ılk teminat 1'1" 'l ' ·b•ı71:-ırı 1•1 ... 2 ~Qn 1 k nde verılır 1 hler 

• ' ·ı !!"''1 ı "'T'lltnt 2 3 • • rtT'dC'ld vec::-ıil·,e hı·rı 1·ı t · ı, • d ın · · ınrı ., 1 le-e ' ııı e en en az b. 1. 
lif ml-tunl-ın"T Fındıklıdaki kom 1 kır saat eve ıne ~ .. r tek· 
vermeleri. ( t6ı;2) utan ı satın alma ~ !iyonuna 

2-2909 
. İT.AN 

Tabı•rıın hır s"n"li • ihtivacı ofa ı . . 
ikinci de fa nhrrık ek iltme k ~ 24 hın 'kılo un ı-.,.,~tı ?.nrf1a 
935 saat on-la ,,... t h ve onu mt•$tıır. Ekııi1tme"'i 24 tfo...,muz 

"• 7 re " "r s:ıtrn alma k · 
Unun teminat L kresi 1709 liradır t t k~·Tısyonı:nda y ptı c 1·tır. 
lif mektuplarım e]r!'liJtme saatı d s ~· 'er temına~ a1-.-C'1 .. ri etek-
yona vermiş olacaklardır n a(n1"6ı:)saat evvehn" kadar komis-

. t ,, ~ 2-2935 
G . LAN 

k•t arnıznn kıta ve ıniiessese1erinr1e hu1un:ıh h"'vvın 
ı o a:na ?() • 7 • Q'lll n-ız"rt"<ıi fTilııli s.,-ıt on hlrr1e ' ., , 

rılacarYindan ezm"'ci1erin b .. 11 • •. 1 rh-
1• v • S ~ ı gun ve ~ .. ,. nkara l A • 
ı.ın atın Alm.:ı. Komisyonunn 1 1 . ( ,e , ım mır-, gc me erı 1793) 2_ 3089 



SAYFAS ULUS 

FOTOGRAF FiLM, C ... t\.M, KAGIDINI bizdenalabilirsinizı 
iSl.ERf ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara TeJ. 1230 

Birinci marka 

Al\IATöR ., 

Samsun Şarl>aylığından: 1 
ı - Samsun belediyesi için alınacak ve kurdurulacak elektrik 

~ayıcılarınr ayarl•maya mahsus istasyon fenni ve u~umi ~rtna
mesi dairesinde bir ay müddetle ve kapah zarf usulıyle eksıltme-

ANKARA BELEDiYE 
RElSLICI iLANLARI - . As. Fb. U. Md. Sa. Al. KOMİSYONU İLANLARI 

ye konulmuştur. . . . . . 
2 - İşbu ayar istasyonuna ve kurdurma mesanfıne yedı bın hra 

bedel tahmin eflilmiştir. . .. .. 
• 3 _ İhale 27.7.936 günlemecine rastlayan p~zartesı. gun~. saat 
onda Samsunda oelediye encümeni tarafınd.an ıcra edılecegınde~ 
talipler teklif mektt1plarını ve 52_5 l_iradan ı~aret ~uvakkat tc~ı
natJarını 2490 savılı kanl'nun 32 ıncı maddesındekı serahat daıre
sinde aynı günde muayyen saatten. bir saa~ eve~ine ~?,:~ 11ra ~u
maralı makbuz mukabjlinde Beledıye Encumcnı Reıslıçıne te~l':_M 
etmis bulunacaktır. Posta ile gönderilen mektupların nıhayet ılan 
edile~ saate kadar gelmi olması ve clış zarflarının mühüt ' 
le ivice kapanmıs olması lazımdır. 

Postada vukua gdecek gecikme kabul edilemez •. 
4 _ Teklitler aşağıdaki vesikaları ihtiva edecektır. 
A - Türkiyede kanuni ikametgahı _olması. 
B - İstekli bir şirket olduğu takdırde: . . 
ı _ İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesıı:den ve~a sı-

cilline kayıtlı bulunduğu Ticaret odasınd~n veya saır r:smı m~
kamdan şirketin sicille kayıtlı ve halen faalıyette_ bulund~guna daır 
bu eksiltmenin iHinı tarihinden sonra alınmış vesıka~ı haız olması. 

ı _ Şirketin sirgülerini vef~ şirke~ adına .. tekl_ıflerde bu~una
cak kimselerin bu şirketin vekılı oldugunu gosterır Noterlıkten 
tasdikli vekaletnamr: gösteımesi. . 

C _ Yabancı tab'asmın on senedenbcri Türkiyede mukim ve tı-
caret sicillerinde kavıtlı bulunması. 

D _ Yabancı şirketlerin B ve C fıkralarında yazılı şartların her 
ıkisini haiz olması. 

s _ Şartname bedelsiz olarak belediye yazı işleri kaleminden 
tedarik edilcbiljr. . 

6 _ İhale 2490 sayılı arttırma. eksiltme ve ihaleler hakkmdakı 
kanuna göredir. . . .. 

7 - Şartname örnekleri İstanbul, Ankara beledıyelerıne gon-
derilmistir. 1stivcn ler oranıın tl"<hırik edebilirler. ( 3658) 2-2789 

Zoıı"uld:ı)i Valili~indeıı : 
ı-ı . • 

İhalesi Z2 temmu7. 936 çarş2mba günü saat 15 de Vilay.et Daım! 
Encümeninde yapılmak füerC" "10808" lira "60" kur~ş keşıf bedelh 
Ereğli - Devrek O + 000 - 25 4- 313 kilometrelerı arasında şose 
esaslı tamiratı i~i kapalı zarf usulile eksiltmeye k~mulm;ıştur. . 

Eksiltme sarlnamesi ile Fiat bonlrosu ve keşıf hulasa cetvelı, 
l°f'ukavetename pr(\ieo;i 54 kurus bedel mukabilinde Zonguldak Na
fıa Müdürliığünrlen satın alınabilir. Muvakkat teminat "810" lira 
"61\" kuruştuı. .. 

İsteklilerin muvakk~t teminat, Ticaret odasından 936 yılı ıçın
de almmış vesika ve Nafıa vekaletinden alınacak müte.ah?.itlik eh· 
liyet vesikasile birlikte teklif mektuplarını yukandakı gun ve sa
ate kadar Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine vermeleri ilan olu-
nm. (3774) 2-2908 

•r.ı rfxix~i&fx+xıtıfıxıxıxff.LxıTıTLxLjLxLtJOjl.tf'&• 

; SUMER BANK 
l lmnmi 

Ecnebi 
l\lüdürliiğünden : 

memleketlere 
talebe gönderilecektir 

Bankam11.:ca tavin edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde 
yetistirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecne
bi memleketlerde tahsil ettirilecktir. 

Namzetlerin. aşağıda yazılı şartları haiz olmaları lazımdır: 

Umuıni Sarılar: 
~ 

1. - Tfüi! olmak; 
2. - Tamüssıhha olmak; 
3. - 18 Yr.jiltl<lan aşağı 25 yaşından yukarı olmamak; 
4. - Liselerin riyaziye kısmından mezun olmuş bulunmak: 

Hususi Şartlar : 
ı. - 1932 - 1936 seneleri arasında liselerin fen kısmından 

mezuı. olm.ı~ bi.ılunmak: riyaziye, fizik. kimya dersleriyle ya
bancı dilden iyi not almış olmak; 

2. - Tahsile gitmeğe ve avdette Banka hizmetinde çalış
mağa mani resmi veya hususi ''ir teahhüdü olmamak; 

Taliplerin nihayet 20 Temmuz 1936 tarihine '<adar aşağı
daki vesaik; ( M E.) ıremziyle Ankarada Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne \"e lstanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesine 
göndermeleri lazımdır: 

1. - Hal tercümesi; 
2. - Mektep şehadetnamesi ve imtihan notları cetveli; 
3. - Resmi bir \aastahaneden alınmı§ ve yukarda yazılı 

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

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

aynı zamanda yapılacaktır. ( 1607) 2-2843 

Wl:r1T1x1Jilflx1x1x1T1ylffiixixix1x1x1x1T.a..P::x1T1T1xixiı~ 

Halckaı"i t1baylığından: 
1 - Vilayetimiz muhasebei hususiyesi tarafından 936 yılı içinde 

inşa edilecek üç bina artırma. eksiltme ve ihale kanunu mucibince 
kapalı zar.f usulile on beş gün müddetle 7-7-936 dan itibaren müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Beher evin bedeli keşfi dört bin kırk üç liradır. 
3 - Bedeli keşfine göre yüzde yedibuçuk teminat akçesi yüz . 

üç lira 26 kuruştur. 
4 - Talip olanların şartnameyi anlamak üzere Hakkari Vilayet 

Encümeni Dairesine müracaat etmeleri ilan olnur. (3899) 2-2984 

İki •Sül 
VekSletimiz için kenarlı veya kenarsız ve (90) santim genişli

ğinde ve (1210) lira muhammen bedel ile (550) metre koko yol ha
lısı artırma ve eksiltme usulile satın alınacaktır. 

28-7-936 salı günü saat ( 10) da Levazım Müdürlüğünde toplana
cak komisyonda ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
teminat paralarını yatırma üzere Levazım Müdürlüğüne müraca-
atları ilan olunur. ( 1'66S) 2-2924 

İLAN 
18 temmuz 936 dan itibaren 

ekJl'!eğe 10.75 kuruş ve franca
laya 15 kuruş fiat konulmuştur. 

(1800) 2-3096 

İLAN 
Belediyeye olan borcun<lan 

dolayı haczedilen bir adet yük 
arabası 20.7.936 pazartesi günü 
sabah saat 10 da Akköprüde İs
viçre hanında ac;ık artırma ile 
satılacaktır. ( 1798) 2-3095 

İLAN 

1 - Temizlik ırgadları için 
374 takım elbise kasket ve postal 
on beş gün müddetle ve ayrı ay
n açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Elbise ve kasketinin mu
hammen bedeli 4114 ve postalın 
muhammen bedeli ( 1870) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatları 
(309) ve (140,25) liradır. 

4 - Şartname ve nümunele
rini görmek istivenler hergün 
yazı isleri kalemine ve isteklile
rin de 28 temrr.uz 936 sah günü 
saat on bucukta Beleoive Encü
menine müracaatları. (1749) 

2-3015 

Sa. Al. Ko. Ka. 2 ' 
Cins ve miktarı 

2000 ton Jeneratör kömürü ) 
1255 ton kriple kömürü 
14850 ton Lavamarin kömürü 
40000 metre ham ipek 
9900 paket kulp vidası ) 

27200 .. kuşak .. ) 

19400 .. Men<;eşe " 
) 

21400 ,, Dipa kapak .. ) 
1600 kilo percin çivi.ii ) 

2500 kilo karfiça " 
) 

1500 M3 c;am tahtası 
28 ton kendir ipi 

455 .. Döküm koku 
960 .. adi kok kömiirü 
92 .. Meşe kömürü 

7 50') kilo mukavva 
1000 Kibrit antimon .. 
500 kilo cam tozu ) 

1000 .. Klorat döpotas. ) 

20000 metre 50 mm. eninde ko-) 
lan, 17500 metre 40 mm. eninde) 
l<olan, 58 kilo balıkçı ağr ipliği) 
ve 7 5 kilo in~ifü sicimi ) 
ZOOO kilo kalay varakı 
lOOO ton celik demiri 

20 ton ayna demiri ) 
25 ,, Dökümhane demiri ) 
30 ,. V.iksemburg ,, ) 

5 ., Temper ham ) 

İLAN 

İhale'/ Muhammen İlk teminat Eksiltme ~ksıltme Şartname 
bedeli şekli Tarihi bedeli ve~ 

L. K. L. K. L. K. .. 26000 1950 Kapalı zarf 31-7-936 1 30 Cuma ıt 17570 1317,75 .. " 31-7-936 .. sı 193050 10902,50 .. ,, 31-7-936 9 66 
" •• 32000 2400 .. .. 4-8-936 1 60 Salır 

28352 2126,40 .. .. S-8-936 1 4Z Çar§amba JJ 

.. 63500 4425 Kapalı zart 6-8-936 J 18 Perşembe 
ıJ 9800 735 .. .. 7-8-936 Cuma 
ı• 15925 1194,38 7-8-936 .. .. 
ıs 23040 1728 

" " 10-8-936 Pazartesi 

•' 4600 345 Açık eksiltme 10-8-936 .. ıs 9500 712,50 Kapalı zarf 11-8-936 Sah 
ı• 1500 l 12,50 Açık eksiltme 11-8-936 .. 

1550 116,25 12-J-936 Çarşamba 
,, 

4515 Jth,63 12-8-936 15 ,. ., -· 
6500 487,50 Kapalı zarf 2-9-936 Çarşamba 

ıs 
ıs 40000 3000 .. .. 3-9-936 2 Perşembe ·-

~ 

1 . 

. Lisan derslerinden 
ikmale kalan 10 ,, Beyaz ham demir ) 182~0 l:l68,75 .. -- Cuma _ 

31 .. Ferro silisyum ) 
75 ., Ferro Mangan ) 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 

1,5 ., Nikel ) 
Yukarda yazıl. malzemeler askeri fabrikı- 1 :'\r Umum Miidi!rliiğü satın ıılma komısyonuııl.a hiıl' 

larında gösterilen tarihlerde ve münakasa şekillerinde ihale edileceklerdir, Şartnameler komisyoıt' 
dan verilir. Kapalı zarf teklif mektubları sözü geçen günlerde yukarda yazılı saatlardan bir saat e; 
velce behemehal komisyona vermeleri. açık eksiltmelerde ise muayyen saatte ve 2490 sayılı kanun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikb komisyona müracaatları. ( 1666) 2-2993 

görmeleri. 2-3050 

Devlet Hava Yolları i~letme idaresi 
Alım satım komisyonundan: 

Hava yolları Devlet İşletme İdaresi için alınacak olan 60 ton 
74 oktanlık tayyare benzini için 24600 lira bedel tahmin edilmiş ve 
iş kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 5 • Ağustos - 936 çarşamba günü saat 14,30 da Taşhan
<laki Hava Yolları Devlet ı,ıetmesine ait dairede yapılacaktır. Ta
lipler bu husustaki şartnameyi Hava Yolları Devlet İşletme İdare
si Alrm ve Satım komisyonundan alabilirler .Talip olanların 1845 
liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ve şartna
mede gösterilen vesikaları ihtiva etmek üzere 2490 sayılı kanunun 
32, 33 üncü ve müteakip maddelerindeki tarifat dairesinde hazırla
yacakları teklif mektuplarını yukarda yazılı eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ilan olunur. 

(1771) 2-3077 

Ank:ara Valiliğinden : 
1 - Haymana Merkez Okulunun bedeli keşfi 4176 lira olan ta

mir i§.İ açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 3 - 8 - 936 pazartesi günü Viliiyet Binasında en

cümeni aaimi önünde saat on beşte yapılacaktrr. 
3 - İstekliler şartnamede yazılı muhammen bedelin % 7 ,5 nis

betindeki para, tahvilat, esham ve banka mektubiyle eksiltmeye 
gelebilirler. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler Ankara Kültür Direktörlü-
ğüne müracaat etsinler. ( 1783) 2-3081 

.. t\nkara Ticaret Odası 

KIRIKKALEDE YAPILACAK İNŞAAT 
Keşif bedeli ( 136032) lira (86) kuruş olan yukarda yazılı in~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satm Alma KomisyonıJ~ 
5 - Ağustos - 936 tarihinde çarşamba günü saat 11 de kapalı J 

ile ihale edilecektir. Şartname (altı) lira (81) kuruş mukabili!'!~ 
komisyond<m verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (8051) Jı 
(65) kuruşu havi teklif mektuplarını mexkür günde saat 10 a ~ 
dar komisyona verm~ 1 eri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanıı, 
nun 2 ve 3 m;ıddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saat 
komisyona müracaatlarr. (1751} 2-3075 

4 ADET ASİT KAZANI 
Tahmin edilen bedeli (3600) lira olan yukarda mikdarı ve cİ~ 

yazrlr malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alt' 
koll'isyonunca 7 - eylul - 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 . 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasrz olarak kor11~ 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (270) lira . 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 m;>ndelerindeki vesaikle mezktır ıilf 
ve saatte komisyona müracaatları. ( 1_778) · · 2-3078 

10 Kg. İngiliz sicimi, 
195 M. Urgıın 
700 Düzina zincirli makara 

5000 adet 1000 yardalık makine makıırasr 
1.50 .. 25 No. Saraç makarası (Kurşımi) 

1000 .. 25 No. ,. (Haki) 
1000 .. 18 No. .. ., (Çiri!;lU 

J• 

400 Paket keten sar<!ç ipliği • 
225 Kg. Kunduracı ipliği. -

Tahmin edilen bedeli (3725) lira olan yukaraa ... ıl{darı ve c;, 
yazılı malzeme A-skeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın A t.f 
Komisyonunca 4 - A~ustos - 936 tarihinde salı günü saat 14 • 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasrz olarak kO~ 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (279) lira (~ 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve981 

mezkur giin ve saatte komisyona müracaatları. ( 1779) 2-3079 

Sicilli Ti•·aret 1\ emurluğundan : -------------·------_____ __../_ 

Ankara Vilayetinde Saman pazarı semtinde Haciayvaz mahalle
sinde Tilkici sokağında 6 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasın
dan olup Ankarada Sanayi çarşısında 11 numaralı mahalli ikamet • 
gahı ticari ittihaz ederek inşaat müteahhidliği ticaretiyle iştigal 
eden ve Ticaret Odasının 2062 sicil numarasında mukayyet bulu
nan Ahmcfin unvanı ticareti Ahmet Turhan olarak tescil edildiği 
gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi 
mucibince dairece 16. 7. 936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden \'azı İşleri r-.rn<lürü 

Nasuhi BAYDAR 

2-3084 

BEYOGLU - 1ST AN. 
BUL 375 istiklal cad. 

Müptedi ve müterah:ki 
talebe i~in yeni kurslar 
açılıyor. 

Temdit ilanr 

A. yaııcık Belediye Rcisliğinde~ı.1!. Ayancık Kasabasında yapılacak elektrik tesisatı hakkındak1 .~.,a 
nm eksiltme müddeti tatil günleri hariç 22 - 7 - 936 çarşamba ·gıı.d'V 
saat 14 de ihale olunmak üzere 10 gün müdcletlc temdit edıl 1 

ilan olunur. (3966) 2-3085 

• 

l 
_./ 

ANKARA KOOPf.fttı 

Z 
Tlf arkasında }. 

1 NAZMI Apartınşıt 

~ 
h e· Hususi dersler ıııı e 

Çankırı cadclcsı civ.ırında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

t ' nizde veya mekteP 
HER LiSANI ÖGRET1R - Tecrübe dersi MECCANENDIR. 

iş arıyor 
Elektrikle su mühendisi, Al

manya tahsili, 8 sene pratik 4 li. 
san biliyor, acele iş araniyor. 
Adres: Ulus gazetesinde 300. N 

2-3090 

Kasiyer aranıyor 
İyi bir müessesede kasiyer

lik için almancaya biraz vakıf 
bir Bayan aranmaktadır. Talip 
olanların 174 numaralı posta ku-
tusuna milracaatları 2-3092 

1 YENi SİNEMALAR 1 KULÜil 

BUGÜN BU GECE 

ROBERTA 
uinger Rogeres - Fred Astaire 

Zenğin ve kıvrak müziğile baştan 

başa dans ~e eğlence filmi 

BUGÜN nu GEC!. 

Güyük tarihi şaheser 

LÜKRES BORJİY A 
EDWlGUE FEUILLER lO 

GABR1ELL GABR . 
Borjiyalar devrinin zulüm ve İŞİ 

kence hayatı büyük bir canlılık ıi'1 
tasvir edilmektedir 


