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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 
24 

Teni· proıe ittilallla kabul edil • 1 
Delegasyon şellerı Tlrlllyeyl salb, emniyet ve me 

yolan alemdarı olarak gördiklerial bildirdiler 
Ytınan baş delegesi B. Politis «Türkiyenin muvaf 
fa ayeti, memleketimin muvaffakıyetidir» dedi. 

Montrö, 18 (Hususi surette gi
den arlıadCJ§ımır.dan - Boğazlar 
konferansı bugün öğleden •onra 
hususi bir toplantı yaptı. Bulgar 
murahhasları devletlerin boğazlar
dan geçerek takibine ıelahiyetli 
olacal.:ları muhtemel mütecaviz.in 
Milletler Cemiyeti paktının 16 ncı 
maddesine göre tayini hakkındaki 
taleblerinden Türkiye Cumuriyeti 
lehine vazgeçtiklerini konferanıın 
alkıs ve teyekkürleri arasında bil
dirdiler. 

Japonya, Milletler Cemiyeti 
azası olmadığı için, mukavelenin 
Milletler Cemiyetiyle alakadar 
maddelerine kar1ı kaydı ihtiyati 
ile imzalanacaktır. 

Bundan ıonra aleni bir toplan
tı yapıldı. Mukavele münakCJ§aıı:r. 
aynen kabul edildi. Muhtelif dele
gasyonlar şefleri nutuklar ıöyledi
ler, hepsi de Türkiyeyi ıulh ve em
niyetin ve me§ru yolun alemdarı 
olarak gördüklerini bilJircliler. p,,. 
litiı çok dikkate değer nutkun
da: "Tiirkiyenin muvallakiyeti 
memleketimin de muVQf/akiyeti -
dir'' dedi. 

Yarın gece Türkiye heyeti ta
rafından konferansa İ§tiriik eden 
bütün murahha.Jar §ereline bir zi
ya/et ııerilecelı ve bunu müteahip 
)'eni protokol merasimle imza. 
/anacaktır. 

Netet ATAY 

:(. * * 
Montrö, 18 (A.A.) - Anadolu ajan

aının hususi muhabirinden: 

Boğazlar konferansı bugün yaptığı 
umumi celsede boğazlar andlaşmasının 
yeni metnini saat 18.15 de ittifakı ara 
Ik kabul etmiştir. 

Montrö, 18 (A.A.) - Anadolu ajan
&ınm buauai mUhabirinden: 

Bolazlar konferansı bugün iki celse 
yapmqtır. Biri hususi biri umumi. 

Konferans hususi celsccinde anlaı
mayı madde, madde tetkik etmi§ ve u
zun uzadıya müzakereler olmuştur. 

Bundan sonra umumi bir celse ak
tetmiştir. Reis Brus yeni mukavelenin 
metninin heyeti umumiyesi hakkında 
ıöyliyecek bir şeyleri olup olmadığını 

ıonnuştur. 

Delegasyonlardan hiç biri söz alma-
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dığından reis boğazlar mukavelesinin 
ittifakı ara ile kabul edilmiş" olduğunu 
bildirmiştir. 

Bunun üzerine İngiliz delegesi ve 
sonra diğer delegeler konfc~:ınsı ve tü·k 

B. Titülesko; 

delegasyonunu bu mesud neticeden do
layı tebrik etmişlerdir. 

İmza merasimi evvelce de kararlı ol
duğu üzere, pazartesi akşamı saat 22 de 
yapılacaktır. (Sonu 3. üncü sayfada) 

cihanda sulh 

istiyen Romanyanın dış 

politikasını anlattı 

« .. Dostluklarımızın başında Balkan 
ması ve Küçük Antantla, Lehistan, Fransa ve 
Büyük Britanyanın bulunduğunu ve bizim, Kü-
çük Anlaşma ve Balkan Antantının bu son dev
letlerle daima politikamızı telif etmiş olduğu
muzu gizlemiyorum .. » 

A.) - B. Titüles
ko, Üniversul ga
zetesine şu beya
natta bulunmuş• 

tur: 
"- Barışı isti

yorum ve Millet· 
ler cemiyeti vası

tasile istiyorum. 
Fakat Romanya • 
nın emniyetini hiç 
bir zaman yalnız 

Milletler cemiyeti 
paktına iıtinad et· 
tirmedim. Cenevre 
paktının yanı ba
şında, küçük anlaş
ma ve Balkan an

B. Titülesko B. Blum'/a bnaber 

laşması muahadeleri gibi Milletler· ı 
cemiyeti paktının lüzumlu tamamla-

yıcılarr olan ve bu cemiyet çerçevesi i

çinde işliyen hususi ittifak andlaşma· 

lan yaptım. Bugün, Milletler cemiye

tinin ıslahından bahsedilirken: "Dik
kat ediniz,. diyorum. Tadili kolaylaş· 

tırmak arzu ediyorlar. İflas eden pakt 
değil, insanlardır. Bu sonbaharda Cc· 
nevrede büyiık bir mücadele başlıya· 

caktır. Cemiyete olan güvenimi her za
mandan :ı:iyade teyid ederim. Barı~ı is· 
tiyorum. Bunun için, istisnasız bütün 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

1 
Montrö festivrıli 

Montrö, 12 temmuz 1936 

Montrö iki gündenberi bayram ya· 
pıyor. Sokaklar her yaşta neşeli bir 
kalaoolıkln doldu. Eğlence sabahın 
erken s tinde başlıyor gece yarısın
dan sonraya kadar devam ediyor. 

Festival büyük halde, dün gece; 
Komünde, Kanton'da ve lsvine'de 
vahdeti gösteren temsili tabl~larla 
başladı. Bu temsili tablolarda; şato 
Chillon·un tarihi, kadın erkek bir
kaç yüz kişilik koro heyetinin söyle
diği lsviçre milli şarkıları, İsviçre köy
leri, şehirleri. gölleri, tarihi ve milli 
kıyafetleriyle köylüler, şehirliler ço
cuklar, ihtiyarlar, yabnncılar için en
t"resandı. Heyecanlanıyor ve durma
<l< n alkışlıyorduk . 

Sahnede, sokakta, dansta, salın
cakta, atış yerlerinde k<>ylii şehirli 
eğlenen halk arasında yaş farkı yok~ 
tu. Biiyiik analar torunlmiyle dans 
ediyorlardı. Herkes giyinmişti Mon· 
trö sokrık lnn bahar giineşi c:ıltında 
ciçekli lsvıcre kırlarına ben2"

0

) ordu. 

Bugün biiyük bir geçit resmi yap· 
tılar. Önde tarihi kıyaf teleriyle siiva
riler sonra kadın erkek milli kıyafet
leriyle köylüler, şehirliler, gençler, 
ihtiy br, (ocuklrlr, Montr()'deki bi.i
ti.in sivil tcşekkiiller, sekiz yüz kişi· 
lik korosiyle altı bando mızıka. On 
yedi bin nufuslu Montrö'niin festi-

(Sonu 2. inci sayfada) 

C11nı11riyct l/a/k Partisi Ankara il
yörıkıırulu diin vali ve p:ırti başkanı B. 
Tıındoğamn reisliği altmcla toplanmış 
ve eylülde ba~lıyac:ık olan ocak ve na
hiye ko1ıgrclcri hakkında umumi gö
rüşmeler yapmıştır. 

Resmimiz toplantıda bulunan ilçe· 
yö11kurul b:ışkanlannr göstermektedir. 

Başbakanımız İsmet İnönii, dün be
raberlerinde Adliye Bakanı B. Şükrü 

Saraçoğlu olduğu halde 7 .10 tren ile 1s
tanbula gitmişlerdir. 

Başbakanımızı istasyonda Bakanlar, 

saylavlar ve bakanlıklar ileri gelenleri 

uğurlamışlardır. İç Bakanımız B. Şük
rü Kaya ile Vali B. Tandogan Başba· 
kana Çiftlik istasyonuna kadar refa
kat etmiş.lerdir. 

Aynı trenle Sovyet Büyük Elçisi B. 
Karahan ve Türk spor kurumu başkanı 
General Ali Hikmet Ayerdem de İı· 

tanbula gitmitlerdir. 

Brüksel toplantısı 
Ürerinde •• çalışıl acal{ uç 

Londra, 18 (A.A.) - İyi haber a

lan mahfillerde söylenildiğine göre, bu 

ayın 23 ündt İngiltere, Fransa ve İtal

ya arasında vuku bulacak olan Londra 

görüşmeleri sırasında bir uzlaşma ha

sıl olduğu takdirde, gene İngiltere, 

Fransa, Belçika, Almanya ve İtalya mü

messillerinden mürekkeb beJler komi

tui 15 ağustosta Brükselde toplana
caktır. 

İyi bir kaynaktan haber alındığına 
göre İngiltere hlikilmeti, a,ağıdaki Uç 

sahadan ibaret, genit ölçüde diploma

tik te9Cbbüılerde bulunmayı dü,ün
mektcdir: 

1. - Üç devlet arasında iptidai gö· 
rüşmelcr, 

2. - Yeni bir Lokarnonun tahakku· 

kunu denemeğe matuf be§ lokarnocu 

devlet arasında bir konferans. 

3. - Yaz sonuna doğru toplanacak 
ve geniş ölçüde avrupai bir k•mferanL 

S.ANKSIYONtARDAN ONRA 

Türkiye - hıgiltere 
karşılıl{lı teminatı 

Ankara, 18 (A.A.) -

İyi havadis alan mahfillerde sanksi

yonların kalkmasından sonra Türkiye i

le İngiltere arasında birincikanun 1935 

de alınmış olan karşılıklı teminat,m hi

tam bulduğu ve sanksiyonların kalkma· 

sını takib eden mübhemiyet devresinde 
Türkiyenin tek taraflı olarak İngiltere· 
ye karşı teminatı devam edeceği zanno 
lunmaktadır. 

Sam sergisindeki pavyonumuz 

Pavyonumuz fuvardaki pavyon.ların 
en güzeli oldu. Gazetelrdeki yazılar 

çok öuücüdür 
Şam, 18 (A.A.) - Burada açılmış 

olan milletlerarası fuvardaki Tüıkiye 
pavyonu ve bu pavyondaki mallanmı

zın gerek tenevvü üzerine ve gerek teş
hir tarzları hakkında yapılan neşriyat 

üzerine ekonomi bakanlığının gösterdi. 
ği yakın alaka ve d~rhal almış bulun. 
duğu tedbirler neticesi olarak pavyinu
muz, cidden çok mükemmel bir hale ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

İki gündenberi fevkalade bir dekor 
içinde açılmıı olan bu yeni pavyonumuz 
simdiye kadar !uvarda yapılmış bulunan 

bütün diğer pavyonlardan çok üstün 
bir güzelliktedir. Pavyonumuzun gerek 
bu güzelliği ve gerek teşhir edilen ma• 
mulat ve mahsullerimizin çeşitlerinde 
olduğu kadar tertib ve tanziminde gös
terilmiş olan dikkat ve özen bütün ge .. 
zenlerin takdir ve alakasını celbetmek• 
tedir. 

Gazeteler, yeni pavyonumuz hak• 
kmdaki övücü yazılara sayfalarında g'4 
niş bir yer ayırmakta ve her gUn bin• 
lercc kiıi pavyonu ziyaret eylemekte
dir. 

------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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M oııtrö f estivllli 
(Başı 1. inci sayfada) 

val resmi geçidi tam kırk beş dakika 
sürdü. Ve kırk he§ dakika Montrö 
neşe, alkı~, kahknha ve şarkı içinde 
inledi durdu. 

lsviçreliler nlman, fransız, italyan 
fakat isviçrelidirler. Şarkılarında mü
temadiyen; 

- İsviçre bizim küçük muhteşem 
vatanımız! 

Diyorlar. 
Yıllardnnberi hnrb etmiyen, harb

ta memleket ve insan kaybetmenin 
"ıer türlü acılarını çoktan unutan bu 
insanlar kendilerini en çok harb o
yunlariyle eğlendiriyorlar. Biiyük 
mevdana bir dans veri. bir sahne. çe
şidli sekiz salıncak f:\kat ondan faz
la atış yeri vamld1. Herkes atıyor ve 
pek azı kaybediyor. 

lsviçre toprağı dağlariyle, orman
lariyle, şehirleriyle, gölleriyle yaban
cılar için cennet kadar güzeldir. ls
viçre' de yabancılar haysiyetlerinden 
hiç bir şey kaybetmeden, yabancılık
ları bir ayıb gibi yüzlerine vurulma
dan lsviçrenin bütün gi1zelliklerini 
İsviçrelilerle paylaşabilirler. Fakat 
İsviçre'de hiç bir ecnebi küstah ola
maz ve lsviçredeki iıwiçrelilik vahde
tini, İsviçre siyasi hududlan dışında 
yaşryan hiç bir milletin nüfuzu bo
zamaz. 
- lsviçreliler vatanperver insanlar
dır. 

Montrö festivali dansları, hepsi 
ayn bir müzeden çıkarılmış dağ çi
çeklerine benziyen it'lemeli. elbisele
ri, küçük tarihi motifleri, lsviçre kö
yünün en şakrak şarkılarını söyliyen 
neşeli kalabalıkla yabancılar için şüp
he yok ki eğlenceli bir şeydi, fakat 
eğlence hiç hafif değildi. 
Çobanın şarkısı, pazar sarkrsı, ya

nımızdaki kadın, güzel köy, gizli 
bahçe. giillerin dansı, beyazlı üç kız, 
memleket şarkısı, bağcıların şarkısı, 
bağ valsi, göl sarkısı, ve Chillon'un, 
davulun, askerin tarihi şarkıları, ilh .. 
ilh ... 

Müzik, şiir, dans her şey İsviçreli, 
her şey İsviçre için. 

Erlenceler daha on gün si.irecek. 
On giin montröliiler lsvir.re'ye ve ls
viçreli1ilc vahdetine sadakatlerini söy
liyecekler. 

festival program demek değildir 
ve festivalin muvaffak olması ıçm 

muayyen davetliler için muayyen 
eğlencelere inhisar eden hatta parlak 
programlar kafi değildir. Montrö fes
tivalinde eğlence sokağa çıkanlmış, 
sokağa maledilmiş, yerli yabanc1 
bütün şehir halkına icabında ödeme
den, ve ısmarlama olduğu hissi ve
rilnıeclen" eöl<"'nceler<"' iştirak imknm 
verilmi tir. Montrö'de festivalin de
vam ettiği gi.inlerde prowam ile ya
pılacak şeyler muayyendir. Eğlence 
programın dışında, büvük meydan
daki dans ve atış verlerinde. sahne
de, salıncakhrda, Montröde' dir. 

Pazar sabahı. Yağmur hala dinme
:3i. Clarens'tek; odamm ki.içi.ik bal
kon•ından, Leman oöli.inii. Montrö-
yü, Glion'u ve sisler yükseldikçe 
Rochers de Nave'yi se ·rpf"li 10nım. 
i<iiçük kili~enin can sesi tatlı bir ı;a
bah rüyası gibi Lac Leman'm yü
zünde dolaşıyor. sröliin ürperdiğini, 

kımıldadığını, yiizünün gülerek bu
ruştuğ1Jnu hissedivorıım. l.ac LP-man 
uyanıyor, Montr'i• l sabah oluyor. 

Yarın konfrrans, yeniden miiza
kerelerine bashyor. Salrva kadar va
ziyetin tavazzuh etmesi çok muhte
meldir. 

Neşet Halil ATAY 

Genç llir huliu { 
clolctorumıız 

İstanbul Hukuk Fakültesini bitir
dikten sonra Strazburg hukuk üniver
sitesinde tahsiline devam eden B. Fu-

B. Fuad Kepenek 

ad Kepenek, geçenlerde bu ün.verıtte
yi de muvaffakiyetJe bitirerek dokto -
rasını vermiş ve doktora tezi olarak 

"Türikeyede ekalliyetler" unvanlı ha
zırladığı eserde bu mühim mevzuu dik
kate değer bir şekilde tahlil etmiştir. 

Genç hukukçumuz bu tezinde Av
rupanrn bizi önceler çok yanlış tanımış 

olduğunu anlattıktan sonra, iki yüz say
falık kitabmın ilk kısmında osmanh 

imparatorluğu zamanındaki ekalliyet
ler vaziyetinin iç yüzünden dikkate 
değer bir isabetle bahsetmiş, Lozan 

muahedesiyle ekalliyetler meselesinin 
aldığı son şekilden, ve nihayet üçüncı.i 
kısımda ise, kurtarıcı ve yaratıcı büyük 
Şef'in idare:;inde Türkiye cumuriyeti -
nin nasıl tam rnanasile modern bir 
memleket haline geldiğini izah etmış, 

artık yalnız tarihi bir hatırası kalan bu 
meseleyi çok ince bir görüşle ve çok 
zengin vesikalara istinaden tahlil etmiş

tir. 
İyi hazırlanmış bir hukukçu olarak 

yurda dönmekte olan B. Fuadı tebrik 
ve kentlisine muvaffakiyetlcr dileriz. 

Ziraat enstitüsü talebe
leri Tekirdağ' da 

Tekirdağ, 18 (A.A.) -Trakyada zi
rai tetkik geıisine sıkan Anl·ara Zira
at fakültesind,.n otuz talebe bu sabah 
Tekirdağa gelmişlerdir. 

f n~la.ln hayvan ihracatı 
Muğla, 18 (A.A.) - Haziran ayı i~in 

de küllük iskelesinden Sakız ve Si am 
adalarına yüz elli sığır, yüz altmış do -
kuz keçi, bir at ihraç edilmiştir. 

ULUS 

Avusturya ile 
aramızdaltl ticaret 

anlasma ı 
' Ankara, 18 (A.A.) -

lktısad vekaletinden bildirilmekte· 

dir: 
Avusturya ile aramtzdnltl 21.7.1934 

tarihli ticaret anlaşması 21.7.1936 tari
hinde bitiyor. 

Cer~yan eden müzakerat bugüne 
kadar müsbet neticeye varmış değildir. 

21 temmuz 1936 tarihinden itibaren 
yeni bir anlaşma tahakkuk edemediği 
takdirde, Avusturya malları Türkiyede 
ve Türkiye mallan Avustuıyada umu
mi rejime tabi kalacaktır. 

Avusturyadaki umumi rejim hıtk· 
kında tafsilat Türkofis merkezi ve şu
belerinden alınabilir. 

I\.ızılcalı.amam.da 
Atatürk günü coşkun 
gösterilerle kutlandı 
Ulu Önderimiz Atatürk'ün Kızılca

hamamı şereflendirdikleri 16 temmuz 
gününü kendilerine özel bir bayram ola
rak kabul eden Kr?.Ilcahamamlılar, bu 
mutlu günün ikinci yılrlönümünü eşsiz 
ve coşkun bir tezahüratla kutlamış, Bü
yük şeflerimiz Atat·•-k ve İsmet İnö
nünün Partimiz İlçeyönkuruluna yüce 
armağanları olan fotogıafları da bu 
mutlu günde partimiz ~alonuna mera
simle asılmrştrr. 1 k i •ıl önce aralarında 
gördükleri yüce şeflerinin bugün de 
armağanlarrnı girmek b::ıhtiyarlığı Kızıl
cahamamhları haddin 'en fazla coştur

muş, pehlivan güreşleri, muhtelif eğ

lenceler ve fener al:ıyı yapılmıştır. 

Bugünkü atletizm 
müsabakaları 

Atletizm ajanlığından: 
Birkaç haftadanberi yapılan atletizm 

te~vik mü~abakalarmm sonuncusu bu
gün Ankara gücü alanında ~aat 15.30 
da yapılacaktır. En fazla puan alan ku
lube teşvik kupası verilecektir. 

Müsabakalar aşağıda gösterilmiştir: 

110 Manialı koşu (büyükler) · 

800 Büyükler 

1000 Acemiler 

200 Büyükler 

100 Acemiler 

300'1 Jfüyiikler 

Giille atma, yü~-ı: atlama. disı:. at· 
ma, t"'1·~dım atlama, cirid atma. 
Bayr~k yarışı ( olimpiyad) 

400x200x200x800 

. . . . . . . . . . . 

Başlığı ile yakında gazetemizde ne rctmeğe başlıyacağımı~ 

Ur. Alexis Carrel'in 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

L'homme, cet inconnu 
Adındaki eseri hakkında Amerikanın meşhur 

Harpers gazete inüe, münekkid S.cphcn S. 'hise 

şöyle diyor: 

"Dokuz aydanberi bir satış rekoru kırmış olan 
bu hayrete değer eserde, z ... nanrmızm ileri ge
len fencilerinden biri, fennin kuru mevzularından 
insanın ruhuna ve vücuduna girmiştir. Bilinmiyen 

insan, asrımızın en biiyük eserlerinden sayılmak 

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

Dr, Alcxis Carrel 

Bi .NMiYEN .NSAN 
Pek yakında, Ulus okurlarmın beğenecekleri bir tefrika olarak ı;ay

falarımızda yerini alacaktır . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . ...................................................................................................................... . 

Ta ·sus içme 
suyuna l{avuşuyor 
Su, 72 metre yüksekliğin 

o\; ~ir tepeden alınıyor. 

Tarsus Şarbayı nutkunu verirken 

Tarsus (Hususi) - İç Bakanlığımız

da kurulan bayındırlık komisyonunca 

memleket derdi olan su ve elektrik iş
lerinin evvela başarılması için yapılan 

g.:yretin ilk semerelerinin bu ihtiyaç
ları hisseden 400 belediyelerimiz içeri. 
sinde Mersin, Tarsus, Adana belediye
lerinin isabet etmesi mazhariyeti A
danalıları çok sevindirmiştir. Geçenler
de Merııinde bilfiil başladığı su tasfiye 

tesis:ıtma 14 temmuz günü işin en ehe. 
miyet verilen kısmı olan Tarsusta da 

içme suyunun ırmaktan alrnacağı 72 ir
tifarnda bir tepede iki üç yüz kişilik 

d.ı.vct1i önünde valinin reisliğinde bir 
törenle yapılmıştır. Belediye reisi B. 

Muvaffak yeni hafriyatın gösterdi
ğine göre 3000 sene evvelki ecdadımı
zın buralarda su şebekelerine verdikleri 
ehemi}cti meydana çıkarken uzun za· 

• 

Törcmle bulunanlardan bir grup 

man nisyana gömülmüş kötü saltanat 
zihniyetinin bilgisiz taassubu ve haya
li dii ~iinceleriyle inkişaf ettirilememiş 
olan halk ihtiyaçlar nı kudretli Türki
ye cumuriyeti devrinde karşılıyabilclL 
gh "4- ı.len bahtiyarız. 

Daima doğruya ve iyiye yetişmek Ü. 

2erinJc çalışan belediyelerimiz büdce
lcrinin vüsati dışında büyük işler için 
de bize bu yolda imkan veren İç İşler 
Bakanı B. Şükrü Kaya'ya şükran borç. 
lu l.ıuluııcluklarını alkışlar arasın-

da bilclirmi~ti.r. Vali ve Parti 
Reisi Riikneddin Terşih havu7 -
lan teı:mline ilk taşı yerleştirirken: 

Memleketin imar işlerinde bir ilk ame
.c vazi fesi gördüğünden doğan mem. 

nuniyetle belediyeye başardığı işi teb
rik etmis ulu önder Atatürkün işaret et
tiği yoldan yürüyeceğiz ve daima i~le
rifizde böyle muvaffak olacağız demiş, 
kurbanlar kesilmiştir . 

Davetli1ere buzlu su dağıtılarak tem. 
muz sıcağında içme suyunun ilk zevki 
sunulmuştur • 
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Yarılwlar: 

lf(aç kelim.-:llv~ 
J 

muhtacız? 
Istatistik bilginin faydalı vasifala • 

rındandır. Kuvvetlerimizi, zaflarımızı, 
filan veya falan işte nereye kadar iler • 
leyip nerede duracağımızı ve hatta ne 
vakit geriye döneceğimizi, ne harca -
yıp ne kazanacağımızı ona baş vurma -
dan tayine kalkışacak olursak hatii et -
tiğimizi anlamakta geciloneyoruz. 

Fakat istatistiği bir merak haline 
getirenler de var: bir gaz.;etenin habeı 

verdiğine göre, bir istatikçi, insan ba -
şındaki saçın kaç kılı olduğunu saymış 
ve "deliye posteki saydırmak" sözünil 
hatırlatan bir ameliye ~ticesinde an -
lamış ki en sık saçlı kafada topu topu 
30.000 kıl vardır. Bu bilgi neye yarar? 
Merakı bile izale edcmr.z. Olsa olsa: 
"Başımda kaç kıl var?'' diyene, Nas
reddin hocayı taklid ederek: "30.000, 
inanmazsan say!'' derneğe yarar. 

Bir başka gazete iı;e bize şunu öğre
tiyor: bütun dillerin en kalabalık keli -
melisi olan çincede 41.000 kelime var • 
dır. Ancak, en modern lisanlarda bile, 
alim bi.r muharriırin bütün fikirlerini 
söyleyip yazması için kullanabildiği ke
limeler 5000 den fazla değildir. Orta hal· 
1i bir adamın her türlü ıebeblerle muh • 
taç olduğu kelimelerin sayısı ise 3000 
kadardır. Okuyup yazma bilmeyen bir 
köylü en fazla 500 kelime ile her derdi~ 
ni anlatabilir. 

Kırk bin vt.ya beş bin, yahut beş yüı 
asıl mesele, kelimenin sayısında değil, 

batta mevcudiye:tinde bile değil, izah 
edilecek fikirdedir; belki fikrin kendi
sinde de değil, doğru, iyi ve güzel ol • 
masındadır. 

Kelime Bulunmazsa icad edilir ve 
kullanmasını bilen tarafından ileri sU
rülünce de tutar ve yaşar. - N. B. 

Muğla da 
çok 

mahsul ' 
• • 
ıyı 

Muğla, 18 (A.A.) - Viiayetlmizde 
haziran ortasına kadar ürün durumu çok 
iyidir. Darı, sisam, mısır gibi ürünlerin 
ekim işleri bitmiştir. Buğday, arpa gibl 
giizlük ve yazlık ürünlecin de biçme işi 
bitmiş harman işlerine devam edilmek• 
tedir. Yayla kısımların buğday arpa ü
rünü sahillere göre daha iyi bir durum• 
dadır. Bunların da biçilmesine başlan• 
mıştrr. Bağlarda külleme, mildiye gib! 
hastalıkların tehlikesi kalmamıştır. Si
yah üzümler sahillerde yeti'.jmiştir. lç 
taraflarla yaylalarda üzümlere ben düş• 
miıştiir. Zeytin ürünü geçen yıllara gö
re bereketlidir. 

DlL KÖŞESİ 

"İstiblal ümidinin olgunla§IJlı§ re· 
alite~i •.. " 

Edib ve muharrirlerimizin kale· 
mindcn, her biri ayrı ayrı güzel ol
malarına rağmen yanyana nralanma
lann dan •arih bir mana çıhmıyan, ü
z.erinde düfiinülmemiı cümlelerin, 
gitgide daha Faz.la çıkmakta olduğıı
nu esefle görüyoruz.. 

''istikbal ümidi", kend; başma ol
dukça müphem bir tabir illen bunu 
''olgunlaşmış realitesi" kclimelerinifl 
yanına koymak cümleyi büsbütün an
laşıl naz: bir hale 6etiriyor. Realite 
bir meyva mıdır ki olgunlaşsın? Ol· 
gunlQ§mayı bir tarafa bırakın, ''ümi· 
din realitesi'' ne demektir? Hayreti· 
mizi tahmin etmemİf olan muharrir, 
tabiidir ki cümlesini ayrıca telsirc lii· 
zum görmemiş • 

"Yirmi kunııtan ba~lryan, iki bu• 
çuk liraya çıkan plaj fiatlarr ... " 

h te manası üzerinde düşünülme· 

den kullanılmış bir kelime: Fiat. Ger4 

çekten, liat kelimesi bir mataın a· 
lınmcuı icin ödenmesi İcab eden para• 
yı, yani bir şeyin satılma kıymetitıi 
ifade eder. Şu halde yirmi kurııştatı 
iki hucuk liraya kadar p!cij mı satıl· 
maktadır? Şüphesiz. ki, bahsedilme1' 
istrn,.n cluhuliyeclir. Kts'"ca ''plaj üc• 
retleri" demek bile bu mana sakatlı· 
ğına meydan vermemek için kôf iJi • 

·ıesiz Tabii bir • 
ı 



.. ~ _______ ., ....... 

la 
i 

onferansın neşrettiği tebliğ. 
' (Başı 1. inci sayfada) 

Montrö, 18 (A.A.) - Andaolu ajan· 
tının hususi muhabirinden: 

Konferans, gizli celsesinden sonra a
ıağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Cumartesi günü saat 15 de toplanan 
konferans, tahrir komitesi tarafından 
kati olarak tesbit edilen metnin madde· 
lerini tetkik etmiştir. 

Romanya delegesi, pakt ve yahud 
pakt çerçevesi dairesinde aktedilmiş ve· 
ya aktedilecek bölge anlaşmalan muci
bince Romanyaya yapılacak yardım hak· 
kında Türkiye baş delegesi tarafından 
yapılan beyanatı sened ittihaz etmiş ve 
bundan dolayı, 19 uncu madde hakkın· 
daki ihtirazi kaydını geri almıştır. 

Bulgar delegesi, Bulgaristanın hu • 
susi durumunu kaydettikten sonra, 19 
uncu maddeyi, bu maddenin son fıkrası· 
nı şu manada tefsir ederek kabul ettiği· 
ni bildirmiştir: 

Bulgaristan için mütearrızın tayin, 
yalnızca paktın derpiş ettiği usul mu • 
cibince vaki olacaktır. 

1 urkiye, Yunanistan, Fransa, Ro· 
manya ve Yugoslavya delegasyonları, 
Bulgaristan murahhas heyetinin gös • 
terdigi uzlaşma fikrini takdirle karşı -

lamışlardır. 

Başkan bu takdiııc iştirak ederek 
Bulgaristan ve Romanya delegasyonla· 
rına konferansta anlaşmayı kolaylaştır· 
dıklarından dolayı teşekkür eylemiştir. 

Romanya delegasyonu ,21 inci mad· 
de hakkında, Japonyanın görüşünü ka· 
bul etmekle beraber bir harb tehlikesi 
takdirinde Türkiye tarafından alına· 
tak tedbir hakkındaki kararın münha
sıran Milletler cemiyetine aid olmasını 
tercih etti~ini, çünkü Romanyanın dı' 
sıyasasını Milletler cemiyetinin otori· 

tesine istin::td ettirdiğini söylemiştir. 
Romanya delepasyonu 25 inci madde 

hakkındaki kaydı ihtirazisini de geri 

cllm•c;tır. 

Japon dele,.,asvonu, mukavele met· 

nini k"bu1 et i ini söylemiş. ancak bu· 
nu imza esnt>sında, Japony nın Millet
ler cemiyeti azası olmamak vaziyetini 
bu İm" "im kativen değiştirmedi ine 
dair ihtiraz kaydı koymayı şart kılmış· 

tır. 

Sovyet delegasyonu, Japonyaya kay
:lı ihtirazide bulunmak keyfiyetinin ta· 
nınmasının bu ihtirazın esasında ken
disiyle mutabık bulunulduğunu tazam
mun edemiyeceğini bildirmiştir. 

Japon delegasyonu, protokolun kabu· 
lü sırasında, japon esas teşkilat kanunu 
.seb,.biyle, bu protokolu hükiimetinin 
tasvibine muallak olarak imzaya mecbur 

olduğunu bildirmiştir. 
Romany.ı delegasyonu. bu hususta 

hukuki mahiyette bazı endişeleri mev· 
cud olmasına rağmen, protokolu Türki· 
yeye karşı dostluk ve itimad delili ola· 
rak imza ctm"1·•e olduğunu bildirmiştir. 

Konferans, bir kaç dakika fasıaldan 
sonr , Türkiye delegasyonunun, Lo:r:an 

Sovyet · Mogo-
l i ~tq,n J osf 1 •t iiu n un 
yeni ı, ~r gösteri~i 

Moskova, 18 f A.A.) - Ulanbator· 
dan bitdirilivor: Meclis, 15 temmuz· 

da, Mogolistanın kurtuluşunun on b -

§İnci yıl dönümii münasebetiyle fevka· 

lad" bir to!,'1 "1ntı yapmıştır. 

lnkiUlbcı halk partisi m"rkez komı· 
tcsi adın:ı nutuk ı;öyliyen Lubs:ınclorgi 
e~ciiml~ demic:tir ki: 

- Marı~l' · ve j'·•nonların d;,ğıı hu· 

dudlarıru7.dd oarışı bozmak teşebbüs
lerine i ' rşı gösterdi6'1miz ş:ddetli mu

kavemetle, yurdumuzun istikHllini mil· 

dafaya muktedir olduğumuzu göster· 

dik. Buyuk dos.umuz Sovyetler birliği
nin mcnfa~tten kaygısı olmıyan, sa· 

mimi yard.mı bu on beş yıl devamınca 

2arcrleı imizin en mühim amili olmuş· 
tur. 

~· 
M~clis, alk şlar arasında, BB. Sta-

' Kaleni 1, Molotof ve Voroşilofa se· 
-ı·'ln kabul etmiştir. 

muahedesinin ve ezcümle muahede mu• 
cibince boğazlar bölgesindeki harb me· 
zarlıklannın devamı, nezaret ve ziyaret· 
lerinedair olarak bahşedilmiş olan ko· 
!aylıkları devamını teyid eden beyana
tını sened ittihaz etmiştir. 

İngiltere delegasyonu, bu mezarlık· 
ların iki memleket arasında bir bağ 
teşkil etmekte olduğunu kaydederek, 
Türkiye delegasyonuna teşekkürlerini 

bildirmi,.tir. 
Başkan, Avusturalya adına, Türkiye 

tarafından harb mezarlıkları hakkında 
ittihaz edilen hattı hareketi saygı ile 
anmış ve aynı hattı hareketin yeni re
jimde aynı anlayış ruhu içinde devam 
edeceği hak1nndal:i teminatın memle· 
keti kamoyunda memnuniyetle karşıla· 
nacağını kaydeylemiştir. 

Türkiye delegasyonu başkanı f ngil· 
tere ve Avusturalya delegasyonlarına 

teşekkür etmiş ve Gelibolu yarımada· 
sında yatan büyiik ölülerin uluslar teş· 
riki mesaisinin bir rehinesi olacatiı em· 
niyetini izhar etmiştir. 

Fransız delegasyonu başl:anı, Tür
kiye delegasyon beyanatının manevi, 
hukuki ve politik ehemiyetini kaydet
miş ve Geliboluda ölenlerin mezarları 
hakkındaki lütufkarlığı ahdi bir veci· 
beden değil ,içten gelen bir histen doğ· 
muş bulunan Türkiyeye karşı Fransa
nın minnettarlığını ifade eylemi§.tir. 

B. Politis de, Yunanistan delegas· 
yonu adına, Türkiye delegasyonuna 
minnettarlığını bildirmiş ve Türkiye 
delegasyonu tarafından söylenen sözle· 
rin Yunanistanda derin bir surette his 
edileceğini temin etmiştir. 

B. Politis, Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki miinasebetlerin hususi ma· 
hiyetini bilhassa kayıd ve işaret ederek 
Lozan muahedesinin bu iki memleket 

arasınd:ıki harblann sonuncusunun so

nunu göstermekte olduğunu bildirmiş· 

tir. 

Yeni anln~ma \C İtal)a 
Roma, 18 (A.A.) - Havas bildir.i· 

yor: 
Dr. Tevfik Rüştü Aras. İtalyanın 

Cenevredeki daimi delegesi B. Bovas
copaya diğer devletlerin iltihakına a· 
çık bırakılan Boğazlar anlaşmasının ya· 
kında imza edileceğini haber vermiştir. 

İtalyan resmi mahfilleri, İtalyanın 
müstakbel anlaşma hakkında ihtiraz ka
yıtları koymakta olduğunu bildirmek
tedirler, çünkü İtalya, Montrö görüş· 
melerine iştirak etmemiştir. 

Iliidiserıin elwnıiyf?li 
Paris, 18 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Emuvel gazetesi, Montrö anlaşması 

hakkında diyor ki: 
"Montrö anlaşması nazik bir mese· 

lenin hallini:ien ve müşterek emniyet 
teşkilatı içir arsıulusal iş ortaklığında 
açık bir ternkki işaretinden dolayı çok 
ehemiyetli bir hSdisedir ... 

.. 4 iman. - .. 4.vu.st11r11a 
an.m'f nıası 
etrafında 

. Virana 18 (A.A.) - Lejitimist p r

tı başkanı Fon Viye-.mer, matbuata lJe. 
yanatında, n::onarşi hareke ine •:iğer ba7.ı 
kuvv tlerin <le yardım edeceğini hab r 
verm ve demiştir ki: 

"- Bu kuvveti •r grupu, bir fesıd 
muhalefetine düşmeksizin. Avustury.:ı • 
alman ımJ~com~sı tathikatrnm Avustur
yanın vaıifcsiyle trlif e<lilir bir h '<1e 
kalmasına nazarct tdecektir.,, 

Fon Viye .ner Lejitimist pertlnin or

ganı olan Österraylıişer gazeksinde 
yazdığı bir makalede, Avusturya - Al
manya anlaşmasının tatbikinde bir çok 
zorluklar olacağını ve bunun çaresi de 
Roma protokollarını Avusturya • Al
manya anlaşmasından üstün tutmak ol
duğunu bildirmektedir. 

Bordo - İyi bir kaynaktan alınan 
haberlere göre, fransız • İspanyol budu· 
dunda durum bu sabah normal bulunu· 

yordu. 

ULUS 

ROl\IADAN GELEN 

HABERLERE GÖRE: 

General Nasi l{ıraları 
Ha~istanın 

şarl\:ıııda ilerliyorlar 
"' 

Roma, 18 (A.A.) - Adisababa'dan 
gelen İtalyan haberlerinde, işgal kıtala
rının yeni ilerlemelerinden bahsedilmek· 
te ve Habeşistanın şarkındaki Cialla
mo'nun isgal edildiği bildirilmektedir. 
general Gcleso Nasi'nin idaresindeki 
kuvvetler yağmur mevsiminin tam ma
nasiyle hüküm sürmekte olmasına rağ
men ilerlemekte devam ediyorlar. 

Jurnal d'İtalia gazetC"Si bu miinase

betle şu satırları yazıyor: 
"Bu ilerleme, bu mevsimde italyan 

kıtalan için ileri hareketinde bulunmak 
imkansızlığını iddia eden yabancı mat· 
buatını yalanlamaktadır. Evvelce Ras 
Desta'y::ı aid bulunan bazı çetelerin a
teşleri müst<:sna olmak üzere, nüluz ha
reketi müsaid bir surette inkişaf etmek
tedir.,. 

------·------
"Filistin.in, kanton

lara taksimi 
YAHUDİLER BUNU 

iSTEMiYORLAR 
Kudüs, 18 (A.A.) - Filistin'nin ya· 

hudi ve arab kantonlarına taksimi yo
lunda ingiliz

0 

matbuatının neşriyatını 
bahis mevzuu eden yahudi ajansı direk· 

törü Şertok demiştir ki: 
"- Yahudiler böyle bir taksime ta· 

rafdar olamazlar. Çünkü Filistin Mave· 
rayüşşerianın ayrılmasından esasen çok 
sıkıntıya düşmüştür.,. 

Çinde dalıili lıarb 
Kanton, 18 (A.A.) - Kuantung'un 

eski kumand nı olup merkezi hükümctc 
iltihak eden general Yuhanmu mukave
met görmeksizin Şinkuan'ı işual etmiş
tir. Bu ~ehir eşki} a t rafındnn tama· 
miyle ya :ma edilmiş bulunuyordu. 

Katon, 18 (A.A ) - Merkezi tıü

kümete m"n"ub olup üç koldan ilerleyen 
kuvv ... tl"r Kuantung"a girmMerdir. 

'J\~urıhirıe mulmt emel 
Şanghay, 18 (A.A.) - Dom"'İ ajan· 

sına göre, Kuan6siste general l..itsunz· 
jen neşrettiği bir beyannamede Kuang
tung orduları ezilse bile Koangsi ordu
larının Nankin'e karşı mukavemet ede· 
ceklerini bildirmiştir. 

Oanzig içiıı Polonya
da gö. · eriler 

Varşova, 18 (A.A.) _ Almanyanın 

Danzig üzerindeki emel ve niyetini pro
testo etmek maksadiyle dün bütün Po. 
lonyada nümayi ler yapılmıştır. 
Nümayişçilerin ellerinde "Danzig 

Polonynnın olmalıdır. Danzig Polonya. 
nın limanıdır. Danzig Polonya camia. 
sının ayrılmaz bir ciizlidür." ibareleri 
yazılı bayraklar vardı. 

Yalnız Varşova'da nümayişçilerin sa
yısı 30,000 kadardı. 

Bu nümayişçilerin mürettibi "Dan. 
ıg ve sömürgeler birliği" reisi olu 

evvelisi gün Danzig açıklannda bir t:;. 
yare knzasında ölen General Orlicz _ 
D reszne r' d ). 

Kuito, 18 (A.A.) - Kolomlıiyada11 
gelen haberlere göre, Tukuerres , . • Şe1lrı, 

zorlu bir zelzele yilziındcn haraı.. ı rı o .ııuş-
tur. 

Zelzele Kolombiyanın daha ha 
• • • 7.1 ,c -

hırlermı de sarsmışttT. 

B. Bloınun tavsiyeleri 
Paris, 18 (A.A.) - Başv.ekil Ba Lc

on Blum, hazine tahvjlleri çıkarnı:k sıı· 
retiyle aktolunacak yeni istikraı lehin· 
de, millete hitaben radyo ile tavsiyeler· 
de bulunmuştur. 

., 

B. Ti ül .s o; c·handa 
istiyen Romanyanın dıs 

sulh' 

-· 
politilcasın anlattı 

(Başı 1. inci sayfada) 
uluslarla ittifak ve dostluklara ihtiya
cımız vardır. Romanyanm ve müttefik
lerimizin hududlarmı zıman altına a
lan herkesin hukukça bizim müttefiki· 
miz olduğunu ilan ediyorum. Sovyetler 
birliği ile hiç bir zaman bir yardım and
yon nüfusu olan bir komşu ile iyi bir a. 
henk içinde yaşamak lüzumundan ileri 
gelmekteclir. Ben komünist değilim. Bu 
umdeyi hiç bir zaman kabul etmedim. 
Bununla beraber, bizim menfaatlerimiz 
Fransa. Çekoslovakya ve Ti.irkiyenin 
müttefiki olan Sovyetler birliği ile dış 
sıyasa alanında bir yaklaşmanın, mev· 
cud ittifak muahedelerimize tam ve
rim teminine imkan verecek en iyi ça· 
re olduğu kanaatindeyim. Sovyetler 
birliği ile hiç bir zaman bir yardım and· 
laşması yapmadım. Sovyet kıtalarmın 

~omanya topraklarından geçmesi için 
bır taahhiidde bulunmadım, hatta böyle 
bir taahhüd görü me mevzuu bile ol· 
madı. 

Sovyetler birliği ile dostluğu arzu 
ettiğim gibi, İtalya ve Almanyanın da 
dostluklarını arzu ediyorum. İtalyanın 
dostluğu, hislerimize o kadar uygun· 
dur ki, bunun üzerinde durmak fayda· 
sızdır. Almanya barışı arzu ettiği tnk· 
dirde, Almanya hakkında hakiki dost
luk hisleri beslememekliğim için hiç 
bir sebeb olamaz. 

Falcat, dostluklarımızın ilk safında 

~raııs' a 
.... d. evciler binaiaı. .ı. 

boşaltıyorlar 
,aı ıs, lt> (A.A.) -- Dün 10.00U greil· 

ci 89 mue .. eyi boş:ıltınılilarclı. Şını•~i 

l r:u.s:ıda 354 mu seb1.:<le 50.vOO ı evci 
kulmukt:ı<lır. 

Bugun P...ıri::.le hin l.ad.ıı lt.ı lp çı. 

rcıgı brcv ) .. pmı 1 dır. 

Ateş haç hakkında1~i 

emir 
ı .. r.s, 18 (A.A.) - Ateş haç sosy ı 

hareketinin hükümetin fesih karan aley
hinde devlet ş :rasına yaptığı istinafı 

tetkik eden şura sosyal eserleri zarar· 
lamamak için sosyal hareket hakkınd:.ı
ki emirnamenin geri bırakılmamasına 

karar vermiş fakat yarı askeri ateş sa· 
lib teşkilatının müracaatını reddetmiştir. 

Biiyülc alinı l aı·piııs 
ki tör knlc o-ömüldü 

~ 
Moskova, 18 (A.A.) - Dün konser -

vatuvarın büyük salonunda teşhir edi • 
len Karpinski'nin küllerini muhtevi 
sandık öniinden 50 bin kişi geçm~tir. 

Saat 17,30 da hükümet komisyonu 
azası tabutu kaldırdılar. Cenaze alayı. 

Stalin, Molotof, Kalinin ve diger zatla· 
rın beklediği Kızılmeydana gelince, 
Sovyctler Birligi lhalk komiserleri 
konseyi başkan muavini Majalak, kon
sey ve parti adına bir nutuk söyledi. 

Cenaze mitinginden sonra, Stalin, 
Molotof v.e diğer hükümet azası killleri 
Kremlin sarayına naklettiler ve büyuk 
alimin kiilleri top sesleri arasında duva
ra ycrlcstirildi. 

Mosko\•a, 18 (A.A.) - Sovyctlcr 
Birliği halk komiserleı i meclisi, bilgi 
akademisinin ıeoloji müzesıne Karpins· 
ki adının verilmesine Moskovada Kar • 
p~n~ki heyke~i dikilmesine ve Karpins _ 
kının e erlenni neşretmeye karar ver _ 
miştir. 

.. Karpinsk•nin üç kızına yaşadıkları 
~uddetçe ve küçük kızına da tahı;ilini 

bıtirinceye kadar maaş tahsis edilmiştir. 

Bayon, - Fransa • İspanya hudu
dunda dönen bir yayıntıya göre, ispan· 
y~l Fası.m~ cenubunda bir hareket baş 
gostermııtır. Fakat bu yayıntı bir ihti· 
yat kaydiyle karşılanmalrdır. 

küçük anlaşma ve Balkan a la • n şması 

de~letlerıle Lehistan, Fransa ve BUyUli 
Brıtanyanın bulunduğunu ve bizim ktl· 
çük anlaşma ve Balkan antantını~ bu 
son devletlerle daima politikamızı te
lif etmiş olduğumuzu gizleyemiyorum. 

B. Titülesko, Fransanın romanyah
ların kalplerinde işgal etmekte olduğu 
yeri bilhassa kaydederek bunu. menfa· 
at ~ıp.kılığı v~ ırk yakınlığından başka, 
şu ıkı vakıa ıle izah etmektedir: 

1 - Fransanın, fevkalade kuvvetli 
ordusuna rağmen, barış için yaptığı 

gayretler, 

2 - Fransanın, ulusların birligi 
prensipine daima göstermiş olduğu sa· 
da kat. 

Herhangi bir ulusun barışçıl ruhu
nu kıymetten düşürmek istemiyorum. 
Fakat Fransanın askeri kuvvetine ve 
barış arzusuna olan derin güvenimi a
çıkça ilana lüzum görüyorum. 

Eğer herkes barışı arzu ediyorsa, hal 
yolu basittir: Tek barış cephesi kura
lım, fakat buna imkan olmaz ve harbın 

paltaması zaruri olursa, Romanyanın, 

topraklarını, memleketimizin zararına 

olarak genişletmek istiyen devletlerin 
bulunduğu safda mücadele ede-niyecc· 
ği malUm olsun ... 

* ~ ~ 
Bükreş. 18 (A.A.) - B. Titülcsko 

dün saat 19.15 de hareket ebniştir. 

lsı)anyada liarışıl\:lılt 
B. Sotello'nun katilleri 

öldürüldü 
Ccbcliıtturık, ıs (A.A.) _ İsp.ınya 

hiıl.umcti Cebeluttcirıkla n •ad "d ~-. ı ı ara .. ın· 
doki telefon hntlarını ke mıştir. 

Gı.;rek Maôrıd de ve gerek İspanya
nın s~r şehırlcrindc yemden kanş k.ı :
lar çıl,tıgı haber veriliyor. 

*;.; 

. ıvı:_adrid, 18 (A.A.) - Nazırlar, iç va· 
zıyctı gözd~n geçirmek için dün akşam 
toplanmışlardır. Bu toplantı b ha 1-a· 
dar siirmüştiir. 

Lizbon, l8 (A.A.) - Bura..ıa doı -
şan yayıntılara göre, ispanya kıralhk 
tarafdarlarmın liderlerinden Calvo So
tello'nun katline iştirak edenler<len bir 
zabitle bir de kamyon şoförü Madrid 
hapishanesinde öldürülmüşlerdir. 

~lelilla da • yan 
p . anı, l8 (A.A.) - İspanyol Fa ın· 

da Melilla'daki garnizonda bir askeri 
hareket çıktığı teeyyild etmektedir 

Diğer taraftan Madrid ile ~aris, 
Londra ve Lizbon arasındaki telefon 
g_örüşnıeleri dün akşamdanheri kesilmiş· 
tır. 

Bununla beraber bugün öğleden ııon
ra radyoda neşredilen bir tebliğde İs· 

p~nyol _hükümeti cumuriyete karşı yeni 
b_ır canıce teşebbiiısiin akim kaldtğını i
lan etmektedir. 

rvıelille isyanı büyüyor 
Cebclüttarık, 18 (A.A.) _ Buraya 

gelen hab~rlcre gör,c, Melille'de çıkan 

isyan hareketi çok ciddidir. Bu hareket 
bizzat İspanyaya sirayt etmiş ve birkaç 
yerde kendisini göstermiştir. 

Soıı vaziyet 
J,,ondra, 18 (A.A.) - Deyli Ekspre

sin Madrid muhabiri bu sabah bir yo· 

lunu bularak, gazetesine telefon etmİf· 

tir. 

M uhabirni bildirdiğine göre hükü

met, memleketin her tarafında vaziye· 
te hakimdir. Ve cumuriyet rejimini tar, 
sin için icab eden her türlü tedabiri al· 
mıştır. 



SAYFA· ıs 

Alman -Avusturya anlaşması ve ingilterenin vaziyeti 
La Republique gazetesinde Pı'erre 

Brossolette yazıyor: 
Alman • Avıaturya uzlaşmaarna kar

şı fransız reaksiyonu, umumiyetle ol
dukça sarihtir. 

Önceden mevcud bazı sempati veya 
antipatilerin dikte ettiği nüans farkla
riyle frans12 kamoyu. Almanyanın anş
lus'tan vaz geçmesinden emniyet duy
maktan fazla, iç;mle Avusturya, Maca
ristan ve bir dereceye kadar Polonya• 
nrn İtalya ve Almanya ile birle§Ccekle
ri bir orta Avrupa blokunun teşekkü

lünden endişelenmektedir. Ve bundan 
şu tabii neticeyi çıkarmaktadır ki bu 
blokun teşekkül il diğer milletlerin insi
yaki reaksiyonlarını harekete getire
cektir. 

Bununla beraber, Fransanın idare e
deceği siyasete İngilterenin iştirak et
mesi veya kayıtsız kalması takdirlerin· 
de vaziyet biribirinden çok değişik 
olacaktır. 

Birinci kaziyede - yani !ngiTterenin 
yardımiyle • sulhu müdafaa sistemi, 
hem çok kuvvetli olacak ve hem de bir 
kar~ı ittif"k karakterine daha az ma
lik olacaktır. Bu, daha ziyade. Millet
ler Cemiyeti çerçevesi içinde tasarlan· 
·mış bir kollektif emniyet sistemi ola-
rak kalacaktır. ve bu itibarla da kamo
yun endişesini claha az tahrik edecek 
mahiyette olacaktır. Aynı zamnda yeni 
blokun azalarından birinin ilerde ilti
hakiyle sulh üzerinde dolaşan tehlike
nin azalması ümidi de baki kalabile
cektir. 

lngilteresizse, bilakis, yalnız Fransa, 
Sovyet Rusya ve küçük anlaşmayı bir
leştiren bir sistemin teşekkülü, ister is
temez, Avrupayı iki rakib bloka taksim 
etmek neticesine varacaktır. Ve bu iki 
blok, ancak Almanyanın doğrudan doğ
ruya Rene tecavüzü halinde harekete 
geçmeye karar vermiş olan bir lngilte
renin gözü önünde, kavgaya tutuşmaya 
hazır bir vaziyette bulnnacC'klardtr. 
Bu demektir ki yakm veya uzak bir 
istikbalde Avrupa kıtasında harb önü
ne (!ecilemez bir şey olacaktır. 

Görüldüğü gibi, fnoilterenin vazi
yeti. bir kere o:ıha, netice üzerinde ka
ti tec;iri haiz olacaktır. 

Faknt bu vazivet ne olabilir? 

İngiliz gazetelerinin henüz Viyana 
haberlerini tefsir etmeye vakit bulama
mış olmalarına rağmen Londra'da Uç 
muhtelif temayül belirmektedir. 

Bir yandan, açık veya kapalr, · infi· 
rad tarafları yeni Avustury a - Alman 
uzlaşmasını kendi tezlerini müdafaa 
için, vesile yapacaklardır: Almanya ile 
doğrudan doğruya anlaşmış olan Avus~ 
turya için artık milletlerarası garanti
lerin mevzuu bnhsolamıyacağım ileri 
sürerek. bundan. İngilterenin Avrupa
nın jandarması olmaya daha az lüzum 
kaldığı neticesini çıkaracaklar ve artan 
bir hararetle ona yalnız kendi işleriyle 
meşgul olmasmı tavsiye edeceklerdir. 

Öte yandan cermanofil m,hfillerde. 
anslus'dan vaz geçmekle Almanyanın 

sulhçu emeJJerinin ~mimivetini ispat 
eden büyük bir delil vermiş olduğunu 
ve bu hareket karsrsrnda Fr,nı:a ile ln
gilterenin ona güvenmemekte devam 

etmelerinin affedilmez bir ıey olacağı
nı söyliyeceklerdir. Ve memleketlerini 
bir kere daha Almanyanın Polonya ve 
Avusturya ile imzalamı~ olduğu anlaş
malara benzer bir anlaşma imza etme
ye davet edecekler ve Çekuslovakya ile 
Sovyet Rusya da kendi başlarının ça
resine baksınlar, diyeceklerdir. 

Fakat bir başka yandan da, muhafa· 
zakar kamoyda, Alm:ınyaya karşı gü
vensizlik gösterenlerin, liberal ve işçi 
kamoylarda sulhun bölünmezliğine ina
nanların hepsi, Fransa gibi, takdir edi· 
yorlar ki, Almanya Avusturyaya ancak 
ş.ifahi bir vaidde bulunmuştur: ve bu 
hareketi sırf ltalyaya yakınlaşmak ve 
bütün kuvvetini şimal - şark cephesine ., 
nakledebilmek için yapmıştır. 

Bu üç muhtelif kamoy cereyanı ara
ısında taksime uğrıyan İngiltere eninde 
sonunda neye karar verecektir? Ve hat
ta bir karar vermeye muvaffak olacak
mıdır? 

Şu dakikada, Avrup<lcla sorulan en 
büyiik sual budur. 

Fransız hükümeti. her şeyden evel 
bu noktanın aydınlanmasına çalışmalı 

ve bunu yaparken de milli emniyetin 
mesuliyetini taşımasına raP,men harb;ı 
olmaya istidadlı bir ideoloHve kendini 
kaptırmamaya gavret etmelidir. İtalya, 
bazr alman hedeflerine karşı teminat 
almıştır. Onu, her seye ra~men. kendi 
t:nafımu:da muhafaza etmeye çalışmak 
yersiz olmıyacaktır. 

A lnıan - AvPc:t11rya r.n ı as
ması ve inigi117. P-a?'.eteleri 

T aymis ne 'diyoı-? 

JJ temmuz tadhH Taymis gazete
sinrlen: 

Bay Hitler'in en son başardığı poli
tika hamlesi, amili ve maksadı ne oldu
ğunu araştırmaksızın tebrik edilmeğe 

layıktır. 

Avusturyanın tamamiyle serbest o
larak kendisiyle yaptığı bu anlaşma, 
Avrupanın bu kısmında sulhu sağlam
laştırmağa, ekonomik vaziyeti düzelt· 
meğe ve cermen ırkına mensub iki mil
letin münas:;.Aetlerini yoluna koymağa 
yan}'1!ca ktır. 

Dr. Göbels'in dediği gibi "iki cer
ccn milletinin karşılıklı menfaatlerini 
korumak'' maksadiyle yapılmıştır. A
vusturya başbakanının sözlerine göre 
de bu anlaşma ile iki milletin menfa
atini biribirine bağlarmış, Avusturya
nm bir cermen devleti olduğu tanın

mıştır. Bu suretle Avusturyalıların ay
rı ve müstakil bir devlet oldukları Al
manya tarafından tamamiyle kabul C• 

dilmiş oluyor. 
Doktor Şuşnig de kendi selefi olan 

Dr. Dolfus gibi, hiç bir zaman kendi 
milletinin cermen ananalerinden ayrıl
masını istememiştir. 

Bugünkü anlaşmanın metninde res
men Avusturyanın istiklali kelimesi 
geçmemekte ise de bütün maddeler, A
vusturya hakimivetinin tanındığını te
bariiz ettirmektedir. 

Bu anlaşma mii:zakerelerine geçen 

mayısta Fon Papen tarafından baflan
mıttr. Bu :zaman içinde Avusturya bat· 
bakanı. Haymverlerin kumandanı ve 
kuvvetli bir nazi düşmanı olup dikta
törlük temayülleri gösteren prens Şta
renberg'i bertaraf etmek suretiyle bu 
işi fazlasiyle kolaylapırmıştır. 

Bu sırada İngilterenin Bay Hitlere 
sorduğu sualler arasında Almanyanm 
merkezi Avrupada ne gibi bir politih 
takib etmek istediği de sorulmuştu. B. 
H.itler, ekseriya yaptığı gibi, bu sual
lere sözle değil, filiyatla cevab vermiş· 
tir. 

Hitler'in, Viyanadaki mümessiline, 
ne pahasına olursa olsun. bir anlaşma
ya varması için talim~t gönderdiği an
laşılıyor. Çünkü bugün yapxlmış o
lan anlaşmadan en ziyade Avusturya
nın faydalandığı görülmektedir. 

Avusturya istiklali korunmuştur. 

Avusturya, bundan sonra da kendi hu· 
dudları içinde Nazi teşkilatını yasak 
edebilecektir. Almanyadaki Avusturya
lılar lejiyonu kaldırılacaktır. Viyana'
da evelce Berlinden idare edilen Anş
lus tahrikçileri artık faaliyetini bıra

kacaklardır. Avusturyaya gelecek olan 
alman ziyaretçilerinden alınan ağır re
simler kaldırılacaktır. Buna karşı Avus
turya, nazileri vatanseverler cephesine 
almayı kabul etmiş ve kabineye alman
larm sempatiı::ini kuanmı§ bir bakan 
getirmiştir. Her iki taraf da gazetele
ri, radyo. sinema ve tiyatroyu dostça 
kontrol edecekler, karşılıktı ticaret mu
kaveleleri bunu talc:ib edecektir. Her
halde Ud memleket de normal milnase
betlerlnin iadesinden, rahatsızlık, hu
&ursuzluk yerine huzur ve sükftn dev· 
resinin kaim olmasından birçok ,eyler 
kazanmışlardır. Bu anlaşmanın en bü
yük şerefi, iki sene evel, Dolfus'un Ö• 

lümü üzerine ortaya çtkan vaziyeti tet· 
kik etmek ve dostane bir nnlaşma im
kanlan hazırlamak maksadiyle Viyana· 
ya gitmiş ve o t!Unden bu~üne kadar 
çah!lmrş olan B. Fon Papen'indir. 

Bu Avusturya • Almanya anlaşma
sının dikkate değer mühim noktaların
dan birisi de B. Musolini'nin bu işe 
mfüaharetidir. Bu suretle kendisi, hem 
Almanya ile daha yalnn bir işbirliği 
imkftnrnı ele geçirmili, hem de Avustur
ya istiklaıi garanti altına girmh:tir. 

Bu anlaşma, İtalyada gayet iyi kar
şrlanmıstır. Bundan bir ay evet Roma
ya gitmiş olan Dr. Şuşnig'in orada Bay 
Musolini ile bu Alm::ın - Avusturya an
laşması hakkında esaslı bir fikir teatisi 
yaptığı imzadan sonra iki tarafın biri
birlerine çektikleri 'ielgraflardan an
laşrlmaktadır. 

Şu!inig. telgrafında anlaşmanın ta
mamiyle Roma protokoluna göre yapıl
dığını bildirmiş, Musolini ise cevabın
da bu anlaşmayı Avrupanın yeni kuru
luşu yolunda atılmış mühim bir adım 
olarak kutlamıştır. 

Bu suretle, şimdiye kadar İtalya ile 
Almanya arasında bir anlaşma yapıl

maaına engel olan Avusturya. bugün 
bu münasebetin kurulmasına yarıyacıı.k 
bir k8prü haline gelmiş bulunuyor. Bu 
münasebetin aldığı son şekil, Van Zee
land'ın Brükselde yapılan Lokarno dev-

-
!etlerinin içtimaı için gönacrdiği dave
te İtalyaıını verdiği cevabta da göze 
çarpmaktadır. İtalya hükUmeti, buraya 
Almanya da davet edilmezse kendisi
nin de gelmiyeceğini bildirmittir. 

Bu ayın başında lngillz ve fransrs 
dtf bakanlan Lokarno davetini karar
laştırnken Almanyanm da burada yer 
almasını derpiş etmişler, İngiliz kamo· 
yu buna ziyadesiyle taraftar görünmüş
tüt. 

Avrupa istikrarı için Almanya ile 
Fransa'yı biribirine yakla~tınnak lü
zumlu olduğuna göre, bu vesileden bu 
yolda istifadeyi bugUn de isteriz. Bun
dan önce, bu kıtdar yerinde bir fırsat 
da zuhur etmiş değildir. 

D·~·li llerald ne diyor? 
13 temmuz tarihli Deyli Herald ga

zetesinden: 

Bay Hitler, bu hafta sonunda da dra

matik bir darbe yaptı. Fakat bu seferki, 

bundan öncekilerden tamamiyle fark

lıdır. 

Avusturya ile yapılan yeni anlaşma
da ne bir müahede çiğnenmiş, ne de 
Avrupanın huzur ve sükfınu sarsılmış

tır. 

Nazi rejiminin başladığı gilndenberi 
birçok Avrupa diplomatları, günün bi
rinde Alrrlanyanın Avusturyayı istila 
edeceğinden, yahud alman müzahereti 
ile Viyana'da bir nazi ihtilali çıkaca

ğından bir kabustan korkar gibi korku. 
yorlardı. 

Yeni pakt ile bu tehlike, bir zaman 
için de olsa, yatışmıştır. Bugünlerde 
herhangi bir harb tehdidinin ortadan 
kalkması da hamdolunacak bir şeydir. 

Bunun daha sonraki neticeleri ne 
olacak? Bu yeni hareketin arkasında 

neler gizlidir? 
Bu hareketlerle Almanyanın bütün 

komşulariyle dostluk kazanacağına, na
ziliğin ve alman nüfuz ve tesirinin ar. 
tacağına hükmederek kuşkulananlar o. 
lacaktır. 

Bu, kısa görüşlü bir düşünüştür. 
!löyleleri Almanya, şayet bilyük dev
letlerden müzaharet gören ve alman 
dostu olmıyan bir takım devletlerle 
çeVTelenmiş bir halde bırakılırsa daha 

az fenalık yapmağa muktedir olacağını 
düşünmektedirler. 

Fakat bunlar, büyük bir devletin, 

küçük kom§.ulariyle düşman bir vazi
yette bulunması ve bunun devamı, du-

rumu daima daha kötüleştirecepini ni· 
hayet barba yol açacağını unutuyorlar, 

Bu, harbın sebeblerini ortadan kal
dırmaktansa barba hazırlanmanın daha 

akıllıca bir hareket olJuğu kanaatinden 
doğan bir düşüncedir ki Artur Hcn
derson, bunun şiddetle aleyhinde bu
lunmuştur. 

Avusturya - Alman anlaşması kar
şısında böyle düşünenler, Avrupanın 

bir bölgesinde harb tehlikesinin orta-

dan kaldırılmış olmasındaki kazancı 

takdir edemiyenlerdir. 

Fakat Bay Hitlerin mazisi, metodla
rx ve sairesi göa önüne getirilecek o
luna o zaman, belki onun bu işte tama
ıniyle sainimt olup olmadılı hakkında 
bir 9üphe meydana çıkabilir. 

Dıştan bakılınca yapılan ı,, iyi bir 
iştir. Fakat biz tam hUkınilmüzU vere
bilmek için bu sathın altında neler bu
lunduğunu açıkça görünceye kadar 
bekleme 1i yiz. 

19 TEMMUZ l!l36 r'J' .. ZAIC 
~ 

Deyli T clegra/ ne di:ror? 
1J temmuz tarihli Deyli Telegraf 

gazetesinden: 

lngilterenin mesul mahfillerinde A
vusturya • Alman anla~masma duyula
cak biricik his samimi bir momnuniyet 
olmalıdır. 

Bu iki hükümet arasındaki gergin· 
lik ve Hitlcrin Avusturyaya karşı ne 
gibi hisler beslediğinin, bilinmemesi 
Avrupada devamlr bir huzursuzluk ya
ratıyordu. Bu gerginlik iki ecne evci 
Dolfus öldürüldüğü zaman büsbütUn 
artmıştı. On beş ay evet Hitler'in bu 
hususta söylediği kuru sözler de bu 
vuzuhsuzluğu ortadan kaldırnmamıştr. 

Yeni anlaşma, herhalde, dümdüz bir 
inancadan fazla bir şey sayılmak ge· 
rektir. Bu pakt, karşılıklı olarak bun· 
dan sonra birçok anlaşmaların rta yapı· 

lacağını vadediyor. 
... Bu hususta ne Hitler•in, ne de 

Şuşnig'in samimiyetinden şüphe etme
ğe mahal yoktur. Her ikisi de iki mem

leket arasında muallakta kalan mesele
leri halletmiş ve yahut halletmek yo
luna girmişlerdir. İki şef de iki memle
ket arasında asırlardanberi milşterek 

olan tarihi bağlarını bu suretle canlan
dırmış bulunmaktadırlar. 

Çocuk Esirgeme 

KurumW1un 

l Çocuk bakıcı okulu • · 
Çocuk esirgeme kurumunun Ankara

daki (Çocuk bakıcı okulu) na talebe ya· 
ulmasma başlanmı~tır. Çocuk bakıcı o
kulu yatılıdır ve parasızdır Öğretimi iki 
yıldır. Dersler hem nazari hem de pra

tiktir. Okulu başanyla bitirerek diplo

ma alanlar basta bakım evlerinde basta 

bakıcı, ayleler yanında çocuk bakıcı ve 

çocuk ealrgeme kurumlanna atanırlar. 

Okula yarılma, alınma prtları şun· 
lardn: 

1 - 18 yaşından aşağı olmamak, 

2 - İlk okuldan diploma al.mı' ol

mak, orta okulu ve liseyi bitirenler ter· 

cih edilir. 

3 - Hüsnühat sahibi ve sağlıklı ol

mak. 

Okula yazılmak lstiyenler (Ankara

da Çocuk esirgeme kurumu genel mer

kezi başkanlığına) yazı ile ha§ vurma

lı dı rlar. 

Yazılma için gerekli olan vesikalar: 

Okul diploması, nilfus kağıdı, hüs· 
nül'.al kfiğıdı, s.!ğlık ve aşı raporları, 3 

fotoğraf. 

Okula Y~"•'Ta işi temmuz ayx sonu
na kadardır. 

............ I:. IJeker'in ···········: 

1 İ~~.hı.~!r~!~:l. I 
teleriade R. Peker'in verdiği inkı· i 
li.b dertlerinde tutulan talebe f 
notları. JÖzdeD JeçirildikteD IOD• i 
ra, ULUS Baınneviace kitap ha· i 
linde ba11lmıttır. 124 aayfa tutan t 

I• eaer, ,.alnız baama masrafı kar· i 
tıhğı olarak her yerde ON KURU· İ 

ı ŞA satılmaktadır. ı ........................ ································ 

12 SlONl SÜRÜSÜNÜN AV ŞARKiSi 
Şafak sökerken Hind geyiğinin sesi duyuldu 

duygu ile bir an nefesini tuttu, hıçkırdı. Göz- - Beni unutmıyacaksmız değil mi? dedi 
!erinden akan yaşlar yüzünden aşağı yuvar- Movgli. 

CENG iTA 1 
!anıyordu. - Yeryüzünde kuyruğumuzu sürüdükçe 

- Bu nedir? Bu nedir? dedi, ben bu cen- asla, dedi yavrular, büyüyüp adam olduğun 
gelden hiç ayrılmıyacaktım. Bu iş nasıl ol- zaman da bu tepenin eteğine geligeliver. Biz 
du, anlamıyorum. Ölüyor muyum, nedir orada seninle konuşuruz; biz de geceleri ça-Yazan: Çeviren: 

Rudyard KlPLt~G Nurettin ARTA M 

- Haydi kavruk cengel kedisi, git artık! 
fakat şunu hatırmda tut ki bir daha kayalık
taki toplantıya bir insan olarak gelirsem, ba
şımda Şir Han'm yüzülmüş postu bulunacak. 

Geride kalanlara gelince, Akela ömrü 
oldukça dilediği gibi yaşıyacak. Onu öldür
miyeceksiniz, çünkü ben istemiyorum. 

Artık burada, adammışsınız gibi oturup 
sağa sola dil de uzatmıyacaksınız. Sizi kö
pekler gibi sürüyorum, dağılın bakayım t 

Elindeki değnek alev alev yanıyor ve 
Movgli bunu savurdukça tüyleri yanan kurt
lar cıyak cıyak bağırarak kaçıyorlardı. 

Ortada Akela, Baghira ve Movgli'nin ta
rafını tutan on kadar kurt kalmıştı. 

Tam o sırada Movgli içinden bir sızı duy
mağa başladı. Şimdiye kadar duymadığı bu 

Baghira? yırhğa iner, seninle oynarız. 
- Yok, küçük kardeşim, dedi Baghira, Baba kurt: 

bunlar göz yaşlarıdır; ağlamak insanların - Çabuk gel, dedi, ak1llı kurbağacığım, 
adetidir. Şimdi anlıyorum ki sen artık bir in- tekrar çabuk gel. Annen de. ben de artık ih-
san yavrusu değilsin, bir adamsın. Şüphesiz, tiyarlıyoruz. 

Ana kurt: bundan sonra cengel sana kapalıdır. Bırak 
onlar dökülsün Movgli, onlar göz yaşından - Çabuk gel, dedi, benim mini mini çıp-
başka bir şey değildir. lak yavrum; çünkü dinle insan çocuğu, ben 

seni kendi öz yavrularımdan fazla· sevmiş-
Movgli oracığa oturdu ve katıla katıla, · 

h 
tım. 

ıçkıra hıçkıra ağladı. Bundan evel, haya- Movgli: 
tında hiç ağlamış değildi. - Herhalde geleceğim, dedi, ve bu geli-

- Eh şimdi, dedi, ben insanların yanına şim Şir Han'ın postunu kayalıklarda toplan
gideceğim. Fakat her şeyden önce anneme tıya göstermek için olacak. 
bir allaha ısmarladık diyeyim. Beni unutmayın! cengeldekilere söyle-

Ana kurtla Baba kurtun yaşadıkları ine yin, beni unutmasınlarl 
koştu. Ana kurtun postuna başını dayıyarak Şafak sökerken Movgli, adlarına insan 
ağladı, ağladı. Dört yavru, etrafmda çığlık . aenen o esrarengiz şeylerle buluşmak iizero 
koparıyorlardı. tepeden uaiı iniyordu. 

Bir defa, bir de!a daha, tekrar! 
Ve bir dişi karaca sıçradı ve bir dişi kııraca 

sıçradı 

Bir gölceğizden yabani geyiğin bulunduğu or
mana 

Ben bunu, tek başıma gözetlerken, gördüm. 
Bir defa, bir defa daha, tekrar! 

~afak sökerken Hind geyiğinin sesi duyııldı: 
'fJir defa, bir defa daha, tekrar! 
Ve bir kurt gizlice geri geldi, ve bir kurt gizli-. 

ce ged geldı 
Bek/iyen sürüye haber ulaştırmak için 
Biz aradık, biz bulduk, biz onun izinden gittik. 
Bir defa, bir defa daha, tekrar! 
Şafak sökerken kurt sürüsünün haykırışı dıı· 

yuldıl 

Bir defa, bir defa daha, tekrar! 
Cenge/de hiç bir iz bırakmıyan ayal<lart 
Karanlıkta karanlığı gören gözleri 
Dil - dil sussun ve kulak veriniz/ 

._ Bir defa, bir defa daha, tekrarı 
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ANNE, YURT VE TOPRAK 
KOKUSU c iyet .... 

)elırin, gelişi1nine tren.in yardımı oldu 
Elaziz, (Hususi) - Harputun ehe

miyetini kaybetmesine mukabil EHiziz 
(ittikçe büyümüş ve lfiyık olduğu ala
lcayı f..zlasile gonnüştür. Ehemiyetini 
tren büsbütün artırmıştır. Gelişimi, 
trene kavu"tuktan sonra daba kolay ve 
çabuk olmuştur. Hele, B. Tevfik Gür 
gibi değerli bir idareciye kavuştuktan 
sonra ,önünde hiç bir mani bulmamış· 

tır. 

Tarihi henüz yeni olan şehir kuru· 
l11rken sokak ve caddelerinin genişli
ğine dikkat edilmişse ne medeni icab· 

lardan b.ışka birisi düşünülmemiştir. Bu 
aokal: ve caddeler ancak şimdi parke· 

rilmiş, stadyomun inşaatı bitmek üzere 

bulunmuştur. 

Elaziz, zamanla en mühim bir göç· 
men mıntakası haline gelecektir. Şim
diye kadar muhtelif yabancı memleket
lerden gelip bu mıntakaya yerleştiril· 
miş yurddaşlar sayısı altı bine yaklaş· 
mış.tır. Bunlar için yeniden 687 ev ku· 
rulmuştur. Göçmenler dağıtıldıkları 

yerlerde müstahsil duruma getirilmek· 
te ve her türlü istirahat sebebleri temin 
olunmaktadır. Bu sene yeni kurulan 
göçmen köylerindeki eksiklikler tama· 

miyle giderilecektir. 
Şehrin glizelleşmesine Elaziz bele· 

E/Dzir.'dc hükümttt parkı ve belediye bnh\esi 

ye çevrilmek suretile bir hliviyet ta

kınmakta, kıraç topraklar üzerinde 

yemye il bir şehir vücuda getirilmekte, 

ışık, su. kan.Jizasyon gib en ve ilk mü

him ihtiyaçlarını cumuriyetin idareci· 

teri nazarı itibara almaktadır. 

936 çalışma programı hemen her yıl
dan daha engindir. Bu çalışma yalnız 
Elazize inhisar etmekte olmayıp nahi· 
ye ve kö}ler, kazalar. kazalara bağlı 
nahi} c ve ko} lere şamildir. Burala~da 
yeni ve modern kaymakam ve nahıy~ 
müdürleri evleri, belediye dayrelerı, 
ınektebler, teını;il salonları, göçmen ev· 

Perçene göçmen 

• ğ gibi Elaziı:de lerı, parklar kurulaca ı 
kı memleket 

çocuk bahçesi, ayle par .' .. 
hastanesi belediye oteli bıtırılecck, su 
te isatı :e mezbaha hallolunacak, şe~-
. d h ok önem verı rın ağaçlanmasına a a ç 

lecektir. 
• muhasebece 

Ana caddelere hususı . 
J"kü et partı parke döşenmektedir. hu m ' 

. t im olunmuş· ve belediye bahçelerı anz . . . 
tur. Caddelere sils ağaçları dı kılını~ 
çocuk balıçcsile ayle parkı yeşillendı· 

diyesi de büdceıi nisbetinde çalışmak· 
tadır. 932 de bir sinema, iki apartman, 
belediye dayresi yapılmış ve bunlar i· 
çin sarfedilen yüz bin lira tamamile ~ 
denmiştir. Elektrik tesisatına elli bin 
lira iştirak edilmiş, şehir 326 lamba ile 
tenvir olunmuş, bir bahç~ kurulmuş. 
yollardan bazıları diiıeltilerek kaldn ım 

döşenmiş, yangın teşkilfitı kuvve.tle~· 
dirilmiş, temizliğe çok önem verıln•tş 
ve şehre olan uzaklıkları itibarile isti
fade göremiyen altı mahalle köy hali· 

ne sokulmuştur. 
Uray, 936 içinde, ş•hrin şim>l höl· 

gesnideki hususi suları toplamak .sure· 

evleri yapılrrken 

tile ve Mösyö Kovaça yaptırdığı pro· 
· e dairesinde su tesisatını ikmal cJe 
J • b' 1 cek, yeni ve plana uygun 11 mezbı ı:t 

kuracnk ve mühendis Burhaneddın ta· 
rafından yapılıp fen heyetince kaLul e· 
dilmiyen şehir imar plan ve ha t .sı i
çin şartnameyi hazırlı acaktır. 

Elazizde maarife rşı ~östcr lm"k· 
te bulunan alaka h r türlü t kılir\n 

üstündedir. KöyHiler öğretm n ön 1,.
rildiği takdirde pl5na uy tun olaı .ık 

\ 

görllnDş 

lkl genç ve kardef edib, Oaman ve 
Ziya Nebi, bu isim altında küçük ~sir 
parçalarından mürekkeb güzel bir eser 
meydana getimıiflerdir. En iyi ldğıd 
üzerine büyük bir zevkle basılmış olan 
bu kitab, içi de kabı kadar kıyınetli O• 

lan bir edebi eserdir. Genç ve hassas 
iki kalbin taze ve sıcak çarpıntılarını 
taşıyan bu küçük parçaları okurlarımı
zın zevk ve a1Skay1a okuyacaklarından 
eminiz. 

F1K1R HAREKETLERİ 
18 temmuz tarihli 143 üncü sayısın· 

da şu yazılarr görüyoruz: Henri de 
Mıın: "M~rkscılıktan ötede", Georges 
Rinnert "Economic mi:xte". Hüseyin 

1 " C:'!hiıl YalGın: "Meşrutiyet hatıra arı · 
Hans Tietze: "~ınatın m"hiveti" Frım· 
cis Delııfst: "sifahlr sıılh", A lain ''poli
ti ·ava cı-.;t" konu.,malar'', Henrv de 
Zonh!'h '"llftanrirc Ravel", Francis ~o
nrl"in .......... •h•ı:'lt hnvatı: anarşi veva hi· 
V"'...,,.c:.i'', J. J. p,,,,., .. <'"ıt ,,.,,..,., .. 1 muka· 

vele". 

Kl~ <YIL 
Halid Ziya Uşaklıgil, bir gündelik 

gazetede neşretmiş olduğu hayatının 

ilk kısmına aid hatıraları kitab şeklin· 
de neşretmeye devam ediyor. Matbaa· 

cılık ve ne~riyat şirketi tarafından gü
zel bir forma ve kah içinde aynı bü
yüklükte olarak ve 50 kuruş gibi ucuz 
bir fiatla neşredilen bu eserin üçüncü 

cildi de sıkmıştır. 
Muharririn, türk edebiyatındaki bi

rinci derecedeki mevkii, kendi hatıra
Jariyle birlikte tarihe karışmış eski <?e· 
virlerimizi kudretli bir üstôbla anla
tan canlnndıran bu eserin kıymetini is
tisnai bir yiiksekliğe çıkarmaktadır. 

H:ılid Ziyanın çok öğretici ve çok 
düşündürücü olan hatırlarını, büyiik 
iistadrn kaleminden büyük bir zevkle 
süriiklenerek okuyor ve diğer cildlerin 
çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Türk edebiyatına hediye ettiği bü
yük romanlıırının yanında mevki alan 
bu hatıra cildleri, hiç şüphesiz ki üs
tadın de ~eı ini bir kat daha artırmakta
dır. 

Yalnız ed.biyatln uğraşanları değil 
herkesi aı ita iar edecek mahiyette o· 
lan bu eserin üç cildini de okı•malarını 
biitün okurlnrımız::ı tavsiye ederiz. 

ARKlTEKT- MlMAR 
Bu :-ylık derıriııin 46 ıncı snyısı bir

sok mimari eserler ve yazılnr ile çık
mıştır. Bu sayıda İstanbul üniversite
si rasathanesi, İstanbul Hnlkevi pro-
1esi ile milli mimariye ait bir yalı mev
cuttur. Bundan haska insaat tekniğine 
ait yazılar ve yapı alemini alak2dar e-

mekteb binasını yapacaklarını mazba 
talarla bildirmekte ve şehir halkı çv· 
cuklarını okutmak için bUyük bir arzu 
beslemektedir. Fakat, nüfusu gittıkçe 
artan şehirde bir lise hulunmam<\sı 
gençlcıin tahsile devamlarını güçleş· 

Mazgird'dr yeni 

tirmelctedir. Vaki imk:ınsızlıklar dol-t 
yısile biı çok yurddaşlar orta mektcb 
tnhsilile iktifa eylemek mecburiyctın lt 
kalıyor. 

Vilayet içinde 32 mekteb mcvcucl 
olup buralarda çalışan öğretmen sa} ısı 
88 dir. 3388 talebe vardır Bunlardan 

sekiz yUz otuz altısı kız ve diğerleri 

erkektir. •ı alebe sayısı her sene artmak· 
tadır. Mckteb binaları ekserivetle fena-

ı SAYFA 5 

Kı:nlay haf tası dolayısiyle 

Son 
' 

iki yılda Kızılay Ankara 
çalıştı? ' . merkezi nasıl 

~~----------~----~ 
Kızılay haltcuı dolayıaile Ankara radyosunda verilen konlcranılar· 

dan, Ankara Kızılay merkezinin n cutl çalıştığım anlatan ve Ku:ılaya 
karıı vcuilelerimizi hatırlatan Kızılay merkez baıkanı B. Cevad Ak • 
kermanın bu konu§maıını alıyoruz : 

"- Ankaramız, Kızılay haftasının 

son gününü yaşıyor. Atatürkün yükse
lişe hedef veren nurlu izi üzerinde sen
delemeden ... durmada nyürüyen Anka-
ra .. 

Yüz yıllardanberi maddi ve manevi 
benliği zedelenen ve yıkılan türk y.ır
dunda varlık yaratmak, öldürülen milli 
~eref ve haysiyeti kurtarmak için bü
tün bir dünya düşmanlığı öniine dild
len Ankara .. 

Tiirke mukadder ezeli istikl;ıı bay
rağını göğsünde, türk varlığının mu· 
fahhas ve kendisi olan Atatürkü gög
sünde taşıyan Ankara.. Kızılay ·mana 
ve mefhumunu taşına, toprağına, da
marlarına sindire sindire onun haftası
nı bir kere daha kutladı. 

Nasıl sindirmesin ve kutlamasın ki, 
yerden ve gökten binbir bela halinde 
insan başına çullanan musibetlerin, da
imf bir didişme ve dövüşmeden başka 
bir şey olmayan insan varlığının maruz 
kaldığı felaket ve acıların biricik te
sellisi: saffetin, iyiliğin, şefkatin ken
disi olan Kızılayı o çok yakından tanır. 

O Kızılay ki, fetaketler önünde kı· 
zaran gföderimizin yaşlarını. kam!yan 
ve sızlayan yaralarımızın acılarını din
dirir. 

Kızılayın nasıl doğduğunu, neler 
yaptığını ve yapacağını sizlere tekrar-

den haberler vardır. Alakadarlarına ve 
belediyelere tavsiye ederiz. 

GÜNDÜZ 
Bu sanat ve fikir mecmuasının 4 nu

maralı temmuz sayısı çıkmıştır. Bu sa
yıda İhsan Devrin'in "Evimiz" isimli 

küçük hikayeler kitabı forma halinde 

verilmeye başlanmıştır. İçindeki yazı
lar şunlardır : Miraç Katırcıoğl u: "kaç
maya dair''. Kfizım Uz : "musikinin güç 
tarafı'', Ziya Osman: "Çocukluğum'', M. 
Niyazi Ercnbi1ge: ''Amerika birleşik 

devletlerinde okulculuk sistemleri, Ca
hid Sıtkı: "yaşamak'', İbrahim Hayri 
"John Ruskin'', İhsan Devrim: ''bir di

yar", Ahmed Caferoğlu: "biiyiik Azeri 
türkçülerinclen Feth • Ali Ahund Za· 
de", Şeref ettin Yaltkale: ''bir tarih ve
sikası'', Salih Zeki "John Keats", Re
şad Ekrem Koço: "Ali pasa nvlusıın· 
d'l", Sadri Ethem ''yedek in!l:an", Vasfi 
Mahir "yaşatan samıtknr', İbrahim 
Hayri "Maksim Gorki". Hiis.,ıneddin 

;.lnri: "ideal kadın", Fahir İz: "Antop
sia", Yusuf Ayhan ''kara a ızlı arka
daş", Enis Bülent "ka~nı'', ve daha 
başka yazılar ve şiirler vardır. 

dır. Hiç birisi mekteb binası olarak ya
pılmış değildir. Altı yüz mcvcudlu or. 
ta mektebin işgal ettiği bina da pek es
ki ve yakışıksızdır. Bu sene, istasyon 
caddesinde on dershaneli olarak yapıl
makta olan Atatürk okulu bitirilecek· 

y:ıpı ı., .. 1ıir nuıhallc 

tir. Vilayete lnclı Sivrice kıızasın la da 

bir okul binası yap.lmaktadır. 

Ö.;rctmenlcı heı hafta bir okulda 

toplanmakta ve k"iltür dircktöıü B. Ce

mal Ataç tarafından kentliler ine okun

mak üzere dajıtılan meslekı kitaplar 

üzerinde münakaşa yaparak lıilgilerini 

artırmaktadırlar. 

Toksoy 

layacak değilim. Bunu kurtuluş savaşı• 
nın sonuna kadar içinde yaşadığımız 

harb hayatının uzun yılları hepimize: 
öğretti. 

Kıtlık gibi, tufan ve zelzele gibi yer 
ve gök feUiketleri karşısında onun ne 
işler yaptığını gördük. 

Kızılayın, benden evel söz alan ar
kadaşlarımın sizlere teferrüatile anfo.t· 
tığı bu umumi yardımlarından başka 

her Kızılay merkezinin kendi mıntaka· 
sı içindeki hayır faaliyet bilançosu da 
zengin ve kabarıktır. 

Kızılay Ankara merkezinin on dört 
sencdenberi yaptığı mütevazi yardım· 
ların son seneye aid olanını misal ola
rak göstereceğim. 

Muhtelif vesilelerle Ankarn halkını~ 
merkezimiz kasasına verdiği para, her 
yıl takriben bir milyon kuruştur. Bu 
azdır. Fakat çoğalacağına inanımız var
dır. 

Bu pnranın yüzde altmışını umumt 
yardımlara karşılık olarak umumi mer· 
kezimize yolluyoruz. Ost tarafın mah· 
dud bir kısmını merkezimizin zaruri 
masraflarına ayırdıktan sonra büyülC 
parçayı da muhtelif şekillerde Ankara 
mustariplerine, yoksullarına veriyoruz. 

Bununla mektebJerin kız ve erkeli 
çıplak çocuklannı giydiriyoruz. Bu 
çocuklardan memleketlerine gitmesi 15-
zım gelenlerini gönderiyoruz. 

Kitabsı.1 çocukların okuma va ıta
Iarını temin ediyoruz. Gerek mektep• 
lUerin ve gerekse halkın verem veya 
verem müıtaidterinden prevantorlyom 
veya aanatoryomlarda ttdavileri icab e· 
denlerini masrafları bize aid olmak ,ar
tiyle oralara ve Anlı:araya gelen muha· 
cirleri ve maliılleri, doyurmak ve ihti
yaçlarını temin etmek şartiyle yerleri· 
ne yolluyoruz • 

Kı!Jın soğuktan titriyenlerl ısıtıyor 
ve aç kalan yoksullara aş veriyoruz. 

İki yıldanberi mesaimizi Ustünde 
teksif ettiğimiz bir şefkat yurdumuz 
vardır. 

Ankaranın eski bir medresesinin 
yıkıntıları üstUne kurduğumuz Kızıl • 
ay şefkat yurdu, yoksul dul kadınla • 
rın ve kimsesiz çocukların sıITTııağıdır. 

Umumi merkezimizin biivi\k vardı· 
miyle tam teferruatlı kırk vatak üze • 
rinden kurulan şefkat yurdunun çatı
sı altında bugün boş yer yoktur. 

Bu yurd, aynı zamanda Ankara mele 
teplerinde aç okuyan ikiyüz elliye ya
kın çocuğun ve halktan 150 fakirin 
t am kalorili öğle yemeklerinin pişiril· 
diği ve dağıtıldığı yerdir. 

Bu yurdun kurulmasında ve açla • 
rın beslenrmsinde halkevleri lçtimat 
yardım komitesinin ve Kızılay gençliK 
teıkilatının Kızılay Ankara merkezin• 
gösterdikleri müzahereti minnet ,., 

fÜkranla anarım. 
Şefkat yurdumuzda bir de dispanse .. 

rimiz vardır. Her hafta Jaakal 200 has. 
ta bilhassa bayan doktorlarımızın mu• 
ayenelerinden ge~er ve bunların fakir 
ola(\larının ilaçları parasız kendilerine 
verilir. 
Yurddaşım! 

Muztarib ve yoksul olub da bize el 
açanların boş döndüğü yoktur. 

Kızılay dediğimiz bu §efkat ve insa. 
niyet nurunun kaynağı, r.i.zlerin yiıce 

kalbiniz ve temiz vicdanınızdır. 

Krzdayrn getirttiği 
artistler 

Bn ak~am Orduevinde 
numaralar ynpacaldar 

Bize bildirildiğine göre dün akşam 
Kızılayın garden partisinde numarnlat 
yapan artistler arzu üz.erine bu akşam 
Orclucvi bahçesinde sanatlarını göstore• 
celı:lerdir. 

ık: t n 
tbllletpaşada tahta minarede 

Tinli sokağında 18 numnrada 
bütiin konforiyle üç odahk dai
re. İçindekilere müracaat. 

2-3058 



SAYFA 6 

Dünyanın en saglam en zarif 1 
:HRYSJ, ~ ve PI~Yl\IOU'l' l 

Otomobillerini 
Sanayi caddesi - Yabanabatlı Ali Rıza apartmanı altındaki 

meşherinde görünüz 
TELEFON: 3993 NURt OGLAKÇI ANKARA ACANTALIGI 

2-3067 

Adliye V el{aletinden : .. 
Vekalet otomobili için asgari 250 azami 300 teneke benzin ek

siltme usulilc alınacaktır. Eksiltme,yc iştirak edecekler şartnameyi 
levaznn Müdtirlüğ"üne müracaatla meccani alabilirler. Bedeli mu
hammen 1380 liradır. Bedeli mııhammcnin yüzde 7,5 hesabilc 103 
lira SO kunış malsandrğına yatırılacaktır. Eksiltmeye iştirak ede
ceklerin 2490 numaralı kanunun 2-3 üncü maddelerindeki ~artları 
haiz olacaktır. 

İsteklilerin 24-7-936 tarihine müsadif cuma günü ı;aat 14 de le
vazım müdürlüğünde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları 
ilan olunur. (1768) 2-3055 

Jandarma G«>nel I{ omnlanlığı 
Satınalma Koıni~yonuıulan: 

Kamutanlıkta toplanmış ve bir kilosu için beş kuru~ fiat biçil
miş olan yedi yüz kilo kadar günlük gazete 22-7-936 çarşamba giinü 
saat 11 de arttırma usu1ü ile satılacaktır. İsteklile rin arttırma gü
nünde (263) kuruşluk teminat makbuzu ile komutanlık satınalma 
komisvonuna gelmeleri. ( 1552) 2-2780 

Afyon t ylığ ndan: 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edi len 

Afyonda vapılacak "14627'' lira "75' ' kurus keşif bedelli Va li kona
ğı bakiyei inşaatına ta lip çıkmadığından 24-7-936 cuma günü saat 
16 da Afyon Ddimi Enciimen odasında ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile tekrar eksiltmeye konuldu. E ksi ltme şartnamesi ve t e
ferruatı daimi encümen ve Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Mu
vakkat teminat 1098 liradır. İsteklilerin Nafra Vekfil etinden ehliyet 
vesikası almaları ve teklif mektuplannın 24-7-936 cuma günü saat 
16 ya kadar daimi enci.imen riyasetine vermeleri laz ımdır. 

(3786) 2-2930 

-1x1xixJ:j. 

M·isabaka lıntihanı 
Tiirk.iye Ziraat Banl{asındaıı : 
Bankamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere mü

sabaka ile ve yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar memur 
alınacaktır. Müsabakaya girmek için liseleri veya ticaret li
selerini ve yahut Galatasaray lisesi ticaret kısmını bitirmiş ol
mak ve 18 den aşağ ı ,yirmi be~ten yukarı yaşta bulunmamak 
lazımdır. 

Müsabakaya gi recekle rden ne gifö belgeler arandığı ve ne
lerde 'İmtihan yapılacağ ı Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat 
bankal arımızdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. 
Miisabakd '.i.8 936. 7.8.936 perş mbe ve cuma günleri sabııhı sa
at 9 da Ankara ve t !>tanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 

İste'<lile r aran ılan be lgeleri bir mektunla birli kte en son 
28 7.97 5 s:ılı gii ııü ılk amına kadar Ankaracla Ziraat bankası 

m"'murin mi' liirlit ~i'ne gi.'11dermek veya vermek suretiyle mü-
r::ır.·Pt p• ...... ı bl'T 1 :n..,...,lıdırl" r ( 1787) 2-3088 

• 
1 ·ı m· 

l - LI sıl. , t: e k..>n ıl n iş: Ankaramelarlık duvarı kapak taş. 
lan olup kc';if bedı::li 210i5 lira 31 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartr.aine ve evrak ~unlarcl•r: 
a. Eks"l tme şartnamesi 

b. MukJvele projesi 
c. Nafıa işleri şera iti umumive'>i 
d. Hususi şartnam~ 
e. Keşif cl'dveli 
f. ProjtJer 
lstiyen•er bu ~n rtnameleri ve evrakı 1 li ra nıuka l.ıilincle Al"lka-

ra şehri İmar Müdürlüğiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 31 temmuz 1936 cuma günii saat 17 de Ankara 

İmar Müdiirliiğünoe yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapı lacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin 1581 lira muvakkat tc. 

rqinat vermesi ve bundanbaşl:a aşağıdaki vesikaları haiz olup 
eksiltme komsiyonuua göstermesi lazımdır. 

- Eksiltmeye en azı bir parçadd beş bin liralık temiı: duvar ve 
ta·ş işi yapmış olduguna dair vesikası olanlar girebilir. 

Şartnamede yaLrlı diğer vcsaikin de teklif zarfına konmuş oL 
ması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yault saatto!n biı saat 
evetine kadar Ankara İmar Müdürlüğüne ı:;ctirilerek eksiltme ko. 
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet bu saate kadar gelmi~ olması ve 
dış zarflaı ının miihüı mumu ile kapatılmış olması lazımdır. Pos-
tada gecikmeler kabul edilmez. (1738) 2-3023 

Anl{ara İmar l\iüd ürlüğünden : 
Dairemiz kadrosunda 300 lira ücretli aplikaı.yon ınühendistigi 

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

(1706) 2-2988 ------
Ankara Valiliğinden : 

Çubuk deresi mecrasında parsellere ayrılan kum S1'halarr accık 
artırmaya çıkarılmıştır. 

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

Beher parselin muhammen bedeli SOO liradır. 
Artırmaya girmek için muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu 

nisbctinde muvakkat teminat itasına mecburdur. 
lateklilerin ihale gilnü daimi encümene şartnamesini görmek 

istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
. nur. ( 1764) 2-304<' 

- -
- -- - - -----~ - --:- - - .. 

- Z --- ~ 

ULUS 

Aııkara Valiliğinden : 
ı - Etimesut yatı okulu için yiyecek' alınacaktır. 
2 - Bu yiyeceklerin en çoğunun tutarı 8294 lira ıs kuruş en azı

nın tutarı da 7422 lira 30 kuruştur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf biçiminde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün Ankara killtür 

direktörlüğüne gelmeleri, artırma, eksiltme yasasına göre hazırh
yacakları kapalı zarfı da % 7.5 teminatı muvakkate makbuziyle bir
likte 6-8-936 perşembe günü saat 16 da Ankara vilayeti encümeni 
daimi reisliğine vermeleri ilan olunur. (8) 2-3110 

i\ııkara Valiliğinden : 
1 - Onuncu yıl yatı okulu için yiyecek alınacaktır. . 
2 - Bu yiyeceklerin tasarlanan değeri 7218 lira ıs kuruştur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - İstekliler ,artnameyi görmek Uzcre her gün Ankara kültür 

direktörlüğüne gelmeleri ve artırma, eksiltme yasasına göre hazır
lıyacaktarı kapalı zarfı da % 7.5 teminatı muvakkate makbuziyle 
birlikte 6-8-936 perşembe günü saat 16 da Ankara vilayeti encüme-
ni daimi reisliğine vermeleri ilan olunur. ( 10) 2-3112 

Ankara Valiliğiııden : 
ı - Merkez İnönü, Devrim, Cumhuriyet, İltekin, Etimesut, O

nuncu yıl yatı okullarının bedeli keşifleri 1241 lira S kuruştan iba
ret olan tamir işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3-8-936 pazartesi günü vilayet binasında encüme
ni daimide saat 16 da yapılacaktır. 

3 - İstekliler şartnamede yazılı muhttmmcn bedelin % 7,5 nis
betindeki para, tahvi15t esham ve banka mektubiyle eksiltmey.e gi
receklerdir. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler Ankara kültür direktörlüğü-
ne müracaatları. ( 7) 2-3109 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Kızılcahamam yatı okuluna yiyecek alınacaktır. 
2 - Bu yiyeceklerin tasarlanan asgari değeri 5678 lira 50 kuruş 

ve azami değeri de 7259 liradır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek için Ankara kültür direk

törlüğüne gelmeleri artırma ve eksiltme yasasına göre hazırlıya
cakları kapalı zarfı da % 7.5 teminatı muvakkate makbuziyle birlik
te 3-8-936 pazartesi günü saat 16 da Ankara vilayeti encümeni dai-
mi reisliğine vermeleri ilan olunur. (9) 2-3111 

Arsa~ Ev, Apartıman 
Almak için Ankaranrn her semtini dolaşmağa lüzum kalmadı. 

İcra dairesi önünde Nizami Atacan'nın GENEL İŞ BÜROSU ta
rafından tanzim edilen SATILIK EMLAK. ARAZİ albümünü 
görmek bu ihtiyacı temine kafidir. Telefon: 147S 2-29S3 

TÜRKiYE Z.IRAAT 
BANK.ASI 

r liift~ttiş Nanızedliği 

Nanızedrğ·i lV iisahaka 
ve Scf 

' İnılihanı 

T.. . "70 -ıı.. 

r xve L!.& raa!L 
~ 

• • 
1 - Bankamıza mii""h"'~a ile ve mfü:;abakada gösterilecek mu

vaffak ı ye t derer.esine gört> l iızıımu kadar müf ettiş namzedi ve Şef 
n'.lmz<"rli a l ınac~ktıı . 

2 - B u müsabakaya '~ire'>ilmek için sıyasal bil giler (mülkiye) ve
ya Yiiksc k Tica ret ve f ktısad okulasından ve yahut Hukuk Fakiil · 
tes inden veya hunların vahancı memleketlerdeki benzerlerinden 
diplom;ı lı olmak ferektiı. 

3 - Müsabaka 3. 4 ve S a~ustosta Ankara ve htanbul Ziraat 
Bankalarında vaz ı ile vapılncak ve kaıan :ı nlar yol paraları verile
rek Ankaraya getiriliµ !>ÖZiü hiı imtihana tahi tutulacaktır. 

4 - Mlifeltiş n~mıedlerine ( 140) ve Şef namzedlerine ( 130) li
ra aylık verilir. 

Müfettiş namuıilcri iki sene lik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecek ve ka .-ı> nırlars.ı 175 lira aylıkla müfettişliğe ge· 
çirileceklı-rdir. AnkMatla Umıım r.tiidiiı liik servislerinde çalıştırı
lacak olan set namıedleri ise biı senelik sta jdan sonra ehliyet im
tihanına girecek ve ka ;ı:cınırlart>a terfı cclecclder<lir. 

5 - tmtihıın prng rnmı ıle sair şartları gösteren matbualar An· 
kara. t stnnbul ve t zmi r Zi ı :ıaı B ıı n k:ılarıntlan eldl' edilebilir. 

6 - ıstcklill'r. aranılan belgeleri bir rnektubla en son 27-7-936 
pazartesi günü akcıamına karlaı 1 Ankara Ziraat Bankası Tcftiı. He
yeti Müdiirlüğü ) ne ~öndeı mf'k ve va vcrnıt-k suretiyle müracaat et-
miş bulunınalırlırlaı. ( 1731) 2-2978 

. 
P. 1". 'l\ l~aşı ıii dürlüğiiııden: 
1 - Yeniı:ehir postalrnne-.in<le posta gişesi yaptırılacaktır. 
Bedeli muhammen 901 lira muval;kat teminat b7 lira 57 :Curıı:;.t11r. 
2 - Avnı post:ı 11ane için pirinçten yedi adet levha ve mektup 

kutusn yantırd,.ca 1 ·tıı. P.e<lcli kt' ı,; ir 225 lira 7S kuruştur. Muvakkat 
teminat l fı lira <)I) kurucıtur. 

3 - Yine h11 pnst.-~'ı ıı ne için vaııtırılacak 80X2.00 ch'ııclmch 1' T . 
T . levhası ve telefon kon·"•ma odnc;ının ucıieli keşfi 49:'i lira ın11-
vaklt:at tcmin:ıtr ~7 lirıı 12 hırııştur. 

4 - 9,30 X 2.10 eh'adında c:ı~lı b f\lmr il e sartnamcsi mucibi111:e 
yaptırıl:ıcak 7 ndct m?c;ıının bedeli kesfi ·94 li.ra 83 kuruş mu·•akk:> t 
teminat "7 lir:\ 12 kıırııı.t11r. 

5 - flıa le şeHi acık el:c;iJtnı .. <lir. Ru i •lerin tontan eksiltmesi 
vapılalıil,.cef!i gibi a\'rı ıwrı eı. ,. :ııme i ,,.. vanılııhilir. Keşif ve 
ş:ı.-•rıam .. 1er R:ışmiirH\rlHl· krı lerninrle h"r giin gödilehilir. 

r. - Ekr.ilt!T'e 30-7-016 nerc::e,.,,hc ~\in:; saııt 1 'i tP Başmüdiirliik 

kotı"isvonunrla vıtnılacak ve bedel haddi layık göriiliirse aynı gün
df'! ihale edilecektir. 

7 - Taliolcrin ih;ılen,.n Lir oiin evvel tem;natl~rmı yatırmıı. ol
mal?"I ve a''Ot z2m:ın rh h11 e1<c;iltmeve ...,irehileceklerirıc dair V il<"f. 
yet Naf•:ı Müdürlii /;iinrlrn alacaktan ehliyetn:ımevi ibraz etmele-
ri UlT.ımd ır. ( 1 791) 2-3101 

Çocul\: Esirgem~ K urumu 
Genel l\lerkezinden : 

Açık indirme ile (25000) kilo kuru ot alınacaktır. İhale 24.7.936 
cuma giinii saat ı.s te genel merke;ı;dc icı a edilecektir. İsteklilerin 
sartları anlamı.k ii1rre nıtıhas cheve mürac:ııatları. 2-'Hl"ll 

i9 TEMr.ıuz 

Anlcara Valiliğiııden : 
' k' ta' Maarif bakan:ığtr.m Bankalar caddesindeki medl,alin 1 1 g36 

rafındaki arsaya yapılacak altı adet dükkanın inşası ve 27. ~'. eıs 
pazartesi saat on beşte vilayet binasında toplanan daimi encu:ll" 
odasında ihale yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
mustur. 

Keşif bedeli (9973) lira (93) kuruştan ibarettir. 
Muvakkat teminat. (74,8) lira ( 4) kur~ştur. . udiif' 
Bu hususa aid eksıltme evrakı ve projeler vılayet nafıa ın 

lüğünde görülebilir. afı• 
İsteklilerin teklif mcktubtariyle ticaret_ oda~ı vesika~ı ve ~~ 

müdürlüğünden bu işe aid alacakları fennı chlıyet vesııkasr \rd• 
nat mektubu veya makbuzlariylc birlikte ihale günü saat on d 
kadar vilayet daimt encümeni reisliğine vermeleri lizımdrr. 

9 (16l5) 2-2~ -------
Ankara P . T. T, Başmüdürlüğündeıı: 

Ankara telsiz istasyonlarının ihtiyacı olan SO ton gaz.oil k:ır. 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedch 674 
radır. .'9Jı 

Muvakkat teminat 506 lira 25 kuruştur. Buna ait ıartname r 
işleri büromuzda her gün görülebilir. İstiyenlere örneği veri~ir. ,c 

İsteklilerin 3 ağustos 936 pazartesi günü saat ıs den bı.r sa ııa 
evci mühürlii teklif mektup ve teminat makbuzlarının komısY0 

tevdi etmeleri. (1799) ~ 

Haydarpaşa {jsesi 
Satınalma l(urumundan : 

· . . 1 SOO t T .. rııadell Haydarpaşa Lisesi ve pansıyonu ıçın on uvcnan l• 
kömürü kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye konıı 

mu;~u~ Eksiltme İstanbul Kültür Direktörltiğü binası içinde to~ 
lanacak olan komisyonda 31 Temmuz 936 cuma günü saat 15 de ya 
pılacaktır. . . . . 

2. - Tahmin fiyatı, beher tonu 12 lıra hesabıylc 18000 lıradır 
3. - İlk teminat 1350 lira~ır:. .. . .. .. •"re 
4. - İstekliler şartnameyı gormek uzere Okul Dırcktorlugıı 

müracaat edebilirler. 11 
5 - Eksiltmeye airmek istiycnlcr sartnamcsinde ve 2490 sa)'' 

• h ktıı• 
kanunda yazılı belgeleri ve ilk teminat makbuz veya banka mc 11 
bu içinde bulunan teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en 50 t 
bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vertıl1 

olmaları. . .. de-
Zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması ve posta ıle gon 

rilecek teklif mektuplarmın da zamanında gelmiş olması lih:rmdıl'· 
( 4009) 2-309 9 _.,,, 

T rül{iye Cumuriyet 
Merl(.ez Banl<.asından : 

Ünye'de Gümrük Muhafaza Memuru Bay İsmail Hakkı ~dıtı~ 
yazılı D sınıfından bir hisselik 2S549 numaralı Bankamız aksıyoıı1 kaybedildiğinden artık hükmü kalmadığı ve başka numara ile B8 

İsmail Hakkı'ya yeniden aksiyon verileceği bildirilir. 2-3~ 

•• ·· rlüifünd-en : i u 
Kimden M uharıırı1'11 

istihlak . 
Mahallesi Sokağı Ada No. Parsel No. edildi ği Bedelı 
Hacı Murat Köprü başı 422 9 Hoca Abdullah toO 
Sakarya " S27 35 Kaşif I s~f 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkaz ı 3.8.936 ta rihine miisacl.1 

pazartesi günü saa t ıs de açık artırma ile satılaca ğından talipler~~ 
bugünde İmar müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (4) z-3 

Nafıa alcanlığından : 
· ı 

4 Ağustos 936 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlıg 
malzeme eksiltme komisyonu odasında 4968,7S lira muhammen be" 
delli 16200 litre benzin. 500 kilo mobiloil evsafında ve 3SO kilo A~: 
tol evsafında yağ. 15 büyük kutu Valvalin yağı ile 25 litre Rc:_nk1 ~ ispirto, 4 teneke gaz yağı, 10 kilo yine Mobiloil evsafında yag, ..• 
kilo Gres yağr, 10 adet büyük güderi ve 10 adet büyük Sünger 111\1 

bayaası açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. e 
Şartname ve buna mütefcrri diğer evrak parasız olarak Malzeı11 

dairesinden verilecektir. 
Muvakkat teminat 372 lira 66 kuruştur. . 
1936 senesi Ticaret odası ve Nafıa Bakanlrğrndan alrnmış ebJI• 

yet vuikaları ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 4 Ağustos 936 sah günU saat 15 d e s•· 

kanlık Malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları Hhımdır. 
(3) 2-310S 

~~~~-Ar~· 
Kuru./ o ll ıuu-. 

[jr.lraoıl ~~ 

Samsun Şarbaylığından : 
B 1 d. · h · f · · b' f 1 nacaktı'' e e ıyemız cyetı ennıyesıne ır en memuru a ı rile" 

Ehliyetine göre y üz on lira ile yüz o.uz lira arasında ücret ve et • 
cektir. Taliplerin diploma asıl veya tasdikli suretleri ve botı!! 1 
.. . ~ ... 1 ...... ! .... , .. ' · . - '. t ' '\ ,.. ,.. ' 



19 TE.MMUZ 1936 PAZAR 

ANKARA BELEDiYE RElSLICl iLANLARI 
İLAN 

1 ı 
1 - Belediye odacılarına ya • 

pılacak 34 takım elbise açık ek • 
ıiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen be<lcli: 
(6SJı Lira, 

Muvakkat teminatı: 
(51) Liradır. 

3 - Şartnamesi ve nümurıesi
ni görmek istiyenler her gün Le
vazım Direktörlüğüne gelmelidir· 
ler. 

4 ·- İhale 24 • 7 • 936 cuma 
~ünü saat on buçukta encümen· 
de yapılacaktır. (1629) 2-2869 

1LAN 
l - At pa.,arında çayhane ile 196/12 numaralı dükkan ve depo· 

ya istekli cılcmadığın•lan artırmalım on gün u:r.attlmıştır. 
2 - Muhnmıncn bedelleri (140, 150, 51, 25) liradır. 
3 - :h"uval:kat teninathrı (10, 50, 7, 88, 3. 85) liradır. 
4 - Sartnamcsini görmek istiyenler her gün yazı işleri k'\lemine 

ve isteklilerin ne 28 temmuz 936 salı günü saat on buçukta belerliye 
ene",.,., ,..· .,. .,.- ·~•1 .,n. (1704) 2-2960 

İLAN 

l - Me ·bahada bulunan otomatik kantar için 40000 adet kantıır 
fişi ile 720 metre band on beş gün miiddetle arık e'·siltmeye konul· 
muştur. 

2 - Muhammen berteli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11.25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her Piin yazı i"lcrı kllleınine 

ve isteklilerır, ele 24 temmuz 936 cuma e:iinü saat on buçukta Bele· 
diye En~·~ .... ·..,,. .,.:;, va.-ıtları. (1602) 2-'.!954 

İLAN 

1 - Tem:~ıik için 50 kat muşamba elbise ile SO çift lastik çizme 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (672.50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (50,43) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri l;alemi· 

ne ve isteklilerin de 28 temmuz 936 sah günü saat on buc;ukta Be-
'edi ·~ r..,~;;m., .. : .... -·:.~raatları ( 1698) 2-2955 

İLAN 

1 - 400,0UO aC:et Y.ılı,ıhan parke taşı on beş gün nı'i iri•".:- !,apa· 
1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (36000) liradn 
3 - Muvakkat teminatı (2700) liradır. 

• 4 - Şartname ve keşifnamesini gönnek ittiycnler !ter gün fen 
ışleri Direktörlüğüne, taliplerin de 28-7 QJ6 salı günü saat on l'·u· 
~ukta Belediye Encfımenine müracaatları. 

S - Teklif mektuplarının o gün saat dokuz buçuğa kadar behe· 
U'leh"I v .... 11 ...... ~· 1:: .,...,-frr. ( 1699) 2-2956 

1 ~eı r ciı. '.. "rlü :'Tii'le 
a.i t ( 34) kalem hurda eşya açık 
artrrrn'l ile s:ıtrhr,.,lctır. 

İLAN 
2 - İsteklilerin 3.8.936 pazar

tesi günü saat onda bahçeler di
rektörliFrıinde bulunm:ıları 

(12) 2-3114 

İLAN 
1 - Belediye bahçeleri için 

~ti!. leylak, yasemin, ıhlnmur, 
iğde ve kiiriik çam ficlanları ve 
muhtelif çirek tohum ve soğan· 
lan almaca ;ınclan on be~ giin 
miirlcletle açıl~ el:siltmeye konul· 
ınuc:tur. 

2 - 'luh mm .. ., h .. •J 1i (1197, 
50) liradır. • 

3 - Muvakkat teminat (303, 
82) liradır. 

Şartnamesini görmek istiyen· 
lerin hergün yazı işleri kalemi· 

ne gelmeleri. lstel-lilerin de ~.8. 
s:,; pazartesi günü saat on bu
çukta belediye encümenine ı;::J. 
meleri ilfın olunur. (22) 2-3118 

D D YOi 1.ARI VE LIMANLARI UMUM 
MÜDÜRl.OCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 
Ankara depo una 31.51')37 <'O· yenlerin 425,25 liralık muvakkat 

nuna kadar gelecek takriben teminat kanurun tayin ettiği ve· 
16200 ton m~den kömUrüniin bo- sika ve bevanmımelerile birli'·te 
Şaltılması ,e maldnPlere yükle· aynı gün saat (14) kadar ko
tilnıeı;i iı::i, 4.8.936 salı günii saat misvon reisliğine miiracaat et
\5 de ihalf"si yapılmak iizere l(a. meleri H\zımdır. Mukavelede 
?alr zarf ustılilt! eksi!tmeve ko- şartname projeleri komisyon ta· 
tıı•'rnu"tur. Mulıam.nen bedeli rafından parasız olarak d"ö-ıhl· 
'ifi70 liraclrr. Bu ic;e S?İrm"k isti· maktadır. (11) 2-3113 

~ MILI..l MÜDAFAA VEKALETİ 1 "" ""n>' il T l\Jr l\ 1{0M1SYO TTT fT "NLARJ 

Bil.İT 

1 - .1 cıli fdlırikalar mamulatından ve Lı ter m .ıe ıne biçilen 
ederi 2.60 kuruş olan altını bin metre kaputluk kuma kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - İhalesi 25 temmuz <>36 cumartesi günti saat 11 dedır. 
3 - İlk teminat 1 ısı:o liradır. 
4 - Şartnamesi 870 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
.5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ~c .2190 s:ıy!h kanu· 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazdı belgelerle hırlıkte teklıf mek
tuplarını ihale saatından bir saat evel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri, ( 1554) 2-2804 

BİLİT 

1 - Yerli Fabrikalnr mamuld.tmdan ve beher metresine biçilen 
tderi 245 kuruş olan elli bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı 
:orfla el:siltmeyc konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 Temmı•z 936 cuma günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 737S liradır. 
4 - Şartnamesi 613 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni temin::ıt ve .2400 sayılı. kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı be1geterle bırh te tekhf mek· 
tuplarını ihale saatından bir saat eve) M. M. V Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. ( 1557) 2-2806 

BİLİT 
l - Beher kilosuna biçilen ederi bir kuruş se~csen beş santim 

olan 600 bin kilo buğday kapalı zarfla ögütulecektır. 
2 - Şartnamesi her gün bedelsiz Ko. dan alınır. 
3 - Eksi tm .. ye girecekler l3S5 liralık kanuni teminat ve 2490 

•aydı kanunun 2 ve 3 üncii maddelerinde yazılr belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale günü olan 21-7-936 sah p.ü~ü saat 11 den 
tn :ı-. 1 ;r S"I t evvel M. M. V. Sa. Al Ko,.na vermelerı. 

(1598) 2-2830 

BİLİT 
l - Yerli f b i alar mamulatından ve beher metresine biçilen 

~deri 245 kuruş olan altmrş bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı 
ıarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 temmuz 936 cuma günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 8600 liradır. 
4 - Şartnamesi 735 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminatlarile 2490 sayılı kanu. 

~un 2 ve 3 iincü maddelerinde ya111ı lıelgelerle birlikte teklif mek· 
Uplarrnı ihale saatından bir saat evel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 

ULUS 

A ],< ra inhisarlar 
BaşmüdürlüWindt~n : 

Başmüdürlük binası alt katında tütün satı§ ambarında yaptırı
lacak raflar açrk ckıiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (1081) lira (83) kuruştur. 
İhale günii 22/7 /936 çarşamba saat ıs dedir. İsteklilerin şeraiti 

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

Elaziz iskan J\iüdürlüğünden : 
1 - Sivrice kazası merkezinde yapılacak yirmi çift göçmen evi 

inşaatı toptan kapalr zarf usu1i1e eksHtmeye konulmuştur. 
2 - Beher çift evin keşifnamesi 1376 lira ıs 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 - Sartname 
C - Resim ve proje 
İstiyenler bu evrakın suretleri bir lira mukabilinde iskan daire

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

beşte İslran d1iresinde vapılacaktır. 
5 - Teklif mektupları beşinci maddede yazılı saatten bir saat 

evvel ve nihayet mezkfır saate kadar Elaziz tskan Müdürlüğüne ve
rilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların yine mezkur saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın miihür mumu i1e iyice kapatrlmı olması 
lazımdır. Postada olacak r.ecikmeler kabul edilmez. Talip olanların 
ve d:ıha fazla izahat almak istiyenlverin mezkfir gün ve saatin hi
tamına kadar Elaziz İskan Dairesine müracaat evlemeleri ilan olu-
nur. (3805) - 2-3044 

l lc1x1r1+1J.;ıxıfıxıxıx;+.grıTıxıxfx.l.f++fı:LxOl,xLtOl,xff~ • 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı · 

SÜ! 'IER BANK 
Umumi Miidürlüğünden: 

1 - Zafranbolu civarında Karabük'te kurulacak de
mir fabrikalarına ait ikametgahların temelleri 
vahidi fiat csasile ve tmelden yukn kısımlan top
tan götürü suretile eksiltmeye çıkanlmıştır. 
Tahmin edilen bedeli 164,840,59 liradrr. 

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

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

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

mesi lazımdır. Bundan başka eksiltmeye gire
cekler ihale gününden üç gün evveline kadar 
Bankaya bu işi başarabileceklerini ispat edecek 
evrak göstererek bir ehliyet vesikası alacak ve 
bu vesikayı teklif mektuplarına 25 kuruşluk pul-

~ 
la beraber leffcdeceklerdir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının ni
hayet ihale saatinden bir saat evveline kadar gel-

~ miş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış bulun-
M 2-3046 
ı.:.: .... -~-

ı - Trabzon Ağrı Transit yolunun Erzurum Vilayeti dahilin· 
deki Erzurum kap kısmının OXOOO dan 14X031 kilometresine kadar 
olan kısımlardaki şose inşnatı ile bu yolun 38XOOO kikmetrcsindeki 
Karabıyık köprüsü ve Erzunım Karaköse yolunun Erzurumdan i· 
tibaren 82X350 ci kilometresine kadar olan muhtelif mahaJlerdeki 
şose inşaatı ile bu yolun 46X832 ci kilometresindeki b:ıdicivan 40:~ 
725 ci kilometresindeki ukumu ve 80X071 ci kilometresindeki zars 
köprüleriyle şose inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işlerin bedeli keşfi yüz elli beş bin 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 hiilusa cetvelleri ve şose grafiği ve 
kum, taş grafik ve mesafe cetveli. 

İstekliler bu şartnameleri ve evrakı fenniyi 7i5 kuruş bedel mu· 
kabilinde Erzurum Nafıa MiidürJüP,ünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30.7.936 pe embe günü saat 16 da Erzurum Vila· 
yeti Nafıa Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Ek iltmeye girebilmek için dokuz bin liralık muvakkat 

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

6 - Teklif mektupları yukarda ve 3 cü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Erzurum vilayeti Nafıa müdürlüğüne geti· 
r~Jerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabili verilecek
tır. Posta ile gönderile~ck mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmtş olması drş zarfın mühür mumu ile eyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez 

7 - Eksiltmeye girmek istiyenler ehliyetname almak için Vila: 
yet .~a.fıa Dairelerinde mevcut bulun~n 24.4.936 günlü talimatname· 
ye ılış~k b~Junan beyannamelerden bırer suretini alarak bu beyan
namenın sutunu mahsuslarrm doldurup eksiltme gününden asgarA 
sekiz gün eve] hangi günde eksiltmesi yapılacak ise girmek husu: 
~u~da fenni' ehliyet vesikası ~stediklerini sarih olarak yazılmıo; bir 
ıstıdaya m~zkOr ~eyan~amer rapted~p Nafıa Vekaletine mür .caat 
e.decekJercl~r. Aksı takdırde ıs.tedıklerı vesaiki alamıyacaklarr ve eh
lıyetnamesı olmıyanların eksıltmeye kabul edilemiyeceği ilan olu-
nur .(3985) 2--3066 

ASKERi FABRiKALAR lJMUM MOoor.~~c;>;'I 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

8100 KiLO KARPiT 
Tahmin edilen bedeli (2430> lira olan yukarda mikdarr ve cin

ai yazılı malzeme Askeri Fabrikaıar Umum Müdürlüğü satınalına 
komisyom.ınca 3 - Ağustos • 1936 tarihinde pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltme ile ıhale edilecektir. Şartname parasız olarak ko. 
misyondan verilir, fali..,lerin muvakkat teminat olan ( 182) lira 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kanL1nun 2 ve 3 maddelerindekı vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları (1687) 

2-3016 

3500 KiLO ARAP SABUNU 
1'ah,r.iıi edilen b~deli (875) Jira olan yukarda mikdarı ve cin i 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma ko
misyon.ıınc~ 7 - Ağ.~sto~ ~ 936 tarihinde cuma giınü saat 14 Je pa _ 
zarhk ıle ılıaJe edt.eceı>tır. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 1 aliplerin ınuvakkat teminat olan (65) lira (63) kuruş, ve 
2490 num::ırah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle mezkUr giin 
ve saatte komisyona müracaatları. (1688) 2-3017 

30 TON ÜSTOPO 
Tahmin edilen bedeli (12600) !ıra olan yukarda mikdarı ve 

cinsi ya~ılı malzeme JS~eri fabrikJlıır Umum Müdürlüğü satına! • 
ma komısyonunca 7 • Agustos • 1936 tarihinde cuma günü saat 15 
de kapalı zarf ile ıhale edilecektir.Şartname parasız olarak J,omis • 
yon?an verilir. Taliplerin mu.~akkat teminat olan (945) lirayı havi 
teklıf mektuplarım ı.ıezkur gunde saat 14 de kadar komisyona ver. 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele. 
rindeki vesaikle mezkur gün ve sa tte komisyona müracaatları. 

(1689) 2-3018 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gl 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

İLAN 2 - Beher tonuna 33 lira fiat 
1 - Kor topçu taburunun se- tahmin edilmiş olup ilk tcmina· 

nelik ihtiyacı için 300 ton yulaf tI 495 liradır. 
kapalı :zarf usuli ile satın al na· 3 - İhalesi 4 <tiİustos 936 sa-
(3ktrı. 1ı günü saat 16 da tiJmen satın 

2 -· Yu:afm beher kilosunun alma komisyonunda yaprlacak
muhammen bedeli 4 kuruş 50 tır. İ~teklilerin teklif mektupla. 
santimdir. rını ıhaleden bir saat evel ko-

3 - İhalesi 31 temmuz 936 misyon başkanlığına vermiş ol-
cuma günü saat 16 da yapılacak- malıdırlar. 

tır. 4 - İstekliler şartnameyi 
4 - İlk pey parası 1013 lira· Niğde komisyonunda her gün 

dn. parasız görcbHirler. (16) 2-31 l7 
5 - Teklif mektupları ihale- iLAN 

nin yanılacağı saatten bir saat 1 - Kora bağlr birlikl,.rin 
i'nceye kadar Çorlu kor saun al- yıllık ihtiyacı icin ve•li bin kilo 
rna kom0 !yonuna tevdi edilmiş ~'ıbun açık eksiltme ile satın a-
buhın:ıc'Ü tır , lımı,.aktn . 

6 - Şartname ve evsafını 2 - Sabunun beher kilosu• 
görmek istiyenler herı~ün komis- nım muhammen bedeli 38 kuru~· 

tur. 
yonumuı:a ve ihaleye girecek- 3 - İhalesi 3 afhıstos 936 ua· 
]erin l elli gün ve saatte Çorluch ?ı>rtesi günil saat 16 da yapıla
koı satın alma komisyonuna mü- caktır • 
rac;ıatları. (1742) 2-3003 4 - İlk pey parası 200 lira. 

İLAN dır. 
Ni ~de garnizonunda bulunnr 5 - Şartname ve evs.,fıı:ı gör· 

kıtnların mutbah ctü çamaşır- mek istiyenler her gün komisyo
h:ıne ve sob:ılarmda yal:ılmak ii· nıııııuza ve ihaleye gireceklerin 
zere ihtiyacı olan 200 ton sömı belli gün ve saatte Çorlu kor B::t• 

kok maden kömürü ka!>alr zarf tın alma komisyonuna mi'rıcaat-
usu1i1e eksiltmeye konmustur lan. (1744) 2 -3005 

~----

ııli ra · liliğiııden: 
Açık Eksiltme İlanı 

Eksiltmeye konr.n iş: Etimesut hiikümet konağının tamiı i. 
l - Eksiltme 6-8-936 perşembe günü saat 16 da Ankara Defler· 

darlığı binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedel 1385 lira 18 kuruştur. 
3 - Şartnameleri görmek istiyenler her gün komisyona nıUra· 

caat edebilir. 
4 - Muvakkat teminat bedeli 103 lira 90 kuruştur. 
İsteklilerin yukarda sözü geçen gün ve saatte 936 mıli senesi 

ticaret odasına l:ayrtlı olduklarına ve vilayet Nafıa Müdürlilğiin· 
den verilmiş bu gibi işleri yaptıklarına dair kanun! ves:ıil·leri ve 
yukarda yazılı dipozito makbuziyle birlikte Defterdarlrl·•~ kuru· 
lan komisyona müracaatları. (1788) 2-3100 
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BÜYÜK ALMAN • 
FİRMASI:• 

yeni ve eski • 
Kazanlar ,lokomobillcr, die- •, 

sel ve elektrik motörleri, ge- •, 
neratorlar, şerit desterelcr, •, 
maran~or.luk makineleri, ma- • 
kine aletleri, kazanlar, demir .' 
fıçılar, tulumbalar, değirmen- •' 
ler, boyahaneler, çikolata ve • 
kfiğıt fobrikaları tesisatı tes - • 
lim eder. Gayyur acentalarla •, 
t"'m:tsta bulunmak arzusunda· •, 
dır. ı 

''DAT{ A" G.nı. b.H. Kantstr. •' 
- 162, Berlin W. 

2-3097 • 
''-""'·"'-'· .... -.. ~ ... ?~ ..... ~·"~ "" •• 

İLAN 

ı - 3028 metre amortisor las· 
tiği açık eksiltmeye korunu tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
2422 lira 40 kuruştur. İlk inan~ 
parası 182 liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 inci 
?1adde1~.rinde istenen bilge~erile 
ıhale gun ve saatinde M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelme· 
leri. ( 1796) 2-3102 

NAS1RilAC1 
~<ANZ\Jı< 

En eski nasırlan bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökiln• 
den çıkarır. 

Umumi deposu: f ngiliz Kan• 
ıuk eczanesi, heı eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir nasır 
ilacıdır. 



SAYFA~. ULUS J.J 
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Anl{.!tra Birinci Mıntal{a Taptı 
Sicil l\luhaf ızlığından : 

Ankaranın EnsC' Cebeci mevkiind..: eski 3 • 5299 yeni 91 umum 
.ayılı ve 1291 yılında gayri resmi •uret~e teferruan bağlı ~uay~ne 
ıcnedi mucibince Duduva geeçn ve vergıce de 1318, 1341 tarıhlerm· 
de Ömer zevcesi Dudu adına yazılı bulunan bağın tapuda kaydı bu
lunmadı~mdan Dudu veresesi' tarafından intikalen adlarına tescili 

istenmiştir. . . . . . . . ... 
Sözü geçen ~·erin mülKıyetının tah~ıkı ıçı_n 17.8.9;,6 pazar~e· 

si r-ünü saat 11 de yerine memur ~önderılecekt~r.~şbu yerde benı~ 
hakkım var divenlerin el1erindekı bel~elerle bırlıkte Ankara Bı
rinci Mmtaka Tapu Sicil Mnhafo:lı~ma \'C' yahut ta mahallinde 
bubnaeak memura başvurmaları bildirilir. ( 1766) 2-3076 

... ı\nkara rricaret Oclası 
Sit·illi l'ic·arel [ !emurluğtındau : 
Ankara Vilayetinde Cebeci semtinde Sakarya mahallesinde 

Veni Ok sokai{ında 9 numaralr evde oturan ve T. C:· t~baasın~an 
>lup An karada İtfa ive c;arşısında 11 .m~~-ar~lı ma.halh. ı.kametgahı 
ticari ittihaz ederek 1nşaat müteahhıtlıgı tıcaretıyle ıştıgal eden 
ve Ticaret Odasının 1781 sicil numarasında mukayyet bulunan Cc
mil'in unvanı ticareti Cemil Sümer olarak tescil edildiği gibi bu 
unvanın imza şekli <le Ticaret kanununun 42 inci maddesi muci
bince dft;~ft .. ,. 1 il "r n.,<; tı>rİlıİncle tC'SCil edildiği ilan Olunur. 

2-3083 

Temdit ilanı 

Ayane i. . lt ( iye i liğinden : 
Ayancık Kasabasında yapılacak elc~trik tesisatı hakkındaki .~ı~: 

nm eksiltme müddeti ta il günleri hdrtÇ 2~ - 7 • 936 çarş~mba .gu~~~ 
saat 14 de ihale olunmak üzere 10 gün mıiddetle tcmdıt edıldıgı 
ilan olunur. (3966) 2-3085 -------
A . " 

1 ' y 
·' 

ind n: 
ı - Merkez Keçiören. U1us, Canlılık, İsmetinönü okullarının 

bedeli keşifleri 2126 lira 13 kuruş olan tamir işi açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 3.8.936 pazartesi günii vilayet binasında encüme-
ni daimi<le saat 16 da yapılacaktır. . . 

3 - İstekliler şartnamede ya7.ılı muhammen bedelın % 7,5 nıs
betindeki para, tahvi15.t esham ve banka mektubiyle eksiltmeye gi-
:eceklerdir. 

4 - Şartnameyi 11örmek istirenler Ankı>r:ı Kültür direktörlü-
ğüne müracaatları. ( 5) 2-3107 

Anl{ara Valiliğinden: 
ı - Kızılcahamam yatı okulu için odun. gaz, boyalı ispirto alı-

1acaktır. 
A - Odunun en ço~unun tutarı 1000 lira en azının tutarı 750 

liradır. 
B - Ga7.rn en çoğunun tutarı 450 lira en azının tutarı 360 liradır. 
C - Bovalı ispirtonun en çoğunun tutarı 80 lira en azının tuta

rı 40 liradır. 
2 - Acık eksiltme 6-8-936 persembe günü vilayet binasında en

cümeni dııimi önünde saat on altıda yapılacaktır. 
3 - İstekliler şartnamede yazılı muhammen bedelin % 7,5 nis· 

betindel:::i para, tahvihlt esham ve banka mektubu ile gelebilirler. 
4 - Şartnamevi l{Örmek istiyenler Ankara kültür direktörlüğü-

ne müracaat etsinler. 2-3108 

Lis~ Sı navlarına Hazırlık Kurslaı·ı 
Hususi bizim okulda riyaziye, fizik, tabiiye, fen bilgiı>i ve ya

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

Is Bankasına memur ... 

a lın acak 
rfürkiye iş Bank:asından: 
Bankamızın Merkez ve Şubelerinde çalıştırılmak üze

re Lise veya Ticaret Liseleri mezunlarından müsabaka im
tihanı ile memur ahnacaktrr. Bu imtihanda kazananlar a
rasında aynca Yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı li
sanlan iyi bilenler tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvafafkiyet ve tah
sil derecelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verile
cektir. 

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

İstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahna
meyi Bankamızın Ankara, İstanbul ve lzmirdeki şubele
rinden alabilirler. Başka yerlerde bulunanlar bu izahname
yi Bankamızdan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütiin 
taliplerin çok vazıh adres vermeleri lazımdır. 2-2958 

l(onya Beltı.diye Reisliğin<lPn · 
Muhammen bf'deli Cinsi Mevkii Evsafı 

Lira 
17000 Otel Tevfikiye Üst katta Ahşap 10 oda, bir 

caddesi kıraathane ve bir ardiye, 
alt kısmında 8 k§rgir dükkan, 
bir eczane ve bir kahvehane. 

Yul ı 'a mevki ve oumarasiyle muhammen bedeli ve evsafı ya
zılı Belediyeye aid otel 21·7-936 salı günü saat 15 de kapalı zarf 
usuliyle Belecliye Encümeninde ihale edilmek üı.ere 6-7-936 tari
!ıinden itibaren 15 gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır. 

Kanuna muvafık urette- tanzimi meşrut olan teklifnamelerle 
muhammen bedelin % 7.5 ğu nisbetinde itası meşrut olan muvak
kat teminatın 21-7-936 sah günü saat 15 şe kadar Belediye Riyase
tine tevdi edilmiş olması lazımdır. 

Gec gelen veya vaktinde veri1ipte kanuna uvgun olmıyan mek-
tup!. r kabul edilmirccektir. (39Hl) ?-30'\S 

Lisan derslerinden 
ikmale kalan 

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

Kiralık Garaj 
Ulus Matbaasının tam karşı

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

Sermayedar 
aranıyor 

Acele sermayedar aranıyor. AL 
manya tahsili mühendisi, su, e. 
lektrik ve inşaat yapıyor, 5 li. 
san biliyor, 10 sene pratik var. 
Adres: Ulus gazetesinde 500. T 

2-3091 

Satılık arsa 
ANKARANIN EN İYİ VE EN 

MERKEZİ YERİNDE 

Uray otobüsleri garajı ittisa
linde asfalt yol üzerinde cep
hesi 12 metre sahası 830 meı ı e 
murabbaıdır. Arsanın arkasın
dan demiryolu geçmektedir. 
( 4500) liraya satılıktır. Arsanın 
pafta numarası 121 ada numara
sı da 1035 dir. 

İstiyenlerin Hamıunönü Ra
mazanb :y apartnıilnı birinci kat 
Şevket Arıya müracaatları. 

2-3116 

Harita Genel Direktörlüğündeıı : 
1 - Haritaların bezlenmesinde kullanılmak için (14) bin metre 

beyaz bez açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel ( 4200) liradır. 
3 - Talipler ,artnaıneyi görmek ÜT.c-re her gün ve eksHtm~ye 

gireceklerin de (315) lira teminatı muvakkate makbuzlarfü eksılt
me günü olan 20 Temmuz 934 paıartesi günü saat (10) da C~beci
de Harta Genel Direktörlüğü satın alm.ı komisyonuna ıelmeleri. 

(1581) 2~2807 

İnhisarlar Umum Müdürlü~ünden : 
1 - 6-7-936 gününde kapalı zarfla eksiltmeye konulan 17845 

lira 10 kuruş keşif bedelli Polathane idare binası inşaatinin iı:.tek

lisi çıkmadığından aym şekilde yeniden eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 29-7-936 çarşamba günü saat 15 de Kabataşta in

hisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım satım komisyonun· 
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme evrakı 90 kuruş mukabilinde inşaat şubesinden alı
nacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1339,06 liradır. 
5 - İsteklilerin ihaleden en az üç gün evveline kadar inhisar

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

6 - Kapalı zarflar ihale giinü tam aaat 14 e kadar mezkur ko-
misyon reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. (3925) 2-3007 .. 

'?70 
52 50 
~<J 

t6 25 
26 ıs 
4S 
26 25 
78 75 
23 7$ 
49 50 
15 00 
40 50 
16 60 
21 
28 12 
13 80 
57 6u 
22 50 

Antalya Valiliğinden: 
1 - Vilayet emlakinden Antalya iskelesinde günde ot 

buğday üğüten un fabrikasının mülkiyeti yüz yirmi bin Ji 
hammen bedelle 19-3-936 çarşamba günü saat 12 ye kadar kapa 
usulile arttırmaya konulmuştur. ~ 

2 - Muvakkat teminat yedi bin iki yüz elli liradır. 
3 - İhale bedeli peşin olduğu gibi senelik yüzde altı fai 

olmak üzere sekiz senede ve sekiz müsavi taksitte de ödenı.i> 
4 - Taliplerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun 

dairesinde o günü saat on bire kadar Vilayet makamına ve 
lazımdır. 

5 - Taliplere kolaylık olmak üzere şartnamenin birer 
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana Vilayetlerine de gönderilmişt 

(3514) 1~26 

Coculc 
.> 

.. sirgenıe 1( urumu 
Genel Merlcezind 

Muhasebe ve anhar işlerinde çalıştırılmak üzere imtihan i 
memur alınacaktır. Bu memura imtihandaki muvaffakiyet ~ 
sine göre 60-80 lira ücret verileccktır. İmtıhana girebilmek ı 
se mezunu olmak ve askerliğini yapmış bulunmak lazımdır· 
han 27-7-936 pazartesi giinü saat 10 da genel meırkezde yap• 
tır. Talip olanların imtihan gününden evvel vesika ve ınekt 
hadctnamelerini bir istita ile kuruma vermeleri. 2-S 

İstanbul Sıhhi l\'liiesseseler Artırma ve Eksiltme ZAYi 

l(omisyontından 
Numune, 1stilaiye Çocuk) Azı Çoğu Tahmin Fi. Mu. Ga· Şartname 

hastaneleriyle Ebe yurdu ve) ranti bedeli 
kuduz evi tedavi müessesesi-) Ekmek 135000 161000 11,25) 1402.99 480 K. 
ne ) Francala 3000 3600 16,50) 

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

taneleriyle Sanatoryom v~ ku-) Dağlıç 40500 53000 46) 
duz tedavi müesseseleriyle E-) Kuzu 11700 17800 44) 4446,15 535 K 

be yurduna ) ::>ığır 36000 47500 38) 

Yukarda adları yazılı sıhhi müesseselerin kapalı zarfla eksiltmeye konulan 1936 'Tlali yılı eh. .. ıek, 
francela ve et ihtiyaçlarından bir kısmına teklif edilen fiyatlar fazla görülmüş ve bir kısmına da hiç 
talih çıkmamış olmasına binaen pazarlıkla yeniden eksiltmeye konu !muştur. 

1 - Pazarlık 27/7/936 pazartesi günü saat 14 de sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapı· 
lacaktır. 

2 - Şartnameler karşılarında gösterilen bedellerle komisyondan alınabilir. İstekliler her mües-
sese ihtiyacı için ayrı ayn pazarlığa girebilirler. 

3 - İstekliler cari ser eye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazıiı belgeler ve bu 
işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektublariyle birlikte belli gün ve saatte komisvona 
gelmeleri. (3803) 2-2931 

Kolaylık-Şıklık 
Hor t•~den ovvol kolortıgı ar• 

yan ıpor mır•khıı Baran11ıt. Oftl•t 
için yopılm•' olo~ bv IOIOliir- kO· 
ıotlorı 9iy•rok flkltGt d o tomtft •I · 
mit olurlar Hwtvtv ine.iti• VO 
cudun tlnaı0b0ft0 düı•ltır vı '" 

J ••dıd l\•r•k•tl••d• b•lo k•t'lnon 
lııaymaı 

( YENi ) si 
BUGÜN BU GECE 

• • 
İhtiyat vesikamı kayl> 

Yen isini alacağımdan esl< 
hükmü olmadığından ıut~e 
zetenizce ilan edilmesil11 

gılarımla dilerim. 
Adres : . , 
Askerı fabrikalar nakh} 

m•nr'l-ı matörcü Mustafa· zl 
Doğum: 13 

2_30 

lmtiyaz sahibi ve S~ 
harriri Falih Rıfkı A 1' 

• . tı ı 
Umumı Neşrıya 

eden Yazı lşle.ri rt. ll 
Nasuhi BAY DAR 

. v~t 
Çan1'1rı caddcsı cı 1rııı 

Ulus 8asımevınde bası 

A 
BUGÜN GÜNDÜZ "\ 

n,... 7 1 2 l.rodon il b ..... 

Sah• yeri yalnı~ ı 
Mevsimin en güzel en e~lenceli c':

ve müzikli fiimi 

Tarihi büyük şaheser 
L Ü K RE S B O R J 1 Y A. 

Edwiguc Feuillcr - Gabriclle Gabrıo 
l\luvaffakiyetle devam ediyor 

GECE 
ROBERTA· 

Ginger Rogercs - J•red Astaire 
Seyircilerine çok tatlı dakikalar yaşa

tan nefis bir revü. 

İki büyük filim birden 
1 - KİNKONGUN OôLU 

II - KA:tl 1ZL:CRİ 


