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Montrö konfc
r:msı anlsşmasımn 

imzalanma merasi
mine aid olan bu 
resimler arkadaşı

mız Neşet Halil 
Atay tarafmdarı 

gönderilmiştir. l'ıı

kauki resimler de
legasyon reisll'ri
nin muka\•eleyi 
imzalamak için o
turdugu masanın 

basından ve sonıın
d a n alınmıştır. 

Böylelikle bütün 
öelegelcri görmek 
mümkOn oluyor. 

!tfmıtri) 1ıwl•lll1>ltırı: 1;; 

1'1oııtrö li:onferansı ve 
Montrö konferansının 15 temmuz 

2'abıtlan konferansa iştirak ede~ de~
letlerin Türkiyeye kaTŞı besledı~len 
yüksek hürmet ve itimadı tesbıt e-
den vesikalardır. 

Bir devletin haysiyet ve ş~refine 
· ı·v• klımdan gecınnem. hiırmetsız. ıgı a ~ . 

Bazı defa devletler kendi ellerı~de 
1 n Sebeblerle de beynelmılel o mıyn . 

menfaata aykırı ışler yapmak mec-
buriyetinde kalabilir\er ... Fa~a~. l\~on-
t •. k feransının Ataturk f urkıye
ro on b'' 1 d V'ld" si lınkkmdaki kararı oy e egı ı. 

Devletler: 
Tiirkiyenin yalnız ya~~ak hüsnü 

• t" degV"ıl yapmak ıktıdarma da nıye ıne , 
inanıyorlardı; 

_ Türkiye taahhüd ederse, 
_ Türk noktai nazanna uyarsa, 
_Türkler muvafakat ederse! 
Zabıt bu ve buna benzer cümle-

lerle doludur. Eğer Montrö konfe
ransma iştirak eden devletlerin Tür
kiye hnkkmdaki kanaatleri böyle ol
matmydı; eğer Tiirkiye; kendi men
faatlerini beynelmilel menfaat ile bu 
kadar yakın bir telif liyakati göster
meseydi, - itimad ediniz - boğazlar 
meselesi Montröde halledilemezdi. 

Montröde Türkiyeye bir protokol 
ile boğazlan tahkim hakkı verilir, fa. 
kat devletler kendilerine bu tahkime 
bağlı hu~usi menfaatler için mutla
ka uzun bir düşünmek ve anlaşmak 
zamanı ayırırlardı. 

.-. 
Montrö konferansında tür dele

gasyonu ve iki giizıde diplomatımız 
Tevfik Rüştii Aaras ve Numan Ri
fat Menemencioğlu, yüksek şahsi li
yakatleriylc dünya diplomasi alemin
de ve diplomasi tarihinde türk diplo
matlarına en yüksek şeref mevkile
rinden birini kazandırmışlardır. 

Konferansta Tevfik Rüştü Aras 
dahiyane denebilecek anı ve kati bu
luşlan, Numan Rifat Menemencıoğ
lu, yüksek müzakere ve telif kud
reti ile normalin çok üstüne çıktı
lar. 

Türkiyeyi doğrudan doğruya ala
kadar etmiyen fakat Montrö konfe
ransını çıkmazın en dibine siirükli
yen bir çok beynelmilel çapraşık me
~ .. · !erde - bilhassa bir meselede - e-

tüı·k: diplomatları 
ğer bu iki güzide diplomatımızın in
san zekasını ve insan anlayışını gu
rurlandıran liyakatleri yardım etme
seydi, anlaşma yine yanda kalabi-
lirdi. · 

Tevfik Rüştü Aaras ve Numan 
Rifat Menemencioğlu ile yalnız türk 
diplomatlan değil, ti.irk zekası, türk 
anlayışı da iftihar edebilir. 

l\lontrö türk diplomasi tarihinde 
Lozanı takib eden zaferlerin biiviik
lerinden biridir. Muzafferleri yerin
de ve zamanında alkışlamak borcu
muzdur. 

Neşet Halil ATAY 

Trakyada kredi ve 
satış kooperatifleri 

k~uruluyor 
Edirne, 25 (A.A.) - Trakyada mev

cud 26 eski kredi kooperatifinin yeni 
kanuna uyarak intikal kararı verildiği 
umumi müfettişliğe bildirilmiş ve yeni 
kanuna röre açılacak olan 65 yeni kredi 
kooperatifinin tasdik ve tatbik emirleri 
de ~elmeğe başlamıştır. Ziraat bankası
nın organizasyonunu yapmak üzere 
Trakyaya gönderdiği B. Zeki Raşid üç 

vıliyetin işler; i bitirmek üzeredir. Bun
lardan başka şimdilik yalnız en kıymet
li 12 madde için satış kooperatiflerinin 
teşkilatlanması ekonomi bakanlığından 
rica edilmiştir. Bunlar arasında merke~i 
Edirnede olmak üzere bal ve balmumtı 
kooperatifi 4000 faal ve yeni kovanla işe 
girişecektir. Bunun için de bugünlerde 
bakanlıktan emir beklenmektedir. 

Taı·ihteki garib 
vakalar 

Gazetemiz yakında Max Kem· . 

merich'in bu başlık altında merak 

h olduğu kadar faydalı yazılarını 

neşre başlıyacaktır. 

Max Kemmerich'in bu güzel C· 

seri dilimize arkadaşlarımızdan S 

Ali tarafından çevrilecektir. 

ADIMIZ ANDIMIZDIR 
' 

A"TA.TVRKON-·I 
TESEKKVRO ~ 

~ : 
lstanbul, 25 ( A.A.) - Cu- ~ 

mur Ba§kanlığr Genel Sekre- ! 
terliğinden: i 

Lozan muahedesinin yrlclö- ~ 
nümü münasebetiyle gelen ve i 
vatandQ§ların yüksek heyeca- i 
nrnr bildiren yazılardan Ata- ~ 
türk mütehassis olmuşlar ve i 
teşekkiirlerinin iblciğına Ana- i 
dolu ajansını memur elmi§ler- ~ 
d . • 

ır. : 
........ ················································. 
Gümrülc ve inhisar
lar llalianımızııı 

l}eyanatı 
İzmir, 25 ~A.A.) - Şehrimizde bu

lunan gümrük ve tekitler bakanı B. Ra
na Anadolu ajansına şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"İdare bu yıl f zmirde yapacağı şa· 
rab için misket ile çekirdeksiz üzüm sa
tın alacağı gibi soma yapmak için de 
kuru Uzum ve hurda incir alacaktır. Bu 
yıl havaların yağmurlu ve kapalı geç

mesi sık dikilmiş tütünlerde kiıllcme ve 
maJlik hastalıkları yapmışsa da başka 
hastalık olmadığından ve havalar da i
yileştiğinden umumiyet itibariyle Ege 
tütiin mahsulü matlub evsafta iyileş
mekte ve idrak edilmekte olduğundan 

her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir mın
takasınrlan tütün satın alınacaktır. Sof
ra ve mutbak tuzlarının imali için yapı
lan fabrikamız işlemeğe başlamışsa da 
mütcahhidle yapılan anlaşma gereğince 

tecrübeleri yapılıp matlub evsafta oldu
ğu anla ıldıktan sonra istihs3lata baş
lıyacak ve ondan sonra tuzlanmız pi
yasaya çıkarılacaktır. Bundan sonra Ça
maltı tuzlasında artiziyenle tatlt su çı
karılmağa başlanacaktır. Gümrük an
barlarmm liman idaresine devrinden 
dolayı da gümrük kadrolarında esaslı 

bir değişil:lik olacak değildir.,, 

Bn. Elli Baynhorıı 
Tanınmış alman kadın 
tayyarecisi Ankaraya 

geliyor 

Yarın Ankaraya gelecek olan alman kadın 

tayyarecisi Bn. Elli Baynhorn 

Geçen ıcne bir günde doğrudan 

doğruya ve ara vermeden !Berlinden 
lstanbula uçan ve aynı muvaffakiyet
le avdet eden tanınmı~ alman kadın tay
yarecisi Bn. Elli Baynhorn yarın Ber
linden tayyarcsile Ankaraya gelecektir. 

~26 TEMMUZ 1936 PAZAR 

Son haberler ücüncü .. _I ., 

sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

ispanyada vaziyet durulmadı 

Çarpışmalar devaın ediyor. Hül\:Üınet v~ 
asilerin haberi hirllirini tutnııyor 

lsyanın ilk çıktığı 

Sen • <'Uastiycrıderı g~·lcrıler 
Bayonne, 25 (A.A.) - Bidassoa bah

riye istasyonuna merbut bir fransız ge
misi, Saint-Sabastien'den 200 kadını ve 
çocukla Saint-Jean-de-Luz'a gelmiştir. 

lliildimcı Jacayı bombcırdımwı 
etti. 

Barselon, 25 (A.A.) - Geceleyin 
Barselon radyosunun bildirdiğine göre, 
kaymakam Sandino, Saragos bölgesin
deki fisilerin tahaşşüdlerini ve tayyare
cilik akademisi ile Saragoı kışlalarını 
bombardıman ctmiıtir. Kaymakam San
dino, Barsclondan kalkan anti faıiıt kı· 
tasının jacayi yeniden ele geçirmiı ol
duğunu tesbit etmiştir. 

/Jir geçitlde çarJJışma 
Henday, 25 (A.A.) - Dün, lrun,un 

10 kilometre yakınında Navar ile Qui
puzcoa'yı ayıran Andarlaza geçidinde 
bir çarpışma olmuştur. Öğleden sonra 
dahi, gerek hükümet tarafdarı askerler 
gerek asiler, yerlerini muhafaza etmekte 
idiler. Geceleyin Uç karabinye, Behobi 
köprüsünü geçmişler ve asilerin Andar-

General Mola 

laza'ya girmeleri do!ayısiyle kaçtıkları
nı bildirmişlerdir. 

Montrö Zaferi dolayısiyle 

Büyüklerimize gelen telırik telo-ı·afları 
~ 

Ankara, 25 (A.A.) -
Boğazlar anlaşmasının imzası dola

yısile, İran Şahinş.aht Majeste · Rıza 
Şah Pehlevi ile K. Atatürk arasında a
şağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Ekselans Atatürk, 

Türkiye Reisicumuru 

llfontrö konferansı müzakeratrnın 
neticelendiği hakkındaki mesut haber 
~·e Eksefansınrzın münevver önderliği 

altında asil Türkiyenin kazandığı bü
yük muvallakiyet, bizi fevkalade mem
nun etmiştir. Bu münasebetle Ekselan
sınıza en kalbi tebriklerimizi ve dost ve 
komşu Türkiyenin tealisi hakkındaki 
samimi temennilerimizi bildiririz. 

Rıza Pehlevi 

Alahazreti Hümayun Rıza Şah Pehlevi 
Şahinşahi lran 

Tahran 
Montrö konferansı müzalceratının 

vasıl olduğu muvalfalriyetli netice mü
na~betiyle Zati Şahanelerinin bana 
göndermek lütfunda bulundukları na
zikiıne telgrafı memnuniyetle aldım. Bu 
vesile ile gösterilen meserretten ve ge
rek şalısımıı gerek Türkiyeye karşı iz
har buyuru/an samimi hislerden dolayı 
tt'şekkürlerimi arzeder ve asil dost 1-
ran'ın refahı hakkındaki lcalbi temen. 
nilerimi teyit eylerin~. K. Atatürk 

HB. Şiikrü Saracoğhı ile 
Karahan arasnulu 

Ankara, 25 (A.A.) -

Boğazlar anlaşmasının imzası dola• 
yısile Sovyctler birliği Ankara Büyük 
Elçisi B. Karahan ile dış işleri bakan 
vekili Şükrü Saraçoğlu arasında aşafı· 
daki telgraflar teati olunmuştur: 

Ekselam; Şükrü Saraçoğlu, 
Dış işleri bakan vekill 

Türkiye için büyük bir muvffakiyet 

te~kil eden Montrö konferansının mu
vaffakiyetle neticelenmesi dolayısile 
Ekselansrnızı tebrik etmekle Jııssatan 
bahtiyarım. Bugün imzalarıan yeni Bo
ğazlar mukavelemlmesi ve protokol, 
Türkiyenin her sahada kuvvec ve uralc
kisini gösrermcktedir ve bu sebepten 
dolayı bu İKİ vesika vücut bulabilmiş· 

tir. Boğazlar konferansı aynı :zamanda 
şunu da isbat etmiştir ki. hakkında kuv
vetli ve harekatında dürüst olan bir hü· 
lcümet, haklarının ve menfaatlerinin bü
tün diJnya tarafından iırifakla kabul e
dilmesine muvaffak olabilir. Bugün kal
dırılan ve bir daha gelıniyecek olan eç
ki mukaveleyi bundan üç sene eve/ pro
testo etmiş olan Sovyetler Birligi, türk 
milletı"nin, Boğazlar üurincle hakimi. 
yetini yeniden tesis ve bunların eıımiı c· 

(Sonu J. üncü sayfada) 



SAYFA2 

HAFTALIK SiYASI iCMAL 
UÇ YÜZ YILLIK MESELE 

Boğazların tarihi mukadderatında 

ehemiyctli lıir merhale teşkil edecek o
lan Montrö mukaeleı;i geçen pazartesi 
akşamı imzalandı. 'Montrij mukavelesi 
Hünkar iskelesi muahedesinin imzasm
d:ın beri ycz üç yıldır sürüp pd~n bir 
meseleyi bütün alakadarların menfaat
lerini telif eden bir şekilde h.iılletmek
tedir. Geıçi bogazlar me~c:lesi Ilünkir 
iskelesi mualıeuesin<len de daha eski ve 
Rusya'nın Karadeniz sahıllcrine in':lle· 
siyle başlar. Fakat en had şekline 1833 
mukavel~ı.inin imzasiyle girmişti. Yı..z 
senede boğaziar meselesinin halli iç;n 
yapılan anlaşmalar biitı.in alakadarlarJn 
menfaatlemi telif etmediği için devam. 
1ı olmadı. 

Hünkar iakeleı.i muahecteıi, ya!nız 

Rusyanın menfatini koruyrııdu. BunıJ 

İngiltere bozuverdi. 1841 mukavelesini 
ruslar kerhen kabul ettiler. Paria mu
ahedesi Ruayanm emniyetine karşı bir 
suikuttı. Nihayet Rusya on bet sene 
aonra bunun ahkamını değittirdi. 1871 
ıtnl•pna•ı da ruslan memnun etmediği 
pbi, Osmanlı imparatorluğunu müfkÜl 
bir vaziyete koydu. Lozan mukavelesi 
de doatumuz Rusya tarafından tasdik 
edilmedi. Şimdi ilk defadır ki bir taraf
tan Akdeniz, ikinci taraftan Karadeniz 
devletlerinin mmaf aatlarmı telif eden 
ve üçüncii taraf tan da Türkiyenin emni
yetini koruyan bir mukavele imzalan • 
Dllfbr. Bu, cumuriyet harici siyaseti na
mına büyük muvafakiyet olarak kayd
edilmek lhımdır. 

MONTRÖ MUKA VELESl VE 
İT ALYA 

Montrö müzakerelerine İtalya i~tirak 
etmedi. Ve geçen pazartesi de muahe • 
deyi imzalamadL Montrö müzakereleri 
bafladığı saman, İtalya, zecri tedbirler 
yüzünden müzakerelre iftirak etmiye -
ceğini bildirmitti. Montra milzakereleri 
bqladıktan sonra zecri tedbirlerin kal
dırılmasına karar verildi ve bunlar tem
muzun on befinden aonra filen de kal
dırılmıftır. Buna rağmen İtalya, fU ve 
bu behane ile Montrö mukavelesini im
zalamamakta ısrar ediyor. 

İtalyanın Montrö mukavelesini im
zalamanwn doğnıdan doğıuya Türkiye
ye kartı bir hareket telakki edilemez. 
Bu, Musolininin Türkiye siyuctinden 
ziyafie Avrupa siyasetinin bir tezahiirii
diir. Bir defa İtalya, zecri tedbirlerin 
tatbikiııden beri beniız Avrupa d~letlc
riyle teşriki mesai aiy~tine geri dön
memiıtir. Önce zecri tedbirlerin kaldı

rılmauunı istiyordu. Bunlar kaldırıldı. 

Şimdi de lngilterenin Akdeniz devlet
leriyle giriştiği misakın bozulmasını is
tiyor. Bu da· bozulursa, lngilterenin 
Akdenizdeki kuvvetleıinin eski vaziye
te ircac edilmesini istiyecek. Belki de 
Habefistandaki italyan hakimiyetinin 
tanınmasını da şart koyar. Nerelere ka
dar ileri gideceği belli değil, her hal
de görünüyor ki 'Musolini kendisini 
ağır satmak ve garbi Avrupa devletle
riyle etşriki mesaiye başlamazdan ev • 
vel, bir takım mütalebatmı kabul et
tirmek ister. Bu maksatladır ki Alman
ya ile kur yapmakta ve hatti alman • 
Avusturya anlaşmasını da benimse • 
mektedir. İtalyanın politika manevrası 
bu olduğuna göre, boğazlar meselesin
de İngiltere, Fransa, Rusya ve diğer 

devletlerle t~riki mesai eder gibi gö
rUnmck istememesini bize karşı bir hu
sumet diye kablul etmek doğru olmaz. 
İtalya, bugün takib ettiği siyaset ma
nevrasını değiştirince Montrö mukave
lesini de imzahyacaktır. 

Avusturya - Almanya anlaşması iki 
buçuk sene evvel imzalanan Lehistan • 
Almanya misakı gibi di.\nyayı gafil av
ladı. Malumdur ki harbta mağlfib olan 
almanya. Versay sulhiyle hem şarkta, 

hem garbta, hem de cenubta arazi kay
betti. Almanyaya eski hududlannı ia
de etmek harbaonrası alman hükümet• 
lerinin hedefi olduğuna göre, alman ha
rici siya9Ctinin tazyikı da üç istika • 
mette de hissediliyordu. Almanya 1925 
senesinde Lokarno muahedelerini im • 
zalamakla garb hududlarını nihai olarak 
kabul etti. On sene sonra de Hitler Le
histan ile on senelik bir misak imza • 
ladıktan 80nra Almanyanın bütün he-

defi Avusturya üzerine toplanmış gibi 
görünüyordu. 

Şimdi Hitler Avusturyanın istikla
lini tanıyor, iç işlerine müdahale etmi
yeceğini kabul ediyor. GörUnU~te bu 
Avusturya lehine bir anlaşmadır Fa -
kat bu, işin zevahiridir. Hakikatte ge
çen hafta yapılan anlaşma, Avusturya
mn Almanyaya manen ilhakıdır. Çün
kü anlaşmanın iiçüncü maddesine göre, 
Avusturya. dahili ve harici siyaset ini, 
bır alman devleti olduğunu göz önün
de tutarak ona göre tanzim edecektir. 
Bunun manası nedir Ya çok şey ifade 
eder: yahud da bir manası olmıyabilir. 
Fakat alman milli vahdeti hareketinin 
seksen senelik tarihi karşısında bunun 
manası sarihtir. Manen Almanya tara -
fından ilhak edilen Avuaturyanın iktı
aaden ve siyaseten de Almanyay;ıı ilti
hakı emrivaki şeklini almış gibidir. 

İtalyanın bu işte ne rol oynadığı 

eyice malUm değil. İtalyanlar, Avus-. 
turya - Almanya mukarenetine Muso • 
lininin yardım ettiğini iddia ediyorlar. 
Eğer bu doğru ise. Muaolini, anlaşma
nın Avuaturyaya istiklil temin eden 
maddesini görüyor. Avusturyanın al • 
man devleti gibi hareket edeceği hak -
kındaki maddenin 'ümulünü anlamaz
lıktan geliyor demektir. Muaolniinin 
safderun olduğuna ihtimal verilemez 
Fakat belki de bugün için böyle gör
mek itine elverir. 

İSPANYADAKİ KANU 
BOGUŞMA 

İspanya son intihabatta ekseriyet 
kazanarak iktıdarı eline alan sol cenah 
hükümeti, büyük bir ihtilal karşısında 
kaldı. İhtilllin ant sebebi kırat partisi
ne mensup eski nazırlardan Sotcla na
mında bir zatın zabıta kuvvetleri tara
fından katli ise de bunun lspanyayı 
sosyalistlerin elinden almak makaadiy
le tertip edilmiş ıümullü bir hareket 
olduğu anlaşılmaktadır. hpanyadaki 
sosyalist rejimini aai cenah partile· 
rinin kolay kolay lıazmedemiyecekleri 
ltikirdı. Binaenaleyh geçen intihabat· 
ta aoayaliatler İspanyanın mukadder&• 
bnı ellerine aldıktan sonra kıralcılar, 
fatiatler ve her nevi sağlar sosyalist 
hükiimetinin icraat ve faaliyetini ta • 
kib ederek fırat kollamaya batladılar. 
Sosyalist hükümetinin de aranılan fır
satı hazırlamak ister gibi bir yol takib 
ettiği inklr edilemez. Bir defa yeni hü
kümet Fransadaki sosyalist hükümeti 
gibi bir takmı grevlerle karşılaştı. işçi 
hükümetinin böyle iıçiler obstrüksi • 
yonu ile karşılaşması vaziyetini sarstı. 
Sonra aaayifin muhafaazaı vazifesile 
mükellef olanlar bir takım zorbalıklar 
yapmaya başladılar. İspanya ideta hü
kümetsiz bir memleekt halini aldı. 

Nihayet isyan Faata başlamıı ve İs
panya yarımadasına sirayet etmiştir. 
Bu hareketin nasıl neticeleneceği bu 
dakikaya kadar malQm değil .Her iki 
taraf da muvaffakiyet iddia ediyor. 
Faşistler ile sosyalistler arasında baslı
yan bu kanlı boğu,manın neticesi, re
jimlerin milletler arası münasebetlerin 
de de rol oynadığı bir sırada Avrupa 
siyaset sahnesinde tesirlerini göstere • 
cektir • 

ÜÇLER LOKARNOSU 
Lokarno muahdesi geçen martta Al

manya tarafından yırtıldığı günden be· 
ri 1925 senesinde bu muahedeyi imza • 
layan beş devlet • İngiltere, Fransa, 
Almanya ve Belçika • arasında bir iç
tima yapılması düşünülmektedir. Fa
kat muahedenin yırtılmasını takib e
den giinler içinde, Almanya ifgal edi· 
len mıntaka hakkında teminat verme • 
dikçe, Fransa Almanya ile kal'fılaşmak 
istemedi. Sonra zecri tedbirler kalkma· 
dıkça İtalya, hiç bir devlet ile kartı 
karşıya gelmek iatemiyeceğini bildirdi. 

Şimdi artık Almanyadan hususi bir 
teminat istenilmiyor. İtalya hakkında 
tatbik edilen zecri tedbirler de kalktı. 
Fakat bu devetler hail küskün vazi • 
yettedirler. Bunun için beş taraflı ol • 
maar lcabeden Lokamo konferansı üç 
taraflı olmak Uzere Londrada toplan· 
DUftrr. Lokamo konferansı bet taraflı 
da olsa, bir neticeye varamazdı. ÇUnktı 
Lokarno muahedesinin lmzalandıfı on .. 

oı:us 

• Bina ve arazi 
leri ve hususi 

vergı· 

idare 
Bina ve arazi vergilerinin vilayet hu

susi idarelerine devri dolayısiyle, ha
sara uğrayan arazi vergilerinin ne su
retle tahakkuktan indirileceği hakkın
da Dahiliye Vekaleti vilayetlere bi. ta
mim göndererek bu hususta Vekaletten 
mezuniyet alınmasını bildirmiştir. 

Arazi vergileri için 2 ve bina vergi
leri için de 4 taksit tesbit edilmiştir. 

Hususi iaareler bu günlerde tahsılata 

başlıyacaklardır. 

Yalnız Dahiliye Vekaleti ile, Maliye 
Vekaleti arasında, 2871 numaralı kanu
nun 8 inci maddesinin sureti tatbiki u
zerinde, bir noktai nazar ihtilafı çık

mıştır. 

Mali sene tahsilatı tahakkuka eaaa it· 
tihaz edilirken, sabıka ve haliye tahsi
latının her ikisi mi, yoksa bunlardan 
yainız haHye tahsilatının mı nazarı dik
kate alınacağı bu ihtilifın mevzuunu 
teşkil etmektedir. Her ikisi birden göz
önünde tutulduğu takdirde, idıı,rei hu
susiyclerin eline geçen mikdar çok a
zalmaktadır. Bu yüzden hususi idare· 
ler büdcelerinden tenzilat yapmak icab 
ettiğinden, bazı vilayet büdcelerinin tas
diki de gecikmiştir. 

Maamafih, bina ve arazi vergilerinin 
hususi idarelere devri, nihayet mahalli 
idareleri ikdar ve terfih etmek oldu
ğuna göre bu ihtilafın pek yakında hal 
edileceğini alakadarlar temin etmekte· 
dirler. 

Ekonomi Bakanlığında 

Yeni tayinler 
Ekonomi bakanlığı Sınai mülkiyet 

müdürü B. Necati, küçük sanatlar mü
dürlüğüne, değerli hukukçularımızdan 

B. Hıfzı Oğuz Bekata sanayi umum 
muamelat müdürlüğüne ve fube müdür· 
lerinden B. Sadi de Sınai mülkiyet mü
dürlüğüne tayin edilmişlerdir. Yeni mü
dürlere bu vazifeleıinde de muvaffaki
yetler dileriz 

Kömür yakan 
vasıtalar sergisi 
Şark demiryolları idaresi, 16 ikinci· 

kanun 1937 de Ankara sergi evinde açı

lacak olan kömür yakan vasıtalar ser

gisine ziyaret maksadile gelecek olan

lara umumi tarife fiatları üzerinden 

yüzde 50 ve teşhircilerle teşhir eıyası 

için yüzde 70 nisbetinde tenzilat yap

mağı kabul etmiştir. Tenzilattan isti

fade için ııergi komiserliğinin tasdik

namesini ibraz etmek tizımdır. 
Bu tenzilt serginin küpd tarihin

den 5 giin evci başlayacak ve kapanıı 
tarihinden 5 giin sonraya kadar devam 

edecektir. 

Doyçe Lcvant Layn vapur kumpanya
sı da vapurlarile Hamburı. Bremen ve 
Anvers limanlarından ııergi için liman-

larıınıza getirilecek etyalar için yüz
de 50 tenzilat yapacakbr. Tenzilat ser-

giden iki ay evel bqhyacak ve sergi ka

pandıktan bir ay sonraya kadar yapı

lacaktır. 

bir aenedenberi Avrupada vaziyet çok 
değiflllİttir. Fakat Uç taraflı bir lokar
no içtimaı istihdaf edilen gayelerden 
hiç birine varamaz. 

Lokamo, on bir ııene evvel, garbt Av
rupa 1Ulhunu aağlamlqbrmak için ya
pılmııtı. Yani garb sulhunu f1.rk aul • 
hundan ayırıyordu. Fransa • Rusya an
l•pnaaından 10nra arbk ,ark ve garb 
bilyü harbtan evvelki Fransa • Rusya 
askeri ittifalı:mdan sonra olduğu gibi 
biribirine bağlanmıttır. Binaenaleyh 
makaad Avrupa sulhunun sağlamlaştı • 

n1maa ıiae, 1926 aeneainden başka ve 1 
yeni ,artlara uyacak 9ekiller aramak 
llznndır. 

tki milli bankamızın Yağmurlar ve sel 
bir te~ehhüsü hattında boz 

İş ve Ziraat bankaları, lzmirde üzüm 
fıatlarının is~ikrarmı temin etmek için 
kurulan Tarit gibi, Türkiye elma ihra
catını tanzim etmek üzere de bir ıirket 
kuracaklardır. 

Geçen ay içinde, meyve istihsal mın
takalannda, Ekonomi bakanlığının yap
tırdığı etüdlerden ıonra bu firketin ku
rulmasına karar vuilmittir. 

Şirket, ilk olarak Karadeniz sahilin
de Atinada bir kuru elma fabrikası ku· 
racaktır. Tabiatin iatandarize ettiii bu 
havali elmalarından bir kısmı Yat ola
rak ihraç edilecek ve geri kalan kımıu 
makina ile soyulup kurutulduktan son
ra dışarıya gonderilecektir. 

Bir çok Avrupa piyasaları ve bilhas
sa Almanyanm yaı ve kuru elmaları· 
mu için iyi bir mahreç olacağı kuvvet
le umulmaktadır. Şirket Atinadalri fab
rikada mütahasaıs itçi yetittirclilrten 
sonra diğer elma istihsal mmtakalann· 
da da fabrikalar açacaktır. Fabrika için 
bir mütehaaaı• getirtilmektedir 

İki milli bankamızın elmadan 10nra, 
diğer meyveler üzerinde de meıgul o
lacağı haber verilmektedir 

Dahiliye Vekaletinde 
tayinler 

Dahiliye vekaleti, yeniden ibdaı edi
len, bet vali muavinliği, dört idare he
yeti a.ıihğı ile vekilet seferberlik mii
diirlUğünün iki ıube miidiirliililne ta· 
yinler y&plDlf ve müddetlerini doldur
duldanndan prktan ıarbe nakledilecek 
kaymakamlara aid değifiklik listesi De 
beraber, mil1t iradesi alınmak üzere ~ 
vekilete takdim eylemiştir. Bu arada 
bazı valiler arasında değişiklikler yapı
lacağı da haber verilmektedir. 

Vekaletin merkez teıkilatında yapı
lan ilaveler üzerine açılan vazifelere de 
peyderpey tayinler yapılmaktadır. 

Muğla mahkfunlan için 
okuma yazma kursu 
Muğla, 25 (A.A.) - Ceza evinde 

halkevinin açbğı okuma yuma kunu
nun diploma verme töreni yapıldı. Hal
kevi başkanı bir söylevle halkevinin ce· 
za evlerine verdiği ehemiyeti anlattı. 

Tören muzikanın çaldığı İstiklil marıı 
ile açıldı. Diplomalar vali tarafından ve
rildi ve ceza evliler tebrik edildi. Ge
lenlere dondurma verildi. Sonra gittikçe 
iyileşen ceza evi 2ezilerek tören sona 
erdi. 

Muğlada Lozan günü 
Muğla, 25 (A.A.) - Lozan andlat· 

masınm imzalandığı dün gece, halkevi 
tarafından kutlandı. Söylevler verildL 
Şiirler okundu. Konser verildi. İhtifal
debüyük bir kalabahk vardı. Atatiirk'e, 
İsmet İnönü'ne, parti genel sekreterine 
tükran ve bağWık duygulanm bildiren 
teller yazıldı. 

Ankara radyoıu 
Karıfık popori plakları 
Halk prkılan 
"Ankara,, adlı kitabdan par,alar 
Hafif milzik 
Ajana haberleri 
Caz müziği 

l ıtanbul rtitlyoıu 
12.30 Muhtelif plaklar ve halk musikisi 
18.- Tepebaşı bahçesinden nakil. Si

gan orkestraları ve karışık 
program. 

20.- Halk musikisi {plak) 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan
sının gazetelere mahıuı havadis 

servisi verilecektir • 

yapb 
Eveli günkü tiddetli yağmur 

meyd:ına gelen sel, Kend ile Sincaa 
arasındaki demiryolu hatbnm 15 
metrelik bir parça11 üzerinde büyilk 
ribat yapmıştır. Sel muhtelif i

0

ı ıtaıı19911f 

larda bulunan yarma ve kasaları da 
götürmüştür. Demiryolu hattının 
duğu hakkında Ankaraya gelen 
ler üzerine devlet demiryollan 
direktör muavini B. Cemal Hidayet 
ameliyat katariyle derhal vaka 
gitmit ve selin hat üzerinde yaptıl' 
miyetli tahribatı ıördiikten sonra 
gelen emirleri vererek fdırimize 
müıtür. Tahribat mahalline Polatb 
Malıköydcn yeniden 3 ameliyat lra 
gönderilerek bütün gece çahtdmak 
retiyle ancak bu sabah aaat do 
hatbn tamiri ikmal edilebilmiştir. Bu 
bebten İstanbula giden sürat katarı 
poeta treni 13 saat bir teehhürle İ 
bula hareket edebilmittir. Diin 1 
buldan kalkan Toroı ekspresi 12.15 
sürat katan 13.45 de İstanbul 
treni de 14.30 da ıehrimize gelebil 
tir. 

İzmir f uvannda 
Trakya pavyonu 
Edirne, 25 (A.A.) - tzmir fuv 

da daimi olmak üzere bir Trakya 
yonunun bulunacafı malQmdur. Fu 
nn bu pavyonunda bal ve balmuıdu 
yük bir itina ile tefbir olunacak ve 
nl hareketin farklanm göstermek 
buradan fuvara eski ve yeni k 
dan bir kollekaiyon götürülecektir. 

Bir de ancılık kursu 
Edime, 25 (A.A.) - Trakyada 

yer olduiu gibi Çorluda da köy Dl 
tarlarına rnah1Us olmalı: üzere bir a 
lık kurıu açılmış ve kura ç.~!JD& .. 
muvaffakiyetle sona erdirmittir. Tr 
ya haUu için bu yeni ve çok verimli 
ten en kısa bir zamanda en iyi bir 
nuç almak makaadiyle Trakyanm 
vilayetinde arıcı uzmanları gezuıe 

ve yeni kovanlara ana veya oğul a 
yerlettıirmktedirler. BUtün hu ipe 
birinci derecede gene köy öğretme 
rinin önemli bir mevki aldıklan m 
ket itlerinde temiz bir örnek old 
görülmektedir. 

Polis mesleğini yükseltecek ve 
terfih edecek yeni esasları muhtevi 
tetkilatı kanunu projesi, maliye 
letinin tetkikinden geçerek baıveıdl 
aunulmuııtur. 

DiL KOŞESl -
"Ferdi ihtirasların sosyetenin 

yesinde açtığı ahlakıel rahneler., 

Herhangi bir yurddaş, dilimiJI 
ki nisbet ''i,, sinin 6z türkçe ekJıt 
lan "sel,. ve "sal,, ile değiştirilııJI 
taraftar olabilir. Bir başkası ise, brı 
edatının dilimizde kalmasında bit 
zur görmiydilir. Bu ilci ayrı ı 
birine veya diğerine. taraftar ol 
bile, anlayabiliriz. Fakat aynı cO 
sinde "ferdi" kelimesi yanında " 
sel,, sözünü koyaralc, iki kutu1' 
biribirine uzaktan bakan bu iki •ff' 
datı bir araya getiren muharrir ba 
da vereceğimiz hüküm, onun, na 
ğınr ve neye inandığını bilmiyeD bit 
rarsızlık içinde bulunduğundan I 

olacaktrr. 
Evrensel kelimesi yanına, ı11 U 

meden, mezarından çrlcararalı "/ 
had,, tabirini yerleştirebilen 1 ı 

dil işlerindeki sınırsız Jlil,,.UU 
hayret etmekten baıka eutDl.41• 

gelir?. 
Herhalde dilimizin, bugiJll, ile 

mandan fazla istikrara ibtiyaf I 
diği ,inkar edilemez bit keyf '~ 
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ispanyadaki karışıklık 

Hükümet kuvvetlerinin Gırnatayı 
aldığı bildirif iy OT. ÇaTplfmalaT' 

devam ediyor. 
)ladrW, 25 (A.A.) - bljo,..,.. 

~in ltiumlu paayı Baaıier Jaaa Mu, 
m ftrmlt oa...-a .wwtnM...._ 

a.iat IG,45 .. Hldlmet. Gıinata ey&• 

ledade ailllerla tealbn olduldarmı rad
yo Ue illa etmittir. 

Paria, 25 (A.A.) - Sevil radyosu, 
işlememekte devam etmektedir. 

Madrid raclyoM& ...,._ Pot .... 
dotru ıeri teJdlmekte olcluiaaa " 
Huelva'dald htlkUmete sadık kuvvetle
rin i1e bun1arm ricat hatlarlftı kemıe
le bulrlannwlrta bulundulunu bildir· 
mektedlı. 

Hikümet. çok nikbin ıidıkmekt.e· 
di~ Bu .-ıı \f"4 -tdilcllliN ıire, 
h~ 12 ..,...,...... ... ,..... 

• PulMeld i1p&11yol biiyUk elçilliin· 
den alman haberlere ıare, hUkUmete 
aadık olup Guadalajan'da plebe çalan 
bir Hkerl kol, Sarap'a doiru yürü • 
mektedir. Banelondaa llalap'ya ka
dar blltln Mhil, hilkUmet taraftuıan. 

nm elhidedir. Asturya eyaleti de hf)
kUmet elindedir. Yalnu Aviodo hlll 
bilerdedir .Fakat bu fe1vi de 40 bin 
hüldimet taraftarı abtob etmlf bulun· 
maktadır. Bilbao'da ı,ıer yenldelı blıt
lamqtır. 

Cebllle4jl. :U :( ) - Reı•lu 
~ ... bfcUl*Mkeriple bu 
.._ •ınırk .... ,. ıe1mipit. 

Cebelflttank, 25 (A:A.) - Halle cep
hesine mensup ilç tayyare bu aabah Al
ıeziru ve Lalineayı bombardıman et
miflerdir. 

Birçolı: ia~yol vllayetferi ile mu
habere imktm ~. 

Sen • Se ...... ,,. .,.,.,.,. 

Mendaye, 25 (A.A.) - &en SebUtl
•de IOll cereyan edeD mubarebelenle 
itenlerin 1ayı11 300 tl bulmUftur. 

Hendaye, 25 (A.A.) - Öirenlldl
llne gire Sen SebUtiende bulunmakta 
olan ingilis Mb'lk ~ sal ve salim
dir. 

Al ..l!--Lahadaki elçiliğini 1--1..ı~-dı manya UUNU1 IUUU.H~ 

ae gire. bu. luıbefiatan ltalyaa lmpara
tıotluğunun tasdikini tazammun etme • 
mektedir. "Bu, bugün mevcut ,artlara 
uymaktan bqka bir teY değildir. 

Büyüklerimize gelen tebrik telgrafları 
(Bqı 1. iaci uyl•d•) 

1 
tinin biuat alllll t.ııvvetlerl taralındaa 
tet111nl 11aa1Urıadaii meıra bdlu ·re h• 
~tl awnlatinia Moatra'tle rumen ta
mnmaa.,,,aa dol•7' ..,,Uml surette blb
tlyubi tla,_ktatfır. En .. m1mı te~ 
riilerillll tqit eder ve dostane hlaiya
tım Ue ,0-lı lbtiraınatımın bbu1Dna 
ne. e4erim. JCaralıan 

B_,.,.JlM.ı.n 
Sorynii s..,.ıı.t Cumuriyetler 

Bitili'. JMJÖ &lpal 

'*"""' ..,,..., ...,,_.ıemmeslnln ,_,,., 

•la rrttdle .,..,..,,.,.,. ,ıntıermd }fiti,,,,.........,_,.,, pk ouilı tel.,a-

.11 lılJılıttılr ••nei,.ıle aldım. •o• 
,,. ...... , ..... lif ....... 

Tefrib:No:6 

rın dahi mavallaldyetle ball«lllmnlnl 
intaç eden mıl/ftler aruıadaii b'fl· 
lılclı iti11J11d ve lf birllliae olan ımam
mı:u tdvıye etmlftlr. Yeni Boğazlar 
mua•elommesinin, bdkınd• lranetlı 
ve bar~tılJtl• dlrbt bu blaiaNtnı 
buolar vuıtasile dofnı istekleriaia itti· 
/alda bbul etlılmesl lıeyfıyetlae vara
"'-efini ı&ıtenMlıte oldııfa ballın. 
ddi IJlıriıılM tamamea iftiralı etmek· 

Yaaa: Dr. ALEXlS CAIUIB' 
Tlr•p,. pviıeıı.: NASUBI BAYDAR 

ULUS 

Ant 25 ,kahra
manlarını takdir 

l&oako.a. 25 (A.A.) - Ant 25 •1· 
falanmn lloücwa • Nkdk dıenid • 
JCemptb • Amar ~ :Nikolavk 
UÇUIUBU yere~ ~e
rinden •• 'lla tuua " ,. MyUat ura· 
unda ı.S.termlf oldülan •Hint •• 
mebaretten dolayı, 8-J,ıler bhUti 
mer1red icra ıamtllll, ~· &a,du· 
ko• ve BellalrıcWa .. 1oY19der bil'llli 
lrabnnwnı,, unftnl ile Ll8iD alpnı "
rilmeaine ve aynca Ç~ ao bin " 
Baydukov ile BellüoY•a J0 fU bin 
rublelik para mOlrifatı ..nıa-hıe lca
nr vermiftlr. 

Londra gö~mele
rinden ltalyanın 
çıkardığı netiee 

Roma. 25 (A.A.) - t~ IOll Lond
ra ı8rltmeleriade beblıl idlt&aa edilen 
betler ironfeiaİlllİla ,.,.... claYete ,.. 
kanda cevab verecektir. 

!Ji haber alan mehfiller bu hUSUl
takl fikirleri t8Jle laotllla etmektedir: 
ltalyanm it birlili Jçia ....... olan 
prtlar vflcud bulunca. 1111,a AmıpHa 
aktif rolUntı almeJgJa ~ olacaktır. 

A ~-Abnanya 
Ticaret ve turizm 
yakmlapası 

V~ #(AA.) - Befbtbnlık 
................... tefi elçi Vldner'• 
~ lıir. Aftltal'J'8 heyeti. 
~ Qe A'IWUf'I ..,..,.,._.. d-
eant .. tariıila • • • • naıtıııır.lt1ilt 
kale ptirmek-~ bulun· 
mak için, 26 ......,. BerUn'e hareket 
edecektir. 

Paria. 25 (A.A.) - Kabine bqtla 
8ğleden IODr& Elizede toplantıya catı

nhmftır. 
Siyaal mahfiller, B. Delboe ile B. lo

tan arumda bu sabah bpanıa nsiye
tine dair ,..,.. ı8rilfmedea IODra bu 
brann amran verildifini ıCSylUyorlar. 

Pariatekl lapanya itcflderi iltifa et
mittir. 

Kısa Dış Haberler 
Berlin - B. Bitler, Almanyamn Ka

hire'cleld tJslll B. Von Stohrer'i llad
rid bllJ(Uc oJ9Uli- ta)'fn etmiftir. 

Paril - SaJlavlar kurulu. ,.. ... 
yal bnunlarla ~ •erilen Yui
fej( -..rmak aım deniı tic:ared cW
raiae 5Ö .....,... franklık bir bedi ... 
riJmelid ittifaMa kabul etmlttfr. 

........ ....,... flnU ....... oHm-
plyi4 .............. ldatlJle ,..... 
BerliD"• .... tık 

Montrö zaferinin yurd.da akisleri 

.Montrö uf eri dolayıal7le yurdun her tarafmdan gelmekte olan 
telgraflama neplne deYUD edi7 ol'llS ı 

TAIUCU: BotuJar mubTetetlnin 
lw hıJdnndeld tebtk' telgrafnm Cu
muriyet alanmdald ba1b okunda. Bu 
aiyml afed copun .maçle bildin ka
mun ballı:ı htlacbtar. Somu tebrik ft 
taycıJarım IUUl'lar. 

C. H. P. Datek 

İllROZ: llontrikle imgJanın yeal 
botular muJroeWne 114 -.ırata .... 
laf oWllk. ·~ ... cJerla 
.. , .. VI ... " duyplanmm ft 1Jal)lı. 
his içimbde tn1Hdc ,apu'lk milll 
mal'flar a&Jtlyerek bu .............. 
dan ~ btllllla bu duJplanmılı .. 
yecanla 8\Ullllllla bar ftl'cllk. Botum 
•imada Y-.&J&ll 1-- .._memur " 
balkı hakkunmn •lnnmt ft bldlll mil· 
letlerce tanınnut oJn.eemdea etllrtl en 
derin tlllmn ve taypanm IUUdar. 

C. R. P. Cm1a 

POSOP: Bolular llıomllyonunda1d 
mesainin muftffaldyetle neticeleamelia• 
den dolayı Posof baDa Mvlag •• nep 
içindedir. B8J1k saferi ._a htlkl-
tnete ve bunu mqclam cetlı'• partimise 
ballmman ttllcnmm ..._ '" 1mlk ...., 
mma tebrilderilQlsi .......... 

C.R.P.l..n 

HOPA: Vatan ve mllleflmlıin umu
mi Hlamet " emnlyethal tıllDla ec1111 
lılontrl bolular mubftletlala lmsa
landıjnu hqecaala lluflllı4ık. Halkı· 
mum laeJecanma bir JOI ftreA puti
mbin muftffalapdai ........ slD
de alkqlar1a •Mmln ft IOlllU laJP 
1ar IUtlUD. 

larba1 P. B.. Y. Selırl, P. B. R. K. 
B. Ospn. Ks. B. O. B ... 

AllAIYA ı PllrU 'N Is-,..._ 
INath ollD .... .,. .......... 

Bayındırlık bakanı 
geliyor 

Çanlan, 25 (A.A.) - Nafıa babnı 

Ali Çetin Kaya bup 11&t 7.30 da Çan· 

lgnya gelmit iki aat kadar lraldıktan 

Yumurta ticareti 
üzerine tetkikler 

.Ekonomi Nıbnlı&ı, J'llll1ll't& t.tihtal 
ve ihraç mmtabJarmda tetldkler yap
mak üzere, tilrkofil raport6rlerlnden B. 
Hayreddin IWail feaoaan'ı latanbala 
ctindermİftir. 

B. tenoaan latanbulda bh k1!$ cUn 
kaldıktaaa eama laebola banllaine ıe· 
,ecektir. 

\akalanan kaçakçılar 
Gepı bir Wta için4e slmrlk ...,. 

....... lfllldl, ildlll ... 1&11 ,amıa lot 
b;lılliı, wı lrllo __.. hp~ .a 
ldlo ..... hplt. '* tllel&; iM ... 
beaca. 11 ....... • tldı Uriıir, iMS 
ko,... ft keçi. .., al• ...... llayık 
il• so ~·..,..... pthm~ 

)'&ca bqbnı Atatflrldln ilhlmlarlyle. 
kudretli hWdbnetinin kuandılı bl;rlk 
munffaluyeti candg •11ılar, ddl
dea '"illerle kutlamakta n •'lafl9ı 
aütadır. Anecleris. 

C.R.P.B • ..U K. Uaolr, Beledlıe & 
C. Bren, Halkevi B. BrsQa. T. odUi ' 
B. Kat1Ç, Z. odu& B. B. ÇaJcı. 

llERZIJ'ON: Ululal taribim1R ..-. 
Jı blr •1fa dalla ekllyea IMIUlar ._. 
abedelkai lnıtliımü ifla ...,, F 111 _w.; 
terce halk bqta btlytlk ,.ftld. n -
delerll arac1qlarmı IODIUS Myplat 
telAmJamaktadırlar. 

Belediye B. H. Acar, c.ILP.B. 
Yıldıs, Halkm B. il. Banma, Ki. & 
B. P. litll. Ç. Ee. K. B. Tabllo; Balk 
Sp. B. Vedacl. 

!CÖYCBGIZ: Bolular koni......, 
nm Aferini lninçle kutlarken uıuua 
heyedmlda da)'wlılı .. nfll Hıitimi
R bir daha lallıh~ Afil~ 
1a aunaru. 

C. H. P. B. Giltıf~ 

MAPA Vld. Bmai,.tlmiala cunl 
deawk olan Jlolulana ~ ... -- --ük .. CWWWi6'tre\ ..... 
IDl1tlaib9 ~ blNlilda .. 
IODIU ~IPma ....... 

C.H.P. Bapam Mesut 

BOLDAN: Kontra ~erini ocıtkt•• 
IÖlteri •• leYiDç lçhMle ntları.a '8t 
Jet" Partl19 lua ft ..... n ...... 
bklarmı bir bre clüa bltdlddm. 

C.S.P. Bfk. Gir, ..,,.., ~ 

KARACASU: Ulu111111uun tma bir 
etnniyet MJnnnndan en lnemH bir deır 
.... o1aa bolalan •hlrlım lfinlo tflr· 
kin tenflne UJIUD oluü ~ 
rılmw laaberi .JraMbaa11ı4a ~ 
bir tuah8ratla lrarplammftır. Halbu 
ım cumuriyet bllWlmetiae w panlew 
canün ballıhklılma .. •Jplanaı ... 
DUIL 

C. H. P. Kudat. 
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hana tanıttığımız İstiklal savaşının za
fer ini tamamhyan boğazlarımız baki· 
miyetinin bugünkü şanlı gününü can· 
dan kutlarız. 

C. H. P. Savaş. 

BEYTÜŞŞEBAP: Türk milletinin 
yükselmesine ve değerli ellerde idare 
edilip korunmasına başta sizler olmak 
üzere çalışan büyüklerimizin bu kere 
de boğazlar meselesini muvaffakıyetle 
sona erdirmesi türk ülkesinin bir kat 
'daha varlığını artırmıştır. Yurd ve ulu· 
sun bu şerefli muvaffakiyetini candan 
tebrik eder ve bu kazançtan dolayı se
vinç duygularımızı şükranlarımızı su· 
narız. Urbay Cengiz: 

AKÇADAÖ: Türkün kudret ve ze· 
ki üstünlüğünün ifadesi olan bu zafer 
burada her türkün nefsine karışmış ve 
göğsünü iftiharla kabartmıştır. Türk a· 
zim ve iradesinin heyecan ve şükranla· 
•rımrzı ellerinizden öperek arza müsa-
raat eyleriz. İlçebay Yesari 

VARTO: Lozan ahitnamesini itmam 
eden Montrö muahedesi dolayısiyle 
Varto halkının saygı minnet ve şükran 
hislerini arzeylerim. 

Şarbay ve İlçebay Özdeş 

HARPUT: Türkün egemenliğini ve 
gücünü bütün acuna bir daha tanıtan 
Montrö utkusu partimizin en yeni bir 
utkusudur. Bu utku ile müjdelenen har
putlular en derin saygılarını sunarken 
yurdu kurmuş ve yükseltmiş olan par· 
timizin daima muvaffak olacağına dair 
sarsılmamı~ ve ~arsrlmıvacak olan ina· 
nnnızı bildirmekle bahtiyarız. 

Halkevi : Erden; Ş-arbay : İspir 

ARHA VI: Boğazlar konferansını 
çok hassasiyetle takip eden nahiye hal
kı türk ulusunun yüksek onorla sona 
erdiren telgrafmızr sevinçle aldrk. Cu
muriyet mevctanmda toplanarak bugün 
coşkun tezahüratla tesit ettik. Cumuri
yet hükümeti ve büyük ıefimize can
dan bal?lılığrmrzr teyitle sonsuz sevgi
lerimizi arzederiz. 

Merkez muhtarı Ahmet, Parti: (U
çak) K. L. (Eşref). 

KARAPINAR: Türk tarihinin en 
büyük zafer dive kutlulayacağı Montrö 
muvaffakıyeti dolayısiyle Konya Kara
pınar halkı bütün saygılariyle yüksek 
katınızı kutlular. 

C.H.P. Bşk. Sözeil, Şarbay Uğur, 
Kızılay B~k. Yazgan, C. E. Danışık, 
Barut. Yalım, Yurt. 

SULTANHİSAR: Her engeli bir 
hamlede kıran büyük şefimize bü • 
yüklerimizin bu nazarda türk hakimi
yetinin kazanılmasından doğan sevinç
lerimizi bildiririz, sonsuz ~ükranlar. 

H.K. Sönmez, Krzrlay K. Bşk. Rıza, 
C.H.P. Bşk. Aksoy 

HONAZ : Dış işleri gibi iç işlerimi
zin de düzenliği icin candan bir sevgi 
ile uğraşan ve yurdumuzun her yönden 
korunması yönetiminden türk ulusu
muzun can °damarı gibi olan Çanakkale 
boğazımızın kapatılmasıyle en yiiksek 
bir yer tutmasını ka?.andı ğınızdan, u -
nutulmaz günlerimizin kıvançlı töre
ninde teşekkürlerimizi sunarız. 

Kamunba~ Demirel, Yüksel. 

PATMOS: Boğazlar muahedesinin 
imzalandığının sevinç haberini t.:rihin 
cok eski kaynaklarında bile eşi bulun
mıyan bu vi.iksek muvaffakıvetten do
layı sizleri minnet ve ş\ikranla anar ve 
içten kaynıyan derin bir aşkla arzı 

tazimat eyleriz. 
İlçebay: S. Örnek 

DOÖANBEY: Şerefi milliye uygun 
bir şekilde boğazlar muahedesinin im· 
zalandığını duyarak kadın ve erkek cu
muriyet meydanına kosan ve cumurivet 
anıtlarında içten ve çok candan tezahü
rat yapan halkın minnet ve !JÜkranını 
arzederiı. 

ÖÖDEM: Türli ulusunun şerefine 
yakışan bir şekilde imzalanan boğazlar 
mukavelesinin tebşiriyle halkımızın is
tihdaf eden tebriklerine bütün parti 
müntesipleri ve halkımız namına derin 
ve sonsuz saygı ve şükranlarımızı arze· 
deriz. C.H.P.: Osman 

ORDU: Boğazlar lionferansındaki 
türk zaferi münasebetiyle toplanan biz 
Ordu halkı bize böyle ulusal zaferleri 
kazandıran parti liderlerimize derin 
bağlılıklarımızı teyit eder minnet ve 
şükranlarımızı sunarız. 

Fransada solcular ve sağcılar arasında 

Miting Bşk. Sırtıkızıl, T . O. BşK. 
Akyol. Şarbay Öztunç. 

HINIS : Türkün cihan tarihinde bu 
savaşla kazandığı hak yalnız türk ulu
su için değil bütün acun genel barışr 
içni bir teminat olan Montrö muvaffa
kıyetinden ötürü ulu öndere ve arka· 
daşlarına sonsuz şükranlarımızı suna
rız. 

C.H.P. Gürbüz, Sarbav Bingöl, O
cak Bşk. Özbek, H.P.B. ·Bekir Bingöl. 

KADIKÖY: Boğazlar mukavelesinin 
imzalanması münasebetiyle andığımız 

büyük siyasi zafer akşamdanberi kasa
bamızda heyecanla kutlulanmaktadır. 
Bu vesile ile bir kere daha sonsuz say
gı ve şükranlarımızı sunarız. 

~arbay Hamdi Gürbüz, U ray R. M. 
Özer. C.H.P. Bşk. Canay. T. O. Bşk. 
M. Islak .. 

ADIYAMAN: Türk vahdetinin hu
dudsuz kudrevyte başarılan boğazlar 
hakimiyetini duyan Adıyaman gençleri 
türk camiasının parçalanmaz bir kütle 
olduğunu bir daha duymu.,lardır. Son· 
suz sevinçlerini ve sarsılmaz bağlılıkw 
tarını iletmeyi bir borç biliriz. 

Gençler namına Fehmi Bilgen 

TURSUNBEY: Boğazlar mukavele
sinin imzalanmasiyle amaçlarından bi
rini daha tahakkuk ettirerek yurda ve 
ulusuna tam bir emniyet bahşeden par
timize ve kıymetli sekreterine ve en 
büyüğümüz A tatürk'e sonsuz minnet ve 
şükranlarımızı aruderiz. 

C.H.P . Araç 

BAŞKALE: E r i§ilmez bu yüce ba
şarıdan ötürü halkımızın co,kun se
vinçlerini ve sonsuz saygılarım suna-
rım. 

İlçebay ve şarbay Yücel 

AKDAÖ: Türk gücünün yüksek 
kudretiyle ulusumuzun ve cihan sulhu
nun emniyeti noktasından ehemiyetli 
olan boğazlar egemenliğine bizi kavuş
turan ulu önderimizi ve değerli arka
daşlarını sonsuz saygılarla selamlarız. 

C.H.P. Dağkıran 

HOPA : Saat on yedide boğazlarda 
türk hakimiyetinin imzalandığını ha
ber alan Hopalılar büvük sevinçler 

14 temmuz günü, fransrz milli bay· 
1amının törenle kutlanması, blltün 
Fransa'da milliyetçilik ve bunun bağlr 
olduğu d~mokrasi ve hürriyet ananesi 
lehine büyük tezahürl~r yapılmasına 

vesile olmuştur. Bu münasebetle sağcı 
ve solcu gazetelerin yazdılılarr maka· 
leler, ber ilıi grup arasmda fdeta bir 
milliyetçilik yarışı başlamış oldulu 
hissini verm~ktedir. Bu yazılardan ~n 
enteresan parçalarr aşağı alıyoru•: 

Soıyalisılerin fikri 

Populair~ gazet~si yazryor: 

14 temmuz 1936 salı günü, ümidleri 
ni ilan etmeye gelmiy bir milyondan 
fazla insan için bir mübarek gUn ol· 
muştur. 

Bu, memleketimizde ilk defa vaki ol
makta, ve, yatadığmıız gilnlerde, bliyUk 
bir milli ve tarihi hadise ehemiyetini 
almaktadır. . 

Milli, çünkü Paris, bütün cumuriyet· 
çi inkılabcı ruhiyle, hürriyet dinini gü
den fransrz vilayetlerinin h,eyecanlı 

imanını yankılamıttır. 

Yaşamaya azmetmiş cumuriyetçi sa
vaşçıların ta~ıdıklan levha üzerinde 
"hürriyet veya ölüm" ıözleri okunu
yordu. 

Tarihi, çünkü hükümet merkezinin 
halkı, bakanlarına kartı, onlara güvene
rek ve onları alkışlıyarak, 1araılmu bir 
irade ile, halkçı hUkümetin riyakAr mu· 
haliflerine bir kere daha göstermittlr 
ki bütün te~ebbüsleri akamete mah· 
kumdur. 

Halkçı hükümetin muhalifleri, bun
dan böyle, sarsılmaz bir duvara çarpa· 
caklardır. Ve bu hükilmet, cumurlyetçl 
ve işçi yığınların kati ve heyecanlı ta•
vib ve sevgisinden aldığı kuvvetle, ma· 
niaları kırarak ve manevraları bozarak, 
eserini tamamlıyacaktır. 

Birleşmiş millet doğru bir görütle 
hadiselere istikamet vermiştir. Hldisc
lcrin bu yolda yürümesini hiç bir şey 
durduramaz. 

içinde bugünü kendilerine kazandıran Sağdcı hayret 
ulu Atatürk'e ve arkada,larma şükran-
larını bildirmeği kend ilerine hir borç Liberte gazetesinde B . Martial Mas. 
bildiler Şarbay Keleş si ani diyor ki: 

YENİ FOCA : Ulu sefim iz Atatiirk- ''. Gittiler (halk yığınları), askerle-
ün yüksek idaresi altında Montröde rin ve bilhassa subay okulu talebeleri-
kaıanılan büvük zaferi candan kutlu-
lar partimi.,e. karşı sarstlmaz bağlılığ ı- nin muntazam sıralan karşısında ; top, 
mrn bir cfaha nrzederi z. otomitralyöz, tank gibi makinalr silah-

Parti Bşk. Yahya ~abri. C.H.P. B. ların kudreti karşısında hayran kaldı· 
Sadi Eener, M•ıhtar S. Al:baş. ]ar. Gururla başlarını yukarı kaldrra-

KELKİT : Ulusumuzun yıllardan- rak cehennemi bir gürültü ile geçen 

Milliyet4,;i kom iiniznı 

Yukardaki satırlara cevab veren La 
R~publique gazete• diyor ki: 

B. Massiani Rusyada olup bitenle· 
ri §Üpheai.z ki bilir. Sosyalist Rusya ye· 
niden yurdcu olmuştur. Fransa, veya 
hlç olmazsa sosyalist • komUniıt Fran· 
sa'da, yeniden şiddetle yurdcu olmak
tadır. 

Solcu yurdculuk 

La Matin gazetesi de y~ni halkın 

yurdculuğunu kaydediyor: 
Bu geçid resmini seyreden karışık 

halk hayranlığını yeni bir fekllde uhar 
ediyordu. Sık ıılr ifltilen ealri "yapaın 
ordu!" .eılerine, • halkçı partilerin e• 
mirleri Uzerine • ''y..-aın cumuriyetçi 
ordu! ya,asın hükümet" ve aynı zaman· 
da "yaıaam halkçı birlik" bay&ırıtları 
karıııyordu. Bu belki bir nevi humma 
yaratıyordu, fakat bu orduyu &nneti 
hususunda herkeıoin derin bir ıurette 
birleştiği görülüyordu ve yeni silahla· 
rımızlabirlikte, dünyaya, iradesini ıay· 
dırmaya a.zmetmiı bir milletin birlili 
manzarasını da gösterdiğimiz hissedili· 
yordu. DUn mevzuu bahsolan, dünyaya, 
imkanlarımızı ihmal etmenin nafile o
lacağını ve fransızlara, ıulhçuluğun 

köylerimizi ve şehirlerimizi korumaya 
muktedir bu silahlara istinad etmeıl 

luımgeldiğini göstermekti. 
Ve bunda kimse aldanmad"-

i ki alay 

Radikal Oeuvre gazetesi iki t~zahQ· 
ran tfit kıymetine iıaret ediyor: 

Sabahleyin, sulhu lstiyen, her za
man için ideali umumt silahsızlanma o
lan, fakat kendi müdafaasını kendi te· 
min etmeye azmetmft bir memleket na
mına, sakin halkın tezahürü. 

Öğleden sonra, lkl ay önce, elinde 
rey pusulası ile fikrini bildirmit olan, 
ve zaferinin yemitlerini, ne doğrudan 
doğruya bir tecavüze, ne de kendisini 
dağıtmaya çalışan hiyleye kaptırmama
ya azmetmit olan bir millet namına, la· 

kin kuvvetlerin bir başka tezahilrU. 

Oç renkli bayraklara kızıl sancak
lar karı,arak, biribiri ardından Marsey· 
yez ve enternasyonali söyliyerek, bir 
milyondan fazla fransız, daha iyi bir 
ist ikbale olan umudlarını ızhar için sa
atlerce aktılar. 

Bu geçitin ifadesi sükun, fakat ay
nı zamanda demokrasinin önünde du· 
rulmaz kudretidir. 

beri derin bir heyecanla güttüğü bo- tayyare filolarını seyrettiler. B. Blıun'un nutku. 
ğazlar h~inde öğünçle anılmağa de ğen 

milliyetçilik yarışı 

İlk sözlerinde B. Blum uzun solukl 
bir esere giriştiğini söyliyordu. Bugii 
öyle görünüyor ki aynı lisanı kull 
mıyor. Bir yandan, yığınları acelede 
korunmaya davet ediyor, öte yand 
kendisi de aceleye kapılmış görUnUY0 

Bununla beraber, kendisi, işçilerde 
fabrikaları işgalden vaz geçmeleri. 
tekrar iatemi!Jtir. Onlara izah ettııiştt 
ki, bu taktikte devam edecek olurlar 
hUlrümetin vazifesini güçle,tirecek 
halkçı birliğin dağılm.ısına 1ebebiY' 
vereceklerdir. Fakat ıurası da dikkl 
değer ki bu sözler alkıtlanmamış. bil• 
terakkinin devamınx ifade edenler al 
kı,ıanmıttır. 

Komüniıtlere gelince 

L'Hummanit~ gautesinde B . Jlıİ~ 
Jant • Couturier yazryor: . d 

Dünkü günden sonra, yalnız ınılle 
lı:endi kendiıiyle barıııtırmıı otınaltll 
değil, aynı zamanda orduyu da rniJ1et' 
Je barıttınnıt olmakla övünebitiriı. 

Kendilerini evlerinde sanarak Rodll 
veya Hitler usulü selamlıyan fa~iıtl•C 
ordunun geçtiği yerlere dizilmişltrdL 
Bunlar az zamanda halk dalgaları art'" 
ıında kayboldular. Hakiki milleti-' 
Maracyyez'i, bunların 'arkılarını b<>l
du. Ne didi§me, ne tiddet. F~lst kil' 
ftlrlerlne yalnız 'u sesler cevab vtr; 
yordu: "Yaşasın cumuriyetçi ordu 
••yaşasın cumuriyetçl Fransa!''. 

Reamt kürıüde arkadqlarmuz DuO' 
loa ve Ramette, hükümet azalarının Y .. 

·.ı• nında gıeçidi ıeyrederlerken, Farı-" 

ltçileri, kaldırımlar üzerinde us•Y ıl 
bir ,erld halinde, çocukları, kardeıle 
olan askerleri selamlıyorlar, ve asker' 

ler de onlara bir tebessUmle san~i ":: 
muriyeti mlidafaa hususunda bıze r 
veniniz" diyorlardı. 

POLiSTE: - ----...) 
'A.nahl<lr uyduraralı oclaya 

giren hırsu 
Yeni hayat mahallesinde oturan S" 

ban ve Mehmedin odasına anahtar uf 
durarak giren ve bazı eşyalarını çatdf' 
ğı anlaşılan aynı evin ba~ka bir odastll 
da oturan Vahid yakalanaıak adliı e'f' 
teslim edilmiştir. , 

Arabacıyı yaralayan müşıerı 
Sanayi ceı.ddesinde müşteri bekliytll 

araba:ı Hacmın kendisini istediğı "j 
re gi>türr:ıt'mesinden muğber ola~~ 
kavga eden marangoz Hasan, tornıı\ 'aı
fle Hacı}'• sol memesi ve sol kolu • 

1<1• 
tından yaraladığından hakkında t.-ıb 
kata başlanmıştır. hı ı P"ünkü basarıyı ka?.anmış olan Ulu Ve bu sabah aşkın solcu gazeteleri Jntransigeant gazetesinde B. Blum-

Önrler Atatürk'e ve değerli arkadaşla- okurken bu büyük askeri günün heye- un nutkunu t~fsir ~den GaJJus diyor ki: 1' 
rına sonsuz saygı ve s e•ı(!İ lerimizi su- canlarım canlandıran tasvirler buldu • Başbakan demi§tit ki : ''Franaanın Zeytin ve zeytinyağcıh 
narız. C.H.P. lşıkdoğan lar. B. Vaillant - Couturier'in biltün bugünkü vaziyetinde terakkinin deva- Zeytin ve zeytin yağı ticaret ve saıı': 

~ARKIŞLA: Milli ve idealist has- lirizmi coşmuştu. mı hakiki nizamın en esaslı tartların· yiini tanzim etmek için ziraat hanlı•• 
saııivet ve heyecanla kabul edilmesini Fakat, içlerinde bazıları, düşünceye dan biridir. Her duruf, ve dW fena&ı aınca bazı tedbirler alınmak üzere 01 
bekledi~imiz boğazlar mukavelesinin " 
imza edilmesinden cumuriyet halk par- dalarak, kendilerine gösterilen bütün her gerileyiı kargatalık olaca veya duğunu haber vemıittik. ,. 
tisinin ve hükümetinin muvaffakıyetin- bu mükemmel silahların böylece tethi· karga~lığa sebebiyet verecektir.'' Öğrendiğimize göre, bu mev.ıu üS 
den ötürü halkın sonsuz say~ılarrnı su- rini aşikar bir "harb haleti ruhiyesi'' Bu §U demektir ki, her inkııibı he- rindek:i tetkikler baylı ilerlemit ve ~ 
narım. C.H.P. Şahin yaratan, "tahrib ve ölüm silahları" ol· men bir yenisi taldb etmek icab edecek landa bu ticaret ve sanayi 9ubesindtbll• 

GELENDOST: Ulu!m öz verdiğini- maktan ne zaman çıktığını belki kendi ve böylece hükümet bir dakika bile du· IUlı kararlar ittihaz edilmek aıere 
zi derin saygılarla kut1ularız. 
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C E ~,~EL~ K ~~;,~,BI 
R udyard KlPLt~G Nurettin ARTAM 

Balu, daha bu sözlerini bitirmişti, bitir
memişti ki dalların arasından bir fındık, çer
çöp, çomak yağmurudur başladı. Dallar kı
mıldanıyor ve bir takım havlamalar, öksü
rükler, sinirli sinirli sıçrayışlar duyuluyordu. 

Balu: 
- Cengel halkının maymunlarla görüş

mesi yasaktır, dedi, bunu hatırla! 
Baghira: 
- Yasak, dedi, fakat sanırım ki Balu 

şimdiye kadar senin bunlar hakkında kula
ğını bükmüş olmalı idi. 

-Ben mi, ben mi? Fakat ben, böyle mun
dar şeylerle kalkıpta oyun oymyacağmı ne
reden bilebilirdim. Maymun milleti, öff ...• 

Yeniden bir fındık ve çerçöp yağmuru 
boşandı; bunun üzerine ikisi, Movgli'yi de 
yanlarına alarak uzaklaştılar. Balu'nun mav-

munlar hakkında söyledikleri tamamiyle 
doğru idi. Onlar ağaç tepelerinde yaşıyorlar
dı, cengel halkı, gelip geçerken, başlarını 
kaldırıp bakmazlarsa yolda karşılaşmaları
na ihtimal yoktu. 

Fakat bir hasta kurt, bir yaralı kaplan, 
yahut ayı gördülermiydi, yapmadıkları ezi
yet bırakmazlar, ağaçların üzerinden de şu
nun bunun başına ellerine geçirdiklerini at
maktan ho~lamrlar, belki de böylece cengel 
halkının dikkatlerini kendi Üzerlerine çek
me'.~ isterlerdi. 

Daha sonra bağırırlar, manasız şarkılar 
söylerler, böylece Cengel halkını ağaçlarına 
tırmanmağa ve kendilerile dövüşe çağırır gi
bi bir tavır alırlar. Y ahud da bir hiçten ara
larında dövüş çıkarır, ölen maymunları öte
ki cengellilerin görebileceği bir yere bıra

kırlardı. Bunlar daima kendilerine bir ön
der, bir yasa, bir adet kuracaklardır, fakat 
hala bu işlerflabecerememişlerdir. Çünkü bir 
gün önce olup biten şeyleri bir gün sonra 
hatırlamak onlar için değildir. Bununla be
raber "Bandar-log'un şimdi düşündüğünü 
cengel daha sonra düşünecektir.,, sözü dille· 
rindedir: bununla kendilerini avuturlar. 

Hayvanlardan hiç birisi onlara yetişemez; 
fakat hayvanlardan hiç birisi onlara aldırış 
de etmez. Onun için Movglinin gidip kendi
lerile oynamasına ve Balunun buna fena hal
de kızmasına maymunlar çok sevinmişler
di. 

Bundan fazla bir şey yapmayı kasdetme
diler; zaten Baudar-log'un uzun boylu mak
sadları yoktur. Yalnız, içlerinden birisi, ken
disine pek parlak gelen bir fikir buldu ve 
arkadaşlarına söyledi: Movglinin kabile için
de bulunması faydalı olacaktı. Bu yavru, 
kendilerini rüzgardan korumak için ince çu
buklardan siperler örebiliyordu. 

Eğer kendini yakalayacak olurlarsa, on
dan bu hüneri öğrenebilirlerdi. 

Bir oduncunun oğlu olan Movgli, kendi
ne babasından miras olarak gelme tabii bir 
sevkle, bütün bunları nasıl yapabildiğinin 

farkında olmaksızın, yere düşmüş dalları 

toplar, bunlardan ufak kulübeler örerdi. A
ğaçların üzerinden bunu gören maymun mil
leti de onun bu oyununu f ev kala de bulur
lardt. 

Bu sefer, artık, kendilerine gerç~~t~ 
önder bulmak lazım geldiğini, artık, ote ,. 
hayvanları kıskandıracak derecede uslu a~ 
kıllı yaşamanın sırası olduğunu kendi a~i· 
larında konuştular. Onun için Balu, Ba~'ill 
ra ve Movgli'yi sessiz, sadasız Cenge a• 
içinde takib ettiler, ta öğle uykusu zart1 • 
nına kadar. O azman gelnice, yapt1klar1

"0• 

dan pek fazla usanmış ve bir daha maY~if 
tarın semtine uğramamak kararını ve 'I' 
olan Mavgli, ayı ile parsın arasında uykıı 
~lmış~ ~ 

Biraz sonra ayaklarının ve kollarının tı• 
.zerinde sert, kuvvetli, küçük ellerin d018Jaıs 
ğmı duyar gibi olmuştu. Bunun arkasın ap• 
yüzüne bir dal süründü, çocuk, bu dalıfl ~ya• 
rakları arasından bakmağa uğraşırken t1'111ş, 
nan Balu bir bağırtı ile yerinden oyna · rıi 

··fk 1 B h" b"" ·· dişlel"l!u uyanıp o e enen ag ıra, utun . y'6-
meydana çıkarmış, çapkınların üzerıll~ ıı:' 
rümüştü. Bandar - log (maymunlar) bit' ai• 
fer çığlığı kopararak Baghira'nın ~~ 
kıyışanuyacağı yüksek dallarına tı 
lar. Mawunlar ba2,:myordu. } 

(Sonu var 



... t\nkara Mektepler Muhasebeciliği Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 
Cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Kuzu eti 

Kilo 

212.000 
44.SOO 
7.400 
4.2SO 
8.200 

Koyun böbrek yağı 610 

Koyun kara ciğeri 3.400 Adet 
Koyun itkenbeıi 910 " 
Sığır ,, 400 ,, 
Koyun beyni 1.800 ,. 
Paça 500 ,, 

Tavulı 
Hindi 

Kesme teker 
Toz teker 

İyi ıu 
Maden ıuyu 
Buz 

2.660 .. 
1.600 .. 

6.600 
7.800 

29.000 tenelie 
150 çişe 

1.600 

203 tenelie 
40 kilo 

Benzin 
Otomobil yağı 

,, ,, yuhk 160 " 
128 " .. " kıtlık 

Sade yağı 
Kok kömürü 
Kiriple kömürü 

Mete kömürü 
Çam ,, 
Mete odunu 
Gürgen odunu 
Çıra 

16.300 
1.405 Ton 

1so .. 

10.000 
200 

118.000 
80.000 

1.000 Demet 

Beher 
Kilosu 
Lira Kr. 

10 
3S 
2S 
30 
30 
30 

15 
5 

20 
15 

5 

3S 
80 

32 
28 

ıs 

25 
3 

450 
35 
30 
30 

85 
3000 
3500 

5 
6 
2 
2 
5 

Konserve (muhtelif) 2.160 kutu 30 
tcftali komposto 
(konserve 500 .. 25 

Zeytin 
Zeytin yağı 
Sabun 

Makama 
Kuskus 
lrmik 
Un (Ekistre 
NifHU 
Pirinç unu 
Arpa ıehriye 
Tel şehriye 

Kuru Uı:üm 
,. Erik 
,. Kayısı 

,. İncir 
Kuş üzümü 
Çam fıstık 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Badem içi 
Limon 

Pirinç 
Kuru f asulya 

Barbunya 
:: Bezelye 
,, Sarımsak 
,, Soğan 
,. Bamya 

Böriılce 
Kırmızı mercimek 
Kara mercimek 
Patates 
Buğday 
Bulgur 
Nohut 
Tarhana 
Pastırma 
Kara büber 
Kırmızı büber 
Turşu (muhtelif) 
Tuz 
Sirke 
Salça 
Kimyon 
Çay 
Soda 
Vanilya 

Süt 
Yoğurt 
Tere yağı 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Kaymak 
Reçel 
Yumurta 
Taban helvası 
Taban 
Pekmez 
Ekmek kadayıf 
Tel 
Yassı 

lspanak 
Pırasa 
Havuç 
Kereviz 
Pancar 
Taze yaprak 

., Soğan 
.. Be elye 
" Bamya 
,. Sarım ak 

Karnı bahar 
Yer elması 
Semiz otu 
Taze bakla 
Yetil Salata 
Mar°' 
Enginar 
Hivar 

3.050 
6.410 
8.280 

5.400 
620 
775 

9.600 
615 
390 
660 
350 

1.900 
1.000 
1.230 

830 
225 
263 
710 
400 
110 

39.600 Adet 

15.900 
6.900 
3.400 
1.060 

330 
19 600 • 

295 
100 

1.200 
1.470 

19.700 
53S 

2.650 
2 450 

480 
530 

58 
66 

750 
5.400 
2.903 
1.680 

30 
184 

5.000 
215 paket 

10.800 
13 950 

800 
S.300 
2.900 

280 
1.4SO 

171.200 Adet 
1.150 

900 
1.080 

165 
930 
610 

13.500 
10.800 
3.300 
2.400 

400 
840 
770 

1.350 
1.200 
1.049 Demet 
3.000 
1.700 
3.500 
4.450 

:0.000 Adet 
4.800 " 
1560 " .. 

io.200 • } 

35 
65 
45 

22 
22 
22,S 
12 
25 
25 
22,5 
25 

20 
20 
60 
35 
25 
60 
35 
75 
80 

5 

20 
11 
10 
20 
50 

8 
100 
ıs 

20 
12,5 

6 
7 

10 
12 
20 
80 

120 
60 
30 

7 
12,5 
20 

100 
150 
10 
50 

15 
20 

160 
45 
70 

160 
40 
1,5 

40 
30 
17,5 
25 
30 
30 

10 
8 

10 
15 
8 

15 
8 
20 
20 
s 

20 
7 
8 

10t 
4, 
5 

ıs 

3 

Tutarı 

Lira Kr 
21200 00 
1S57S 00 
1850 00 
1275 00 
2460 00 

183 00 

SlO 00 
45 50 
80 00 

270 00 
25 00 

931 00 
1280 00 

2112 00 
2184 00 

4350 00 
37 50 
48 00 

913 50 
14 00 
48 00 
38 40 

13855 00 
42150 00 

5250 00 

soo 00 
12 00 

2360 00 
1600 00 

50 00 

648 00 

125 00 

1067 50 
4166 50 
3726 00 

1188 00 
136 40 
174 37,t 

1152 00 
153 75 
97 50 

148 50 
87 50 

380 00 
200 00 
738 00 
290 50 

56 25 
157 80 
248 50 
300 00 
88 00 

1980 00 

3180 00 
759 00 
340 00 
212 00 
165 00 

1568 00 
295 00 

15 00 
240 00 
138 7S 

1182 00 
37 45 

265 00 
294 00 
96 00 

424 00 
69 60 
39 60 

225 00 
378 00 
362 87.~ 

336 00 
30 00 

644 00 
500 00 
107 50 

1620 00 
2790 00 
1280 00 
238S 00 
2030 00 

448 00 
580 00 

2S68 00 
460 00 
270 00 
189 00 
41 25 

279 00 
183 00 

1350 00 
864 00 
330 00 
360 00 
32 00 

126 00 
61 60 

270 00 
240 00 

52 45 
600 00 
119 00 
280 00 
44S 00 
400 00 
240 00 
234 00 
306 00 

tık 
teminat 

Lira Kr. 
1S90 00) 
1168 12) 
138 75) 
9S 62) 

• 184 50) 
13 73) 

'1600 72) 
38 2S) 
3 41) 
6 00) 

20 25) 
1 88) 

69 79) 
69 82) 
96 00) 

İ6S 82) 
İ.58 40) 
l63 80) w 20 
326 25) 

2 81) 
: 60) 

332 66 
68 51) 
1 05) 
3 60) 
2 88) 

76 04 
1039 12) 
3161 25) 

393 7S) 
3555 00 

37 50) 
90) 

177 00) 
120 00) 

3 7S) 
339 ıs 

48 60) 

9 37) 
57 97 
80 06) 

312 49) 
279 45) 
672 00 
89 10) 
10 23) 
13 08) 
86 40) 
11 53) 
7 31) 

11 14) 
6 56) 

235 35 
28 50) 
ıs t>o) 
55 3S) 
21 79) 

4 22) 
11 83) 
18 64) 
22 SO) 

6 60) 
148 50) 
332 93 
238 SO) 

56 93) 
25 50) 
15 90) 
12 37) 

ııı., 60) 
22 12) 

1 12) 
18 00) 
13 78) 
88 65) 
2 81) 

19 88) 
22 05) 
7 20) 

31 80) 
5 22) 
2 97) 

16 88) 
28 35) 
27 22) 
25 20) 
2 25) 

48 30 
37 50) 
8 06) 

896 16 
121 50) 
209 25 
96 00) 

178 88) 
\52 25) 
33 60) 
43 50) 

192 60) 
34 50) 
:?O "S) 
14 18) 
3 09) 

20 92) 
13 72) 

1134 24 
101 5) 
64 80) 

'24 75) 

lı 27 00) 
2 40) 

1 9 45) 
ı 4 2) 

20 25) 
118 00) 

3 93) 
45 00) 
8 92) 

21 00) 
!33 38) 
l 30 00) 
• 18 00) 
17 55) 
12 95) 

Tarihi 

12/8/936 
,, ,, n 
> > > 
> > » 
> > > 
> > » 

> > » 
> > > 
> > » 
> > » 
> > > 

» > > 
> > > 

> > > 
> > > 

> > > 
> > > 
> > > 

13/8/936 
> > > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > > 
> > :t 

> » > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > > 

> > ... 
> > > 
> > > 

14/8/936 
> > > 
> > > 
> > » 
> > :t 

:t :t > 
> > > 
:t :t :t 

14/8/936 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > » 
> > > 
> > » 
> > > 

> > > 
> > > 
> > > 
> > > , ) ) 

> > > 
> > » 
> ) > 

> > > 
> > » 
> > > 
> > > 
> > > 
» > > 
> > > 
> > > 
> > > 
» > > 
> > > 
» » > 
» > > 
» > > 
> > > 
> > » 
> > > 
> » » 

> > > 
> > > 
> > > 
> » > 
> > > 
> > > 
> > > 
) > » 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

17}8/936 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > :t 

> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > J 

> > > 
> > > 
> > » 
» > > 
» > > 

MUnaliaaa 
Saati 

14 
14,5 

> 
> 
) , 

'15 
> 
> 
'> 
> 

'15,5 
> 

16 
> 

16,5 
> 
> 

14 
> 
:t 

> 

14,5 
15 
> 

15,5 
> 
> 
> 
> 

16 
> 

16,5 
> 
> 

l4 
> 
> 
> 
> 
> 
:t 

> 

\4,5 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> , 
> 

u , , 
> 
> 
:t 

> 
> 
> 
> 
• • 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
lt 

> 
> 
> 
• 
> 
> 

15,5 
:t 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
• 
:t 

> 

14 
> 
> 
> 
> 
> 
> ,. , 
> 
> 
lt 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

Cinsi 

Kırmızı turp 
Maydanoz 
Dere otu 
Nane 
Çalı faaulya 
Ayte kadın ,, 
Dolmalık kabali .f 

Sivri bUber 
Dolmalık büber 
Patlıcan 
Domates 
Lahana 
Salamura yaprak 
Bal kabalı 

Taze üzüm 
,, Erik 
.. Kay111 

Kiraz 
vı,ne 

Elma 
Armut 
AYTa 
Şeftali 
Zerdali 
Portakal 
Kavun 
Karpu.1 

Kilo 

1.200 Demet 
ıs.ooo .. 
2.100 " 
2.050 ,, 
1.900 
7.700 
9.600 

450 
3.370 
9.400 

11.100 
9.900 

800 
1.500 

8.700 
1.920 
1.900 
2.100 
1.550 
2.820 
2.050 
1.800 
t.450 
1.250 

19.900 
10.100 
7.300 

Adet 

Beher 
Kilosu 

Lira Kr. 
'l,S 
1 
1 
1 

10 
10 
5 

20 
ıs 

12 
10 

8 
30 
10 

20 
20 
60 
20 
20 
25 
20 
ıo 
25 
25 

5 
8 
7 

Tutarı 
Lira Kr. 

30 00 
150 00 

21 00 
20 50 

190 00 
770 00 
480 00 

90 00 
505 50 

1128 00 
1110 00 

792 00 
240 00 
150 00 

1740 00 
384 00 

1140 00 
420 00 
310 00 
705 00 
410 00 
180 00 
362 50 
312 50 
995 00 
808 00 
511 00 

tık 
teminat 
Lira Kr. 

Tarihi 

2 2S) > > > 
l 1 25) > > > 
ı 58) > > > 
ı 54) > > > 

14 25) > > > 
57 75) > > > 
36 00) 
6 75) 

37 91) 
84 60) 
83 25) 

> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > *' 

59 40) > > > 
18 00) > > > 
11 2S) > > > 

.99 03 
l3o 50) > > > 
28 80) 
85 SO) 
31 50) 
23 25) 

> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

52 87) > > > 
30 75) 
13 50) 
27 19) 
23 44) 
74 63) 
60 60) 
38 32) 

> :t > 
> > > 
> > > 
.. > » 
> > » 
> > > 
) > > 

Münakasa 
Saati 

> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

• 
> 
:t 

> 
> 

14,S 
7 

> 
:ı 

:ı 

> 

> 
> 
> 

620 85 
ı - Yukarda adları yazılı yiyeceJi ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme tartnamealııe ıöre komisyo. 

numuı:a bağlı okullar namına parti, parti kapalı zarf la mUnakauya konulmut ve ilk temloat miktarı yan
larına yuılmıttır. 

2 - Eksiltme Ankara mektepler muhasebeciliğin de toplanacak komiayon hururunda belll aUn ve sa
atlerde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebileceklerin 956 yılı ticaret odaaı ve 2490 uyılı kanunun (2, 3) cU maddelerine 
göre ellerinde bulunan belgelerle: ticarethane namı na ite ıireceklerin ifbu kanunda yuılı prt1ar içinde 
noteklikten alma veklletnamelerile komiıyona b .. vurmaları 

4 - Kapalı zarf eksiltmelerinde lıteklilerin yukarda adı yuılı kanuna uypn olmak lbere kapalı 
zarf mektuplarına iıtenilen belıeler ve teminat malıc buzunu veya banka mektpplarım koymak ıuretiyle 
zarflann üzerine tekliflerinin hangi ite alt olduğu ve kanuni lkametglhları yudı ve adlar mUhürld 
olarak belli gün ve saatlerden bir aut evvel makbuz mukabilinde komlıyon bqbnlıtma verilmeli lt
znndır. Belli gün ve samandan 10nra verilecek veya ı&nderilecek teklif mektupları kabul edilmez. T._ 
minatlarm ekailtme •atlarından eneJ Ankara mek tepler muhuebecillli veznalne yabnlmıt bulunm&• 
u ve eksiltme prtnamelerlnl rörmek lbere Komiı yon ıekreterlillne müracaatları ilan olunur. 

· Guetelere Glreeek 
RESMİ fLANLARIN 

Tek mercii 
Türk maarif cemiyetidir. 

ZAYt 
Ankara Orta mektebinden 

28.2.932 tarih ve 259 No. ile al· 
mıı olduğum tudUmameyl aayl 
ettim. Yeniıinl alacalımdan ... 
klalnin hUkmU yoktur. 

Dolan B. lıl. Aner eoW 14 
No. da R. Erdofan. 2--3231 

Nakil 
Ankaradan blltUn allkalarımı 

kuerek tamamen ayrıldım. JCa. 
nunt ikametglhım 1ıtanbuldı 
Şitlfde Abldei hürriyet cadde
ıindc 224 numarada Turan ma
deni yağ fabrikasıdır. Bu adres 
den gayrisine yapılacak her gO
na müracaatın hiç bir hlikmü ol
madığı ilan olunur. 

İtfaiye meydanında lrurtulu§ 
Apartımanında 1 Numaralı dai

rede mukim Himmet oflu 
2--3237 H. HUSNU 

BUYUK ALMAN 
FİRMASI 

Y•nl ve eıkl 
Kuantar ,lokomoblller, dic· 

ael •e elektrik mot6rleri, ıe· 
neratorlar, 1trit deıtcrıler, 
maranıoaluk makineleri, ma
kine aletleri, bunlar, demir 
fıçılar, tulumbalar, delirmen
ler, boyahaneler, çikolata 'ft 

klftt fabrikalan tesisatı tea • 
lim eder. Gayyur acentalarla 
temaıta bulunmalı: arzusunda
dır. 
'•DAKMA" G.m.b.H. Kantstr. 
• 162, Bertin W. 

2-3097 

Lisan derslerinden 
ilanale kalan 

Talebeden Halkevinde açıla
cak İNGILIZCE ve FRANSIZ
CA hazırlama kurslarına kay
dolmak iıtiyenlcrin hergün saat 
1~19 arasında HaJkevindc lngi· 
l~ce öfretmeni B. LUtfullah'ı 
görmeleri. 2--30SO 

Daktilo aranıyor 
Bir yazıhanede çalışmak ü

zere bir daktilo ve muakkip ara· 
nıyor. Uluata B. Galibe müra
caat. 

iş Bürosu 
Yenitchir Kızılay yanı No. 60 
Emlak alım satım ve her tür

lü nakliye itleri Kerim Erta~ 
Tl: 2027 

(48) ı-3239 

K=Uf UYANIŞ ~=~ 
44 eenedlr durmadan çıkmakta olan lMı laaftalık realmll p-

ntenln Anbra'da llttf ,.eri A K B A Kltabntdir. S. 
nelik abone 10 Ura. SaYftr 20 Jrunıa 

Ankara Valiliğinden ı 
1 - Sulama poıtaıı amelcıi için 25 adıt lıttlate çift JWyoJa ilt 

JO battaniye on bet cUn mlddetle açık eblltmeye konulmu9tur. 
2-lln\ernmen bedeli (755) liradır. 
1 - llrnklııat temfnab (SG,65) liradır. 
4 - Ntlmunelerlnl ~rmek letiyenler bu cUn Su İflerf Levaznn 

Dlre~rıtllilne ve lateklllerin 7 - atuıtot - 936 cuma ıunu aut on 
buçukta Belediye encümenine müracaatlan. (103) 2-3245 

İLAN 

1 - Yenişehirde 1152 inci adada bir numaralı parselde 700 metııı 
re murabbaı arsaya iıtckli çıkmadığından açık artırma on (Un uza~ 
tılmıttır. 

2 - Muhammen bedeli (3SOO) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262,SO) liradır. 
4 - Şartnamesini gönnek lstiyenler her giln yazı işleri kalemi· 

ne ve lateklilerin de 7 ağustos 936 cuma gUnU saat on buçukta Be· 
tediye Encümenine müracaatları. (102) 2-3244 

İLAN 

1 - Otobüs idaresi şoför ve biletçi ve odacıları için 169 takım 
elbiseye verilen bedel haddi llyik eörUlmediiinden ekıiltmesi on 
sün u.zatılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli (3042) liradır. 
3 - Teminatı (228,15) liradır. 
4 - Şartname ve nümunelerini ıörme kiıtiyenler her gün yaZl 

itleri kalemine ve lateklllerin de 4 atuıtoı U6 ah aUnil uat on 
buçukta Belediye Encümenine mUracaatlWJ, (101) 2-3243 

İLAN 

1 - Bir senelik Belediye ıubelerindeld kamyonların ihtiyacı 
olan bir ton kıtlık ve bir ton yulılr yal on bef cUn müddetle açılr 
eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (26,25) liradır. 
4 - Şartnameıini görmek iatiyenler her sün yazı itleri kalemin. 

mine ve isteklilerin de 7 afustoa 936 cuma sUnü saat oo buçukta 
Belediye encümenine müracaattan. (lOS) 2-3247 

İLAN 

1 - Yenitehirde 1167 ci adada 24 panel aahibi Kadri araaıı ile 
tüyulanan 70 metre murabbaı adı fazlası on bet rUn mUddetle açıli 
artırmaya konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (26,25) liradır. 
4 - Şartnameıini görmek lıtiyenler her alin yuı itleri bleml• 

ne ve iıteklilerin de 7 afuatoı 936 cuma ıünU aaat on buçukta Be-
lediye encümenine müracaatları. (104) 2-3246 

İLAN 

1 - Bahçeler idaresi için on bin aded kazık on bet pn müddet• 
le açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (bin) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (75) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iatiyenler her ıün yazı itleri kalemi• 

ne ~e isteklilerin de 7 ağustos 936 cuma ıilnü apt on buçukta Be-
ledıye Encümenine müracaatları. (107) 2-3249 

iLAN 

1 - Bir senelik otobüs idaresinin ihtiyacı olan 7-10 ton (A) 
~~rka .~·10 ton (B) marka ve 1,5 ili 3 ton (C) marka yağlar on bet 
gun muddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4800) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (360) liradır . 
4 - Şartnamesini g6rmck istiyenler her pn yuı işleri kalemi• 

ne ve lateklilerin de 7 aiuıtoı 936 cuma gUıril aaat on buçukta B~ 
ledlye encUmenine müracaatları. (106) 2-3248 



ASKERi FABRiKALAR UMUM MUDÜRLÜGÜ 11 
SATIN AL~,.\A KOMiSYONU lLANLARl 

35 TON SODA 
Tahmin edilen bedeli (5250) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum M~dürlüğü satın alma 
Komisyonunca 13 Agustos 936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
kapah zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (392) liar (75) ku· 
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1693) 2-3121 

10 TON GÜMÜŞ KUMU 
Tahmin edilen bedeli (800) lira olan yukarda Dliktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma ko· 
misyonunca 18 ağustos 936 tarihinde salı günü saat 14 te açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona milracaatları. (1694) 2-3159 

MUHTELİF CİNS ÇELİKLER 
Tahmin edilen bedeli (75500) lira olan yukarda cinsi yazılı mal

zeme Askeri Fabrikalar Umum MüdürlüğU Satın Alma Komisyo· 
nunca 10 Eylül 1936 tarihinde Perşembe günü saat 15 te kapalı 
nrf ile ihale edilecektir. Şartname (Üç) lira (78) kuruş mukabilin
da komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 5025) lira 
(yi havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komi
ıyona vermeleri ve kendilerinin de) 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezk(lr gün ve saatte komisyona müra-
caatlarc. (13) (2-3183). 

MUHTELİF CİNS EÖELER 
Tahmin edilen bedeli (11031) lira olan yukarda cinsi yazılı mal

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 
9 Eylül 1936 tarihinde Çarşamba günü saat 1 S de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. 

Şartname parasız olarak komispondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (827) lira (33) kuruşu havi ' 

teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 e kadar komisyona verme· 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki vcsaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (15). 

(2-3185) 

MUHTELİF CİNS MAKKAPLAR 
Tahmin edilen bedeli (17200) lira olan yukarıda cinsi yazılı mal

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdülüğü Satın Alır.a Komisyonun
ca 11 Eylül 1936 tarihinde Cuma günU saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parazıs olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (1290) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkUr 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (14) (2-3184) 

KIRIKKALE GURUP MtlDÜRLtlOU BİNASININ 
KALORİFER TESİSAT! 

Keşif bedeli (6902) lira olan yukarda ~azılr inşaat As~eri Fahri· 
katar Umum Müdürlüğü satın alma komısyonunca 19 Agustos 936 
tarihinde çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile ihal~ .edilec~k· 
tir. Şartname (8) kurus mukabilinde Komisyondan verılır. Talıp· 
terin muvakkat teminat olan (517) lira (65) kuruş 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde yawılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1789) 2-3161 

15 TON LÜLECİ KİLİ 
T hmin edilen bedeli (525) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
korr'wonunca 18 ağustos 936 tarihinde salı günü saat. ıs te pazar
lık İlt' ihale eoilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan ve
rilir. T. liplerin muva1<kat teminat olan (39) lira (38) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona mi\racaatları. ( 1695) 2-3160 

2500 KİLO Ç1G BEZİR 
3 3J .KİLO İNGİLIZ BEZlRİ 
7600 KİLO NEFT YACI 
3 o k.lLO İKİ KAYNAMIŞ BEZİR 

lmin ed:len b"deli (8950) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
y~ ı nw zenıe Askeri Fabrikalar Umum Mü<llirlüğü satın alma ko· 
mıı:. nunca 14 A 7U toı. 936 tarihinde cuma günti saat 15 te kapalı 
zarf i" i'lal cdil;ce tir. Şartname parasız olarak komisyondan 
veıı 1 r. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (671) lira (2S) kllntŞU havi 
teklif mc'·tu J'1rını me kfır günde saat 14 e katlar komisyona ver
me'e i \C kel' ilerin·n de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rind ·i ves.,iJ·1e mezkur gun ves aatte komisyona müracaatları. 

(1692) ı-3ııo 

3r TOi\ • FF'T''?('LtT BAKIR 
ıı;o ,. HUSlJSl PLATİNDEN SAÇ 

o .. FvSFORT.U BAKIR 
1 ı .. P ı:KTR01.1T TUTYA 
'I 1'11 •di .n he-teli ( 161500) Jiıa o!an yu'rnrda miktarı ve cin-

si v ı mal me A"'' l'rİ Falırikal:ır Umum l\Hiclürlüğü satın alma 
komi 011'1 r:ı 7 e}•lfıl <;)36 tarihinıle pazarte<ıi gÜnÜ saat 15 de ka
palı zıırf ile ihale ed;lecektir. Şartname (sekiz) lira (13) kuruş mu
kah:ıırı le hn11İS}•Ondan verilir. 

Tali'lleıin muvıı 1+at teminat olan (9375) lirayı havi teklif mek
tuplarını me'7h•ır giinrle saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
ken·Hlcrinin de 2~90 mım;ır,' 1 1 kanunun 2 ve 3 macltlelerindeki ve
saiki~ me ·kfır glin ve saatte ~o!T'isvona müracaatları. ( 1691) 2-3119 

İLAN 
18 - 20 - 22 - 2 ı temmuz 9::16 tarih'erinde gazetelerde itan edilen 

Kmkkalcde yapılacak inı:ıat hakkmdaki iliin hilkümsüz<lür. (139) 
2-3275 

1 - Elazi.dn göçmen bı.:lunan köylerinde yapılacak su tesisatı 
için 2 parmak kutrunda 4276 metre, lıir buçuk parmak kutrunda 840 
metre ve 1 parmak kutı unıla 470 metre kalvanizli çelik demir boru 
Elaziz hkan anbarına teslim edilmek iizere açık eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Ke~ifnamesi mucibinr.e 4276 metreliği (534S) lira 840 metre
liği \S88) lira 470 metreliği de 32Q lira ki ceman (6262) lira olup 
buna na-.aran muval:kat teminat ( 469) lira 65 kuruştur. 

3 - Eksiltme 3·8-936 tarihine rastlıyan pa.:artesi günü saat on
be. te iskan dairesinde yapılacaktır. 

Talip olanların ikinci maddede gösterilen muvakkat teminat ak
çelerile vilayet iskan dniresine müracaat evlemeleri ilan olunur. 

(98) 2~3259 

Anlcara ValiJi«iııden: 
( 1164) lira 72 kuru bdeli keşifli vilayet damızlık aygır deposu· 

nun ilavei inşaatı 5-8-936 perşemhe günü saat onbeşte viliyet dai· 
mı encümeninde açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin keşifna
me, proje ve ~artnameyi görmek iizere her gün vilavet Baytar di-
rektörlüğüne baş vurmaları ilan olunur. ( 112) 2-3?ı;.ı. 

tJ L U S 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1C1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
Bursa için 99000 Mudanya için 70000 ve Bandırma için 52000 kilo 

sığır eti satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 42200 liradır. Muh
telif garnizonlara ait sığır eti ayrı ayrı taliplere de ihale olunabilir. 

Şartnamesi satın alma komisyonundadır. Eksiltme 10 ağustos 
936 pazartesi günü saat 16 Bursada Tophanede satın alma komisyo
nunda olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. Muvakkat temi· 
natı 3315 liradır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanu· 
nun ikinci ve üçüncü maddelerindeki vesikaları göstermeleri Hizım
dır. Teklif mektupları 10 ağustos 936 pazartesi günü saat onbeşe 
kadar satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

BİLİT 
1 - Polatlı garnizonu kıta. 

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

(27) 2-31S2 

te 1 ağustos 936 cumarte\i gü. 
nü saat onda Polatlı gat nizon 
komutanlığı artırma eksiltme 
komisyonuna müracaatları 

3 - Şartnamesini görmek is. 
teyenlerin her gün öğleden son. 
ra komisyona müracaatları 2 - Talihlerin 810 lircı te. 

minatı muvakkateleri ile birlik
tLAN 

(1784) 2~3073 

1 - Garnizondaki kıta ve müesseseler hayvanat ihtiyacı için 56"' 
bin kilo arpa kırdırması 1.8.936 tarihine müsadif cumartesi günü sa
at on birde açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Arpa kırma:.rnın tutarı 2240 lira olup teminatı muvakkatesi 
168 liradır. Şartnames~ komisyonumuzda her gün görülür. Münaka
saya iştirak edeceklerın mezkur gün ve saatte teminatı muvakkate 
ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. inci maddelerinde istenilen kanuni ve
sikaları ile eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1773) 2-3063 

İLAN 
1 - Van Hastahanesinin 120 bin kilo Ba'.:kale kıtaatının 115 bin 

kilo Çaldıran kıtaatın ( n 137,941 kilo Kazrmpaşa kıtaatının 70 bin ki
lo Yüksek ova kıtaatının 139 bin kilo fabrika unları kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

1 

2 - İhale günü 936 ağustosun beşinci günü olup Van Hastane
sinin saat 9 da Başkalenin saat 10 da Çaldıranın saat 11 de ve Ka
zım paşanın saat 14 de, Yüksk ovanın saat 15 de sırasiyle ihale edi
lecektir. 

3 - Van hastahanesinin muvakkat teminatı 1260 ve başkalenin 
1380 Çaldıranın 1656 ve Kazımpaşanın 788 ve Yüksek ovanın 1877 
liradır. 

4 - 2490 sayılı kanunun mevaddı mahsusasını haiz taliplerin 
muayyen günü Van satın alma komisyonu reisliğine evrakı müsbi
te ve teminat ve teklif mektuplarının hazır bulunmaları ve taşra· 
dan posta ile teklif zarflarını gönderecek olanların da muayyen sa
atten evel işbu teklif mektuplarını K. R. Sa. hazır bulunduracak 
veçhile göndermeleri. (28) 2-3153 

lLAN 
M. temi- Kilosu İhale tarihi Cinsi 
nat 
Lira 
973 41SOO S-8-936 çarşamba saat 16 da Sığır eti Başkale 
9SO 40975 6-8-936 perşembe ,. 9 da ,, ,, Caldıran 
S76 48000 6-8-936 ,, ,, 9 da ,, ,. Yüksek ova 
410 9600 6-8-936 .. ,, 11 de sade yağı Başkale 
416 9400 6-8-936 ,, ,. 11 de ,, ,. Yüksek ova 
525 140 6-8-936 ,, .,. ,, 11 de ,, ,, Van hastahanesi 
469 5000 6-8-936 ,. ,. ıs de meşe odunu .. 
718 425000 6-8-936 ,. ,, 15 de ., ,, Baı;.kale 
191 3SOOOO 7-8-936 cuma .. 9 da ,, ,, Caldıran 

46 330000 7-8-936 .. ,, 9 da ,. ,, Kazım pasa 
.. ~ukarda isimleri yazılı garnizonlardaki kıtaat ihtiyaCfları olan 
uç cıns erzak kapalı zarfla münakasaya konulmustur. isteklilerin 
hizalarında ~österilen gün ve saatten bir saat e•1Vel teminatı muvak
kate ve teklif mektunl:ırı ile Van satın alma komisyonuna müra-
caatları. (29) 2-31S4 

İLAN 
Tüm hayvanatı için kapalı zarf ile 240 bin kilo kuru ot satın alı-

nacaktır. _ 

. 2 - Kuru otun beher kilosuna üçer kuruştan 7200 lira biçilmiş -
tır. 

3 - İhalesi 11 • ağustos - 936 salı günü saat on dört buçukta Ca-
nakkale askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. ~ 
. 4 - l~tekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 540 

!ırayı ve ıhale kanununun 2. 3. üncü maddesindeki vesaikle bir saat 
evvel komisyona müracaat etmeleri. (143) 2-3277 

İLAN 
1 - Tümen ~irlikleri:ıin birinci teşrin 936 sonuna kadar ihtiyaç

ları taze sebze cıns ve mıktarları aşağıdadır. 
2 - Kapalı eksiltmesi 12 - 8 - 936 çarşamba günü saat ıs dedir. 
3 - Muhammen tutar yekunu 6560 liradır. İlk teminatı 492 lira

dır. 

4 - İsteklilerin belli günde saat on dörte kadar ilk teminatları _ 
nı tümen muhasebe veznesine yatırmaları ve saat on beşte teklif mek 
tuplarını usulen tümen satınalma komisyon riyasetine vermeleri. 

5 - Ş~~tnamesin! gbrınek istiynelerin her gün kırklareli komis
yonuna muracaatları. (87) 

Kilo Cinsi 
4SOOO Patlıcan 

35000 Kırmızı domates 
45000 Taze yeşil çalı tasulya. 
12000 Yeşil bil:er 
2'1000 Taze sogan. 

1LAN 
Siirtteki erler ihtiyacı için 280 bin kilo fabrika unu ıs.a 936 cu

martesi gü?ü saat 10 da kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur . 
.. İlk temınatı. 2730 liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her 

gun şar.tnameyı almak istiyenlerin 182 kuruş mukabilinde ve eksilt
meye gıre~eklerin mezkür günde saat dokuza kadar Siirt tüm satın 
alma komısyonuna müracaatları. (109) 2-3262 

İLAN 
1 - Tüm ihtiyacı için kapalı zarfla 320000 kilo yulaf satın alı

nacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna be,er kuruş fiat biçilmiştir. Tutarı 
16000 liradır. 

3 - İhalesi 11 ağustos 936 salı günü saat on dört buçukta Ça· 
nakkale tümen satı nalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evet teminat akçeleri olan 1200 
lirayı ve ihale kanununun 2. ve 3. üncü maddelerindeki vesika ile 
Çanakkale satın alma komisyonuna müracaatları. (85) 2-32S6 

İLAN 
1 - 936 mali senesi nihayetine kadar kor eratından Erzurumdan 

muhtelif istikametlere ve Trabzonun Bayburt garnizonlarından 
Erzuruma yapılacak perakende eratın nakliyatı şartnamesi muci
bince kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 12-8-936 çar~ba günü saat 10 dadır. Teminatı mu
vakkatesi 1260 liradır. Taliplerin ,artnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ile birlik
te o gün ve saate kadar müstahkem mevki binasında kor satın alma 
komisyonunda bulunmaları. (110) 2-3263 

İLAN 
n .. H ... _ :.· .. ......... ""'""""' ,., 

•• 
ı. a aka 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak Uzere rnU· 

sabaka ile ve yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar meın~r 
alınacaktır. Müsabakaya girmek için liseleri veya ticaret lı· 
selerini ve yahut Galatasaray lisesi ticaret kısmını bitirmi~ ol· 
mak: ve 18 den aşağı ,yirmi beşten yukarı ya~ta bulunmamak 
lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı ve ne· 
]erde imtihan yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat 
bankalarımızdan elde edilebilecek• şartnamelerde yazılıdır. 
Müsabakcl 6.8.936, 7.8.936 perşembe ve cuma günleri sabahı sa· 
at 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 

İstekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 
28.7.936 sah günü akşamına kadar Ankarada Ziraat bankası 
memurin müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle mü· 
racaat etmiş bulunmalıdırlar. Bu mekteplerin son sınıfında 
olup ikmale kalmış olanlar müsabaka imtihanı neticesinde mu· 
vaffakiyetleri halinde ikmal imtihanını verdikten sonra tayin 
muameleleri yapılmak üzere imtihana kabul edileceklerdir. 

(1787) 2-3088 

:ı: :ı: :ır-

Lise Sınavlarına Hazırlık l(ursları 
Hususi bizim okulda riyaziye, fizik. tabiiye. fen bilgisi ve .>a· 

hancı dil tatil kursları ıs temmuzda açılacaktır. Kayıd için Yenışt-
hir Ölçerler sokak No. 2 Telefon 3877 ye müracaat. 1-2754 

inhis~ rlar Uınum l\lüdüı·lüğünc ~ıı: 
1 - 6-7-936 günüııde kapalı zarfla eksiltmeye konulan 17845 

lira 10 kuruş keşif bedelli Polathane idare binası inşaatinin iste1'• 
lisi çıkmadığından aynr şekilde yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 29-7-936 çarşamba günü saat 15 de Kabataşta ıP" 
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 bulundukl~rı• 
nı gösterir vesaik ibraziyle ehliyet vesikası aldıktan sonra eksılt" 
me evrakını istemeleri lazımdır. 

6 - Kapalı zarflar ihale günü tam saat 14 e kadar mezkur kO" 
misyon reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. (392S) 2-3007 

l(ızıllay Cemiyeti Gaz 
l\1aske F ahrilcası 

Art lanı 
Pirinç parçası 1000 Kilo 
Alemınyüm paraçsı 100 ,, 
Pirinç tozu 300 ı, 

Sılomin 300 
" Lastikli kumaş 600 
" Keten bezi 400 
" Deri parçaları 800 ,, 

Boş teneke, 1000 Adet 

Yukarda cinsi ve takribi miktarları yazılı artık malzeme 
parçaları, 29 temmuz 936 çarşamba günü saat 14 de, açık art· 
tırma suretile sathlacaktır. İsteklilerin belli giın ve saatte Ma· 
mak Gazmaskc Fabrikasında hazır bulunmaları. 2-3203 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti· 
• 

Merl{ez llıf zıssıhha l\'lüessescsJ 
Satın .-\ima l{omisyonu 

Jl eisliğinden 
1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine satın alınacak mecr11°

1 

ve kitapların 3-8-1936 pazartesi saat (11) de açık eksiltme:.i yapı· 
lacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni 3556.· lira 90 kuruştur. 
3 - İlk teminat 267.- liradır. . 
4 - Şartname ve kitap listesini almak için mliessese mu~.85~~ 

mutemetliğine ve eksiltmeye iştirak için de yukarda yazılı gun 
müessesede müteşekkil satın alma komisyonuna müracaatları ... ıii· 

S - Teminat bedeli Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdur 
ğü veznesine teslim edilecektir. ( 1760) 2-3036 _____ _../_ 

23SOOO kilo un satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 121720 ti~. 
dır. Muhtelif garnizonlara ait unlar ayrı ayrı taliplere de ihal~ ~ 
lebilir. Şartnamesi Bursa satın alma komisyonundadır. Eks11

1
.-

14 ağustos 936 cuma günü saat 16 da Bursada tophanede ıatın ~1'•t 
komisyonunda olacaktır. Eksiltm kapalı zarf usuliyledir. Mu,,a 1"" 
teminatı 9133 liradır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı dır· 
nunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesikaları göstermeleri Jaııtı' tıJ\ 
Teklif mektuplarının 14 ağustos 936 cuma saat onbetc kadıır ., 
alma komisyonuna verilmit olacaktır. (80) 2-3253 

İLAN 
satı" 

1 - Tüm ihtiyacı için kapalı zarfla 240 bin kilo kuru ot 
alınacaktır. 

2 - Kuru otun beher kilosu 3 kuruştur. Tutarı 7200 Iiradır~kt• 
3 - !halsi 13 ağustos 936 prşembe günü saat on dört bUÇ 

Bayramiç tüm satm alma komisyonu binasında yapılacaktır. " 5~0 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçeler.i 01: 111i • 

lira ve ihale kanununun 2. 3. üncü maddelerinrleki ve~ika ıle 0 

yona müracaat etmeleri. (81) 2-3254 

İLAN 

1 - Tüm ihtiyacı için 350 bin kilo yulaf satın alınaca.ktır·r~tıı'' 
2 - Yulafın beher kilosu beşer kuruş fiat biçilmi~ur. 

17500 liradır. ta J3 r· 
3 - İhalesi 14 ağustos 936 cuma günü saat on dört buçuk 

ramiç tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. . el"" 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçe1erı 

1~1? 11 .. ~ ,.e ;•,~'""', ~-··-. u...... ... · , 
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26 TEMMUZ 1936 PAZAR -

e: ydarı>asa Lisesi 
· Sahn~ ima l{uruıııundaıı : 

. . i in 1500 ton Tüvenan mııdcn 
Haydarpaşa Lisesı ve. pansıyon~ ç ak üzere eksiltmeye konul

kömiiru kapalı zarf usulıle satın a mm 

muştur. .. .. Direktörlüğü binası içinde top-
1 - Eksiltme İstanbul Kultur ·· ·· saat 15 de ya· 

lana~ak olan komisyonda 31 Temmuz 936 cuma gunu 

pılacaktır. 12 r a hesabiyle 18000 liradır. 
2. - Tahmin fiyatı, beher tonu ır 

3. - İlk teminat 1350 lira~ır:. k .. ere Okul Direktörlüğüre 
4. - İstekliler şartnameyı gorme uz 

müracaat edebilirler. . . . 
1 

tnamesinde ve 2490 sayılı 
5 - Eksiltmeye gırmek ıstıyen er ~r b k k .. 

kan~nda azılı belgeleri ve ilk teminat makbuz veya. an a me •U· 

bu i ind/ bulunan teklif mektuplarını ~ksiltme vfıktın~den en son 
b . ç ı makbuz mukabilinde komısyon başkanlıgma vermış ır saat evve 
olmaları. ·ı ·· d 

zarfların kanuni sekild~ kapatılmış olması ve posta ı c gon e-
rilecek teklif mektu~larının da zamanında gelmiş olması Hl •rnıdır. 

(4009) 2~309 9 

Nafıa Bakanlığından: 
6 Ağustos 936 perşembe günü saat 15 de Ankara.da Nafıa Bakan

lığı Malzeme eksiltme komisyonu odasında 1~110 lıra 97 kuruş ~u
hammen bedelli 900 metre tulünde 200 m/m lık ve 200 ~etre ~ulun
de 70 / m tik dikişsiz manşonlu çelik boru, 116 adet ışlenmış 32 
adet i:ı:nmemiş çelik rekor, 8 adet bridli volanlı vana ve 1 adet 
klapenin pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, ve teferrüatı parasız o!arak Bakanlık mal
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruştur. 
İsteklilern 16 ağustos 936 perşembe günü saat 15 de Ankarada 

Bakanlık malzeme eksiltme komisyonuna müracaatları lazımdır. 
(18) 2-3148 

Anli:ara Valiliğinden: 
Ankara Stadyum ve yarış alanı içinde bir bahsi müşterek g~şesi, 

işçilere mahsus yatakhane, S!adyum ve bahçeler ~ii~~r.1.üğü ıdare 
binaları 27 Temmuz 936 tarihıne rastlryan pazartesı gunu saat ı~. da 
vilayet binasında toplanan daimi encümenince iha~esi yap~lmak uu
re kapalı zarf usulile ekııiltmeğe konmuştur. Keşıf bedelı (35051) 
lira (78) kuru~tan ibarettir. . . . . 

Muvakkat teminat 2629 lıradır. İsteklılerın teklıf mektupl~rıııı 
muvakkat teminat mektup veya makbuzlarile tica.ret o~ası V~S!~ası 
nafıa bakanlığından alacakları fenni ehliyet vesı~alarıle bırlıı:t~ 
ihale günü saat 15 şe kadar vilayet encümen reislığine vermelerı 

lazımdır. . k · · 
Bu işe ait ke§if evrakı projesi ve şartnamelen görme ıstıyen-

ler vilayet nafıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. ( 1685) 2-2946 

Y o;•,.at Valiliğinden: 
Yozga~a rekzedilecek şehitler anıtı projesi ve keşfi aşağıdaki 

şartlar dahilinde müsabakaya konmuştur .= . . . 
ı - Mermer kaidesi ve tunçtan heykelı ıle beraber ınşa bedelı 

(10,000) lirayı geçmemelidir. . .. 
2 - Projeler 10/8/936 gününe kadar Yozgat Valıhğıne göndc-

rHmiş olmalıdır. ~ . . 
3 _ Seçim Bayındırlık Bakanlıgınca seçılecek hır heyet tara-

fından yapılacaktır. 
4 _ Birinciye 150, ikinciye 100 lira verilecek ve projeler satın 

alınmış olacaktır. (21) 2-3?'37 

Taı>n ve Kadastro 
Umum l\f üdürlüğündeıı : 

T k d tro u M için nümunesine göre pazarlıkla yaptırıla-
k daplu la as muh~m~en bedeli metre murabbaı 37 lira ve resim 

ca o ap arın · · d 12 1. d İ kl'l · 
b h · 45 Jiraya ve merdıvenın e ıra ır. ste ı erın 

masasının e en .. .. d k • 
(1f_ 7 5 k 'le 29-7-936 gunu saat 14 e satın alma omısyanuna 
/O • pey a çesı 2-3225 
müracaatları. (69) 

l\iu«Ia Vilayeti Nafıa 
0 l\lüdürlüğünd~n: 

M wl muriyet meydanında mevcut kaide üzerinde Ata-1 - ug a cu 
l ·u· k t . ·n b"ır kongur açılmıştır. r anı ı ıçı k 1 1 . b"l. 

2 B k ngura bütün Hey e traş ar gıre ı ır. 

3 - ıu k
0

1.1 r meydanın umumi vaziyet p15nı ile anıt kaidesi 
- ste ı e b' 1 · 1 

Pl~ 1 M gwla ilbaylığından parasız olarak ala ı ır er. 
an arını u 1 w d A k • .. 'f 1 At 4 _ Anıt iiç buçuk metre uzun ugun a s ·en unı onna ı a-

türk heykeli olacaktır. . . .. .. .. .. .. 
5 _ Heykelin duruş vazıyetı heykeltıraşın duşunuşune gore 

serbest bırakılmıştır. . . 
6 _ A t bronzdan dökiilecek montaJı heykeltıraşa aıd olacaktır. 
7 _ Mn.'. b klar teklif mcktuplariyle resim ve tabii cesametin 

1/5 küçiık~sğü~de alçıdan ?1odellerini nihayet ı. Eylfıle kadar 
Muğla İlbaylrğına göndem11ş ?ulunınahdırl~r: .. 

"Teklif mektuplarında eserın bu şartlar ıçınde yapılma ı ıçın 
istenilen para miktarı sarahaten yazılmalıdır." 

8 _ ı EyHılden sonra gelecek teklifler kabul edilmiyecektir. 
9 _ Teklifler Muğla İlbaylığındaki encümene birleşecek ha

kem heyetince birinci seçimi yapıldıktan snora abıdelcr komısyonu
na gönderilecektir. 

ıo _ Abideler komisyonunca kesbi katiyet edince eseri beğenılen 
sanatkara 150 lira, ikinciye yüz, üçüncüye yetmiş beş lira mükafat 
verilecektir. 

ıı _ Eseri birinci derecede beı.; ilen sanatkarla 2490 sayılı ka
nunun hükümlerine göre mukaveleye girişilecek, ikinci ve üçüncu 
nün eserleri alıkonularak diğerleri isterlerse sahiblerine iade edi-
lecektir. ( 4174) 2-3181 

Adliye '' el\:aletiııden : 
Ycnişchirde Temyiz binasında şartnamesi mucibince bir odada 

yaptırılacak seyyar ahşap dosya raflarının pazarlıkla yaptmlacağı 
ve pazarlığın 22-7-936 tarihinde icra edileceği ilan edilmiş ise le 
pazarlı a iştirak etmek istiyen tali.plerin hususi şartnamesindeki 
şeraiti haiz bulunmadıklarından yemden pazarlığın yapılmasına ka
rar v.erilmis olduğu cihetle şeraiti kanuniyeyi haiz olanların mu
hammen bedeli 464 lira 18 kuruşun % 7,5 ğu olan 34 lira 81 kuruş
luk muvakkat teminatı nakit veya nakit makamında olan tahvillerin 
maliye vezne ine yatırılarak makbuzunun ve yahut banka teminat 
mektubunun yevmi ihale olan 30 temmuz 936 perşembe günü saat 
14 de vekalet levazım müdürlüğü odasında teşekkül edecek komis
yona ibraz eylem 1 rı ve şartnamesini görmek istiyen isteklilerin 
her giın levnzım mudı.ırlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

(96) 2-3232 

ULUS 

Nafıa Bal\:anlığından: 
30 temmuz 936 perşembe günü saat 15 de Ankarada .Nafıa Ba

kanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasında .200.00? lıra muham
men bedelli 4000 ton Kreozotun pazarlıkla eksıl~~sı yapılacaktır. 

Şartname ve mukavele projesi 10 lira. muka?ılınde Ankarada 
Nafıa Bakanlığı Malzeme dairesinden verılecektır. 

Muvakkat teminat 11250 liradır. 
İsteklilerin 30 temmuz 936 perşembe gün? saa.t ~5 de Nafıa Ba

kanlığından alınmış müteahhitlik vesikası ıle bırlıkte Ankarada 
Nafıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonuna müracaatları Ja. 
zımdır. (68) 2-3212 

Dahiliye Vel{aletin den: 
Nüfusu on binden fazla şehir ve kasabalarım17ın su projeleri 

ve isale işlerinin gerek münferit ve gerek grup ha~ınde raptmlaca
ğı ve bu işlerin belediyeler Bankasınca finanse .edıleceğı ~akkn~.da
ki 28-4-936 tarihli ilanımız üzerine belediyeler ımar heyetıne mura
caatta bulunan ve bulunacak olnnların aşağıdaki tasrihat dair.esin
de müracaatlarını tamamlamaları rica olunur. 

1 - Şimdiye kadar yapmış oldukları su ve içme suları işlerine 
dair bonservis ve referanslar. 

2 - İktidarı mali vesikası 
3 - Şirket halinde oldukları takdirde şirk~ti temsil ve şirket na· 

mma müzakereye salfihiyettar olduklarına daır Vekaletname. 
Al5kadarların yukarda gösterilen vesikalarla. 27-7-,-36 tarih v_e 

saat 14 de Ankarada Dahilive Vekaletinde belcdıyeler ımar heyetı
ne müracaatla müzakereye başlamaları ilan olunur: ... 

(Bu i15n belediyeler imar heyeti için bir teahhudu mutazammın 
değildir.) (45) 3177 

~ t .. ;:,; • •. . . . • ... .. .. ,. ·• • . ' • j 

Tiirk Hava Kurumu 
' 

BU YOK Pi YA GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 1 ı Ağustos 936 dadır. 

Jüyül{ tl{ramiyc35.000 l~iradır 
12.000, l0.000 liralık ikrameiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

-Yozgat Valiliğinden: . 
28667 lira 18 kuruş keşif tutarlı Boğazlıyan - Fakılı şosesıne 

talip çıkmadığından (10) ağustos pazartesi gününde saat l4 de 
pazarlık suretile ihale edilecektir. Taliplerin Nafıa Bakanlığından 
ehliyet vesikası alması ticaret odasında kayıtlı bul~nması. ~e. 215~ 
lira 3 kuruş muvakkat teminat vermesi şarttır. Keşıf ve ılışıklerı 
Yozgat Nafıa Müdürlüğünde lıcdelsiz olarak görültbili!. (20) 

2-3136 

İstaııbul Vilayeti Nafıa l\lüdür
liiğü~den: 
İstanbul Üniversitesi arttırma, eksiltme ve pazarlık komisyo

nunca kapalı zarf usulile eksiltmesi ilan edilen üniversite Hayva· 
nat ve Nebatat Enstitüsüne ait möblelerin eksiltmesine talip 
çıkmadığından tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

A. - Keşif bedeli 35696 lira 25 kuruştur. 
B. - Eksiltme 10/8/ 936 pazartesi günü saat 15 de İstanbul vila. 

yeti Nafıa Müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında yapıla· 
caktır. 

C. - Bu işe aid proje, şartnameler ve saire ilgili evrakı 179 ku
ruş mukabilinde Nafıa Müdürliiğiıııden alınabilir. 

D. - Muvakkat teminat 2678 liradır. 

E. - İsteklilerin en az lıir kalemde 5000 liralık bu işe benzer 
möbleler işi yaptığına dair Nafıa Vekfiletinden almış olduğu mü
teahhidlik ve ticaret odası ve saire vesikaları havi kapalı zarfını 
10/8/ 936 günü saat 14 de kadar İstanbul Nafıa dairesinde eksilt· 
me komisyonuna makbuz mukabili vermeleri lazımdır. 

4083 2-3133 

Yüliseli Ziraat En"'titüsü 
Rektör]~Oiiııdeıı : 

1 - Yüksek Enstitü ihtiyacı olan mevcut nümunesine göre 50 
adet battaniye açık eksiltmeye .k?nulmuştur. 

2 - Eksiltme Yüksek Enstıtü Rektörlük binasında toplanan 
idare ve ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İhale günü 7. 8. 936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 16 da 
icra edilecektir. 

4 - Muhammen bedel beheri (1650) kuruş hesabilc (825) lira
dır. 

5 - Muvakkat teminat (62) liradır. 
6 - Parasız şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyen-

ler Daire Müdürlüğüne mür .... caatları. (39) 2-3158 •il 111 Hl l l l l l l il il lll l il l lll l lll l lll l l l lll l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l il l l il l l llll l il l l il l l il l il ı lll lll 
: TtlRI( l\'.IAA:li:F CE1\'.11YE'ft ~ 
:;: İstanbul adresi: Yeni postane karşısında Erzurum = 
- han 2 inci kat Tel. 21101 -
- ~nkara a'dresi: Anafartalar caddesi: Türk Maarif Cew = = miyeti, Genel Merkezi Tel. 2182 = 
- (Resmi ilanlar Türk Limited şirketile alakası yoktur) = 
•1111111111111ru1111111111111111111111111111nm111111111111111111111111mmıııııııııııı11111• 

Ankara Emniyet 
Direktörlüğünden : 

Teminat Beher litresinin 
Tahmin fiatı Çoğu Azı Cinsi 

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

İhale gUnU: 29·7-936 çarşamba günü saat 15 de. 
Direktörlilğilmüz otomobil ve motosikletlerinin ihtiyacı olan ben

zin gösterilen gilnde açık cksltme ile alınacaktır. Şartnamesi emniyet 
direktörlUğUndedir. İstekliJerin yukarda mikdarı yazılr muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka mektuplan ve kanuni belgelerile bir
likte direktörlükte milteşekkil komisyona gelmeleri. ( 1686) 2-2995 

SAYFA 7 

Elel{trilc Sirlcetiııdeıı : , 
Cereyan Kesilmesi 

Ziraat Enstitüleri civarındaki İçme Suyu Filitre istasyo
nunu 26. 7. 1936 tarihinde elektrik şebekemize bağlıyacağı
mızdan aynı günde saat 8 den akşam saat 17 ye kadar Etlik, 
Keçiören ile Yüniş Mensucat Fabrikası ve Ziraat EnstitUleri 
civarlarında ve Çubuk'ta cereyanın kesilmesi mecburiyeti ha
sıl olduğunu şirketimiz muhterem abonelerine arzcyler. 

2-3221 

TÜRKiYE ZiRAAT 
BANKASI 

l\ılüf ettiş Nam7~dliği ve Şef 
Namzedliği Müsallalia İmtihanı 

Tiirkiye Ziraat 
Bankasından : 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek mu~ 
vaffakıyet derecesine göre lUzumu kadar müfettiş namzedi ve Şe~ 
namzedi alınacaktır. 1 

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

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

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

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişli 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe ge 
çirileceklerdir. Ankarada Umum MildürlUk senislerinde çalıştın 
lacak olan şef namzedlcri ise bir ıenelik stajdan sonra ehliyet im
tihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edeceklerdir. 

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

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en aon 27-7-936 
pazartesi gün il akşamına kadar (Ankara Ziraat Bankası Teftiı He
yeti Müdürlüğü) ne göndermek veya vermek suretiyle müracaat et-
miş bulunmalıdırlar. (1731) 2-2978 

Devlet Hava Yollan t~Ietme tdarcs 
Alım satım komisyonundan : 

Hava yolları Devlet İşletme İdaresi için alınacak olan 60 ton 
74 oktanlık tayyare benziıaf için 24600 lira bedel tahmin edilmi~ ve 
f§ kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmu§tur. 

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

(1771) 2-3077 

Nafıa '7ek:aletiııden : 
Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Muğla vilayetinde Muğla. Köyceğiz yolu üzerinde (25,000) lira 
keşif bedelli Namnam betonarme köprüsü inşaatının kapalı zarf u
sulile eksiltmesi 7-8-936 cuma günü saat (16) da Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (125) kuruş 
mukabilinde şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isti
yenler bu şartnameleri Muğla Nafıa Miidilrlüğüne müracaat ede· 
rek görebilirler. 

Muvakkat teminat (1875) liradır. Eksiltmeye girmek istiyenle· 
rin Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfika~ müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları lazımdır. 

Teklıf mektuplarının 7-8-936 cuma günü saat 15 e kadar Anka· 
rada Şose ve köprüler Reisliğine vermeleri lazımdır. (19) 2-3149 

P. T. T, Başmüdürlüğünden: 
1 - Yenişehir postahanesinde posta gişesi yaptırılacaktır. 
Bedeli muhammen 901 lira muvakkat teminat 67 lira 57 kuruştuı 
2 - Aynı postahane için pirinçten yedi adet levha ve mektup 

kutusu yaptırılacaktır. Bedeli keşif 225 lira 75 kuruştur. Muvakkat 
teminat 16 lira 96 kuruştur. 

3 - Yine bu postahane için yaptırılacak: 86X2,00 eb'admda l'. T. 
T. levhası ve telefon konuşma odasının bepeli. keşfi 495 lira mu-
vakkat teminatı 37 lira 12 kuruştur. -

4 - 9,30 X 2,10 eb'admda camlı bölme ile şartnamesi mucibince 
yap~mlacak. 7 adet masanın bedeli keşfi 494 lira 83 kuruş muvakk:ıt 
temınat 37 lıra 12 kuruştur. 

5 -. İhalwe• şe_kl.i açık eksiltme~ir. Bu işlerin toptan eksiltmesi 
yapılabılecegı gıbı ayrı ayrı eksıltmesi de yapılabilir. Keşif ve 
şartname!er .Başmüdürlük kaleminde her gUn görülebilir. 

6.- Eksıltme 30-7-936 perşembe günü ıaat 15 te Başmildürlük 
ko~ısyonu~da yapılacak ve bedel haddi layık görülürse aynı giin· 
de ıhale edılecektir. 

7 - Taliplerin ihaleden bir gün evvel teminatlarını yatırmış ol
maları ve aynı zamanda bu eksiltmeye girebileceklerine dair Vilfi· 
Y.et Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehliyctnameyi ibraz etmele-
rı Iazımdır. (1794) 2-3101 

l(ültür Balcanlığından: 
915 numaralı kanun hükümlerine göre orta okul ve liseJcre ah· 

n~c~~ parasız yatı talebesinin müsabaka sınavları 1 eylCtl 1936 s lr 
gunu başlıyacaktır. 

. ~~sa~aka .. sınavları hakkında fazla malfımat almak istiyenlerin 
Kültur, lıse, oğretmen okulu veya orta okul Direktörlüklerine mlİ· 
racaat etmeleri. (1758) -3054 
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1 M1LLI MÜDAFAA VEKALETİ ı ı 
SATIN ALMA KOMİSYONU !LANLARJ 

İLAN 

1 - Muhtelif yerlerde yer al
tı benzin tankı yaptırılacaktır. 

2 - Bu işlerle me§gul olan 
firmalar M. M. V. Hava müste • 
ıarlığı inşaat şubesine müraca-

at ederek fenni maltımat aldıktan 
sonra hiç bir teahhüdü t ız<.m • 
mun etmemek şartiyle i>roje ve 
tekliflerini temmuz 936 sonuna 
kadar mezkur şubeye vermeleri. 

(1407) 1-2633 

BİLİT 
1 - 1500 adet lastik balon açık eksiltmeye konmuştur. 
2 _ Hepsinin biçilen ederi 1200 lira olup ilk inanç parası 90 

liradır. 
3 - ihalesi 27-8-936 perşembe günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3, üncü mad· 

delerinde istenen bilgelerile ihale gün ve saatında M. M. V. satın 
alma komisyonuna varmaları. (1681) 2-2!:144 

BlLIT 
HARİCİ HAV AGAZI tesisatı: 
1 - Ankaradaki Harp okulu ile Kimyahanenin harici hava gazı 

tesisatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu tesisatın ke~if bedeli 5108 Jira 26 kuruştur. 
3 - İhalesi 30 temmuz 936 perşembe günü saat 11 de M. M. V. 

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

bedeli karşılığında Ko. dan alınır. 
5 - İlk teminatı 383 lira 12 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na venneleri. (1671) 2-2942 

BİLİT 
ı. - Hepsine biçilen eden u,')v üra olan 1000 tane giımü§ kapla-

ma bakır am.:e kovanı pazarlıkla satin alınmacaktır. . 
z. - .t'azarugı 31 temmuz 1Y3b t:uma gunu saat 11 dcdır . 
3. - J.StckU1er 48 lira 7 5 kuruşıuk 'l'ernw.ıtıarue 1.>1r1ıktc ı.ıaıar

lık gun ve saatında M. M. V. satın alma h..o. cıa bulunmaı<m. (56) 
(2-3192). 

BİLİT 
ı - Beher tanesine biçilen ecıerı a1tı kuruş olan muhtelif renk 

ve numaıaaaki ikı mılyon makaraya ıhaıe gunu ıs.eıcıı ~ıı.ı:ınacııı:;m-
dan yenıcıen kapalı zarfla eksiltmeye. konu~muştur. . 

2 - ihalesi 12 eylül 936 cumar esı gunu saat 12 declır. 
3 - ~artnamesi uç liraya M. M. V. ~a. Al. Ko. dan alınır. 
4 - ılk teminat 7250 lıradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve. 2~90 sayıl~ kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte teklıf mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (92) 2-3258 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 9326 lira olan dokuz kalem sarraciye 

.:nalzemesi kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen-

lerin her gün öğleden sonra komisyona gelmele~.i. . 
3 - Eksiltmesine gireceklerin kanun 2 ve 3 cu matldelerınde ya-

zılı belgeleri 699 lira 45 kurufluk ilk teminatıa.rı il~ ~-irlikte teklif 
mektuplarını ihale günü olan 10-8·936 pazartesı g~nu saat 11 d:n 
en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermelerı. (130) 2-3210 

BİLİT 
Gaz kursu i!(ni 5 kalem malzeme satın alınacaktır. İhalesi 14-9-

936 pazartesi günü saat 10 dadır. Tahmin bedeli (1750) liradır. İlk 
teminatı (131) lira 25 kuruştur. 

Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyen bedelsiz olarak 
M. M. V. satın alma komisyonundan verilecektir. Münakasaya gire
ceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat mektu
bile birlikte belli gün ve saatında satın alma komisyonuna gelme-
leri. (129) 2-3269 

BİLİT 
15 çift seyyar eczayı baytariye sandığı ile 75 adet ampul kutu

su pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 11-8-936 salı günü saat 14 de
dir. Hepsine biçilen ederi (650) liradır. İlk teminatı ( 48) lira 75 
kuruştur. Şartname ve mevcut nümuneleri görmek istiyen her giin 
M. M. V. Satın alma komisyonuna müracaat ve pazarlığa girecek
lerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat mektubile 
birlikte belli gün ve saatında satın atma komisyonuna gelmeleri. 

1 
(128) 2-3268 

O. O. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MUDURLOCO S. A. KOMiSYONU ILANLARI: 

1LAN 

1 
Görülen lüı:um üzerine 3 - 8 • 936 günü yapılacak olan 1450 ton 

odun eksiltme!li feshedilmiştir. (125) 2-3267 

1LAN 
Muhammen bedeli (6920) lira olan 400 ton yerli kok kömürü 

10 - 8 • 1936 pazrteıi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu i~ girmek istiyenlerin (519) liralık muvakkat teminat i1L ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 - 1936 G. ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a karlar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada Tlsellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (124) 

2-32G6 

1 ANKARA BELEDiYE REISLICI iLANLARI 

iLAN 
1 

1 - Belediye odacıları için yaptırılacak 34 takım elbiseye veri -
len bedel haddi layık görülmediğinden eksiltmesi on gün uzatılmış
tır. 

2 - Muhammen bedeli (680) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (51) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin 4 ağuatos 936 salı günü saat on bu~ukta Belediye 
encümenine müracaatları. (141) 2-3276 

iLAN 
1 - Tt"mizlik ır2ad\arı için 

374 takım elbise kasket ve postal 
on beş gün müddetle ve ayn av· 
n açık ekcıiltmeye konulmuştur. 

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

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

4 - Şartname 'le nümunele
rini görmek istiyenler hcrgün 
vazı işleri kalemine ve isteklile
rin de 28 temn.uz 936 salı gilnil 
saat on buçukta Belediye Encii
meninc müracaatları. (1749) 

Şuhut Urayından: 
(100) Hektar tahmin edilen kasabamızın şehir haritasının alın

ması beher hektarı yirmi beş liradan 21-7-936 tarihinden ba~lıyarak 
5·8-936 gününe müsadif çarşamba günü saat on dörtte ihalesi yapıl
mak üzere on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Ta
liplerin teminat akçeleriyle ehliyctnamelerini hamil olarak mezkur 
günde belediyemize müracaatları ilan olunur. (136) 2-3272 

Jandarma Genel l(omutanlığı 
Aul~ara Satınalma (omisyonundan: 

1 - Ankarada Müstakil Jandarma Taburunun ihtiyacı için sa
tın alınacak yiyecek çeşit, miktarı, tahmin bedeli ilk teminatı ihale 
günü aşağı yazrldr. 

2 - Ceşitler toptan ve ayrı ayrı ihale etlilebilecektir. 
3 - Şnrtnanıesi yalnız l·omisyondan verilecek olan bu yiyecek

lerin eksiltmesine P.iı mek isti •enlerin ac:af:ıda ve şartnamede yazı
lı vaktinde teminatları ile komisyona gelmeleri. (74) 
En az En çok. Cinsi T"'hmin 1'emin·ttı Açık eksiltmesi. 
Kilo Kilo Becleli r .r. Kr. 
3000 "000 Pirinç 800 lira fiO 00 
• 800 1200 Zeytin yağı 801 lira fi') ~o 

120 30 
12-8-036 çarsnmba 
saat ı ı; 

2-3252 

An ara 
T· • • 

... J ~- ! 

... a 

afızlı~ 
Ki!laba mahallesinden imam o~lu Sii'leymcının senetsiz tasarruf

tan tescilini iste 1i 'ri bu köyiln cevizli krr mevkiinde ~ün, doftusu ve 
kuzeyi mıfus katibi H..,k tı b:'ltı ı pa"a kı07 ı Şerife güneyi I-Iacı ka
~ın yolu il: çevrili bu tarla ile mezarlrk önü mevkiinde gün ve do
guı.;u İ_!lrahm~ ?atısı v~ .ku.zeyi Yaku o ,lu Mehmet güneyi Kahra
~n ogh~ Alı ıle çevrılı bır par<"a tar1 ve mnhotlede sağı Tokatlı 
oglu Seyıt oglu Mustafa o hı Mustafa vereseleri arkası ve önü yol 
ile c:;evrili bu evin yerinde t"hl-i'rntını yanmak iizere 14-8-936 car
şamba giinü saat 10 da idaremizden memur gönderilecektir. Bu~ iki 
parç~ ta.rla ile bir ev hakkınrl,, tasarruf veya sair herhan~i aynı bir 
hak ıddıa edenler varsa o memura ve yrh· kerif giinlinden evvel 
Ankara ikinci mıntaka tapu S

0 C'il mulı.,frzl ö;ına baş vurmaları bil-
dirilir. (100) 2-3261 

.. f11 
10 Eylül 936 persemhe günü sa:ıt 15 de Ankarada Nafıa Bakanlı

ğı malzeme eksiltme kom· .. yonu odasında 124.000 lira muhammen 
bedelli 24 adet kamyon, 8 adet otobüs. 3 adet komple motör ve 2 a
det şanjemanın kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferri.iatı 620 kuruş mukabilinde Ankarada Nafta 
Bakanlığı malzeme d:ıiresinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 7450 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarım Resmi gazetenin 7.5.q35 tarih ve 

3297 sayılı niishasında cıkan talimatnameye göre Nafıa Bakanlığın
dan alımms müteahhitlik vesikası ile birlikte 10 eyliıl 936 perc:embe 
günii saat 14 e kadar Ankararlıı Nafıa Bakanlığı malzeme Müdür-
lüğüne vermeleri lazımdır. (49) 2-3251 

aşmiidiirlüğüı den: 
Kahire Posta kongresine ait formüllerin bin nüsha olarak cilt

lettirilmesi isi paz. rlıkla yapılacal.tır. 
Bir cildinin muhammen bedeli 25 kuruştur. Muvakkat teminat 

18 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 7 a<rustos 936 cuma gi.inü !;a:lt 15 de 
komisyonumuza müracaatları. ( 1 ı l) 2-3250 

ıık: şut ilç·~ayJığınd~ n: 
l - Ulukışla Kasalıa ve köylerinde yapılacak (28860) lira (68) 

kuruş bedeli keşfi olan (28) tek ve ( 32) çift göçmen evinin kapalı 
zarf usulü ile eksiltmesinde talip çıkm;ıdığından ihalesi on gün 
müddetle uzatılmıştır. 

2 - İlk teminat akçesi (2164) lira (70) kuru!\tur. 
3 - İhale 27-7-936 giinü saat 14 de Ulukışla İskan komiwonun-

da yapılacağından taliplerin mürııcaatları. (72) 2-3214 

Dalıiliye V ek:aletiıı den : 
8-7-936 tarihinde Belediyeler imar heyeti fen kadrosu ve kalem 

teşkilatına alınacak memurlar için yapılan ilan üzerine kafi dere· 
cede müracaat vaki olduğu cihetle bundan sonra müracaatta bu-
lumılmaması ilan olunur. ( 46) 2-3178 

ŞEHİR BAHÇESİ YAZLIK SİNEMASI 

Çardaş Fürs tin 
l\lartha Eggert 

ı Duhuliye: 25. Kr. Konsumasyon mecburi değildir. 

Anl{ara Birinci l\lıntak:a Tap 
Sicil Mulıafızlığınd 

Dikmende Kilise mcvkiinde kain olup Leblebici mahalle 
Mariko veledi Kostantinden metrük bağın müzayede ile 341 
sinde doktor Ali V;ıhit uhrlesine ihale edildiğinden bahisle 
darlığın 14-7-936 günlü ve 4Hil sayılı yazısiyle tescil muaınel 
yapılması istenilmektedir. 

Sözü geçen taşıtsız malın mülkiyeti hakkında tahkikat 
mak üzere 21-8-936 günü saat (10) da mahalline memur gon 
ceğinden bu yerde benim hakkım var diyenlerin ellerindeki 
}erile birlikte Ankara birinci mıntaka tapu sicil muhafızlığ 
yahut tayin edilen günde yerine gidecek memura baş vunnal 
dirilir. (99) 2-3260 

Kastamonu Vilayetind 
l - Kastamonu vilaytei merkezinde ve Oluk başı me~ 

keşfi mucibince yeniden yapılacak Kırk yataklı hastahanenıO 
gir inşsatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Projesine göre yapılacak İn!;2atın keşif bedeli (25225 
(50) kuruştur. Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 

A - 5l·siltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei tiirabiye ve kargir inşaata dair 
E - Husu si şartname 
F - Keşif cedveli, silsilci fiat cedveli, Metraj cedveli 
G - Proje grafik 
İstiyenler bu c:.artnameleri ve evrakı (140) kuruş mukab 

Kastamoni Naha Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - 5ksiltme 8-8-936 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

Kastamonide hükümet dairesinde daimi encümende yapılaca 
4 - Eksiltme kapalı zarfla yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1882) lira 

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları hai• 
göstermesi lazımdıı'. 

(Bu inşaatı yaoabileceğine dair fenni ehliyetname ile sic 
carete kavıtlr olduğuna dair ticaret odasından vesika) 

6 - Teklif mektupları yukarda Ü!;Üncü maddede yazılı 
bir saat evveline kadar vilayet makamına getirilerek makbuz 
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların n 
üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarf 
hür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada 
gecikmeler kabul edilmez. (4201) 2-3141 

Van Valiliğinden: 
Vilayet dahilinde (250) göçmen evi yapılacaktır. 
l - Van'ın Havarsar ovasında ve Van ile Edremit arasın 

kümetçe gösterilecek mevkilerde yapılacak göçmen evlerinill 
heri (566) lira (77) kuruş bedeli keşfi olan ve 141,692 lira 50 
tutarlı 250 göçmen evinin kapalı zarf usuliyle münakasasındl
zuhur etmediğinden 16 temmuz 936 dan itibaren bir ay ınii 
pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 16 
1936 güniine k;ıdar Van Valiliğine müracaatları. 

2 - Bu işe aid pliin, keşif, şartnameler Van Vilayet 
dan alınacaktır. (4203) 2-3242 

Suhut 
' 

Uravından: ., 
Nahiyemizin (2.500) metre tulündc olan sokak ve caddel 

geçerek kasabamıza saniyede vasati olarak (26) litre su teffl 
cek bir şebek~nin projesinin tanzimi ile tesisatın fenni bir 
ikmali ve belediyenin göstereceği mahallerde (25) adet 
yapılması için (8000) lira muhammen bedelle 20-7-936 
itibaren 4 ağustos 936 tarihine müsadif salı günü saat on d .. 
lesi yapılmak üzere on beş gün milddetle açık eksiltmeye 
tur. Taliplerden ihtiyaç listesiyle tediye şeraitini öğrcnırıe~ 
yenlerin belediyemize müracaatları. (135)~ 

Jandarma Genel Komutanlığı Anlı:.ara 
Satınalma KomisyonundaJl: 

""''" r•ilının.ayı "''" ıdu 
Y• h•"•lıııtın u 91nçtlk "ırtr 

Vat."ır ı 

.J. AOVSSIEL de sat.lor. 

ISTAH!lUl Hnıl Mııdı•ı No I? 
3 No,.,orol• kalılogumuını 

ISlfJl•lı btdl•I ctın~ttlllt 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ldar~ 

eden Yazı İşle.ri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çank111 cadclcsı civarındı 
Ulus Basımevınde basılmıştır. 

Kiralık Ev 
Dikmn caddesi civarında Yi~ 

sokağı başında iki katlı dörder 
oda ve sairesi mevcut olaı. ev a
ğustos ve eylfil iptidalarrnda ki
raya verilecektir. İcarları müza-

. yiftir. Arzu edenler Hakimiyeti 
Milliye meydanında Altın Işık 
mağaza sahibi Bay Kazıma mü
racaat edilmesi. 2-3220 

Aşağıda Çeşit, mikdar, tahmin, ilk teminat yazılı (4) kalem eşya hizalarında gösterilen günd~l~ 
me usulü ile satın alınacaktır. istekliler parasız şartnamelerini komisyondan alabilirler. E1'11 ~ 
ne girmek istiyenlerin ilk teminat ve şartnamelerinde yazılı belgeler içinde bulunacak teklif rrıc 
rını eksiltmeden en az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. 
CİNSi Mikdarı Alış usulü. Tahmin Bedeli. İlk Teminat. 

Ekmek Torbası. 
Arka çantası 
Portatif çadır 
Çeşitli hayvan 
Mıhı 

F 

6000 
3000 
1700 

551700 adi 
70000 buz 

Kapalı Za. .. .. 
,, u 

açık eksilt. 
me. 

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

15000 o 1225 00 
10442 o 785 40 

2481 46 186 11 

Ta. 

27-7-936 P. Ertesi 
28-7·936 Sah . 
29-7-936 çarşamba. 

30-7-936 perşembe 
2
...,.., 

(1590) ~ 

1"' 

1 Y~NI ) 
• SİNEMALAR 

BUGÜN BU GECE 

Montekarlo Geceleri 

LILIAN HARVEY -
TULLIO KARMlNATl 

Aşki, hissi, eğlenceli, müzikal, nefis 
bir eser 

BUGÜN GÜNDÜZ 
AK KARTAL 

G E C E . baştan 
Türk filim snayiinin şaheserı 

haşa türkçe sözlü 
A Y S E L ., 

U • . k .. . .. t r"ı]ecekt• 
mumı ıste uzerıne gos e 


