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Başbetke 

rENl TURKlYE YE ROLÜ 

Falih Rıfkı ATAY 

Bugün, dünden, daha eınniyette
yiz: Bunun ilk manası daha kuvvet-

li olmaktır. k 
Bizim hususi bir düt~ yo • 

M.. l rek herkes ıçın ve her tur: Uf e , l'k · 
yerde olan diişm~n harb. tch ı e~-
dir. Kolleklif emnıyet hakikat olına· 
dıkça bu tehlike vardır: Bugün ona 
karşı ondan daha fazla hazırız. . ~u 
hazırlık, barıı halinin müdafaası ıçın 
başlıca ıartlardan biridir. 

Dostlarımızın dünden d~ ~uv
vetli dostuyuz. Bunun e~emıyetı na
sıl küçümsenebilir? Tehlikede ve za
yıf dost bir yük, emniyette ve kuv
vetli dost bir dayançtır. Herkes, hak 

. ve adalet bile zayıfın yanından kaçı
yor! 

Karalarımız zaten emniyette idi. 
Deniz l<apılanmızı da emniyet albna 
aldık. En rahat uykumuzu, .tür~ 
havalarına müdafaa emnıyetı 
veren kanadlanmızm gölgesinde u
yuyacağız. Jçerde medeniyetçi, dı
şarda insaniyetçi davası için uğra~n 
1 7 milyona yakın türke, say huzuru 
arıyoruz. Atatürk, kurmuş olduğu 
devletin sarsılmaz devam şartlarım 
tes;s edecektir. 

lnlulabımızın samimiyet ve esaslı
lığı hakkında hiç kimsede fÜphe ve 
tereddüd bırakmadık. 18 inci asır
dan beri osmanlı imparatorluğu bo
ğazlan üstün~e diditen iki ~vl.~t, 
Rusya ve fngıltere, ancak yem Tur
kiye'nin hü~yetine, du~l~ğun.a ve 
ban§Çıhğma ınancWdan ıçın, bırkaç 
günde anlaşabildiler. Akdeniz ve Ka
radeniz üzerinde günlerce uzayan 
Anadolu ıahillerinin, her iki denizde 
her tiırlü alakuı olan bütün devlet
i r için emniyet hududlan oldu~ 
anla~ılmasaydı, Montrö görüşmelen 
bu kadar çabuk ve kati bitmezdi. 

Sulhtan hoşnudlukla, Türkiye po

litikasının tenkidi aynı mantığın içi
ne sığrştmlamaz. Boğazlar mesele~i
nin halledilmiş olmasının şüphesız 
büyük bir ehemiyeti vardır. Türkiye 
hür kaldıkça, bu ehemiyet, ancak, 

.. t k emniyet ve cihan ba-
muş ere El" . d . ı ktır ımız e rışı lehıne o aca • 
bulunan birçok imkanlardan 

h . b' .. 'nsanların rahatı boıç ınnı, ı 

1 k . · kullandırmamak az-zu ma ıçın w af 
mindeyiz. Bulunduğumuz çogr ya 

1 d__ _ her bakımdan kıymeti ne 
noınaaırun, .. 
kadar büyük olduğunu bwm kadar 

herkes biliyor. F ak~t. bu =ald~:: 
tarih ve utırabmı bizım k • 
ae bilmez. Bizim banıçılığuruz bu 
b.1 . . d · de samimi müda-ı gımız ereceıan ' 
fa · de . tecrübemiz dereceıin• ıra mız, 

de .. k kt" Bu topraklar üzerinde yu se ır. . ili . 
tarih beteriyetlerin, bız nes enn 
mahvolup gittiğini gördük. Bunun 

b. K"" ··k Aıya'da sag~ -başlıca sebe ı, uçu .. 
lam bir kuvvet istikrarı teeuus etme-

. 1 dandı. yeni Türkiye, bu 
mıt o maıın · 
istikrara vücud verecektir· Eski fa
cialarm tekrarında zevk ve menfaat 
bulmıyan herkes, şüph~siz~ bu ese
rin yapılmasnıda Kemahst uıkılabçı
lara yardım edecektir. 

·-···-·---·------.., 
Tarilıteki garil) 

val\.alar 
Gazetemiz yakında Max Kem· 

merich'in bu başlık altında merak· 

h olduğu kadar faydalı yazılarını 

neşre ba!ılıyacaktır. 

Max Kemmerich'in bu güzel e 

seri dılimize drkadaşlarımızdan S 

Ali tarafından çevrilecektir. i J 

-----·-·----- ·-------~--~--

İstanhulda yağmur 
IJirçok tahribat yapb 

İstanbul, 26 - Bugün sabah başlı

yan şiddetli yağmur sağanak halinde 
beş saat devam etti. Şehre birçok yıl
dırım diiştü, bunlardan 10 tanesi tesbit 
edilebildi. Kartal'da bir ağıl, Pa-şa

köyde iki tahta köprü yıkıldı. 1atan
bulda 73 evi su bastı. Dünkü fırtınada 
düşen yıldırım: Alibey köyü tarafında 
iki kişiyi öldurdı.i ve iki kişiyi yarala
dı. 

Bilhassa Üsküdar tarafında yagmu. 

run tahribatı çok mühimdir: 60 evi ıu 

bastı. 17 koyun \'e at denize sürüklen· 

di. lö y1şında bir kızı seller götürür

ken bizzat Üsküdar kaymakamı suya 

atılarak kurtardı. Usküdarda çöken ev
lerin sayısı 20 dir . 

ACI BİR KAYIP 

~Ianisa \ 1 alisi B. 
l\f urad iil<lü 

R. Murad Görmen 

Manisa valisi ve C. H. P. başkanı B. 
Murad Görmen'in bir mide operasyo
ııundan sonra öldüğünü teessiirlerle ha
ber aldık. Henüz genç olan B. Murad 
Görmen değerli idarecilerimizdendi. Ö
lüm memleket adına bir kayıptır. 

Yakınlannın aeılannı paylaşır; baş-
sağı dileriz. · 

Montrö nıehtubları: 16 

İspanyada vaziyet değlş•edl 
Kanlı çarpışmalar devam etmektedir 

ilıtilalin dışarda tepkiler uyandırmasından korkuluyor 

Yabancı hükümetler, İspanyada bulunan 
tebaalarının akibetleri hakkında kaygudalar 

Cebelüttarık'a gelen yolcular Malaga'da 300 geminin battığını, 2000 kişinin 
500 kişinin öldüğünü söyliyorlar yaralandığını 

Madrid, J?G (A.A.) - Dün vaziyette 
bir degi§iklik yok idi. Eyaletlerden pek 
az haber alınabilmiştir. Yalnız hüküme
tin biraz muvaffakiyct kazanmış olduğu 
bildirilmiştir. 

Albay Mangada"nın kumandası al
tında bulunan hükümet kuvvetlerine 0-
vila iizerine yürümeleri emredilmiştir. 

Ancak bu kuvvetler, Villakastin'e 
doğru ileri hareketlerine devam e~miş· 
ler ve oradan Leon geçidini geçmege te
şebbüs ctmişleı·dir. 

Guadarrama"dan gelen milisler hU· 
kümet tayyarelerinin asilerin~ to~çu 
kuvvetlerinin bulunmakta oldugu Pıer
to Leon geçidini bombardıman etmiş ol
duğunu bildirmişlerdir. 

İyi haber almakta olan mahfillere 
J!Öre, Guipuzkoa eyaleti tamamiyle hü· 
kümetin elindedir. Asiler ise Navarur'a 
hakim bulunmaktadırlar. 

lliihiinıNin tedbirleri 
Madrid, 26 (A.A.) - Hükümet, mi

lis kurumlan vücuda getirmek üzeredir. 
Husu r bir kadın taburu vücuda ge

tinlmi t:ır. Bu tabur. sosyaliat ve anar
şist kadınlardan miırekkebdir. 

Harb bakanı, Kartajen'deki de • 
niz ussi.ınü ziyaret etmiştir. Oradaki bil· 
kümct kuvvetleri, bakana hararetli bir 
kabul resmi papmışlardır. Madrid, A
likante, Murçi, kartajcn ve Albaçete a
rasındaki telefon muhabereleri kesilmiş· 
tir. 

Albaçete'de hayat, normal şeklini al
mıştır. Asilerin bir tayyaresi Alçeziras' 
da yere Juşürülmüştiir. Milislere ekmek 
yetiştirmeleri için fıı ıncılara kati emir
ler verilmiştir. 

İsyan hareketinin başlangıcındanbe
ri Barselon'da ölenlerin mikdarı 310 u 
bulmaktadır. 

Albaçctnle asilerin reisi 
irıtilıar etnıi-§ 

Madrid, 26 (A.A.) - Albaçete'deki 

ve 

Şiddetli bir muharebeye salıne olduğu bı'ldirilcn San Scb:ıstien"deki son 
karğa§ahklardan bir görünüş 

biler reislerinin muntazam kuvvetlerin 
şehre girmiş olduklarını öğrenir öğren
mez kendisini öldürmüş olduğunu bil
dirilmektedir. 

Fransız muharrirlerinden Andre Mal· 
roi buraya gelmiştir. 

Gerıeral Molltı'nm 1-wrı111 
Fr<msaya gitti 

Madrid, 26 (A.A.) - Febüs ajansı
nın öğrendiğine göre asi general Molla'

nın karısı Biarritz'e hareket etmiştir. 
General Molla'nın kumanda etmekte ol
duğu kuvvetin Guadarrame bölgesinde 
2000 ölü vermiş olduğu söylenmektedir. 
Faşistlerin geçmesine engel olmak için 

Navaru'daki İspanyol sınırı tamamiyle 
kapatılacaktır. 

Matlritlcle kıtlık tehlikesi 
bertaraf e<lildi 

Madrid, 26 (A.A.) - Madrid bele
diye reisi, kıtlıktan ve ezrak yokluğun
dan kaygılanılmaması lazım ıeldiğini ve 
Valansiya'dan Madrid'e doğru elli bü
vük kamvon erzakın yola çıkmıt oldu
ğunu bildkmiştir. 

Biarritz'iden ayrılan 

mıtlıale/et liderleri 

Konferans ve konferansın Paris, 26 (A.A.) - Gil Robleı ve 
banger Mar§, fransız makamlarmın da
veti üzerine, Biarritz'i terketmişlcr ve 
Paris'e hareket eylemişlerdir. 

Mıiltecilerin smırr geçmemeleri için 
Cebelüttarıkta nöbet bek/iyen 'sparıyol 

ve İngiliz jandarmaları 

Montrö, 21 Temmuz 1936 

Montrö'den memleketin 20 tem
muz 1936 b ğazlar mukavelesine 
verdıği yerinde kıymeti öğrenmiş ol
duğumuz halde dönüyoruz. Muka
vele kolay olmadı. Ümidsiz günler 
geçirdi. Reye konulacağı 'e reyden 
sonra imzalımaca~ı dakikaya kadar 
miimıkaşa edildi. imzadan sonra ~öy: 
lenen nutuklarda bile, miinakaşanın 
kapalı <'t>lıJelerde hı mı alamadığı hiR
s:ni veren ci.imle!er vardır. 

lı\*"\ 

K.onf eransm başladığı giiç günler
de sovyet gazeteleri Türkiyenin Sov· 
yetler aleyhine bir mukavele hazır· 

ladığından şikayet ediyorlardı. Kon
ferans bitti, şimdi alman gazeteleri 
konferansın Sovyetler lehine bir mu
kavele imzaladığından bahsediyorlar. 
Boğazlar konferansının miizakerele
ri hakkında evelce sovyetler tarafın
dan yapılan neşriyat ne kadar yanlıt 
idiyse, imza edilen mukavele hakkın-

sorı iki günü 
da alman gazetelerinin yazdıkları 
yazılar da o kadur doğru değildir. 

Boğazlar konferansı, iki boğaz ge
cidinde, Türkiye'nin emniyetini bey-
~elmilel menfaatlerle telif etmiştir. 
Mukavele-de Sovyet Rusyaya Kara
denizde nhili obn devletlerle bera
ber bazı istisnai hakJar verilmiş, fa
kat hu istisnai haklar; hiç bir zaman 
bu devletlerin emniyetini (Karade
nize geçecek lıarb gemilerinin mik
dar ve tonajlarının tahdidi, Türkiye
nin bitaraf knlacağı bir harbt..ı bo
ğazların muhariblere kapımmasr, 
Milletler Cemiyeti karariy)e Karade
nizde tecavüze uğnyacak bir devle
te yardım için geçecek gemilerin 
serbestisi) ve meşru serbestisini, 
(Kamdenizde sahili olan devletlerin 
harb gemilerini muayyen şartlar da
hilinde boğa7Jardan tonaj tahdidi ol
mAdan geçirebilmeleri) temin eden 
tedbirler cerçevesinin dışına çıkarrl-

(Sonu 2. inci sayfada) 

1"rmuaya cıid bir ormmula (.'ar
J>ı§malur ofocak 

Paris, 26 (A.A.) - "Maten'' gaze
tesinin muhabiri, Hendey'den bildiriyor: 

"İrun belediye reisi Hendey'e gele-

rek fransız memurlarına, asilerin hükü· 
m<"t kuvvetlerini, İspanyol toşrağına gi· 

ren ve şimdi asilerle hükilmet kuvvet• 
lcrinin arasını ayıran, Fransaya aid or-

(Sanu 3. uncü sayfada) --

300 geminin battığı, 500 kişinin öldüğü ve 2000 lcişinin yarafandıfı 
bildirilen Malaga şclırinirı umumi görüııü .. 1 



SA-n"A 

'ltlontrö mehtubları: 16 

Kor1 f eran.s VP. .. 011Jera1ısın 
son iki gü.nü 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 

mamıştır. Ve mukavelenin bu kıy
meti, Türkiyeyi alakadar etmiyen 
sebeblerle konferansa gelmiyen ltal
ya' nm mukaveleyi imzaladığı giin 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Konferansta Türkiyenin aldığı ne
ticeler parlaktır. Mukavele ile Tür
kiyeye hem kendi emniyeti için bo
ğazlar mmtakasmda dilediği tedbir
leri almak salahiyeti verilmiş, hem 
Cle, boğazlar mmtakasiyle alakadar 
beynelmilel bütün meselelerde Tür
kiyenin hüsnüniyetine itimad edil
miştir. Karadenizdeki menfaatlerine 
yardım için boğazlardan geçecek 
harb gemilerine Türkiye bu ittifaka 
Clahil ise müsaade edecektir. Ve yal
nız bu madde: ehemiyeti hakkında 
şimdiden. tahminler yapılamıyacak 
kadar, büyük ve gurur verici bir şey-
dir. 

Konferansta mukavelenin reye 
konacağı gün ( 18 temmuz 1936) sa
at dördü çeyrek geçe daha romenler 
.. Romanya'yı alakadar eden etmiyen 
maddelerdeki - rezervlerini geri al
mamışlardı. Mukaveleyi kabul edip 
ctmiyecekleri belli değildi. Japonlar 
Milletler Cemiyetine dahil olmadık
ları için mukavelede Milletler Cemi
yeti ile müna~ebeti olan bütün mad
delerin kendilerine hiç bir teahhüd 
yükletemiyeceğini söyliyôrlar, sov
yetler, bu japon kavdi ihtirazilerinc 
karşı yeni müeyyideler arıyorlardı. 
Son dakikada mezarlıklar meselesi 
ortaya çrktr. Eğer Tevfik Rüştü A
rrıs 'm parlak zekası i~e karışmamış 
olsavdı, yalnız bu mesele konf eran
sr birkaç gün geciktirebilirdi. 

:,:*~ 

Boğazlar konferansına iştirak e
den devletlerden Avusturalya; sayın 
delegesi, ve konferansın mümtaz re
isi S. M. Bnıce'in şahsında, çok par
lak temsil edilmiştir. lngilizler; 

Mukaveleye boğazlar mmtakasm
da İngiltere menfaati aleyhine bir 
tek madde girmesine razı olmamakla 
beraber hiç bir zaman boğazlar mm
takasmda lngiltere menfaatlerini di
ğer devletlerin emniyetleri aleyhin
de aramadılar. Kani oldukları zaman, 
Londra talimatnamelerini tadile ça
lıştılar. Talimata aykırı tekliflere 
münakaşa etmeden itiraz etmediler. 

Konferansta içine arasıra fransız 
diplomasisinin de karıştığı asrrdide 
İngiliz - ius siyaseti çarpıştı ve Sov
yet Rusyanm, fransız delegasyonu
nun yardımiyle bu siyaset telif edil
di. Eğer telif de feragatler olmuş ise, 
bunun fazlasını İngilizler yapmışlar
dır. 

Sovyetler konferans çalışmalarım 
güçleştirecek kadar ihtiyatlı, japon
lar - japonya için haksız olmryan re
.. ,..rvlerine rağmen - kolay idiler. 

Bulgarlar, konferansa iştirak eden 
biitün devletlerle tam bir mutabakat 
halinde bulunmamakla beraber Tür
kiyenin ileri dostu idiler. Konferans
ta Türkiye lehine prensip fedakarlık
ları yaptılar. Balkan paktına dahil ol
mamakla beraber, paktın mütecavizi 
tarif eden maddesini boğazlar mu
kavelesinde ayrı bir madde ile tadil
de ısrar etmediler. Teklif ettiler ve 
işin müşkül safhaya girdiğini görün
ce, tekliflerinden - Türkiye lehine • 
vaz geçtiler. 

Yunanistan, Yugoslavya, Türkiye 
ile bir safta idiler. Hiç bir meselede 
bu üç devlet arasında noktai nazar 
ayrılığı olınadr. Yunanlılar ve yugos
lavlar konferans müzakerelerine an
cak türk noktai nazarım müdafaa 
veya başka devletler arasındaki nok
tai nazar ayrılıklarını telif etmek için 
iştirak ettiler. Konferansta üç devlet 
tek devlet gibi temsil edildi. 

~*~ 

Mukaveleyi diin gece imzalamış 
olmalanna rağmen romenlerin kon-

teranstaki vaziyetlerini hala aJ'llamış 
değilim. Dün gece Titülesko türk 
dostluğuna tarihi yüksek bir kıymet 
veren nutkunda, boğazlar mukavele
sini Türkiye için imzaladığını söyle
di. Titülesko'nun bu sözü söylerken 
niçin Türkiyenin Romanya aleyhine 
bir mukaveleye imza koyamıyacağı
nı düşünmediğine hayret ediyorum. 
Titülesko boğazlar mukavelesinde 
Romanya aleyhine hükümler bulun
duğuna mı kani idi? 

Türk hariciyesinin Türkiye hu
dudları dışında tertib ve idare ettiği 
Montrö konferansında Türkiye muh
terem, türk diplomatları parlak idi. 

Konferans bazen güç fakat aksa
madan yi.irüdü ve murahhaslarımız 
konferansta ortaya koydukları hiç 
bir teklifin münakaşasında gerileme
diler. 

20 temmuz 1936 da imzalanan 
boğazlar mukavelesi, konferansa ilk 
teklif edilen projeden daha mufassal, 
• fakat konferansta Türkiye lehine 
inkişaf eden temayülleri tesbit için 
ve şahsi kanaatim olarak yazryorum
daha muvaffakıyetlidir. Ve bu mu
vaffakıyet ne şu ne bu 1 yepyeni A
tatürk ve ismet lnönü ekolunun 
genç ve güzide diplomatlarının ese
ridir. 

Neşet Halil ATAY 

Alman ve Cek üniversi-... 
telileri Van' a gittiler 

Erzurum. 26 (A.A.) - Alman ve Çe
koslovak üniversite ve lise son sınıf 
talebesinden 35 kişilik bir ilim kafilesi 
türk ve alman doçentlerinin nezaretin
de doğu ellerimizde bir seyahat yap
maktadırlar. Dün şehrimize gelen bu 
kafile, bugün Karaköse yolu ile Vana 
gitmişlerdir. Orada Van gölü ile Mu
rat dağında tetkikler yapacaklardır. 

Yanlış basılan iş kanunu 
İstanbulda Semih Lütfü matbaası 

tarafından bastırılan iş kanununun res
mi gazetede çıkan iş kanunu metnine 
tevafuk etmediğinden toplattırılması 
Bakanlar Heyetince kabul olunmu§tur. 

Terfi edecek muallimler 
Kültür Bakanlığı orta tedrisat mu· 

allimlerinden kıdemleri itibariyle ter
fia hak kazanmış olan muallimlerin 
terfi listelerini hazırlamağa başlamış -
tır. Bu sene terfi edecek muallimlerin 
700 zü gçeceği tahmin olunmaktadır. 

Ankara radyosu 
Klasik orkestra neşriyatı 
Çocuk saati 
Oda musikisi • 
Ajans haberleri 
Caz müziği 

İstanbul radyosu 
18. Dans musikisi (plak) 
19. Haberler 
19.15 Bethofen dokuzuncu senfoni 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansı

nın gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

:;:~:.·····i~ibekD:rsl~~iT Ankara ve lstanbul Oniversi· i 
telerinde R. Peker'in verdiği inkı- i 
lab derslerinde tutulan talebe i 

~ notları, gözden geçirildikten son· ~ 
; ra, ULUS Basımevince kitap ha- ~ 
; linde basılmı§tır. 124 sayfa tutan ~ 
~ eser, yalnız basma masrafı kar· ~ 
~ ~ılığı olarak her yerde ON KURU· ~ 
~ ŞA satılmaktadır. ~ 

~··········· ........................................... . 

ULlJ. 

ISTANBUL TELEFONLARI: . 
Balkan antantı el{O· 
nomik l{onseyinin 

karar1arı 
İstanbul, 2G - Balkan antantı eko

nomik konseyine iştirak eden türk 

murahhasları şchrimi.1:e dondl!lcr. Kon

sey birçok noktalar üzerinae anla;r.ma

lara va.rmıştır: Balkan devletleri ara

sındaki ticaret nıüliadelderi kolaylaş

tırılacak, tedariki kabil olan maddeler 

başka memleketlerden almmı) a
caı.tır. Müşterek miılıadeleye .kdrar ve
rilmış ve balkanlar arasında turizm 
tcşkuatının genışh:tilmesi karaıla:irru!l· 

tır. Ueniz nakJıyatı üzerinde de ehe. 
miyetlı <ınlaşmaıara vaulmışıu. Bu a· 
rada Yugoı.1avya tuz ıhtıyacını memle
ketimizden temin edecckur. 

Bahreyn şeyhi 
ı;tanuut :to - ~enrum.1:u~u ~cçcrck 

Lonura'ya gıtmış oian Hasradaıu l:Sah-
' rcyn aaası ,.c:ylıı bugun geldi. Yarın 

Surıye tarıkıyıe mc:ın!ekc~mc dönecek~ 

tir. 

Denızaıtı ana gemımız 
lstanlıuı, 2o - 'fiırk donanmasına 

yeni ilave edilen denizaltı ana gemisi
ne bayrak çekme m.:raı;imi yarın yapı
laca.kur. Gemi 8000 tonluktur ve Al· 

manyadan alınmıgtır. 

B. Celal Bayanı 
yolculuğu 

Kütahya, 26 {A.A.), - Ekonomi Ba

kanı B. Celal Bayar bu aabab buradan 
geçti. Salı akşamı Kiltahyamıza ge
lecek, maden sahalarını gezecektir. 

Trenlerde mekt1ıb 
ve telg·raf alınacak 

Posta ve 'fclgraf Umum Direktör
lüğü trenlerde mektub ve telgraf kabu
lü etrafında Devlet Demiryolları U
mum Direktörlüğü ile yapmış olduğu 

mukavelenin bir an evel tatbikine baş
lıyabilmek için hazırlık yapmaktadır. 

Hareket halinde bulunan trenlerde 
mektub kabulüne ağustos ayı içinde 
başlanabileceği ümid edilmektedir. 
Telgraf kabulü 400 zc yakın demiryolu 
istasyonunda telgraf alıp verebilecek 
tesisatın vücude getirilmesiyle müm
kün olabilecektir. Bunun için Posta 
idaresi her demiryolu istasyonunda la
zımgelen tesisatı yapabilmek için icab
eden malzemeyi ı;ipariş etmiş bulun
maktadır. 

Bern elçiliğimiz 
Bern elçiliğine merke.ı:den maslahat

güzar Vasfi 3 üncü derece ile tayin olun
mu~tur. 

Mekteb buhranına 
karşı tedbir 

Kültur Bakanlığı 936 - 937 ders yılı 
için ilk ve orta tedrisat mektehlerine ta
lebe tehacümü vukuu ihtimaline karşı 
şimdiden tedbirler almaktadır. Bakan
lık mekteblerin 936 • 937 ders yılma 

aid kadrolarını hazırlamağa devam et • 
mektedir. · 

İstanbul ve Izmir 
liınanları için 

İstanbul ve İzmir liman idarelerinin 
inhisarı tazammun etmemek şartiyle kı
yıdan kıyıya kömür ve su nakliyatı, dal
gıçlık ve liman işlerini ihtiyari olarak 
yapabilmelerine Bakanlar Heyetince 
karar verilmiştir. 

Cumuriyetin realizasyonları 

Birinci beş yıllıl{ 
En kısa zamanda endüstrileşmenin 

hayati zaruretini çok iyi idrak etmiş 
olan türk milleti için, bet yıllık en
düstri programının tatbikat safhala
rını devamlı surette takib etmek ve 
bu hususta sık sık yeni malumat sahi
bi olmak büyük bir ehemiyet ta~ır. 

Bunun içindir ki okurlarımızı, tam e
konomik istiklalimizin fethi uğrunda 
açılmış olan bu çetin aavatm elde et
tiği -zaferlerle vardığı neticeler üze
rinde zaman zaman aydınlatmak ve 
davanın matlup hıziyle yürümekte 
olduğunu müjdelemekten kendimizi 
alamıyoruz. 

Birinci bet yıllık endüstri progra· 
mı 1934 yılının mayısında tatbik mev
kiine konulmuştu. Şu halde bu pro
gramın baıarılmaaı uğrunda ancak 
yirmi altı aydanberi çahıılmaktadır 

ve geriye programm tamamlanması 

için, daha üç büyük it yılı kalmakta· 
dır. Buna rağmen, programın ana 
hatları bugünden meydana çıkmış ve 
tasarladığı fabrikaların en mühimle
rl inşa edilmit veya inıa haline kanul
mut bulunmaktadır. Programın vak
tinden çok evvel tamamlanacağı ka· 
naatini veren bu keyfiyet, ikinci bet 
yıllık programın hazırlanması üzerin
de çok hayırlı ve müspet bir tesir 
yapmııtıı·. 

Programm ilk ana branımı tetkil 
eden dokuma endüatriai sahasında 

Bakırköy bez fabrikasmın genitletil
meainden maada türk fabrikalarının 
en büyüiü olan Kayaeri bez kombi
naımın tamamlanarak dokuz aydan
beri çalıpnaya baılamıı olduiu ma
lUnıdur. Bundan maada inta halin
de olan Ereğli bez f abrikaıı da ta
mamlanmıt ve çahpnaya hazır bir ha
le aıelmiıtir. Bu suretle devletin faali
yet haline ıiren bu üç pamuklu fab
rikasınm iğ aaym 59.200 ü ve tezgah 
sayısı da 1.660 ı bulmu~ ve Türkiye
de çahımakta olan tezgô.h aayıamın 

yarısmı ifade eden bir rakama yük
selmiştir. 

Tamamiyle yerli ham maddeler 
kullanan bu Üç fabrikadan başka 

1935 eylulünde temeli atılmıı olan 

Sovyetler Birliğinde 
Dokuma endüstrisi tahsil 

eden gençlerimiz 
diplomalarını aldılar 

Moskova, 26 (A.A.) - Dokuma en

düstrisini tahsil eden 69 türk mühen· 

dis ve usta başıya diploma verilme tö· 
reni dün yapılmı!tır. 

Törende Turkostroi mildür muavini 

ve baş mühendis B. Ziglin, Türkiye iş

güderi ve konsolosu, dı~ komiserlik de· 

legeleri ve başka bir çok zatlar hazır 

bulunmuştur. 

B. Ziglin töreni açış nutkunda türk 

talebenin teknik tahsilinde elde edilen 
parlak neticeyi kaydetmiş ve Nazilli 
kombinasının vazifelerini başarackaları 
kanaatiyle türk mütehassıslarına tevdi 
olunduğunu söylemiştir. 

İki dost cumuriyetin şefleri şerefine 
içilmiştir. 69 talebeden 62 si pek iyi ve 

yedisi de iyi derece ile tahsillerini bi· 
tirmişlerdir. 

Kartpostalların basılma

sı geri kaldı 
Memleketin tabii güzelliklerini bir 

araya toplamak suretiyle hazırlanan 105 
seri resimli kart postalın basılma işi 

önümüzdeki seneye kalmıştır. Memle
ketimizin güzelliklerini ecnebi memle
ketlere tanıtacak olan bu kart postallar 
için idare, lüzumu olan kartonları temin 
etmiş bulWtmaktadır. 

Orn an 

t.7 TEMMUZ 1936 PAZAR 

plan tatl}ikab 
Nazilli Basma fabrikasının ana bitıS 
sı, memur ve İKİ evleri, demiryol~ 
iltisak hattı tamamile bitmi§tir• ve. 
let pamuklu endüstrisine 28.500 
ve 768 tezgah ilave edecek ve en f•' 
la basma çe§itleri Üzerinde çalı~ı.ıcı' 
olan bu fabrika bir sene sonra faıli' 
yete geçmi§ bulunacaktır. Gene de' 
kuma endüstrisi branşına dahil bulıt 
nan ve 1935 sonte§rİninde temeli al 

mı§ olan Buraa Merinos f abriJılf1 
. memleket yünlü endüstrisinin git~ 
çe artan ince yün ipliği ihtiY•~ 
kartı1ıyacaktrr. Ham maddesinin 
% nini, memlekette yeni yetiıtiriıııt" 
ye ba,lanan saf ve yarmıkan rıı-" 
noslardan tedarik edecek olan fabl' 
ka merinosçuluğun memlekette iııV 
tafma hizmet etmekten ve bu ı;ure~ 
her sene bir sürü paramızın dıf"1 
çıkmasını önlemekten batka 800 fi' 

y • • k ·ı" çocuguna ıf temın etme ıurehY e 
milli ekonomimiz için faydalı bit ~ 
sur olacaktır. Bu fabrika da, N•' 
basma fabrikası gibi bir ıene ,,,ıır' 
faaliyete geçmif bulunacaktır. J\~ 
ca da, devlet endüatriaine daha ~ 
tezgah ve 10.500 iğ ili.ve edecek 

6 

lan bir fabrikanın Malatya'da kurJ 
maıına karar verilmit ve ihzari çalıf 
malara ba§lnmıttır. 

Sellüloz endüstrisi bmtından ı.J 
kağıt fe.brik.aıı bugün çalışmakta ~ 
günde 10 ton ıaman ve 30 ton od; 
aellülozu imal edecek bir baıka fa., 
rika da ihale edilmiı bulunmakt.dd 
ve 1938 bidayetinde itlemeye t>-1 
yacaktır. Memlekette gittikçe ~ 
kaiıt utihlakini tamamen dahild"" 
karıılamak için bu kağıt fahri~ 
bir mi.ali daha büyütülmesine v• ı' 
nitletilmesine 1936 yılı aonlarJJS~ 
itibaren ba§lanacak ve yakın bir ~ 
manda memleketin dııardan kfıiıt 1 

hal etmiyecek bir vaziyete gel,,_
mümkün olacaktır. Gene bu br,.ıtt' 
dahil olan Sun'i ipek f abrikn~ 
1935 aontefrin ayında Gemlik'te tt 
meli atılmıştır. ln.taatı ilerlemekte lı 

ı 
hman auni İpek fabrikası parJnk, >" 
rı parlak ve mat olmak üzere nıuhtl 

(Sonu S. inci sayfada) ~ 

DiL KÖŞESİ 

''Burada milli bir ihmalimizin'" 

lığına değileceğini zannediyoru:ı.'' 
Bu cümlede ''varlık" kelimesi# 

•adece ''mevcudiyet'' manasına it 
lanıldıiını 11örüyoruz. Halbuki "~ 
lıh'' da kuvvetle ve servetle nıeıJ'~ 
olu§ manası vardır. "ihmal'' va6fıfl 
mevcucl olu1unu anlatmak ifinse l"f 
laeaiz ki bu manayı ifade eden bit it' 
limenin kullanılması fOk yersi~İ'jıı 

"Temas edileceğini'' yerine ~~ Jlı 
nılmıı olan ''değileceiini'' tabı~. 8' 
ne kcutedildiğini anlamak için b~il" 
serinde düıünmeye mecbur ettıl ~· 
den hatalıdır. ''Dokunmak'' fiili, ~;jf" 
manayı daha kuvvetle ilade eJeb• 
di. . .,. , 

''Korkuyoruz ki yemi§lcrıtıl1 

aynı akıbete sürüklenıni§tir.'' /iıl 
Bu cümledeı korkuyorıır. 1 

cümlenin yanlış tertib edilmesi ~~ 
zünden melulsüz kalıyor. "1'orh:~t4 
ruz ki yemi§lerimiz de aynı ~~Jı• 
aürüklenmiş olmasın'' demek la 1,1' 

B . ·ı . . ....atı ır ur ayet gaz;etesının ro,.. 
rikasından: ı;h 

"Ellisini aşmı§ mühim Iuıdırıltıl't t' 
bunlnr kimsenin gülmeye ccsıırc 
demediği kuklalardır''. • geli' 

Gerçi l1u cümlenin mantık• if'~ 
• d .. 1 Jilerr1 .11 şın en gu meye cesaret e tı~ 

şeyin kuklalar olduğu anlaşılıY0~Jıı~ 
nunla beraber gramer bakıtrı' ı fı 
ciimle yanlış olmaktan kıırtıı'~ı,11 

Devam ediyor: "Zengin ol 

için herkes kur yapar.'' 
.Meful nerede? 

7: " • c .. 



SUıV DAKiK~4: 

San Sebastiende bir muhaı·e be 

Ele geçirilen faşist lideri idam edildi 

Madrid'de sükfın var; fakat birçok oteller hast~n~ 
haline getirilerek milisler tarafından işgal edildı 
· Madrid, 26 (A.A.) - San Sebasti· 

yende şiddetli muharebeler vukua gel
miş olduğu haber verilmektedir. Orada 
jnadarma kılığına girmiş olan genç ia

mitral-şistler, garnizonun taraçaoma 
yözler yedeştirmeğe muvaffak olmuş-

lardır. 
~ Hükümet kuvvetleri, bunlara karşI 
taarruza geçmiş ve bir saat süren bir 
muharebe olmuştur. Bunun üzerine as· 
kerler garnizona yaklaşmışlaı-sa da şid
detli bir tüfek ateşi ile karşılann11~lar· 
dır. Bunun üzerine muharebe daha bil
yük bir s.iddetle yeniden ba~lamış ve 
faşistler ;eniden beyaz bayrak çekmiş
lerse de askerler onları tam bozguna 
uğratıncaya kadar muharebeye devam 
etmişlerdir. Diri olarak ele geçirilen 
faşist lideri Moles hemen idam edil· 
miştir. 

Madridde sükun hüküm siirmektedir. 
'Otellerin çoğu hastane haline getiril· 
ıniş olup Milis kuvvetleri tarafından 

işgal edilmektedir. 

:.Amerika elt,;i3inin karısı ve kızı 
köıklerinde mahsur kaldılar 

'fendey, 26 (A.A.) - Amerikanın 
ıyadaki elçisinin kızı ile karıu 

Hentarradaki köşklerinde her taraftan 
alakaları kesilmiş bir halde bulunmak· 
tadırlar. 

Elçilik katibi, gece San Sebastiyene 
gitmeğe muvaffak olmut ve elçinin a-

ilesinin İspanyadan ayrılabilmeleri için 
gereken makamlar nezdinde teşebbilı· 
lerde bulunmuştur. 

Y abarıcı hü kil.metlerin tebaaları 
hakkındaki tedbirleri 

Berlin, 26 (A.A.) - Avusturya, İs· 
veç, Almanya hükümetinden İspanyada 
bulunmakta olan Avusturya ve İsveç 
tebaasını muvakkaten himayesi altına 
alınmasını iltimas etmişlerdir .• 

İsviçre bükümeti de İsviçre tebaası
nın İspanyadan hareket edecek alm~n 
vapurlarına binmelerine müsaade edıl· 
mesini iltimas eylemiştir. 

Alman hükümeti, İspanyada alman 
elçiliği ile konsoloshanelerine icab eden 

talimatı vermiştir. 

l' abancılar boyuna lwçıyorlnr 
Vaşington, 26 (A.A.) - Ba~riye. n.e

zareti, muhtelif milletten 3 mult~cın~n 
Bilbao'da Oklahoma vapuruna bınmış 
olduklarını bildirmektedir. 

Balear adaları asilerin elinde 
Faris, 26 (A.A.) _Şarki Pireneler· 

den ahnan haberlerde Balear adalarının 
asilerin elinde olduğu teyyüd etmekte

dir. 
Gene bu haberlere göre bir ıisi harb 

gemisi San Sebastien önünde dolaşmak· 
tadır. Geminin şehri bombardıman etme

sinden korkuluyor. 

ltalya ve Almanyamnheşler konferansında 
bulunmak için ileri sürdükleri şartlar. 

Londra, 26 (A.A.) - Sunday Kro
nikl gazetesinin yazdığTna göre, Mus
solini ile Hitler beşler konferansına 

vaki olan davet hakkında telefonla gö
rüşmüşlerdir. 

İtalya mezkfir konferansa iştirak 

için Akdeniz anlaşmalarının tamamiy· 
Je kaldırılmasını istemekte, Almanya 
da Af.rikada kendisine yayılma hakkı
nın verilmesini şart koşmaktadır. 

l\fısır anlaşmasının ask.eri lıükümleri 
Kahire, 26 (A.A.) - Mısır ve İngi

liz delegeleri andlaşmanm askeri hü
kumleri hakkında uyuşmuşlar<lır. 

Mısırdaki irıgiliz kuvvetleri, mcv
cuclu on bini geçmemek üzere kanal 
bölgesinde toplanacak ve yirmi sene 

Giiniin sı:rasal meselesi: 

müddetlr;: burada kalacaktır. Bu müd
detin sonunda Mrsır kuvvetleri mez
kür mmtakayr müdafaaya kabiliyet 
gösterdiği takdirde ingiliz kuvvetleri 
çekilecektir. Anlaşmazlık çıkarsa Mil· 
Jetler Cemiyeti hakemlik yapacaktır. 

İngiliz - Fransız · Belçika tebliği 
Londradaki İngiliz • Fransız - Belçi

ka toplantısı hakkında daha bazı şüp
heler var idiyse. dıin aynı zamanda 
Brüksel. Paris ve Londrada birden neş
redilmiş olan tebliğle zail olmuştur. 
Toplantı yapılacaktır. Esasc>n asri so
rulan şey toplantının olup olmıyacagı 
değildi. Uç gündenberi lıu nokta ma
lumdu. Müştereken alınmış olan bu ka
rarın tadil edilebilmesi için ingiliz dip· 
lomasisinin anlr.şrlmaz bir döneklikte 

bulunması İcab ederdi. Fakat daha az 
malum olan nokta. üç devletin konfe
ransın programını tespit eden bir teb
liğin metni üzerinde mutabık kalıp ka
lamıyacakları idi. !ngilterenin, Alman
yanın iştiraki olmadan Fransa ve Bel
çika ile görü~meye karar vermek cüre
tindc bulunmuş olmasından ürkerek, 
müşterek tebliğle, nazi diplomasi ·in'n 
tezlerine boyun eğen formüller 1 

mak istt:rligı söylenivoniu. Vr bu ıti
barla da Fransa ile İngiltere arastnda 
her iki tarafın da kabul edebilece~i bir 
metin bulmak güçlüğünden kurtuluyor-

du. 
Bu enciiscl ::r yerinde miydı? 
Ancak şunu söyliyebiliriz ki dün 

ne~redilen tebliğ Fransanın arzularını 

tamamen tatmin edecek mahiyettedir. 
Bu tebliğ, Londra cermanofil mah

fillerinin arzuları hilafına, Londra ve 
onu takib edecek olan Brüksel konfe
ranslarında ''münakaşa esası., olarak al
:ınan "sulh pliinı'' nın alınacağından 

bahsetmemektedir. Ve böyle olması ha
yırlıdır. Gerçekten, 8 nis:ın fransız 

- veya herhangi başka bir plan 

yerine alman planını müzakerelere e
sas almakta mana olmadıktan başka, 

Avrupada her türlü yardımlaşma siste
mini kaldırarak bunun yerine hiç bir 
müeyyidesi olmayan lıir sürü saldırış
mamak paktları süprüntüsü brrakan al· 
man planı bütiin müzakere esasları i
çinde en kötüsü olacaktı. Bu itibarla 
dünkü tebliği ona üstün bir mevki ver· 
memiş olmasın<lan sevinmek lazımdır. 

Tebliğ eylfıl ayında Brükselde top· 
]anması tasarlanan konferanstan da 
bahsetmiyor. Bövlece bu ikinci konfe
ransın Almanya ve belki de İngiltcre
nin ar u ettiğ i gil · yalnız beş Lokarno 
devletinden mi mı'rekkep olacağı. yok-

sa Fr n anın ve belki de İtalyanırı arzu 
edeceği daha başka devletlere de mi sa
mil olaca~r hususunda karar verm"ek 
serbestisi in~ili'Z, fransız ve Belçika 
delegeleri için baki kalmaktadır. Ve 
Londrada toplanacak olan üç delegas
yonun müzakere sahasını halli çetin bir 
formülün önceden tahdid < tmemesi ç1>k 
arzu edilir bir şey olacaktır. 

Tehlığ, "alman planr., nı ve müstak
bel BrükScl konferansını meskut geç· 
mesine karşılık, alman kuvvet darbe· 
sinden İcab ettirdiği neticeleri çıkar

mak için Lokarno dev etleri arasında 

19 martta yaprlmış olan uzlaşmayı ileri 
sürmektedir. Bu noktanın zikredilmesi 
Fransayı memnun edecektir. Gerçi, Al
manya. Ren bölgesinde hiç bir uzlaş
ma tedbirine yanaşmadığı takdirde bu 
uzlaşmada formüle edilen tehdidleri 1 
tatbik etmek mevzuubahs değildir. Bu
nu düşünmek zamanı artık geçmiştir. 

HA 
ispanyada vaziyet eğiş e ı 
Kanlı çarpışmalar devam etmektedir 

(Ba~r 1. inci sayfada) 
man üzerinden bombardıman etmekte 
olduklarını bildirmiştir. 

İrun belediye reisi, asileri mevzile
rinden püskürtmek için gerekirse bu or
man yoliyle milis kuvvetleri sevkedile
ceğini söylemiştir. Keyfiyetten franszz 
hükümetine haber verilmiştir.,. 

Bil<lraf devletler ve 
ispanyadaki tJcızi~·eı 

Paris, 26 (A.A.) _ Bitaraf devlet
ler, İspanyadaki iç savaşın ne suretle 
neticeleneceğini henüz kestirememek
tedirler. Bu savaşın milletlerarasr bir· 
takım aksülameller doğurmasından ~e· 
kinilmektedir. 

Bütün devletle::, tebaalarının hayat
larını temin etmek için uğraşmaktachr
lar. 

ı·abancılar lspanyadcm 
çıkıyorlar 

Brazen adındaki ingiliz torpido 
muhribi, 148 ingiliz ve aınerikal.<lan 
mürekkeb bir kafileyi hamil olduğu 
halde Malaga'dan Cebelüttarıka gel
miştir. Yolcular, Malagada 300 geminin 
batmış, 500 kişinin ölmüş ve 2000 kişi
nin yaralanmış olduğunu söylemekte· 
dirler. 

Sokaklarda birçok cesetler yatmak
tadır. 

Borca torpito muhribi, 112 yolcuyu 
hamil olduğu halde Huelgadan buraya 
gelmiştir. Bu yolcular, seyahatleri sı

rasında TarifayI bombardıman eden i
ki İspanyol denizaltı gemisi görmüşler· 
dir. 

Sen Nazerden bildriildiğine göre is
panyol bayrağı taıpyan bir şalupa, 100 

kadar mülteciyi hamil olduğu halde bu 
limana gelmiştir. Mültecilerin fransız 
memurlarr tarafından muayene edilme
den önce karaya çıkmalarına izin veril· 
memi~tir, 

Asiler muzaf/cr oluyorlar mı? 
Sevil telsiz istasyonu, §silerin mu

zaffer olmakta olduklarını bildirmekte-

dir. Dün akşam bu telsiz istasyonu ge
neral Franconun bir tebliğini neşret-

Avrupa işbirliği 
ve İtalya 

Roma, 26 (A.A.) - Bazı yabancı ga
zeteler, İtalyanın Avrupa işbirliğinde 
yerini yeniden almasr için koyduğu 

şartlar arasrna, zecri tedbirlere benzer 
son tedbirlerin kaldırılmasını ve Afri • 
kadaki İtalyan imparatorluğunun kati: 
tanınmasını da ithal etmekte olduğunu 
yazmaktadır. 

İyi haber alan mahfillerin bildirdi • 
ğine göre, bu son şart muhakkak suret
te inanılmıyacak bir mahiyettedir. Zira 
İtalya biç bir zaman Habeşistanın elde 
edilmiş olmasının tanınmasını isteme • 
miş, fakat yalnız emrivakii devletlere 
haber vermiştir. 

Ve tebliğ sadece Fransa, İngiltere ve 
Belçikanm "vaziyeti tetkik edecekleri
ni ve ileride bir hal şeklile Avrupa 
sulhunu kuvvetlendirmek hususundaki 
arzularını gerçekleştirecek en iyi ça
reyi araştıracaklarını., söylemekle ikti
fa ediyor. 

Ancak, şimdi girişilecek olan Av
rupanın emniyetini organize etmek işi
nin, Lokarno andlaşmasının çiğnenme
si ve Ren'in işgali ile milletlerarası va
ziyette husule getirilen maddi ve ma
nevi değişiklikler hesaba katılarak ya
pılacağınr zikretmek faydasız olmrya
caktı. Tebliğ de bunu yapmaktadır. Bu 
nokta da memnuniyetle kaydedilecek
tir. 

Fransız, ingiliz ve Belçika delege
lerinin karşılaşacakları güçlükler ne 
olursa olsun, bunların varınki toplan
tıları müşterek bir hüsnüniyet ve mü~ 
terek bir ihtiyatkarlık havası içinde a
çılmaktadır. Daha fena bir başlangıç 

da kabildi. La Reoüblik. Paris 

Asilerin umumi 
karargahı olan Se
vil'de radyo istas
yonu her gün ih
tilal hareketinin 
şefi olan general 
Franko'n• tt>b

liğlerini neşret
mekte ve asilerin 
zaferlerini bildir· 
mektedir. 

miştir. General bu tebliğinde Madrid 
istasyonu tarafından verilmekte olan 
bütün haberleri tekzib etmektedir. 

ispanyaya gönclerilen frmısız 
gemileri yerlerine vardılar 
Faris, 26 (A.A.) - Fransız tebaası

nı almak üzere İspanya sularına gön· 
derilmiş olan gemiler, gönderildikleri 
yerlere varmışlar veyahut varmak uze· 
rcdirler. 

Dükesn kruvazörü, Barselona var
mıştır. 

Emil Berten kruvazörü, Bilbaoya 
varmış olup oradan Santandere gide
cektir. 

Kersen torpito muhribi bu akşam 
Majorka adasındaki Palmaya varacak
tlr. 

Endontabl ve 68 Şasör muhripleri, 
Sen Sebastien'e varmışlardır. 

Umumi Transatlantik kumpanyaSI· 
nın Maksik vapuru, dün İspanyanın 
garp sularına hareket etmiştir. Bu va
pur San Scbastienden 27 yolcu almış
tır. Aynı vapıır, 25 yolcu aldıktan sonra 
Bibaoya giderek 150 yolcu daha ala
caktır. 

l.~ııeç tebaasının korunması için 
Berlin, 26 (A.A.) - İsveç elçisi, İs

panyadaki isveçlilerin korunmasını al
man hükümetinden iltimas etmiştir. 

l{ıral Edvard 
Fransaya gitti 

lngiltere kıralı VIII Edvard 

Kırat Skiı:inci Edvard, Kale'ye git· 
mck \izere saat 1,37 de Ençantress ya. 
tına binmiştir. 

Vimi, 26 (A.A. - İngiltere kırah se
kizinci Edvard tahta çıktıktan sonra ilk 
defa olarak Fransayı ziyaret etmil} ve 
Fransa cumur reisi de olduğu halde Vi
mi'de harbde ölen 11 bin kanadalı için 
dikilen ahi.deyi açmıştır. 

Vimi tepesi esash bir müdafaa hattı 
olmuş ve burada bütün harb müddetin
e~ çok kanlı çarpışmalar cereyan etmiş
tir. 

Fransa hükümeti bu topraklan Ka
nadaya armağan etmiştir. 

Alman hükümeti, bu talep üzerine iob 
eden talimatı vermiştir. 

A lm<ın tebaa.~mm 1.'aziyeıi ve biı 
alman gazetesinin vazdıkları 

Berlin, 26 (A.A.) - Yarı resmi Ko
respondans Diplomatik, İspanya hadi
selerinden bahseden bir yazısında di· 
yor ki: 

"İspanyada bulunna birçok alm:ınla· 
rın akibeti, haklı kaygılar uyandırmak
tadır. 

Almanya, İspanyadaki alınanların 
hayat ve mallarına misafirperverlik 
hakları ve milletlerarası teamüller 
gereğince saygı gösterilmesini bekle· 
mektedir. Gayri mesut bir takım kimse
ler tarafından son günlerde yapılmr' 
olan bazr suiistimaller, alman htiküme
tini ve öteki devletleri, harb gemikri 
göndermek suretile tebaalarını himaye
siz bırakmamak hususundaki azim!cri
ni göstermeğe mecbur etmitşir. 

İhtiyat tedbirlerinin tamamile tat
bik edilmesine ihtiyaç hasıl olmıyaca· 
ğını ve pek yakında vaziyetin gerek İs
panyanın ve gerek öteki devletlerin 
menfaatine olarak sükfin bulup normal· 
leşeceğini ümid ediyoruz. 

ISP.ANYA'YA SlLAH 

SATILl\IAMASI tÇlN 

Fraıısız hüliümetiııiıı 

verdiği k.arar 
etrafında 

Faris, 26 (A.A.) - Fransız kabine
si. dünkü toplantısında İspanyaya si
lah ihracatı yapılmasını rasak etmef;e 
karar vermiştir. 

Kabine, İspanya hadiseleri hak1.•n
da konuşmalarda bulunarak. Fransaıu 1 

öteki devl::tlerin iç işlerine karı ,n:a

maktan ibaret olan ananevi sıyasas na 
devam edilmesini karar altma almıştır. 

Bu meselenin ortaya atılmış olına· 
sının sebebi, İspanyol hükümetinin ba· 
zı a ian larmın lı:ırb ve ta} yare malıe

rnesi satın almak üzere son zaman:~ı
da Parise gelmiş olmalarıdır. 

Ticaret tayyareleri ihracatı seru ~st 
bırakılmıştır. 

lspany<lya miilıimnwl ııerilml•
mesi ue /ronsız ba.~ını 

Paris, 26 (A.A.) - Sağ cenah gaze
teleri, bakanlar meclisinin İspanyaya 

mühimmat verilmemesi kararından do. 
layı hoşnudluk izhar etmektedirler. 

Bununla beraber, Popüler gazetesi 
bazı hallerde, mesela, kizıl ruslara kar· 
şı kalkan beyaz ruslar lehine müdahale· 
de bulunmasını istemek hususunda sa;; .. 
cenah gazetelerinin önayak olmuş '>1-
duklarını hatırlatmaktadır. 

Hiikiimet, miibaya<ıt idrı Pn,.i:;c 
para gönder<li 

Paris, 26 (A.A.) - Maten ve Eko 
dö Pari gazeteleri, İspanya hükümeti

nin yapacağı mübayaata verilecek 1114 

bin altın ingiliz lirasını taşıyan bir is
panyol tayyaresinin Burjeye gelmiş ol· 
duğunu haber vermektedir~cr. 



SAYFA 4 

Danzigdeki 
Danzig nazi hükümetinin baş vurdu

ğu kuvvet darbesinin uyandıracağı re
aksiyonlar ne olacaktır? 

Meselenin mah.iyeti pek büyüktür. 
Amme hiirriyeti namına son kalan

Jamı da ilgası ne ahlak, ne de politi
ka bakımından kabul edilir şeyler değil
dir. 

Ahlak bakımından, Milletler Cemi
yetinin, danzig'li nazilerin, milletlera
rası kollektivitenin himayesine emniyet 
edilmiş olan bir azlığı - belki de bu bir 
çokluktur - şiddetli tazyik etmelerine 
ses çıkarmadan müsaade etmesi mümkün 
değildir. Vicdanı üzerinde ağır hataların 
yükü bulunan Cenevre müessesesi, tek
kusurlan nasyonal - sosyalist olmamak
tan ibaret bulunan yüzlerce adamm so· 
paya çekilmesine, hapis edilmesine ve 
sürülmesine karşı hareketsiz kalırsa çok 
hazin bir manzara arzedecektir. Bütün 
bu işkenceler, ona mani. olmağa çalı~ma
mış olan insanlar için müdhiş bir vic
dan azabı teşkil edecektir. 

Şu halde harekete geçmek icab ettiği 
şi.tphe götürmez. 

Fakat bu nasıl kabildir? 
Bu meselede üç unsur göz önünde 

tutulmalıdır: Danzig muhalefeti, Polon
ya ve Milletler Cemiyeti. 

Danzig muhalifetine güvenilmemeli
dir. Nazi şiddetinin ne olduğu malUm
ken, ve şehrin resmi ve yarı resmi poli
sinin B. Greiser'in başkanlığındaki na
zi hükümetinin elinde bulunduğu dü
şünülünce, halkın doğrudan doğruya mu
kavemet etmesi ihtimalinin pek zaif 
olduğu kolayca takdir edilir. Muhalefet 
reislerinin, politika sahnesinden kayıp 
olmadan önce yapabilecekleri tek şey, 
Milletler Cemiyetine son bir şikayette 
bulunmak olabilir. Fakat bu formalite 
vaziyeti hiç değiştirecek değildir. 

*** 
Ya kendi veya Milletler Cemiyeti 

Danzi&· yüksek komiserinin talebi üze
rine müdahale edebilecek olan Polonya, 
şimdilik hiç bir şey yapmamaya ka
rar vermiş gibi görünüyor. B. Bek 
onu, tamamiyle alman politikasına tabi 
kılmıştır. O, Polonya diplomasisinin ba
şında kaldıkça, Almanya, hala "serbest,, 
denilen şehirde doğrudan doğruya Po. 
lonya menfaatlerine dokunmamak şartiy· 

le iı:tcdiğini yapabilir. İmdi görülüyor 
ki, Berlin, Pokmyanm ekonomik men~ 

faatlerine dokunmamaya çok itina et
miştir. Hatta kabildir ki, mahir bir pa
zarlık sayesinde, Danzig'de Polonyanın 
ticari menfaatlerini genişletmek bahası
na Varşovanın bitaraflığı satın almış ol
sun. Şu halde, şimdilik, Polonya, Dan
zig'de hürriyetlerin ilgasına seyirci kal
makta ve harekete gelmeyi reddetmek
tedir. B. Bek, halkın tasvibine mazhar 

olmaz ve fikirleri onunla ayni olmıyan 
general Ridz-Enigly tarafından da ten
kide uğrarsa be!Jri o zaman vaziyet de
ğişebilir. Fakat bu hadise henüz bir 
emrivaki değildir ve şimdiden hesaba 
katılamaz. 

:le** 
Geriye Milletler Cemiyeti kalıyor. 

u ı: u 5 

kuvvet darbesinden sonra 
Normal olarak, Milletler Cemiyeti, 

Polonyadan müdahale etmesini isteye
bilmelidir. Ve her halde, ya bu hususta 
teşkil edilmiş olan üçler komitesi vası
tasiyle, ya da meseleyi tetkik için ya
kında çağrılacak olan konseyin organı 

vasıtasiyle bunu istiyecektir. Fakat Po
lonyanın reddetmesi ihtimalinde ne ya
pabilecektir? B. Greiser'in tasvib edil
memesi ve ana kanunun yeniden tesisi 

için Berlinde kafi bir tazyik vasıtası bu

lacakmıclır? Hitlerci olmuş olan Danzig 

şehrini teı;irli ekonomik ve mali tedbir

lerle tehdid debilecekmidir? Milletler 

Cemiyetinin alacağı kararda lngiltere

nin rolU bir kerre daha çok biiyük ola

caktır. Şimdi si5z herkesten fazla bay 

Edenindir. Bütün Avrupa onu bugün 

işbaşında bekliyor. 

Silahlanma dünya milletlerarası elbirliği
ne engel olan milli ınenfaatlerdir 

lsviçre'de çıkan Demserate gazete
sinde Ed. Louis ]aquet imzasile yazı
lıyor : 

1914 ilkbaharında olduğu gibi, yeni 
bir harbın arefesinde mi bulunuyoruz? 
''Silah tüccarlarının" denilen gazete
lere bakılırsa, bu muhakkaktır. En inat
çı sulhculara göre ise buna ihtimal yok
tur. Cardiff'de toplanan evrensel sulh 
kongresine 15 temmuz günü verdiği ra
porda B. Lucien le Foyer şöyle diyor
du : 

« Hadiseler, ayııi istikamette birik
meye devam ederse, harb muhakkaktır. 
Bazrları bunu görüyorlar, başkaları da 
geldiğini Jıissediyorlar. Sosyalist gaze
tesi olan Daily H erald, Hitler rejimi 
esnasında Almanya tarafından silahlan
masına bir milyar sterlingdcn fazla para 
harcanmış olduğunu tahmin etme/etedir. 
.Mademki Almanya sillilanryor, A vus
turya'da silahlanacaktır. Bu takdirde 
neden Macaristan da resmen si/ahlan
masrn?. 

Hiç şüphesiz ki gizli kapaklr surette 
silahlanması esasen tamamlarınııştır. 

Türkiye, askeri taleblerini claha nazi
kane bir şekilde ileri sürüyor, fakat 
beklemiyor : Boğazların yeniden silah. 
lanması hazırlanmal:tadır. Bu umıımi 
yarrşda, rekabet ve korku birbirine -ka
rışırken hangi millet silahlanmadan geri 
kalabilir? Galipler zaferin sağlamlığına 
o kadar az güvendiler ki harbdan sonra 
derhal silahlanmaya koyuldular. Bugün, 

herkes görüyor ki nehirler denize al:
tığı gibı bu silalılanma yarışı da bir 
harbe doğru akmaktadır. Memleketle
rin Jıemen hepsinde milliyet taassubu
na sevk edilen gençlik ler kalbi Jıeyecan
da11 çarparak çalacak olan boğazlaşma 
saatini bekliyorlar. Felaket ajanları iş 
başındadır. Bır tehlikelerin ortasında 
ve bu tehlikeler yüzünden Mi/Jetler 
• Cemiyeti zayiflemektedir. > 

İşte Milletler cemiyeti vaziyetini 
gösteren oldukça karanlık, fakat ol
dukça doğru bir tablo. Biz, sebebleri 
arama yolunda Le Foyer'i takib ede
cek değiliz. Sulhcular bir harbct hava
yı tahlil etmekte büyük maharet sahi
bidirler, fakat onların ileri sürdükleri 
kati ve tam sulh tezi idealizminin faz
lalığı yüzünden bir hayal olmaktan ileri 
gidemiyor. Onlar asıl mühim hakikat
leri ihmal etmektedirler. Davalarının 

ilk maddesi şöyle başlar : 

''Eğer milli hakimiyete halel veril
mek istenmezse milletlerarası hayat 
mevcud olamaz", 

Yan1 "eğer Mi/Jetler Cemiyeti mil
letlerarası hakimiyetin ifadesi değilse 

daima aciz kalacaktır." 
Hakikaten de böyledir ve Milletler 

Cemiyetinin bugüne kadar mukavemet 
edebilmiş olmasına bile hayret etmek 
lazımdn. Briand diyordu ki: "Milletler 
Cemiyeti; ya üniversel olacak veya hiç 
mevcud olmıyacaktır''. Milletler Cemi
yeti şimdi inhilal halinde bulunurken 
bazıları onun kuvvetlendirilmesini ta
sarlıyorlar. Milletler Cemiyetini avru
palılaştırmak onu kurtarmak demek de
ğildir. Çünkü milletlerarası hakimiyet
le milli hakimiyet arasında uzlaşmazlık 
daima baki kalacaktır. Milletler Cemi
yetinin bir kararı hususi menfaatlerine 
halel getirecek olan hükümetler böyle 
bir karar önünde asla boyun eğmiye

ceklerdir. Misal mi istiyorsunuz? 
İtalya'nın, habeş meselesinden dola

yı mahkfun edilmesi ve zecri tedbirle
rin tatbiki için en hararetle çalışmış 

olanlardan biri de B. Titulesko olmuş· 
tur. En aşağı 10 milyon kişisi seferber 
edilebilecek olan 50 milyon nufusluk 
bir poli tik grupun delegesi, çok dinle
nen ve alkışl<lnan bir hatib, mükemmel 
bir diplomat .olan B. Titulesko millet
ler cemiyeti mahfillerinde büyük bir 
itibara sah ihtir. 

İmdi, B. Titulesko, 4 mart 1925 gü
nü, transilvanyahlarm reyi meselesin
de Romanvanın c'lavasını müdafaa edi
yordu. Müddei macar hükümeti adına 

kont Apponyi idi. Strezman, Briyan 
ve Çemberleyn beyhude yere, B. Titu
lesko'yu. rakibine bazı tavizlerde bulun

ması için sıkıştırıyorlardı. Romen de
lekesi söz dinlemiyordu. Birdenbire 
şöyle haykırdı: ''Memleketimin haki
miyetinin yabancı hakemler tarafından 
muhakeme edilmesini kabul edemem." 

ı 
B. Titulesko bu sözleriyle yaraya 

parmak basmıştı. Gerçekten, eğer aza
ları kendi hakemliğini kabul etmiye. 
cek olursa, Milletler Cemiyetinin hik-
meti vücudu kalmaz. 

Bununla beraber bu kavga nasıl bit
ti bilir misiniz? Delege. memur ve ga
zeteci hepimizi &arsan bir kahkaha sal· 
gını ile. Cenubi amerikalı reis, masa} a 
küçük bir darbe indirdi: 

- Biriöirine aykırı i'<i tez karıµsın
dayız, dedi, fakat elimizde iki metin 
(karar projeleri) ve mademki iki mı:t
nimiz var, bir uzlaşmadan uzak değUiz 
gibi geliyor bana ... 

Ve celse böylece kapandı. 
Bu, henüz "Milletler Cemiyeti sıha-

Rudyard Kıl'd~G Nurettin ARTAM 
~~~----..,.,.,.,,-----

27 TEMMUZ 1936 PAZARTE;! 
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Montrö zaferinin yurdda a ı:.is~~ri 

Moııtı·ö zaferi dolayısile yurdun her tarafrndan gelmcl~lt' oJ .. ıı 
telgraflann neşrine devam ediyo ruz: 

EŞME: Türk ulusunun emniyet ve 
selameti uğrunda başarılan Boğazlar 

mukavelesinin imzası hasebile Epne 
halkı namına tebrik ve teşekkürlerimi-
zi sunarız. 

C.H.P. Özer 

REŞADİYE: Ulusumuza yeni bir 
varlık katan boğazlar işinin lehimize 
hallinden dolayı duyduğumuz sevinç
ten mütevellit minnet ve şükran borcu· 
muzu halkımız namına arz ve muvaffa· 
kiyetlerini tebrik eyleriz. 

Parti Geç, H. K. Yurden, Şarbay 
Aslan 1. Y. Atasoy. 

MURATLI: Türk tarihine onurla 
yazılacak olan bu gecede Muratlı nahi
yesi halkının başardığınız şaheserler 
meyanında türkün en büylik amacı ola
rak edindiği boğazlar işinin de hükü
metimiz Jehine olarak kabul ettirdiği
nizi şükranla haber aldık. Başta Ul~ 
Önderimiz Atatürkümüz olduğu halde 
zati alilerine kalbimizin en derin kö
şelerinden kopan minnet ve şükran his
lerimizi sunar inan ve güvenimizi aay-
gılarımızla bildiririz. Teziş 

OF: Montrö mukavelesinin bizlerde 
yarattığı ve yaşattığı derin duyguları 

ti yerinde bir ütopi, ve sıhati iyi gitnı~ . 

yen bir realitedir'' denildigi mesud za
manlarda geçiyordu. Bu, birkaç sene 
daha devam etti. 22 mart 1932 de Bay 
Tardiyö fransız senasında şöyle diyor

du; "Milletler Cemiyeti paktının im
zalanmış olduğu on üç senedenberi, 
Cenevre'nin politikası asgari çalışma 

şeklinde teiahilr etmiştir." 
Çin - japon kavgası esnasında bunun 

farkına varıldı. Nihayet hab~ mesele

si geldi. B. Titulesko memleketi mev
zuu bahsolduğu zaman prensipi bile 
reddetmiş olduğu milletlerarası haki
miyet namına, yabancı hakemlerin 1tal
yanm milli hakimiyetini muhakeme et
melerini ve mütecavize karşı tedbirler 
alınmasını istedi. 

Yardımlaşma ve kollektif emniyetin 
bütün davası buradadır: 1928 de Millet
ler Cemiyetinin salahiyetini reddetmek 
Romanyanın menfaati iktizasıydı, 1935 

de paktın hükümlerini mütecavize kar

şı harekete getirmek de gene onun 

menfaati icaLı idi. 1926 da Milletler 

Cemiyetine girmek Almanyanın menfa

ati icabıydı, 1933 de orayı terl-c ıek 

üçüncü Raylıın menfaati icalııy ı. ! '131 

de Sovyet Rusya, o z..mana kat:ar m'ı

caclele etmiş olduğu Milletler Cemiye

tinin konseyinde ansızın bir azalık al

dı: mil1i menfaat, her yerde milli men

faat, her zaman milli menfaat. Esasen 

milletler bundan başka türlü olmasını 

kabul etmezl~r. B. Leon Blum, Alman-

ya silahlarını bırakmasa bile silahsız

lanmayı vadetmi<şti. Halbuki Almanya 

silahlanmaya devam etmektedir ve 
Blum hükümeti askeri kuvvetlere yeni 
krediler vermiştir. Hiç bir milletin top-

raklarında gözümüz olmıyan ve sulhun 
bütün dünyada hüküm sürmesini istiyen 
biz İsviçreliler bile müdafaa mekaniz
mamızı kuvvetlendirmeye mecburuz. 
Biz kimseyi tehdid etmiyoruz, bunun
la beraber tehdid altındayız. Ve bir
çok tecrübeler bize gösteriyor ki tehli
ke tahakkuk ettiği zaman bizi kurtara
cak olan ütopi değildir • 

k .. parti• sonsuz saygılarla sunar en yuce 
mizi kutlularız. 

Şarbay Sayın, C.H.P. Mahmut 

ANAYPAZARI Çok y üksek başarı 
lariyle ka.zandan yurdumuzun güve~ 
ni sağlıyan boğazlar meselesinin ~~ 
tröde büyük zaferle neticelenmesı~ b 
leri sonsuz sevinç içinde bıraktı. 'fufı 
diplomasisinin kazandığı büyük ınu 
fakiyeti candan tebrik eder sonsuz sa 
gılarımızı sunarız. 

Şarbay H .Kanemir, Ç.E .K. B~ 
C.H.P. Oguz, Kz. M. Göksu, G. B. Fr 
H .K. Kandemir. 

ŞEMDİNAN: 
Boğazları kapamak sureti.r Je türk ~ 

lusunun yüce varlığını cihan devıetleı 
dnc bir daha tanıtmış olan Ulu önel" 
rimizi ve çalışman arkadaşlarını ıcut11" 
lar sonsuz saygılarımızı sunarız. 

Halktan Sabri 

PUEl RVÖAdR!: • . . d" ~ . . .. eriıı' 
u n erımızın ~ız ıgı ız uı 

de vücude getirilen hcsabsız muvaffr 
kiyetlcrin en mühimlerinden birini J 
kil eden boğazlar işinin isteğimize g 
hallinden ötürü partimizi ve büyü1'1t' 
rimizi kutlular sonsuz saygılarımızı sif' 

narız. 

Şarbay Tuncer 

NEVŞEHİR : Her an yurdun ve yf' 
ce ulusumuzun derlerini dinliyen pat' 
timizin boğazlar işinde gösterdiği bil' 
yük muvaffakiyeti candan kutlular sar 
ğılarımızı sunarız. 

Belediye Güngör, Başöğretmen ılo 
Oztan, Avcılar halkı namına OrbaY'· 

FİLYOS: Boğazlar konferansınd~ 
muahedenin şerefle kazanılması~dlA 
nahiye halkının kıvanç ve geçirdiğı '; 
rihi bu mesut günden dolayı hükilıtle • 
mize cumuriyet partisine olan ıniıtll!. 
ve şükran borçlarımızın iblağını r.ı'f•" 
ile kutlulayarak arzeyleriz. . ile 

Nahiye müdür Asan, C.H.P. 'fıır 
halktan Özkurt, İşçiler namına Akatdl 

'GÖRELE: 21-7-936 günli Curtı?~ 
yet alanında bütün halkın iştirak•t,. 
büyük bir miting yapıldı, birçok tı-' 
tibler söz söyledi. saat 21 de bir fe 11' 
alayı yapılarak kasaba baştan başa d_. 
!aşıldı. Cıımuriyet alanında toptan iti 
halkım ızın coşkun tezahüratla sabadi" 
kadar icrayı sürur ve şadumani eyle 
ğini ar .. cc'er ve saygılarımızı sunar~" 

İlçebay Erkan, C.H.P . Bşk. çeıııc. 

BİGA: 
Boğazlarımı ın türk milleti emni 

ve selametini t emin edecek şekild~ ~ 
?ı.. ,.:ı enin t asdik haberini büyük hır.sif 
vinç ve heyer: rnla aldık. Tarihirtı1sll" 
ulusal muvnffal:ıyeti ve mefahi r fa ,
na ila• e eyled: i siyasi zafer fa 1 ıı • 
kıymet ve cl1emiyetini önünde e ıl :,. 
bu şeref ve bu mu,,.affakıyeti biıe .,t 
ğışlayan :-ior b·:vuruğumuza en har ,. 
derin şükr, n ve minnetlerimizi sıaıı 
rı2. 11' 
İdman Y. B. Reccb, H. K. B . fi. "'9 

zar, Şarbay Sengil, İlçebay H. Ya" 
Kz. Bşk. Sarıda!. 

BULANCIKTAN . IS' 
Boğazlar muahedesinin milletiıUil 
· 1 ~ · · · d ctk t" emnıyet ve se ametını temın e e 'f 

kilde Montröde imzalanması dolafıt',. 
le ilçemiz köyleri ile me.-kezde işİ"ııft 
zametine yakışık şekilde kutlan1111t ııll 
20-21.7.936 gecesinden başlıyan coşkcıı• 
tezahüratı 21.7.936 günü saat 17 de "4i 
muriyet alanında kalabalık bir,:;:;...-

$ . pi .a
- Bulunduğum yere mim koy. ı.o. del' 

rüsünden Balu'ya ve kayalık mecıısıfl 
Baghira'ya haber ver. f'ııiJI 

- Kimin adına kardeş? Çil, Mov~. 1 LiJli1 
bahsini duymuşsa da şimdiye kadar yı.ız t 
görmemişti. · 05,ıi 

- Kurbağa Movgli. Onlar bana 1 

- Bize aldırış etti! Baghira bize aldırış 
etti! bütün cengel halkı bizim hünerlerimi
ze, bizim kurnazhğımıza parmak ısırıyor. 

bunun iki misli bir hızla koşabilirlerdi. Yor
gun argın bir halde bulunan Movgli, kendi
ni maymunların ellerinden kurtaramamış, 
o da bu çılgınca koşuya sürüklenip gitmişti. 
Toprağa bir bakmış, fena halde korkmuştu. 
Bulunduğu dalın altında sallanırken altın
da havadan başka bir şey bulunmadığını gö
rünce çocukcağızın yüreği ağzına geliyordu. 
Yanındaki maymunlar, Movgli'yi en yüksek 
dala kadar çıkardılar. Ağırlıklarından altla
rındaki dal iki büklüm oluyordu. Maymun
lar, çevik bir hareketle bir daldan yandaki 
ağaca sıçrıyor, ön, yahut arka ayaklariyle 
onun bir dalma yapışıveriyordu. Movgli'nin 
şimdi bulunduğu yerden, gemi direğine çık
mış bir adamın millerce denizi görüşü gibi, 
millerce yeşil cengel görünüyordu. Daldan 
dala geçtikçe ince dallar, birer şamar gibi 
çocuğun yüzüne çarpıyordu. Ağaçtan ağaca, 
daldan dala geçtiler, çıktılar; indiler, çığlık
lar kopardılar; nihayet bütün maymun ka
biylesi esirleri Movgli ile beraber ağaç yol
larından kaçmışlardı. 

korktu: sonra öfkelendi; fakat düşünmenin 
bu sırada mücadeleden daha iyi olacağını 
kestirdiği için diışünceye daldı. İlk aklına 
gelen şey Balu ile Baghira'ya bir haber gön
dermek oldu. Çünkü maymunların aldıkları 
yol, bu iki dostunu pek gerilerde bırakmıştı. 
Aşağıya bakmakta fayda yoktu. Çünkü aşa
ğıda bir takım ağaçların kümelenmiş üst dal
larından başka bir şey görünmiyordu. Göz
lerini yukarıya çevirdi ve mavilikler içinde 
kanadlariyle muvazenesini korumağa çalı
şan ve ormanda ölecek bir şey bekliyen şa
hin Çil'i gördü. Çil, maymunların bir şey ta
şıdıklarım görünce bunun yenebilir bir nes
ne olup olmadığım anlamak için birkaç yar· 
da onlara yaklaştr. 

yavrusu derler; yeri iyi.. .. mimle! ~ içill 
Bu sırada çocuk, havada sallandıgı çil 

sözlerinin sonu biraz l:anşnuştı. F~k~~aııtı" 
anladı ve havada kiiçii.k bir nokta gıbı 

Ondan sonra kaçışlarına başladılar. May
mun milletinin ağaç - ülkesindeki kaçışma
ları, hiç kimsenin tasvir edemiyeceği bir 
şeydir. Onların yerden elli, yetmiş, yüz ayak 
kadar yüksek ağaçlar üezrinde aşağıdan yu
karıya ve yukardan aşağıya giden bir takım 
ana yolları ve yan yollan vardır ki bunların 
üzerinde, geceleri bile, büyük bir hız ve alış
kanlıkla seğirtirler, iki kuvvetli maymun, 
Movgli'yi kollarından yakalamış, yirmi a· 
yak yüksekliğinde bir ağacın tepesine çıka
rıvermişlerdi. 

Eğer çocuğun ağırlığı olmasaydı, onlar ,Çocuk, bir müddet aşağıya Clüşeceğin'den 

Maymunların sürüklediği nesnenin Movg
li olduğunu anlayınca hayretle bir ıslık çal
dı ve onun şahin diliyle söylediklerini işitti: 

- Sen ve ben bir kandamz l 
Ağaç dallan çocuğun üzerini örtmüştü, 

fakat Çil, bir başka ağacın dallarına ilişerek'. 
çocuğun yanık esmer Y.Üzünü görebiliY.ordu. 

Movgli bağırdı: 

caya kadar yükseldi. re.1~13" 
Orada kanadlarmı gererek biraz dU dolat• 

dı ve Movgli'yi kaçıran m ymunl~Il'l.. . 
tığı ağaçların yerini ~öyle bir kest_ıt01 ·prtl:.ı1' 

- Çok uza:ta gitmemişler, dedı, ya aca~ .. 
istedikleri şeyi hiç bir zaman yapaırıı~i b~ 
lar. Bu Bandar-log'larda her gün ye btl s~ 
halt karıştırırlar. Fakat bana kaltrs~atu dH 
fer başlarına bela satın alıyorlar. k ta>' ol1 
Baghira da onları keçilerden daha 0 .:JJ 
Öürebilirler. .. udııfl 

Kanadlarıru ger'di, ayaklarını vu~os> 
'.1 l fi l, .., ,., •• -t..lor'li. ,(J'r/. n 
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1 . .. .. d ·ı . hatı"bler tarafından 
esı onun e seçı mış Bihlograf ya 

DERGiLER 
boğazlar ve muahedenin azameti hakla-
rında söylenilen nutuklar ve yapıl~n 

1 v bır 
tn.. h b 1 . ··teakib coskun ugu usa e e erı mu · • k 

1 e merkezı a-kat daha fazlalaştırı mış v . 
ıabadaki teşekküllerin işti rakı le 2 ı.22· 7 · 

f alayından son-
g36 gecesi yapılan ener • . ~ 
ra davul ve zurn ve mahallı dıger ctalgı-
larla halk alanlarda milli oyun ve raks-

.. 1 r sabaha kalar yaparak bu aziz gun e 
da.r te~it edilıniştir. Halkın bu hususta· 

"f . k" ızdır Halk ki heyecanını tarı ım ans · 
1 · ··sterten ve ya bize bu şerefli gün en go .. 

tatan Ulu Önder Ataturk e İsmet İno: 
nüne ve Doktor Rüştü Arasa ve heyetı 

. ükranlarmı 
mürahasamıza mınnet ve ş . .. 
izhar etmek için hükümet ve partı on
lerinde fevkalade tezahüratta bulunmuş-

lardır. 

ÇUMRA: Bo~azla~m kapv~tıl~~s~k 
d h .. kümetimizın gosterdıgı buy 

YENİ ADAJ\1 
4 ·· ·· sayısı 23 tmmuz tarihli 13 uncu 

çıkmıştır. Bu sayıda bilhassa şu yazılar 
göze çarpmaktadır: İsmail Hakkı Bal-

wl . ~"u çocuklardan sıkdalım>, 
tacıog u ... ,. .. . . . 
«Aleksandr Ostrovski», Lutfı Erışçı 
«Olimpiyadlar meselesi>, Sef~:. Ayte
kin: cköy okulunun veriınsizlıgn, Su_p
hi Nuri !leri: cSovyetlerin büdcesı>, 
Z. Akan<lere «1936 olimpiyadları> , 
İzzeddin Şadan: «aşk ile mücadele>, 
Leon Blum' dan: cHumanitelerin yeni
den doğuşuna dain, Andre Gide'den 
cbir anket mevzuu>, sanat haberleri. 

FiKiR HAREKETLERİ 
Hcnri de Man cMarksçılar bugün ne 

haldedir>, Francesko Nitti: 4'.muhace-b:;arı~an dolayı halkımızın sonsuz se-
vinç ve saygılarını sunarız. . 

ç. E. K. Bşk. Çetiner, C.H.P. Bşk. KARACAYIR Boğazların pvekinmesı 
Çelebi, Akviran na. md. Aydın. ve egemenliği ulusun varlı~ma v7· 

rildiği, Montrö'de yapılan ve ımza edı· 
BAL y A: Lozanda kazam lan büyük len 20-7-936 günkü andlasmanvın d~yul-

ve siyasi hakların sahipleri -~l~n ulus masr üzerine kamunumuza baglı koyler 
cumuriyet halk partisinin buyu.k . pro· halkı toplanarak çok co~kun ve ca~lı 

. . d başarıcı hükümetımızden 1 . b tl n 
gramı ıcın e . t1 olarak karşıladık. biz en u mu u gu -
ve onun' dayandığı ordusuna mınn~ .. e· lere eristirdiğiniz için kamu~u~_uz 
rini ödemekten aciz iken Montro de d ıç 
kazanılan son zafer Balyalıla:ı coşku~- r:;~~t~~~a~\:;~ı~eızse:g;~~i~;:t su~ 
luğa sevk etmis bütün geceyı te~ahu· 
ratla geçirdikten son~ra ş~ dakı_ka~a nar~~munbav Rıza Yeğiner. yönkurul 
yaptıkları mitinge aşagıdakı sevmem 
yüksek katlara sunulmasmı kararlastır- Bc:k. S. Eker. 
mıştır. Zaferlerden ve Lozaı:ıdan duy- AKHİSAR: Başarıcı partimizin ka-
dukları minnctlere ilave edıleı:ı .s~n zandığı Montrö zaferini kutlayan ;a· 
mazhariyetten bilhassa türk r_ıc~lını.n ya köy halkının partimiz.e olan ba~lı-
arsıulusal kazandıkları sempatı ıız~rı- Irklarını ve büyük şeflerıne _karşı şuk-
ne mevcut minnet ve şükran ve ha~lı· ran ve minnnetlerini arzederız. 
hk duygularına ilave edecek bir _ş:! Urbay Ahmet Kara, Yayaköy Ka-
bulamıyarak Atatürk"ün !ür~ gençlı~ı: munu parti b§k. H. Ersoy. 
ne emanet ettiği cumurıvetın hal<ıkı İZMİR: Boğazlar mukavelenamesi· 
Çocukları olan Ba1yahlar b_aşlarmda A· . J k l b .. 

d nl·n 1·mzasr münasebetıy c azam an u-
tatürk'ü ile türk hiikümetıne or usuna 
ve sempati yaratan ricaline minnetle yük zaferden dolayı. duyduğ~~uz son-

kl ld k suz sevine ve tebrıkatımrzı yuksek ka-
bağlı türk atasının öz çocu . arı o u -
!arını e-ög~ üs1eri kabararak sıze ulaştır- tmıza sayaılarımla ulaştırırım. 

B Kızılay başkam Dr. Cevdet Özyar maya bizleri memur etmişlerdir. unu 
ula!'lttrmakla bahtiyarız. ı,t CE: Boğazlar meselesinin tam 

C.H P. F:ro1. Spor K. Bşk. Beran, bir muvaffakıyetle basanlması_nr . s~-
Tas •rruf K. Bsk. Erdoğan. Kz. B. 1r- vinçle kutlularken yliksek şahsıyetını-
gün, H. K. B. M. Eğe. Ç. E. K. B. Göral ze ve partiye olan candan bağhhğınıızı 

KEÇİBORLU: Boğazlar muahede- inan ve minnetle hep bir ağızdan bir 

81
.nin imzalanması haberini alan ve cu- daha tekrarfadrk. Derin şükranımızm 

1 kabu1ünü dileriz. muriyet meydanında gece yar~~ınc an 
beri toplantı halinde bulunan yuz:e~ce Şarbay Hüsnü Kozanoğlu 
halk büyük bir sevinç ve heyecan 1 i tO• BARAK: Ulusal egemenliğimizin 

ret ve miistemleke meseleleri>, Hüse· 
yin Cahid Yalçın «meşrutiyet hatn ala
rı>, Antoine Zichka cJaponyada pamuk 
sanayiinin inkişafı>, Henry de Zogheb 
cedebiyata dair konu~malar>, Ala in: 
Bugünün sahibleri «:Upton Sinclain, 
J. J. R ousseau: «sosyal mukavele>, 
Ogier Ghiselin de Busbecq, türk mck
tublarr. Kitablar arasında. Lehte aleyh

te. 

EKONOMlK ENFORMASYON 
BÜLTENi 

16 t emmu tarihli 13 numaralı sayı-
sında şu yazılar vardır: İhracat mad
delerimizden çekirdeksiz kuru üzümlc
Timiz, italyan zeytin ve zeytinyağları, 
Yunanistan ve Bulgaristan tiitün duru
mu, Almanyanm tütiin ithalat ve _istih· 
laki. Bulgaristanda ihracatın tanzım ve 
murakabesi hakkında yeni bir kararna· 

t . · 1 l"t e1·imi Mısır me, tal yanın yenı ıt 1a a r. • .. 
gümrük tarifesinde değişiJdıkler, Tur· 

· t ve klirin..,. kiye Çekoslovakya tıcare t> 

anlaşmaları hakkında, kararnameler ve 

Türkofis tebliğleri. 

VARLIK 
15 temmuz tarihli 73 üncü sayısiyle 

VARLIK neşir hayatının dördüncii yr-
. . . K .. 1 ·· mecmualarının 

1ına gırmıstır. u tur 
k d .. l ""kl le karsılaştıklarr ve ne a ar guç u er . . 

ne fedakarlıklarla hayatlarını ıdame e-
debildiklerini düsi.inünce, bu üç sene-
. · .-alışma bu 
tık arasız ve muntazam :r ' 

· · ögvünecek genç ve güzel mecmua 1'i1n 
k·ı d · Bu muvafbir muvaffakı} ette~ ı e eı. 

fakıyeti başyazısında izah eden Varlı
v lar da vaı dır: 
gın bu sayısında şu yazı 
Cemil Sena «Dostluk hakkında~: ~u-

N "b k.::alitelerin aktuahte-ammer ecı <a "' . 
si memleket münevveri>, Halid Fahrı -
Pierre Loti: cAfrikada bir sağanak>, 
Nahid Sırrı «Sadettin beyin damadn, 
İbrahim Hayri cYeşil böeek>, Selçuk 
Milar cKıztaşn. Şaziye Berin cSaba
heddin Ali'nin kağnısn dolayısiyle bir 
tahlib. Sabahaddin Ali cesirleu. ve 
Fazıl Hüsnü, Süreyya Baydargil, Baki 
Süha, Orhan Aksar ve Behçet Necati

nin şiirleri. 
de ba ğlılık ve minnetlerinin sunulma- yeni bir tecellisi olan boğazlar işile bi-
sını istemişlerd ir, arzeyleriz. zi tarihsel hakkmııza kavuşturan bu f7 - D Hahe •}er 

Uray B. Gülal. Parti Bşk. Tuncel, yüksek eserinizi kutlular ve kamun US3 iŞ 1 
Gençler birliği B§k. Özgül. halkının kalbinden kaynıyan şükranla- • Tokyo - Neşredilen reami tebli-

PAZARCIK: Halk dün gece boğaz- rınr sunarız. ğe göre, yakında, bütün tayyare işlerini 
lar muahedesi sonunu heyecanla bekle- Halk adına Ahmet G.H.P. Bşk. Ke- kontrol etmek üzere bir askeri tayyare· 
di. M u tlu haberi alınca büyü~ _önderi.n mal Sacıgol. cilik genel kurmayı teşkil olunacaktır. 
yarattığ ı inkrl?.blan şarkılar ıçınde bı· SASUN: Ulus ve yurdumuzun em- • Danzig _ 14 temmuzda hamule 
rer bire r sayanların etra fına toplanarak niyet ve selametini temin eden boğaz· . · ı · h k 1 ile Leningraddan hareket eden Valgrı-yaşa y asa diyerek sevınç ~ - .. ay .~rış a· lar mukavelenamesinin imzalanması do-
riy le sabahladı. T ören hutun g~_n de- layısiyle Sasun halkı sonsuz saygı ve en adındaki alman vapuru mürettebatı 
vam etti. E vler mevdanlıkJar su~len: minnetlerini sunar. ile birlikte Estonya sahilleri açıklarm-
m i!'I donanmış. fenerler yandu şımdı Parti başkanı Memduh Akın, Uray da batmıstır. 
fener a1avr ha~ladı. backanı Yusuf Acar. ııı Varşova - Finans, tarım ve tica-

C H .P. Bşk. A. Aksu. 
BESNİ; Vatanın kapılarını pekiştir- ret bakanlıkları mümessillerinden mü· 

KIZIL TEPE: Yaratılan s~n zaf~ ı-i diğinizden dolayı hükümet meydanında rekkeb bir grup İtalya ile bir ticaret 
duyan ilçemiz h~lkının emsalsız mın- toplananhalk sevinç içindedir. Saygı ve mukavelesi müzakere etmek üzere Ro-

(;umu riy,>tin recıli::;asyonlnrı 

irlııci ile§ yı ' . 
(Başı 2. inci sayfada) 

lif numaralarda eünde 1000 kilo su
ni ipek ipliği imal edecek ve bu ima
latın ilerde a~i misllnc çıkarılması 

ti ıh· atı 

de de tctl .. ililere b şl nmıştı ·• 
Bnkır cndüstri:ıi i r;in ç lr .malaı·m 

da Eti Bank tarafından ileri götürül
düğü göz önünde tutulunca tatbikatı 
devle çe Siuner Bank'a havale edil-

Bir iplik faLrikasrnda pa nwk tcnıfalemc dairesi 

lstanbııldakİ milli fabrikalarım rzdan birinin iç görünüşü 

Maden endüıtriai uhasmda kükürt 
ve sömikok fabrikaları bir sencden
beri çalı~maktadırlar. Bu sene bu iki 
fabrikaya, her memlekette endüstri· 
nin bel kemiğini teşkil eden demir ve 
çelik fabrikasının ili.vesi hazırlıkla· 

rma ba§lanmıştır. Karabük'de kuru
lacak olan bu mühim fabrikanın ih
zari inşaatına önümüzdeki eylulde 
başlanacak, asıl İn§aata da 1937 bi
dayetinde giritilecektir. 

mit olan birinci bet yıllık programın 
ihtiva ettiği bütün faaliyet sahaları· 

nın ele alınmış olduğu görülmektedir, 
Herhalde ilk beş yıllık programın1 
müddetinin dolmasındnn önce tama• 
miyle bnşarılmış olacağını bugün k:ı· 
ti ~ekil de ifade edecek mevkide bu· 
lunuyoruz. 

Linz'de Avusturya 
nazilerinin bir nümayişi 

.. k a duygularını sunmakla • 1 Karabük' de kurulmasına karar ve· net ve şu r n sevgilerini sunmayı bize vekil ettiler. maya hareket etmıştir. Polonyanm - Viyana. 25 (A.A.) _ Linz'de Avus· 
kabtılünii dilerim. v il 0 ·ı f kl rilmiş olan Çimento fabrikasının bü-Sarbav K. Tugman Sonsuz saygı ve sevg er... talyadan 2 mı yon ran ık bir alaca- turya - Almanya anlaşmasının akdi ii-

SİNAN: Halk parti -i hükümet~nin Parti B. Kılıçı C. H. P. B. Reışit. ğı olduğu tahmin edilmektedir. tün ihzari etüdleri bitmit olduğundan zerine siyasi mahpusların serbest Lı-
boğazlar meselesinin imzalannıasıyle ÇEMİŞGECEK: Boğazlar konferan- • Mcksiko - 17 temmuzdan beri de· teknik projeleri hazırlanmaktadır. rakılması dolayısiyle naziler tarafın-
M"ntröde kazanılan yüksek ~akferdlen 1 1 11 . . k"l vam eden ve 200.000 işçinin çalt,trğı Teaiı edilecek Seramik fabrikasının dan bir nümayiş yapılmıştır. 
dolayı memll"ketin minnet ve şu ran a- sının u usa eme erımıze uygun şe ı - • 

· 1 d"V• kınu k 4.000 müesseseyı muattal bir halde br- da ham madde tetkikleri yapılmak- Serlıest bırakılmış olan mahpusla· rın• arzeylerim. de netıce en ıgı haberi hal zı pe 
İhtiyar heyeti adına Na. Md. Önen çok sevindirmiştir. Bu siyasal muvaffa. rakan elektrikçiler grevi, yapılan an· tadır. Alınacak neticeye göre fabri- rın ana b.balariyle dostları, kendileri· 

·· ·· ü ·ı · h lkı · la•ma il%erine bitmi§tir. kanın yeri ve kapa&İ.tesi tesbit oluna- ni h.apishaned•n ç ·Karken "yasrsın BİSMİL: Halk partisi hükümetinin kiyetten otur ı çemız a nm mınnet Y , • ... ı T" 

· al • 1 ··k ı ı · • Var9ova, - Muhalefet 9eflerı"nden cakhr. Hitler'' nı·:.ıaıarı ı"le alkışlan1ı"laıdı Po bo v 1 kavelesinin ımz anmasıy e ve ~u ran arını arzey erı.ı. u ,. • 

M.!~:r~~d;'~azanılan yüksek za~erden Belediye reisi Oruç, Hava kurumu iki kiti tahrikit ve yalancı şahitlik cftr· lis, bu nümayife müdahale etıneğe hi-
dolayı memleketin minnet ve şiikran- Örge, belediye reisi Özöğünen, Kz. ö- miyJe tevkif olunmuştur. Bunlar mebuı Kimya endüatrisi Üzerinde tetkik- zum görmemlfle de nümayişçilerdcn 
larmı arzeylerim. mer Erol. Gamin ile eski poliı müdürü Şalldır. ler bitmit ve kendir endüstrisi üzerin- bidsini tevki{ ile bapıse atmıştır. 

----======İ~l~ç:eb~a~y~v~e=Ş~a=r=b=ay~A==ke=r====================~======~====~==~~=======:==:===~~~====~====~====~==~~~=:===~~====~==~~====~~~~========~====~ 
tizama sokmuştur. Son yıllara kadar umumi o-- kirnliğin ve Pa.steur'ce yapılan keşiflerden doğ- muhite de fen yeni ,eklini vermi~tir. Bugünkü 
lan zenginlik sayesinde ve dindarlıkla orucun a- rna prensiplerin izlerini taşımaktadır. Pastör insanların zihniyetini içinde yaşatan alem hiç de 
zalması üzerine insanlar, şimdiki kadar hiç bir doktrinlerinin yayılması bütün insanlık için atalnrımızınki değildir. Bize zenginlik ve kon· 
vakit böyle devamlı ve intizamlı bir şekilde te- büyük ehemiyeti haiz bir hadise olmuştur. Me- for getiren zeka zaferleri önünde manevi kıy
gaddi etmemişlerdir. deni memleketleri zaman zaman harabeden bu- metler, tabii, alçalmıttır. Muhakeme dint inanç· 

Tefrika No: 7 

BllJNl\111YEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

. NASUH! BAYDAR Türkçeye çevıren: 
Tedrisin geniş ölçüde yayılmaı!lna da aynı laşıcı hastalıklar bu doktrinler sayesinde orta- lan ~ilip sl1pürmüştür. Yalnız tabii kanunlar 

zenginlik imkan vermiştir. Her tarafta mekteh- dan kaldmlmıştır.T emizliğin zaruriliği isbat o- bilgi .. inin ve bu bilginin bize, maddi aleme ve 
ler ve üniversiteler kurulmuş ve hemen talebe lunmuştur. Bunun neticesi olan çocuk ölümü cani' mahluklara karşı verdiği kudretin ehemi· 

Ş. d. 1 kes vaktiyİe daha iptidai bir ha~a- ka1abalıgıw nca doldurulmıuatur. Gençlik, modern çok azalmıştır. Hayatın vasati devamı şaşılacak · d B k l · l ıre ı ler , b . rgunlugu , -, B k da B .. A .k B· l .k D yetı var ır. an a ar, ünıversite er, laboratuvar· 
ta mc.;hsus hareketlerin ica ett gı yo l cihanda ilmin oynaarğı rol\i anlamıştır. acon a r uzamıştır. ugun, men a ır eşı ev- lar, hekimlik mektebleri, eski mabedler, gotik 
ve de'\ amir cehdi bertaraf ederek, bu surete "Knowledge is power" demişti ( f). Bütün bu letlerinde vasati hayat elli dokuz ve Yeni Ze- kı.tedrallar, papa sarayları kadar güzelleşmiştir. 
adalelerini gelistil:ebilmektedir. müesseseler çocuklarla gençlerin entelektüel in· land'da altmış beşi bulmuştur. insanlar daha çok Son felaketlere kadar banka veya şimendifer 

Atalarımızı~. bilhassa kaba unlardand, etten kişafma kendilerini hasretmişlerdir; aynı zaman- ya~amamakta iseler de birçok insanlar ihtiyarlıya- idare meclisi reisliği gençliğin ideali idi. Bununla 

Ve alkoııu .. ı"ckı"lerden mu··ı·ekkeb olan gı asının da, fizik vaziyetleri ile de dı'kkatle ug"raşmakta- bılmektedirler. Demek ki ijiyen insanların mik- beraber bu"·y··k ·· · "t .. d h . d u unıversı e reısı e enüz cemı-

yerı· n·ı çok d·alı"" lezzetlı" ve çeşi_dli bi_r. gıda nlmıeş: dırlar. Denilebilir ki terbiye kurumları tahsisen atını çoğaltmıştır. Aynı zamanda hekimlik, has- yetı"n nazarında pek y"'k k b" k. h"b"d" 
n - - lık u se ır mev 1 sa l 1 ır, 

tir. Koyun "e .,ıınr etı· artık yıy·ecegın esası ~ zeka ve adale ile alakalanmaktadırlar. Fen, fay· ta lann mahiyetini daha iyi anlamak ve cerra- çu""nk"' f · t · ed d f 
v ,, e· - _ u ennı evzı en o ur ve en ise serv t, 

ğildir. Süt, kaymak, tereyağı, hububat ka:gu- dasını öyle sarih bir şekilde göstermiştirB ki tedk: hi tekniklerini daha doğru tatbik etmek sure· saadet ve sıhat kaynağıdır. Fakat kütlenin r- ih· 
nun ortndan kaldırılması suretiyle daha ya~ riste en Yüksek mevki ona verilmiştir. irço tiyle şifa verici tesirini zayıflara, yarım olanla- niyeti çabuk değişir. Bankacılarla profescrler 
bir hale getirilmiş olan unlar, sıcak ve mutedıl gençler kendilerini onun nizamlarına tab~ tut· ra, mikrobu kolayca almak istidadında bulunan· halkın itibarını kaybetmişlerdir. Bugünkü ad"m· 
memleketler yemişleri, taze veya konserve s.eb- maktadırlar. Fakat fen enstitüleri, üniversıteler lara vakt" l dah w b" l l l k 

- d d"" · 1 k 1 k d k 1 bo tu • ıy e a agır ır yaşamanın şart nna ar gazete eri o uyacak, politikacıların, tcıcirlc· 
zeler, salatalar, ço··rek ve şekerleme veya pu ıng ve en ustrıye urum ar o a ar ço n ra • t h ··11 . 1 1 ·ı . . . 1 t 1 h l d l l 

k d. a amrnu en o mıyan ara teşmı etmışt M d rın, şar a an ann ve avari erin ra yo ar n va-halı" nde bol 1,0 1 şeker modern te~addinin başlıca var kurmuşlardır ki buralarda her genç en ı . . ır. e e· l .; 
~ k nıyet hö 1 l"kl ah kk k · d. w. · k YI makta olan nutuklarını dinliyecek kadar mi.i-esaslandır. Eskı' yerini muhafaza eden yalnız hususui bilgisine uygun bir yer bulabilme te- ın Y e ı e t a u ettır ıgı ınsan api· 

tau b .. "'k b' k y h f nevverdirler; zihinleri, teknigı-· her gün biraz dn· alkoldu··r. Çocukların gıdası daha de. ·n bir şekil- dir. uyu ır azançtır. e er erd, hastalığa h l 
h a i erliyen ticari, politik ve sosyal propa<Yanda .. 

de tadile ugw ranuştır·, daha bollaQmıştır. Büyük- Muasır insanların yaşayış tarzı ifü~en'fo, e· v_,e ıstıraba karşı daha büyük bir emniyet içinde 1 1 b d 
':l L'--1 ara meş u ur. Aynı zamanda makaleleri, fen-

lerinki de böyledır. Bürolarda ve fabrikalardaki ------- uu unmayı medeniyete borçludur~ t f l l 
n ve e sefl vü garizasyon kitablarmı okumak• 

çalışma saati intizamı yemek zamanlarını da in- (1) Bilgi kudrettir; l~lnde bulunduiumuz ~ntelektUel ve moral tadrrlar. (Sonu var) 



;: • YF \ ü tJ 1~ tJ s 
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MILLI 1\1ÜDAFAA VEKALETİ 
3ATIN ALMA KOMISYONU lLANLARl 

1 - Hepsine biçilen ederi 2.000 lira olan 125 takım komple bü
yük edavat çantası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 3 Ağustos 936 pazartesi günü saat 11 de M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

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

BİL İT 
Muhtelif büyüklükte (21000) adet serum şişesi satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli (950) liradır. İlk teminatı (71 lira 25) kuruştur. İha· 
lesi 31-8-936 paıartcsi günü saat 10 dadır. İstekliler evsaf ve şart
namesini almak ve görmek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. satın 
fl.lma komisyonuna müracaat ve münakasaya gireceklerin 2490 sayı
lı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat mektubile birlikte belli 
~n ve saatında satın afma komisyonuna gelmeleri. (171 l) 2-2972 

BİLİT 
7 kalem baytari malzeme satın alınacaktır. Tahmin bedeli (2200) 

Hradır. İlk temin.atı (165) liradır. İhalesi 3-9-936 perşembe günil 
~at 10 dadır. Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyen be· 
~dsiz olarak M. M. V. satın alma komisyonuna müracaat ve müna· 
ka'laya gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesika ve temi· 
nat mektubile belli gün ve saatında satın alma komisyonuna gelme· 
\erl (1713) 2-2974 

BİL İT 
25 k.alem eczayı baytariye kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli (14600) liradır. Muvakkat teminatı (1095) liradır. 
ihalesi 2~-8-936 cuma günil saat 10 dadır. İstekliler evsaf ve şart· 
namesini almak ve görmek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. satın 
alma komısyonuna müracaat ve münakasaya gireceklerin 2490 sayı· 
Jı kanunda gösterilen vesaikle ve teklif ve teminat mcktuplarile 
birlikte be111 "ün ve saatından en az bir ttaat evvel satm alma ko· 
misyonuna vermeleri. (1712) 2-2973 

BİLİT 
23 Kalem baytari atatı cerrahiye ve malzeme açık eksiltme sure· 

tile satın alınacaktır. Tahmin bedeli (3800) liradır. İhalesi 14-8-936 
cuma günü saat 14 dedir. İlk teminatı (285) liradır. Evsaf ve şart· 
namesini almak ve görmek istiyenler bedelsiz olarak M. M. V. Sa. 
Al. Komisyonuna müracaat ve eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunda gösterilen vesaikle ve teminat mektubile birlikte belli gün 
ve saatında satın alma komisyonuna gelmeleri. (1498) 1-2687 

BİLİT 
Sekiz çeşit istcrlizasyon cihazları ve teferrüatı kapalı zarf usu· 

lile satın alınacaktır. Tahmin bedeli (15000) on beş bin liradır. 
İlk teminatı (1125) liradır. İhalesi 13-8-936 perşembe günü saat 

10 dadır. Evsaf ve şartnamesini görmek ve almak istiyenler bedel• 
siz olarak M. M. V. satın alma komisyonuna müracaat milnakaaaya 
girmek için 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikla teminat ve tek
lif mektuplarilc birlikte belli gün ve saatından en az bir saat evvel 
komisyona müracaatları. (1461) 1-2682 

BİLİT 
ı. - -Beher metresine biçilen ederi 305 kuruş olan 64 bin 665 

tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2. - İhalesi 1 O Ağustos 1936 Pazartesi günil saat 1 S dedir. 
3. - Şartnamesi 986 kuruşa M. M. V. SA. AL. KO. dan alınır. 

4. - İlk teminat 11.110 liradır. 
5. - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektup
larını ihale saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (34) (2-3186). 

BİLİT 
6 kalem baytari malzeme satın alınacaktır. Bedeli (600) altıyüz 

liradır. İlk teminatı (45) liradır. İhalesi 31/7/936 cuma günü saat 
10 dadır. İstekliler evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyen 
bedelsiz olarak M. M. V. Sa. Al. komisyonuna müracaat münakasa
ya gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat 
mektubile birlikte belli gün ve saatında satın alma komisyonuna 
gelmeleri. ( 131) 2-3293 

İLAN 
ı - 185 kilo aleminyom saç levha ile 105 kilo aleminyom perçin 

çivisine talih çıkmadığından on gün müddetle pazarlıkla eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 567 lira ve ilk inanç parası 42 lira 52 
kuruştur. 

3 - İhalesi 5 8 936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2.3. üncü mad· 

delerinde istenilen bilgelerile ihale gün ve saatında M.M.V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (132) 2 - 3294 

. ._,, - - -
Edi ~ne Jandarnıa Erat 

l{u]u l{onıutaıılığından: 
Edirne jandarm okuluunun eylül 936 dan nisan 937 sonuna ka-

dar 8 aylık ihtiyacı olan birinci nevi ekmeklik un miktarı 120000 
kılodur. 

Ek.siltme 10 8 936 pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usuli-
1~ Edırne merkez mal müdürlüğü odasında yapılacaktır. İsteklile
rın 2490 sayılı kanuna göre teklif mektuplarile sandık makbuzları 
veya banka mektuplarını saat 14 den 15 kadar komisyona vermiş ol
maları şarttır. Daha ziyade malumat almak istiycnler Edirne mal 
müdürlüğilne müracaatla şartnameyi okuyabilirler (134) 
Cinsi Tutarı Miktarı Tahmini F. Eksiltme günü Şekli 
Birinci nevi 16800 120000 11 K. 10-8·0~6 kapalı zarf 
ekmeklik un. 

Muvakkat teminat 
1260 Lira 

Dahiliye V ~ı{aletinden : 
1 - Vilayetler evinin: Bayındırlık Bakanlrğı ve Ekonomi Ba

kanlığı binalarile çevrilen meydanının etrafı planlarına göre kısmen 
pergola inşaatı ve muvakkRt kabül ile kati kabül arasında altı aylık 
mütemadi tamirat k.;pah zarf usulile eksiltmeye konulmu'tur. 

2 - Eksiltme 12.8.936 çarşamba günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
3 - Eksiltme Ankarada Yenişehirde Dahiliye Vekaleti binası 

içinde toplanan satın a1ma komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Yaptırılacak i in muhammen keşif bedeli 21.179 liradır. 
S - İstekliler eksiltme şartnamesini, mukavele projesini, Nafıa 

işleri şeraiti umumiyesini, fenni şartnameyi, keşif ve proje ve re· , 
simleri vekalet levazım bürosunda görebilirler. 

6 - Muvakkat teminat 1.567 liradır. 
7 - İstekliler münakasadan sekiz gün evvel Nafıa Vekaletine 

müracaatla fenni ehliyet vesikası alacaklardır. 
8 - İstekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saattan 

bir saat evveline kadar vekaletteki eksiltme komisyonu reisliğine 
vererek mukabilinde :nakbuz alırlar. 

9 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplerının yukarda yazılı 
saatta komisyon reisliğine gelmiş bulunmaları şarttır. Bu takdirde 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması Janmdır. Posat 
da olacak geçikmeler kabul edilmez. (108) 2-3285 

ANKARA LEVAZIM AIVI1RL1G! 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARI 

ı - Tüm kıtaat hayvanatı için kapalı zarf ile 330 bin kilo yulaf 
satın alınacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna beş kuruştan 16500 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 7 ağustos 936 cuma günü saat on dört buçukta Bay

ramiçte tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 _ İstekliler ihaleden bir saat evci teminat akçeleri olan 1238 

lirayı ve ihale kanununun 2. ve 3. üne.Ü maddesindeki vesaikle bir 
saat evel komisyona müracaat etmelerı. (75) 2-3217 

İLAN 
ı _ İzmir müstahkem mevki kıtaatmın 84000 kilo ayaktan sığır 

eti ihtiyacı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. . . 
2 _ İhalesi 29 Temmuz 936 çarşamba günü saat on yedıde İzmır· 

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

miştir. 
s - Teminatı muvakkate akçesi 1165 lira 50 kuruftur. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına vesıka gös· 

termek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak ed~ceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ve şartnamesınde yazılı v~
sikaları ile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bır 
saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. ( 1703) 2-2966 

İLAN 
Müstahkem mevki ihtiyacı için bir milyon kilo çam odunu ka

palı zarf usuli ile münakasaya konmuştur. Bunun 500000 kilo kuru 
çam dip kökü ve 500000 kilo suda çam kuru enkazı olacak .ihalesi 
10-8-936 pazartesi günü saat 15 dedir. Teminatı muvakkatesı 1454 
liradır. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin yevmi mezkiırda komisyonumuza müraca· 
atları. (4) 2-3165 

İLAN 

1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatının 117800 kilo kesilmiş sığır 
eti ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 29 temmuz 936 çarşamba günü ,saat on altı buçukta 
tzmirde kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

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

alınır. • "k 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesı a 

göstermek mecburiyetindedirler. • . 
8 _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı .kanunun lkı v~ Ü· 

çüncü maddelerinde ve. §artnameainde yazılı ve.arkaları ile temın.at 
ve teklif mektuplarını ıhale saatından en az bır saat evvel komıs-
yona vermit bulunacaklardır. (1702) 2-2965 

İLAN 
ı - Müstahkem mevki kıtaat hayvanatının 632300 kilo yulaf ih-

tiyacı kapalı zarf usulU lle eksiltmeye konmuştur. . 
2 - İhalesi 30 temmuz 936 perşembe günü saat on altıda lzmırde 

kı~lada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yulafın tahmin edilen mecmu tutan 33195 lira 75 kuruşt~r. 
4 - Beher kilo yulaf için S kuruı 25 santim fiat tahmin edıl· 

miştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçeal 2490 liradır. 
6 - Şartname sureti 166 kuruı mukabilinde komisyondan alınır. 
7 - İstekliler ticare odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı .kanunu~ iki v~ il· 

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ~esıkaları ıle ten;ıınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bır saat evel komısyo· 
na vermiş olacaklardır. (1720) 2-2975 

İLAN 
1 - Garnizon kıt'a ve müesseselerin senelik ihtiyacı olan 728000 

kilo gürgen odunu 7·8-936 tarihine müsadif cuma günü saat onbeş.· 
te kapalı zarfla alınacaktır. . ..... 

2 - Şartnamesi komisyonumuzda her gli~ parasız gorulilr. İha· 
lesi Ankara Levazım amirliği satın alma komısyonunda yapılacaktır. 

3 - Odunun tutarı 12740 lira olup teminatı muvakkatesi 955 lira 
SO kuruştur. Münakasaya girecekleriı:ı belli gün v_e aaa~ten bir saat 
evel 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncil maddelcrındekı belgelerle 
teminat v-e teklif mektuplarını mezkur komisyona vermeleri ve saat 
onbeşte komisyonda hazır bulunmaları. (40) 2-3176 

İLAN 
1 - Tüm kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 320 bin kilo yulaf sa· 

tın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna beş kurut fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 8 ağustos 936 cumartesi günü saat on dört buçukta 

Bayramiçte tümen satın alma. komisyonunda. yapılacakt~r. 
4 - İsteklilerin ihaleden hır saat evel temınat akçelerı olan 1200 

lira ile ihale kanunun 2. ve 3. inci maddesindeki vesika ile komis· 
yona müracaatları. (76) 2-3218 

İLAN 
1 - Tümen kıtaatmın ihtiyacı için kapalı zarfla 240 bin kilo ku

ru ot satın alınacaktır. 
2 - Kuru otun beher kilosuna 3 kuruş fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 10 ağustos 936 pazartesi günü saat on dört buçukta 

Bayramiç tümen satın alma komisyonunda ya?ılacaktır .. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel temınat akçelerı olan 540 

lira ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddesi~deki vesika ile ihale
den bir saat evel komisyona miiracaat etmelerı. (78) 2-3228 

İLAN 

1 - Tümen kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 240 bin kilo kuru 
ot satın alınacaktır. 

2 - Kuru otun beher ki lo suna 3 kuruş fiat biçilmiş ve tutarı 
7200 liradır. 

3 - İhalesi 10 ağustos 936 pazartes igünü saat on dört buçukta 
tümen satın alma komisyonu binasında yapıl.acaktır. . 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel temınat akçelerıle olan 540 
lira ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ile Bay· 
ramiç tüm satın alma komisyonuna müracaat etmeleri. (77) 2-3227 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için 93 

ton sadeyağı 4 ağustos 936 sah günü saat on beş buçukta Tophane· 
de satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 72545 liradır. İlk teminatı 4877 liradır. Şartnamesi 
363 kuruşa komisyondan alınır. İsteklilerin kanuni vesikaları ile te• 
minat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evet komisyo-
na vermeleri. (1774) 2-3064 

İLAN 
1 - Tilm kıtaat hayvanatı için kapalı zarf ile 350 bin kilo yulaf 

satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna beşer kuruştan fiat biçilmiş olup 

tutan 17500 liradır. 
3 - İhalesi 12/ağustos/936 tarih çarşamba günü saat ondört bu· 

çukta Bayramiçte tüm satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci teminat akçaları olan 

1312 lirayı ve ihale kanununun 2. 3. üncü maddelerindeki veı.ikalar
la bir saat evet komisyona müracaat eylemeleri. (82) 2-3283 
~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~ ~~~~~~ .. ~~~~~ .~~~~ .. ~~~~{ 

t ... ·~-~~~~~~;t~~,~~:1~~~-J 

ava (uru ıu 

ROYUI( PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11 Ağustos 936 dadır. 

3üyük tl{ramiye35.000 Liradır 
12.000, 10.000 liralık ikrameiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

~-Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı, 

Tun<·eli Nafıa Direktörlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Tunceli Vilayeti Pulur ''Ovacık" 

kazasında yapılacak iki bölüklük Askeri Kışla inşaatı) 
Keşif bedeli 29300 lira 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyeıi 
D - Tesviyei turabiye, Şose vo Kargir in~aata dair fennt şart-

name. 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat, metraj cetveli. 
G - Proje. 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira bedeli mukabilind• 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltmesi 31-7-936 tarihinde cuma günü saat 15 de Tunceli· 

de Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2197-50 lira muvak• 

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden işe girmesi için ehliyet vesikası • 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bı r 

saat evveline kadar Tunceli Nafıa Md. daireye getirilerek eksiltrııC 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 1ı. 
gönderilecek mektupların nihayet 3 eti maddede yazılı saate kadar 
gclmi' olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olına· 
sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (53) 2-3!,22 

ZiRAAT VEKALETi 
Satınalma l{omisyonundan : 

Etlikte baytar merkez serom binasının ladil ve ilavei inşaatı ka· 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (19611) lira 32 kuruştur. İhalesi 17 /8/936 pazartesi 
günü saat 15 de umumi ve hususi şartname ile .keşif varakası bedel• 
sizdir. Planını görmek ve mahallen tetkikat yapmak ve fazla izahat 
almak istiyen talipler her gün için laboratuvarlar müdüriyetine 
ımüracaat edebilirler. 

Muvakkat teminatı (1470) lira 85 kuruş olup banka mektubu .v~· 
ya vezne makbuzu ve kanunun tayin ettiği vesikalarile tekliflerın!1 

ihaleden bir saat evveline kadar vekalet satınalma komisyon reislJ· 
ğine vermeleri ve ihale saatında komisyonda hazır bulunmaları: 

(91) 2-3284 

REVUE Saatı 
80 senellk bir tecrübe mahsulüdür. 

Her nevi kol ve cep aaatlerl 

Kontörler, Kronogra!'lar 

Spor aaatlerl 

B•tlıc:a natçllwde Htı lıl'. 

AfZA TEVFİK. Sa.at TlcarethanHI, Ankara. Bankalar Cad. 8 

~11111111111111111111111111111111111111111111 iiiiiifiı ıi 1111111111111111111111111111111111111 ı ıu~ 
~ 1,ürk.iye Ziraat Banlca ı ~ - ~ = MERKEZ MÜDÜRLUGUNDEN : ~ - ~ 

§ Baııkamıza l\lüsaha \:a İle ~ = ~ 

:: Stajiyer A ınacal{tır i 
:= Müsabakaya girmek için tercihen Lise mezunu ol· ~ = mak veya orta ticaret mektebini veya orta mektep tah· ~ 
- silini bitirmiş bulunmak ve lise mezunları 18 ve orta ~ 
_ mektep mezunları 16 dan az, yirmi beşten fazla yaş- ~ = ta olmamak şarttır. Müsabaka imtihanı 2 eylfıl 1936 ~ 
:; tarihinde Müdürlüğümüzde yapılacak ve kazananlar ~ 
- otuz lira aylıkla stajyer tayin edileceklerdir. Bu st~~- ~ 
- yerler en az altı ay ve en çok bir sene müddetle mu- ~ = dürlüğümüz servislerinde staj gördükten sonra mes· ~ = leki imtihana tabi tutulacaklar ve bunda da muvaffak ~ 
:.: olanlar aylıkları (60) liradan az olmamak üzere muh- ~ 
- telif yerlerdeki bnkalanmızda münhal olan memur- ~ = luklara tayin olunacaklardır. ~ 
=: Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar ar~· ~ = nacağı bankamızdan alınacak şartnamelerden öğrenı- ~ - ı· ~ - ır. ~ = Müdürlüğümüze en son müracaat müddeti 29 a· ~ 

~ııı1ılıi""iııiılılünlıiliının111111111111111111111111111lıiiiiluuuııı111111111ıııı11ıı!! 
• ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ıı nı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
= TVRI( l\IAARtF CEl\ltYETl 1 = ~ 
- İstanbul adresi: Yeni postane kar şısmda Erzurum ~ 
a han 2 inci kat Tel. 21101 ~ = Ankara adresi: Anafartalar caddesi: Türk Maarif Ce- ·~ 
- miyeti, Genel Merkezi Tel. 2182 ) ~ 
- (Resmi ilanlar Türk Limited şirketile alakası. ~~~tur ~ 
""IHOUU,tfl~lltnn11?11ı••t•!•U•tP10•••o,,,ttt••••n•t••' ••• • 
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bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ffi markasını arayınız.~!~-~~ 

Tarih, Dil, Coğrafya 
Fak.iiltesi Direlitörlüğiindcn: 

1 - Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi için 100 adet ders 
masası 200 adet sandalye yaptırılacaktır. 

2 - Muhamen bedel "3250" üçbin ikiyüz eJli liradır. . 
3 - Şartnameyi görmek istiyenler Evkaf apartımanındakı fak

Ulte idaresine müracaat ederler. 
4 - Münakasa ı 7 /ağustos/1936 pazartesi günü saat 15 de Maa

rif Vekfileti mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
S - 243 lira 85 kuruştan ibaret olan ilk teminatın münakasa gü

nü saat 14 e kadar mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmış 
olması Uizımdır. (122) 2-3291 

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111111111111111111111111 m111111111111111111111111111111111111111111111111 u11 - -
- ANKAR.A PALAS: - -- -- -- -- Yeni güzel bahçesinde birinci ağustos _ 
= cumartesi akşamı muazzam bir gar-

. = den parti tertib etmiştir. Saat 20 den 
= itibaren pek ucuz fiatla kahçede sı-

:: cak yemek ve soğuk büfe bulundura-
- caktır. Dans ve mütenevvi eğlenceler. 

2-3222 

------

-= --
---

İiii 1111111111111111111111111f11111rı1111111: 11111111ı11" 11111111111111111111111111111ı111111111111 ıiii 

I\:ocae · ilayetiııden : 
Hereke taşı namile maruf Herekc<leki taş ocağı lıcş sene müd

detle rühsata bağlnnac..aktır. İhale ağustosun on üçüncü perşembe 
günü saat on beşte viliiyet makamında kapalı zarf usulile yapıla
caktır. Muvakkat teminat yapılacak teklifin yüzde yedi buçuğu ü
zerinden hesap edilerek verilec.ektir. !~teklileri~ artırma ve eksilt
me kanununun 32 incı maddesıne tevfıkan teklıf mektuplarını te· 
minatlarile birlikte ihaie günü saat on beşe kadar vilayet makamına 
vermeleri şartnamesi ile ocağın krokisini görmek istiyenlerin en-
cümen kalfmine müracaatları. (119) 2-3287 

fh1x1r1ı;f1# ::t.,:tT. T T ;r1ı1ı: :r1"flx1x1ıi1x1x1x1ı: :r:J 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasrndan: 
160 lira ücretli 

iKi l\fE1'fUR ALINACAl(Tll{ 
Odamız Sanayi Şubesi için imtihanla iki memur alınacak

tır. s ağustos 1936 tarihine kadar aşağıdaki şartları haiz olanla-
rın Oda Sanayi Şubesine müracaatları. 

ı - Türk olmak. 
2 _ Fiili askerlik hizmetini bitirmiş olm 
3 - Sıhhati tam olmak. 
4 - Hüsnü hal varakası getirmek. 
5 - Yası 25 den az ve 40 dan fazla bulunmamak. 
6 _ Yiıksek Ticaret ve İktisat, Mühendis, Universite, Kim-

ya şubesinden mezun olmak, v ya bunlara muadil ecnebi mem
leketler diplomasını haiz olm ve yahut politeknik mekteple
rinden mezun bulunmak. 
İMTİHAN: 
ı - Lisan: Türkçe ve yabancı dil~er (Fransızca, İngilizce, 

Almanca, Tercüme, konuşma ve tabnr). 
Bir dilden fazla yabancı dıl bilmek sebebi tercihtir. 
2 - Umuınr iktisat. 
3 - Türl:iyenin iktisadi cografyası. 
4 - Sınai mali'im.at. 
A) Türkiyenin sınai mamulatı, Türkiyenin sınai inkişefı 

imkanları Cumuriyet devrinde sanayi hareketleri. 
B) Memleketimi de sanayii tesis, tanıdm, teşvik ve hima

yesi ile i çilere müteallik kanuni ve nizami mevzuat, vergi ve 
re ı ler. 

C) Sın i muhasebe, Sanayide maliyet fiatları hesapları. 
D) Sanayide rnsionalizasyon. 
5 - İstatistik t .. nzımi hakkında umumi malUmat. 

2-3235 

ULUS 

1 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Tuııceli Nafıa f üdürlüğüı den: 
ı - Eksiltmeye konuln iş : « Tunceli Vilayeti PJümer kaza

sında yapılacak iki bölüklük Askeri Kışla inşaatıdır. > İnşaatın 
keşif bedeli 28800 liradır. 

2 - Bu işe aic! şartnameler \e evrak şunlardır 
A : Eksiltme projesi, 
B : Mukavele projesi, 
C : Nafıa işleri şeraiti umumiycsi, 

D : Tesviyei türabiye, şose ve kargir, inşaatına dair fennı 
şartname. 

E : Hususi şartname. 
F : Keşif cedveli, silsilei fiyat ceclveli, metraj cedveli, 
G : Proj . 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira bedeli mukalıilinde 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29 7 936 tarihinden çarşamba günü saat 15. de 

Elaziz'de Tunceli Nafıa Müdiırlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kdpah zarf usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmeK için istekJinin 2160 lira muvakkat 
teminat vermesi, bund<>n başl.a aşa- ıdaki vesikaları haiz olup gos 
termesi lazımdır. Nafıa Vekfiletinden işe girmesi için chliyel 
vesikası. 

6 - Teklif mektubları yukarıda (3} üncü maddede yazılı sa:ı.tter 
bir saat evveline kadar Tunceli Nafıa dairesine getirilerek eksilt
me komisyonu Reisliğine ma!.buz mukabilind: verilecekt:r. Posta 
ile g<.indcrilecek .nektuplnrın nihayet (3) ünc:ii maddede yazılı sa
ate kadar gelmi olması ve dış zarfın mühiir mumu ile eyic~ ka
patılmıs olması lfizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4089) 2--3134 

l(ültür Bal{anlı;n Satınalm·ı 
ö 

J{onıisyonundan : 
Bakanlık otomobili için alınacak tahminen 63~0. lit~~ benzin açık 

eksiltmeve konJlmuştur. 1stekJilerin şartnames~nı gor~ek üzere 
her gün gereç Dircktörlüğiine ve eksiltmer.~ .. gırece~!erın d: 14-8-
936 cuma giinü saat 14 de Gereç Direoktörlugunde .mute".ekkıl ko
misyona muhammen l:ıymet 1630 liranın % 7,5 temınatı olan 126 li-
ralık teminat makbu .. ıı ile müracaatları. (63) ___ 2-3198 

Karamiirsel ı-aymal{amlığından : 
Karamürselin Altunizade Çiftliğinin Subaş~ mev~iindc ins.ası 

mukarrer ve tahmini bedeli keşifleri (~3~99) Iıı;ıdan ıbaret olan 40 
çift ve bir tek ki ceman 81 göçmen evının. ~omısyonda ~:vcııt ke
şif ve pHinları mucibince Reze, Tokmek, ~ılıt, Cam ve çıvı~e~ gay
ri bütün levazımı müteahhide ait olmak uzere 15-7-936 gunundcn 
itibaren 20 gün müddetle yapılmaları a!ık eksiltmeye konulmuş.tur. 

Bu şerait dahilinde isteklilerin temınat mekt~p .. ve akçelerıyle 
beraber ihale günü olan 5 ağustos 936 çarşamba gunu saat 16 da Ka
ramürsel hükümet konağındaki komisyonıı müracaatları. 

( 52) 2:-_3_18_9 ___ _ 

Ulukışla ilçell~tyl ğınd· ı : 
ı - Ulukışla Kasaba ve köylerinde yapılacak (28860) lira (6S) 

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

2 - İlk teminat akçesi (2164) lira (70) kurustur. 
3 - İhale 27-7-936 gün\i saat 14 de Ulukısla İskan komisvon ın-

da yapıhlcağından taliplerin müracaatları. (72) 2-3214 - -- -------
Adliye \ 7 Pkaletinden : 
Yenişehirde Temyiz binasında şartnamesi mucibince bir odada 

yaptırılacak seyyar ahşap dosya ratlarının pazarlıkla yaptırılacağı 
ve pazarlığın 22-7-936 tarihinde icra edileceği ilan edilmiş ise de 
pazarlığa iştirak etmek istiyen taliplerin hususi şartnamesindeki 
şeraiti haiz bulunm::ıdıklarından yeniden pazarlığın yapılmasına ka
rar verilmiş olduğu cihetle şeraiti kanuniyeyi haiz olanların mu
hammen bedeli 464 lira 18 kuruşun % 7,5 gu olan 34 lira 81 kuruş
luk muvakkat teminatı nakit veya nakit makamında olan tahvillerin 
maliye vezneı>ine yatırılarnk makbuzunun ve yahut banka teminat 
mektubunun yevmi ihale olan 30 temmuz 936 perşembe günü saat 
14 de vekfılet levazım müdürliiğü odasında teşekkül edecek komis
yona ibraz eylemeleri ve şartnamesini görmek istiyen isteklilerin 
her gün levazım müdiirlüğüne mürrcaıt etmeleri ilan olunur. 

(96) 2--3232 

Taını ve (a ast o 
Umum ı Ü lüğüıı eu : 

Tapu kadastro U. M. için nün:ıunesine göre pazarlıkla yaptırıla
cak dolapların muhammen bedelı metre murabbaı 37 lira ve resim 
masasının beheri 45 liraya ve merdivenin de 12 liradır. İsteklilerin 
% 7,5 pey akçesile 29.7.935 günü saat 14 de satın alma komisyanuna 
müracaatları. (69) 2-3225 

Nafıa Balcaıılığındaıı : 
4 Ağustos 936 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı 

malzeme eksiltme komisyonu .odasında 4968,75 lira muhammen be
delli 16200 litre benzin, 500 kılo mobiloil evsafında ve 350 kilo Av
tol evsafında yağ, 15 büyük kutu Valvalin yağı ile 25 litre Renkli 
i~pirto, 4 teneke gaz yağ!: ~~ ki~.o Yi.ne Mobiloil evsafında yağ, 10 
kılo Gres yağı, 10 adet buyuk guderı ve S adet büyük Sünger mü
bayaası açık eksiltme u~.ulü ıl~ c~~iltmeye konulmuştur. 

Şartname ve buna muteferrı dıger evrak parasız olarak l\~alzeme 
dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 372 lira J6 kuruştur. 
1936. senesi Ticaret odas! ~e Nafıa Bakanlığından alınmış ehli

yet vesıkaları ibrazı mecburıdır. 
Eksiltmeye gireceklerin 4 Ağustos 936 salı günü saat ıs de Ba

kanlık Malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları lazımdır. 
(3) 2-3105 

İmar 1\liidürlüğünden : 
Kimden Muhammen 

istihlak 
Mahallesi Sokağı Ada No. Parsel No. edildiği Bedeli 
Hacı Murat Köprii başı 422 9 Hoca Abdullah 100 
Sakarya ,, 527 35 Kaşif 80 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazı 3.8.936 tarihine m"'sadif 
paz~rtesi günü saat 1~. ~~ açık. artı~ ile satılacağından tali~lerin 
bugünde İmar mildürlugundekı komısyona müracaatları. (4) 2-3106 

Sablılc Köhne Eşya 
Ankara Erkek Lisesi Direktörlüğünden. 

Lisemizde mev~ut köhne eşyanın 27-7-936 pazartesi gi.inü saat 
15 de açık artırma ıle satılacaktır. İsteklilerin mezkQr gün tt 
okulda milteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilan olunu~~ san a 

'93) 2-3224 

ı 
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l\lüfettiş N~ mzed iği ve f,. f 
Naınzedliği lii.·ahaka 

z·raat 
' . ., 

Inıt. ı~nı 

Tiirkiye 
an r&sında • .. 

1 - Bankamıza miisıbaka ile ve müsabakada gösterilecek mu
vaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve Şef 
namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için sıyasal bilg:, .r (mülkiye) ve
ya Yüksek Ticaret ve İktısad olrnlasından ve yahut Hukuk Fakül
tesinden veya bunların yabancı meınlcketlerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

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

4 - Miifettiş namzedlerine ( HO) ve Şef namr.edlf'dne ( 130) li· 
ra aylık verilir. 
. ~üfettiş .namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
ı'?1~ıhanına g~recck ve ka7.anırlarsa 175 lira aylıkta müfettişliğe ge
çırıleceklerdır. Ankarada U • um Müdürlük ser-ıislerinde çahştırı· 
l~cak olan. şef namı:edleri ise bir senelik stajd=1n sonra ehliyet im
tıhanına gırecek ve kazanırlarsa terfi edeceklerdir. 

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

6 - ıstekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en son 27-7-935 
paz~rt~~i J~U~~ .. akşaını.~a kadar ( An'~ra Ziraat Bankası Teftiş He· 
)''etı Mudurlugu) ne gondermek veya vermek suretiyle müracaat et· 
miş bulunmalıdırlar. ( ı 731 ) 2-2978 

Ankara P. T. T, 
Başnıüdüı-lüğündeıı : 

Ankara Oto~~tik telefon santralı binasının dış badanası ve pen· 
c.ere çe~çevelerının lıoyanma işi pazarlığa konulmuştur. Keşif bede· 
lı 572 Iır~ 44. kuruş, muvakkat teminat 42 lira 93 kuruştur. 

~ İ~te~lılerın 27 tcm~uz 936 pazartesi günü saat 15 de; Bu pazar
l~ga ıştırak edecelderıne dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları eh
lıyetnamc ve teminat makbuzu ile komisyonumuza müracaatları. 

(1 725 ) 2-2983 

Bursa Vilfi)1etiııdan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş ( Bursa -- Yenişehir ve Bursa -

Bandırma yollarının baş taraflarından cem'an 3553 metre kısmı
nın esaslı surette tamir! ve üzerinde asfalt kaplama inşası ). 

2 -- Mu.ham~en keşıf bedeli (57252) lira (49) kuruştur. 
3 -- Bu ı~e aıt şaı .nameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksıltme şartnanıesiı 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi şartname, 
D - Silsilei fiyat ve hşif cetveli, 
E - Eksiltme ilanı. 
İsteyenler lıu ş:ırtname ve evrakı (144) kuruş bedel mukabilind 

Bursa Nafıa Miıdiırlugiınd~n :ılabilirler. 
4. - ~k~ilt!'1e .~ 8 ~36 t:ırihinde salı günü saat 15 de Bursı Vila· 

yetı Daımı Encumenı odasında yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin (4113) lira mnvak· 

kat teminat v~rmcsi ve bundan başka yukarıda yazılı evrakı imza
laması ve aşügıda yazılı resmi vesikaları göstermesi lazımdır. 

2490 No. lu kanunda yazılı vesıkalarla beraber ı 6/ 936 tarihin
den ~onra Nafıa Vek .. letınden alınmış ehliyet vesikasını ve miı. 
hendıs veya fen ~ektebi.nden mezun olduguna dair resmi belgeyi 
veya ruhsatnameyı ve. lıı.r mukavele ile Hiakal altmış bin liralık 
kırmataş şose ve tesvıycı turabıyc ve imalatı sınaiye ve otuz lıin 
~~tre .m.ur~~lba soğuk asfalt yol inşaatı tealıhüt etmiş ve bu teah
hu~le~~ı_ıı ~u~nü suretle i1~mal etmiş olduguna dair teahhüdün ifa 
edıldıgı Vıl~yet Nafıa Mlidürlügünden alınmış resmi belgeleri. 

7 --:- Tcklıf mektupları yukarıda dördüncü maddede yazılı saat
ten bır saat evveline kadar Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine 
makbuz. mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nıhayet dördüncli maddede yazılı saate kadar gelmiş olmz .. ı 
~e dış .zarfın mlıhür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

osta ıle olacah g cikm ler kaimi edilmez. (24) 2-3143 

Is 
""' s a memı 

a ınacak 
1,ürlciye iş an {asından : 
~ankamızı~ Merkez ve Şubelerinde çalıştırılmak üzt

r~ Lıse. veya Tıcaret Liseleri mezunlarından müsabaka im
tıhanı ıle memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar a
rasında .a~rı~a Yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı li
sanları ıyı bılenler tercih olunacaktır. 
. Alınacak .memurlara, imtihandaki muvafafkiyet ve tah

sıl d~r!celerıne göre 70 ile 100 lira arasında aylık verile· 
cektır. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 cumartesi günü saat 
ONDA Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapıla
caktır. E~ son yazıln:ıa tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 

İ~teklı olanlar, gırme ve imtihan şartlarına ait izahna· 
n:eyı Bankamızın Ankara, İstanbul ve İzmirdeki subele
rı.nden alabilirler. Başka yerlerde bulunanlar bu izahname
yı ~an~amızdan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütiin 
talıplerın çok vazıh adres vermeleri IBzımdır. 2 2958 

Dahiliye Velialetiı den : 
b ~~k~let bahçesinde kayalı zarf usulü ile yaptırılacak s h"vuz vt> 

m
or .ur 1.nşt?atkını 15-7-936 çarşamba günü saat 15,30 da yapılan ek ilt
esıne ış ıra ede · t kl'l • k "k 'b n ıs c 1 erın anuna ve -şartnameye uygun vesa· 

1 erı er:.z ed~.m:melerine binaen komisyonca bu eksiltmenin 6 8-936 
~ ş be gunu saat 15,30 da yapılmasına karar verilmiş oldu un
h:~ ş~rtname~ ve keşiflerilc pHlnlarını görmek ve almak istiycnlcrin 
2490gun Vekalet Levazım bi.irosuna ve eksiltmeye gireceklerin d 
ve sayılı ~an unda yazılı şartlar dahilinde yukarda gösterilen ( n 
kursaattan bır s~at ~vvel muhammen keı:.if bedeli olan 7804 lira 16 

uşun % 7,5 uzcrınden 592 lir. lık teminılt ve teklif me1{tııolıırını 
vermelerı ılan olunur. (33} 2-3l74 
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Birinci marka 

' 

Haşarata öldü rmekden emin 

o lmak için yalnız ve yegine 

isteyiniz. Ve taklidlerinl reddediniz. 
FLiT 

Fena ve tesirsiz haşarat öldürücu maviler 
almakla paranızı beyhude yere israf etmeyi
niz ve FLIT'in sahtelerinden sakınınız. Al
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
sıyah kusaklı asker resimli sarı tenekeler 
içerisınde sa 1'ldıgını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühürlü olduğundan her turlü hiy. 
leden aridirler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
butün haşaratı bldürebillrsiniz. 

Delikltre ı•e ·yarıklara FLiT tozu koyunuz. fla. 
şarat, tozu ltmaç i'der time:: derhal ıılıirler. 

Umumi deposu: J. CllESPlll, lıtanbul. Cılılı, Vorrodı Hın ı. 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCJ ll.ANLARI 1 Valiliğinden : 

1 - Mezbaha müstahdemini için lüzumu olan 28 adet önlük, 28 
adet pantolun, 28 adet bel kayışı, 34 adet vakita çizme, 56 adet göm
lek, 56 adet takke, 2 adet lastik çimıe, 4 adet havlu, 2 adet beyaz 
gömlek, 8 adet gömlek on beş gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (628) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 47) lira ( ıo) kuruş.tur. 
4 - Şartname ve nümunelerini görmek istiyenler hergün Yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 4 ağustos 936 salı günü saat on bu-
çukta Belediye encümenine müracaatları. (6S) 2-3209 

İLAN 

1 - Belediye bahçeleri için 
gül, leylak, yasemin, ıhlamur, 
iğde ve küçük çam fidanları ve 
muhtelif çiçek tohum ve soğan
ları alınacağından on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (4197, 
50) liradır. 

3 - Muvakkat teminat (303, 

82) liradır. 
Şartnamesini görmek istiyen

lerin hergün yazı işleri kalemi
ne gelmeleri. İsteklilerin de 3.8. 
936 pazartesi günü saat on bu
çukta belediye encümenine g~l
meleri ilan olunur. (22) 2-3118 

İLAN 

l - Bahçeler direktörlüğüne 
ait (34) kalem hurda eşya açık 
artırma ile satılacaktır. 

2 - İsteklilerin 3.8.936 pazar
tesi günü saat onda bahçeler di
rektörlüğünde bulunmaları 

(12) 2-3114 

Elaziz Vilayeti iskan 
Müdürlüğünden: 

.Köyü Kazası 

Sivrice 
Pal o 
Pal o 

Yapılacak 
Ev adedi 

Çift 
20 
18 Ho~at 

Nırhı 

Kapıaçmaz 

Elaziz Merkezova 
köyleri 

ıs 

28 
13 

Keşfe göre . _ 
beher çifti Tutarı yüzde yedı buçugu 

Lira kuruş L. K. Lira kuruş 
80S 2 16100 o 1250 50 
567 38 ıo2ı2,84 765 96 
- 8510,70 638 30 
- 15886.64 ı ı89 50 
58S 86 7616,18 571 21 

ı - İnşaat yerleri yukarda da gösterildiği üzere beş yerde ce
man 94 çift göçmen evi inşaatı ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksilt-

meye konmuştur. 
2 - Beher çift evin bedeliyle tutarı yekununu ve yüzde yedi 

buçuğu hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Keşif cedveli 
B - Şartname 
C - Resim ve proje 
lstiyenler bu evrakın suretini kanuni bedeli mukabilinde Ela

ziz iskan dairesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 2ı/VIII/936 tarihine rastlayan cuma günü saat 

ıs de Elaziz iskan dairseinde yapılacaktır. 

S - Teklif mektupları dördüncü maddede yazılı saattan bir sa
at evvel ve nihayet mezkur saata kadar Eliziz isk~n müdiir~üğüne 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların yıne mezkur saata 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın müh.iir mumu ile iyi~e kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak geçikmeler kabul edılmez. 

6 - Talip olanların ve daha fazla izahat almak istiyenlerin mez
kCir gün ve saatın hıtamına kadar Elaziz iskan dairesine müracaat 
eylemeleri ilan olunuı. (133) 2-329S 

İstaııl)u.I Vakıflar 

Başmüdürlüğünden 

Nahiyesi ve 
mahallesi 

Mevkii Kapu Metruke Cinsi Muhammen Dipozito 
sokak No. No. bedeli icar miktarı 

Zir nahiye
sinde Davut 
mahallesi 

Köy 
Önü 

2 
Lira kuruş Lira kuruş 

1838 Bahçe 10 00 00 75 

" .. .. 50 00 03 75 
27/ 7/ 936 
itibaren 

Yukarıda evsafı yazılı bahçelere talip çıkmadığından 
pazartesi günü ihale edilmek üzere 16/ 7 /936 tarihind~n 
10 gün müddetle temdit edilmiştir. 

İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen di
pozito makbuzile birlikte defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna 
müracaatları. (120} 2-3289 

Kiralık hane 
Çankaya cadesinde Sarı köşk 

arkasında bahçeli köşkün 3 odalı 
üst katı. 2-3278 

Dal{tilo aranıyor 
Bir yazıhanede çalışmak ü

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

Satılık arsa 
ANKARANIN EN İYİ VE EN 

MERKEZİ YERİNDE 
Uray otobüsleri garajı ittisa

linde asfalt yol üzerinde cep
hesi 12 metre sahası 830 meııe 
murabbaıdır. Arsanın arkasın· 
dan demiryolu geçme!~tedir. 
( 4500) liraya satılıktır. Ars.-:.nın 
pafta numarası 121 ada numara
sı da 1035 dir. 

f stiyenlerin her gün saat on 
ikiye kadar Hamamönü Ra
mazanbey apartımam birinci kat 
Şevket Arıya müracaatları. -
Acele satılık ev 

ve arsa 
Sahibi taşraya gideceğinden 

gayet ucuz fiatla satılacaktır. 
Telefon ıS38 müracaat. 

2-3164 

iş Bürosıı 
Yenişehir Kızılay yam No. 60 
Emlak alrm satım ve her t ür

lü nakliye işleri Kerim Ertaç 

Tl: 2027 

Y enişehirde 

J{iralık aparb· 
man aranıyor 

1 adet üç ila dört odalı 
1 adet üç ila dört odalı garajlı 
1 adet iki ita üç odalı 
Müracaat iş han Eti bank'ta 

B. Fazıl'a. 
2-3204 

Kiralık 

Lisan derslerinden 
ikmale kalan 

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

YENİ ŞEHİRDE 

Kiralık bodrum katı 
Bir antre bir geniş oda ve bir 

mutfak su, Havagazı ve elektiri
ği vardır. Su ve elektrik dahil 
olduğu halde 25 liradır. Son otö
büs durağı Adakale. 18/ı tele
fon: 3753 2-3274 

M '!fr.~!IP. .... ~~T.af"'W". :Y. ~ ~~i°'tj 

~ 

Gazetelere Girecek ı 
~ 

RESMi İLANLARIN 

l\feyva tuzıı 

K 

En hoı meyva tuzuJur. 

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız
lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
Beyoğlu - İstanbul 

ŞEHİR BAHÇESİ YAZLIK SİNEMASI 

Çardaş Fürs tin 
l\ılartha Eggert 

ı, .... D .. u•h•u
11
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Sıhhat ve içtimaiye Vekaleti 

Ani{ ara l\1erl{ez Hif zıssıhlıa 
l'lücssesesi ı\'tüdiiriyetiııdt# 

1 - Eksiltmeye konuıan iş: Müesse.;e dahilinde yaptırılacak ı 
at ve tadilatın tahmi.1i keşir bedeli 19:>32 ıira füı ırnruştur. 

2 - Bu ışe aıt ş:ırtnanıe evrak şunlardır: 
A - Eksıltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi 
\.: - Fennı ve ııususı şartname 
lJ - Keşif cedvelı 
E - 5 adet plan 
İsteyenler bu şartn:ımc ve evrakı 97 kuruş 

müessese müdüriyetind('ıı alabilirler. 
3 - Eksiltme 13/ 8 936 T. de perşembe günü saat ı ı de yap 

caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1464 lira 96 kU 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları h 
olup göstermesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada 15000 liralık bina inşaatı Y 
mış olduğuna dair Nafıa müdürlüklerinden vesika almış olanlar 
relJilir. 

7 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılr saat. 
bir saat evveline kadar müessese müdüriyetine getirilerek el<• 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. P 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl 
olması lazımdır. Poco.tada olacak geçikmeler kabul edilmez. 

(ı42) 2--3 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Tica 
Memurluğundan: 

Ankara vilayetinde Cebeci semtindeBayındırlık sokağında 
numaralı evde oturan ve T. C. tab'asından olup Ankarada Cc 
çarşısında 16 numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz ederde 
runculuk ticaretiyle iştigal eden ve ticaret odasının 710 sicil 
marasında mukayyet bulunan Ramiz'ın unvanı ticar.cti Ramiz 
zıcı oğlu olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza tekli de tiC 
kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 22.7.936 tarihi 
tescil edildiği ilan olunur. 2-3275 

1 ASKERi F ABRIKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

1 YATAKHANE İNŞAATI 
. Keşi f bedeli (5986) lira olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 

rık~l~r umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 13/ağustos 
t?rıhınde perşembe günü saat 15 te açık eksiltme ile ihale edile' 
tır. Şartname (30) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Tal 
lerin muvakkat teminat olan ( 448) lira (95) kuruş ve 2490 nu 
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki yazılı vesaikle mua_yyen gün 
saatte komisyona müracaatları. ( 114) 2-

700 KİLO HAS ÜSTÜBEÇ 
4ı5o KİLO KURŞUN ÜSTÜBEÇ 
Tahmin edilen bedeli (2182) lira olan yukarda miktarı ve ' 

y~zılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum .Müdürlüğü Satın alın• 
mısyonun.ca ~ 7 ağust~s 936 ~arihinde pazartesi günü saat 14 te 
eksıltme ıle ıhale edılecektır. Şartname parasız olarak komi• 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 163) lira (65) 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
kur gün ve saatte komisyona müracaattan. (1696) 2-3lz2 

1 D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UM.UM 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

Muhammen bedeli (5424) lira olan Demiryolları dergisinin 
sene müddetlt basın işinin 14 /8/ı936 cuma günü saat 15.15 de 
h zarf .usul~ ile A.nk.arada i.dare binasında eksiltmesi yapılac 

Bu ışe gınnek ıstıyenlerın (406.80) liralık muvakkat t 
ile kanunun tayin etti~i vesikaları, resmi gazetenin 7 /S/1936 giill 
3297 No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat ı4 ıs e kadar komi• 
reisliğine vermt:leri lazımdır. ' 

Şartnameler parasrz olarak Ankarada malzeme dairesinden d 
tılmaktadır. {123) 2-3 

Ankara Valiliğindeıı : 
Nahiyesi 

Gölbaşı 

Karyesi Mevl.ii 
Muhammen 

Cinsi İcar bedeli 
Lira kuru' 

Karataş Dolay 2 adet 9 00 
Armut bahçesi 

Yukarda evsafı yazılı ütücü ve cendereci oğullarından 
armut bahçelerinin senei haliye hasılatı 2490 No. lu kanun hÜ 
lerine göre icara verilecektir. 

İsteklilerin 6/ 8/ 936 perşembe günü saat 16 da hizasında göst 
len dipozite makbuzile birlikte Ankara defterdarlığında k\l 
komisyona müracaatları. ( ı2ı) 2 

Değeri 
Lira K. 
15462 00 

Pey akçesi 
Lira K. 
1159 6S Kargir natamam üç katlı, beher kat 655 

metre bina ve 1784 metre arsasile 
beraber 

Ev Aranıyor 
Y enişehirde 4-5 odalı bahçe

li ev aranmaktadır. Ulusta B. A. 
Rumuzuna müracaat. 2-3208 

( YENi SİNEMALAR 
Şehzade Başında Feyziye caddesinde bir tarafında imaret ve bir 

tarafında Şehzade camii sokağı bulunan ve evsafı yukarıda yazılı 
vakıf mahal satılmak üzere 27 /7 / 936 tarihinden başlayarak kapalı 
zarf usulile artırmaya konulmuştur. İhalesi 11/8/ 936 salı günü saat 
ıs te Çemberli taşta İstanbul vakıflar baş müdürlüğü ihale komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını usulü daire
sinde tertip ve muayyen saattan evvel komisyona vermeleri ve ş.e
raiti öğrenmek istiyenlerin mahlülat kalemine gelmeleri. (71) 

2-3282 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne,riyatı ldare 
ede_n Yazı t,leri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarınd;. 
Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

BUGÜN GÜNDÜZ 
MONTEKARLO GECELERİ 

GECE 
KONTİNANTAL 

Ginger Rogerse • Fred Astaire 
Bol müziği, kıvrak dansları, eğlenceli 

mevzuu ile ııeyircilerini ziyadesile 
rnemnun edecek bir eser 

BUGÜN BU GECF 

AYSEL 

CARİDE - TALAT. HAZI:M 

Darülbedayi artistleri tarafından çe"rt• 
len bu film TÜRKİYEDE vücuda gct• 

rilen eserlerin en miikemmelidir· 


