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Gündelik 

j\DLİYE lŞLERl 

Bütün cumuriyet müesseseleri gi
bi adliyemiz de, yurddaki ile!11ik 
hamlesine kablarak, kuruluş ve ışle
yİ§inİ tanzim faaliyeti içindedir:. B~, 
hukukun cemiyet hayatına ınueuır 
olu§u veya hayatın hukuka te~ ve
rişi üzerindeki münakqalan bır ta
rafa bırakarak meclisin, yaz tatilin· 
den evel çıkardığı adli kanunlarımız 
üzerinde bu sütunun müsaadesi nis
betinde, İ<Tsa bir tahlil yapacağız. 

Yeni adli kanunlarımızdan birisi 
bazı me~hud ciiriiml .. rin ıüratle m'!· 
hakemesine aiddir. Bazı cürümler ış
lenirken görülür veya delilleri kolay
lıkla derhal toplanabilirse suçlu he
ınen mahkemeye sevkedilecek ve 
hakkında o gün hüküm verilecektir. 

Ceza gibi mikdar ölçüsü az oldu
ğunda dahi.' manevi taraf. ait~ olan 
bir meu~··da. v11rrldaşm hakikaten 
sudu o1uo o)ml'ldığmı ve onun suç· 
taki mesulivet derı>ceııini tavin •• ~üp
hes1z büvük bir 1tina ister. B~ ıtına, 
uıml kan mlarmcla etraflıca kaıdel~n: 
dirilmiştir. Ancak bunların. t9:thı.ki 
zamam ,,'7atır, sudu 7:1\nnedilem bır
çok külfetlere sokar. Suçtan z:rrara 
u~rıvanlar, hatta yalnız suçun ~şle~· 
d•v• • •• •• olanlar ise adaletin ıgını gormuş 

heıııen yerine getirilmesini isterler 
ve bu '7"dkt;kçe ıstrrab duyarlar· 
Şu hal bizi; mıPhiyeti o kadar .a· 

ğır olmryan ve ınhatle karar verebil
mek icin i111lenİJİ vazıh olan suçlan 
olsun •iiratle cezalımdırmeoa sevke
der. y .-ni l<1t.nun da ~u ihtivaçtan 
dojlmn"lh•r. Ancak sen muha~eme
de k1t~.J1T•'',>I" hircok usul temınatla
rı yerine hakimlerimizin dirayet "!e 
dürüstileri kaim olacaktır. Cumun· 
yet zal-rtuiy)f! adliye'li ehliyet ve ik
tidarivle vurd'411,lar için en büvük 
temi11ah kendind~ ta§ımaktadır. Se
ri mııha'<eme usulüne ancak. ~~u
riyetin on üçüncü yılında gınşımı:z;, 
reiimJe lr"vnaşan ileri bir kadronun 
büti'n ,.da1,.t mHesseselerine yerle~
mes;ni bPkl,.diğimizden<l;r. Cumu~
yet, birçok kanunt~ .. la l\~İy~d~ fazı. 
let ve gavrete büyük de:e~nı ver-

. t' Gecen yıl cıkıın hakimler ka-
mış ır. b' "d' 
nmıumuı da bu"•udan ın ır. 

B.. "k Mı'llet Mecliıinin yaz tati
uyu hlm b' c11· 

linden evel çıkardığı mü ır 8 1 

kan daha vardır. Bunda c:eza ka-
un l 'd ... . 

nunumuzun birçok madde en ~gıf-
tirilmi IUrlularm ceza evlennde 

f ve T • lar 
kalış ıekli ve zamanı ye~ ~ 8 

bağlanmıştır. Adliye Vekileti; mah· 
nw .. Jamı tekrar bayata ka~kla-
r- •L! • • b' d rmcla. İf sPiç ..trim, 1!' ... ırer yur · 
dat olmaları için hayli µpaşıyor, ce
za evl~rindeki inzibat tedllirlerinden 
baıka dlhiistlü4'ü ve ivi huyluluğu 
dıı mi1kafatl~n~•nyor. Bununla suç 
iılemİ9' yur~da,ların manevi tarafm1 
tedavi ettiği ı[ibi onları İşe sevkede
rek de yannki va~ma ,artl~ı ~~
ğiştiriyor. lmrah adasında çıftçıM · 
ve bazı yerlerde halıcılık öğrenen 
mahpuslar serbest ~3:y~ta. kavuştuk
larında İş l{iiç sahibı ıyı bırer yurd-
daş olacaklardır. 

Yeni kanun, hu geniş tedl.Jirler 
İçinde hapis müddetini iyi geçirenlt:r 
lehinde bircok hiikümleri ihtıve et· 
mektedir. Buna karsılık ceza bugün· 
kü tekline göre çok ağırlaşmıştır. 
Bundan sonra ağır suç işlivt !'ler, 
kendi seviyelerinde bir kalababğın 
içinde günlerini gedrecek değıller· 

dir. Aylarca siirecek höcre havatr. 
ceza evlerine dışından bakan her 
yurddafı, suç işlemekten u?..aklaşh· 
racak kadar ağır ve ıslırabh olaok 
hr. 

Burada adliyemizin iki büyiik lf"d 

birinden kısaca b«h11r>~miş ol<!uk. 
bunlar adliyemizin sürekli çalı,nı<1 
ımdan, yakın iki sayfayı gösterir. 

Kem~I ÜN.AL 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

İspanyada vaziyet dlzeleceğe benziyor 
Asilerin taraf taraf teslim oldukları veya kuşatılmış 

bulundukları Madridden bildirilmektedir. 
Hükümet kuvvetleri Madrid yakınındaki 

'asilere kati bir taarruz 
Guademarra dağınd 

yapacaklar 
Y abaııcılar akın akın ispanyadan k açmağa devam ediyorlar 

Bir sınır hadisesi: fransız toprağındaki üç ispanyol mültecisi zorla İspanya toprağına götürüldü 

,· r·"""""" Vaziyet 
hpıı.nya'dan gelen son telgrafların · 

çoğu hükümetin elinde bulunan Madrid- : 
den gönderilmiş olmakla beraber, vazi- ' 
yetin hükümet lehine bir yürüyüş aldı- ~ 
ğını gösterecek mahiyettedir. Asilerin 1 
tar~f tar~f teslim oldu!dal'f, hükümetin 
katı tcnkıl hareketlerınc hazırlandığı 
bildirilmektedir. 

Çarpr<imalarda ölenlerin cesedleIİ kamyon/arl.ı gctirilen·k 
Barselon hastahanesinin avlusuna korııılııyor. 

ÖnUmüzdeki bir k~ç gün içinde, iki ~ 
taraftan birinin vaziyetinin kati bir saf
haya girmesi beklenebilir. 

Barseloılda radyo istasyonunu muhafaza için gelen sllalılı 
işçiler kamyonlardan iniyorlar 

Madrid, 27 (A.A.) - Harb bakanı. 
asilerin mukavemetini kırmak maks.ı

diylc yapılacak taarruza aid son ter· 
batı almak üzere Madri:i'in şimal cep

hesini ziyaret etmiştir. Asiler, Leon gc· 
çitli yakınında bulunmaktadırlar. Mik
darlarr ancak 80U kadardır. 

Asilerin ellerinde ancak eski model 
üç tayyare lıulunduğunu ve bunların 
Burgos'da olduğu sanılmaktadır. 

Mudurnuda 
Dolu ekinleri 

mahvetti 
İki ölü, bir çok yaralı var 

Mudurnu, 27 (A.A.) - Ayın 25 in
de Mudurnuya ceviz büyüklügünde do· 
lu düşmüştür. Yarım saat süren dolu 
yerde elli santimi bulmuştur. Şimdiye 
kadar böyle bir dolu afeti görülmemış· 
tir. Dolu bütün ürünlere büyük zarar
lar vermiştir. 

Dolunun en fazla zar~r verdiği yeır· 
ler Örencik, Albagut çini, Sarıyar, Deli
ce, Sürmeli kö}•leridir. 

Bu altı köyde ekin ve hububat kal· 
mamıştır. Fırtınadan ağaçlar devrilmiş, 

yemişler mahvolmuştur. 

Ekin destelerini seller alıp götür
müştür. Albagut kö} ünde, iki kadın öl
müş. davar ve sıgır hayvanatı da olduk· 
ça zayiat vermiştir. Köyde bulunan a
rab lar ve ziraat aletleri seller arasınd.ı 
kalmıştır. Se1,len köy evleri ve anharlar 
oldukca harab olmuş, bir çok kadın ve 
çocuklar başlarından yaralanmıştır. Bir 
he} et mahallinde hasar ve zararı tcsbit 
edecektir Aradan 24 saat geçtiği hal le 
köylerde halii dolu yığınları görülme!C
tedir. , ........................... ___ . ··-·-"-...... " .......... _. 
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gal''İh vak.alar 
Yazan: l\lax KEMMERl{:Jl 
Tiirkçcy(~ <;t•\· in·ıı: S. ALt 

Yarından itibaren 
J tefrika etmeye 
i başlıyoruz 
1 ............... , ........ -········-·--·-······-· ........... ·-

... 

.. , de d~n mühim bir düzelme hasıl olmıı 
oldugunu bildirmiştir. 

Memleketin ınulıtelif noktalarında a 
siler yenilmiştir. Sivillerle tayy:ırcle 
hükümet kuvvetlerinin icraat ve faal 
yetine tesirli surette yardımda bulu 
muşlardır. ., 

Oı•iedo •dahi iİ8ileri11 vllziyeti 
Oviedo, 27 (A.A.) - Oviedo'daki A 

si kuvvetler kumandam albay Arand 

kanlı bir muharebeye meydan vermeme 
için teslim olmağa çağırılmıştır. Hüküm 
kuvvetlerinden iki kol. bu dakikad 
kendisini kuşatmış bulunınaktadrr. 

San S~·ba ~ticn',ı'~n ı'.aı;ar.ı. ' ı ıısrz topr.1 ., 
Bu kolların birisi muntazam askeıh 

(Sonu 3. üncü sayfada) 
Hükümct tayyareleri, geçen gece a

silerin siperlerini bombardıman etmiş
lerdir. 

Kıırtajen asıleri, şiddetli bir muha
rehc-<len sonra hüklimet kuvvetlerine tes
lim olnıuşlartlır. 

Badajoz eyaletinde Kastuera mevkii 
sivil muhafızları, halkçılar cephesi tara
fından vücuda getirilmiş olan mahalli 
milis kuvvetlerine t eslim olmuşla;dır. 

Tallarubia'da iki bin köylü isyan 
halinde bulunan 80 sivil muhafızı bir i
hata çemberi içine almışlardır. 

Hükümet kuvvetleri, Villa dö La 
Serena'ya gitmek üzeredirler. 

General Mandaza, Oroposa ve Tale
vera'da asileri bozmuştur. 

Hiikiinu>tin r<ızi)·eti diizeliyor 
Madrid. 27 ( A.A. ) - İç işler bakanı. 

hükiimete sadık kuvvetlerin vaziyetin-

B. ~lcnemt\ncio2-hı 
' 

Anliarayc.ı döndü 
Montrö konferansında hükümetimi

zi temsil eden lıeyeti murahhasa azastn· 
dan dış işleri bakanlığı genel sekrete· 
ri B. Numan Mencmencioğlu dün şeh· 
rimi1.e gelmiştir. ( A.A.) 

Yeni denizaltı ana 
genıimize hayralc 

çekme töreııi 
İstanbul, 27 (A.A.) - Almanyadan 

satın alınan ve Erkin adı verilen deniz· 
altı ana gemisine bayrak çekme töreni 
bugün yapılmrştır. 

1( ö YLERtMtZtN l(ALKINMAS 

İç Bakanlığı vilayetlerden lleşer seneı· 
köy kalkınma p lanlarıııı istedi 

Merkezde yeniden bir «köycülük» kuruldu. 

Vekaleti; köylerimizin kal
kınmasını temin edecek ve köy kanunu

nu tamamlıyacak olan sistemli bir ça· 
hşmanın başlaması yolunda yeni ve e
saslı tedbirler almış ve bu maksadla 

.. 
bir de vekalete bağlr olm:\k üzere mer• 
kezde "köycülük'' şubesi kurmuştur. 

İç Bakanı B. Şükrü Kaya bu sahada· 
ki çalışmanın değerini ve yapılması 15.· 

( Sonu 5. ı'nci .. yfada) 
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il' nrı - Sıyasal 

Kıtaıarın dedikodusu 
Çocuklara öğretirler: Dünyada 

I; ş kıta vardır: Avrupa, Asya, A· 
rncrika, Afrika, Avusturalya. 

Kıta'mn tarifini unutalı çok oldu. 
Fakat Larousse diyor ki: 

.. Deniz aşmağa lüzum kalmaksı
zın bir ucundan bir ucuna gidilebi
len geniş kara parçası" 

Her tarif gibi, tabii bu da üstünkö· 
rü bir şey .. nihayet her ada da bu 
tarifin içine girebilir. Öyle ama, kı
ta dediğimiz de nihayet kocaman bir 
a~a değil midir? Demek ki, bu tarif 
de diğerleri kadar iyi düşünülmi.iş. 

Biz işe, sonundan başlıyalım: 
Avusturalya: 
Bir kıta mı, bir Dominion mu?, 

bir devlet mi? 
~ Her üçii de doğrudur. Bize çok 
uzaktır. Denizaşmmemleketleri me
yanındadır ve zengindir. Bir başve· 
kilinin admı öğreninceye kadar bir 
yenisi gelir. Barış içinde yaşar. Bir 
tek korkusu olduğunu söylerler: Ja· 
ponya. 

Avusturalya ve civarını, insan en 
i •i Jack London'un ve Somerset 
Maugham'm kitablarmdan ogrene
bilir. Bir de, iyi çevrilmiş filmler, bi
ze oradaki aClalann insanlarından, 
haberler ve melodiler getirmektedir. 

Maamafih Avusturalyayı en iyi 
tanıyanlar, tabii, İngilizlerdir. 

Afrika: 
Güneş, ikametgah olarak orasını 

seçmiştir. Siyah insan, en çok orada 
yetişiyor. Aslan, kaplan, timsah gi· 
bi hayvanlarla sahillere yerleşmiş be
yazların arasında, siyah derili insan, 
hangi tarafın daha yırtıcı olduğnuu 
tesbit edeclursun, Afrika, kendini 
henüz teslim etmemiştir. 

En genç kıta orasıdır. Beyaz İn· 
san orasını kim bilir kaç asır sonra 
fethedebilecektirl Bütün modem va· 
sıtalarına rağmen, iklim'i mağlub e· 
dememiştir. Kıtanm tutanabildiği ke
narlarında yalnız, bir takım kontÜ· 
varlardan bir takım maddelerin tica
retini organize edehilıniştir. "ukarı 
Afrika ile T rnnsval, beyazlann Af
rika' nm elinden koparabildikleri ye
ııane parçalardır. 

llaı:alarımızdcı 

Oğlumun verdiği 
hisler 

En büyük sevinci ve gururu, 
meşin elbisenle ve meşin başlığın
la bana bakıp gülümsediğin za
man duyuyorum. Bu elbise ve bu 
başlık, sana müstesna bir heybet 
veriyor ve bu heybetli geııçliğinle 
bana gülümseyişin, iradeyi sömü
ren yıpranmış ve bitkin uzviyeti
min kaqısında duyduğum acıyı 
tatlıla§tırıyor. 

Yirmi beş yıl evelki portreme 
benziyen bu bakışlarınla ve gü
lümsemenle sende kendimi görü
yor ve kendimi seziyorum. Onun 
için sen tayyarenle yükselirken 
ben, her gün biraz daha ağırlaşan 
vücudumla toprak üstünde kaldı
ğıma yanmıyorum. 

Benden vücud buldun ama te
kamül kanunu, seni benden daha 
olgun ve kuvvetli yaptı oğlum ... 
Ben, senin gibi gök yüzüne kanad 
geremedim. 

Durmadan kanad aç ve benim 
erişemediğim şu uçsuz, bucaksız 
mailiklere arkadaşlarınla beraber 
türk gücünü yay! .. 

Bugünkü gençliğin spor ve eğ
lence yeri, daha ziyade bulutların 
üstüdür. Geniş göğsünü besliye
cek ve kabartacak en temiz hava
yı orada alıyorsun. Senin ufukla
rın da bizimki gibi dar değil. Ka
inatın ihtişamını o sınırsız ve son
suz uful::Jardan görmek kim bilir 
ne kadar güzel ... ve l!ÜnÜn dof..u 
şiyle batı.~ı o genişlikler içi~de 
kim bilir ne mııhte~emdir! ... 

Tayyarenle yükselebildiğin ka · 
dar vükçel ve kulaklarım bir ·m 

Afrika' da da politika hayatı nis· 
beten sakindir. Hele T anganika gölü 
civarında. 

Habeşistan'dan hiç bahsetmek is· 
temiyoruz. Bunu bir kenara bırak
tıktan sonra, politika bakımından 
enteresan olarak elde. bir Mı<>tr ka
lır. 

Amerika: 
Amerika, en özlenecek kıtadır. 

Aşağıda büyük kahve, hayvancılık 
ve kauçuk çiftlikleri, yukarda, dün
yar;ın en zengin iki devleti: Birleşik 
hükümetlerle Kanada. 

Gerçi aşağıdaki çiftliklerde kavga 
eksik olmaz. Diktatörlerin biri gelir 
biri gider. Fakat bunların iktidar ha
yatı, nihayet bir iki hasad mevsimi 
sürer. Ve işletmelerin prensipi ve 
mekanizması asla değişmez; dışar
dan O'elen sermaye, Pnris'i taklid e
den bir hükümet merkezi, istihsal 
mmtakalarma doğru uzanan demir· 
yolları. 

Yukarda, Birleşik Hükümetlerle 
Kanada arasında hudud bile yoktur. 
En modern eşya, en serbest eğlence
ler, en yeni yaşama tarzı. onlardadır. 

Politika hayatı, Amerika'cfa, im
renilecek bir haldir. Monroe geldi
geleli, Amerika kimsenin işine karış
maz ve kimseyi işine karıştırmaz. 
Harbı bir meslek ve bir endüstri ha
line sokmaktan çekinmiş olan mede· 
niyet. amerikan medeniyetidir. 

Vakıa, Amerika'da da istismar 
vardır. Ve bunun kolları sade aşağı
ki parçaya değil Asya ve Avrupaya 
da uzanmıştır. Fakat bu istismar, 
topraklar ilhak etmesini ve bu uğur· 
da kanlar dökmesini sevmez. 

Amerika, film yıldızlarını seri ha· 
linde imal eden talili memleket· 
tir. Ve güzel tarafı budur. Senatör
lerinin adını ve ebadını değil, yıldtz
lannm adını ve ebadını ihraç eder. 

Amerika ile Avrupa alay eder. O
nu, sonradan görmüt bulur. Avru
pa, bir kendi yüzünü görebilse, bq
kalariyle alay edecek hali kalmaz. 

Avrupa ve Asya'dan bir ikinci 
yazımızda bahsedeceğiz. - B. B. 

Adapazarda fırtına 
ve su haskıııı 

Adapazarı, 27 (A.A.) - Dün saat 
ıs buçukta birdenbire bozan hava fırtı
na ile çok şiddetli yağmur getirdi. Su 
bastığından çarşı ve sokaklardan geçmek 
kabil değildi. Bir saat ıo dakika i
çinde 65 milimetıre yağmur düşmüştür. 
Arazi keşfi için Yazlık köyünde bulu
nan tapu katibi ve iki arkadaşının bu
lunduğu eve yıldırım düşmüş fakat in
sanca zayiat olmamıştır. 

Fırtına baskı halinde bulunan mısır
ları kırıp devirmiş, müh.im tahribat yap
mıştır. Bugün gene aynı saatte yarım 
saat süren şiddetli bir yağmur yağarak 
her tarafı göl haline koydu. 

Adapazarı takımiyle bir futbol ma
çı yapmaya gelen İzmit yeşil sporcu
ları yüzme havuzu halini alan futbol 
alanında maç yapma imkanını bulama
dıklarından geri döndüler. • 

Sapanca ile Arifiye 
arasında bir tren kazası 

Adapazar, 27 (A.A.) - İstanbuldan 

gelen birinci tenezzüh treni Sapanca ile 
Arifiye arasında tren yolundan geçen 
bir köylü arabasına çarparak i
kiye bölmüş ve tren hemen du· 
rarak aşağıya inilince araba:la bu
lunan iki kişiden birinin kendini çar
pışmadan önce arabadan attığı, ötekinin 
de çarpılmanın şiddetinden hendeğe yu
varlandığı ve yaralı olduğu görülmüş
tür. Yaralı trene alınmış ve tren Arifiye 
istasyonuna gelmeden yolda ölmüştür. 
kaza hakkında tahkikata başlanmıştır. 

için motöründen ayırarak fezayı 
dinle. Her hava dalgası içinde 
Atanın sesini ve şu sözünü duya
caksın: Ne mutlu sana ey türk! ... 

R. CONKSAN 

• 

IJ L us 

Erzurum · Sivas 
hattının inşaatı 

Erzurum, 27 (A.A.) - Umumi mü
fettif B. Tahsin Uzor Atkale nahiyesin
de yapılmakta olan Sivas - Erzurum de
miryolu inşaatini görmek ve çalışan işçi
lerle temasta bulunmak üzere, belediye 
reisi ile memleket ileri gelenlerinden 
on kişilik bir heyeti Aşkaleye gönder
diler. Demiryolu güzergahını takib ede
rek Aşkalenin yedi saat garbinde 
Tercan sınırına kadar gitmiş olan heyet 
bu kısımda yapılan inşaatı görmüş, dün 
akpm geç vakit Erzuruma dönmüştür. 

İnşaat güzergahına yakın köylerin 
yollarda arabalarile taş ve kum ve mal
zeme taşıyarak kazanması, bu civar hal
kının yüzünü güldürmüştür. 

İş almak için Of, Epir, Bayburt ka
zalarından ve daha uzak yerlerden de 
gelenkr vardır. 

Heyet inşaatte çalışan amelenin va
ziyeti hakkında edindiği maltımatı umu
mi müfettişe bildirmiş ve umumi mü
fettiş bazı yolsuzlukların düzeltilmesi i· 
çin gereken kimselere emir vezmittir. 

Sağlık bakanlığının 

teşkilatı 
Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı 

yeni teşkilat kanununun tatbiki etrafın
daki çalışmalarına devam etmektedir. 
Bakanlık merkez ve mülhakatımn yeni 
kadroları üzerinde son tetkiklerini yap· 

mııtır. 

Uşakta yağmur yağdı 
• U,ak, 27 (A.A.) - Dün hava birden· 

bire J.>ozuldu. Şimal rüzgarı ile başlıyan 
şiddetli bir yağmur başladı. Sulardan 
kasabanın içinden geçen dere tqtı. tn
aanca zayiat yok iıe de ıula.r bir kaç 
hayvanı alıp götürmil§tür. 

Yağmur harmanlara da zarar yapmış· 
tır. Hava bulutludur. 

Konya bayındırlık 
direktörlüğü 

Konya bayındırlık direktörlüğüne 

Bursa bayındırlık direktörü Cevdet ta-
1 

yin edilmiştir. \ 

Fındık mıntakalarmda 

tetkikler 
törlerinden B. Nizamettini, fındık istih
sal mıntakalarında tetkiklerde bulunmak 
üzere Karadeniz havalisine göndermiş
tir. 

B. Nizamettin, yeni fındık nizamna
mesinin tatbikinden sonra, elde edilen 
neticeleri gözden geçirecek ve müşahe· 
delerini bir raporla bakanlığa bildire

cektir. 

Köylülerimizin bir nahiye 
merkezinde yaptırdıkları 

hükümet konağı 
Dinar, 27 (A.A.) - Çol ovası nahi

yesinde köylü tarafından yapılan yeni 
hükümet konağının açılma töreni dün 
Afyon valisi tarafından yapılmış, kay
makam ve kaza erkanı ile parti ve be
lediye ve köy kurumları, nahiye halkı 
tör~nde hazır bulunmuştur. Bu müna
sebetle bir söylev veren vali B. Durmuş 
Evrendilin, cumuriyet eserlerinden bi
rine daha kavuşan köylüleri tebrik et-
miştir. -· 

. ........... : r-········· R. Peker'in 

:~:·=. İnkılah Dersleri ~ 
Ankara ve İstanbul Oniverıi- i 

• telerinde R. Peker'in verdiği inkı- i i lab derslerinde tutulan talebe i 
: notları, gözden geçirildikten son- i 
i ra, ULUS Basımevince kitap ha- i 
: linde basılmıştır. 124 sayfa tutan ~ 
: eser, yalnız basma masrafı kar· ~ 
~ şılığı olarak her yerde ON KURU· ~ 
i ŞA satılmaktadır. : ........................................................ 
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Muallimlerimiz Dresdende 

Alman muallimleri, muallimlerimizi 
çok iyi karşıladılar -Dresden belediye· 

sinde bir kabııl ya ıldı 

Dresden'de türk muallimleri namrna B 
imza 

Dresden, (Hususi) - iki maarif 
müdürü, 10 lise müdürü geri kalanı 

lise muallimlerinden mürekkeb 69 kiti
lik muallim kafilesi muallim B. Zeki 
Cemal'in idaresinde olarak bugün Dres
dene geldi. Alman muallimleri tarafın
dan fevkalade bir surette karşılandı. İs· 
tasyonda yenen akşam yemeğinde al
man muallimleri türk muallimlerini se
lamladılar. Bugün Dresdenin meşhur 

belediye dairesinde belediye reisi tara
fından türk muallimleri şerefine bir ka
bul resmi yapıldı. Belediye reisi Dr. 

İstanbul hukuku dört 
sene oluyor 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesinde tahsil müddetinin dört seneye 
çıkarılması hakkında, üniversite rek
törlüğiınün Maari{ Vekaletine aır-:ıettiği 
teklif, yüksek tedrisat umum müdürlüğü 
tarafından tetkik edilmektedir. Üniver
sitenin bu teklifinin vekaletçede kabul 
edileceği kuvvetle tahmin edilmektedir. 
Kararın makabline twnulü olmayacak 
ve mükteseb haklar muhafaza edilecek· 
tir. 

Su sporları başlıyor 
Bölğe su sporları ajanlığından : 
1 - Bölğe su sporları birinci teşvik 

müsabakası 2-8-936 pazar günü saat ıs 
de Karadeniz havuzunda yapılacak

tır. 

2 - Bu haftaki müsabakalar: 
100 - Metre serbest 
100 - Metre sırt üstü 
ıoo - Metre kurbağalama 
200 - Metre serbest 
500 - Metre serbest 

3 - Müsabakalara iştirak edecek spor
culara serbest duhuliye kartları veril
mek üzere resimlerini 30-7-936 akşamı· 
na kadar bölğe meckezine bırakmış ol
maları lazımdır. 

Ş. Karahisarda fenni bir 
mezbaha açıldı 

Şarkikarahisar, 27 (A.A.) - Geçen 
yılkı cumuriyet bayramında temeli a
tılan fenni mezbahanın açılmatöreni dün 
mülk,, askeri memurin ile toplu bir halk 
kütlesi önünde yapılmıştır. 

DOGUM 
Basın Genel Direktörlüğü muamelat 

şefi arkadaşımız Ertuğrol Şevketin bir 
kızı olmuş ve Çığdem adı verilmiştir. 

Arkadaşımızr ve Bayan Şevketi kut
lar, yavruya uzun ve mesut bi;r hayat 
dileriz. 

Zeki Cemal Belediyenı"n altın kitabıtJI 
atıyor. 

Kluge söylediği nutukta türk ve alıııad 
larm cihan harbmdaki kahramanlık1- • 

rını, Çanak.kaledeki büyük mücadeleyi. 

gayet güzel şekilde anlattı ve pek çoı 
alkışlandı. Buna türk muallimleri adıol 
B. Zeki Cemal ve Darünafaka Müdiiril 

Ali Karni cevab v:erdiler. Belediye reitl 
kafile reisinden Dresden'in tarihi altdl 
kitabına hatıralarmı yazmasını diledL 
Bu akşam belediye tarafından veril,,. 
ziyafet çok samimi oldu,. Heyet buıfl' 
Berli~ hareket etti. 

Edirne turing ve otomob 
kulübünün İzmir seyaha 

Edirne, 27 (A.A.) - Edirne tur· 
ve otomobil kulubü Trakyadan ııııd' 
vilayetini ve İzmir fuvarını ziyaret içil 
50 ila 100 kişilik bir tenezzüh tertib e 
mektedir. Bu iş için seçilen özel 
komite umumi müfettiş general Jtiz 
Di.riğin himayesi altında şimdiden ~ 
zırlıklara ve tren ve vapur tarifeleri i' 
çin temaslara başlamıştır. 

Seyyahların İzmir ~e fuvarınd,-. 
başka vilayetin görülecek yerlerini Ô" 
demiş, Ti.re, Çeşme, Bergama gibi bil" 
yük ve ileri kasabalarını ve antikitetetr 
ni görebilmeleri için zengin bir proli 
ram hazırlıyor. 

DiL KÖŞESi 

''Halk sevinç içinde dağılJDJtl .... 
dır." ~ 

''Bahçeyi dolduran kalabalık 
baha kadar eğlenmitlerdir.'' 

Bu iki cümlede de lail (halk, 1zJI' 
balık) mülred olduğu için liilin • ~ 
mülred olmcıaı icab ederdi. Dilıll" 
•İ:zlik eseri olan bu nevideıı hatol~ 
gazetelerimizde pek sık raatlart,,....
tadır. 

••• Montrö konferansı, türle ulot" 

nun emniyeti, tarihi, hukuku 1~ 
rinden olduğu kadar dünya sulh11 1" 
kımından da büyük değer taııJall:; 
fazlar meselesini halletmiı, ve b _,. 
aid muahedeyi 20 temmuz 936 r · 
zartesi saat 22.30 da Montrö'd• ,.. 

resimle imza etmiıtir." 
Montrö konferansı boğa:dor ~ 

lesini halletmenin olduğu gibi "'~ 
deyi İmza etmenin de laili old ;ıİ' 
Birincisine değil, fakat ikinci.iti• ,tt' 
raz etmeh mecburiyetindeyiz.. 1' /#' 
lerans bir meseleyi halledebilır, ,ıJ 
kat imza edemez;. Burada bt.- rrıoll p 
hatası kar§ısındayız;. Cümleyi. J~ . 
olma:ıı için, şöyle bitirmek lôı:ıtf1 •·· 

" ... boğazlar meselesini hallettt'' 
ve buna aid muahedenin im:zaf0""' 
siyle neticelenmiftir." 

ıras ra EN SIHHi BiR IÇK.ID·-~~· 
Orm.an Ciftliainde cıl'a · 
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B.. Edeıı Avam l(amarasıııda milletlerara 
sı vaziyet haltluııda beyanatta llulundu 

Montrö konferans1ndan bahseden ingiliz dış b~k~nı: 
elde edilen neticeden duyduğu hoşnudluğu bıldırdı 

Londra, 27 (A.A.) - B. Eden bugün 
avam kamarasında, btitün saylavlar ha
zır olduğu halde ve locaları dol~uran 
büyük bir kalabalık huzurunda, mıllet
lerarası vaziyet hakkında uzunca beya
natt~ h"lunmuş ve demiştir ki: 

"- """ir çok meselelerden bahsede
ceğim.Zira milletlerarası meselelerdeki 
güçlükler yalnız şu ve ya~ud b~ mem
lekete inhisar etmemektedır. Mılletler
arasr siyasada her şey biribirine bağlı 

bulunmaktır .. , 

l,okurrw me~elesi 
B. Eden, bundan sonra, son Londra 

konferansında kabul edilen formül ge· 
reğince, beş Lokarno devletini ihtiva 
ed k . Lokarno konferansını ba· ece yenı • . . .

1 his mevzuu etmiş ve bu hadısenın,. mı : 
··h' azıyetı letlerarasr siyasada en mu ım v 

teşkil eylediğini tasrih ettikten sonra 
İngilterenin Berlin'e sorduğu sualler 
üzerinde bilhassa ısrar etmiştir. 

I rıgiliz sıwfü•ri 
"- Bu sualler, demiştir, ne müna

zaa çıkartmak hissiyle, ne de tecessüs 
hissiyle yazılmıştır. Bu sualler, bu sa
hada bir terakkiye varmak için namus· 
k~r bir gayrette bulunmak üzere veril· 
tnistir. Eğer alman hükümeti bu sual· 
lere çabuk surette ve yapıcı bir tarzda 
cevab vermiş olsaydı, boş yere sarfolu· 
nan büyük enerjiler tasarruf edilmiş bu· 
lunurdu.,, 

Lorıdradaki Üt,;ler kon/eransı 
B. Eden, son Londra konferansı 

hakkında da gunları söylemiştir: 
"- Bu konferans, çok hoşnudluğa 

d ğer neticeler vermiştir. Fransa, Bel· 
.e b"" .. k britanya yeni bir Lokar-çıka ve uyu 

nonun topianmasr ve Avrupanın gar· 
bindeki vaziyet üzerinde mümkü~ o.l· 
duğu kadar çabuk bir surette yenı bır 
hal suretine varılabilmesi hakkında 
tnüşterck bir arzu göstermişlerdir.,, 

Bu maksadla Almanyaya ve İtalya· 
ya davetnameler gönderilmiştir. Ya
kında bu iki hükümetten müsaid ce· 
vahlar alacağımızı ümid etmekteyiz.,, 

Morıtrö 1wnf ermısı 
B. Eden, bundan sonra, Mont~ö 

konferansından bahsederek demiştır 

ki: . 1 
"-Bu konferansta alman netıce er 

• d . le ho"-nlldluk vericidir. Mont-zıya esıy .. . . 
röde şurası sabit olmuştur kı, mılJetler-
arası teahhücllor çerçivcsi icinde ve .ha-

l ' 'l'etlerarası hükı.imler daıreen merı mı ' 
sinde, şimdiki şartlara artık ~ymı.y:;ın 

. M.11 tl r Cernıyctı ka-hır andlaşmanın. ı e e . . . 
'd l . ~· ce tadiline varı!abılınır. ı e erı geregm , .

1 Montrö konferansı, bir tarakki teşkı 
etmekte olan sulhçu ve meşru metodlar· 
la bazı andlaşm~t~rın yen~den gözden 
geçirilmesi keyfiyeti bahsın~e .Avrupa· 

ya kıymetlı bir örnek vermışt.~r:. ~~r: 
Bında şüphe yoktur ki, türk goruşu d 
dahil olmak üzere bütün görüşlerden e~· 
de edilen neticeler, Türkiyenin kendı 
kendisine ihkakıhak etmeğe kalkışması 
takdirinde alınacak neticelerden çok da

ha memnuniyet vericidir. 
B. Eden, Montrö konferansı hakkm· 

daki söderini şöyle bitirmiştir : 

B. Eden lıiil.·iimt•Limize tf!şel.·J.;ii.r 
ediyor . 

·•- Türk hükümetine, yalnız temı· 
natın eJfazı için değil fakat aynı za 
manda bu teminatın tedvin edilme ınc 
~mil olan ruhtan dolayı teşekkürler ıi 
bildirme·•i kendime bir vazıfe sayarım 
Şüphe v~ktur ki, Büyük Britanya HÜ· 
kümeti. ile türk hiikümeti arasında d1-
ha sıkı '11C ciaha samimi bir antant, bo· 
ğazlar konferansının neticesini te,kıt 

etmiş·· r .. 

B. l 
ll<m :k meselesi 
n hundan Sonra Danzigdekı 
1 hsederek son ayların ha
"1 d irmis ve doğru bir rapoı 

· ~ bir şey söyliyemiyeceğini 

n demiştir ki : 
i te önce Cenevre makanj,.. 

· ctilmesine gayret ettim ve 
1 -ımiserın layik olduğu tarz· 
1 görmesinı istedim ... 

B. Eden Milletler Cemiyetinin ıs· 
lahı meselesine geçerek bu hususta 
şimdiden bir şey söylemenin zaı:na~ıız 
olacağını bildirmiş ve B. Loyd Corc un 
bir müdahalesine rağmen B. Eden, bu 
görüşünde ısrar etmiştir. 

Mtmdalur meselesi 
Mandalar meselesi hakkında da B. 

Eden şunları söylemiştir: 
"-Büyük Britanya hükümeti, sö

mürge ham maddelerinden bütün. me~· 
leketlerin serbestçe istifade edebılmeıı 
meselesinin ehemiyctini müdrik .bulu~
maktadır. Hükümet bu meseleyı, Mı.l· 
Jetler Cemiyetinin himayesi altında bır 
milletlerarası konferasnta görüşmeğc 
hazırdır. Bu meseleler, Milletler Cemi· 
yetinin eyl\ıl toplantısında konuşulabilir. 

Mllnda altmdllki yerlerirı başka 
tlevletlere tauizi 

Manda altındaki yerlerin kati suret
te başkasına tavizi meselesine ~elince, 

b • b""t"" mandater devletlerın sıya-u ış, u un İ . 
sasınr alakalandırmaktadır. n~ılte:e 
h .. k.. ef bu hususta bu devletlerın hıç 

u um ı h"k •. 
b ... ·ı ··ru'"ıı.memiıı.tir İngiltere u u-ırısı ı e go :r :r • • 
metine gelince, manda altındakı yerle· 
. ba11kasına tavizi, muhakkak surette, 

rın :r ~ .. 1 .. l"k 
ahlaki, sıyasal ve hukukı oy e .g~.ç u ~ 
ler çıkaracaktır ki İngiltere hUk~m~tı 

b 1 h al edemiyeceğini açıkça bıldır· un arı .. d' 
mek mecburiyetindedir. Bunun ıçın ır 

ki İngiltere hükümeti, hal.led.ilecek öte· 
ki milletlerarası meselelerı dıkkate ala· 
rak hiç kimsenin şimdilik millet önün.e 
yeni vahim anlaşmazlıklar çıkarmak nı: 
yetinde bulunmadığını ümid etmektedır. 

Zecri tedbirler ve lngiltere 
B. Eden, bundan sonra İngiltere hü

kümetinin zecri tedbirler meselesinde 
aldığı kararı müdafaa etmiştir. B. E· 
den, Akdenizde, emniyeti temin etmek 

üzere İngiltere hükümeti ile yapılmış 
andlaşma1arın meriyette tutulmasını 
lüzumlu gösterecek şartların artık 

mevcud olmadığını da bildirmiştir. 

Avrupa i~leri 
B. Eden sözlerine şöyle devam et· 

miştir: .. 
",- lngilterenin bazı Avrupa bol-

gelerindc musarrah teahhüdleri. b.ulun· 
ması, Avrupanm öteki bölgelerı ıle a· 
lakalı olmadığını katiyen işrab etmez. 
Bir Avrupa anlaşmazlığı tahdid edile
mez. Avrupa sulhu. bi!tün Avrupayı a
lakadar eder. Mamafih, her Avrupa 
memleketinin diğer her memleket için 
harbetmek isteyip istemediği düşülme
lidir. Eğer her millet. bir tecavüz kur· 
hanına yalnız siyasada değil fakat si· 
Iahla da yardım etmeği teahhüde hazır 
ise, bu mesele halledilebilir. Halbuki 

güçlük. vaziyetin böyle olmamasında
dır. Milletler cemiyetinin isiahr hak
kınd 1 ileri sürülecek tekliflerin hepsi, 
bu vakıayı üikkate almalıdır. B. Litvi· 
nof, milletler cemiyeti azalarının yüzde 
de 25 inin. konulan zecri tedbirleri tat· 
bik etmediklerini söylemiştir. Bu hal, 
meselenin güçlüğünii iyice tebarüz et
tirmekteclir ... 

n. f.,'dı'Fl i~çi mulwlif lere rattı 
B. Eden, nutkunun sonunda, işçi 

partısı muhalefet:ne hücum ederek de
miştir ki: 

"- Silahlanma meselesind i~çi par-
tisi mensublarının aldığı vaziyet, ya . 
bancı memleketlerde sui tefelılıiınıleı 

vücuda getırecektir. Şurası doğ. ud .. n 

ki İngiliz silahları milletler cemıyctt 
paktına ve yahud kcllog p .. kuna mu
vafık olmıyan hedefler için katiyen 
kullanılmıyacaktır. Fakat eber işsi 

muhalefeti, silahlanma hakkınclc;ki ;cre
dileri tasvibten kaçınırsa İngift -enin 
mesuliyetlerinin tanınmasından da ka
çmıyor demektir. B• suretle işçiler, 

adalete de muhalefet t tmekte ve yıldır· 
ma vasıtalarını reddeylemektedirler. 
Bununla beraber hükümet, silahlanma 
takyidi için, çabuk biitün fırsatldaran 
istifade edecektir. Bu fırsatın sanıldı· 
ğmdan çok daha ç11!ı..ık. silahı ~;ımanın 

ağır yükü bütün düny~ iizerindc lıisse
dilmeğe başlar haslarıaz çıkması çok 

mümkündilr . ., 

ULUS 

ı HA L 
İspanyada vaziyet düzeleceğe benziyor 
(Başı ı. inci sayfada) 

den, öteki de B. Gonerales Pena'mn ku
mandası altında bulunan işçi milislerin· 
den mürekkeb bulunmaktadır. 

İkinci kol, Sarinona'yı zabtetmiı ve 
Saragossa'ya 60 kilometre mesafede k~
in Tardiente'ye varmıştır. 

Üçüncü kol, Kaste'yi ele geçirmiş ve 
Alkaniz'e varmıştır. Bu kol, on altıncı 
piyade alayı ile topçu kuvvetlerinden ve 
milis erradından müteşekkildir. 

Öğrenildiğine göre Aragon eyaletin
deki asi kuvvetlerin baş kumandanı olan 
general Katanella, Yaka ve Hueıka'dan 
takviye kıtaları istemiştir. Hüküınet kuv
vetleri tarafından ihata edilmiş olan HU· 
eska'da beyaz bayrak çekilmiş ise de a
siler heniiz teslim olmamışlardır • 

.Asiler, şimdi Yaka'ya hakim iseler 
de Kale iyice bombardıman edilmiştir. 

Barselon'da sükun hüküm sürmekte
dir. 

Çarın~mnlur deı"ım edi)·or. . 
Madrid, 27 (A.A.) - Haber venldı· 

ğine göre asiler, Albaçete'de mutavaat 

göstermişlerdir. 
Saragossa'nın bombardımanı devam 

etmetkedir. 
'd'" . 1. d Guadarrame Madrı ın şıma ın e 

• b de devam et· dağlarındakı muhare e d -
mektedir. Asilerin mukavemeti kırıl ıgı 

bildiriliyor. 1 d"ğ. 
H ··k·· et askerlerinin çerçeve e ı ı 

u um • . küllisini 
k.. l'' kuvvetleri asılerın kısmı 

oy u H"'lcümet 
Endülüste hırpalamaktadır. u 

, buldukları i· kuvvetleri denızde mahreç a· 
çin iaşeleri artık temin edilebilmetke ır. 

Gııadaranıa <lcıiına kati bir 
taarruz bekleniyor 

Madrid, 27 (A.A.) - Guadaraman 
dağına karşı kati bir taarru~ ~~klen· 
mektedir. Dağın tepesine mumkun ol
duğu kadar yakın yerlere ileri karakol· 

tarı konulmuştur. 

Alınan haberlere göre buradaki asi 
kuvvetlerden 700 ita 800 kişi kalmıştır ve 
bunların topçusu hükümet bataryaları 
tarafından susturu1mu~tur. Asi kuvvet· 
terin vaziyeti ümidsizdir. 

Madrid, 27 (A.A.) - Hükümet rad· 
yo ile neşrettiği bir tebliğde şimal cep
hesinde Guadarama dağlannın Ssilerden 
temizlendiğini ve bunlann bazı tabiye 
mülfiltazalariyle kovalamamakta olduğu 
bildirilmetkedir. Avile'den hareket eden 
silahlı köylüler Madrid'deki hükümet 
kuvvetlerine iltihak etmek üzere ilerle· 
mektedir. Kadei, Sevil, Saragossa ve 
Logramo, hükümet tayyareleri tarafın· 
dan bombardıman edilmiştir. 

lliil.·iimct kııvııetleri Sarngo~sa 
iizerirıe yiiriiyorlcır 

Barselon, 27 (A.A.) - Hükiimet 
kuvvetlerinden üç kol, Saragossa üze
rine yürümektedir. 

Perez Tarrez'in kumandası altında bu
lunan birinci kol, Lerida'yı ele geçirmiş 
olup şimdi Saragossa'ya 35 kilometre 

Kral Edvaı·d Fransa
da kalmak.taıı 

vazgeçti 
Londra, 27 (A.A.) - İngiltere kıra

lı, İspanya hidiseleri dolayısiyle tatil 
zamanını Fransa'nın cenubunda geçir
mek tasavvurundan vaz geçmiştir. Çün
kü kendisinin şahsını gözetmekle mükel· 
lef olan memul ları11 işlerini bir kat da
ha arttırmak istememiştir. 

Japonlar Transsiberien 
hattı münakala tını 

sekteye uğratıyorlar 
Moskova, 27 (A.A.) - Taas ajansı

nın Kabarovsk'tan öğrendiğine göre, 
japon ve Mançuko mukamları Pograniç
naya istasyonunda, Transiberien demir 
yolu münakalatmr sekteye uğratmak i
çin ne mümkünse yapmaktadır. Bunlar, 
SOV) et memurlarını keyfi olarak tevkif 
etmektt. ve sovyet demir yolları hizme
tinde bulunan çin'lilere de çok fena mu 
amele yapmaktadır. 

Sovyetlerin Harbin general konsolo· 
su bu muameleleri şiddetle protesto et· 
mi&tir. 

mesafede bulunmaktadır. 

l'akaltman <İsi ~elleri 
Madrid, 27 (A.A.) - Hükümet .Bar

selon deniz üssüne mensub tayyarelerin 
Palma'da asileri bombardıman ettiğini 
bildirmiştir. 

Bir kayık ile kacrmak istiyen bir çok 
asi şefler denizaltı gemileri tarafından 
yakalanmıştır. 

Madrid, 27 (A.A.) - Dün hükümet 
rayyareleri tarafından Melilla ve Ceu-

Fransız - ispanyo1 
sınırında bir hadise 

11<,· nıiilu•ci lsıJ<m)·")'<l 
1wçırı"1ı 

Bordo, 27 ( A.A.) - Fransız • ls
ponyol srnrrrnda ehemiyetli bir srnrr 
hadisesi olmuş ve birkaç kişi milisler 
taralrndnn slınrp götürülmüştür. Cu
martesi sabahı saat 17 de San Sebasti
cn eski vali vekr'li doktor Jose Bago be

raberinde karısı ve fransız tabiiyetİllde 
Madam Arocena isminde başka bir ka
dın olduğu halde llendey'deki millet
leraras1 köprüde bulunuyordu. Madam 
Arocena, şahsen tanrştığr bir gümrük 
memurunu görmek istiyordu. Milis ef
radı, pek ileri cumuriyetçi fikirleri ile 
iştihar etmiş olan doktor ]ose Bago
yu görüp tanrmalarr üzerine mi1letlers
rası köprüyü geçmişler ve bu üç şahsrn 
etralrnr sararak onları zorla İspanyol 
toprağrna doğru sürüklemişlerdir. O· 
rada sorguya çekilen bu üç kişi bir O• 

tomobile konularak Pampelun hapisha
nesine sevkedilmişlerdir. 

İspanyadaki yabancıların 
acıklı hali 

Y((buncı devletlerin, tebaaları 
için aldıkları tedbirler 

Handey, 27 (A.A.) - İspanyadaki 
mUtkill vuiyet dolayısiyle İsviçre, A· 
vusturya, Yunanistan ve Arjantin hU· 
kümetleri tebealarının korunmasını f. 
ransız hükümetinden iltimas etmişler· 
dir. Fransa hükümeti, biltün konsolos
larına ve MadriddOki elçisine bu tebea· 
lara fransızlara yapılan yardımın aynı
nın yapılması emrini vermiştir. 

Amerikan tebacı3ınm Bar~elorı'· 
dan gidebilmesi için 

Vaşington, 27 (A.A.) - Barselonda
ki amerikan konsolosu B. Franklin, 
dış işler bakanlığına bir telsiz göndere
rek şimdi Malagaya gitmek üzere yol· 
da bulunan Kuinsi adındaki amerikan 
kuruvazörünün amerikan mültecilerini 
almak üzere hemen Barselona gönderil· 
mesini istemiştir. 

Konsolos. göndermiş olduğu telsizde 
büütn münakalatın tehlike altında bu
lunduğunu ilave etmektedir. 

Bahriye nezareti, B. Franklinin bu 
miıracaatını hemen Kuincy kuruvazörü-

ne bildirmesi için Oklahoma kuruvazö
rüne talimat vermiştir. 

Cenova, 27 (A.A.) - Prinçipessa 
Maria, Barselondan buraya gelmiştir. 
İspanyanın muhtelif mıntakalarmdan 
gelen bin altı yüz mülteci karaya çık
mıştır. 

Bu mülteciler arasında bir çok ame
rikah, İsviçreli ve alman vardır. 

Bcınt•lmı 'dan ktı<,·arı yabtmt·ıl<ır 
Marsilya, 27 (A.A.) - Gallant ve 

E.H.5 adındaki iki İngiliz torpido muh-

ribi Barselon:lan buraya 
Bunların içinde muhtelif 
mensub 300 yoku vardır. 

gelmiştir. 

milletlere 

İspanyaya silah 
verilmesi işi 

f'ran.oeız /<tbrikal<ırı fmjİ.'4tler<• 
malzeme sutmışlur 

Paris, 27 A.A.) - Sağ cenah gaze
telerinin İspanyaya silah verilmesi me
lesinde hükümete karşı yapmakta ol· 
dukları mücadelede bcklenilmiyen bir 
değişiklik olmuştur. Sebebi de Umani· 
te gazetesinin vermiş olduğu bir haber
dir. Bu habere göre iki fransız fabrikası, 
Kırat on üçüncü Alfons'un eski elçisi 
B. Kuinones de Lcon'dan ispanyol fa. 
şistleri için evvelce ısmarlanmış olan 
tayyare ve otomobillerin bedeli olarak 
yirmieşr milyon frank almışlardır. 

Sağ cenah gazeteleri de bakanlar 
meclisinin ispanyol meselesinde tam bl 
bitaraflık muhafaza etmek kararından 
dolayı hoşnudluk göstermektedirler. 

Altınkır PariB'e geldi 
Pariı, 27 (A.A.) - Madrid. Paris ha 

va postası dlin akşam buraya gelmiş ve 
altın hamulesini çıkarmıştır. Tayyarı 
bugün Madrid'e dönmüştür. İçinde üç 
subay ile üç memur bulunmaktadır 

Asiler tarafında 
vaziyet 

'Asilı•r ılla<lrid'irı yalanda 
d ii §eceği ni BiJyliyorlar 

Sevil, 27 (A.A.) - Sevil radyo istaf 
yonu, bu sabah aaat birde fisi kuvvetle· 

rin Madride kırk kilometre mesafede 
bulunmakta olduklarını ve şehrin pek 
yakında düşeceğini bildirmiştir. 

Asiler denize mnlıreç istiyorltır 
Handey, 27 (A.A.) - Navar asileri, 

denizde bir mahreç ele geçirmek mak· 
sadiyle Paskes üzerine yürümektedir· 
ler. 

Asiler, bu teşebbüslerinde muvaffak 
oldukları takdirde İrun ile Pampltin a
rasındaki demiryolu münakalatı kesile
cektir. 

San Sebastien yakınında kain Loya· 
lanın isyan hareketine karışmış olan 
Garnizonun harekat sahasından kaçma

ğa muvaffak olduğu ve şimdi San Se

bastieni çeviren dağları işgal etmel:te 
bulunduğu haber verilmektedir. 

llurgos'tla bir mııvnl.·lmı 
konıite kurıddıı 

llandey, 27 (A.A.) - General Ka· 
banellas Fener, Burgosda muvakkat bir 

milli müdafaa komitesi teşkil etmiştir. 
Bu komite, general Molanın yüksek o

toritesi altında bulunmaktadır. Komi
te, yabancı memleketlere delegeler con
derecektir. 

Aıcifore petrol yi)tii.ren 
1.-am)'onlar yakalundı 

Handey, 27 (A.A.) - Fransız güm• 
rük memurları, Navar'daki asilere ver
mek üzere kaçak olarak petrol götüren 
bir çok İspanyol kamyonlarını yakala • 
mı§lardır. İspanyol sosyalist mebuıla
rından B. Arakuisten ile B. Alvaroze de 
Vayo, fransız sınırını geçmişlerdir. 

Barselonda almanla ra aid iki })İna tahrib 
edildi, elçi li:eyfi yeti protesto etti 

Berlin, 27 (A.A.) - Almanyanın 

Madrid büyük elçisi Batselondaki alman 

mektebi ile alman iş cephesi evinin tah

ribi dolayısiyle hükümet nezdinde po

rotestoda bulunmuştur. Büyük elçi, 

kendi fikrince. hükümetin bu yağmalar· 

dan mesut bulunduğunu söylemiş, za· 

rar ve ziyan talebctmekte olduğunu 
bildirmiştir. 

Bertin, 27 (A.A.) - İspanyanın Bcr 
!in sefiı i, Almanyanın Madrid sefirinin 
yaptığı te~ebbüsle alakalı olarak, bu· 
gün dış işler bakanhgına gidip Barse
lon hadiselerinden do!ayı İspanya hiı· 
kümetinin teessürlerini bildirmiştir. 
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ispanyanın son altı senelik tarihine bir baluş 

miyeti elinde tutarken, ilk önce, ilhaka 
intizaren Danzig'de vaziyetini ıslah et
mek için Polonya ile uzlaşabilir. Son
ra sıra Memel'e gelecektir. Ve nihayet 
Rusyaya karşı harb bayıyabilir. Polon
ya bitaraf kalırsa, bu harb, yalnız de
nizde ve havada yapılacaktır. Kronşta
da bir taarruz yapılması buranın zap
tiyle neticelenemez mi? 

Karışık müzik 
Dr. Nevzat konuşuyor 
Orkestra ptak neşriyatı 
Hafif müzik Bu saatte, f spanyada biri birine düş. 

ırıan, radyolarına verdikleri biribirine 
nd haberlerden bugiınkü vaziyete uy• 
,un hakiki bir mana çıkarmak çok güç
tür. Kıral Onüçünciı Alfons'un saltana· 
ıını terke mecbur kaldığı 1931 yılından 
·ugüne kadar İspanyada başgöstcrmiş 

syanlarrn ufak bir tarihçesini yapmak, 
ıon isyanın genişligi ve hakiki vaziye· 
ini anfotınak için olmasa bile bu mcm
cketin iç sıyasası bakımından faydalı 

\}ur. 

19:11 } ı:ındcı 

12 Nisan - 1925 yıhndanberi ilk de
fa geneloya başvuruldu, intihab neti
cesile cumuriyetçilere ezici bir ekseri
yet kazandılar. 

14 Nisan - İkinci İspanya cumuri
ycti ilan edildi. On üçüncü Alfon& sal
tanatı terketti. Alkaza Zamoranın baş
kanlığında muvakkat hükümet kurul· 
·du. 

Binbaşı Macia Katalanya cumuriye
tini ilan etti. 

Bütün İspanyada cumuriyetçiler te
zahürat yapıyorlar. 

15 Nisan - 13 .cü Alfons Kartajan 
limanından Prensipe Alfonso kruvazö
rüne binerek Fransaya hareket ediyor. 

11 Mayıs - Kralcıların hafif bir 
nümayişi.. Birkaç çarpışma .• 

12 Mayıs - Umumi grev .. Örfi ida

renin ilanı. 

14 Mayıs - Sükuna avdet. 

28 Haziran - Kortejin açılışı. Ju
lian Besteiro meclis reisi intibah olu
nuyor. 

1932 l'ılımla 

21 İkinkanun - Katalonyada ko
münist hareketi - 15.000 asi, şehir ve 
kasabaları işgal ediyor. 

23 İkincikanun - Katalonya isyanı 
bastırıldı. 

24 İkincikanun - Sevilde umumi 
grev. 

10 Ağustos - General San Jorjonun 
idaresinde asken bir komplo Madrid ve 

Sevilde isyan ediyor. 

l 1 Ağustos - Kuvvetleri tarafın

dan terkedilen general San Jorjo ka
çarken Sevilde yakalanıyor. Amiral Ma
jaz ve general Bcrengeur Madridtle tev

kif ediliyor. 

15 Ağustos - İsyan hareketi tama
men bastırılıyor. 

1933 Yılındcı 

9 İkincikanun - Sağcılar Barselon
da kanlı iğtişaşlar çıkarıyorlar. Umumi 
grev teşebbüsü suya düşüyor. 

26-27 Ağustos - Gene sağcıların te§· 
viki ile Barselonda umumi grev ilanı. 

Temmuz - Bütün ay Madridde sağ
cılar daimi tahrikatta bulunuyorlar. 

14 Temmuz - Sovyet dostları ce
miyeti merkezine bir hücum te§ebbüsü •• 

23-26 Temmuz - Sağcı partiler bü-

18 

tün İspanyada bir karıc:ıklık çıkarıyor
lar. Madrid, Malaga, Oviedo, Jigon, Gre
nada, Sevilde patlak veren isyanlar der· 
hal bastırılıyor. 

1934- l'ılıntla 

4 Birinci teşrin - Yeni Lerroux ka
binesinin kuruluşunu müteakip umumi 
grev ilan ediliyor. Birçok çarprşmalar 
oluyor. 

5 Birinci teşrin - Astoryada örfi i
dare ilan ediliyor. 

6 - Birinci teşrin - Katalonya is

tiklalini ilan ediyor. Azana, Barselon

da muvakkat bir hükümet kuruyor. As
keri makamlar hükümete karşı mukave
met göstermeğe çalışıyorlar. Bütün İs 

pan~·'1da örfi idare ilan edilmiştir. Mad

ridde arbedeler ve karışıklıklar devanı 
ediyor. 

1935 l'ılında 

7 Temmuz - Katalonya reisi Kom
panis ve muvakkat hükümet erkanı tev
kif ediliyorlar. Grevcilere iş başına gel
meleri emri verildi. 

8 Temmuz - Anarş) sendikalistler 
ve komünistler tahrik hareketlerine 
şiddet veriyorlar. Muhtelif yerlerde is
yan çıkıyor. Teskin hareketi bütün As
toryada başlıyor. Lejiyon Netragzer ve 
Marok kuvvetleri asiler üzerine sevke
diliyor. 

1936 l'ılında 

12 Temmuz - Hücum kıtaları ku

mandanı J ose Castello öldürülüyor. 

13 Temmuz - Kıralcıların lideri Cal

vo Sotelo da Madridde katlediliyor. Se

vilde silahlar patlıyor. Bir ölü var. 

18 Temmuz - İspanya Marokunda 

askeri isyan patlak verdi. Asiler gemi
lerle Cebelüttarıkı geçtiler ve Kadiks 
limanına çıktılar. 

Ve bu tarihtenberi İspanyada ihti

lal, isyanı devam etmektedir. M uhak

kak olan bir şey varsa o da bu isyan

ların İspanyada her rejime karşı ken

dini göstermesi ve her htikümetin bun-
' tara karşı daimi mlicadele halinde bu-

lunmasıdır. 

Viyana yoliyle Ber linden Roma ya 
La Tribune des Nation gazetesinde 

Picrre Domiııique yazıyor: 
Vukua gelen hadise büyük netice

ler doğurabilir. Bu hadiseyi, önce baş
lıbaşına, sonra da Avrupada kendimi
zin ve müttefiklerimizin menfaatleri
nin muhafazası bakımından gözden ge
çirelim. 

Avusturya hükümetinin ilk hedefi 
memleketin istiklalini korumaktır. Fa
kat başka hedefi yok mudur? Habsburg
Jarla mutabık kalarak bir Avusturya -
Macaristanın inşasını ve hatta ~ Çkos
lovakya'nın mağlUb edilmesi şartiyle -
bir Avusturya - Macaristan - Çekoslo
vakya imparatorluğu kurmayr tasarla
mıyor mu? 20, 25 milyon nufusluk böy
le bir imparatorluk bugünkü Avustur
ya'dan daha büyük emeller besliyebile
cektir. 

BB. Musolini ve Şuşnig'in bundan 
bahsetmiş olmaları muhtemeldir, bu in
şanın bir kavgasız vücuda geJmiyeceği 
de muhakkaktır; fakat Macaristanın 

menfaati Çekoslovakya'nın yıkılmasın
da değil midir İtalyanın menfaati de 
Yugoslavyanın dağılmasında ve Hırva
tistanın Avusturyaya ilhakında değil 

midir? 
Herhalde, hedeflerine yaklaşabilmek 

için, İtalyaya sıkı bir surette bağlı kal
mak ve Almanyanın hasmı olmamak A
vusturyanın menfaati iktızasıdrr. Ne de 
olsa, Almanya, Anşlus'u yapacak yer
de, Tuna üı:erinde, 1914 de olduğu gi
bi kendisine parlak bir muavin vazife
si görecek bir Avusturya - Macarista
nın vücuda getirilmesini tasarlamak 
hakkına maliktir. 

Avusturya gibi, İtalyanın da bugüne 
ve yarma aid hedefleri vardır. Bugün
kü hedef Brenner'de kendini daha az 
tehdidde hissetmek, imparatorluğun

dan istifade etmeye vakit bulmaktır. 

Uzak hedefler ise her zamankiler
dir: Yugoslavyayı zayıflatmak ve ka
bilse yok etmek için Macaristan, Arna
vudluk ve Bulgaristanda sistemli su
rette faaliyette bulunmak. 

Yugoslavyanın imhası kaziyesinde 
Dalmaçya İtalyaya, Hırvatistan ve 
Karniyol muhtar bir eyalet halinde A
vusturyaya dönecek ve Sırbistan eski· 
si gibi küçük bir memleket olacaktır. 

Daha umumi bir şekilde, İtalya, Tu
na havzasiyle balkanları kendi faaliyet 
sahası addediyor. A vusturyanın istik
lalini temin etmekle burada Almanya
nın bir Ortaavrupa imparatorluğu vü
cuda getirmesine mani oluyor. Esasen 
her zaman buna mani olamıyacağını 

takdir ediyor, fakat şimdilik z:unan ka
zanıyor. 

A.lmanyanın hedefleri 

Almanyanın hedefi tekrar Avrupa
nm en büyük askeri ve politik devleti 
haline gelmektir. Bunun için, toprakla-

rını genişletmesi lazımdır. Bu maksad
la garba, cenuba veya şarka saldırabi
lir. Garbta, stratejik bakımdan, politik 
bakımdan aşılmaz güçlükler karıısında 
dır. Çünkü, İngiltere Fransanın yanın

da bulunabilir. 
Cenubta yolunu İtalya keımektedir. 

Şarkta ise gayesini gerçekleştirmek da
ha kolaydır, hususiyle Baltıkta haki-

Şarkta her şey mümkündür. Alman
ya, günün birinde Estonya'da, Leton
ya'da, Finlandiya'da hakim bir nüfuza 
sahib olmayı ümid edebilir. Harbtan 
önce Baltık devletlerinde kültür<'! nu
fuzu pek büyüktü; bunu yeniden tesis 
edebilir. Polonyaya, Danzig'i, şarkta 

verilecek topraklarla ödeyebilir; Ok
ranyaya istiklalini verebilir, bu suretle 
kendisine geniş bir pazar temin etmiş 
ve balkan petrollanna biraz daha yak
laşmış olacak, aynı zamanda Rusya'da 
bu suretle zayıflıyacaktır. 

Bu itibarladır ki Almanya garb ve 
cenub cephelerini sistematik surette 
ihmal ederek - şimdilik • yalnız şark 

cephesiyle meşgul olmaktadır. Ren'in 
yeniden askerleşmesi sayesinde garbta 
bir sed tesis etmektedir; Avusturya ile 
anlaşması sayesinde, İtalya ile kendi a
rasında bir sed yükseltmiştir. Böylece 
kendini emniyete aldıktan sonra şarkta 
elleri serbest kalacaktır. Onun içindir 
ki Avusturya ile uzlaşması Ren'in ye
niden askerleştirilmesi hadisesiyle ay
nı sıraya konulmalı ve Sovyetler Bir
liğine karşı yeni bir tehdid telakki o
lunmalıdır. 

İtalya iyi bilir ki Almanya cenuba 
inmekten vaz geçmiş değildir. Gene iyi 
bilir ki, şimdi cenubtan yüzünü çeviri
yorsa, bu, sırf iki rakible birden boğuş· 
mamak içindir. Fakat yukarda da söy
lediğim gibi, İtalya ancak zaman ka
zanmak istiyor. 

Bundan ba§ka, Almanya, Avusturya
yı, dahilde kendini istediği gibi teşki· 
}atlamakta serbest bırakmayı teahhüd 
ettiği için, Habsburglara yol açılmıştır. 

İtalya, onların sayesinde, gelecek bir
kaç ay içinde muvakkat sedi, kati bir 
sed haline koymaya teşebbüs edebilir. 

iki ceı>lıcye ayrıları Avrupa 

Demek oluyor ki, bütün bu hadise
ler, bizi "işte Avrupa iki cepheye ay
rıldı" demeye sevketmemelidir. İtalya 
Almanyayı gözetlemekte devam ediyor; 
Polonya da, alman nüfuzu altında bu· 
lunmasına rağmen, ondan ayrılabilir. 

Bundan böyle oyunu, Almanyanın 

idare ettiği, ve en önce Rusyaya 1 arşı 

idare ettiği söylenebilir. Polonya al
man politikasına çok bağlı görünüyor, 
bununla beraber Fransanın Varşovada 
gene de oynıyacak bir rolü olduğu dü
şünülebilir. Bunun gibi, İtalya da Ber
line yaklaşmıştır, fakat Roma'da her 
şey kaybedilmiş değildir. Unutmıyahm 

Ajans haberleri 
Caz müziği 

1STANBUL R DYO l 
18.- Opeı:a aprçaları plak 
19 -· Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
20 - Piyano konseri Profesör 

Ştatser tarafından 

20.30 Bayan Livie Fioretti (Sopr 
ve stüdyo orkestraları 

21.30 Son haberler 
Saat 22 den sonra Ana<i lu 
sının gazetelere mahsus ha 
servisi verilece ktiT. 

Gaziantep fıstıkları 
Yüksek ziraat enstitüsü profes 

rinden B. Glaysborg ve iki doç 
Ziraat Vekaletince meyva yetişen 
yetı1erimizde ilmi tetkikler yapmağ 
mur edilmişlerdi. 

Profesör ve arkadaşları Gazian 
gitmişler ve fıstık üzerine tetkikle 
başla.mışlardn-. 

ki, her §eye rağmen, Fransa ve İn 
re İtalyaya karşı • Habeşistan ve f. 

tedbirler dolayısiyle - oldukça şid 
bir mücadelede bulunmuşlar ve Al 
ya çok akıllı davanarak kenarda 
mıştır. 

Hakiki telılike 
Hakiki tehlike, gerçekten, Avr 

nın iki cepheye ayrılmasıdır. Al 
İtalya, Avusturya, Macaristan, B 
ristan ve Polonyanın bir tarafta, ve 
nun karşısında İngiltere, Fransa, 
yet Rusya, Çekoslovakya, Rorn 
Yugoslavya, Türkiye ve belki de 
çika, ikinci planda da Yunanistan. 
panya ve Portekiz bulunduğunu 

önüne getirelim. B!r taraftan dikta 
lükle idare edilen faşist devletler, 
yanda demokrat devletler ve dUnY 
tek SOS} alist devleti. Kavga ideol 
bir mahiyet alır. Biribirine karşı a 
lanan iki felsefe demektir bu. :B6 
din harblarını andıracak bir ka\" 
mahvolabilecek Avrupa iç.in bun 
daha tehlikeli 'bir şey tasarlanaınaı: 

Henüz bu raddeye gelmiş de 
B ununla beraber, hadiseleri diklc 
takib eden müşahid, yukarda tarif e 
ğim hem fizik ve hem de ideolojik 
vazene haline tehlikeli bir surette 
taşmakta olduğumuzu muhakkak g 
cektir. Bu, muhafaza edilmesi güç 
muvazene olacaktır. 
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Gazetelere giı·eceli 

RESMi iLANLARIN 
tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir 
anm ı m 11111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ın 

CENGEL Kil ABl 
ra koşsan çatlarsın be! sükilnetle oturda dü
şün. Bir plan yap. Onların arkasından koş
manın sırası değil. Onlar, bizim yaklaştığı
mızı görürlerse çocuğu fırlatıp yere atıverir
ler.· 

- Eğer kaçarken dallardan birisinden 
aşağı bırakmamışlarsa, yahut ımızgandığı 
için kendi elleriyle öldünnedilerse, hiç kork
mam. Bir defa insan yavrusu gayet iyi yetiş
tirilmiştir; sonra bir de onun gözlerine or
manda hiç bir hayvan bakamıyor. Yalnız 
işin kötü tarafı, bu Bandar-log'lar ağaçlarda 
yaşadıkları için bizimkilerden hiç bir korku
ları yoktur. 

muydu, üzerine tam bir ay uyur. Bel~i 
şimdi uykudadır. Uyanık da olsa, kendı 
çilerini öldürüyorsa ne işimize yarar? 

Kaa hakkında fazla bir şey bilmiyerı 
hira, tabii olarak, ondan bir fayda geleC 

Yazan: 
udyard KlPLt~G 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

..,..,.,.,,._.,,.._,.,._,.,._,.,,.,_,.,...,.....,.,,,. 

Bu sıralarda Batu ve Baghira hem öfke, 
hem de kederden köpürmüşlerdi. Şimdiye 
kadar hiç ağaca tırmanmamış olan Baghira 
bir tırmanayım dedi, fakat dallar ağırlığını 
çekemedikleri için pençesinde birçok kabuk
larla yere düştü. 

Pars, maymunları yakalıyabilmek için 
bir an evci atılmış olan zavallı Balu'ya çıkış-
tı: 

- Neden insan yavrusuna bir ayak önce 
haber vermedin? Kendisine bunu haber ve
remedikten sonra canına kıyarcasına ona ne 
faydası oldu sanki? 

Balu: 

- Çabuk ol, çabuk ol, dedi, onları gene 
ele geçirebiliriz. 

- Bu hızla mı? Bununla yaralı bir inek 
bile tutulamaz. İnsan yavrusuna dayak atan 
yasa hocası. bir mil sen bövle valoa vura vu-

• 

- Arrula huu ! belki de şimdiye kadar 
taşımaktan yorularak onu atmışlardır bile. 
Bu Banda~-log'lara güven olur mu? Başımın 
üzerine ölmüş yarasaları koyunuz 1 bana yi
yecek diye siyah kemikler verin! beni yaba
ni arıların kovanına yuvarlayın da onlar vü
cudumu gebertinceye kadar soksunlar ve be
ni sırtlanlarla yanyana gömün, çünkü ben 
ayıların en sefiliyim. Arulala ! hua ! ah zaval
lı Movgliciğim, ben ne dedim de senin başı
na vuracağım yerde bu maymunların ne mal 
olduklarını öğretip gözünü açmadım? 

Balu, kulaklarını iki pençesinin arasına 

almış sızlana sızlana dolaşıyor, yerinde du
ramıyordu. 

Sabırsızlanan Baghira dedi ki: 
- O, demin bütün sözleri bana yanlış

sızca tekrarlamı§tı Balu, şimdi ben dertop o-
1 upta kirpi İkki gibi ses çıkarsam, cengel ne 
der? 

- Cengelin diyeceği benim umurumda 
mı? Ya çocuk şimdiye kadar ölmüşse ..• 

Baghira, düşünceli düşünceli ön tabanla
rından birisini yaladı. 

- Ne ahmakınışım ben, ne lapacı, kök 
kazıcı ahmakımşım ben! dedi Balu, yabani 
fil Hati'nin söylediği şu söz ne doğru: "Her
kesin kendine göre bir korkusu vardır.'' Bu 
Bandar-log'lar da kaya yılanı Kaa' dan yılar
lar. Bu yılan, onlar kadar ağaçlara tınr.anır 
ve geceleyin küçük maymun yavrularını ça
lar. Onun adını bir fıslamak onların mende
bur kuyruklannı buz gibi etmeğe kafidir. 
Haydi, Kaa'ya gidelim. 

- O bizim için ne yapacak? Bir defa a
yaksız olduğu için bizim kabiyleden değildir 
o. Gözleri de çok fenadır, dedi Baghira. 

Balu, cevab verdi: 
- O, yaşlı ve kurnazdır. Daima da karnı 

açtır. Kendisine birçok keçiler vadederiz. 
Canım o da, bir defa karnım doyurdu .. 

den şüpheliydi. 
- Öyle de olsa, sen ve ben iki eski 

sıfatiyle kendisine vaziyeti anlatırız. 
Balu, yorgun koyu renkli omuziyle 

dürttü; ikisi de Kaa'yı bulmak üzere 
çıktılar. 

Kaa'yı yeni derisine hayran hayran 
karak bir ikindi güneşi altında uzantı1~~ 
dular. Yılan, on gündenberi deri degıŞ 
yordu ve yeni, güzel derisi çıkmıştı. tJı 
de çeşit çeŞit boğumlar bulunan otııı ~ 
uzunluğundaki vücudiyle çöreklenrrıiŞ~~ 
sanki yiyecek bir şey gcliyonnuş da 0 da 
meğe hazırlanıyormuş gihi cfüiyJe cht 
rını yalayordu. 

Balu: . d 
- Bereket versin, bir şey yeınetl.1~~' t" 

yalnız biraz dikkatli ol, yeni deri degıŞ e$ 
ği zaman biraz kör olur, gözü iyi goflll 
gayet süratle de atılır, 

. (Sonu var) 
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KöYLERiMtZiN KALK 1N1\1 A s 1 1 iHTiLAL HAKKINDA 

LÖ TAN'IN BiR YAZISI 

lç Bakanlığı viliyetlerden he~r s~ne~ İspanyada üç ~yrı 
köy kalkınma pliıılarını ıstcdı kuvvet çarpışı}'or 

(Ba§ı 1. inci sayfada!w. . 
zımgelen işleri vi'layetlere verdıgı bır 
emirle şöyle anlatmaktadır: 

" •.. Nufusunun % 78 zi köylerde ya· 
fıyan Türkiye cumuriyeti sayısı kırk 
bini geçen bu varlıkları 18 mart 340 ~~: 
rih ve 442 sayılı kanunun çevreledıgı 
iktidar ve salahiyetlerle techiz ederek 

h .. · et ve faaliyet ve inkişaf sahasını uvıy 

lcablariyle mütenazır hale getirdi. 
Saltanat idaresinin - her sahada ol

<luğu gibi • asırlara şamil ihmaline uğ
rayan köylerimizin planlı hare~etl.~ k.ı
aa bir zamanda kalkınması yenı re1ımın 
'önemle üzerinde durduğu umdelerden-

'dir. 
Ancak her faaliyet hareketinde ol

duğu gibi müspet netice ihtiyaç ve ik· 
tidar ile mütenasib mesai programla
rından elde edilebilir. Çizilecek kal
kınma planının hayali şekillerden uzak 
kalması ve realitelere uygun olması 

§arttır. 

İdare amirlerimizin yüksek bilgi ve 
iktidarlarından bunu beklemek çok hak· 
h ve yerinde bir temenni olur. 

Köylerin faaliyet programı çizilir
ken mahalli ihtiyaçların, nufus kesafe
tinin ve iktısadi bünyenin dikkat naza· 
rına alınmasr, her vilayeti teşkil eden 
köylerin bu esaslara uygun tasniflere 
ıfibi tutulması zaruridir. 

Mahalli ihtiyaçlar, iktısadi bünye
ye uygun bir tertib altına alınır ve se· 
nelere şamil programlara bağlanarak 
tatbikatında hassasiyet ve tecellüt .. .,_ 
terilirse muvaffak netice emrivaki ha
line gelir. Aksi takdirde pHinsız ve ka· 
rışık mesaiden eser ve netice beklene-
mez. 

Çizilecek mesai programlarının tat
bik kabiliyetini haiz, bilhassa 'll~halli 
ihtiyaçlara, iktrsadi bünyeye ve halkın 
tediye kabiliyetine uygun olması ne 
kadar llizım ve zaruri ise tatbikatından 
ferdin istihsal faaliyetinin müteeessir 
olmaması devlet vergileri tahsilatına 
aekte vermemesi ve umumi mahiyeti 
haiz amme hizmetini mütevazin şekilde 
inkişafını müteessir etmemesi tazım· 
dır. Bütün bu icablnrı göz önünde bu
lunduran programlardır ki muvaffakı-

yet vadeder. 
Binaenaleyh: 
A _ Her vilayet kendine bağlı olan 

köylerin yukarda gösterilen esa.~lara 
uygun şekilde tasnifini yaparak bolge
lere göre beşer senelik mesai program
ları tanzim ettirecektir. 

B _ Köy kanununun köyün mecbu· 
ri işleri arasında saydığı köy hizmet
lerinden her senenin faaliyet progra-

1 acak kısımların tahakkuku 
mına a ın . 
büdcelere o işleri başarabilecek m~ktar-
da tahsisat konması mümkün ol~bıle~~
ğinden programa alına~ak işle.r~n ~oy 

1• 1 • halkın tedıve kabılıyetıyle ge ır erı ve · 
mütenasip olması lazımdır. 

C _ Köy büdcelerinde nakdi tahsi-
sattan ziyade iş ve ayniyata yer ver~l
nıelidir. Ancak bunların derece ve nıs
betleri de hiç bir zaman istihsal haya-

t .. • olacak veya sarsıntı yapa
ına muessır 

cak şekilde olmamalıdır. 

D _ Köy sınırları içinde yapılacak Paris, 27 (A.A.) _ Lö Tan gazete .. 
işler için salınacak paralar t~~rmın si başmakalesinde İspanyanın vaziyeti 
k.. kanununun 16 ıncı maddesını de- v~ orada cereyan etmekte olan hidisc ~ 
v~Yt. 2491 sayılı kanunun 1 inci !erin muhtemel akisleri hakkında §ÖY· 
gış ıren • . 
maddesinde gösterilen azamı haddın le diyor: 
fevkine çıkmaması üzerinde dikkatle "ispanyada kuvvetin bilfiil hangi , 
durulacak hususattandır. Aksı hal ta- tarafın elinde olduğu hususunda da ay-
kib ve mesuliyeti mucibdir. nı kararsızlık vardır, 

· · Madriddeki cumuriyetçi hii.kümetin, E _ Köylünün birleşmesi ve ımecı 
askeri isyanın tenkili için kendilerin .. 

suretiyle yaptırılacak işlerde iş pro· d ğ 
d den yardım talebinde bulunmuş ol u u 

gramlarına göre tanzim edilerek be e- . d 
müfrit kurumlar tarafından ıcraatın a 

n1 mesaiden azami randıman alınması tamamiyle serbest bırakıldığını kabul 
esbabı temin edilmelidir. İş devreleri- etsek bile, ancak nisbeten mahdud bir 

nin köylünün ziraat işlerile u.ğraştı~ı saha içinde :sözünü yürütebilmekte ol .. 
zamanlara tesadüf ettirilmemesı ehcmı- duğu görülmektedir. Hakikatte bu daki-
yetle nazarı dikkate alınacak hususat- kada hakiki mahiyetleri maçhul bulu .. 

tandır. nan biribirinden ayrı üç kuvvet vardır. 
F - Köy yolları çok iyi hesablana- Madriddeki hükümet, B. Kompanis-

cak bir programa göre yaptırılmalıdır. nin kurmuş olduğu hakimiyetin müfrit-
Birinci plana birçok köyleri atakadar ler teşkilatlarının sıkı bir kontroluna ta· 
eden pazar yollarının sokulması ve gü- bi bulunmakta olduğu Barselon bükü • 
zergfıhına tesadüf eden köylülerin bir meti, nihayet General Kabanellas'ır. re-
devrede kendi sınırları içinde ve fakat isliği altında asile· tarafından Burg..>s'· 
aynı tul üzerinde çahştırılması hası~a da kurulmuş olan muvakkat hükümet, 
noktasından çok ameli ve faydalı bır Bütün eyaletlerde "beyazlar" la 

tedbirdir. "kızılJar" arasında çarpışma devam et-
Toprak tesviyesi çok zaman çiğne.o· mektedir. Bu iki :larti de biribirınden 

d l .b b 0 

miş ve üzerinden geçilen yolların a ıp- tamamiyle başka temayüllere sahı ır 

talini mucib olmakta bulunduğundan takım gruplara ayrılmış bulunuyor. 
ve köy yollarının şose haline ka:bi de Mesela kızıllar içinde sendikalist 
imkansız bulunduğundan bu kabıl yol- ve sol cenah cumuriyetçileri grupları, 
lar üzerinde } apılacak ameliye manii beyazlar arsında da mutedil cumuri· 
mürur avarızın izalesi, tekerlekli vesa· yetçilerle, kırallık taraftarları ve hattfı 
itin geçmesine müsaid şekle sokulma· modası geçmiş olan Don Karlos .• ı.raf -
sr. bilhassa bataklık yerlerin blokaje tarlığını da güden bir takım kıı.1seler 
edilmesi ve nihayet köprülerinin kurul- vardır. 
ması gibi faydalı kısımlara inhisar et- Bu ha~in mücadelenin sonu ne .)lur-
tirilme1idir. sa olsun İspanya, uzun müddet dahili 

J - Köy büdcelerinin ve iş program- nifak içinde kalacak, her türlü sıy:ı~al 
]arının ihtiyaca ve mevzuata uygun şe- istikrara engel olan gayz ve kin dı lga-
kildc zamanında ve merkezi murakabe- ları içinde çalkanacaktır. 
ye tabi tutulması muvaffakıyetin >:ü~- Fransa, nasıl dünkü İspanyanın dos-
sek amilleri arasındadır. Bunun ıçın tu idi ise dahili sıyasasının istikam.eti 
yukarda işaret edildiği gibi her şeyden ne olursa olsun yarınki İspanyanın da 
evvel köylerin ihtiyaç ve istitaatleriyle dostu olmalıdır." 
mütenasib beşer senelik mıntakavi me· 
sai programları tanzim ettirilerek köy 
büdcelerine bunlara muvazi surette tah
sisat koydurulması ve bu şekilde tas
dik edilecek büdce ve programlardan 
birer örneğinin merkeie gönderilmesi 

icab eder. 
V - Köy büdceleriyle iş program

ları kaza merkezlerinde hususi muha
sebe memurları vilayet merkezlerinde 
hususi muhasebe müdürleri tarafından 
toplanarak mevzuata uygun şekle so
kulması temin edilmelidir. Program ve 

büdcelerin tatbikatına nahiye müdürle
riyle hususi muhasebe müdür ve me· 

murları daimi nezaretle mükelefcirıer. 
t - Her vilayet senelik program 

tatbikatınr mali sene sonunda gözden 

geçirerek vesaik ve erkama müstenit 
bir raporla keyfiyeti merkeze bildirir 

geri kalan ve yapılmıyan itler hakkın· 
da izahat verir. 

Umumi müfetti§likler bölgesine gi· 
l'Cn vilayetler ı, programlarlyle bildce· 

terin ve senelik icraat raporlarının Ör· 
neklerini menıub oldukları müfettti§li· 
ğe de gönderirler. 

Sovyet - Mançuko 
sınırında bir sınır işareti 

şırıldı 

Moskova, 27 (A.A.) - 23 temmuz
da bir sovyet devriye kolu sovyet -
Mançuko sınırında Turilrog bölgesinde 
bir sınır işaretinin kaldırılarak Mançu
ko topraklarına götürüldüğünü görmüş
tür. 

Sınır işaretinin bulunduğu yerde a
yak izleri görülmüş ve buradan 250 met
re uzakta Mançuko topraklarında da 
harb nizamında dizilmiş bir Mançuko 
müfrezesi miltahade edilmiıtir, 

Filistinde arablarla 
ingilizler çarpıştılar 

· Londra, 27 (A.A.) - Kudüı'tcn bil
dirildiğine i{Öre, ingiliz kuvvetleriyle a
rablar arasında bir çarpıtma olmuı ve 
on arab ölmüttür. 

SAYFAS 

A udında M ontrö boğazlar zaferi giizel 
bir törenle kutlandı 

Aydın lınlkr tnrcrıc!c verilen nutul:lau r:mJerkcn 

Aydın. (Hususj) - Boğazlar anlaş

masınm imzası münasebetiyle paz..ırte

si akşamı ynpılan büyük gosteri ve tö
ren salı gunu <le devam etti. Saat 17 de 
asl:er ve biıtiın Aydın halkı parti ak-

:\ 

Ayduı suııatlar 11wl.-tcbi11i 
biti n•ıı fo r 

Aydın sanatlar mektebinden bu yJl 

38 talebe mezun olmuştur. Bunlardan 

Salı günü Aydın parti alanmda yapılsn t?ren 

nında toplandı. Halkevinin tcrtib etti

ği bu mitingde ilk önce parti adına Ra

if Aydoğdu, sonra Halkcvi adına Av· 
ni Deniz, kültlir adına da Refik Yıldı· 

rım birer söylev verdiler. Halk ı,.iiltran 

ve minnet hislerinin atamıza ve büyük· 

lerimize bildirilmesini miting heyetin

den diledi. Bu dilek hemen yerine ge

tirildi. Bunu kahraman askerimizin ge

çit resmi takip etti. Miting'den sonra 

valilik ve parti, ordu, uray, Halkevi, 

spor kurumu ve hayır cemiyetleri ta
rafından Atatürk büstüne çelenkler 
kondu. 

Tören gece de sürdü• ve B. Etem 
Kadri tarafından Montröde im-~·~nan 
muahedenin kıymet ve ehemiyet. hak
kında bir konferans verildi. 

14 ü tesviyeci ve elektrikçi, 15 i maran· 

goz, 5 i demirci ve beşi de yapıcıdır. 

Aydın sanat okuluna devam eden ta• 

lebe sayısı 211 idi. 

Okulda günden güne bir ilerleme 

ve tekfimiil vartlır. Çıkan talebe tama· 

men fabrikalara yerleşmişler ve inşaat· 

çılar da Nazilli kombinasında i§ almış. 

]ardır. 

11~ransızca hilen 
Bir gene~ ihtiyacımız vardııı:. Kendi· 

sine matbaada yazı dizme öğretilecek 

tir. İyi maat verilecektir. 

l]us Hasııne,·~ 

Tefrika: No: 8 

BtLtmltYEN t~SAN 
Yazan: Dr. ALEXlS CARREL 

eviren· NASUHi BAYDAR Türkçeye Ç • 

----~· .. ----
f. ·v· h 'kulade bu-

f . •v· •e astro ızıgın arı 
ızıgın ' . acak de.ecede 

luşları sayesinde cıhanımız şaş . · •· 
d · t Eınsteın ın 

b.. .. .. t.. Her fer canı ıs erse, 
uyumuş ur. 1 

• ov• • 'nli ebilir veya 
nazariyelerinden bahsedıldıgını dı Y h 
Eddington'un ve Jeans'm kitablarını ve y~ .ut 
Shnpley ile Millikan'm makalelerini okuyabı·lıt; 
ıinema artistleri veya basketbol oyun~ulany e 

ld v k dar kosmik huzmderle de alakalana-o ugu a k" 
b·1· B·ı· k' mesafe mukavvestir, dünya or ve ı ır. ı ır ı b. 1 bilinmez kuvvetlerden miirckkebtir ve ız e:, 
kosmos'un sonsuzluğu içinde kaybolmuş bır 
toz zerresinin sathında son derece küçük cüzü
leriz. Ve kosmos'ta hiç hayat ve tefekkür yok
tur. Alemimiz münhasıran mekanik bir ale~ 
olmuştur. Başka türlü de olamaz, zira varhgı 
fiziğin ve nstronominin tekniklerinden doğmuş
tur: bugün cnnlr mahlukları ihata etmekte olan 
her şey gibi odu; cansız madde fenlerinin mu
cizeli inkisafınm ifadesidir. 

iV 
Bundan bizim için çıkan netice 

Fennin tatbikleri dolayısiyle be§eriyetın ıtı· 
yadlarında vuku bulan derin tadillec henüz ye
nidir. Hakikatte bizler tam inkılabın içindeyiz. 
Bu sebeble, hayatın tabii şartlan yerine bu ıunt 
yaıama tarzının ikamesinin ve muhitin bu derece 
mütebariz surette değiımesinin medeni insanlar 
iizerinde ne gibi bir tesir icra ettiğini sarih ola
rak bilmek güçtür. Bunuııla beraber böyle bir 
tesirin vukuu da inkar ol~namaz. Zira her ya
şayan mahluk kendi muhitine sıkıca bağlıd~~ ve. 
muvafık bir gelişimle de bu muhitin tahavvull~rı
ne intibak etmektedir. Şu halde muasır mede~ı
yetin insanların yaşama tarzı, mesken, tegaddı ve 
terbiyelerinde, entelektüel ve ahlaki itiyadlann
da icra etmiş olduğu tesirin nasıl vukubulmuş 
olduğu s nulmak lazımdır. Bu kadar ciddi bir 
suale ce\ ab verilebilmek için de, fenni keşifler
den ilk olarak istifade etmiş olan insanların ba
şına gelenleri itinalı bir dikkatle gözden geçir
mek gerektir. 

insanların muasır medeniyeti neşe ile kar· 
şılamış olduklan bellidir. Onlar köylerden çabu
cak şehirlere ve fabrikalara gelmişler, yeni dev· 
rin yaşayış, hareket ve düşünüş şekillerini ka· 
bule şitab etmişlerdir. Eski itiyadlannı, tered· 

düd etmeksizin bırakmışlardır, z.ira bu itiyadlar 
daha fazla bir cehdi istilzam ediyordu. Bir fab
rikada veya bir büroda çalışmak tarlada çahş
rnaktan daha az yorucudur. Çiftliklerde bile ha
yatın sertliği makinalarla iyice azaltılmıştır. Mo
dern evler bize müsavi ve tatlı bir hayat temin 
etmektedirler. İçinde oturanlara konforlım ve 
aydınhklariyle bir huzur ve memnuniyet hissi 
vermektedirler. Tanzim edilişleri de vaktiyle ev 
hayatının istediği cehdi hnfifletmiştir. Cehdin 
azalışından ve rahatın çoğalışından başka, İn· 
sanlar, hiç bir vakit yalnız kalmamak, şehrin de
vamlı eğlencelerinden zevk almak, kalabalıkla
ra katılmak, hiç düşiinmemek imkanını saadet 
duyarak karıılamışlardır. Aynı zamanda, tama· 
miyle entelektüel bir terbiye sayesinde, sofuca 
adetlerin ve dini kaidelerin kendilerine yükle
mekte bulundukları manevi baskının altından 
çıkmış olmalarının değerini de takdir etmişler
dir. Modern hayat onları hakikaten hür kılmış· 
tır. Bu hayat onları türli.i vasıtalarla - bu vasıta· 
lar yüzünden mahkeme huzuruna çıkmamak 
şartiyle • zengin olmağa sevketmiştir. Cihanın 
bütün kıtalarmın kapılarım onlara açmıştır. On
ları bütün hurafelerden kurtarmıştır. Onlara sık 
sık haz duymalannı ve tenasüli iştehalarım ko
layca tatmin etmelerini mümkün kılmıştır. T az· 

yiki, disiplini, cehdi, eskiden can sıkıcı ve güç 
ne var idiyse hepsini ortadan kaldırmıştır. İn· 
sanlar, hele alt tabakalardakiler, maddi bakım· 
dan, eskisine nisbetle timdi çok bahtiyardırlar. 
Bununla beraber, bunlardan birçoğu, modern 
hnyatm adi eğlence ve ze.vklerini takdirden ya· 
vaş ynvaş vaz geçmektedirler. 

Znman olmaktadır ki, her türlü disiplinin 
yokluğu yüzünden sürüklenmekte oldukları faz. 
in yeyip içmeğe ve tenasüli ifratlarda bulunma
ğa sıhatleri müsaade etmemektedir. Bundan 
bnşka, işlerini, tasarruflnrmı, servetlerini, var· 
lık sebeblerini kaybetmek korkusunun kabusu 
altındadırlar. Ruhlarında mevcud emniyet ihti· 
yacını tatmin edememektedirler. Sosyal sigor· 
talara rağmen daima kaygılıdırlar. Ekseriya, dü
şünebilme kabiliyetinde olnnlar bedbaht olmnk
tadırlar. 

Böyle olmakla beraber, muhakkak ki, sıhat 
düzelmiştir. Y nlnız ölüm nisbeti eskisinden da
ha az değil, aynı zamanda, her fcrd daha güzel, 
daha büyük ve daha kuvvetlidir. Şimdi çocuk· 
larm boyu ana ve babalarınınkinden d<ıha uzun· 
dur. T egaddi tarzı ve beden hareketleri hem en• 
damı yükseltmiş, hem de adale kuvvetini faz• 
lalaştırmıstır. 

(Sonu var) 



SAYF b 

~ aziz. ·l\:an l\!ü{ ürliiğündeıı: \ 
ı - Elazizin göçmen bulunan köylerinde yapılacak su tesisatı 

için 2 parmak kutrunda 4276 metre, bir buçuk parmak kutrunda 840 
metre ve ı parmak kutrunda 470 metre kalvanizli çelik demir boru 
Elaziz İskan anbarına teslim edilmek üzere açık eksiltmeye kon· 
muştur. . 

2 - Kesifnamesi mucibince 4276 metreliği · (5345) lıra 840 metre
liği (588) İira 470 metreliği de 329 lira ki ceman (6262) lira olup 
buna nazaran muvakkat teminat (469) lira 65 kuruştur. 

3 - Eksiltme 3-8-936 tarihine rasthyan pazartesi günü saat on-
beşte iskan dairesinde yapılacaktır. . . 

Talip olanlarm ikinci maddede gösterılen muva~~at temınat ak
çelerile vilayet iskan dairesine müracaat eylemelerı ılan olunur. 

(98) 2-3259 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

Kiralık Apartıman 

Daireleri 
Bankamıza aid lı;ıklar caddesinde Turhan apartmanında: Su, 

Elektrik ve Havagazt tesisatınt havi beş oda, bir matbah, bir. ban
yo, bir liela ve bir koridordan ibaret 4, 5, ve 8 numaralı daıreler 
pazarlıkla 

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

ralı daire de ~çık artırma ile kiraya verilecektir. 
Bunlardan 4, 5, ve 8 numaralı daireleri kiralamak isteyenler 

pazarlığa girişmek üzere arzu ettikleri zaman Bankamıza müracaat 
edebilirler. . . 

Açık arttırmaya konulan 11 ?um~ralı d~ireni_?. ıhalesı 30 .tem: 
muz 936 per§embe günü saat on bırde. ıcra edıl_ecegıı:d~n bu daıreyı 
kiralamak isteyenlerin 50 lira dep~zıto. p~_rasıyle. ~ırlıkte Banka. 
mız Muamellit Müdürlüğüne ve daıreyı gormek ıçın de Apartman 
kapıcısına müracaatları ilan olunur. ( 1786) 2-3087 

• ı ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 m ı 

: TliRI( ~.L\ARiF CEl\liYE1~i ~ 
- İstanbul adresi: Yeni postane kar şısmda Erzurum ~ 

han 2 inci kat Tel. 21101 := 
- Ankara adresi: Anafartalar caddesi: Türk Maarif Ce- ;; 
= miyeti, Genel Merkezi Tel. 2182 :: 
- (Resmi ilanlar Türk Limited şirketile alakası yoktur) = 
- : ı 11111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ınmm1111111111111111 • 

inhisarlar Umum i\lüdürl~Oiinclen : 
ı - İdaremizin Kayseride yaptıracağx 33223 lira 28 kuruş k~şif 

bedelli idare binası inşaatı kapalı zarf usuliyle götürü olarak eksılt· 
meye konulmuştur. . . 

2 - Mi.inakasa evrakı bir lira altmış altı kuruş mukabıhnde İn· 
hisarlar inşaat ~ubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme lO·VIIl-1936 günü saat 15 de İstanbulda Kabataş· 
ta İnhisarlar Levazım şubesindeki alım, satım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 2491 lira 74 kurus.tur. 
5 - 1stekliledn ihale gününden en az 3 gün evel İnhisarlar in

ı;aat şubesine gelerek diplomalı Mühendis veya mimar oldukların.a 
dair vesikalarım ibraz ile münakasaya girebilecekleri hakkında bı· 
rer vesika almaları Hizımdır. 

6 - Tekliflere aid kapalı zarfları ihale günü en geç saat tam on 
dörde kadar ismi geçen komisyon Reisliğine makbuz mukal.ıilincle 
veriln-i o mı!lıdır. (4190) 2-3202 

~@"T.C"ffli~J:tT:t#r1x1111lir1x1x1T1]'1T1'F ;ı; ;ı#iic17J§ 

SU R BANK 
lJmunıi 1\ılüdiirlüğünden: 

Müsabaka imtihanlarının tehiri 
Lise mezunları hakkında 31 Temmuz 1936 tarihinde yapıla

cağı gazetelerle ilan edilmiş olan müı:;alıah~ imtiha~ları, nam
zetlerin askeri kampta bulunmaları dolayısıyle 10 agustos 1936 
t'lrihine tehir edilmiştir. 

Taliplerin müracaatı 3 ağustos 1936 tarihine kadar kabul 
edilecektir. 2-3207 

fi: :ı: ::r:T~ar1x1x1r.LT1x1t;rx1xiı§CxixJ:r1x1xix1jLx:ı;Tı,p 

ZİRAAT VEKAI .. ET. 
Satınalnıa l(omisy9nundan : . 

1 - Kapalı zarf usulü ile 100 kilo sülfat dö istiriknin satın alı· 
nacaktrr. 

2 - Muhamemn bedeli 4950 lira, teminat 372 liradır. 
3 - Eksiltme 16 ey ül '19~6 da saat 15 de vekalet binasında ya

pılacaktır. 
4 - Sartnameler Ank,nada Ziraat Vekaleti satın alma komisyo

nundan, -İstanbul da draat miirliiı lüğünden parastz olarak verilir. 
5 - İsteklerin teklif mektuplarını teminatlarile birlikte muay

yen günde 2490 sayılı le; nurııın 2 ve 3 iincü m"ıldelerinrle zikredilen 
vesikalarla eksiltme saatından bir saat önceye kadar komisyona ver-

meleri. (118) 2-3286 

İstanbul Vakıflar 
Ba~müdürlüğüııd~n : 

DECERİ 
Lira K. 
15462 00 

Satılık 
PEY PARASI 

Lira K. 
11 c;Q 65 Kaq:ir natamam üç katlı, beher katı 

655 metro bina ve 1784 metro 
arsasile beraber 

Şehzade başında Fevziye caddesinde (bir tarafında İmaret ve 
oir tarafında Şehzade camii sokağr) bulunan ve evsafı yukarda 
yazılı vakıf mahal satılmak üzere 20-7-936 tarihinden başhyarak 
kapalı zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur. İhalesi 4-8-936 salı 
günü saat onbeşde Çenberlitaş'ta İstanbul Vakıflar başmüdürlüğü 
ihale komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını 
usulü dairesinde tertip ve muayyen saatten evvel komisyona ver· 
meleri ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin mahlülat kalemine gelme· 
leri. (17SO) 2-312!\ 

ULUS 

Tapu ve l{adaslro 
Umum l\1üdürlüğüııdeıı : 

Tapu kadastro U. M. için nümunesine göre pazarlıkla yaptırıla· 
cak dolapların muhammen bedeli metre murabbaı 37 lira ve resim 
masasının beheri 45 liraya ve merdivenin de 12 liradır. İsteklilerin 
% 7,S pey akçesile 29-7-936 günü saat 14 de satın alma komisyanuna 
müracaatları. ( 69) 2-3225 

Adliye V el{aletinden : 
Yenişetiirde Temyiz binasında şartnamesi mucibince bir odada 

yaptrrılacak seyyar ah~ap dosya raflarının pazarlıkla yaptırılacağı 
ve pazarlığın 22-7-936 ta~ih_inde icr.a edileceği !lan edilmi' .ise d«; 
pazarlığa iştirak etmek ıstıyen talıplerin hususı ,artnamesındekı 
şeraiti haiz bulunmadıklarından yeniden pazarlığın yapılmasına ka
rar verilmis olduğu cihetle şeraiti kanuniyeyi haiz olanların mu• 
hammen bedeli 464 lira 18 kuruşun % 7,5 ğu olan 34 lira 81 kuruş
luk muvakkat teminatı nakit veya nakit makamında olan tahvillerin 
maliye veznesine yatırılarak makbuzunun ve yahut banka .. te.~inat 
mektubunun yevmi ihale olan 30 temmuz 936 perşembe gunu ~at 
14 de vekalet levazım müdürlüğü odasında teşekkül edecek komıs· 
yona ibraz eylemeleri ve şartnamesini görmek istiyen isteklilerin 
her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

(96) 2-3232 

1\.aramürscl Kaymal{amlığından: 
Karamürse !in Altunizade Çiftliğinin Subasx mevki inde inş,ası 

mukarrer ve tahmini bedeli keşifleri (23299) liradan ibaret olan 40 
çift ve bir tek ki ceman 81 göçmen evinin komisyonda mevcut ke
şif ve p11inları mucibince Reze, Tokmak, Kilit, Cam ve çividen gay· 
ri bütün levazımı müteahhide ait olmak üzere 15-7-936 gününden 
itibaren 20 gün müddetle yapılmaları açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu şerait dahilinde isteklilerin teminat mektup ve akçeleriyle: 
beraber ihale günü olan 5 ağustoı; 936 çarşamba günü saat 16 da Ka
ramürsel hükümet konağındaki komisyona müracaatları. 

(52) 2-3189 

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

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

Anl{ara Valiliğinden : 
(1164) lira 72 kuruş bdeli keşifli vilayet damızlık aygır deposu· 

nun ilavei inşaatx 5-8-936 pertembe günü saat onbeşte vilayet dai
mi encümeninde açxk eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin keşifna
me, proje ve şartnameyi görmek üzere her gün vilayet Baytar di-
rektörlüğüne baş vurmaları ilan olunur. (112) 2-3264 

Suhut Uravından: 
' .. 
Nahiyemizin (2500) metre tulünde olan sokak ve caddelerinden 

geçerek kasabamıza saniyede vasati olarak (26) litre su tevzi ede· 
cek bir şebekenin projesinin tanzimi ile tesisatın fenni bir şekilde 
ikmali ve belediyenin göstereceği mahallerde (25) adet çeşmenin 
yapılması için (8000) lira muhammen bedelle 20-7-936 gününden 
itibaren 4 ağustos 936 tarihine müsadif salı günü saat on dörtte iha
lesi yapılmak üzere on bes gün müddetle açık eksiltmeye konmuş
tur. Taliplerden ihtiyaç listesiyle tediye şeraitini öğrenmek isti-
yenlerin belediyemize miiracaatları. (135) 3271 

l(ızıllay Cemiyeti Gaz 
Mask:e l~allril{ası 

Acı .Aı·tı ma İlanı ,,, 

Pirinç parçası 
Aleminyüm paraçsı 

I>irinç tozu 
Silomin 
Lastikli kumac: 
Keten bezi 
Deri parçaları 
Boş teneke. 

1000 Kilo 
100 
300 
300 
600 
400 

r, 

.. 
800 .. 

1000 Adet 

Yukarda cinsi ve takribi miktarları yazılı artık malzeme 
parçaları, 29 temmuz 936 çarşamba giinü saat 14 de, açık art
tırma suretile s;ıtlılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Ma
mak Gazmaske Fabrikasında hazır bulunmaları. 2-3203 

Emniyet isleri .. Uınum 

1\lüdürlü~ünd~n : 
1 - 936 senesinde Zabıta memurlarına yaptırılacak elbiseler için 

azı 12000 metre çoğu 13000 metre kumaşın şartnamesinde yapılan 
tadilat dolayısiyle yeniden ıs gün müddetle kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kumaşın beher metresinin muhammen bedeli 500 kuruştur. 
3 - Kumaşların ihalesi 31 temmuz 936 cuma günü · saat 15 de 

Ankarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde teşekl<ül edecek 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler, kumaşların muhammen bedeli olan 
65000 lira üzerinden % de yedi buçuk hesabile 4500 liralık muvak
kat teminat mektubu veya makbuzu ile ve 2490 sayılı kanunun 2 ci 
ve 3 cü maddelerinde yazxlı belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
ihale vaktinden bir saat evvel komisyona vr~eleri. 

5 - Kumaşların ihalesine ait muaddel şartname Emniyet İşleri 
Umum Müdürlüğü satın alma komisyonundan verilir. Fazla iza· 
hat almak istiyenlerin mezkür komisyona mtiracaatları. 

(1761) 2-3037 

Lise Sınavlarına Hazırlıl< l(ursları 
Hususi bizim okulda riyaziye, fizik, tabiiye, fen bilgisi ve ya

bancı dil tatil kursları ıs temmuzda açılacaktır. Kayıd için Yenişe-
hir ('ı1,..,.,.1.,.,.. .,,,1,,..1, l\Tf\ ? T.,.1 .. f,.," .'\~77 V!' ....,;:,.~~~~.. 1 _ ...,_,. ' 

28 'l t::MMUZ ID3G ~/ LI 

Türl{ Hava (urunıu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11 Ağustos 936 dadır. 

3üyül{ ikramiye35.000 Liradıt 
15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrameiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ..• 

Nafıa V el{aletinden : 
4 Eyllıl 936 cuma günü saat 15.45 de Ankarada Nafıa Vekalet~ 

Malzeme eksiltme komisyonu odasında 4000 lira muhammen bedelh 
şartnamede yazılı miktarda font boru, vana, vantuz ve krepin ka· 
palı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Ankarada Ba· 
kanlık malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 300 liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını 
4 eyhll 936 cuma günü saat 14.45 e kadar Ankarada Vekalet malıe• 
me müdürlüğüne vermeleri lazımdır. ( 1765) 2-3126 

Kuru/ 

Anl{ara Valiliğinden : 
Çubuk deresi mecrasında parsellere ayrılan kum sahaları açı1t 

artırmaya çıkarılmıştır . 
İhale 30-7-936 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da vila• 

yet daimi encümeninde yapılacaktır. 
Beher parselin muhammen bedeli 500 liradır. 
Artırmaya girmek için muhammen bedelin yüzde yedi buçuğ" 

nisbetinde muvakkat teminat itasına mecburdur. 
İsteklilerin ihale günü daimi encümene şartnamesini görıtle~ 

istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan ohl' 
nur. (1764) 2-3040 

Ank~ ra Ümune Hastanesi 
Ba~tahi )liğindeJJ ~ 

Hastanenin 936 mali yılı ihtiyacı olan 1400 kilo üç A. marlc~ 
birinci nevi pamuk ve 40000 metre gaz hidrefil ve 4500 metre sa~. 
gılık Amerikan bezi 13 temmuz 936 arihinden 28 temmuz 936 tar~. 
hine kadar 15 gün müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştı.ı 

Talip olanlar evsaf ve şartnamelerini Ankarada Hastane .. baı 
tabipliğinde ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdur114 
ğünde görerek eksiltme günü olan 28 temmuz 936 salı günü saat t 
de Ankara Nümune hastanesinde müteşekkil komisyona müracıııı 
e~inle~ ~ 

Dikkat: Muvakkat teminatı para olarak ahnmıyacağından Pd . 
vermek istiyenler eksiltme gününden bir gün evvel müracaat e;. 
rek paralarını maliye veznesine yatırıp makbuz getirmeleri ıaıı 
dır. ( 1748) 

AY 

~~ 
v , '- ıs ~- 111:.::::.:J-..:ı1~e-.:..::::;,ı"' 
TiCARETHANESi 

ANl\A RA 

Emlal{ ve Eytam Banl{asnıdaıı: 
f;fend1 

Ankarada Tahtakale caddesinde Hal civarında Abdullah ıcatı• 
apartıman ve lokantası namile maruf apartıman ve lokanta vğurıc• 
vehanenin Ankara icra dairesi gayrimenkul satış memurlu 
5·8·936 çarşamba günü saat 14 de kat'i artırması yapılaca~tır. ban· 

Bu gayri menkulü alacak olanlara arzu ettikleri takdırde tıu••t• 
kamızca ihale bedelinin a?ami vüzde ellicı;ne kacl::ır i'<r"a"~tta .. · 



28 TEMMUZ 1936 SALI 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 
LUCUNDAN· 

Ankara Viİfiyetincle Hacı doğan semtinde Doğan bey mahalJe
sinde Çıkmaz sokağında s numaralı evde oturan ve T.C. teb~a~ın 
dan olup Ankarada Hacı doğan çarşısında 67 numaralı .mahal.lı ~ 
rnetgahı ticari ittihaz ederek Helvacı, şekerci ticarctıyle ıştı 
eden ve Ticaret Odasının 1945 sicil numarası~da ı_nukay!.et bu 
nan Hasan Hüseyinin unvanı ticareti Ha~n Hus~yın Erturk olar 
tescil edildiği gibi bu unvanın imza şeklı de ?-'ı~aret ka.nunu.n 

-
ka-
gal 
Ju-
ak 
un 

42 inci maddesi mucibince dairece 27-7-936 tarıhınde tcscıl edıl 
ği ilan olunur. 2-3310 

di-

~~~------~~~ 

Vize · çesi Gö~nıen işyarlı!ı.ndan 
Teahhüt edilecek Şartnamenin İhalenin 

• • 

~t şeyin Keşif thalec;i Alınacak günü ve Muvakk 
Cinsi Miktarı Becleli ~ekli Yeri Saati Temin 
Kiremit 2116700 Bini ıı Kapalı Vize. İskan 3-8 <J?6. 1746 

at 

Liradır. Zarf Dairesıncl n pazartesı Lira 
giınü saat 14 ele 

d t' 

ö-
rt-

Kaznmızda yaoılac:lk göcmen ev~eri ~çi~ miibayaacıın:a ~~7um g 
rülen vuı arda vazıh 2116700 ~det kıremıt ·analı zarf usulu ıle ~a 
namesin1e yazıJr yerlere teslim şartile m"'_nakasa~a konmı~<:ttır. 
teklilerin yul·~rda vazıh P'i:n ve saatte Vıı>e fskan Komısyonu 

ts-
na 

müracaatları i'a" olunur. (147) 2-3303 

er : 
u-İzmir Ceza evinin 36 yılı mali yılı sonun<ı k:ıdar 21800 lira m 

ham!nen bedelli m"'hk(lm ve mevkuflnrın ikinci nevi 960 gramda 
ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyJe e.'<sil~~ğe konı~l~~ussa da } 
pılan teklifler komisyonca lıaddı layıkte gorulemedıgınnen arttı 
ma ve eksiltme ihale ka. mın 40 ıncı maddesi mucibince yeniB 

n 
'&· 

r-
en 

eksiltme va1)11ma-;ına karar verilmi<\tir. 

ULUS 

ANKARA LEVAZIM AMlRLlG! 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Bir kilosunun tahmin bedeli 

Kıt'as: Cinsi Kuruş San. 
Edirne Sığır eti 25 00 
Süloğlu ,, ,, 24 00 

l - Yukarda kıtaları yazılı Belir.tenin 88000 kilo ve sütoğlunun 
90000 kilo sığır etleri 12-8-936 tarihinde kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eclirnenin sığır etinin ihalesi saat onbeşte süloğlunun eti 
saat onbe§ buçukta ihale edilecektir. 

3 - 88000 kilo sıgır etinin tutarı 22000 lira olup ilk teminatı 
1650 liradır. 90000 kilo sığır etinin tutan 21600 lira olup ilk temi
natı 1620 liradır. 

4 - İsteklilerin kapalı zarflarını muayyen gün ve s atten bir sa
at cvel komisyon vererek vaktinde Edirne satın alma komisyonun-
da bulunm farı. ( it<,) 2-3312 

İLAN 

1 - Tum ıhti} acı için 350 bin kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosu be<:er kuruş fiat biçilmiştir. Tutarı 

17 500 liradır. 
3 - İhalesi 14 ngustos 936 cuma günü saat on dört buçukta Bny

r::ımiç tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
1 - İsteklilerin ihaleden hir sı:ıat evvel teminat akçeleri olan 

1312 lira ve ihale kanununun 2. ve 3. iincü maddelerindeki vesika-
larla komisyona miıracaat etmeleri. (83) 2-3255 

İLAN 

1 - Eksiltme 15-8-935 cum~rtesi günü saat 12 de ce:zr evinde m ü-
1 - Tüm ihtiyacı irin k~palı 7.aı fla 240 bin kilo kuru ot satın 

alınacaktır. 
düriyet makamın a yanılacaktır. 

2 - Teklif mektuplarının bir saat önce miidüriyet makamın da 
komisyon b:ıııkanh ~ ına teslim edilecektir. 

3 - Talinler her zam::ın sartnameleri Anknra. İstanbul C. H. U 
likleriyle ceza evi müdüriyetinden ahp okuyabiJirler. (148) 

2-3304 

Ne: fıa Ve :'}etinden : 
r-11-8-936 salı .günii saı:ıt on beşte Ankarada Nafıa Vek51eti dt:nıi 

yollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında Aydı 
demiryolunun 67 1 200, 274+000, 390+450 ve 435+600 üncii kil 
metreJerindeki aş ocaklarının her birinden on beşer bin metr 
mikap balastm ihzar, nakil ve vagonlara yiiklenmesi işleri kapa 

n 
o-
e 
1ı 

zarf usulile ayrı ayrı münakasaya çıkarılmıştır. 
r-1 - Bunlardan 67 t- 200, 274+000 ve 390 t-450 inci kilometrcle 

den çıkarılacak balastların muhammen bedelleri 21750 lira olup mu -
vakkat teminatı 1631 lira 25 kuruştur. 

s-2 - 435+600 üncü kilomtredeki taş ocağından çıkarılacak bala 
tın muhammen bedeli 23250 lira ve muvakkat teminatı 1743 lira 7 5 
kuruştur. 

3 - Mukavele projesi ile bayındırlık işleri genel şartnnmcsin 

den mürekkep bir takım münakasa evrakı 55 ve yalnız 435 t-600 ün 
cü kilometreden çıkarılacak balastın münakasa evrakı 58 kuruş mu 

-
-
-

kabilin~e demirvollar insaat dairesinden verilmektedir. 
4 - Bu eksiltmeve girmek istiyenler, 2~90 numaralı kanun mu 

cibince ibrazına mecbur oldııkl<ırı evrak ve vesikalarla 7 .5.936 tari 
ve 3297 numilralı resmi ceridede ilan edilen talimatname mucibine 
Nf\fıa Vekaletinden almış oldukları müteahhitlik vesikası ve tek 
lif zarflarını mezk(lr kımımı•n tarifatı dairesinde hazırlıyara 
l 1-~-936 cf;nii saıot on <lörde kad:ır makbuz mukabilinde demirvoJ 

-
h 
e 
-
k 
-

Jıır in ant d'tlresine tevrli etmeleri lazımdır. (89) 2-3300 

DENİZ LEVA7.TM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: -
Tahmin edilne bedeli 2400 lira olan 16000 metre kirpas 30 tem -

muz 936 persembe günü saat 14 de pazarlık suretiyle alınacaktır. 
Muvakkat teminat 1800 liradır. 
Sartnamesi her gün komisyondan parasız verilir. 
İsteklilerin muvakkat teminatlarmr İstanbul Vilayeti Muhase -

beciliğine yatırarak mıık;ıbilinde alacakları makbuz veya Banka te
minat mektubu ile ve belli gün ve saatte kasımpaşa da bulunan ko -
misyonumuza müracaatlarr. ( 4257) 2-3308 

Aulca ·a Valili~iııden : 
i 1 - Çankaya, Atatürk Erkek, Atatürk Kız Okullarının bedel 

keşifleri 723 lira 32 kuruştan ibaret olan tamir işi açık artırmaya 
konuJmnstur. , 

2 - Acık artırma 10-8-936 pazartesi giinü Vilayet binasında en
cümeni <laimivede sa::ıt 16 da yapılacaktır. 

3 - İstekliler şartnam"de yazılı muhammen bedeli % 7,5 niııbe
tinde para tahvilat, esham, Banka mektubu ile eksi!tmeye ~irecek
lerdir. 

4 - Sartna'lleyi görmek istiyenler Ankara Kültür Direkt'.rJü-
ğüne müracaatları. (152) 2-3307 

Aksaray a ilctısat Banlia ı 
l\f eclisi ·da resin (,,n 

Aksaray Halk lktısat Bankası Türk Anonim şirketi hissedarlar 
heyeti um111niyesinin fevkalade \çtimaa davet olunduğu günde ni
sabı ekseriyet tahassül etmediğinden içtimaın talikine karar veril
miştir. 

Aşa w ıdaki nıznnme görüşülmek iizere hiss darların 26- 936 ta
rihine müsadif çar<:amba giinü saat 15 de AksaraJda Halkevi kitap 
salonund-ı toı •ıınmahırı ve nizamname hükmün tevfikan hi sedar
ların sahip oldukları his e senetlerini on gün evvel idare meclisine 
tevdi etmeleı itekrar ilan olunur. 

Ruzname: Sermaye. 2-3302 

ANKARA BİRİNCİ SULH F KUK HAKİMLİCİNDEN: 
Başkır mahallesinin Dedebey sokağında 17 No: evde veya yeni 

,Yapılan istasyon anbarı yanında seyyar köfteci satılmış oğlu 320 
dovumlu Ahmcdc. 

. Ankıra belrrliyesi vel ili avukat Hüseyin Kadri tarafından alı:y
hınize ikame edilen 250 liranın tahsiline dair alacak davasında d
resiniz meçhul olduğu hascbile usulün 141 inci maddesince 20 gtln 
ıniıddetle ilanen tebliğat yapıldığı halde gelip bir defide bulunma
mış \eya bir vekil de göndermemiş olduğunuzdan hakkınızda r.ı· 
Yap k r rı verilmiş ve muhakeme 25 eylfıl 936 perşembe günü saat 
10 na talik kılınmı!'I olduğundan mezkur gündr Ankara birinci sı lh 
hukuk m"hkemesinde hazır bulunmadığınız takdirde bir daha m h
kem e kabul olunmıyııc, ;m.z 20 gün müdde•lc ilanen tebliğ olu-
nur. 2-3298 

• • 

2 - Kuru otun beher kilosu 3 kuruştur. Tutarı 7200 liradır. 
3 - thalsi 13 a ustos 936 prşembe günü saat on dört buçukta 

Bayramiç tüm satın alm~ ko:nisvonu binasında yapılacaktır. 
4 - İGteklilerin ihaleden b:r .. -t evet teminat akçeleri olan 540 

lira ve ihale kanununun 2. 3. fnrii maddelerindeki vesika ile komis-
yona müracaat etmeleri. (81) 2-3254 

İLAN 
1 - Tüm ihtiracı için kapalı zarfla 320000 kilo yulaf s:ıtın alı

nacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna bc;;er kuruş fiat biçilmiştir. Tutarı 

16000 liradır. 
3 - İhalesi 11 ağustos 936 salı günü saat on dört buçultta Ça

nakkale tümen satı nalma komisyonu binasın?a yapılaca~tır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci temınat .akçel~rı ola.n 12.00 

lirayı ve ihale kanununun 2. ve 3. üncü maddclcrındekı vesıka ıle 
Çanakkale satın alma komisyonuna müracaatları. (85) 2-3256 

İLAN 
Tümen birlikleri için 29750 kilo sade yağı 12-8-936 saat 16 da 

kapalı zarfla .alınacaktır. Teklif mektuplan sa?t onbeşe ~adar ka
bul edilir muhammen bedeli 22313 lira ilk temınatı 167 hradır. is
tekliler şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye istirak 
için belli gün ve saatta kanunun 2. ve 3. üncü m:ı.ddeJerindeki vesi
kaları ile ilk teminat mektup veya mnkbuzları ile birlikte Lülebur-
gaz tümen satı mılma komisyonunda bulunmaları. (30) 2-3171 

İT.AN 
1. - Kor hayvanlarının hir senelik ihtiacı için 534600 kilo k~ru 

ot kapalı zarfla onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
2. - Muhammen bedeli 16038 liradır. 
3. - Muvakkat teminatı 1203 liradır. 
4.- Şartnameyi görmek isteyenler her gün Diyarbckir satın al

ma komisvonun da J!Örehilirler. 
5. - İsteklıJerin usuli dairet:inrle tanzim edecekleri teklif ve te

minat mektuplarını 1 O af!Ustos 1936 pazartesi günü ihale saatı olan 
ondan bir saat eveline kadar komisyonumuza vermeleri. ( 58) (2-3194 ). 

İLAN 
1 - Garnizon bayvanatının ihtiyacı için 150000 kilo arpaya ve

rilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlığa dökiilmü~tür. 

a 
2 - Pazarlığı 8 ağustos 936 tarihine müsadif cumartesi günü sa· 

t 11 de Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla
aktır. c 

3 - Şartnamesi komisyonumuzda her giın parasız görülür. 

5 
4 - 150 ton arpanın tutarı 6750 lira olup teminatı muvakk,.tesi 

06 lira 25 kuruştur. 

.. 5 - Pazarlıga 1ştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 
uncü maddelerinllı:ki vesikalarla teminatı muvakkatelerini muay
•en saatte komisyona vererek hazır bulunmaları. (51) 2-3188 } 

MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARJ 
1 - Beher metresi.ne biçilen ede~i 2~ kuruş olan 3.000 metre 

matra kılıflığı kumaş ıle b:~er tanesıne bıçllen ederi 185 kuruş olan 
.500 tane şaplı koyun derısı kapalı zarfla ve ayrı ayrı eksiltmeye 
onulmuştur. 

5 
k 

v 
2 - Kumaşın ihalesi 30 Temmuz 936 perşembe günü saat 15 de 

e derinin ihalesi aynı gün sa~t 11 de yapılacaktır. 
3 - Şartnamelerini l>edcJsız almak ve örneklerini görmek isti

enlerin her gün Ko. na uğramaları. y 

k 
4 - Kumaşın ilk teminııtı 585 ve <lerinin ilk teminatı 763 lira 13 

uruştur. 

n 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı knnu

un 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
uplarmı ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. satm olma t 

Ko. na vermeleri. (1714) 2-2989 

BlLlT 

n 
936 senesi içinde alınacak Alma~kfiri Erat Binek eğer tal ı.mları

ı almaya talip firmalarm tel flerıyle birlikte şartname miızekke
i için 15 Ağustos 936 güniıne kadar M. M. V. Fen ve sanat Umum r 

Md. ne müracaat etmeleri. (35) 2-3155 

k 

k 

BİL!T 
1 - Kayseride yaptırılac .. k yapılar kapalı zarfla eksiltmeye 

on muştur. 
2 - Keşif bedeli 55229 lira olup ilk inanç parası 4011 lira 45 

uruştur. 

3 - İhalesi 10-8-936 pazartesi saat 15 tedir. 

28 
4 - Keşifnan:'~· resim i~e fenni şartnamesini aln '1k istiyenler 

O kuruş mukabılınde komısyondan alırlar, 

ka 
5 - Eksil~ey.~ girecekle~den ~lgili. bulunanlar için 2490 sayılı 

nunun 2, 3 uncu maddelerı!1de ~stenılen ve bayındırlık bakanlı
ndan alınması gereken fennı ehhyetnameler irin ihal gU .. d ğı 

se k · .. l ki!'. b k l ~ .. ::ı: e nun en 
ıı: gun evve mez ur a an ıga muracaat edilerek burada d l 

na cak bilgelerle idari şartnamede istenen ve behemehal n •1a a 
1
: 

m b ~ 1 "kl b" l'kt kl'f verı mesı 
ec. udrı o ba!1 vesaı e 

1
1.r ı kedte Mı ve teminat mektuplarında ihale 

sa atın en ır saat evve ıne a ar . M V satın alma k · 
rmeleri. (36) 2-Jl75 omısyonuna ve 

tiğ 

İLAN 
1 - 3028 metre amortisör Uis
i açık eksiltmeye konmu tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 

24 22 lira 40 kuruştur. İlk inanç 
parası 182 liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 3 inci 
!"3ddel~.rinde istenen bilgelerile 
ıhalc gun ve saatinde M.M.V. 
sat!n alma komisyonuna gclme-
lerı. (1796) 2_ 3102 

SAYfA 7 

ANKARA BELEDiYE REtSUCJ lLANLARI 
1 - Samanpazarında Belediye . d"kkA 

beş gün müddetle açık eksiltm yekaıt 
1 

u anların güneslikleri 011 

2 M h eye onu muşttır 
- u ammen bedeli (276) liradır. • 

3 - Muvakkat teminatı (21) liradır. 
. 4 .- Şart.name ve keşifnnmesini örmek . . .. 
ışlerı kalemıne ve istekJilerin de 7 g ıstıyenler her gun yazı 
buçukta Belediye encümenine mürac~guttos 9(36)cuma günü saat on 

ı a arı. 67 2-3211 
LAN 

1 - Belediye zabıtasınca yakalanan ve 
on bir kalem eşya ile 5 adet bisiklet ve ha a:barımız.n teslim edilen 
lem hurda Cyyası ile sıhat işlerine ait 3 al: ~ pansıyoııunun 7 .b.a· 
ile satılacaktır. e oş varıl açık artırma 

2 - lstckliJerin 7.8.936 cum::ı günü saat onda f tf . k . 
levazım anbarma gelmeleri. r · • aıye ar asındakı 

3 - :1'f eyeti umuıniyes•nin muhammen bedeli (79 70) M . 
(5,98) lıractır. (88) 

2 3
, • , · temınat 

-- .c.19 
lLAN 

1. - Yenı halde 32 numaralı dükkan bir sene müddetle y .d 
artırmaya çıkarılmıştır. enı en 

2. - Muhammen kirası (816) Liradır. 
3. - Muvakka~ ~e~inatı (61,20) liradır. 

ve i:;ekli~~~~~~n;e_~~ı9~~rmcek iste}_'~~~er her gün Yazı işleri Kalemin 
. , - uma gunu saat 10 5 da Beledi e " 

menıne müracaatları. (66) (2_32ıo Y encu-
lLAN ) 

.ı - Oto~üs idaresi şoför ve biletçi ve odacıları i in 169 takı 
elbıseye verılen bedel haddi Hiyik görülmed·w• d \ .

1 
. m 

gün uzatılmıştır. ıgın en e sı tmesı on 

2 - Muh.ammen bedeli (3042) liradır. 
3 - Temınatı (228,15) liradır. 

. 4. - Şartname ve nümunelcrini görme kisti e l h ~ 
~şlen kalemine ve isteklilerin de 4 ağustos 93{ ~l:rgü~~ gtin razr 

uçukta Belediye Encümenine müracaatları. (101) 2 sa;24~n 
1 

_ y . . .. İLAN 
enışehırde 1152 ıncı adada bir numaralı parselde 700 t 

~:ı:.;;~r~baı arsaya istekli çıkmadığından açık artırma on eun ı:::a: 
2 - Huhammen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler h .. . . • 

ne ve istekJilerin de 7 ağustos 936 e~ ~~n yazı ışlerı kalemı• 
lediye Encümenine müracaatları. (l~~)a gu~~;;:! on buçukta Be· 

İLAN 
Kapanma saati 20 olarak ilan edilen d"kka 1 v 

barcn eskisi gibi saat (1 9) da k _ u nar 1 Aguatostan iti· 
apanacngr alakadarlara ilan olunur, 

t . lLAN 
(150) 2-3305 

~faıye meydanındaki Belediye hastahanesind .. 
tan ogleye kadar parasız kadın ve d - h 1 e her gun sabah· 
tedavisi yapılmaktadır ( 151) ogum asta ıkları muayene ve 

. 2-3306 l 'aitlA~S:K~E:R~I :'F A~B~R~l~KA~L~A·R·U·M-U·M~M~O;.' D· O·R·L· o· c· o

SA TIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 
. . MUHTEl..tF CİNS ECELER 

Tahmın edılen bedeli (11031) ı· 
zeme Askeri Fabrikalar Umum M"~~·aı?.~.? yukarda cinsi yazılı mal-
9 Eylül 1936 tarihinde Çarşamba u .. u~. u u satın alma komisyonunca 
le edilecektir. gunu saat l 5 de kapalı zarf ile iha-

Sar~nam.e parasız olarak komispondan verilir 
Tahplenn muvakkat teminat olan (827) r · 

te~if mektuplarını mezkfır günde saat 14 e k ~a ~3). kuruşu havi 
len ve kendilerinin de 2490 numnrah k a ar omısyona verme 
deki vesaiklc mezkur gün ve snatt k aı;ıunun 2 . .'~e 3. maddelerin-

e omısyona muracaatJan. ( ı s). 
(2-3185) 

• . 10 TON GÜMÜŞ KUMU 
Tahmın edılen bedeli (800) lira olan yukarda miktarı ve cin i 

y~zılr malzeme A~keri Fabrikalar Umum Müdürlüvü S 1 s 
n;;syon~ınc.a 18 agustos 936 tarihinde salı günü ~at l~tı; a m~ k~
sı t?'1.e ıle ıhale edilecektir. Şartname parasız olarak k e. açı de • 
verılır. omısyon an 

Taliplerin muvakkat teminat olan ( 60) lira ve 2490 1 k 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiki kil .. numara ı n· 
yona miiracaatları (1694) e mez ır gun ve saatte komis-

. 2-3159 

. . MUHTELİF CİNS ÇELİKLER 
Tahının cdılen bedeli (75500) lira ola . • 

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü'ğXt~arda cınsı yazılı .mal
nunca 10 Eylül 1936 tarihinde Per embe u .. a~!n Alma Komısyo
zarf ile.ihale edilecektir. Şartname (şÜç) Jirag~~:) ksaat 15 tc k~pal 
de komısyondan v 'J' T r l . uruş mukabıbn
(yi ha • t M'f erı ır. a ıp erın muvakkat teminat olan (502S) lir 

vı c . ı ~ektuplarını mezkur günde saat 14 e kada k . • 
syona vermelerı ve kend .1 . . d r omı-
3 madde) . d k. . ı erının e) 2490 numaralı kanunun 2. ve 
c~atlan ( ~~)n e ı vesaıkle mezkur gün ve saatte komisyona müra. 

. (2-3183). 

. . MUHTELİF CİNS MAKKAPLAR 
Tahmın. edıle~ bedeli (17200) lira olan yukarıda cinsi azılı 1· 

zeme Asken Fabrıkalar Umum Müd"l''~ü ş Y. ma 
ca 1 ı Eylül 1936 tarihind C ~ u~ atın Alma Komısyonun-
i?ale .edilecektir. Şartname c pa:a~ı~ ~~~:ks~~tm~5 te knpalı ~?rf ile 
lıplcrın muvakkat teminat olan (1290) l' h ~yond.an verılır. Ta
mezkur günde saat 14 e kada k . ıran avı teklıf mektuplarım 
de 2490 numara!' k r omısyona vermeleri ve kendilerinin 
gün ve saatte k ı. anunun .. 2 ve 3. matMelerindeki vesaikle mezkur 

omısyona muracaatlarr. (14) ( 2•3184) 

T 
15 TON LO LECl KİLİ 

ah · d'l mın e ı en bedeli ( 525) lira olan yukarda mikta l 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum M"'d" I" y.. Srr ve cıns 
komisyo 18 ~ u ur ugu atın alma 
lık . . nunca . agu~tos 936 tarihinde sah günü saat 15 te azar-
.. ıJe ıh.ate e.dılecektır. Şartname parasız olarak komis ondin ve

rılır. Talıplerın muvakkat teminat olan (39) lira (38) ku~uş v 2490 
numaralı k~nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfir e. 
saatte komısyona müracaatları ( 1695) gUn ve • 2-3160 

KIRIKKALE GURUP MUD0RLÜCi0 BİNASININ 
K • . KALORİFER TESİSATI 

k 1 
eşıf bedelı (6902) lira olan yukarda yazhı inşaat Ask • F b . 

a ar Umum Müdürlüğü satın alma komi erı a rı
tarilıinde çarşamba giinü saat 14 te sy.onunc.a 19 Ağustos 936 
tir. Şartname (8) kuruş mukabı'I' daçıkKeks.ıltme ıle ihale edilecek-
] · ın e omısyondan ve ·ı· T ı· erın muvakkat teminat olan (517) l' ( rı ır. a ıp· 
kanunun 2 ve 3 maddelerinı.le ya 1 ıra 'k651) kuruş 2490 numaralı 
l · zı ı vesaı e muayye .. 
comısyona müracaatları. ( 1789) 2-3161 n gun ve aatte 

İLAN 18 • 20 • 22 • 24/temmuz/936 t 'hJ • 
Krrıkkalede yapılacak inşaat h k:rı d er!~de ga.~etelerde Wn edilen 

a ın akı ıIUn hukümsüzdür. (139) 
2-3275 

KIRIKKALEDE YAPILACAK İNŞAAT· 
Keşif bedeli (136032) lira (86) k · 

at Askeri Fabrikalar Umu M"'d" .~~~~ş olan yukarda yazılı i a· 
14 Ağustos 936 tarihi m u .ur.Jugu 'Satın alma komi yom nca 
le edilecektir Şart nde(~)u~a g(unu s:ıat IS te Kapalı z rf ile il . 
dan verilir . . n~me ı mı 81) kuruı; mul-abilind 1 o . n· 
ru u . · T~lıplerın muvakkat teminat Qll\11 (80 ı) lin ( ) 

ş havı tekl.ıf mektuplarını mezkfır giindç t ' r ı 
~~~~:ıC:r~ne~crı ve kendil.erinin de 2490 nt• l!lr 1ı k n ın ., ' 

e yazılı vesaıkJe muayyen gtin v s tt ı m' 
racaatları. (54) 2-m.o · 
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Kastamonu Vilayetinden: 
ı _ Kastamonu vilaytei merkezinde ve Oluk başı me~kiin.de 

keşfi mucibince yeniden yapılacak Kırk yataklı hastahanenın kar-
gir inşş.atı kapalı zarf usuliyle ek~iltmeyc ko~muştur._ . 

2 _ Projesine göre yapı1acak ınşaatın kc::pf bedelı (25225) lıra 
f50) kuruştur. Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 

A - Sksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa İşleri şeraiti umumiye~i . • 
D _ Tesviyei türabiye ve kargir ınşaata daır fennı şartname 
E - Hususi şartname . . . 
F - Keşif cedveli, silsilci fiat cedvelı, Metraj cedvelı 
G - Proje grafik .. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrak~ _(140) kuruş mukabılınde 

Kastamoni Nafıa Müdürlüğünden alabılırler. 
3 - Sksiltme 8-8-936 tarihine müsadif cumartesi günü saat onda 

'Kastamonide hükümet dairesinde daimi encümende yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarfla yapıl~caktı~. • . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ıst~klıle:ın C.1882) lıra ?1uvak· 

kaf teminat vermesi, bundan başka aşagıdakı vesıkaları haız olup 
gö~termesi Hizımdır. • . . . . . • 

(Bu inşaatı yapabileceğine dair fenni ehlıye~ame ıle sıcıllı tı-
carete kayıtlı olduğuna dair ticaret odasından vesıka) 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü ~~ddede yazılr saattan 
bir saat evveline kadar vilayet makamına getırılerek makbuz ~uka· 
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nıhay~t 
üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mu
hür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. ( 4201) 2-_3_1_4_1 -----

l)ahiliye v~b:aletiııden: 
1 - Viİayetler evinin; Bayındırlık Bakanlıftı ve Ek~?omi Ba· 

kanlığı binalarile çevrilen meydanının etrafı planlarına gore kısmen 
pergola inşaatı ve muvakkat kabül ile kat_i kabül arasında altı aylık 
mütemadi tamirat k.ıpalı zarf usulile eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12.8.936 çarşamba günü saat 15.30 da yap~lac~ktır. 
3 - Eksiltme Ankarada Yenişehirde Dahiliye Vekaletı bınası 

içinde toplanan satın alma komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Yaptırılacak İ$in muhammen keşif bedeli 21.179 liradrr. 
5 - 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 

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

bir saat evveline kadar vekalctteki eksiltme komisyonu reisliğine 
vererek mukabilinde makbuz alırlar. 

9 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplermın yukarda yazılı 
saatta komisyon reisliğine gelmiş bulunmaları şarttır. Bu takdirde 
1ış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olmas: lazımdır. Posat 
da olacak geçikmcler kabul edilmez. (108) 2-3285 

Türk:iye Ziraat Bankasından : .. 
Asgari orta mektep mezunu olmak şartile bankamıza müsabaka 

imtihanile ve münasip ücretle bir daktiloğraf alınacak ve ecnebi 
lisan bilenler tercih edilecektir. Taliplerin evrakı müsbitelerini 
hamilen 1 ağustos 931 tarihine kadar bankamız Memurin Müdürlü-
ğüne müracaatları. ( 175) 2-3313 

gtıtıTıtot1x1x1x1x1x1x1xJ: :ı: :ı: fixJ: fixJ:r1x1x1x1x1P:, 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı . 

SÜMER BANK 
Unıumi l\lüdürlüğünden: 

1. ..._ Bursada inşa edilmekte olan Merinos fabrikası
na ait kuvvet santralı binası ile atelye binası va
hidi kıyasi esasile ve kapalı zarf usulile eksilt
meye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 
132.937,55 liradır. 

2. - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi ' 
b) Mukavelt projesi 
c) Fenni şartname, umumi şartname, ölçü usulü 
d) Vahidi fiat cetveli ve 2 adet izahnamesi 
e) Projeler 
İstiyenler bu evrakı 670 kuruş mukabilinde Sü
mer Bank muamelat servisinden satın alabilirler. 

3. - Eksiltme 12 ağustos 1936 çarşamba günü Anka
ra Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merke 
zindeki komisyonda saat 16 da yapılacaktır. 

4: - İsteklilerin 7900 lira teminat vermesi lazımdır. 
Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale gü
nünden en az üç gün evvel bu işi başarabileceği
ne dair vesaiki 25 kuruşluk pulla birlikte Banka· 
ya tevdi edip ehliyeti fenniye vesikası almış ol
maları ve bu vesikayı teklif mektuplarına leffet
meleri lazımdır. 

5. - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

6. - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet iha
leden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın 
kanuni şekilde kapatılmı§ olması lazımdır. 

2- 3311 

dLU:::> ... 

PLAN KOPYAI ARI siiratle yapılır 
...J ~ 1 

Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi TeJ.123 
Ci%4&MFIR±B§ '*'*tittJ 

Satılık Bahçe 
Mamakta iki oda bir tatlı su 

kuyusu iki dönüm bahçesile be
raber satılıktır. Mamakta Bay 
Şükrü Toruna müracaat. 

2-3301 

Saçları 

dökülenler 
-

KOMOTEN KANZUK 

Saç El{siri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Korno· 
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerinı 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır 
Komojen kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtriyat mağaza[a. 
rında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATt 

DEVASIDIR 

Ankaradan bütün alfikalarımı 
keserek tamamen ayrıldım. Ka
nuni ikametgahım İstanbulda 
Şişlide Abidei hürriyet cadde
sinde 224 numarada Turan ma
deni yağ fabrikasıdır. Bu adres 
den gayrisine yapılacak her gfı
na müracaatın hiç bir hükmü ol
madığı ilan olunur. 

İtfaiye meydanmda kurtuluş 
Apartımanmda 1 Numaralr dai

rede mukim Himmet oğlu 
2-3237 H. HÜSNÜ 

Y enişehirdc 

J{iralık aparlı· 

man aranıyor 
1 adet üc ila dört odalı 
1 adet üÇ ita dört odalı garajlı 
1 adet iki ila Hs odalı 
Müracaat iş han Eti bank'ta 

B. Fazıl'a . 
2-3204 

Kiralık 

Ev Aranıyor 
Yenişehirde 4-5 odalı bahçe

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

Daktilo aranıyor 
Bir yazıhanede çalışmak Ü· 

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

Lisan derslerinden 
ikmale kalan 

Talebeden Hctlkevinde açıla
cak İNGİLİZCE ve FRANSIZ
CA hazırlama kurslarına kay· 
dolmak istiyenlerin hergün saat 
18-19 arasında Halkcvinde ingi· 
lizce öğretmeni B. Lütfullah'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/ 1 tele
fon: 3753 2~3274 

iş Bürostı 
Yenişehir Kızılay yanı No. 60 
Emlak alım satım ve her tür

lü nakliye işleri Kerim Ertaç 

Tl: 2027 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi clvarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

~E~~~~~~--~ 

Günlük kasa mevcudunuz kıymmetli eşya ve evrakınız için 

Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daire 

Jandarma Genci l{omutanlığı 

Anl{ara Satınalma Komisyonund 
l - Ankarada Müstakil J. Taburunun ihtiyacı için satın alınacak yiyecek, yem ve yakacağdl 

şit mikdarı, tahmin bedeli, ilk teminat ihale gün ve saatleri aşağıya yazıld"ı. 
2 - Her parti toptan veya ayrı ayrı isteklisine ihale edilebilecektir. 
3 - Şartnameleri parasız yalnız Komisyondan verilecek olan bu yiyecek, yem ve yakacak e 

mesine girmek iatiyenlerin a§ağıda ve şartnamede yazılı teminatları ile tam vaktinde Koıni 
~ vurmaları. (32) 

En az En çok Cinsi 

A- 1500 Kg. 2000 Kg. Sade 

500 Kg. eoo Kg. Beyaz • 
peynir 

B· 400 500 Tarha ne 
6500 8000 Kuru fasulye 
1000 1200 Mercimek 
1000 1200 Nohut 
1500 2500 Kuru soğan 
4500 7000 Patates 

40 60 Çay 
3000 4000 Bulgur 
500 800 Zeytin tanesi 

c. 8000 10000 Sığır eti 

D. 80000 120,000 Arpa 

E. 30000 50000 Odun 

8 

Tahmin 
bedeli. 
L. Kr. 

1700 00 

320 00 
2020 00 

85 00 
880 
144 
120 
lSQ 
420 
216 
400 
240 

2655 
220(1 

540C 

1000 

Teminat. 

L. Kr. 
128 00 

24 
152 

7 00) 
66 00) 
11 00) 
9 00) 

12 00) 
32 00} 
17 00) 
30 00) 
18 00) 

204 
165 00 

405 00 

75 00 

Açık eksiltmesi 10.8.936 
P. ertesi S. 10 

Açık eksiltmesi 
10-8-936 P. ertesi S. 14 

Açık eksiltmesi 
11-8-936 Salı S. 10 
Kapalı zarf eksiltmesi 
11-8-936 salı S. 14 
Pazarlık 12·B-936 çarşamb• 
Saat. 10 da 

[ YENi 1 SİNEMALAR 
BUGÜN BU GECE 

KONTİNANTAL 

ç;tNGER ROGERS 

FRED ASTAIRE 

Mevsimin En Cazip Opereti 

BUGÜN BU GECE 

A Y S E L 
S h. T. · ı · tist1e-- e ır ıyatrosunun sevım ı ~t de-
ri tarafından çevrilen bu f 1101 

korlarının tabiiliği, ın c\'z"unu:l .. 1 
tuvvetile başlı başma b:f r3h -


