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Karaeabey Merinos Yetiştirme 1 
Çiftliği Müdürlüğünden : I 

·· ekkil Merino1 yetiftlrme çiftli• 
1 - Karacabey haras~ı;ıda ~uteş . .ı nzerine yapılacak 

linin İsmet İniSnil mevlmndekı Hanıfe cı::.ltmeye lwmaathlr· 
•ulama bendi lnpatı kapalı ·~rf u~Hyle doklu bet Ura kırk yedi 

2 - Kqif bedeli on bir bın sekıs yu. 
kuru,tur. • u dif cuma ıunn sut 

3 - Ekailtme 14 afustos 1936 tarıhlne m u 
onbeıte Karacabey baraımd~ yapılac~~İı .ekeen bet lira elli lal-

4 - Muvakkat teminat mıktan Hıdl Y z 
ru,tur. d 

5 - Bu i.- aid evrak ve ,prtname tunlar rr. 
A - Mali '8rtname. 
B - Fenni şartMme. 
C - Umumi pltn 
D - Bend tafellat restm1~ kl tulani maktaı ve tafsilatı 
E - Sulama kanalı ve tablıye ar an 

res~rnleri. le Haf• ""iti umumiyesL 
F - Ve diler ewak •e ~ml~r nk llerinOI Yeti,tirme Çift1i~i 
lstiyenler bu evrab be e11•• :ı:i Baytar MOdilrJilklerinden ala· 

Müdürlüfünden Buna ve atan , 

ca~ı:_ lıte-k1ilerln ,eraitl kanuniy~vi haiı b'!lunm11ı ve 24rı.n:: 
maralı kanun tarifatı dahilinde eksıltmeye ir.tirak eylemeli 
lunur. (4187) 2-3200--!""9"-.··------

Haydarpw 
Satın urumundaıı : 
u.- ve panıiyon'l için 1soo ton Tüvenan ınaden 

~~~d= un uau•~e saun aııııwak u~eıe eKS&Jtmeye konul• 
111i~. Eksiltme latanbul Kültür Dircktörliliil biDua içiad: top
lana~ owa komısyonda 31 '1 cmmua 936 cuma ıibıu Aa& 15 • ya-

pı~~· ..... fl,.U. tieMr tıDDU tt llra be..w,te 1- Uraclır. 
1. - !lk .., ... , 1$ lid&lır. .u....,., .. , 
4. _ lateJdiler f8rtııamcyı ıormek illere Okal Dlnktlrl ... -· 

müracaat edebilirler. ıh 
5 - Eksiltmeye ıirmek istiyenler prtnameıinde ve 2490 flA1. 

bn~nda yuılı belplen ve ilk teminat ~buz veya .blllka •ı: 
bu içinde bulunan te.klif melmıplarını eksıltme vaktınden eft 
bir aaat enel makbul mukabilinde komisyon bqkanlıp vermıı 

olmaları. ile atinde-Zarflarm kanuni tekilde 1ı:apatılmıt olma11 ve poMa 11.s mdır 
rilecek teJdit mektuplarmm da zamanmda ıelmlt 01-

1 
· 

(4009) .... 

Maballeal So1ı:alı Ada Panel Cinai 

lametpqa Uzun yol 318 10 ana 
Dipoıito Mikırı 

Lira K. 

Beher metre ....,. 
rabblma takdir 

lllktan edilen kıymet 
Lira 1t. 

usı M.2 1 50 

18 23 mbe ,unil uat 16 ela y karda evsafı yazılı ar• 30-7-936 perte 
açık :nırma suretiyle satıl=~~· saatte hizasında yazılı dipoaito 

lstekli1erin sözU geçen darl kta kuruln atıt koml.,onuna mi· 
makbuılyle birlikte Defter 1 2--3022 
racaat1arı (1719) 

- ........... r• • • ._ • nden : 
A 1 da kullanılmak illere bir traktör 
Stadyum ve Hipodrom • a.;1:1 tarihin' rutllJtn ,..-. pmll 

u, altı adet çim ma~nası :·top· f!...n daimi eacOıme• ~ 19! 
.- 16 da ilr't biafflll uın L "ltme~e tıonmuttur. Keflf bede· 
-•--L "- kıpah sırf uı e e&ll • 11-.1-P~ uave ttir llavakbt t='nat 375 au-· .__ 

1i 5 bin UradaD ibare • teminat •lltuP ...,. _. ....... 
ltteldDerlll •"lrlif ~=~ilkte ihale pa mt 15 .. kadar 

ları •e ticaret odası veaı Reldlaane vermeleri ..._..lf. 
Yillyet •ı.t eadhıHni N r ldllrlOtunde ıörUleblllr. (1713) Eksiltme evrakı villyet a 1111l 2-2990 

Ankara ehri imar 
~ Müdürlüğünden : 

ık duvan apak tat-

ULUS 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

lLAN 
Çankırı kıtaatının ihtiyacı içın kapab zarf usuli ile münakasa)'• 

konulan uç kalem erzak bızalarında mikdar~ ve ihale günler& ya· 
zılmıftlr. lateldileran aynı p ve uatıe temuıat mektubu weyı tc· 
minatJ mal aandıtına teslim ederek ÇaDkırıda k&pril batında tabur 
utm alma komisyonuna ıelmeleri. (59) 2-3195 

Mikdan Cinsi thale cllnü Saatı 
50000 Un 12.8.936 10 

115000 Arpa 12.8.936 14 
120000 Kuru ot 15.8.936 10 

!LAN 
1. _ Alaym 1enellk ihtiyacı için 211 bin tllo ekmeklik un kapalı 

zari uauli ile ebiltmeye konanqtar. 
2. - lbaJesi 24-8-1936 paaartni uat dokudadır. 
3. - Teminat ·•160 liradır. tateldilerin meskOr Rlill Ye aaatte 

Mityat utm alma Komisyonuna muracaatlan. (44) (2-3187). 

!LAN 
ı _ Tem kıtaat hayvanatı için kapalı sarf Ue 350 bin kilo JQlaf 

.. tın almacaktır. ı:- b" · 
J - YuJafm beher kiloıuna bqer bnlftlD .t ıçılmJı olup 

tutan 17500 liradır. 
3 - ihalesi 12 atuıtOl/93& tarih çarpmba &Unll uat ondöct bu· 

sukta B9f111Diçte tilm aatınaJma komilyoDUD~ yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ihaleden bir saat eftl temınat -.ıan olan 

1312 lirayı ve ihale kanununun 2. 3. Gndl .-dd~lerindeki naikalar
la bir sut evel komiayona mi1racaat eylclDelen. (U) Z-3283 

BtLtT iLAN 
1 - Polatlı pnıiaoau kit&. Nii'e pmbonanda hlmum 

atı ihtiyacı lçiıı 90 bin ki1o ek. kıtaJanD mudıü etil ÇMD&fı•· 
meklik aa kapalı sarf ıaau li ile baDe ft tobalarmda yakılmak O· 
ı apatoa 936 ıUnlemecindt illa- .eaw llldJMI olua 200 tıDa llmt 
Jeli ppıı.caktır. kok lliadea k&DUrll kapalı arf 

2 - Taliblerin 810 lıra te- uaulile eksiltmeye komlluttur 
minata lln\ftklrateleri ile bırlik- 2 - Beher tonuna 33 Ura fiat 
te l •im• t36 cumartesı gu. tabmiıı ec1n•ı olup ilk temina
nil uat onda Polatlı pı nızon tı 495 UradJr. 
ltomutanlılı artırma ebıltme S - tha1e.t 4 ıttustoı 936 lf• 
komiayonuııa müracaatları 1ı pil •t 16 da tümen aatın 

3 - Şartnamesini görmek ia. alma komiayonanda yapılacak· 
teyenlerin her &Un öileden son.. tır. lateklilerin teklif mektupla· 
ra komiayona müracaatları nnı lbalcden bir aaat evel ko-

(1784) 2-3073 ......,_ bifbnlıfma vermlt ol-
lLAN mahclırlar. 

ı - Kor topça _......... .. 4 - istekliler tartnameyl 
nelik Dıtiyacr için • tin _, tfllde komlayonunda her gUn 
bpah sarf muJi ile ...... .ıma. pU11U slrehilh'ler. (16) Z.-..SU7 
aktn. iLAH 

2 - Ytdaba 1Mıbel' kllae"..a 
ll'V• .,.11 bedeli 4 hnlt 51 ı - Kora baih birliklerin 
......... Jlllık Dıti,.a lçlD yedi bin kilo 
.ı-Wıı 'r ıısUI ..._ ............ .. 

- .......... ela yapdacQ. lmacütn. 
tir. ı - Salıaaaa beher ldlCIMl-

4 - bir pey ..... ıoıs ... .... ............ bedeU Si kunıt
dn. 

5 - Teklif mektuplan ihale
nin yapılacaiJ aaatten blr tat 
~ft•4'1-.,.--· • . 

6 - Şartname ve evsafını 

::;:.~,...ı;;:r~--c~r;·ralr'Et'*"; .... ~ ............. ..et."C 
kor atın alma komilyonuna ml-
racaatlan. (1742) 2-3003 

11....ıdrat 
tem••tı Tutan 
Lira Ku. Lih Ku. 

3200 24 00 320 00 
3250 18 28 243 7 5 == 3200 19 20 256 00 

p tatn 6400 38 40 $12 00 1 
Gambon efatmm lh'ti1acı isin yukarda mikdarları yazılı aebZe ay. 

n ayn prtna:nclerle so • taam'MI • 936 pel'fembe ptı aaat on bet
te blda aatm alınacaktır· !ateldlleriıı belli gün ve aaatte Anka
ra =- Amlrliil aatm alma komisyonuna cclmcleri. (183) 

İLAN 
2--3338 --

lllkdan Tutan tık teminat 
Lira Ku. Lira Ku. 

Patlıcan 1650 U2 oo 9 !'
5 Kabak 250 12 50 o ~ 

500 50 00 s 75 Jl'u=..... aatmm lliti,_. ~ yunrda mikdan JUlh 1ç kal= 
.-.. ..,. pRamlllde • • tem1llU • 93& perıembe ptl aat onbet••caktlr· fattklilerbl Ankara lnuım lmirlill :.:::-t:',_wa ıeJmtlerL (184) 2-3SS9 

iLAN 
ı Beraa-dılld kltlat llltlfaCl için 500 ton ,waf 15 • 8 • 93& 
~ cUnil uat JO da apü elreiltme ile Bercama ukert •tın 
alma JiOmlapnu blnumda IAtm alnacaktır. 

,. T..._ bede& 20000 liradır. Birind teminatı 1500 Urndır. s = ı.teıitl olan1ann blrlacl temlnatlannı Ber..- maliye •es· 
anine ihale amanısıclan enel tea1lm edeceklerdir. 

4 _ Bnaf " rılldlll lılD k ilti'.fenler için her IUn komia1on 
açıktır. (178) 2--3334 

iLAN 
ı - Poladı prnbom1 Jataab Uıti;racı için 2200 kilo ude ,.alı •• 

çık ebiltme 111 10 ......... • 9H cb& aaat 14 de llileil J&PllaCak· 

tır.2 ..-~ US lira IO lnuufluk teminatı~ &° 
10 • .ı-o.. 938 ~ g6nil .. t '4 4e pmisoa bmutanlılı 
arttırma .. ebDtme .......,_... mUncut1an. 

3 - lartnameJl ...... lr iltlJllllerfa her IÜD atkden IODra ko-
misyona m8racUtluL (170) ~3329 

'İLAH 
ı _ Polatb ~ lrıtUb ihtiyacı için 290000 kilo uman •· 

çık ebiltme le 10/aı--/936 İilnll IUt 16 ibaJe11 :yapılacaktır. 
2 _ Taliplarln ı• lira 75 kuru,ıuk temlnab muftbtelerl ile 

10 aı-taa/936 puartlli aenı laat 16 da prnbon komutanbiı 
utınm ve eblltlm koaliqoaana mtkacuttuı. 

3 _ ta.....,t a&mek latiyenler ber atın atledea IODl'a Jro. 
misyoaa lblracaattan. <•> a sm 

SAYf"A 

ANKARA BELEDiYE IWSUCI ILANLARJ 

1 - Sulama postası amelesi için 25 adet üstüste çift bryol ı e 
SO battaniye on bet giln müddetle açık ekslttme e konubnu tur. 

2 - llubammen bedeli (755) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (56,65) liradır. 
4 - Nünıuneleriai a&rmek lltiyenler her ıtlıP Su itleri Lftaann 

Direktirlütüne ve isteklilerin 7 • •luatos • 9361..ma ılinü 8Ut oa 
baçakta Belediye encimenlDe mlncaatları. (103) 2--3145 

iLAN 
1 - Bir 1eneliJC Belediye ıubelerilHleld lramyonJ.rın daıi u 

olan bir ton kıtlık " bir ton yazlık Yal on bet cUn mllddetle ept 
ebiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (26.25) liradı~ 
4 - Şartnameaini görmek iıtiymler her &Un yuı itleri ._......., 

mine " iatcldilerm de 7 atuatoe 936 cuma &ünü -t on ........ 
Belediye encümenine müracaatları. (105) 2-3247 

İLAN 
1 - Yenitehirde 1167 ci adadı 24 panel Wıibi Kadri anuı ile 

,oyuJanan 70 metre murabbaı ada fulau dn bq giln möddftle açı• 
utırmap konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (350) llraclır. 
3 - Muvakkat teminatı (26.U) liradır. 
4 - lartnamennl ıörmelr iad)'eftler her tin yuı itleri Jraleml 

ne ve iateldilerin ele 7 ap.toe 93t Clmla __, tut cm buçukta Be 
lediye encümenine mlracaatlarL (104) 2-3246 

iLAN 
1 - Bahçeler ldanal için on bin aded Vımk on bet cin mllddet· 

le açık ekalltmeye konul•ıttur. 
z - llalw•wıea 1Nıclell (bin) liradır. 
• -11..uırat ......... (75) Unıdır. 
4 - lartnamestnl al~k t.dyenler her ati& 1aa lflerl lmltml 

ne ve latelrlilerin de 7 ....... tM ._itimi -t tlJ ~ile· 
ledi)'e Baelmenlne m8ncaMJan. (107) i-it4t 

iLAN 
1 - Bir eenellk otobUa ldarealnln ihtiyacı olan 7·10 ton (A) 

marka ~ıo ton (B) -•" 1,5 lJA ı llOn (C) marka Jallar on be' 
cUn müddetle a91k eksiltmeye komalmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (4800) liradır. • 
s - lluvakbt teminab (360) liradır. 
4 - Şartnamealni ıörmek latiyenler .._. IÜD yuı itleri kalemi

ne ve iateklilerin de 7 •tusto. 036 cuma dal .. t oa bupkta Bt 
lecffye encümenine milracaatıan. (105) :ı _. t--'241 

iLAN 
l - Belediye odacıları lsiıı pptınlMllJ'4 taıam .....,. • 

len bedel badcH l&71k ı&1Umectiflnden •bittmeai on Cila vatıbDJt
tır. 

2 - llalwmmen bedeli (MO) liradır. 
S - lluftkbt temmab (Sl) liradır. 
4 - lartnameainl 18rmek latiyenler her Cin ,... itleri b1tmint 

ve llteklilerln 4 ajuıtoa 936 lalı ıono tllaf on basüta ......,. 

~~= - .----
J xtJ'Ulf6D iU.t L- • .,1._w 

tarihinde pertembe gUnU aaat 15 te açık ek lltme ile lbale edilecek• 
tir. Şartname (30) kurut mukabilinde kqmil)'ondu wrilir. 'hllJfıt 

ria ll,llP.nkllat ~ ... (~) Uça • - .._.... ....., ..... w,.... • ..,, • .....,..191niicaatfm. (114) 1-3211 

ICIRIKKALB GURUP ll'ODU~U BINAStNIK 
lXllALl !NŞASI 

Kepf bedeli (9077) lira (7S) kuut .. 111iorlia yuıh inpat 
Aıkert Fabrikalar amam milcl•lüiil •tnı alma iomiaycmunca 
3 •iuıtoa 936 tarihinde puartcai &ilnil uat 11 de açık ebiltme 
ile ihale edilecektir. latname (21) kunat mnhhilincli kGm18Jon 
dan Yerilir. 

Taliplerin muvakkat temina olan <•> lira (14) lmnt 2490 
numaralı kanunun 2 •• S -ddelerlade )'Mı1ı •tlaikle wı,_ 
ıh n mtte komiayona mirac:aatlan. (181) l-D40 

MlLLI MUDAPAA YEKALETl 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARl 

l. - Kayqta ıa.terllecek mahalde yap~ yapdu 8'11 ....._ 
tme saretile ebiltJDeJe kon....._. 

2. - 8'ı yapdarm .... -WeJI 7116- 24 lnanlltm. 
3. - Ekailtmeai 8 Aa-- llM Cwi.İlıteal llft6 .at H .. 
4. - 1artname. 1ııet1f" p11a1mn 11. 11 V. SA. AL XO. 6 

bedeli ......... ..__ • 
5. - ilk temimt 549 Hra 47 Jnuıattar • 
.. - BlmiltlmJe ............. ~ .. 1498 tayda ... 

nan 2 ve s Gnctı maddelerinde yuıb belaeleft-birlikte ekallum illi 
" .. tmda il .il. V. Satm alma Ko. da ~alan. (75) (1-3193) 

BtLlT 

Beher kiloıunun muhumnen bedeli 6 bNf olan elli kilo ... 1119 

aatıhlrtır. lateklilerin S0/7 /936 ıtıntı aaM>l~ da M. il. V ~ 
ma komiayonuna &elmelerl. (166) -ı-u 

Blı.IT 

Vekalet ilatiyacı için lkiytls elli kilo ...,.,._ bir tıme- P• 
dolap, lkiyib elli tane au ko'Yuı ve lldJib tane fWt tu1ambl9ı 1411 
aayıb bnaa 4G -dclellnln A fıkralına ıete pasarldda a,fl *Jft 
alınacaktır. Pushla prmek lati1enlerin SO 1 /936 pi aaa 14 
11.11.V.SA.AI.ICO. na plmelerl. (161) z---am 

BIIJT 
ı - Harp olnıla I~ 'beher tanealne G çlıen eclerl 58 lira ld 

550 tane prdrop kapalı ArfJa ebiltmeye konulmuttur. 
2 - Şartnamesini 160 lnınıta almak ve &melini ıGrmelr *' 

7eııler her aGn lto. na ulramaları. 
3 - lbaleai 14 apatoa/9H cuma cllııll aat 11 dedir. 
4 - tik teminat 2392 Ura 50 kufUftur. 
5 - Eblltmeye ctrecekler 2490 aayılı kanunun 2 ve S 

maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teıalttatlarını bava te 
tuplatmı ihale aaatnıdan en u bır aaat enel M.M.V. aa il 
Kam vermeleri. (164) ~~ 

Türkiye Ziraat Baı&asmdan : 
Aaprt orta mektep mezunu olmak ~e bankamın mGaabı-

lmtibuılle ve milnulp llcretle blr daktil f al nacak 
llaan bilenler tercih edilecektir. Taliple evrakı m,ilabıltelr.tll~ 
hamilen 1 alıaıtoı 031 tarihine kadar bankamız Memurin M~ldilrUlt•~ 
itine mllracaatları. (175) 2-3313 



tJ L U !') 

Birinci marka FOTOGRAF FiLM, CAM, KAGIDINI bizden ala bilirs 

Te 12~ Al\IATöR iSl.ERf ., ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara • 

• il 

KRElVl BALSAMIN~~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Kumral, Sarışın. Esmer her tene tev~f~k ede_n ~eg~ne ~ıhhi :4 
kremlerdir. Cildi besler, Çil, Leke ve slVılcelerı ~a~ıle~ ;~ale 
eder. Varım asırdanberi kibar. n:ıahfellerin takdır ıle u an· • 
dıkları sıhhi güzellik kremlerıdır. • 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM .EDİLİR~ 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe rcnkh . ~ 
2 _ Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renklı ki" ' 
3 - Krem Balaamin acı badem günd~z. için ~eyaz reı: ı 
4 - Krem Balsamin acı badem gece ıçın pen ıe renklı. 

1NGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

~~~-490:~~~~:.;;~ 

M:0uıa Viliyeti Nafıa 
~ 1\lüdürlüğünden: 

1 - Muğla cumuriyet meydanında mevcut kaide üzerinde Ata· 
türk anıtı için bir kongur açılmıştır. . •. 

2 Bu kongura bütün Heykeltraşlar gırebılır. ·1 k . d . 
3 = İstekliler meydanın umumi vaziyet planı ~1~ 1 anıt aı esı 

planlarını Muğla ilbaylığından partasğız o~ar~s~~~ıJ~i~~~ah Ata-
4 - Anıt üç buçuk metre uzun u un a 

ttirk heykeli olacaktır. .. .. .. ·· .. 
5 - Heykelin duru' vaziyeti heykeltıraşın duşunuşune gore 

serbest bırakılmıştır. • · d ı kt r 
6 _Anıt bronzdan dökülecek montaıı he~keltıraşa :!ı o aca ~ • 

7 _ Müsabıklar teklif mektuplariyle resım ve tabıı cesametın 
1/S kUçüklüğünde alçıdan ~odellerini nihayet 1. Eyh1le kadar 
Muğla İlbayhğına göndermış bulunmalıdırl~r: . 1n 

"Teklif mektuplarında eserin bu şartlar ıç!nde yapılması ıç 
istenilen para miktarı sarahateu yazılmalıdır. . . . 

8 _ ı EylCllden sonra gelecek teklifler kabul edı~mıyecektır. 
9 _ Teklifler Muğla llbaylığındaki encümen~e bırleşec~k ha

kem heyetince birinci seçimi yapıldıktan snora abıdeler komısyonu· 

na gönderilecektir. • . · b ~ ·1 
10 _ Abideler komisyonunca kesbi katıyet ed~nce ese.rı e~~n~ı en 

sanatk!ra 150 lira, ikinciye yüz, üçüncüye yetmış beş lıra mukafat 

ve~l.ccek~;;....i 1.:..;" .. i d....:Pr.erı,. hei!enilen şanatkarla 2490 sayılı ka-
lecektlr. \ •u ı't) ~;,TISı 

Yüksek Ziraat Enstitiisii 

Rektörlüğünden 
Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Ensti~~sün.ün Ziraat, Baytar Fa· 

kültelerine kız ve erkek ve Orman Fakulteı;ıne yalnız erkek ?~ra
arz yatılı, paralı yatılı leyli ve yatısız talebe alma~a~tır. Enstıtuye 
yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak gereklıdır. 

ı - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yapmış 
veya lise olgunluk diplomasını almış olmak (Bakalo.~.asmı yapma
mış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar Enstıtuye alınmaz.) 
ve türk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 ~ İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları sömestrelerden, muvaffak olmuşlar ise, 
ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin ü~üncü 
sömestrelerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerın bu 
fakültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Anatomi der· 
sine de aynca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları ıereklidir. 

3. - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den ::şağı ~~ 2~ den yu· 
karı olmaz. Nihari talebe yüksek yaş kaydına baglı degıldır. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği br-· 
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam te~ekküllü bir haı.tı 
evi kurulunun raporu Uzımdır. 

S - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, vcniden sağlık ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek eı·tiklerinin lü:ı:um göster
diği beden kabiliyetini göstermiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankara'da Orman Çift· 
liğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince tale
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. 
(Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce sağlandığı tak
dirde kendilerine bu 30 Jira verilemez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde 
sonradan meydana gelen mücbir haller dışında olmak üzere, kendi
liğinden sta jmı veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak 
çıkarıl nlard n hükümetçe yaprlan masrafları ödiy c"kleri hakkın
da verilecek nümuneve göre Noterlikten ta .. dikJi bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarda yazılı rapordan başka 
nufus kac;ıdmr, aşı kağıdınr, polis veya Uraylard n alacakları Uz. 
gidim kağıdını, Orta mektep ve lise1erde görınüs oldukları süel ders
ler hakkıntlaki ehliyetn:ımeleri iliştirilerek el yazılariyle yazacak
ları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca 
Ankara'da Yüksek Enstitü Rektörlüğüne Ba vururlar. Talinler di
lekcelerinde hanai fakülteye kayıt olunmak istediklerini bildirme
lidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında bir muamele yapıla· 
m;:ız. 

9 - Pulsuz veya usulü dair sinde pullamnamış olan ve 8 inci 
mad lede ya .. ılı kagıtların ili ik olmadı" ı dilekçeler gelmemiş sayı
lır ve bunl r h ·km 1 hic bir muamele yapılamaz. 

10 - Vaktinrle t m k ıtlarile başvuranlar arasmd n pek iyi 
veya iyi deıece i olıın r t rcih dilir. Kabul edilecek talebe diplo
m d re·es·.,e ve b vurma tarihlerine g··r seçilirler. Kadro dolma· 
dı 'I takdirde 'lrta dereceli r d .. b vurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cev p i tiyenler a~ rıca pul göndermelidirler. 
12 - B vıırma "am nı a0 usto un birinci gününden eyllılün o

tu .. unru cin•• ,., mm:ı k dardır. Eund.ın sonraki başvurmalar ka-
bul ed:ımez. (2) 2-3147 

Is Bankasına memur 
.:,, 

alınacak 
Türl{iy~ iş Baol{asından : 
Bankamızın Merkez ve Şubelerinde çalıştırılmak üzt:· 

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

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

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 cumartesi günü saat 
ONDA Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapıla
caktır. En son yazılma tarihi 10 Ağustos l 936 dadır. 

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

... 
Anl{ara Valili«inden: 

Mevkii 
Aşağı 
Ayrancı 

Kapu No. 
13 eski 

Metruke No. Cinsi 

Aylık muhammen 
bedeli icar 
Lira K. 

394 Bağ ve 
hağhane 

5 00 

Dipozito Miktarı 
Lira Kuruş 
4 50 
Yukarda evsafı yazılı bağ ve bağhane 30-7-936 perşembe günü 

saat on altıda açık artrrma suretile icara verilecektir. 
İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen di

pozito makbuzile Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 
(1718) 2-3021 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı : 

Tunceli Nafıa Direl{törlüğündcn: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Tunceli Vilayeti Pulur "Ovacık" 

kazasında yapılacak iki bölüklü!~ Askeri Kışla inşaatı) 
Keşif bedeli 29300 lira 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksi!tme sartname.ı;i 
l) 

name. ,.--

E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat, metraj cetveli. 
G- Proje. 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi. 
İstiyenler bu ~rtnameleri ve evrakı bir lira bedeli mukabilinde 

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

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

kat teminat vermesi, bundan ba§ka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

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

saat evveline kadar Tunceli Nafıa Md. daireye getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönd~rilecek mektupların nihayet 3 cü maddede yazılı saate kadar 
gelmı~ olma!u ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olma
sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (53) 2-3190 

Lisan derslerinden 
ikmale kalan 

Talebeden Ha.lkevinde açıla
cak İNGİLİZCE ve FRANSIZ
CA hazırlanıa kurslarına kay
dolmak istiyenlerin hergün saat 
18-19 arasında Halkevinde ingi
lizce öğretmeni B. Lütfullah'ı 
görmeleri. 2-3050 

YENİŞEHİRDE 

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 Bürosıı 
Yenişclıjr Kızılay yanı No. 60 
Emlak alım satım ve her tür

lü nakliye işleri Kerim Ertaç 

Tl: 2027 

Kiralık Ev 
Di~mn caddesi civarında Yiş 

sokagr baıında iki katlı dörder 
oda ve ıairesi mevcut olaı. ev a
ğustos ve eylul iptidalarrnda ki
raya verilecektir. İcarları müza
yiftir. Arzu edenler Hakimiyeti 
Mi~Iiye me~d~nında Altın Işık 
magaza sahıbı Bay Kazıma mü
racaat edilmesi. 2-3220 

Y Pni. ehirtl .. 
l\iı·alıli apartı
maıı aranıyor 

1 adet üç ita dört odalı 
1 adet üç ita dört odalı garajlı 
ı adet iki ila üç odalr 
Müracaat iş mın Eti bank"ta 

B. Fazıl'a. 
2-320"4 

1 YENi J si 

ŞEHİR BAHÇESİ YAZLIK SİNEMA 

Çardaş Fiirstin 
1\lartlıa Eggerl 

ı Duhuliye: 25. Kr. Konsumasyon mecburi değildı 

Kastamonu Vilayeti11 
1 - Kastamonu vilaytei merkezinde ve Oluk başı 

keşfi mucibince yeniden vapılacak Kırk yataklı hastah 
gir inşşatı kapalı zarf usulivle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Proieı-ine göre yapıhıcak insaatın keşif bedeli 
(50) kuruştur. Hu işe aid şartnameleı ve evrak şunlardır 

A - Sksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Naha İşleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei türahiye ve kargir inşaata dair fenni 
E - Hususi sartnnme 
F - Keşif c~dveli. silsilei fiat cedvcli, Metraj cedve 
G - Proje grafik 
İstiyenler bu s=ırtnameleri ve evrakı (140) kuruş m 

Kastamoni Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Sksittme 8-8-936 tarihine müsadif cumartesi günü 

Kastamonide hükümet dairesinde daimi encümende yapı 
4 - Eksiltme kapalı 7.arfla yapılacaktır. 

. 5 - Eksiltmeve !!irebilmck için iste1dilerin (t882) li 
kat teminat vermesi. bundan başka a ağıdaki vesikaları 
göstermesi lazımdır. 

(Bu inşaatı yaoahi\ece~ine dair fenni ehliyetname ile 
carcte kavıtlr olduP:una dair ticaret odasından vesika) 

6 - Teklif mektuplarr vııkarda üçüncü maddede yazı 
bir saat evveline kadar vilayet makamtna getirilerek makb 
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış z 
hür mumu ile iyice kapatılmış bulunması Hizrmdır. Posta 
gecikmeler kabul ertilmcz. (4201) 2-3141 

1 O O YOLLARI VE LIMANLARI UMUM 
MUOÜRLOCO S A. KOMİSYONU iLANLAR 

Muhammen bedeli ( 5424) lira olan Demiryolları dergi 
sene müddetlr- basın i§inin 14 8 1936 cuma günü saat ıs.ıs 
lı zarf usulü ile Ankarada ittare binasında eksiltmesi yapıl 

Bu işe girmek istiyenlerin (406.80) liralık muvakkat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/193~ 
3297 No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname daı 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı giın saat 14,IS e kadar ko 
reisliğine verm~leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde 
tılma tadır. (123) 

Ankara deposuna 31.5.937 so- yenlerin 425,25 liralık mu 
nuna kadar gelecek takriben teminat kanunun tayin ett 
16200 ton maden kömürünün bo- sika ve beyannameleritc b 
şaltılması ve makinelere yükle- aynı gün saat ( 14) kada 
tilmesi işi, 4.8.936 salı günü saat misyon reisliğine mürac 
15 de ihalesi yapılmak üzere ka- meleri lazımdır. Muka 
palı zarf usutile eksiltmeye ko- şartname projeleri komis)' 
nulmuştur. Muham.nen bedeli rafından parasız olarak 
5670 liradır. Bu işe girmek isti· maktadır. (11) 2 

İLAN 

'Görülen lüzum üzerine 10 8/ 936 tarihinde yapılacak 400 to 
kömürü eksiltmesi tehir edilmiı,tir. Eksiltme günü ayrıca ilifl 
lecektir. (162) 2-3324 
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Gazetelere girecek 

RESMi iLANLARI 
tek mercii Türk l\laarif Cemi ye 
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AV 

_.,.,.,.,!:te&te · ..-

E 
İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri FaHh Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı İdare 

eden Vazı İşleri Mudürü 

BUGÜN BU GECE 
KONTİNANTAL 

GINGER ROGERS 

BUGÜN BU GECE 
T 

,.., 
nmamen Türkçe sözlü ir LÜ t 

A Y S E L 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevindc basılmıştır. 

FRED ASTAlRE 
Mevsimin en zenğin opereti 

Büyük bir muvaffakiyetle devam 
ediyor 

Darülbedayi artisllcri t nf ndan Ç " • 

len bu film Türkiycd • old;,ı;;;:ı it 
rupada da b r;1ük b"r muvaf ~ 

l.12annuşt r. 



ON YEDiNCi YIL. NO: 5390 -

30 TEMMUZ 1936 PERŞEMBli 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

............................................................................ 
ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

il && HER YERDE 5 KURUŞ 
!!E! 

Diin saat 11, 13. de Ankarayı şereflendiren Ulu Onderi Ankara 
d r~~nda Başbakan, bakanlar, mebuslar, generaller Devlet 

daireleri şefleri ve biiyük bir halk kalabalığı karşıladı 

Kamutay bugün saat 14 de fevkalftde toplantısını yapıyor 

lt.,ıc/1 1•'' ,. 

T.Lil köyiinüa 'ICPL•nma davua 
ile .....-11 a-r. iv itler Baha._ 
imda 7eni bir tetkillt kurubnUflur • 
Bu haberi yalnu: sevinçle kartdamak 
eleği), ıelamlamal< isteriz. Halkçı ~
muriyetin, la ilk zamanl~rdanben, 
köycü1iine ne kadar ehemıyel ver
mekte olduğunu biliyoruz. Köy ka
nunu rejimin ilk çağlannda netro
lunmuttur. 

Birkaç tehiı iıtiına olunursa, biz
de kasabalar dahi, her türlü pttlım 
il bü "kçe köyler telakki olu•1ahi
.:: Şu r.ıde halkçı cumuriyetin dört
te üç valandatı köyde oturmakta~. 
Onlar yqayqlan, geçiniJleri, teknık· 
leri ve ahliklan ile prblılaımaclıkça, 
hayalimizin Türkiyesi vücud bula-
ma. 

Kö7 kanunu neırolundueu vakit, 
devletçilik vufmım açdrça alan el· 
IDemittik. Şimdi devletçi old~~ 
zu öjrenenler arumda. devletçilıgı 
ekonomik müdahalelerden daha ıe· 
nif manada anbyanlar o kadar ço~ 
cleiildir. Maddi manevi nerede b?' 
k a 1 k ı n m a davau vana, terb!· 
Yeci, veya kılavuz. veya müdah~lecı. 
muallim, çifçi, hekim. ve beledıvecı 
olarak devlet orada hıuolunacaktır. 
Ankara etnfmdaki köyleri dolatDUZ: 
Büyük merkez, hiç birine örnek ol
mamııbr ve esasen olamaz. En akd
i.muz, kendi bqmuza kendi balı~e
nıizi yapabilir miyiz? Okumak, gor
mek, batti bol bol nasihat almak, e~ 
buit qı tekniğini veya toprak teavı
Yeaini fidanlarmuz üıtünde tatbik 
etmeldiiimize kifi midir? Köy me
kaniznuıunm her vidasını oynatmak 
İçin bir b i 1 e n lizmıdır. Köy ka
nun•un arzu ettiii veya köy ka
D\Dluada buJunmayıpta bizim İltedİ· 
linıiz tqlerin tatbik olunabibnesi 
İçin, yapmuım bilenlere ihtiyaç var
dır. imdi böyle mütehau11larm bir 
lnun• bile ancak belediyelerimiz
den bir laum çalıtbrabillllf'.ktedirler · 
Böyle bir mütehau11 • kılavuzlar tebe
lceaini büyük veya küçü'< bir bölge 
köylerinin hepsi için birden ancak 
devlet lruTianahilir. Onlarm güç, biti-

( Sonu S. inci sayfada) 

Dün, Atatürlt'iin Ankara.)tt ~e
rellenJfreceğini duyan ankaralı
lar, trenin gelme •aa'ından ç~lı ön
ce i•tmyona akın etmeye bCJfla
mıılardır. 

Tam ıaal 14.13 de ialcuyona 
rire.n ,,.,,,en çok nqeli ve güle
rek inen Büyük Şel kendilerini 
kar,.lamalı üzere welen BGfbaltan 
rlnönü, Kamutay B'lfkanı 'AbJül-

= 

lSPANYOL İSYANININ ON İKİNCt GONü 

Hiikümet kıtalarının biiyiilc 
taa rru zu b aşla dı 

a1rid, 2 (A.A.) - Sevil'd n gc
abcrler .. g re, yüz kadaı kornuni t 

yirmişer ki i!ık ruplar hali de kurşu
na dizilmiştir. 

As lcre iltıl ak et iş olaıı Almira t 

Cervera zırhlısı M. d id hük ı neti t ra 
fından korsan il"n edilmiştır. 1- uku nc:ı 

deniz l:uvv ti ri ho azları tanssud et· 

mckt i c de ncr l Franko'nun tayya-

re ·ı T tı Sevil'e uçtuğu ve 200 

J i o ri e C uta'dan Alge !ra,:a 
le rılm ktedir. 

( S 11 J. uncu sayla.da) 

Sevi11i1er yaptrk1arr barikadlarlfl lsilcr~ karşr koyııyorlat 

halik RenJa, Milli Müdafaa Baka
nı Kliz.ım Ozalp, iç Bakanı Şülrrü 
Kaya, Adliye Bakanı Şükrü Scıraç
oflu, Finana Bakanı F ual Airalı, 
Kültür Bakanı Sall~t Arı/tan, Saf-

lılı Balıanı Reiilr Sayılam, Güm
r'iilt. ue lnhU.flıır Salt.anı Rana 
T arltanla, melirıalar ue baltanlık
lar ileri gelenlerine ayrı ayrı ilri-
f ntta bulundular. Bü)liila Ô nd•r ilı i 

" tarollı coıhn ...,ltillilerıle hlu
,....,. ''Hot •"""81&" tli~ IHıtı
ran halkın tl.,./lhfı yolJa 6üler 
yüzle ilerliyerek otomobillerine 
bindiler ue doğruca lıötklerine 
gittiler. 

Kamutay bugün saat 14 de fev
kalade toplantıaını yapacak ue on
dan evuel Fırka Grupu toplana
caktır. Büdce Encümeni azaları 
111at 10,5 da toplantıya çağrılmıı
lardır. 

- Bakanlar Meclisi toplandı 
Bakanlar Mecli.i dün BQfvelıil 

lamel /nönü'nün reialiji •tında 
loplanarali mulıtelil iıJer üzeritH/• 
6Örİİfme/erJe bülunmUf ue bu it
lere aül lttiTa;lar uermittir. 

İtalyanın beşler konferansına 
girmeyi kabul ettiği bildiriliyor 

Almanya da mü ·het (•evab verecek 
Paris, 29 (A.A.) - İyi mallımat al

makta olan mahfiller, Kont Ciano'nun 

Fransanın Roma elçisine İtalyanın 

beşler konferansına iştirak edeceğini 

bilrlirmi'i oldur;unu haber vermektedir. 

Paris, 29 (A.A.) - Havas a1ansının 

iyi kaynaklardan aldığı haberlere göre, 

İta lyan dış i şleri bakanı Kont Ciano, 

f ist hükumetinin beşler konferansına 

iştirak edeceğini Fransanıri Roma bü

yuk elçisi B. de Şambröne resmen bil· 
dırmiştir. 

Diger taraftan. Fransa. İngiltere ve 

Belçikanın Berlindcki miımessillerinin 

Almanya dış işleri bakanlıgı siyasi ,u. 

• be döiresi efi B. Dickoffa ziyaretleri 

sırasında B. Dickofun verdiği daha ziyade 

musaid ilk işaretler haricinde, sanıldı· 

gına gore .alman hükümetinin cevabi 

hakkında daha hiç bir sarih malumat 

mevcud degildir. Bununla beraber, al

man cevabının da müsbet olacağı ümid 
edilmektedir. 

/.,ontlrflda kt1m111ı 

I.ondra, 29 ( A.A.) - Siyasi mahfil• 

ler, Almanyanın Lokarno meselesinin 

Avrupayla alakalı diğer meselelerden 

ayrılması hususunda ısrar etmekte ol

masına ragmen, İtalya ile Almanyanın 

beşler konferansına iştirak etmeği ka· 

bul edeceklerini tahmin etmektedirler. 

Ögrenildigine göre alman hukume• 

t i, Lokarno meselesinin halli için ba'9 

ka bir devletin aracılık sıfatı He hare

ket etmesini arzu etmektedir. 



SAYFA 2 

Diişiinii~lcr 

Sa.nat ve 
Ancak, ideolojisine uygun bir 

~sere rastladığı zaman münek
kidliği harekete gelen bir mu
harrir, temayülü sanatta, yalnız 
realiteye kıymet ve ehemiyet ver
mekten ibaret olan bir arkadaşı
mın hikaye kitabmı, yayılmasınr 
istediği ideoloji uğrunda ve sırf 
bu maksadla yazılmış sanarak ö
vüyor ve yazısını şu satırlarla bi
tiriyor: 

''Şu kanaate geldim ki ideolo· 
jisini aynı istikamette inki~af et· 
tirdiği, derinleştirdiği takdirde 
çok zaman geçmiyecek, o türk e
'debiyatımn en iyi hikayecilerin
den biri olacaktır.,, 

Bir edebiyatçıya verilebilecek 
bundan daha zararlı bir öğüd ta
sarlayamıyorum. Bu hükmP. göre, 
sanatı sanat yapan. vükselten va
sıflar teke iniyor: f rleoloiive hiz
met. Ama yalnız bir ideolojiye hiz
met! 

Yazıcı üslUbunu ihmal edebi
lir, grameri ve sentaksı hiçe sa
ya.~ilir, bayağılık içinde yüzebilir, 
bin kere söylenmiş imajları gene 
tekrarlamaktan başka bir şey yap
mıyabilir. Bütün bunlar tali ve e
hemiyetsiz şeylerdir. elverir ki i
deolojiye hizmet etsin. 

Fakat böyle bir ideoloji mani
sine tutulmuş olanlar, anlamıyo
rum, nasıl takdir edemiyorlar ki, 
ideolojilerine hizmet maksadivle 
yazılmış bir eserde, ancak baŞka 
vasıflarla teşekkül eden sanat 
kıymet ve kudretinin biivüklüğü 
nishPtinde lavdalı olacaktır. 

Şu halde kendi davalarını J!Ü
den edebivatçrlara 'demeli değil 
midirler ki: 

"ideoloji besleyici bir gıda gi
bidir. Fakat yavan yutulma::. Onu 
sanatın kokusu ve tadıyle örtünüz 
ki sizi okuyup faydalanacakların 
sayısı dsha kabarık ve eserinizin 
hafızalarda bırakacağı izler daha 
'derin olsun. Unutmayın ki vücu
aa getirdiğiniz eser, davaya, sa
natrn yüksekliği nisbetinde hiz
met edecektir.,, 

Sanatta ideoloji taraf tarlarının 
büyük bir ekseriyeti - ki bunlar 
makul düşünenleri teşkil etmek· 
tedir - bu fikrin doğruluğunu an
lamı~. ve bir zamanki aşkınlık ha
talarından tam zamanında dön
mesini bilmişlerdir. 

Davalarına hizmet edenden 
ba§ka edebiyatın her nevi tezahü
rünü vaktile sanat addetmeyi red
detmiş olanlar bile düşüncelerinin 
baş döndürücü hatasını görüp ge
ri dönmiislerken, böyle bir görüş 
hatasma düşmemiş olan bir mem
lekette, neticesi gözlerimizin ö
nünde duran bir tecrübeden son
ra, hala bu şekilde bir demagoji
ye kapılacakTarın bulunması ne 
kadar hayretle karsılansa yeridir. 

Bu neviden mütalealar, realist 
ve cemiyetçi bir edebiyata taraf
tar olanların bile üzerinde makus 
bir tesir . yapacak kadar aşırı ve 
hatalı bir görüşün mahsulü adde
dilmeliöir. 

Gerçi, bizim gibi, asırlarca 
müddet edebiyatı en mut/alı bir 
ferdcilik ve süs telakkisi içinde 
hapsedilerek havasızlıktan boğul
muş olan bir millette, açık havaya 
çıkmak, pencereleri geniş :ıçmak 
ihtiyacı 3~ikardır. Onun içindir ki 
memleketimizin bütün makul dü
şünenleri, cemiyete ve onu anla
tacak olan realiteye edebiyatçıla
rımızın her şeyden !azla kıymet 

vermelerini candan isterler. 
Hem, geçmiş asırlann bize mi

ras bıraktığı yığınlarla hikaye ve 
roman cildleri arasında, insanhk 
macerası üzerinde en derin düşü
nebilmiş )çinde yaşadığı cemiyeti 
bütün şümulile en iyi anlatmasrnı 
bilmiş üstadlara aid olanlarm en 
yüksek kıymeti taşıdıklarını gör
memek için gözlerimizi hakikate 
karşı sımsıkı kapamamIZ İcab e
der. 

Estetik kıymeti ne olursa ol
sun. ancak cemiyet içinde en siv-

illi._ _ ___ ___!___ 

eoloji 
rilebilmiş ferdlere hitab eden ve 
onlar üzerinde de uyusturucu bir 
tesir yapmaktan geri • kalmayan 
şark sanatmm dar ve hatalı görü
şünden kurtulmaya muhtacız. Fa
kat bu ihtivaç, edebiyatımızı bir 
tek ideolojiye esir etmek zarure
tini ifade etmez. Bir askmlığın 
kötü tesirlerinden kendini daha 
y:_ni kurtarmaya çalışan sanat 
d~ny~mızı yeni bir aşkmlrğın ıin
cırlerı arasına atıp doğmadan öl
dürmek hakkrna malik değiliz. 

Sanatkarlarm mizaç husıısi
yetlerini göz önünde tutarak bu
nu bile kati ve ~aşmaz bir sart di
ye koşmadan. romancı ve İıikave
cilerimize yalnız lerdlerin değil, 
topluluğun pis;koloiisile mesP.ul 
olmalarını ve bize hasret kaldı~ı
mız cemiyetimizin iladesini bir 
sentez halinde vermeye çalışma
larını tavsiye ederken, böyle bir 
edebiyata misal olarak eğer Gor
kiyi .gösterecek olursak. onun yal
nız. 1deoloii emrine verilmiş eser
lerınde, bütün sanat kudretine 
rağmen. daha geniş bir sanat sev
gisiyle yazdığı eserlerdeki yük
sekliğe çıkamamış olduğunu ha
tırlatarak, tehlikeden korunma 
yolunu göstereceğiz. Ve tamami
le ona zıd bir ideoloji beslemiş o
lan realist Balzac'ın bu yüzden. 
kıymetinden bir şey kaybetmemiş 
oldıı~una da işaret edeceğiz. 

Sanatın kıvmetini her şevden 
önce, sanat ölçülerile tesbft et
mek, bi?.i batıl itikadlarrn ucuru
muna düşmekten 1',,ruv::ır.::ıktrr. 

Yasar NABt 

Yeni Finans tayinleri 
Büyük Millet Meclisinin yaz tati

linden evet kabul edilen yeni maliye 
teşkilatı kanunu ile ihdas edilen müs
teşar muavinliklerine birinci sıntf ma
liye müfettişlerinden B. Es.ıd 'l'ekeli 
ww •• - ' uçuncu umumi mufettışlik mail muşa-
viri B. Hüsnü tayin edilmişlerdir. Muh
telif vazifelerde de mühim değişiklik
ler olmuştur. Bunları da sırasile yazı· 
yoruz: 

Maliye başmüfettişi B. Rüştü Koray 
teftiş heyeti reisliğine, İzmir defterda
rı B. İhsan Pırnar muhasebat umum 
müdürlüğüne, tetkik bürosu raportörü 
B. Fahri Denkel Muhasebat U. M . nıu
avinliğine, maliye müfettişi B. Cema1 
Ye§.il büdce ve mali kontrol umum mü
dürlüğüne, maliye müfettişi B. Hadi 
Hüsman U. M. muavinliğine, Ziraat ve
kaleti muhasebe müdürü B. İbrahim 
Balkan şube müdürlüğüne, maliye mü
fettişi B. İsmail Hakkı Ülkmer. vari· 
dat umum müdürlüğüne, nakid işleri 

müdürü B. Halid Nazmi Kişmir nakid 
işleri umum müdürlüğüne, muntazam 
borçlar müdürü B. Emin Ginkök mun· 
tazam borçlar umum müdürlüğüne, hu 
kuk müşavirliği başmuavini B. Kazım 
Sergin milll emlak müdürlüğüne, mil
li emlak müdürü B. Şefik Güran zat 
işleri müdürlüğüne, zat işleri müdürii 
B. Cemal Tümer Ziraat vekaleti muha
sebe müdürlüğüne, varidat umum mü
dürü B. Kenan Yılmaz, maliye miifetti· 
şi B. HulUsi Aylrent, maliye müfettişi 
B. Cetal Said Siren tetkik bürosu mü
dürü B. Zeki Sidcrman tetkik bürosu 
azalrklanna, maliye mürakibi B. Kazım 

Görkey İstanbul de fterdarlığına, tahsi
lat müdürü B. Nazif Köken İzmir def
terdarlığına, Maliye müfettişi B. Şev
ket tahsilat müdürlüğüne, divanı mu
hasebat miirakipJerinden B. Nejrıd hu
susi kalem müdürlüğüne nakil ve tayin 
edilmişlerdir. 

Pamuli iplil{leri 
Lulıranı k.alınıyaeal{ 

İktisat Vekaleti tarafından verilen 
emir üzerine piyasada ihtiyaç hissedi
len pamuk ipliklerini iki gün zarfında 

piyasaya dökmek üzere Sümer bank 
kendi fabrikalarına emir vermiştir. 

Bu suretle piyasanın iplik ihtiyacı 

bir kaç güne kadar fazlasiyle temin e 
dilmiş olacaktır. 

ULUS 

l\ılontrö zaf cr·i. 

dolayısiyle 
ATATÜRK 1LE :MAJESTE 

AFGANiSTAN KIRALI 
ARASINDA TELGRAI•LAR 

Ankara, 29 (A.A.) -
Boğazlar mukavelesinin imzası mü

nasebetiyle Cumur reisi Atatürk ile Af
gan kıralı Muhammed Zahir Han ara
sında aşağıdaki telgraflar teati olun
muştur: 

Türkiye Reisicumunı 

KaruaT Atatürk 

Ekselans 

ANKARA 
Boğazlar hakkrnda elde edilen mu

vaff akiyet ve iyi neticeden dolayı Ek
selnsınıza en. hararetli tebriklerimi ar
zetmekle memnunum ve şahsi saadetle
ri ile Türkiyenin refalu hususunda en 
samimi temennilerde bulunurum. 

Afgan kıralı Mohammed Zahir 

Majeste Mohammed Zahir Han, 
Afganistan kıralı Kabil 

Boğazlara mütedair müzakeratın 

hüsnü neticeye iktiranı münasebetiyle 
Majestelerinin bana izhar IOtfunda )Ju. 
lunduk/arr tebrik ve temennilere teşek
kürlerimi aneder, şa:ısi saadetleriyle 
Afganistanrn refahı hakkındaki hali
sane dileklerimi tekrar eylerim. 

Celal Bayar Seyitö· 
mer linyit havzasında 

tetkikat yapıyor 
Balıkesir, 29 (A.A.) - Vilayetimi· 

zin Borasit ve Balya madenlerindeki 
tetkiklerini bitiren Ekonomi Bakanı Ce
lal Bayar dün balıkesirlilerin ıamimt 
teşyileri arasında Kütahya trenile 9eb
rimizden ayrılmıştır. Gece şereflerine 
Atatürk parkında şehir kulübü tarafın
dan bir gardenparti verilmiştir. 

Kütahya, 29 (A.A.) - İktisat vekili 
c.ıaı B2y.a.r ~rnn şehdınizi §ereflendir
di. Kendilerini Tavşanlıdan karşılayan 
valile birlikte bugün büyük elektrifik
asiyon tesisatının kurulacağı Linvit 
havzasını tetkik etmek üzere Seyidöme
re gittiler. Yanlarında maden mütehas
sısları vardır. 

Bükreş elçimiz geldi 
Bükreş elçimiz B. Hamdullah Subhi 

Tanrıöver, göç.men işleri hakkında hil
kümetle temaslarda bulunmak üzere geh· 
rimize gelmiştir. 

~Ianisa valisi B. 

Murad gömüldü 
İzmir, 29 (A.A.) - Bir ameliyattan 

sonra ölen Manisa valisi Murad ker

men'in cenazesi bugün Manisadan Kar· 
şıyakaya getirilmiş ve Karşıyakada tö
renle Soğukkuyu mezarlığına defnolun
muştur. 

B. l\luradm ailesinin teşekkürii 

Kocam, kardeşim ve eniştem Mani
sa valisi Murad Kermenin acı gaybube
ti dolayısiyle yüksek makamların gös· 
terdikleri büyük alaka ve kadirşinaslx· 
ğa ve gerek yazı ve tel ile ve gerek biz· 
zat ziyaretlerimize gelmek ve cenaze 
merasimine iştirak etmek suretiyle yas 
ve kederlerimizi paylaşmış olan bütün 
sevgili dostlarımıza büyük minnetdar . 
lığımızı sunarız. 

Feriha Kermen. Mazhar Kermen. 
Nurullah Esad. 

Siirt halkevi heyetı 
Siirt, 29 (A.A.) - Van Gölü ve Ah

latda bir tetkik gezintisi yapmak için gi
den halkevi heyeti gezisinden dönmiış
tür. 
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Nakil işlerinin di?zenlenmesi için 

iç Bakanlık. vilayetlere iskele· 
lerin modernleştirilmesini ve 

bakılmasını bildirdi • 
ıyı 

• 

bu Gerel{irse 
Bankası 

• • • Belediyelet 
edecek. 

ış 1 çın 

yardım 
Memleket ifsi mübadele ve nakil iş

leri bakımından hususi bir değeri olan 
iskelelerin tarifelerinin Ekonomi ba
kanlığından tasdiki hakkındaki kanun 
937 ikinci kanundan itibaren tatbik 
mevkiine girmektedir. 

lç bakanlık; bu mevzu etrafında ya
pılması lazım gelen i!ileri ve alınacak 
tedbirleri şu tamimle vilayetlere bildir
miştir: 

1 - Vilayet belediye ve köy idare
leri tarafından tesis ve idare edilmekte 
olan iskelelerden geçen eşyadan bazı 

yerlerde iktisadi muvazeneye müessir 
olabilecek mikdarda resim alınması 

' 2 - İskelelerin tamir ve bakımına , 
ihtiyaca uyğun şekle sokulmasına, fen
ni vesaitle teçhizine ehemiyet verilme
mesi, 

3 - Bazı vilayetlerden alınan ma
Hlmata göre vazife harici teahhüdatı 

karşılamak maksadile tarifelerde gös· 
terilen eşyanın bir kısmına zamlar ya· 
pılması sahil vilayet ve belediyelerimi
zin mühim bir gelir kaynağı olan iske
lelerin murakabe altına alınmasını ve i
radından bir kısmının inşa, tamir ve 
teçhiz işlerine tahsisini istilzam etmiş-
tir. · 

937 ikinci kanununda tatbik mevki· 
ine girecek olan 3004 sayılı kanun mu· 
cibince bütiln iskele tarifeleri İktııad 
vekaletinin tetkikinden geçtikten sonra 
İcra vekilleri heyetinin tasdikile te
kemmül edecektir. 

Yalnız bir kasaba, bir şehir veya 

bir vilayet iktısadiyatınr alakadar eden 

iskeleler de hariç bırakılmıştır. 

İktxsad vekaletinin mevcut deniz 

teşekküllerinden birine veya yeniden 

vücuda getirilecek bir kuruma bağlı o• 

larak idare edeceği iskeleler bir mın• 

taka iktısadiyatını alakadar eden kısırn• 

lardır. Bunların da lüzum görüldiik!re 
kısım kısım alınması kanun hükmü ik• 
tızasındandır. 

Binaenaleyh ; iskele idare etmekte 
olan vilayet ve belediyelerin memleket 
iktısadile alakalı olan bu vasıtaları da• 
ima iyi vaziyette bulundurmaları ve 
fenni vasıtalarla cihazlryarak ticaret eş

yasının kolaylıkla ve zarara ui,rama• 
dan giriş çıkışını tanzim etmek bert: 
memleketin, hem de doğrudan doğru

ya kendilerinin menfaati icabıdır. 

Bu hareketi yapmıyarak mahalli ve 
iktxsadi ihtiyaçları karşxlayamıyan yer• 
lerin ihmalinden doğan zararların teJ 
elden önlenmesi ve bu gibi iskeleleri!\ 
ilk tertibe sokularak ellerinde • alın• 
ması zaruri ve kanun icabıdır. 

Belde işleri ve belediye büdceleri Ü• 

zerinde şümullü vazife ve yüksek sala• 
hiyet sahibi idare amirlerimizin mevzua 
büyük ehemiyet atfederek mıntakaları 
içindeki iskeleleri bu sene içinde yu• 
karda işaret edilen şekle sokacak t~i!· 
birler almalart ve mahalH g elirler mü• 

said değilse acele yaptıracakları keşif 
evrakına müsteniden belediyeler ban" 
kasının mali yardımile işi başarmaları 
icab eder.,, 

Sözü geçen kanun mucibince Trab
zon, Samsun, Ereğli, Mersin gibi liman 
yapılacak yerlerdeki iskeleler ihtiyaca 
uygun şekle sokulmak ve tahmil ve tah· 
liye işlerinin icab ettirdiği vesaitle tec
hiz edilmek şartlarile mahallerine bıra· 
kılmaktadır. 

Vekalet; alınacak tedbirlerden erı 

çok bir ay içinde malUmat verilmesini 
emretmiştir. 

=====================~====~====-======~ 

mühendis ve iş 
başımız geliyor 

Moskova, 29 (A.A.) - Moskova ac
kuma enstitüsünde tahsillerini bitirmiş 
olan 69 türk mühendis ve işbaşısı Ode
sa yolile Türkiyeye dönmek üzere 27 
temmuzda Moskovadan hareket etmişler 
ve durakta selamlanmışlardır: 

lzmirde ilk kuru üzüm 

Bu yılın ilk kuru üzüm mahsulü 25 
temmuz cumartesi sabahı 11.30 da İz • 
mir borsasına getirilmiştir. Yeni yılın 

ilk mahsulünü yetiştiren müstahsil, Me
nemende Süleyman adında bir çiftçidir. 
Menemen kazası İzmir havalisinde yıl • 
lardanberi, ilk kuru üzümü yetiştirme 
şampiyonluğunu üzerinde muhafaza et
mektedir . 

18-
20-

Ankara radyosu 
Karışık müzik 
"Ankara,. Adlı kitabtan parçalar 
Hafif müzik 4 

Ajans haberleri 
Caz müziği 

İstanbul radyosu 

Taksim bahçesinden nakil 
Sıhhi konferans: Dr. Salim Ah· 
med Çalışkan 

Mudurnuda dolu 
Mudurnu, 29 (A.A.) - 25 temmut 

günü altı köy mahsulünü tamamen ve 
beş köyünkünü de kısmen tahrib eden 
dolu bir çok yolları da bozmuştur. Bu 
yüzden Bolu - Mudurnu posta otomobili 
bugün gelememiş posta hayvanlarla t a
şınmıştır. 

DİL KÖŞESİ 

''. .. olmasa belki de otomatik telefo• 
nun değerini veremiyecektik.,,, 

Dilimizde "değer vermek,. tabiri 
vardır; fakat, ''değerini vermek,, yanlış 
bir !Jekildir. "Değerini takdir etmek,, , 
"değerini anlamak,, gibi bir tabir kul
lanmak lazımdı. 

" ... eşsiz menazırla süslü olan ve 
birçok tarihsel kıymetleri ihtiva eden .. ,, 

''Menazır,, la "tarihsel,, kelimeleri• 
nin böyle yanyana gelişi midenizi bu
landırmıyor mu? 

''Bol senelerin bol kazancına göre 
hesab ve tayin edilmiş olan .... ,, 

Bol kazancı anlıyoruz, fakat sene" 
nin bolJuğundan mana rzkaran varsa 
parmağını kaldusrn! Sakın ''bolluk se~ 
neleri denmek istenmİ!J olmasrn? 

"Halkın ödeme ve istihlak kabiliye• 
ti her geçen yıla göre biraz daha da"' 
ralmaktadır .. ,, . • 

Halkın ödeme kabı'liyeti - ki biz ati• 
si kanaatteyiz - azalmakta olabilir, la• 
kat istihlak kabiliyetinin nasıl azalscB" 
ğrna aklrmız ermiyor. istihlak zaruri 
olarak azalabilir, fakat kabiliyeti değil' 

Ya ''Her geçen yıla göre,, şekline 116 
buyrulur? "Yıldan yıla,, denmeliydi. 

Çağrı 

20.30 

f. 21.30 

Stüdyo orkestraları 
Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu ajan
sının gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektir. 

Millet meclisinde tarihi celse per< 
şembeye toplanıyor. 

Celse toplanrr mı? Meclis toplanır: 
"celse .. i.r;e meclisin o topfantı Jıa1ill1 

ifade eder. 
*Kamutay Büdce Encümeni bugün 

saat 10.30 da toplanacaktır. 1 
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SUı\J IJA1\il(:1: ---
spanyada son vaziyet 

Asiler ı,ir denizaltı batırdı • • • 
gemısını 

. Sevil, 29 (A.A.) - Hükümcte sadık 
b'.t denizaltı gemisi isyancıların bir de
nız tayyaresi tarafından batırrlmıştır. 

$'t-1ıl 

Ccbelüttairk, 29 (A.A) - Bugün 
Öğleden sonra isyancıların bir deniz 
tayyaresiyle hükümete aid iki tahtel
bahir arasında hir müsademe .>:muştur. 

Tayyare on beş dakika müddetle 

tahtelbahirleri bombardıman etmiştir. 
Bunlardan biri dalmış ve bir daha su 

yüzüne yükselmemiştir. Binaenalvh bu 

tahtelbahirin battığı zannediliyor. Diğe
ri ise Malaga'v:1 rl,,fru yol alırken gö-

rülmüştür. 

Asilerin umu nıi l{arargahı 
Handay, 29 (A.A.) - Havasın hu

susi muhabi.rinin öğrendiğine göre, İs
yancılar Oyarzun • Astigarraro hattın· 
da tekrar toplanmaya muvaffak olmuş· 
laı-dır. Ve iki koldan San Sebastien ve 
Pasagos üzerine yürümeğe hazırlanıyor-

Lizbon, 29 (A.A.) - Royter: Sevil 
radyosu General Frankonun Şastan Se
vile gelerek isyancıların umumi karar
g~hını burada kurduğunu bild: pmekte

dk 
Tanca, 29 (A.A.) - İspanyol Fasın· 

da vaziyet isyancıların kontrolu altın· 
da tamamile normal bir şekil alnııştır. 

r~·ni iiç tnyyare 
Tanca, 29 (A.A.) - Emin kaynaklar 

Tetuan karargahında yeni üç tayyare 
görmüşlerdir. Bunlardan birisi üç mo
törlü Yunkers tayyaresidir. <:eutaya da 
küçi.ık modelde iki deniz tayyaresi gel

miştir. 

lar. 
Muhakkak olan bir şey varsa o da 

şimdiye kadar henüz kati bir m11h:1re

beye girişilmemiş olduğudur. 

~: :;: * 
Berlin, 29 (A.A.) - İspanyann} bu· 

radaki büyük elçisiyle elçilik ikincı ka· 
tibi ve ataşemiliterin istifa ettikleri 

bildirilmektedir. 

Yeııi hir halles lı ül\.Ünıeti 
' 

Hartum, 29 (A.A.) - Habeş kızıl-
haçındaki eski İrlanda ataşesi Brophi
lin bildirdiğine göre, garbı Habeşistan
da müstakar bir hükümet kurulmuştur. 

Bu hükümet Galla kabilelerini temsil 

etmekte ve 160. "00 kilometre ınuı abbaı 
toprafı kontrol etmektedir. 

l\tilletler r~miv~tin in reformu meselesi ., 
Londra, 29 (A.A.) - Avam kama

rasında liberal Mander'in bir sualine 
cevab veren Eden Avrupa devletlerin
den haz:laa ınm vaziyetinin ingiliz hü
kümetini endişeye düşürdüğünü itiraf 

etmiştir. 
Milletler cemiyetinin tensikine aid 

projede azınlıklar vaziyetlerini ıslah 
hususunda göz önüne alınmasın. isti

yen aynr hatibe cevabında Eden, bu 

meselelerin yalnızca azınlıklar antlaş
malarını imza edenlere aid bulunduğu-

nu söylemiştir. 

BB. Bluııı ve Delhos e] ,imizle konuştular 

1 

elçisi Suad Davaz ile uzun ve samimi 
bir görüşmede bulunmuşlardır. 

Paris. 29 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: Başbakan Blum ile Hariciye 
bakanı Delbos bugun Türkiye büyük 

~I an 
.1 
'nın 

örrıüı geleri verilece!{ mi? 

Paris. 29 ( A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: Övr gazetesi. Londradan haaer 
alıyor: Sömürgeler bakanlığr, Alıı an
yaya Afıikanın muhtelif sömürgeıeıir· 
d en bir ınikdar verilmesi hakkınd.ı giz· 

Sömürgeler bakanlığı, dün bu planı 
hazırlarken Almanya da Londraya bir 

nota göndererek sömürgeler eraıisinin 
yeniden tevzi edilmesini istemiştiı. Bu 

nota. cevabsız kalacaktır. 
li bil' pliin hazırlamaktadır. ==-~===============================-~======== 

FL ·_.~·nde çarpışmalar oluyor 

] )ağlık arazitle ask eri lıarek:at ))aşladı 
Kudüs. 29 (A.A.) - Dağlık erazide 

thtilalcileıe karşı yapılmakta olan as
~eri hareketlere devam olunnıaktadır. 
Ru hareketlere bombardıman tayyare· 
leri ele iştırak etmektedir. Pazartesi ve 
salı giiııleri Samaı i dağlarında bir çar
pışma olmuş ve ıhtilalciler mağliıb e
dilmi.,,tir. Nablus bölgesinde bir polis 

müfrezesi hücuma maruz kalmış ve vu· 
kua gelen çarpışmada bir fogiliz polisi 

ile on arap ölmüştür. 

011 altı arcıı> i;ltlii 

Kudüs, 29 (A.A.) - Nablus ile Tul 
Kerim araı;ında vukua gelen müsaqe
mede ölen araplarm mikdarı on altıdır. 
Bunlardan sekı inin Tul Kerim yakı
nında tayyareler tarafından açılan mit· 
ralyoz ateşi ile t lef edilmiş oldukları 
znnnedılmektedir. İki aı ab, te'lkif edil-

• 

T~l. Aviv yolunda ç.ı!'P!Sl118 va 1ıazır bir ln!!İliz müfrezesi 

Faşist teşkilatı 

Paris polisi bazı ve
sil{alar ele geçirdi 

Paris, 29 (A.A.) - Feshedilen fa. 
şist cemiyetlerin tekrar kurulmakta ol
duklarına dair vuku bulan ihbarlar ü
zerine bir çok ara~tırmalar yapılmış ve 
bu arada "Sovyet aleyhtarları komit~
si,. merkezinde araştırmalarda bu 1ıınu1-
mustur. Polis bir taknn vesikalar ele 
geçirmiş ve bunları adlieyye vem:iştir. 

İngiltere yeni llir 
l{üiıı l\Ieri yapıyor 

Londra, 29 ( A.A.) - Hazine mali
ye müsteşarı B. Morrison, dün öğleden 
sonra avam kamarasında maliye nazırı
nin bir Kuin Meri vapuru yapılması 
için bir konturat aktedilmesini tasvib 
etmiş olduğunu bildirmiştir. 

Bu havadis, deniz mahfillerinde 

memnuniyet uyandımustır. 
Vapur, a~ustos ayı sonunda incaat 

tezgahlarına konulacak ve kralın taç 
giyme töreninde, 1937 senesinde denize 

indirilecektir. 
Bu in aat sayesinne üç yüz bin a

meleye i!> temin edilecektir. Vapur, 
vaftiz merasimi icra ertilinceye kadar 

552 numarayı tasıvacaktrr. 
Londra, 29 (A.A.) - Deyli Telgraf 

P.'aze e!line göre Cunard kumpanyası, 

Kuin feri sİ!lteminde yeni bir gemiyi 
•ıı.kmrfa te:r.,,!lha kov"C? ·tır. Ru Vf'Ol 

P.'emi J(fih ır .-Men iki bin tonilato da-

ha bliyük olacaktır. ----·----
1\f ulıaliflerin vazi }re ti 

dolayısiyle 
B. Baldvin Londradan 

8. Baldvin 

Londra, 29 (A.A.) - Haber alınch
ğına gore başvekil B. Baldvin, siyasi 

düşmanlarının f~rsattan istifade ederek 
böyle bırçok mılletlerarası göriişmele 
rin cereyan ettiği bir sırada aleyhinde 
tezvirler yapmalarından korkarak nıe
zuni vetlni A ix les Bainsde geçirmrkt:n 
vazgeçmiştir. 

Siyasi mahfiller, muha1efetin, lıü-
kümetin ataletivle ha!'lveki'a'n e "d net 11 en 
mahrumivetindeıı srksık tenkı' .ı 1 · u ey emış 
oldııuunu hat1rliıtmakt2dır. 

Eğer B. Baldvin öntimüzdeki 3 ·lar 
icinde T.ondrarl~n \172klao:m1 .. b 1 • . .., u unsa, 
ıhtımııl m••halefet, hücumlarını daha 
da artırırdı. 

il. NPvil <:,. hrdf•vn haı;;ta 
Lol"dra. 29 ( A.A.) - Hazine baka

nı B. Nevil Çemberleyn damla hastalı
ğından rahatsızdır ve odasından çıkma
maktadır. 

H 
iSPANYOL İSYANININ ON İKİNCİ GUNC 

Hiikümet l{ıtalarının biiyük 
taarruzu başladı 

f!ü~~met kıtaların.ın. kazaııdıkları 
bıldırılen zaferleri, asi General l.1an.(> 
yalanlıyor - Çarpışmalar devanı edi
yor - Oyarzumda çetin bir harb oldu 

!' 
I l 

<t'lllo·~-

ispanyadan ka•·an/ar Ccb /" t k · ' e u tan a ıltfra ediyorlar 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
Lizbon, 29 (A.A.) - Mairid ile Liz

b.on a~as~ndaki taşın dün akşamdan be
n kesıktır. 

İspanyol katolik lideri Gil Rol.ıles 
bir ingiliz vapuru ile Bulogne'den bu: 

~a~a gelmi~ ve Lizbon'da bir kaç gün 
ıstırahat edeceğini söylemiştir. 

Yabancılar ayrılmakta 

Londra, 29 
bildiriyor: 

clt•\·unı t•cJi) or 
(A.A.) - Royter ajansı 

İspanyadaki isyanın 12 inci günü 0 • 

lan bugün dahi İspanyada bulunan ya
bancılar kafileler halinde memleketi ter
ketmektedirler. Şimdiye kadar 800 ka
d~r yabancı Marsilya'ya, Bayonne'e, 
Lızbon'a gelmişlerdir. 

Marsilyadaki İngiliz konsolosunun de
diklerine göre, Barselon'da daha 1600 
İngiliz tebaası kalmıştrr. 

Gcıwral :Frauko hii<•mna 
hazırl:nuyor 

Saint-Sabastien bölg~sinde hlikümet 

tarafdarı kuvvetlerin muvaffakiyct ha

linde bulundukları sanılmaktadr. Mad

rid'in şimalindeki dağlık arazide şimdi

lik sükun var ise de bunun kısa bir 

müddet süreceği tahmin edilmektedir. 

Cenubta asi general Franko büyük 

bir hücuma hazırlanmakta ve Biırgos 

mıntakasında asi general Mola da tar.1f
darlarını organize etmektedir. 

Diger taraftan Madrid hükümeti de 
bo durmamatka ve muhtelif isyan böl
gelerine milis kuvvetleri göndermekte
dir. 

nwrikalıları almak kin . 
Vaşington, 29 (A.A.) - İki ameri

kan zırhlısı Bilbno a:;ıklarına gelmiştir. 

~~. zırhl~lar İspanyadaki amerikan elçi
lıgı emrınde bulunan Cayuga gemisin
deki talebeyi alacak ve yerine bahriye 
askeri koyacaktır. 

Amerikan Ôuincy kruvazörü de Ali

cnnte'e gelmiştir. Bu kruvazör orada 

beklemekte olan 148 amerikah ile ame

rikan sefaretine iltica etmiş olan diğer 

yabancıtan alacaktır. 

Asilc·rt• tlört tunurc 

Londra, 29 (A.A.) _ İngiliz demir

yollar kumpanyasının bir delegesi, Bor

do'da karaya inmiş olan kumpanyaya a

id dört tayyarenin İspanyol c. •1 • " "sı erıne 
gonderilmek üzere yola çıkarılmış old • 
ğuna dair olan yayıntıları yalanlama~
tadı r. 

_Delege, bu tayyarelerin filhakil1l sa• 
tılı~a çıkarılmış olduğunu, ancak Liz· 
bon da teslim olunacağmı söylemiştir. 

Millt·llt•raru ı sendikalar ft.dc·
ra ... yonmıun bir kararı 

Briiksel, 29 (A. 

A.) - İşçi sosya
list enternasyo 
nnli büroları ile 
milletler
a r a s ı sendi· 
kalar federasyo
nunun müşterek 

olarak akdetmiş 

oldukları celsede 
bir beyanname ll.i~~f>·" 
sureti kabul e- IHiiirii~• 
dilmiştir. Bu be· ...,,, .. 'l,.;.ı~.,-. 

yannamerle bütiin Cfilt~Ufıl~~~~I 
işçiden her yerde B. ]il Rob1es 

ve her fırsattan faydalanarak ispan} ol 
amelesi ile olan tesr 'lüdlerini izh •r et· 
meleri .taleb olunmaktııdır. Beynn.ıame· 
de netıce olarak d .. niliyor ki : 

" .. Bütiin demokrat devletlerden İs

panyol devletinin mi.lduf:ıası için -nruri 
olan vasıtalan elde edeb'lmesini t ı b 
etmelerini isteyiniz.,, 

Frun ... ıdar·ı hlŞI) an gt·mil ·r 
•• Port Vendrcs, 29 (A.A.) _ Va! n• 

cıa da.n .gelmekte olan Albatros Torpido 
muhrıbı, buraya gelmiş ve fransız t ha 
asın~_an altmış kişi getirmiştir. 

Dıger taraftan Kel'Saint torpido m•ıh· 
ribi, 69 yolcu çıkarmış ve Barselon'a 
hareket etmiştir. Orada fransız tebaası• 
nın memleketlerine nakli işine iştirak 
edecektir. 

. Duquesnc kruvazörü ile Gassard tol\ 
pıdo muhribinin bugün Barsclon ve 
Carthagene'dcn buraya gelmeleri bek
lenilmektedir. 

San-Jean-de-Luz, 29 (A.A.) _ Bel· 
lona adındaki alman vapuru, Santandcr 
ve Bilbao'ya uğradıktan sonra buraya 
gelmiştir. Vapurda 90 yolcu vardır. 

Anwrika c·lçiı-;i •le• ayrılclı 
Sa~t-J~an-de-Luz. 29 (A.A.) _ y99 

panya dakı Amerika büyük elçisi B. Cla• 
ud Powers. Cayouga adındaki amerikan 
gambotu ile buraya gelmiştir. Elçi, ka· 
rısı ve 1 'l'k kc. • e ça 1 <ıtıblerinden biri burada 
karaya çıkmışlardır. 

General llarrington dföıÜ) or 
Londra, 29 (A.A.) - CcbclUttarık 

vali.si general Harrington İngiltereclc 
geçırmekte olduğu iznini yarıda bır. k3· 
rak r.1cmuriyet mahalline dönmü tur. 

(Sonu 5. incı sayfada) 



SAYFA 4 

Tarihdeki garib 
II 

vakalar 

Yazan: Max KEMMERİCH 

1885 senesinde bir gün Fransa kra
lr Philipp August sarayının pencere
sinde oturuyordu. 

Bu sırada bir araba geçti ve sokağın 
çamurunu karrştırdr. Bu yüzden etrafa 
öyle bir koku yayıldı ki. sevgili Paris 
~ehrinin tcbahhuratma ahşık olan kral 
bayıldı. Bunun üzerine birkaç mühim 
caddenin kaldırımla döşenmesini em
retti. 

Birçok emirler sokakları kirletme
meği emrettiği için bunu müteakib bir
kac asır daha pislikler sokağa dökülme
di,J fakat o zamanki Parisin pazar meyda 
m olan "Place Maubert" e kadar götü· 
rülerek oraya bırakıldx. Bunun için bu 
pazar meydanının taaffünü dayanılmaz 
hale gelmişti. 

Ancak 1531 senesinde Paris'te heı 

evde bir abdeshane bulunması emredil· 
di, fakat bu emir de tamamiyle yerine 
getirilmedi. 

Pislikleri sokağa dökmek 17 inci 
asra kadar Almanyanın birçok verle· 
rinde adetti. 

Paris'te on dördüncü Louis zamanın
da hiç kimse sokakta giderken tepesi
ne pis bir şey dökülmiyeceğinden emin 
olamazdr. Ancak geniş caddeler biraz 
emniyette idi. Her an bir pencere açt· 
larak süratıe söylenen bir gare l'eau ! hi· 
tabından sonra bir lazımlık veya leğen 
muhteviyatı aktarılırdı. Şehrin hiç bir 
sokağında bundan ve korkunç bir ko
kudan kurtulmak mümkün değildi. U· 
mumi abdeshane1er olmadığı için sokak 
köşeleri, sarayların ve kiliselerin civa
n bu hizmetleri görürdü. Aynı şeylere 
bugün Napoli'de de tesadüf edilmekte
dir. Paris'te Palais de Justice'de ve hat
ta Louvre'de bu nevi kirletmelere rast· 
1anırdr. Bu sarayın avlusunda, salonla
rında kapı arkalarında ve güpe gündüz 
bu nevi tabii ihtiyaçlar görülür ve irim· 

se bir şey demezdi. Yalnız 111 üncü 
Henri biraz titizlenmiş ve 1587 senesi 
ağustosunda bir tebliğ ile her sabah, 
kendisi kalkmadan fuıcc, bahçede Ye ~

)onlardaki bütün pisliklerin temizlen

mesini emretmişti. Buna rağmen İspan~ 
ya ve Fransa kral saraylarr, hatta On· 
dördüncü Louis devrinde, şiddetli ve 
fena bir koku neşreder ve bunu ıtriyat 
kokuları bile bastıramazdı. Bunun için 
17 inci asırda birisi lazımlığı keşfet

miş, bu ihtira saraylara kabul olunarak 
kokunun biraz önü alırunı~tır. 

18 inci asırda bile Paris'te sağlık ko

ruma işleri ancak yavaş yavaş ilerle -
miştir. Bahçelerde "'.:ılan pislik çukur· 
!arının civardaki l.uyulara boşaldığı 1 
çok vaki olurdu. Sonra ta on dokuzun· 
cu asır ortalarına kadar duvar kenarla· 

Çeviren: S. ALI 

rmr kirletmek, sokağa pis su dökmek 
adetleri devam ettiği için şehrin koku
su maziyi pek aratmazdı. Lazımlıkların 
pencereden sokağa dökülmesi 1 780 se· 
nesinde menedilmiştir 

1780 senesine kadar Paris sokakla
rının ortasından pis bir su cereyan e· 
der ve sokağı ikiye ayırırdı. Evlerde 
kullanılan suların akıntısı olan bu de
reciklerin üzerinden orta yere konulan 
taşlara basarak atlanrrdr. 

Erfurt şatosunda lağım umumi salo· 
nun tam altında bulunuyordu. 1183 se
nesinde imparator Frederik Barbaros 
bu salonda Rayiştag'ı toplayınca salo· 
nun tabanı çöktü ve bir sürü halk bu 
feci çukura düştü. Bu felakette sekiz 
prens, birçok asilzade ve yüzden fazla 
şövalye ölmüştür. İmparator kendini 
pencereden dışarı atarak zor kurtul
muştur. 

::::;::;ı 

O zamanlar ev çökmesi pek çok vu
kua gelen hadiselerden idi: yalnız 

9 uncu asırda şu üç alman imparato
ru: Sofu Ludwig, Alman Ludwig ve Ar· 
nulf bu yüzden yaralanmı§lardır. 11 in
ci asırda üçüncü Heinrich ve 12 inci a· 
sırda altmcr Heinrich böyle birer çö· 
küntüden canlarını zor kurtarmışlardır. 

**'~ 

J. J. Rousseau saatlerce lazımlıkta 

otururdu. Orlean dükası aynı vaziyette 
ve hizmetkarları arasında Noailles dil· 
kasını kabul ve kendisiyle mülakat et
miştir. 

Abdesane İngilterede 17 inci asır

da icad edilmişti, Onaltıncı Lui'nin cü
lusunda ilk defa kraliçe dairesinde 
böyle temiz bir yer inşa edilmiş ve bu 
o zamanki insanlar tarafından: "Dalka
vukluğun son perdesi" diye tavsif edil
mişti. 

Yirmi~ci asır başlarında henüz İs· 
veç sarayında modern bir abdesane yok
tu. Herkes, hatta misafir krallar 

prensler bile koridordaki bir paravanın 
arkasına giderlerdi ve paravanrn alt ta
rafından orada bulunanların ayakları 

görünürdü. 
(Sonu var) 

Fransızca bilen 
Bir gence ihtiyacımız vardı,r. Kendi

sine matbaada yazı dizme öğretilecek

tir. İyi maaş verilecektir. 

Ulus Basım.evi 
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Gazetelere girecek 

R.ESMI 1.LANLARIN 
tek mercii Türle Maarif Cemiyetidir 
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ULUS 30 TEMMUZ 1936 PERŞEMBE 

Kan ve ateş içinde l spa_nya 
Toreadorların memleketi, bugün, iki düşman Vee rakip cephe~ 

nin ölüm veya dirim mücadelesine sahne olmaktadır 

Bu korkunç iç savaşı hazırlamış olan sebebler nelerdir, ve doğuracağı neticeler ne olabilir? 

10 gün önce, A vrupanın garb ucun
da otuz milyon nufuslu bir memleketi 
kan ve ateşe bürüyerek başlamış olan 
amansız mücadele, aradan geçen bu ol
dukça uzun müddete rağmen, kati bir 
neticeye erişmeden bütün heybet ve 
dehşetiyle devam ediyor. 

Her gün bu kanlr macera hakkında 
gelen yığınlarla telgraflar arasından 

hakikati bulup çıkarmak bir hayli güç
leşmiştir. Bununla beraber, şimdiye ka
dar elimize geçmiş olan Avrupa gazete
lerfoin muhtelif mütalealarrndan bir 
sentez yaparak, yalnız lspanya için de
ğil Avrupa ve hatt~ bütün dünya için 
ehemiyeti aşikar olan bu büyük hMi
se hakkında toplu bir fikir vermeye 
çalışacağız. 

isyanın sebeble.,.i 
Paris - Soir gazetesine göre isyanın 

asıl sebeblerini, daha evelce, sıyasal par· 
tileri iki düşman cepheye ayırmış olan 
husumetin, hükümet merkezindeki a
dam öldürmelerle alevlenmi§ olmasın

da aramak Iazrmdır. 
Kıralcı partinin lideri Calvo Sotello

nun öldürülmesi ve bu hadisenin İs

panyada uyandırdığı heyecan haberini, 
gazeteler, isyandan birkaç gün önce 
vermişlerdi. Fakat bunun da bir başlan· 
gıcı vardır. 

Bu hadiseden bir gün önce, hücum 
kıtaları subaylarından teğmen Jose del 
Castillo, pistollero adı verilen bükü· 
met aleyhtarı tethiş.çiler tarafından öl
dürülmüştü. 

• 

Madrid emniyet genel direktörlüğü 
büyük salonunda, 25 yaşlarında çok gü
zel bir genç adam göğsü on kurşunla 
delinmiş olarak yatıyor. Başucunda hu
cum kıtalariyle sosyalist milisine men
sub genç subaylar, heyecan ve teessür· 
den benizleri uçmuş, şaşkınlıktan sü
kun içinde, ağlıyorlar. 

Fakat aralarından teğmen Moreno 
birdenbire haykırıyor: 

- Ne ağlıyorsunuz? 
Bu sual hepsini kendilerine getiri· 

yor. Soruyorlar: 
- Hakkınız var. Neye ağlıyoruz? 

Salona yeni girmiş olan bir subay: \ 
- Daha susarsak, hepimizi öldüre-

cekler, diye atılıyor. 
Bu esnada içeri bir kadın giriyor ve 

kızıl karanfillerden yapılmış bir buke
ti cenazenin üzerine bırakıyor. Hazır 

bulunanlar buketin üzerindeki kordela
da şu kelimeleri okuyorlar: 

" Sosyalist yoldaşımıza." 
Birkaç dakika sonra, Pontejos kışla

sında ik i subay hücum kıtasmı silah 
ba~ına çağırıyor. Bunlar sıralanıyorlar. 

Subaylardan biri aöyliyor: 

- Askerler, bu gece piıtoUerolar, 
arkadaşımız teğmen Jos~ del Castitlo'
yu öldürdüler. 
Kıta, bu ağır haber altında bir put 

gibi hareketsiz kalıyor. 
O zaman öteki subay emrediyor: 
- Castillo'nun intikamını alacak 

gönüllüler bir adım ileri, mar9. 
O zaman, bütün kıta bir adım ileti 

atıyor. 

- PekaHi, diyor subay, hep beraber 

gideceğiz. 

Ve aynı gün geç vakit, subay ve as
kerlerden mürekkeb bir kalabalık ktral
cılarm §efi Calvo Sotello'nun kapısına 
dayanıyor, ve kendisini emniyetin cm· 
riyle tevkife gelmiş olduğunu söyliyor. 
Fakat, gelenlerin halinden şüphelenen 
lider, başına geleceği hissetmiş gibi, 
buna itiraz ediyor, tevkif ınihekkeresi 
arıyor ve gitmek istemiyor. Fakat elle
ri boş dönmemeğe azmetmiş olan as
kerler, üniformalarından aldıkları kuv
vetle onu sürükleyip götürüyorlar. 

O gece yarısr, on on beş asker, bir 
mezarlığın kapısını çalarak so1<akta 
bulduklarını söyledikleri bir ce~edi 

bekçiye teslim ediyorlar. Aldığı ema
netin eherrıiyetinden haberdar olmryan 
mezarlık bekçisi bu cesedin meşhur 

sağ lideri Sotcllo oldu~unu ancak erte
si günü öğreniyor. 

Ve bu haber, öıv·e Madrid seıkakla
rında, sonra telgraf ve telefon telleri 
boyunca, biltün İspanyada ağızdan ağr· 
za, büyük bit felaketin öncüsü gibi çal· 
kanıyor. İçten içe kaynryan muhalefeti 
nihayet harekete geçirecek çanın çal
mış olduğu hissi herkeste hakimdir. 

Muhafazak~r ordu kumandanları, 

bu haberi, bir hareket emri gibi öğren
dikleri anda derhal birbirlerile temasa 
gelerek isyan planını hazırlıyorlar ve 
dört gün sonra Afrika topraklarında 

ilk isyan silahı patlıyor ve bunu mit
ralyöz takırdilariyle top gürültüleri 
takib ediyor. 

Bu suretle, Madrid sokaklarında. iki 
sönmez rekabetin ateşlemiş oldu~u lıir 

iki tabanca kurşunu, bütün İsp:mycı)•ı 

ateşe verecek olan harbm b ::ı!; l "'n .,.ıcını 

ilan etmişti. Birkaç ferdin alınacak in
tikamı uğrunda binlerle insan kurban 
gidiyor, ve bu yüzden, intikamı doğu
ran kin de, nehir gibi kanlarla heslr.ııe
rek büyüyor. 

Dalıa ba§ka sebeblet 
Askeri isyanın İspanyol Fasında 

patlak vermesinden iki gün önce İspan
yol millet meclisinin siyasi katiller do· 
layısiyle sekiz gün müddetle tatil edil· 
mcsini ve hükümetin memlekette örfi 
idare ilan etmeye karar vermek üzere 
oluşunu görüşmek üzere Kortej'in dai
mi delegeleri bir toplantı yapmışlardı. 
Bu toplantıda sağcıların lideri olan 
'Gil Robles çok şiddetli bir nutuk söy· 
liyf'rek Hikümete karşı ithamlarda bu
lunmuş ve demiştir ki: 

"Mademki hükümct bizi meşruiyc· 
tin dışında bırakıyor, sizin ne parla· 

mentoda, ne de bu meşruiyct içinde ya• 
pacak işiniz kalmamıştır, diye memle· 
ketin her tarafındaki dostlarrmız bize 
seslenmektedirler. Halkçı cephe namı
na hükümetin ve ekseriyet grupunun 
memlekette yaptığı tazyikler ferdleri 
asil bir hisle kurtuluşa sevkctmektedir. 
İspanyolların kalbinde sıhatli ve hat· 

ta kudsi bir isyan hareketi uyanmakta· 
dır, ve bu his bi,zi de dolup taşrrmakta· 

dır." 

Ve sonra hükümete hitaben demiş· 

ti ki: 
"- Elinizdeki vasıtalardan faydalana 

rak sesimi millete işittirmiyebilirsiniz. 
sözlerimi sansör edebilirsiniz. Fakat 
eminolunuz ki Calvo Sotello'nun kanı 
ellerinızden çıkmıyacaktır. Hadiselerin 
veba.metinden doğacak mesuliyet idare 
makamlarının başında olanlara ve onu 
himaye eden bütün partilere aid ola· 
caktır. Hükümctin siyaseti, bizzat ken· 
di rejimini çamura, sefalete ve kana 
boğacaktır. 

Sağ olan her şeye karşı şiddet ve 
tazyikinize bütün kuvvetinizle devaın 

edebilirsiniz. Fakat unutmayın ki şid· 
detiniz ne kadar büyük olursa, reaksi· 
yon da o nisbette kuvvetli olacaktır. Tcı• 

min ederim ki, bu şiddet rejimini kur· 
muş olan sizler, onun ilk kurbanlaı ı o· 
lacaksınız. Bugün, rakibi yerde gördü• 

ğünilzü sandığınız için kendinizi cm· 
niyette addediyorsunuz. Fakat gün ge• 
lccektir ki sizin tarafrnızdan b~lanm1Ş 

olan bu şiddet, sizin aleyhinize döne· 
cektir.'' 

İsyanı Madrid'de akşam sayısında 

ilk defa haber vermiş olan komünist 
Mundo Obrero gazetesi de, aynı sayı

sında bu hareketin bütün mesuliyctini 
sağcı lidere yükliyen bir yazı yaznuş· 

tır: 

"Sağcıların liderini itham ediyoruz • 
Cumuriyete karşı yeni suikasti hazırla· 
mış olan odur. " vo Sotello'nun gö· 

müldüğü gün Rolıles ''adalet çabuk ve 
kati olarak yerine gelecektir'' demişti. 
Bunu söylerken muhakkak ki hazırla· 
makta olduğu hükümet darbesini kas· 
tediyordu. 

Evet onn itham ediyoruz. Kortez'ill 
daimi ddege;c.-rine karşı son söylediği 
nutuk bir h;yan haykırı~ı, bir ihanete 
davetti. Caniyane teşebbüsün muzaffer 
olacağını tahmin ederek hükümeti ve 
halkı açıkça tahkir etmeye cesaret et· 

miştir. 

Evet, on.ı itham ediyoruz. Planır: 

tatbik mevkiine konulmuş olduğunLl 

bildi~i için, alçak-, mesuliyctten kurtul· 
mak iizere yabancı toprağına kaçtı. 

Onu itham ediyoruz. Ve eğer hükii• 
mcte sadakat teminatı verirse bunun 
itibara alınmamasını istiyoruz. Bu ri· 
yakarlıklarma bir yenisinin ilavesi ci• 

~=====================================================================================================::::::=: 
N° 20 

CE~,~EL'4t K~.!,~,Bi 
~udyard KİPLt~G Nurettin ARTAM 

- Lakin doğrudur. O, görülmemiş bir in
san yavrusudur, dedi Balu, insan yavruları
nın en iyisi, en yaşlısı, en akıllısıdır, benim 
de talebemdir. Günün birinde benim adımı 
bütün ormanda şöhretlendirecek bir insan 
yavrusu. Dahası var, ben ... biz, kendisini se
viyoruz Kaa. 

Kaa, başını bir taraftan bir tarafa sallıya
rak: 

- Tıss ! Tıss ! dedi, ben de sevginin ne 
demek olduğunu bilirim; benim de buna da
ir sövliyecek bircok hikayelerim var ... - - . 

- Onları karmmızm iyice doymuş oldu-
ğu berrak bir gecede tatlı tatlı dinleriz, dedi 
Baghira, şimdi bizim insan yavrusu Bandar
Iog'larm elindedir ve biz biliyoruz ki onlar, 
bütün cengel halkı içinde yalnız Kaa'dan 
korkarlar. 

- Evet, yalnız benden korkarlar; bunda 
da haklıdırlar, dedi Kaa, geveze, apt al, boş 
şeyler, boş, aptal, geveze şeylerdir maymun
lar. Fakat bir insan yavrusunun onların el
lerinde bulunması iyi bir alamet değildir. 
Toplamış oldukları fındıklardan yorulur, bı
karlar, onu aşağı atmağa başlarlar. Sonra 
yarım günde, s;ınki r' .ühim bir iş görüyorlar· 
mış gibi, bir d.il taşırlar, onu ortadan ikiye 
kırarlar. Herhalde bu insan yavrusu, kıskan
mağa değer bir şey değildir. Onlar, bana da 
''Sarı balık'' demişlerdi bir defa, öyle değil 
mi? 

Baghira: 
- Sulucan, sulucan, toprak sulucanı, de

di Baghira, utancımdan bundan başka bir 
şey diyemiyorum şimdi. 

- Biz onlara efendilerine karşı iyi konuş
mak lazımgeldiğini hatırlatalım. Aaşş ! şim
di, yavruyu nereye götürdüler? 

- Bunu yalnLz cengel bilir. Zannederim 
ki gün batısına doğru, dedi Balu, sen bilirsin
dir sandık Kaa. 

- Ben mi? Nasıl? Ben, onları yoluma çı
karlarsa tutarım. Yoksa ben Bandar - logla
rr. kurbağ-aları avlamam. 

- Yukarı, yukarıya bak, şuraya, şuraya 
Balu, Sioni kurt sürüsü geliyor! 

Balu sesin geldiği tarafa doğru başını çe
virdi. Tersine dönmüş kanad tüylerinin üze
rinde güneş ışıklan parıldayan şahin Çil o
rada idi; bu saatler, Çil'in uyku saati idi. Fa· 
kat her tarafı dönmüş, dolaşmış iri yaprak
lar arasında kolay kolay görünmiyen ayıyı 
aramıştı. 

- Ne var? diye sordu Balu. 
- Movzli'yi Bandar-log' lar arasında gör-

düm; bana size haber vermemi rica etti. Gö
zetledim, maymunlar Movgli'yi ırmağın ya
nıbaşındaki maymun şehrine, soğuk inlere 
götürdüler. Onlar orada bir gece, on gece, 
yahut bir saat kalabilirler. Ortalık karardık
tan sonra anlan gözetlemelerini yarasalara 
tenbih ettim. Benim vereceğim haber bu ka
dar. Aşağıda kalanlara iyi avlar. 

- Boğaz tokluğu ve derin bir uyku sana 
da Çil, diye bağırdı Baghira, gelecek avım
da seni de hatırlıyacağnn ve yalnız senin 
için bir baş ayıracağım, ey şal1inlerin en 
iyisi. 

- Bir şey değil, bir şey de~il: oocuk us-

ta sözünü biliyordu, bana söyledi; bunun U· 
.zerine ben de size koşmıyayım, edemezdiJll• 
dedi Çil ve havada çevreler çizerek tüneği· 
ne doğru havalandı. 

Balu, büyük bir gururla: . 
- Dilini kullanmasını unutmamış, ded11 

ufacık bir çocuk, ağ:.ıçtan ağaca sürüklenir· 
ken bir kuşa kendi diliyle hitab etmesini u· 
nutmasm, aşkolsun doğrusu. 

- İyi öğrenmiş de ondan, ben ele btıı1ıı 
sevindim, dedi Baghira, şimdi oogruca so· 
ğuk inlere gidelim. 

Hepsi orayı bilirlerdi~ fakat cengel bal· 
kından pek azı oraya gitmişti; soğuk inle( 
isminden de anlaşıldığı gibi burası harab ~.~ 
ISSIZ bir şehirdi. C~ngel'in içinde g:Jmülrrtıl! 
ve kaybolmuş bir yerdi burası. hayvanla11 

evelce insanlar tarafından kullamlımş oıaıl 
bir yeri pek seyrek olarak kullanırlar. )' ~· 
ban domuzu buraya uğrar; fakat ava çık'111 

kabiyleler uğramazlar. Maymunların oraY
11 

gitmesi, onların nerede olsa yaşıyabildild~: 
rindendir. Kendini bilen hayvanlar, olsa 0 t 
sa, büyük kuraklarda, sarnıçlarında biraz st 
bulabilmek için buraya ~elirler. 

(Sonu v-·-ı 
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1la ete ekledı i bir t~Jdr, biı' isülaA 
•lataktır. 

Elbiselerini yırtarak bir giln tekrar 
ispanyaya dönse bile actık ona kimle 
laaıunıyacaktır. Asıl ıuçlu odur. Ve 
IDİlletin adiletinden kurtulamıyacak· 
tır ... 

Aynı gazete iıyan hareketinin ehe· 
illiyetini ve bunu mutlaka baıtırmak 
leab ettiğini kaydettikten !IOnra '6yle 
diyordu: 

"Bir kere bu i' bafarıldıktan sonra. 
'- cinayetten mesul olanların hepsin
den merhametsizce hesab soruJmabdır. 
layanı bazırlıyanlarm politika adamla
rı nezdinde hiç bir yard.mldan fayda
ı.n....nuııarı i~ derlaal tedbid r alm
ftlalıdtt. Dtıfftl81'1ariyfe mtleah' 1rir .. 
tette miic:aclele ...... k .... ~ 
hareket sahasmı bltb ~dan 
-,ıklamalıdır • .saıcıfU'Ja ~· __.. 
le iıyanını baıtırmıt olanlar. btitin es
ki asilzadeler hapse tıkılmahdır. 

İşçiler, fapıt dilflllanları, ayaklanı
nız Can dilfmanlarnmza kaıJI bir aa 
tereddüd ve merhamet cais dejildir. 
lialkçı cephenin vataaıU lııa7aiMt e-. 
lere kal'fı hepini• ayata. Y8f**9 ff. 
lllokrat cumuriyet." 

Komüniat orıanman. ıerçi iıyanın 
bütün heyecanı ara11nda yazılmış olan 
bu satırları da gösteriyor ki, ''mağlUb 
olanın canı çıkacaktır.'" 

Hiç bir 111 bül hayrete d~ 
melidir. Füat llplDJOI ıeablJOllUIUID 
her bmnlni bbe den _.,,.,,.. Hepi• 
miz cumuriyeti mldaf• itin IJmeJ• 
ı.uuu. ppat oaun için ,..,...yı ter-

cih e4eris. 

ı,,,,..yanın Uıilcbali 
Dil•r taralWI t)uotldla l•,.11Y• 

111n akıbeti baüılltl• """""'4/rı 
Barba sebebiyet vermlf olla klnclir. 

On Uçlaetl Alfom ı.,..,-mm blJ81' 
demokratik reformJara lhtlylCI ~ı. 
Yalnıs cumuri,et bunu wrebillrdi. Fa· 
kat &nce çok iyi hareket etmiı olan 
cumuriyet 1dnla ...ınl 411nledi; ve kin 

ona cevab verdi. 
..... cu ıara,et kan içinde b8-

ktlmra114ır. r.,.,anm bir ucunclan öblr ucuna 
laıdar gılpdık ve kind• ..... bir teY 
göriinmiyor. 

Yamı içln ae tahmin edilebilir? 

Biru daha bat 
Aüerl ku.wder .ı.n mubafrslara. 

hGcam kıtaJanDa. mWalere plebe p· 
Jilbillr. s- ..,.ı bir ıınıfa, umumi 
bir P"eft karp da galib gelebilu mi? 

Herhalde ispanya kızıl gilnler tanı· 
yacaktır. Aıilerin zaferi miitbif bir tu· 
yik hareektine yol açacaktır. HilkOme
tin zaferi de ayrı bir tehlike tefldl e-

der. 
Çiinkll halk~ cephe '"milis kıtalan" 

Ordu luırıuında ndlleı namı altında sivil itçileri tilahllllUftır· 
La Repüli11u• puteaıllde Pierre Harb bittikten 10nra i'5iler bu silahla· 

Brossolett• l•paııyol barbımn busu.ı- rı ıeri vermtyecelderdir· Ve onların a-
yetine iıaret ediyor: ra11nda en müfrit ıeınayUUer, harekete 

"Aıilerin tarafına sivil unıurlar geçmek ic;in iıyanın IOll bulmasını •· 
tili bir kıymettedir. Bilakia hiildimet Jnr11zhkla beklemektedir. 
tarafında eu11 tqkil etmektedir. Adler· 
de hareketi idare eden ve bunun b· l•panyanın .,.;;.takbel rejimi 
sancını keneli besablarına temin etmek ne olablllr 1 
latiycn ıenenllenlir; Carliıt ıönüllü • Loadra'tl• flba News Ckronicle ga-
ler onların emrine prmekten 1-tka bir zetea ti•. ispanya iqamna, çok dili•· 
feY yapmmnıflardır. Bilakis, diğer ta- t• d•l•r llir mdal• tahsis ediyor: 
rafta itçl ldlrdyet ft kısaca biiı'ri,et l•HI• ..-.ıeri beklenmedik bir 
Ull'Uha ayald•nmıt olaıı bluat halk teT delildir: ır.ır..t beyle -... bAdlı-
ldltleleridir. Ve eler millet baıebtıe _..... '>•ti ,.....,. l6 ...... ... 
repnemlf ollaydı. mubaJrlaık ki a.u.... ...... ......... ., 
bir kurıun 11mwdaa saferi ka•nKÜ· .,.._ · ıt1aı11 ı 'I• ~ "" 
lardı. p ....,..n1armm blr kunet W 

Almanya ve ltalya'da ıesmit olaa beldeneblllrdl. 
blditelerin akline olarak. lıpanyol fa· Solcularm saferinden 9nceki iki se-
tiatlerl balbl aeatl bir tamma lıtinad ne nrtmda ispanyanın naııt bir rejim 

uı;us 

fite• ..,.uaı tema,w11 aen1 Mr ~ 
Jlm talı etti. Fabt bu re,]lm halk ket• 
leleri tarafından beldene& aedce)'l nr
medl. Ve bunda blıtka alcı uaurlara 
•ald bnetlerinln hemen tanMmmı bı
raktı. KnJcılu, btoHk1et " blyllr 
bpltallatler seri bir latlkam alchlar. 

1.,ayacla kilise, eA blylk bplta-

Uatlenlen biri n Wld ele baalarm en 
bllJlltldUr. Sayı11s topraklan. aervet
lere, maliklnelere uJılbtlt. Halbuki 
1931 ihtilali Clnitler mllttema olmü 
isen dlat taribtlerl llp etmedi Alı
nan tek tedbir tahallln Jalldettfrllme
linden ibaret kaldı. Ve seçen pbatta 
it lıqıaa aeten halkçı cepbıt hllkllmetl 
de bundan fulaamı J&I adı. 

Demek oluyor Jd, ım de tekrar iktl· 
darı ele aldıkları umaa lllcdana kuv· 
yetJeri ta•e=ıdıı. Ve Oi1 lloWea icMm
da kullanabllecell vautaJ&rm boltuEu
au hesabbyabildi. 

F.,iıt ihtilalin ehelDiyeti. Larp 
Caballeroya iktidar JDeTJdhai aıçmaı lh· 
timallnden dolayı Wiytlktllr• 

Caballero 80ayaliat plldlalni• tol 

kol ıefidir. Partinin tefi delildir. Jl'a. 

kat partinin bitiiıı menwNan 60.000 

1dfl4en ibaret •lmuıaa nı1- ~
lero relli oldulu "ifçiler ıenel birlill" 
~ milyon azaya maliktir. 

Caballero, muhtelif fınatlarda tat· 

bik etmek iıtedifi aosyalillt procnmm 
komünizmden pek farklı oı-cblam ve 
komüniıtlerle elbirlili ,.,.,.,.. hasır 
oldufunu .aylemiftir. 

Vaziyet hilkümet helabıD& Ylhimle
pne Largo Caballero'nua 'fUiptl mu
hakkak ki çok ınanetıeaecek*· Onan 
için, fU ihtimaller hatıra pleblllr: 

1 _ Askeri isyan muftffak oldulu 
tallcllrck • 1d '* pek ........ delil· 
dir • bnllacalr olan flflllt dlktatarltlie 
bl'fl 'balk mücadelede deftlD edecek-

*· t - Aıkert isyan. tam'miyle md 
~ bir kup lhtDal doprabWr 
w 1* proletarya diktatk_,. teü • 
dllebiJlr, 

Bu ihtimale karfı bir engel vardır: 
Jıpanyıda 1ayı11 pek kabarık olan 

......, • 1endikaliatlerln muhalefeti. 

Herhalde Azana ve bugünkü idare 

AYFAS 

tSPANYOL ISY ANININ ON tıöNCI GONO 

Hükümet kıtalannın büyük 
taarruzu başladı 

(Bqı 3. ancil say/ada) 

Londra, 20 (A.A.) ......:~. Franko, Ce
belüttarik'taki denis IN!kanwtmdan tay· 
Jaftler tarafmdan yapılacak bombardı
manlara manıs 1ral1NJk tehlikesinin 1-
nllae ıeçmek için iDciJis barb ıemileri· 
Din. iapmayol barb ıemilerimlen uzakta 
buhmmunu iatemfttir. 

Htlldtmet latalarmm bapraı 
Hendaye, 29 (A.A.) - Bu sabah 

Samt Sebutien'de sWdln büküm ıilr
mekte idi. Alman haberler, hUkUmet 
kunetlerinin bu mmtalrada muvaffakiyet 
laıanmat olduklarma dair olan bavadia
leri teyld etmektedir. 

Salnt Sebutien ile llao arumdaki 
tren mlnakalltı tekrar batlamıt olup t
run ile Saint Sebaıtien aramdaki yol 
Mrbnttir. 

Hükümet lutalanmn 
mumfaldyed 

Madrid, 29 (A.A.) - HWdimet kuv· 
vetleri, diln Ouipuacoa e,mled islade e
bemiyetll bafa'ılar eWe etmftler" Sa
int-Sebutiea ,alanında lraln Loyola 
menilnl zabtetmiflerdir. 

HllkUmet kuvvetleri, bundan sonra 
Asileri Oyarzun'da ve trun'a dört kilo
metre mesafede balunarl Ventaı'da boz
ıuna utratmiflardır. 

Hlalhuırda Aailer, Bidauoa'ya dol· 
na ~ldlmektedirler. 

Yla bap Quiı'ia kumandw altında 
bulunan hUkUmet kunetleri. Jıladrid'ia 
fimaliade idin Guaderama'da Wleria 
bir mühimmat depmunu tahn'b etmele 
de muvaffak olmutlarckr· 

Hikümet. isyana nihayet vermek için 
yaprhnuı kararlı olan uanuna batla· 
mq olclatunu blJdlnnittir. 

elde etmif alduklan muvaffalriyetlerle' 
bayb sanılmlt idi. 

Hendaye, 19 (A.A.) _ Din, ne 
1Unfts" ne de rece. tarafqnclen hiG 
~ bd bir ıaaqffaldyet 1rqc1ec1em. 
mlftİr. İapua1'f't111ı bir çok nMta•armda 
sorlu PfP11 ahr oam..., fakat bunlu
umaml fta,.d *iittbıaıwmlttlr. 

Ancak, ... lllUlltaallD ............. 

1rOmet kunedednin ılloclen clae tıa. 
tUnlOk kaaıwlddan anlaph)ııor. 

DUa. a.u.rin yenihwlerlyle netice
lenen Oyanwa .mubarebeai pek yamu 
olmuttur. İki ea.f da, barilaallde .. 
enerji ile, c&jla •öliiM prlllfllDltn. 

Din ıece e.tp ...teri hala duyulmü
ta MU. 

Her iki taafm telaialeri, ya1aDda 
muzaffer 0 hc .... ı .... etmektMirler. 
Bitaraf siyall •lıphidler bu laırdet 
1ravpamm kolay kolay bitmiyeceli ka
naatindedir. 

•r lehin 
lladrid, • (A.A.) - Sierra cepheo 

lindekl blUdlaaet lmnetJerl ............ 1 

....... JUlmelme, lAOll Wllpaiıdn eıt
nalMmda ~ HOO kadar lal bulwı
dulmw, ıenecaı Mola ordmu ile bunla
rın arumdaki muvaaa1enin kesilmif ol· 
duğunu ve p.,ed tealim olmak iaıeme.. 
lerae, oldukları ,erde baba edileceklen 
nl eöylemfttlr. 

Oen.e bu paıtra1in Hadealne 11re 
blldlmet h• ııllleri 8lerra tepelsl7Je, 
lladrld'e akan mlara hlldlD lıahmmehl 
•e lliler tan•ı.t.n ula tuJ1k ı&"me
mektecUr. 

SoayaUst lidai Prieto nlbat mavaf
fakiyetten emin buhuıdutuau. ancak 
laırdqleriyle llarb ettlifai ık ~ 
tutma laakllmtia ............... --*- llltliıM...,........ ..,....... 
1U1119rl latlld•llla ....... ıanııu 

,.~orlar 

edemeailtlerdlr itte bunlarm niıbi zaf- altında yapmıf olduğu malOmdur. Ra· 

lanDI .. ~~~~~1~~~:;~~~~~:ı!-~!!~~~::1-~~~::~::~;::~:::;~1 ----Mhr.ıı .... ılhlı~ IODllllda ~ bir tuyik ..,_. oJmuttar. Ve Anar- ye llNftffak ol..ıar blJ4r. lapa,.ada 

smı, zg (A.A.) - 'bıtJO ile net 
rettiii bir beyannamede, general de La· 
Da lladrid Jamılmednin nrcllll haber· 
1er1 lılr .... pl-'-9 ........... 
..,.......... aveten ~ ,a
n sml'dea -...et eden bir kol. Porte
lds hududu iberinde HuelYa ile Ap. 
monte'yi kolayca zabtetmittlr. 

ft millete aid olacaktır. Ve elbette ld ya maden iffileri 1934 tqr{ninde ayak· kuvvetli bir eola DJll hareketine Ye 

J1a1k yığınları, bu zaferin yemiflerini !andıktan saman. Lerroux • Roblh bil· hilldimette müfrit unsurlarm haklmiye-
kendlleri toplamak iıtiyecekler ve reqi kümeti, iıyan btilgesine bir afrikalı or· tine phid olunacaktır. 
bir İspanya yaratmak iıine gırişecek· duıu yolladı ve luzıllan ıüpUrmek emri-

lerdir ." ni verdL 

Franıaya dert 
O zaman geçen hadiselerle bugiln 

lıpanyavr urun111r arasında prib bir 
muvazilik vardır. Asi gener11l1er aynı 
Afrika lejyonu, aynı yerli askerlerledir 
ki 101cuların zaferinden meydana çık· 
mq olan hükümete kart• gelmc.ktedir. 
Ve, blldbnetlD emrinde harb etmek için 
ilk kofanlar da aynı Asturya itçileri ol-

Fransıs komaniatlerinin organı olan 
"L'Hummanite" gazetesi isyanı yapan
lara karşı ve biJkiJmet• miJzahır hisle-

rini saklamıyor: 

IDUfUlt 

"Fransa doatlarınm nerede olduğu
nu bilir n onlan sever. tıpanyadaki 
dosttan, balkın iradnini saydırmak 1• 
tlyenlerln tanfmda&r· Bislm fıtt•.Ue
rimiz, ispanyadaki .,ıerlnin lfledıkleri 

tspanvada ~n hldiselerin Avru .. 
pa ip blylk Wr ellemlyeti vardır. Le· 
nin. RusyP ".an sonn ilk bolteftk ola· 
CÜ ...... hpmya ol .... ...,. 

cinayet berinde dlfGnmelidlrler. Ve 
Nulsm1n ırraauda iç karıpkhtı ba
arıa.tı 111r .,... ban taklNe bl· 
bftıklan ~ bu d11a)"ttla ..... 
dar mueretab oı.c.tma .. cllıJllr•ne. 

JelDlftl. Hldlaeler .... bak 9'NCek pM 

lidirler.,. 
VndiWdl ~- A,,,,1' W.,._ 

•r de buna h••' pyler alJTUJ'Or: 

serenıyor. 
Kırallıiı ........ olan 1931 ihtilali 

Wr lmll ilatilal •ilWi. Cummlye..pler 
tanfmdan idaN edilen bu hareket ba· 

BiL 
Tefrib:No: 10 

J E 
y.-.: Dr. ALEXIS CA~L 

Tiriçqe çnu .. : NASUHi BAYDAR 

Her millette büJiik bir hala eoeyal ~v
V\illcr olmaktadır Hemen her taaılta politik re-
.. ___ ı.-: 'de ortaya atılmak-
Junın k~eti nıeac-a yem ke:m ~~ 
~ Büyuk c:lemobailer· · · ~or• 
nni alibl.ndıran ve acele hal sureti iltlYell 
kunç davalılr 1carpnMrlar. v~ göriiyo~ 
betefayetin modern medeni1ete beilamlt . 
IU 1onMm ümid hilefaw olarak bu ıaedeniJet. 
~ olduju teı.likeli yolda ktmdüıini ~; 
hilecek kadar zeki ve astır aclmDlar yetifti be-
kabiliyeti teremerruşhr. insanlar. kendi 
Yinlennd 1 dojm_.. olan ınü~ ~na ra 
inanda gel ~ıdir. Medenıyetlml&t teh- v 

BQfbetb 

KOY E DEVLET 
(Bap 1. inci -~·lada) 

remiyecelderi veya alal erdirmüy• 
celderi itler için de clevlet chzmm 
kendilinnbr. 

DJleria ..... ,.. .....,.., ..... 
.............. tiNn YeJa otomollil 
8iindi ....,., la)'al .... t.Watin .. 
a:.ı... 4leii lf • Jd...t:l...L.!W!_ .,.___ ....... + ~.c...-.... ~---cm llllJim •'czw: pa _,. ..... 
11hı'•-1 .. w...ı .. ...._. 
..tıs-, w..1 TiıW,e'nin ..t ...... 
...... +, 

FolilaRılln ATAY 

likeye düturen biO- ~flerin entelektüel " 
Irıoral za& ve bilgi8izlijidir. ulmı i8dkha- ............ hei ........ slBI ..... ......... , ........... . 

Velhaeal yeni yaıaYJf tarzmlR --~ '--~=
li Üzerinde nasıl bir tesiri oJacaimı k~ .~ 
lraİze aonnak ..-m. Modem m~ ~ta
~ kalma ··renekleri c:leiiftirlllelllle 
~ \admlarm velkıeri cevab bi ve Jr.ad ol-

Bu emle b..it hir cevab ,...ilel:ıilir. Modem 
medeni1et Jri;tü vaziyettedir, zira bizlere U)'IUD 
deiildjr. Hakiki miıracnn1z ,.., ıkli• infa 

muıtur. 

HWdimet kuvvetleri, puartelidenbe
ri Oyanun'da toplanmıı olan isilere 
karp bir taarruz bareekti tertib etmit· 
terdir. Çoğu Don Carloı tarafdan olan 
Asiler, tiddetli bir muharebeden sonra 
kaubayı terketmiıter ve Ventaa'a et· 
ru ricat etmeğe bqlamıpardır. ÇilnkU 
Navarre eyaleti ile bağbhklan kesilmit
tir. Saat 18 de VentM'da halkçılar cep
hem milialeri ile Don Carloa tarafdarlan 
arasında bir muharebe batlamııtır. Don 
Carloa tarafdadan -t 19 da ...... 
ya dolna ricat etmele baflamıtlardır. 

llll'lmk çarpıtmalar beldeni or 
Bir çok çarpapaalar nkua ıelecell 

tahmin olmamaktadır. Çlnkl w.la 
bm'adma ~k isen Pamplaae'· 
- taniye .... ı.telret ...... 

Halqdw ~111 mı r ıth 
idi muftffaldJet)eri GDlana Oalpwoa'· 
.... YUiyetlerinl kunetleadlraüttir. 
Halbuki bu vaziyet, enelld sUn Aailerln 

Galiçe'de "Tuiyet çok mUuiddlr. Ge· 
neral Mola'nm kolordusu Pontnedra 
t>atıelinde, muanen taanus plinmı 
muntuamen tatbik etmektedir. 

Beyannune, htiktlmet lnwvetlerinin 
bir kaç cüne kadar mukavemetten lcıs 
kalacaklanm illve ~ektedir. 

Almanya 
Çekoslovakyaya saldır 

mazbkpaktum teklif 
•ece•? 

ı-ırt. • 4.) - lloralac ... o .. 
ti .... •tı ., ..... . 

.... Wr .... , ., ........ aWl iP• 
Çekıoel....,.,. yakında bir teldlfte .. 
luaacaktır. 
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1 ANKARA LEVAZIM :MlRL!Gl "I 
~A ::~ ih~::~:.. :~:1,~:~~~,~~~~~m~~,R~ik-

tarları yazılı ia§e maddeleri hizalarınd~ _gösterılen. şekıl ve belh e: 
dilen zaman ve saatlerde 23-7-936 dan ıtıbaren eksıltmeye çıkarıl 

mıştır. k · d 
2 - Eksiltme Sarıkamışta askeri satın alma omısyonun a ya-

pılacaktır. . 
3 _ Şartnameler Sarıkamışta askeri satın alma komısyonundan 

parasız olarak alınabilir. . . . . . 
4 - Kapalı eksiltmelerde ısteklıle~ın ~ekh~ mektupları ıle aş~

ğıdaki maddede istenilen vesaikle bellı edılen ıha~e z~nınd~n b!r 
saat evci komisyona vermiş bulunacaklardır. F:Ja~ıçten ıste~lılcrın 
belli edilen saatten bir saat evetine kadar yetı.ştırme~ . şartıle v_e 
2490 sayılı kanun mucibince ve istenilen vesaıkle bırlıkte teklıf 
mektuplarını postaya vermiş bulunacaklardı~. . . 

s _ Eksiltmeye gireceklerin yeni sene tıcaret vesıkaları ıle ve 
bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka .mektupları i~c 
teklif mektuplarını belli edilen zamandan evet komısyona vcrmış 
bulunacaklardır. (79) 

İlk ihale 
Miktarı 
kilo 

teminat tarihi 
Lira ku. 

günü saati şekli 

Cinsi 
Kuru 

Lira 

çam odun 
Sığır eti 
Düz kırma 
fabrika unu 
Sade yağ 
Arpa 

350000 
225000 

35000 2625 00 
22SO 1687 50 

10-8-936 pazartesi 10 kapalı 

800000 
38000 

ROOOOO 

104000 6450 00 
24700 18S2 so 

24000 1800 00 

İLAN 

ıo-8-936 ,, ıs 

10-8-936 .. 
11-8-936 Salı 

11-8-936 .. 
2-3229 

17 
10 
15 

.. 

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

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

ramiçte tüm satın alma komisyonunda yaprl~caktır. . 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evet temınat. akçel.cn ol~n 12~8 

lirayı ve ihale kanununun 2. ve 3. üne.il maddesındekı vesaıkle hır 
saat eve! komisyona müracaat etmelerı. (75) 2-3217 

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

tın alınacaktır. 

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

Bayramiçte tümen satın alma komisyonunda. yapılacakt~r. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci tcmınat akçelcrı olan 1200 

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

İLAN 
ı - Tümen kıtaatının ihtiyacı için kapalı zarfla 240 bin kilo ku

ru ot satın alınacaktır. 
2 - Kuru otun beher kilosuna 3 kuru, fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 1 O ağustos 936 pazartesi günü saat on dört buçukta 

Bayramiç tümen satın alma komisyonunda ya_pılacaktır. • 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci tcmınat akçelen olan 540 

lira ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddesindeki vesika ile ihale
den bir saat evci komisyona müracaat etmeleri. (78) 2-3228 

İLAN 
1 - Tümen birliklerinin birinci teşrin 936 sonuna kadar ihtiyaç

ları taze sebze cins ve miktarlaıı aşağıdadır. 
2 - Kapalı eks ltmesı 12 - 8 • 936 çarşamba giınü sa_at ıs dedi~. 
3 - Muhammen t utar yekunu 6560 liradır. İlk temınatı 492 lıra

dır. 

4 - İ steklilerin belli günde saat on dörte kadar ilk temina:ı.m -
nı tümen muhasebe .,..eznesine yatırmaları ve saat on beşte teklıf .mek 
tuplarmı usulen tümen satınalma komisyon riyasetine vern_ıelerı'. 

5 - Şartnamesin: görmek istiynclerin her gün kırklarclı koınıs
yonuna müracaatları. (87) 

Kilo Cinsi 
45000 Patlıcan 

35000 Kırmızı domates 
45000 Taze yeşil çalı fa<ıu lya. 
12000 Yeşil ı)i ·er 
24000 Taze s-:>ğan. 

2-3257 

İLAN 
1 _ Tümen kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 240 bin kilo kuru 

ot satın alınacaktır. . . . . 
2 - Kuru otun beher ki lo suna 3 kuruş fıat bıçılmış ve tutarı 

7200 li radır. 
3 _ İhalesi ıo ağustos 936 pazartes igünü saat on dört buçukta 

tümen satın a lma komisyonu binasında yapıl.acaktır. . 
4 _ İsteklilerin ihaleden b ir saat evel temınat akçclcrıle olan S40 

lira ve ihale kanununun 2 ve 3 iincü maddelerindeki ~esika ile Bay
ramiç tüm satın alma komisyonuna müracaat ctmelerı. 07) 2-3227 

İLAN 

ı - Tümen kıta'aları için 417700 kilo yulaf kapalı za.rfla 11 ağus
tos 936 sa1ı günii saat 17 de lzmit•e tümen binasın ıiıık ı satın alma 
komisyonunda eksiltmesi yap: l? .aktır. 

l - 'futarı 20900 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1567 liradır. 
4 - Kapalı zarflar saat on altıda makbuz karşılığı komisyon baş

kanlığına verilecektir. 
5 - İstekliler heı gün şartnamesini komisyonda ?örebilirler. 
6 - İste klilerin kanunun istediği belgelerle komısyona gelme-

leri. (1780) 2-3127 

İLAN 
1 - Safıanbolu piyade alayı ihtiyacı için yüz sl'kcıen iki ton un 

kapalı zart usuli ile münakasaya konulmuştur. 
2 - Rayci mahalliye göre unun beher kilosu onbeş kuruş olup 

muvakkat teminatı iki bin kırk sekiz liradır. 
3 - 8 ağustos 936 cumartesi günii saat onda ihalesi Safranbolu

da urbaylık binası dahilinde alay satın alma komisyonu tarafından 
yapılaccıktır. 

4 - Unun evsafı Ankara levazım amirliği satın alma komisyo-
nunda da her gün görülür. ( 17) 2-313! 

İLAN 

1 - Bursa için 432000, Mudanya için 235000 ve Bandırma için 
235000 kilo un satır. alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 121720 lira
dır. Muhtelif garnizonlara ait unlar ayrı ayrı taliplere de ihale edi
lebilir. Şartnamesi Bursa satın alma komisyonundadır. Eksiltme 
14 ağustos 936 cuma günü saat 16 da Bursada tophanede satın alma 
komisyonıında olacaktır. Eksiltm kapalr zarf usuliylcdir. Muvakkat 
temimtı 9133 liradır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2. 3. ün::ü madrlt-lerindcki vesikaları göstermeleri Ja71mdır. 
Teklif mektuplarının 14 ıı~u~tos 936 cum::ı saat onbeşc k::ı~ar satın 
alma komisyonuna verilmiş olacaktır. (80) 2-3253 

İLAN 

I - 936 mali sene~i nihayetine kadu kor eratından Erzurumdan 
m ··· ·c'if istik<ımctlere ve Trabzonun Bayburt e:arnizonlarından 

AN.ti.ARA İCHA DAlR8Sİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: . 

ı _İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 93~-603 tarıh 
ve cilt 94 sıra 4 umarasında kayıtlı ve Ankaranın Cebccı mahalle
sinde kai~ bir kargir ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırma-
ya çıkarılmıştır. . A ~ • • • •• •• • • 

2 _ Evsaf ve müştemılat: Ev kirgır bır bodrumda l.?murl:ık ~e 
odunluk Birinci katta bir sofa. iki oda, bir mutfak,_ bır hela. bır 
banyo vardır. Dört tarafında yarım metr~ yüksckliğınde bahçe d'.
varı vardır. 504 mcrtc murabbaı arsadan hına 62 me.tre murabbaı kı~
mına inşa edilmiştir. Bir de kuyusu vardır. 3540 lıra kıymet takdır 
edilmiştir. . . .. . 

3 _ Satıs poşni para ile olmak üzere 4.9.936 tarıhıne musadıf çar-
şamba günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satıs me-
murluğunda yapılacaktır. . 

4 __ Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıym~tın 
yüzde 7,5 ğu nisbetindc pey akçesi veya milli bir bank.anın teıı:ıına~ 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen bazıne tahvıllcrı 
getireceklerdir. . .. 

5 _ Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymet~n Y.'.1z~c 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur gunun 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacakttr. 

6 - İşb!.1 tarihteki artırmada teklif edilen bedel m~~amm~~ kıy
metin yüzde 75 şini bulmadıgı takdirde 19.9.936 tarıhıne musadıf 
cumartesi günü saat 10-2 ye kadar yapılacak ikinci artırmada (keza 
muhammen kıymetin yüzde 7 ~ şini bulmak Jartilc . en ~ok artıran 
talibine ihale olunacak ve bu nısbcti bulmadıgı takdırdc ısc ~80 ~u~ 
maralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tccılc tabı 
tutulacaktır.) . 

7 _Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütcakıp 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta~ 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne cylcmesı 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden evci 
en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi vcçhile alma.ğa ~azı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa ~azı ıse ı.halc f~r
kı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ıhale. edılcccktır. 
Teklifi veçhile alrnağa razı olmazsa gayri menkul yenıdcn on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcilc dellaliyc resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 

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

üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbitclerie 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hadç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler hcrgün tarihinde 933/ 439 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi ~okuyabilirler. 2-3358 

İnhisarlar Samsun Tütün 
Fabrikasından: 

Fabrikamızdan bir sene içinde şartnamesinde yazılı yerlere yol
lanacak ve iskelelerden vapurlara gönderilecek tütün ve sigaralarla 
sair eşyanın nakliyesi 25-7-936 tarihinden it ibaren on beş gün müd
detle eksiltmeye çıkarılmıştır. İstekliler eksiltme şartnamesini res
mi dairelerden açık olduğu saatlerde her gün fabrika sevk şubesine 
müracaatla görebilirler. Eksiltmeye csıkardan nakliyatın muhaınm'!n 
bedeli 5340 liradır. Eksiltmeye girmek için bu paranın yüzde yedi 
buçuğu nisbctinde dört yüz lira muvakkat teminat vermek Iazmı
dır. Eksiltme 10 ağustos 936 pazartesi günU saat on beşte fabrikada 
müteşekkil komisyonda kapalr zarf usulilc yapılacaktır. Muvakkat 
teminat makbuzlariyle teklif mektupları eksiltme aaatından evvel 
komisyon ba~kanlığına verilmiş bulunacaktır. (189) 2-3353 

....... mil ......... , ................... .. 
Erzuruma yapılacak perakende eratın nakliyatı şartnamesi muci
bince kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştur. 

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

İLAN 
Siirtteki erler ihtiyacı için 280 bin kilo fabrika unu 15·8-936 cu· 

martesi günü saat 10 da kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. 
İlk teminatı 2730 liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her 

gün şartnameyi almak istiycnlerin 182 kuruş mukabilinde ve eksilt
meye gireceklerin mezkur günde saat dokuza kadar Siirt tüm satın 
alma komisyonuna müracaatları. (109) 2-3262 

İLAN 
1 - Tümen ihtiyacı için kapau ı.arfla 350 bin kilo yulaf satın alı

nacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna beşer kuruş fiat biçilmiş ve tutarı 
17500 liradır. 

3 - İhalesi 18.8.936 salı günü saat on dört buçukta ve tümen sa
tın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 - İstekli!erin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 1312 
lirayı ve ihale kanununun ı. 3. inci maddelerindeki vesika ile Bay-
ramıç satın alma komisyonuna müracaatları. (84) 2-3342 

İLAN 
1 - Tümen kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 240 bin kilo kuru 

ot satın alınacaktır. 
2 - Kuru otun beher kilosunun üçer kuruş fiattan tutarı 7200 

liradır. 

3 - İhalesi 17.8.936 pazartesi günü saat on dört buçukta Ça
nakakle tüm satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 540 
lirayı ve ihale kanununun 2. 3. inci maddelerindeki vesikalarla ko-
misyona müracaatları. (86) 2-3343 

İLAN 
1 - Bergama kıtaatı için 3\ılJ ton kuru ot kapalı zarf usuli ile 

satın alınaca~tır. 

2 - Malın tahmin bedeli 11790 liradır. Birinci teminatı 884 lira 
25 kuruştur. 

3 - J.halesi 17.8.936 pazartesi günü saat 14 de Bergama askeri 
satın alma binasında yapılacaktır. 

4 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupla
rını veyasut tahvilatlarını ihale saatinden evcl Bergama maliye 
veznesine teslim edeceklerdir. 

5 - Evsaf ve şarlnamesini görmek istiycnler için hergün komis-
yon açıktır. (179) 2-3351 

İLAN 
1 - Bergama kıtaatı için 80 ton sığır eti kapalı zarf usuli ile sa

tın alınacaktır. 
radır. 

2 - Malın tahmin bedeli 14000 liradır. Birinci teminatı 1050 li-
3 - 17.8.936 pazartesi günü saat 16 da Bergama askeri satın al

ma binasında alınacaktır. 
4 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupları

nı ve yahut tahvilatlarını ihale sdatinden evet Bergama Ma1iye vez
nes:nc teslim edeceklerdir. 

5 - Evsaf ve şartnamesini. görmek istiyenler için hergün komis-
yon açıktır. (180) 2-3352 

Tüı'k l\!aarif (~e ıi yeti 

tırsa {ız Lise,_, · 
«Yatı, Gündüz» 

20 Arusto<ıtan itibaren kayrd muamelesine başlanacaktır· 
Yıllık yatı ticıcti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Memur, karde§ 
çocuklara ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl fen kısmı da açılacak· 
tır 

Lisenin resmi liselere muadeleti kültür bakanlığınca tasdilt 
edilmistir. Beher sınıfta 40 TALEBEDEN fazla alınmayacağın· 
dan g;rek eski talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin 
vaktinde lise direktörlüğüne müracaatları. (200/ S5) 2-3364 

1 ANKARA BELEDiYE REISLICI iLANLAR! 

1 - Mezbaha müstahdemini için lüzumu olan 28 adet önlük'.. 
adet pantolun, 28 adet bel kayı,ı, 34 adet vakita çizme, 56 adet go 
lek, 56 adet takke, 2 adet lastik çizme, 4 adet havlu, 2 adet beY

1 göm\.::k, 8 adet gömlek on be§ gün müddetle açık eksiltmeye kofll 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (628) liradır. 
3 _Muvakkat teminatı (47). l~ra 510) k~r~ş.tur. .. "{a 
4 - Şartname ve nümunclerını gormck ıstıyenl~.r .~ergun b 

işleri kalemine ve isteklilerin de 4 ağustos 936 :;alı gunu saat on 
çukta Belediye encümenine müracaatları. (65) 2-3209 

İLAN . .. . bal 
İtfaiye meydanındaki Belediye hastahanesınde her gun sa 

tan öğleye kadar parasız kadın ve doğum hastalıkları muayene ' 
tedavisi yapılmaktad ır. ( 151) 2-3306 

İLAN 
30 Temmuz 1936 dan itibaren birinci ekmeğe 10 kuruş 25 5311 

tim, francalaya 14,5 kuruş fiat konulmuştur. ( 205 ) 2--33 

1LAN iJ11' 
1 - Belediye kimyahanesi için lüzumu olan al:it ve eczayı le 

yeviye on beş gün müddetle açık eksilt.meye konulmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli (435.85) lıradır. 

3 _ Muvakkat teminatı (32.62) lirad.ır. .. . • k te 
4 _ Şartnamesini görmek istcyenlerın her .~u.? yazı ışlerı ;ıct• 

mine ve isteklilerin de 14 ağustos 936 cuma gunu saat on buçt 
belediye encümenine müracaatları. (2072) 2-3370 

Halkın Nazarı Dil<.katine 
Otobüsler }"İiriirken hinmek ·n· innwk yaı;;aktır. 

( 6) 2 - :l369 Yaı>anlar cezalandırılacaktır. 20 
..::.:!~=-.:~------------~-----

Elaziz Vilayeti isl{an 
· i\'.lüdürlüğünclell 

• ·ıı • 
t - Göçmenler için Elaziz merkezinde 42 çift göçmen evı 1 • 

atı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konmuştur. if 
2 - Beher çift evin bedeli (1081) lira (30_) kur~ş olup 42 ç 

evin mecmuu bedeli ( 45414) lira 60 kuruştan ıbarettır. 
Muvakkat teminatı (3106) lira 9 kuru.,,tur. 
3 - Bu işe aid evrl: <:"n 1 ard ır . 
Keşif cetveli 
Şartname 

Resim ve proje j 1 af\ 
İsti yenler bu evrakları kanuni bedeli mukabilinde Etaziz s c 

dairesinden alabilirler. ot\ 
4 - Eksiltme 24-8-936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

beşte Elaziz İskan Dairesinde yapılacaktır. • a· 
5 - Teklif mektupları dördündi marl?ede y~zılı saatt:n bı~. ~c· 

te kadar Etaziz İskan Müdürlüğüne vcrılecektır. ~~_,la ıle go; d ş 
rilecek mektupların yine mezkur saate kadar gelmış olması " 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmTs olması liizımdır. .,. 

· h 1 k · · 1 ·n rne" 6 _Talip olanların ve daha fazlı\ !z~ at a .ma ı.stı~en er~. caat 
kur gün ve saatin hitamına kadar Ela7.1z İskan Daıresınc mura 
cvlemeleri ilan olunur. (194) 2-3360 ~ 

ikti~at Vek.aletinden : 
• 1 w • 1• diıetı Vekftlct icin açık indirme suretıyle satın a ınacagı ı an e ·s· 

(550) metre koko yol halrsını.n .21 7A 936 tarihi~<l.~ topt.:~an korı' 7 
yonda talihlerin teklif ettiklerı fıat layıkı had gorulmed gınd~~ !ll 
936 tarihine uzatıldığı ve isteklilerin o tarihte müracaatları ıl ı n ° 

l
nur. (203) 2-33661 

O O YOi 1.ARI VE IJM t\NLARI UMUM 
MODORLOCO S. A.. KOMiSYONU il A.NLARI: 

YENİDOCAN VE ESENKENT İSTASYON BİNALARI 
İNŞAATININ EKSİLTMESİ 

İhalesinin tehir edildiği evvelce ilan olunan Haydatpaş? • ~~
kara hattının S04 + 490 ve 535 + 920 inci kilomctrelerindekı Y~ Jt 
doğan ve Escnkent istasyon binalarının ine.ası kapalı zarf usulıY 
yeniden eksiltmeye konmuştur. . . . 

ı. _ Bu iki bina inşaatının keşı f herlel~ 24372.6.8 hradrr. e"ıet 
2. _ İstekliler bu işe ait şartname, proıc ve sa.ır evrakı ~urttf 

Demiryollarmın Ankara ve Haydarpaşa veznclerındcn 122 
mukabilinde alabilirler. 

1
5 tt 

3. - Eksiltme 14 ağustos 1936 tarihinde cum~ ~ü~~w~aat pı 
Ankarada Devlet Demiryollarr İşletme Umum Mudurlugu Yol a~· 
iresi binasında toplanacak merkez birinci komisyonunca yapıtac 

trr. lı te 
4. - Eksiltmevc girebilmek için İsteklileri~ asağıd~ Y..~ıı teS 

minat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar Komısyon Reıslıgıııe 
lim ctmis olmaları lazımdır. ( ıs2S) 

a - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
liralık muvakkat teminat, 

b - Kanunun tayin ettiği vesikalar. tıı' 
c - Kanunun 4 ·üncü maddesi mucibince e1tsiltmeye girmeye 

mani bulunmadığına dair imzaları tahtında bir mektub, 
d • Bayındırlık Bakanlığından musaddak ehliyet vesikası. rntı 
5. - Teklif mektubları ihale günü saat 14 e kadar makbu; ,eıc 

kabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderı ~ate 
teklif mektublarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu s 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. ""1 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istivcnler n. D. Yotları n ... :r ... - ·_"' _,. _____ ..... ......... .. , ___ , 



-30 TEMMUZ 1936 PERŞEMBE 

I~afıa V ~lialetinden: \ 
Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 
k Muğla viliyetinde Muğla. Köycoği< yolu ümind• (25,000) füa 1 
eş_ıf bedelli Namnam betonarme köprüsü inşaatının kapalı zar,._f u~ 

sulıle eksiltmesi ?-8-936 cuma günü saat (16) da Nafıa Vekaletı 
Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisyonu odasında yapıla-
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer ev~ak ~~25~ ~"!ru.ş 
mukabilinde sose ve Köprüler Reisliğinden alınabıle~~gı gıbı ıstı
Yenler bu şartnameleri Muğla Nafıa Müdürlüğüne muracaat ede-

rek görebilirler. . . . 
. Muvakkat teminat (1875) liradır. Eksiltmeye gınne~ ıstıyenle• 

rın Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talımatnameye 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 7-8-9~6 cuma günü saat ıs e kadar Anka
!;da Şose ve köprüler Reisliğine vermeleri Uizımdır. (19) 2-31

4
9 

[)evlet Hava Yolları isletme idaresi 
' Alım satım komisyonunc an : 

Hava yolları Devle t İşletme İdaresi. için alınacak .olan . 6~ ton 
?4 oktanlık tayyare ter.zini için 24600 lıra bedel tahmın edılmış ve 
ış kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme ~ • Ağu&tos - 936 çarşamba günü saat 14,30 da Taşban-

ULUS 

l(aramürsel l(ayınalramlığından : 
Kararnürselin Altunizade Çiftliğinin Suba~ı mevkiinde inşasr 

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

Bu şerait dahilinde isteklilerin teminat mektup ve akçeleriyle 
beraber ihale günü olan S ağustos 936 çarşamba günü saat 16 da Ka
ramürsel hiikümet konağındaki komisyona müracaatları. 

(52) 2-3189 

Şuhut Urayındaıı : 
(lüO) Hektar tahmin edilen kasabamızın şehir haritasmm alın

ması beher hektarı yirmi beş liradan 21-7-936 tarihinden ba~lıyarak 
5-8-936 gününe müsadif çarşamba günü saat on dörtte ihalesi yapıl
mak üzere on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Ta
liplerin teminat akçe1eriy1e eh1iyetnamelerini hamil olarak mezkur 
günde belediyemize müracaatları ilan olunur. (136) 2-3272 

Suhut lJravından : 
~ * Nahiyemiıin (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 sah günü saat on dörtte iha
lesi yapılmak üzere on beş gün müddetle açık. ~k~il.~~eye konmuş
tur. Taliplerden ihtiyaç listesiyle tediye şeraıtını ogrenmek isti-

ıı "'K";!;~ ~arf usulile eksiltm:ilfuıı: "' 
~ SUMER BANK 

Umumi Müdürlüğµnden: 
1. - Bursada inşa edilmekte olan Merin . 

na ait kuvvet santralı binası ile at fs ı~brıkası-
hidi kıyasi esasile ve kapalı zarf :s~fileın~~ ;a
meye çıkarılmıştır. Tahmin edilen b sı t: 
132.937,55 liradır. edelı 

2. - Bu işe :ıit eksiltme evrakı şunlardır: 
a) Eksıltme şartnamesi 
b) Mukavelt projesi 
c) Fenni şartname, umumi şartname o"l .. uı·· 
d) v h'd' f" ' çu us u a . ı ı ıat cetveli ve 2 adet izahnamesi 
e) Projeler 
lstiyenler bu evrakı 670 kuruş mukabilinde S"-

3 -~~ !3
1 
ank mua:rıeıat servisinden satın alabilir~r. 

. sı tme 12 agustos 1936 çarşamba .... A k 
ra Ziraat Bankası binasında su··mer Bgunku nka· 

· d k. ı · an mer e 
zın e ı rnmısyonda saat 16 da yap 1 k 

4 İstekl·ı . 790 . ı aca tır. . - ı erın O lıra teminat vermesi ıa d 
~~ndan başka eksiltmeye girecekler ih::m ~:· 
nunden en a .. .. gu· · ~ ?ç gun evvel bu işi başarabilece - i-

~aki Hava Yolları Devlet İşletmesine ait dairede yapılacaktır. Ta· 
l~pler bu husustaki şar~nameyi Hava Yolları Dev~et işletme İdare· 
6
! Alım ve Satım komisyonundan alabilirler .Talıp olanların 1845 
lıralık muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ve ~artna
mı-de gösteriıen vesikaları ihtiva etmek. üze~e 2490. sa~ılı kanunun 
32, 33 üncü ve müteakip maddelerindekı tarıfat daıresınde hazırla
yacakları teklif mektuplarınr yukarda yazılı eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ilan olunur. 

(1771) 2-3077 

Nafıa Bakanlığından : 
10 Eylfıl 936 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlı

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

yenlerin belediyemize müracaatları. (135) 3271 

l
~~~ü~A:~,.-~~ 

PAZARTESi, CARSi\MBA GüNLERI S.AAT 10 DA~~ 
. hAŞLAR \ 

"~"" .. ""'"",._,"",.....,,.. .. "'~"",.."" .. """"''""..-"' ... "' .. """""""""""""".,,,.""•~~-

ne daır ~es~ıkı 25. kuruşluk pulla birlikte Ban;a
ya tevdı edıp eh~ıyeti fenniye vesikası alını ol
malla~ v,,e bu vesıkayı teklif mektuplarına lejfet
me en lazımdır. 

5. - Teklif mektupla k d b. . rı yu ar a yazılı gün ve saatten 
~~ s.~~~ evvelıne kadar Sümer Bank Umumi Mü

durlug1:1ne 1?:1akb~z mukabilinde verilecektir. 

Şartname ve teferrüatı 620 kuruş mukabilinde Ankarada Nafıa 
Bakanlığı malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat temin;ıt 7450 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 

3297 sayılı nüshasında c1kan talimatnameye göre Nafıa Bakanlığın
dan alınmış müteahhitlik vesikası ile birlikte 10 eylfıl 936 perııembe 
günü saat 14 e kadar Ankarada Nafıa Bakanlığı malzeme Müdür-
lüğüne vermeleri Hizımdır. (49) 2-32Sl ._...;...~------------~--...:......:..----~~----~:.:...------_,_......-..... 

Yüksel( Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

1 - Yüksek Enstitü ihtiyacı olan mevcut nümunesine göre 50 
adet battaniye açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

icra edi1er.ektir. 4 - Muhammen b.::dcl beheri (1650) kuruş hesabile (82S) lira-

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

ler Daire Müdürlüğüne müracaatları. (39) 2-3158 

Nafıa Bakanlığından : 
6 Ağustos 936 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafra Bakan

lığı Malzeme eksiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 kuruş mu
hammen bedelli 900 metre tulündc 200 m/m lik ve 200 metre tulün
de 70 m / m lik dikişsiz manşonlu çelik boru, 116 adet işlenmiş 32 
adet işlenmemiş çelik rekor, 8 adet bridli volanlı vana ve 1 adet 
klapenin pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, ve teferrüatı parasız olarak Bakanlık mal-

zeme dairesinden verilecektir. 
Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruştur. İsteklilern 16 ;ığustos 936 perşembe günü saat ıs de Ankarada 

Bakanlık malzeme eksiltme komisyonuna miiracaatları Iazrmdır. 
(18) 2~3148 

I-Iarita Genel l)irel{törlüğündt-ıı : 
1 - Harita Genel Direktörlüğü kıta erleri pavyonunun ikmali 

inşaatı ar.ık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muh:ımmen be<lel (6100) lira (10) kuruştur. 
3 - T;ılihler ı;eraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gire· 

ceklerin de (45?) lira (51) kuruş teminat makbuzlariyle 3 - ağus -
tos. 936 pazartesi günü saat ( 10) da Ceb~cide Harita Genel Direk-
törlüğü satrn alına komisvonuna gelmeleri (1762) 2-3080 

V"ı·ı·""'· d a ı ı~n en: 
1 - Cankaya, Atatürk Erkek, Atatürk Kı~ c;>l~ullarının bedeli 

keşifleri 723 lira 32 kuruştan ibaret olan tamır ışı açık artırmaya 

2 - Acrk artırma 10-8-936 p:ızartesi günü Vilayet binasında eıı-konulm11stur. 

cümeni <1aimivede saat 16 da yapılacaktır. 
. 3 - İsteldiler şartnamede yazılı muhaınn:en be~eli % 7,5 ı.isbe· 

tınrle para tahvilat, esrarn, Banka mektubu ıle eksıltmcye ırecek-
lercli r. ~ •. 4 - ~artnameyi görmek istiyenler Ankara Ku tür DirektcrJÜ· 
gunc müracaatları. (152) 2-3307 

Adana Belediye Riyasetinden~ 
1 - Adana şehri a"falt yollar n n tamirinde kullanılmak üzere 

Belediye anbarma teslim (2.5-50) ton soğuk asfaltm satın alınma-

-

sı açık eksiltmeye konmuştur. . . . . . .. 
2 - İstekliler asfaltın tahlil vasıflarını ve ımal tarıhını bıldırır 

vesaik ibraz edeceklerdir. . . . ~ 
3 - Nakliye, sigorta, gümrük, bilumum vergı ve rcsım ve dıger 

ına.-raflar müteahhide aittir. • 
4 - Yapılacak tekliflerle usulii dairesinde yatırılmış% 7,5 nıs-

h:.tinde muvı>l-kat teminat akçesi m:ıkuuzu veya banka mektubu 

gonderilmesi lazımdır. 5 - İhale a";ııstosun ıo 1ıncu pazartesi günii saat onbeşte Adana 

Belediye encii~enindr y'.!~rlacal'tır. 
- 6 - Muvakkat teminat (275) liraclrr. (94) 2-3230 --
Tüddye 1.İı'aat Bankasından: 
~sgari orta mektep mezunu olmak ~ar!_il~ bankamıza musabak~ irntıhanile .. . .. tl bir <laı:tılograf alınacak ve ecnebı 

l' ve munasıp ucre e 1 ·· b't ı · · ısan lıilcnı, t ·ı a·1 l·tı·r Taliplcrın evra u mus ı e erını h er crcı 1 c ı ece' · · M"d" l" ~ ~rnilen 1 ağusto 931 tarihine kadar bankamız Mcmurın u ur u· 

g ıne miiracaatları. (175) ı-3313 

Ankara Valiliğinden : 
6. - r~sta ı~e gonderılec~k mektupların nihayet iha

e en ~ır s~at evvelıne kadar gelmiş ve zarfın 
kanunı şekılde kapatılmış olması lazımdır. 

2-3311 ( 1164) lira 72 kuruş bdeli keşifli vilayet damızlık ayg_ır deposu
nun ilavei in§aatı 5-8-936 perşembe giinü saat onbeş~e v.ılflyet dai
mi encümeninde açık eksiltmeye konulınuştu.~. 1s~e}dılerın keşifna
me, proje ve şartnameyi görmek üzere her gun vılayet Baytar di-

fHilr1x1T1T1T1T1T1T1,:CT1T1TIT1x1x1yJ:r1x1x1jif. 

rektörlüğüne baş vurmaları ilan olumır. (112) 2-3264 ---- -
Uşal~ Belediyesinden : 

Belediye Fen memurluğu münhaldir. 936 büdcesaı_deki ~cret (84) 
liradır. Bu miktar 937 senesinde artırılacaktır. Aşagıdakı şartları 
haiz olanlar vesikalariyle birlikte Belediye Reisliğine on beş gün 

zarfında müracaat etmelidirler. 
1 - Türk tepaası olmak. 
2 - Askerliğini bitirmiş bulunmak 
3 - Nafıa Fen mektebi mezunu olmak 
4 - Resmi dairelerde çalıştı ise bunlardan aldığı evrak, serbest 

ise yaptığı inş.aat ve buna mümasil işler için vesikalar. (95) 2-3231 .. 
Kültür Bal~anlığı Satınalma 

l(omisyonundan : 
B.akanlık otomobili için atına~ak. tahminen 6340 litre benzin açık 

eksıltmeye kon..ılmuştur. İsteklılerın şartnamesini görmek üzere 
her gün gereç Direktörlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de 14-8-
936 cuma günü saat 14 de Gereç Direktörlüğünde müteşekkil ko
misyona muhammen kıymet 1680 liranın % 7,5 teminatı olan 126 li· 
ralık teminat makbuzu ile müracaatları. (63) 2-3198 

l\'.lalatya Belediye Reisliğinden : 
. 1 - Malatyada yapı!acak 49~52 kır~ do~uz bin sekiz yüz elli iki 
}ıra kırk beş. ~uruş ~~şıf bedc_nı ~~J~dı)'.'~ bınasının inşaati 22 tem
muz 936 tarıhınden ıtıbaren yırmı ıkı gun müddetle ve kapalı z f 
usuliylc eksiltmeye konulmuştur. ar 

2 ;-- İsteklil~:in bu binaya aid ş~rtname, plan ve projeleri iki bu-
çuk lıra mukabıhnde Malatya beledıye dairesinden A k d H 

b d R 
.. . ve n ara a a-

vuz aşın a agıb apartımanmda mımar Bekir ihsanda ı la 
3 - Eksiltme 13 Ağustos 936 perşembe günü saat n ahır r. M 

latya belediye dairesinde yapılacaktır. on eşte a-
4 - Muvakkat teminatı 3739 üç bin yedi yüz otuz dokuz lira

dır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki ves'k ı b 1 lazımdır. . ı a arın u unması 
A - Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
B - İsteklilerin 2400 sayılı kanunun onunc dd · · F f k d f kal . . 13 u ma esının ı -

rası~ abvı:_ 1 na ı1~ ve etıdnın ... 5.~36 tarih ve 4189 sayılı emirna-
mesıne ag ı ta ırnatname c gostcrilen ehliyet 'k h -1 b lunması. vesı asını aını u-

6 - Teklif mektubları ücsüncü maddede az 1 'h · · 
saat evveline kadar bele<liye encümeni Y . ~ ı ı ale saatınden hır 
b'J' d ·ı · · .. d · ne getirılerek makbuz muka-

ı ın e ven mesı, posta ıle gon el'llecek mektub1 d h' k d l k d . . ·ı . 1 arın a ı yu arı a 
:yazı ı saata a ar yetıştırı mış oması ve ikinci zarfın müh"r ıle kapatrlmrş bulunması Jazımdır. ( 4285) 2~3~~mu 

Vize ilçesi Göçmen işyarlıi!ından : 
Teahhüt edilecek Şartnamenin İh"l · · "f fı 1 • a enın 

şeyın Keşı ıa esı Alınacak ·· · • k' 

Cl
·ns' M'k B d ı· S kl' . gunu ve ~.ıuva Kat 

ı ı tarı e e 1 · e 1 ~crı Saati Teminat 
Kiremit 2116700 Bini 11 ~apalı ~ıze İskan 3·8·g?6 1745 

Liradır. Zarf Daı · rcsınden pazartesi Liradrr. 
K .. günü saat 14 de 

azamrzda yapılacak goçmen 1:vleri için müb- 1.. .. rülerı yukarda yazılı 2116700 adet kiremit kapalı .. yaafsma 1.~:1um go-. d 1 
1
• . zar usu u ı e şart-

namesın e yazı ı yerlere tes un şartıle münaka k t 
tel ilerin yukarda yazılı gün ve saatte Vize t s~~a ~m~Ş;tur. S· 
müracaatları ilan olunur. (147) 2_ 3303 s an omısyonuna 

Aııtalya Valiliğinden : 
1 - Vilayet emlakinden Antalya iskelesinde .. buğday üğüten un fabrikasının mülkiyeti üz . gı;ın~e o~uz ton 

hammen bedelle 19-8-936 çarşamba günü saar 12 yırmı bın )ıra mu
usulile arttırmaya konulmuştur. ye kadar kapalı zarf 

2 - Muvakkat teminat yedi bin iki yüz elli ı· d 
3 - İhale bedeli peşin olduğu gibi senelik ~.ra ır. . . 

olmak üzere sekiz senede ve sekiz müsavi taksf::a; ~~tı faı~e. tabı 
. 4 - Taliplerin teklif mektuplarını 2490 sa 1 e odenebıhr •.. 

daıresinde O günü saat on bire kadar V'l~ yı 1 kanunun tarıfı 
lazımdır. 1 ayet makamına vermeleri 

S - Taliplere kolaylık olmak üzere §artnameni • . 
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana Vilayetlerine d .. nd b:1re: .suretı e gon erı mıştır. 

<3514) 1-2693 

Münakasa İlanı 
k 

C. H. P. Genel Sekreterliği tarafından aşadaki mal . 
asa usulü ile alınacaktır: zeme milna• 
12 Adet port~tif sesli sinema gösterici mak.inaa .1 d k 
12 " Benzınle müteharrik grup elekt . ı ı e ye e aksamı 
Muhtelif ufak malzeme roıen ve yedek aksamı. 
1 - Malzemenin tahmini tutarı (35 020 ) . 
2 - Muvakkat teminat (2626 50) ı· . d .- lıradır. 
3 M.. k · ıra ır. 

- ~na asa kapalı zarfla yapılacaktır 
4 - Munakasa 10 ağusto 1936 .. 

P. Genel Sekreterliğinde ya~ılaca:ı~zartesı günü saat 15 de C. H . 

5 - Teklif mektupları Ankaradar.C H 
ve !stanbulda C. H. P. Başkanlı~ ta f. d. P. Genel Sekreterliği 
mcktedir. gı ra ın an parasız olarak veril-

6 - Teklif mektupları en son ıo ağ t 19 
at (2) ikiye kadar C. H. P. Genel Sek ust ots•Y• 36 paz.art~si günü sare er ıgıne verılmış olmalıdır. 

( l ) 2 3130 

Nafıa Vel<aletiııden : 
4 Eylül 936 cuma günü saat 15 d A 

Malzeme Eksiltme komi e nkarada Nafıa Bakanlığı 
d.elli bir adet lokomobil ?eo~:f od~sında 22000 lira muhammen be· 
sıltmesi yapılacaktır. erruatının kapalı zarf usulü ile ek· 

• Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı . 
kalet malzeme dairesinden al k parasız olarak Ankarada Ve· 

M kk maca tır 
! uva. a~ teminat 1650 liradır. . 
steklılerın teklif mektuplarını N f • . 

teahhitlik vesikası ile birlikte 4 l "~ ıa Vekaletınden alınmış mÜ• 
dar Ankarada Vekalet Malzeme e~~1d.?31~. ~.:ıma günü saat 14 e ka

ur ugune vermeleri lazımdır. 
(l740) ı 3124 

Bursa Vilayetindan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş ( B y . . Bandırma yoll b ursa - enışehır ve Bursa -

nın esaslı sure~~~n;~. a~ tar~fla~ından cem'an 3553 metı e kısmı• 
2 M h ırı ve uzerınde asfalt kaplama inşası ) 

3 
..::-Bu u. am~en keşif bedeli (57252) lira ( 49) kurustur. • 

A E ı~e aıt şartnameler ve evrak şunlardn 
- ksıltme şartnamesiı 

B - Mukavele projesi, 
C - Hususi şartname 
D - Silsilei fiyat ve keşif cetveli ' 
E - Eksiltme ilanı. ' 
İsteyenler bu şartname ve evrakı (1 ) 

Bursa Naf~a Müdürlüğünden alabi1irle!4 kuruş bedel mukllbilinJı 
4 - Eksıltme 4/81936 tarih' d ı : ... 

yeti Daimi Encüm~ni odas dın e sa ı gunu saat 15 de Burs' Vila· 
5 - Eksil ın a yapılacaktır. 
6 - Ek ·1tme kap~lı z~rf usulile yapılacaktır. 

sı tmeye gırebılmek i i · ·t kl'l . 
kat teminat vermesi ve bundan ~an~: e ı erın (4113) lira nlllvak 
laması ve aşağıda yazılı resm" ş. k ,Yuka~~öa yazı~ı evrakı imza-

2490 No. lu kanunda yazılıı ::;.ık al arı gostermesı lazımdır. 
den ~onra Nafıa Vekaletinden alr~r:r arl~l~eraber ~/6/936 tarihin-
lıendıs veya fen mekt b. d ş e ı~et vesıkasını ve mü e ın en mezun old w d · -
veya ruhsatnameyi ve bir muka 1 ·ı ug~una aır resmi belgeyi 
kırmataş şose ve tesviyei turabi;~ e ı : \atkal al~mış bin liralık 
metre murabba sog .. uk asfalt y 1 . ve ıma atı sınaıye ve otuz lıin 
ı .. ı · · o ınşaatı teahh .. t · m~ e~ını hüsnü suretle ikmal tm. ld w u e.tmış ve bu teah-
edıldıği Vilayet Nafıa Müd" 1: ..... ışdo uguna daır teahhüdün ifa 

7 T kl.f ur ugun en alınmış resm· b l 1 . 
-:- e ı mektupları yukarıda dördü .. ı e ge erı. 

ten bır saat evveline kadar Vil" ' t D ~cı;ı mad.?ede yazılı saat· 
makbu~ mukabilinde verilecektir a~e t a~{111 ~ncun:eni Reisliğine 
ların nıhayet dördüncü madded . os a ı e gondenlecek mektup
vc dış zarfın mühür mumu ·ı .e .yazılı saate kadar gelmis olması 
Posta ile olacak gecikmelerı ~ bıyılcc .kapatılmış olması lazımdır. 

a u ed·lmez. [24) 2 3143 

Aııliara Tüccarlarının 

. ~azarı Dil{lialine: 
Tıcarette tağşişin men'i v 'h hakkındaki 170S ve buna ek ol~r~:acatın .. mura~abes.i ve korunmasr 

numaralı kanunlara tevf"k ·ı mevkıı tatbıka gırmiş olan 3018 
b ı an ı uacat t' · ı undan sonra olmak istiyen ta . 1 . 1 ıcaretıy e meşgul olan ve 
name almağa mecbur olmal clır erı~ ktısat Vekaletinden ruhsat· 

k d 
an ıasebıyle b b bd k" ın a malfunat almak ·· u a a ı muamele hak· 

·
1 

uzere alakadarla d .. ı an olunur. qn ° amrza m•ıracaatJ.,rı 
2-33 3 
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FOTOGRAF FiLM, CAM, KAGIDINI Birinci marka bizden ala bilirsini 

Te1• 123 i~l.FRf ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara 

vın Halkın Nazarı .. 
Dikkatine 

Be eıliye Reisliğinden : 
Ev ve apartmanların balkon ve tara
salarında radyo ve grarr of on çalmalr 
yasak edilmiştir. Bunlar ev ve apart
man içlerinde gece 24 de kadar civarı
nı rahatsız etmiyecek şekilde çalınabi
lir. Aksi halde hareket edenlerden pa
ra cezası alınacaktır. (211) 2-3371 

1- MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 1 
:A TTN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1 _ 185 kilo aleminyom saç levha ile 105 kilo aleminyom perçin 

çivisine talih çıkmadığından on giin müddetle pazarlıkla eksıltme• 
ye konmuştur. . . . . . 

2 - Tahmin edilen bedelı 567 lıra ve ılk ınanç parası 42 lıra 52 

kuruştur. .. .. . 
3 - !halesi 5 8/936 çnqamba gunu saat 11 dedır. .. .. 
4 - Eksiltıncye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2.3. uncu mad

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

BİLİT 
1 - Diyarbekirde yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltme-

ye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 240467 lira ıs kuruştur. İlk inanç pc.rası 

ı3274 liradır. 
3 - İhalesi 3 - 8 • 936 pazartesi saat 15 dedir. 

4 - Keşifname, resim, ile idari ve fenni şartnamesini almak is
teyenler 12 lira S kuruş karşılığ.m~a. komisyonda? :dırlar. 

S - Eksiltmeye girecekler ılgılı bulunanlar ıçın 2490 sayılı k~ 
nunun 2 3 üncü maddelerinde istenilen ve Bayındırlık Bakanlı -
ğından ~h~ması gereken fenni ehliyetnameler için . ihale günün
den sekiz gün evvel mezkur Bakanlığa müracaat edılerek burad~n 
da alınacak bilgelerle idari şartnamede istenen ve behemehal verıl
mesi mecburi olan vesaikle birlikte teklif ve tminat mektupların
da ihale saatinden en KCÇ bir saat evveline kadra M. M. V. Satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1745) 2-3024 

BlLlT 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 170 kuruş olan on beş bin içft 

yemeni kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 3 - Ağustos • 936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi 128 kuruşa Ko. dan alınır. 
4 - lık teminat 1912 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 saydı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını iahle saatından bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. ( 1716) 2-3020 

BİLİT 
1 - Her bir tanesine biçilen ederi 8S kuruş olan kırk bin ta· 

ne çıplak aleminyum matra kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 3 _ Eylül - 936 perşembe günü saat ıs dedir. 

3 - Şartnamesi 170 kuruşa Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 2250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka • 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir1ikte teklif 
mektuplannı ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Satın 
alma ko. na vermeleri .(1715) 2 - 3019 

BİLlT 
1 - Hepsine biçilen ederi 500 lira olan 100 kilo Sudkostik, 70 

kilo Ferrmesilisyum, iki tane yağmur aleti ile bir tane inşimas aleti 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 14. ağustos 1936 cuma günü saat ondadır. 
3 - Şartnamesi Ko. dan bedelsiz alınır. 
4 - İstekliler 37 lira 50 kuruşluk teminatlarile birlikte pazarlık 

gün ve saatinde M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları. (191) 
2-3354 

BİLİT 
Nakliye deposunda m~vcud (1779) adet köhne göğüslüklü mer· 

keb arabası koı,;umu müteahhidin nam ve hesabına satılacaktır. Hep
ıinin bedeli (988) lira 48 kuruştur. Teminatı: (148) lira 48 kuruş
tur. 

Satış günü 3.8.936 pazartesi günü saat 10 dadır. İstekliler mez
kur araba göğüslüğünü görmek üzere her gün, Akköprii nakliye de
po müdürlüğiine müıacaat ve satışa gireceklerin belli gün ve saa
tinde teminatlarile birlikte M. M. V. satın alma komisyonuna gel· 
meleri. (192) 2-3355 

BlLlT 

1 - Ankarada Cebeci Hastahanesinde yaptırılacak dahili kısım 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaa tın keşif bedeli yüz otuz beş bin yüz seksen altı 
lira 28 kuruştut. 

3 - !halesi 17 ağustos 936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartname •ı:eşif ve projeleri 676 kuruş karşılığında V inşa

at şubesinden alrmr. 
5 - İlk teminat 8009 lira 32 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekle r 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde yazılı belgelerle kanuni teminat ve Bayındırlık Bakanlı
ğından alınacak ehliyet vesikalarile birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma Ko. na ver· 
meleri. (165) 2-3348 

BİLİT 

Gedikli Erbaş Hazır: ... ma mekteblerın~ 
talebe alrnryor : 

1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbas hazırlama mektepleri· 
nin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta kısmın 6. sınıflarına 
da 5 sınıflı köy ilk mektep mezunları alınacaktır. 

2 - Bu mektepler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş şartları as· 
kerlik şube ba".kanlığmdan öğrenilebilir. 

3 - Yukarda ya7.ılr şartlan taşıyan ve gedikli Erbaş olmağa is· 
tekli olan köylü çocuklarının en geç 20 eylıil 936 tarihine kadar 
mens•ın oldukları askerlik şubelerine müracaat etmiş ve evrakınr 
ta nmış olmaları lazımdır. ( lfj7) 2-3349 

ŞEHİR BAHÇESİ YAZLIK SİNEMASf 1 ASKERi FABRlKALAR UMUM MÜDÜRL 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI Çardaş Fürs t in MUHTELİF CiNS ÇELİKLER 

l\ıJartha Eggert 
Tahmin edilen bedeli (7 5500) lira olan yukarda cinsi y 

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
nunca 10 Eylül 1936 tarihinde Perşembe günü saat 1 S 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Üç) lira (78) kuruş m 
de komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 
(yi havi teklif mektuplarını mezkıir günde saat 14 e ktd 
syona vermeleri ve kendilerinin de) 2490 numaralı kanun 
3. maddelerindeki vesaikle me7.kf.r gün ve sa .. tte kom~syon 

ı .... D .. uh• u• l
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Elaziz lsl{an l\Iüdürlüğiinden: caatlarr. (13) (2-3183). 

ı - Elazizin göçmen bulunan köylerinde yapılacak su tesisatı 
için 2 parmak kutrunda 4276 metre, bir buçuk parmak kutrunda 840 
metre ve 1 parmak kutrunda 470 metre kalvanizli çelik demir boru 
Elaziz İskan anbarına teslim edilmek üzere açık eksiltmeye kon
muştur. 

MUHTELİF CiNS MAKKAPLAR 
Tahmin edilen bedeli (17200) lira olan yukarıda cinsi va 

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdülüğü Satın Alma Komi 
ca 11 Eylül 1936 tarihinde Cuma glinü saat 15 te kapalı 
ihale edilecektir. $artname para:ı:ıs olarak komisyondan veri 
tiplerin muvakkat teminat olan ( 1290) lirayı havi teklif mekt 
mezkiır günde saat 14 c kacfar komisyona vermeleri ve kend 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ma~~delerinJeki vesaikle 

2 - Keşifnamesi mucibince 4276 metreliği (5345) lira 840 metre
liği (588) lira 470 metreliği de 329 lira ki ceman (6262) lira olup 
buna nazaran muvakkat teminat ( 469) lira 65 kuruştur. gün ve cıaatte komişyona miiraca::ıthırı (14) (2-3184) 

3 - Eksiltme 3-8-936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on· 
beşte iskan dairesinde yaprlacaktır. 

Talip olanların ikinci maddede gösterilen muvakkat teminat ak
çelerile vilayet iskan dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

fi.AN 
18 - 20 · 22 - 24 temmuz 936 tarihlerinde gazetelerde ilan 

Kırıkkalede yapılacak in~aat hakkındaki ilan hükümsüzdür. 
2-3275 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tf4hit renklerini bahfeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabit renk UT.e
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te
mın edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hattl denize girmek 
suretile de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerde 
ve n.riyat mağazalarından arayı· 
nız. 

Lisan derslerinden 
ikmale kalan 

Talebeden H.tlkevinde açıla· 
cak lNGİLİZCE ve FRANSIZ· 
CA ha7.ırlama kurslarına kay· 
dolmak istiyenlerin hergün saat 
18-19 arasında Halkevinde ingi
lizce öğretmeni B. Lütfullah'ı 
görmeleri. 2-3050 

Kiralık hane 
Çankaya cadesinde Sarı köşk 

arkasında bahçeli köşkün 3 oaah 
üst katı. 2-3278 

iş Büros1ı 
Yenişehir Kızılay yanı No. 60 
Emlak alım satım ve her tür· 

lü nakliye işleri Kerim Ertaç 

Tl: 2027 

Nakil 
Ankaradan bütün aHikalarımı 

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 gCı
na müracaatın hiç bir hükmü ol· 
madığı ilan olunur. 

İtfaiye meydanında kurtuluş 
Apartımanında 1 Numaralı dai· 

rede mukim Himmet oğlu 
2-3237 H. HÜSNÜ 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Mildürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

(98) 2-3259 

l(iralıl{ Ev 
Dört odalı konforlu bir ev 

kiralıktır. Yenişehir Tuna cad
desiıBalk sokak No. 3 

Tel. 2651 
2-3361 

ZAYİ 
Nevşehir Orta mektebinden 

aldığım şehadetnamemi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan huk
mü olmadığı ilan olunur. 

Aptullah oglu Ramiz 
2-33Ci2 

Kiralık Apartman 
Yenişehir Atatürk uranı Ali 

Nazmi apartımanında bütün as
ri konforu havi üç, dört ve beş 
odalı üç daire kiralıktır. Gör
mek istiyenlerin apartman kati
bine müracaat etmeleri. Tel 2728 

2-3357 

KIRIKKALEDE YAPILACAK İNŞAAT: 
Keşif bedeli ( 136032) lira (86) kuruş olan yukarda yazı 

at Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiğii satın alma komisy 
14 A~ustos 936 tarihinde cuma giinü saat 15 te Kapalı zarf i 
le edilecektir. $artname (6) lira (81) kuruş mukabilinde ko 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (8051) lira (6 
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saaate kadar 
yona vermeleri ve kendilerinin ele 2490 numaralı kanunun 
maddelerinde yazrlı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyo 
racaatları. (54) 2-3299 

MUHTELİF CİNS ECELER 
Tahmin eflilen bedeli ( 11031) lira olan yukarda cinsi yazıl 

:zeme P. <ikeri Fahrikal :ır Umum Müdiirlüğü satın alma komisyo 
9 Eyliil 1 Q36 tarihinde Çarşamba ~ü11ü saat 15 de kapalı zarf il 
le edilecektir. 

Sartname parası:ı: olarak komispondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (827) lira (33) kuruŞll 

teklif mektunlarını me7kiır günde saat 14 e kadar komisyona 
lcri ve kenciilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. madde 
deki vesaikle mezkih gün ve saatte komisyona müracaatları. 

--- - - -------------- _ (2-3185 

Nafıa Bal(anlığından : 
3 Su Mühendisine ihtiyaç vardır. 
(300) liraya kadar aylık ücret verilecektir. Şeraiti lizimeyl 

olanların evrakı müsbiteleriyle bizzat veya tahriren Bakanlık 
Genel Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. ( 176) 2-3 

Kütahva: 6 sa~·ılı Jaudarma 
)kul l(onıutaıılığıııd 

Çoğu üze- Çoğu Azı Tahmin % 7.50 Erzakrn İhale 
rinden edilen Teminat Cinsi aaat 
Lira Ku. Kilo Kr. Kilo Gr. Ku. Sa. !..ira J{u. 
12000 150000 130000 8 900 Ekmek 

4200 30000 25000 14 :H5 Sığır eti 
3600 4000 3000 90 270 Sade yağı 

700 7000 5000 10 52 50 Bulgur 
1200 6000 3000 20 90 Pirinç 

350 5000 3000 7 26 25 Nohut 
350 5000 3000 7 26 25 Mercim<!k 
600 6000 3000 10 45 Kuru Fasulya 
350 7000 5000 5 .l6 25 Patates 

1050 3000 2000 35 78 75 Sabun 
330 1500 1000 22 23 75 Şehriye 
660 3000 2000 22 49 50 Makarna 
:'00 4000 3500 5 15 00 Soğan 
540 2000 1500 27 40 50 Toz şeker 
220 4000 3500 5 50 16 60 Tuz 
28C 1000 500 28 21 Zeytin tanesi 
375 1500 1000 25 28 12 Üzüm çekirdehi, 
ı84 400 200 46 13 80 Zeytin yağı 
480 6000 4000 8 57 60 Patlıcan 
300 6000 3000 5 22 50 Lahana 
325 5000 3000 6 50 24 37 Kırmızı tomates 
120 600 300 20 9 Salça 
150 5000 3000 3 11 25 Pırasa 
200 5000 3000 4 15 lspanak 
210 6000 4000 3 50 16 13 Arpa 

80 4000 2000 2 6 Kuru ot 
45 3000 2000 1 50 7 50 Saman 

2100 140000 120000 1 50 157 Cam odunu 

ıo 
ıo 
ıı 

ıı 
t3 
ıs 
t3 
13 
13 
13 
ı• 
ı• 
ı• 
ı• 
ıs 
ıs 
ıs 
ıs 

t6 

17 

800 100000 80000 80 60 Me§e odunu 
Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak miktarı eksiltme şartnamesine göre Komisyonumu:ıc• 

nakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarları yanlarına yazılmıştır. 
2 - Ekmek kapalı zarfla diğer yirmi sekiz kalem yiyecek ve yakacak açık eksiltme ile ıo-s-936 

lemecinde çizelgede gösterilen saatlerde Kiitahvada Jar.darma Okul Komutanlığında toplanacak k 
yonda yapıl~caktır. de 

3 - Eksıltmeye gireceklerin 936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddr~ 
ne göre ellerinde bulunan belgelerle Ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı ~ 

içinde noterlikten alma vekaletnamelerle eksiltmeye gireceklerdir. 
4 - Kapalı zarf eksiltmesinde yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf rne1' 

rında istı:nil~n belgeler ve teminat makbuzu veya iJanka mektuplarını ikinci bir zarfa koymak .. 5fi) 
le zarfl~rı~. tizerine tekli~lerinin hangi i şe aid oldu ğ~~u ve ka~uni ikametgahları yazılır, m~hur,~ 
rak bellı gun ve saatten hır saat evvel makbuz muka bılınde komısyon başkanlığına verilmesı ı.a 
Belli gün ve saatten sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Ternı~'ı 
belli gün ve saatten evvel Kütahya Malsandığına atırılmış bulunması ve eksiltme şartnameterııı 
mek üzere komisyon işyarlığına müracaatları ilan olunur. (3984) 2-3104 _. 

__ .-ı .... 7' 

' 
1 YENi SİNEMALAR ~ 

BUGÜN BU GECE 

KONTİI~ ANT AL 
GİNGER ROGERS 

FRED ASTAlRE 

Fevkalade eğlenceli mevzuuile 
nefis bir operet 

3 Ağustosdan itibaren fiatlarda 

BUGür~ GÜNDÜZ l 
TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRK FtLtd 

A Y S E L 
GECE 

iki büyük film birden 
Ankarada ilk defa gösterileP 

1 - Düşmanlar pe,inde 
2 - Gündüz insan gece kurt 

fevkalade tenzilat vardır. 
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ADIMIZ, ANDJMIZDIR 

31 TEMMUZ 1936 CUMA 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

1 
HER YERDE 5 KURUi 

El 

Bama tay Din Fevkalide Toplantısını Yaptı 

Kamutaydan sonra toplanan Parti grupu; Montrö anlaşması 
etrafında Başbakanımız ve Dış Bakanımızın izahatını dinledi ve 
muvaffakiyetli neticeleri takdir; hükümetin siyasetini tasvib etti 
Dün sabah toplanan Büdce Encünıeniyle; öğleden sonra .toplanan Hariciye ve Milli Müdafaa 
Encümenleri bııgünkü toplantıda görüşülecek olan ve ıçlerinde anlaşmanın tasdiki ile 
memleket müdafaasının gerektirdiği tedbirlerin alınmasına dair laiJihaların da bulunduğu 
MontrCS boğazlar anta,masının tas· yedi kanun projesini kabul etti 

diki ve bu yeni anlaşmanın, mem·eketin 
.. emniyeti bakımmdan ahnmuını gerek· 
. tirdiği tedbirleri 1<anunta,trrmak mak· 
sadiyle teşkilltı esasiye kanununun 

. 19 uncu maddesi mt•cibince reislik ma· 
kamı tarafından toplantıya çağırılan 
kamutay, diln bu fevkalide toplantısı

nı aaat 14 1e yapmıştır. 
Toplantının hususi ehemiyeti: sa

londa bazr de ğişiklikleri icab ettirmiş; 
mebuslara mahsus olan arka Jcrsmı da· 
vettilere avrrlmrştr. Toplantı saatinden 
çok evet dinleyicilere ayrılan yerler ta· 

mamivle dolmuştu. 
Celseyi tam aaat ikiyi be• geçe; Ka· 

· mutay ba~' nı B. AbdUlhatik Renda 

nuc;UNKU TOPI.ANTI 
Falih Rıfkı ~.TAY 

1936 sene.sinin 30 temmuz cu
ma güniine dahi, hiç tereddild et-

ksizin t a r i h i aıf atım vere-
me . ·ı 1 
b· ı· 'z Montrö zaferı ı e ya nız 

ı ırı • T" k' 
boğazlar meselesine ~e~ıl, . ur 1

• 

yenin emniyet ve hakımıye~ıı:e yl\
kmdan temas eden mühim. bır d~~ 
vayı halletmiş oluyoruz. Mıllet mu· 
messilleri yaz tatiline karar ve~
dikleri zaman, hük~~e.tin mes~lı
yeti oe kadar ağır ıdı ıse, bugun, 
Jeref payı o kadar büyüktür ... 

Lozan, kılıcımızın ha~kı . .1~1 : 
M t .. on üç ıenedenherı butun 

on ro, . Ih 
vaidlerini yerine getı~en 5~. ve 

d . t Türkiyesinın mıllı kuv-
me enıye .. b e 
vet ve enternasyonal ıtı arının · 

seridir. • • t 
Son hadiseler, hürıy~t! e~nı~~ ' 

kuvvet ve istikrar sahıbı hır Tur· 

k . . lh buhranları sırasında 
ıyenın su k d he • t " a ar -nufuz ve ehemıye 1 ne . ..,. . . 

ıaba katılmak lazım geldıgını u-
h t tm. ı· 1-di bu nufuz ve ehe· a e ı§ ır. ..... 

1 
• . 

. t 'fe ve mesuliyet erımızı 
nuye , vazı .. d ha kuvvet
arhrmıştır. Her gun a 
li olmağa mahkUınuz. . ·ı 

İstediğimiz şey dört kelı~e ~ ~ 
anlatılabilecek kadar. balshıttır · 
K d. . herkes içın su ve 

en mırı: ve b" "k 
emniyet! Harbçi olmı~an t~yu 
küçük bütün devletlerın de ı:_~e
mekte oldui:'ll bundan ibaret deg~l
ınidir? Fakat bu basit kel;!11eler_m 

. ... kıt c ı -
rüyası hakikatleştıgı va . ' . 
han çağ değiştırınıŞ 
o l u r Temini elimizde olm an 
\'e dört kelimenin basitliği nı be· 
tinde karışık, güç ve çetin olan 
cihet hudur. 

Biz sulh ve emniyet niza~ı~ı 
kendi bölgemizde kurmak ıçın 
mümkün olanı ve olmıyanı yap
nıakta deTam edeceğiz. Ancak bu 
~V&.§m da, bütün tehlik~ ve .~~.~~ 
dıdleri önliyecek ve hepııne g~gu 
ıerecek maddi manevi kudretı el
de bulundurmakla yürüyebilir .. ol
duğunu bir an unutmayacagız. 
J:larb gibi, sulh da, ancak kuvvet
lılerin eseri olabilir. Zayıfların, 
lıarb korlwsundan ve müdafaa im 
kansızlığmdan gelen barışçıhğının 
ne kendilerine ne de başkalarına 
lıayn olmadığı~ı söylemeğe lüzum 
Varın. dır? 

C. H. Partisi Kamutay Grupu .tdare Heyeti Başkanlığından 
C. H. Partisi Kamutay Gruıııı diin Kamrıltty Umumi lle)·t•ti İi;tİnım11tlmı ım11ra llalfara Sal•a· 

nın b<Jlkanlığıntla toplandı. 
Boğazlar rejimi luıkkındll ~fontri)de imza edilen mukaı,elnuınıeye tltıir RtJJbakan /14nıeı 

lrıiinii ııe Dıl işleri Bakanı Dr. Teı1/ik Rii§IÜ Araıt ttırafltırmdmı t•erileıı izahat tlinlentli. 
!Jfontröde alman murnf/<lkiyetli netit.·t•~er ~ün•kli "lkışforfo t<ıktlir 1''' lliil.-iimetin ttıkib et

tiği ıci)·aset taıvip olundu. 

açtı ve Kamutay azalarının isimleri se
çim daireıi sırasi!e okunarak yoklama 
yapıldı. Bundan sonra ba~kan; "Mon
tcö konferansmda hükUmetin elde et· 

Kamutaya dün şu kanun projeleri 
gelmiş ve aid olduğu encümenlere gön
derilmiştir: 

ı - Boğazlar rejimi hakkında Mont· 

Kamutay'ın dünkü top 1antısuıa bfr baluş 

tiği çok önemli ve kıymetli neticeleri 
bildiım.:k ve yüksek tasvibe arzetmek 
için,. Kamutayı toplantıya çağırmış ol
duğunu kaydederek dedi ki: 

''- Bugünkü ruznamedc müzakere 

edilecek madde yoktur. Yalnız vfo:ıt• o 

konferansına aid otan vesaik ve onun 

mütemmimi olan ıayihJlar gelmiş ve ev

rakı varide meyanmda olarak hepinize 

takdim edilmiştir. Encümenler bugün 
bununla meşgul olacaklar; yarın sabah· 
leyin hepsini verccelder ve derhal siz
lere tevzi edilecektir. 

sına dair kanun layihası (Büdcc encü
menine). 

'4 - Milli MUdafaa vekilliği 1936 
mali yılı kara kısmı hlidcesinde 70,000 
liralık münakale yapılması hakkında 
kanun Uiyihası (Büdce Encümenine). 

5 - Rüsumu sıhiye kanununa ek ka
nun layihası (Büdce Encümenine) 

6 - Rüsumu sıhhiye kanununa ekle
nen maddelere dair olan 2810 numaralı 
kanunun yerine kaim olacak kanun li· 
yihası (Biıtce E ncUmenine) . 

7 - Suriycde tiirklere ve Türkiyede 
suriyelilerc aid olan emlak hakkındaki 
2089 sayılı kanunla derpiş edilen miıd
detin uzatılmasına dair kanun lôyihas1 
(Haı iciye Encümenine}. 

8 - 3037 numaralı kanuna ek kanun 
Htyihası (Büdce Enciimenine) 

Kam11ıay111 bugün göriişeceği ka
nı111 projeleri ikinl'i sayfanıızc/aclır. 

Montrö konferansına aid olan veı;a
iki matbu olarak hepinize takdim el. 
tim. Bugün de zabıtlar gelmış ve tcıl. lln.~bakamımz Knrımtnya gelirken 

Fllistiııde 
Tahkikat yapacak 
komisyon kuruldu 

Londra, 30 (A.A.) _ SömürıeJea. 
baka.nrB. Ormabi Gorc, avam kamara
sında Filiatin'dc tahkikat icruma ...., 
mur komisyonun şu suretle kurulmut olo 
duğunu bildirmiıtir. 

Reis: Lord Pil, r.ciı vekili: Sir Ho
ras ~umbold, Ad: Sir Mori Kartcr, Sir 
Lorı hommond, Sir Ormold Monia. B. 
Recinald Kupor ve B. Martcn. 

ancak Filistinde ı;iiklın tamamiylc kıt• 
rulduktan sonra lıaslıyacaktır. 

22 tırabm iiliimiine aebeb olan 
lıiirum luitllaetfi 

Kudüs, 30 (A.A.) - Arablar tarafın

dan dün bir kafileye karıı yapılan hlo 

cum esnasında yirmi iki arab ölmilttür. 

İngiltere tarafından Filistin'de tah
kikat icıası için bir komisyon vücuda 
getirilmiş olduğu haberi, ylhudiler ara• 
sıncla hoşnudlukla karşılanmııtır. Fakat 
arablar boyuna greve devam etmek teh• 
didinde bulunmaktadırlar. 

Diin beşinci defa olarak petrol bo. 
nısu hasara uğratılmıştır. 

s nyol hükiinıetiyle asiler 
ladrid önünde yapılacak: ve nerede ise 

haşlı} •u·al{ olan k.ati lı arlla lıazırlamyorlar 

dim edilmiştir. Dıge leı ı de diııı dııe- •• 

trlmıştı. 

Müsaade ederseniz Montrö konfe
ransına aid layihayı tetkik içın Milli 
Müdafaa ve Hariciye Encümenler: müş
terek çalışsınlar. kanunu o suretle tet

kik etsinler .... 
B. Rendanıı bu teklifi kabul edıl 

miştir. Kamutay bugün 14 de toplana-

caktır. 

röde 20 temmuz 1936 tarihinde ımza e· 

dilen mukavelcnamenin tasdikine dair 

kanun layiha ı (Milli Miidafaa ve Ha
riciye encumenlerinc:). 

2 - 2980 sayıh kanunun 2 nci mad

desinin tadiline dair kanun layihası 

(Bıidcc encümenine). 

3 - Harİcİ}C Vck.ılcti 1936 mali yılı 

büdcesinde lıazı degişikliklcr yapılma-

Ufak tefek çarpışmalar devam etmekle beraber 
umumi vaziyette esaslı bir değişiklik yoktur 
Madrid, 30 (A.A.) - Bir kaç gün· 

denberi beklenilmekte olan kati hare
kat heniız başlamamıştır. Dün vaziyet
te hiç bir değişiklik olmamıştır. Yalnız 
memleketin bazı noktalarında ehemiyet

siz bir takım çarpısmalar olmuş ve hü
kumet kuvvetleri tarafından asilerin e
linde bulunan bazı ta} yarelerin tahrib 
edılmiş olduğu haber verilmektedir. 

Her iki taraf, yakında yapılacak ha
rekat için mevzilerini tanzim ve tahkim 
etmektedir. 

Handcy, 30 (A.A.) - Henüz kati hiç 
bir hareket yapılmamıştır. Madridin şi-

malinde yapılması kararlapruı olan ... 
yiik muharebe, her halde geçikmiyeceJm. 
tir. Gerek şimalde ve gerek cenupta l& 
kinci derecede bir takım çarpıpnalat 
olmaktadır. Hor iki tarafın da tayyar .. 
leri de büyük bir faaliyet göaterml91er
dir. 

Gerek asiler ve gerek hilkilmet, kar• 
şı tarafın yabancı memleketlel'den ta~ 
yare ve siHih almakta olduklarını ldclia 
etmektedirler. 

A~ilcn• gifrt, t'll:iyet yolunda 
Sevil, 30 (A.A.) - A..iler, tela~ 

(Sorıu 3. üncü sa'f/adaJ 
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Bugün Kamutayda görüşiilecek,/ 
olan kanun projeleri 

Biidce Enciimeni diin sabah saat 10.5 de toplanmış ve hü
kiimct tnrafından Kamutaya sevkedilmi§ olan kanun projelerin
den büdce ile alakalı olaıı şu projeleri gÖrİİ§erek; müstaceliyet 
kararı ile miizakere etmek iizere umumi he yele arzetmiştir: 

Bu projeler arasında bulunan rüsu
mu sıhiye kanununa eklenen maddelere 
dair olan 2810 numaralı kanunun yeri
ne geçecek olan projenin csasJnrı ~u:ı

lardır: ' 

leri tediyatı da 1.400.000 olmak üzere al
tı milyon liraya tenzil edilmektedir. Bu 
tediyattan mütevellid 2.000.000 liralık 
fark 2980 sayılı kanunun birinci mad-

- 500 numaralı rüsumu sıhhiye ka
nununun birinci maddesi şu şekilde ta
dil edilmiştir.: 

Ancak Adalar denizinden Karadeni
ze veya Karadenizden Adalar denizine 
gitmek üzere boğazlardan transit olarak 
geçen ve boğazlar arasındaki limanlar
da tevakkuf etmiyen bilumum ticaret 
gemilerinden gayri safi tonil!to için al
tın frank esası üzerinden 0,07 5 (7 5 san
tim) rüsumu sıhhiye alınır. 

Yukudaki fıkraya tevfikan rüsumu 
ııbhıye istifa olunan transit gemiler 
evvelce boğulardan herhanği birine 
girdiği tarihten itibaren 6 ay zarfında 
gittikleri istikametten avdet etmek ü
zere boğazlardan aynı suretle transit o
larak geçtikleri takdirde yeniden tran
sit resmine tabi tutulmazlar. 

Yabancı memleketlerden gelen tay
yareler hakkında yapılacak sıhhi mua
emle veya bunların tıbbi muayeneleri 
ve bunlara tatbik edilecek sıhhi tedbirler 
karşılığı olarak icra vekilleri heyetince 
tanzim olunan tarife üzerinden ücret 
alınır. 

- 500 numaralı rüsumu sıhhiye ka
nununun 9 uncu maddesinin ikinci fık
rasına şu fıkra eklenmiştir. 

"Tonajı 250 yi geçen motorlu gemi
lerden [ 100] lira,, 

Büdce Encümeni boğazlar rüsumu 
varidatının 200.000 lira kadar bir azlık 
göstereceği hakkında hükümet adına 

verilen izahattan sonra layihayı aynen 
kabul etmiştir. 

*** 2810 numaralı kanunun ilgası dola-
yısiyle, İı;tanbul limanının inkişafını te
min için bu kanunun transit suretiyle 
geçecek gemilerin zaruri ihtiyaçlarına 

dairolan fıkrasına aşağıdaki fıkranın ek
lenmesi hükümetçe teklif ve büdce encü
menince aynen kabul edilmiştir: 

(Boğazlardan transit olarak geçen 
gemilerin İstanbul limanında yalnız za
ruri ihtiyaçlarını temin veya acentele
riyle temas etmek üzere talimatname
lerindeki hükümlere uygun olarak kısa 
bir zaman kalmaları bu gemilerin tran
sit sıfatını bozmaz.) 

Büdce encümeninin kabul ettiği pro
jeler arasında Büyük Millet Meclisi 
büdcesine 51.267 lira zam; bazı daire
ler büdcesinde 87.030 liralık münakale, 
tenzil ve, zamma aid bir proje de var
dır. 

*** 
25.780.000 liralık fevkalade tahsisat 

verilmesi hakkındaki 3037 numaralı ka· 
nuna ek olarak hazırlanan ve büdce en
cümeninin, mikdar değişmemek üzere u
fak bir tadille kabul ettiği bir kanun 
projesine göre "fevkalade menbalardan 

temin edildikçe milli müdafaa kara ve 
askeri fabrikalar büdcelerinde yeniden 
açılacak hususi fasıllara tahsisat kayde
dilmek üzere daha beş milyon liranın 

sarfma mezuniyet verilmektedir. 

Bu kanun mucibince tahsisat kayde
dilecek meblağlardan 936 mali yılı içe
risinde sarf edilmeyen paralar; aynı hiz
metin ifasına tahsis edilmek üzere 936 
hesablarından tenzil ve 936 senesine 
devren varidat ve tahsisat kaydoluna
caktır • 

~ * * 
Büdce encümeninin aynen kabul et-

tiği projeler arasında: memleket müda
faasının istilzam ettirdiği fevkalade ih
tiyaçlar için senelik tediye mikdan 7 .5 

tnilyon lirayı geçmemek ve tamamı 1946 
mali senesi nihayetine kadar ödenmek 
üzere 67 milyon liralık teahhüde giri
Jilmesi için olan 2980 sayılı kanuna ek 
olan bir proje vardır. 

Bu projeye göre: 2980 sayılı kanu
nun 2 inci maddesiyle senevi ikişer mil
yon liradan, dörtsenede sarfedilmek ü
zere topçu mühimmat imal5tına tahsis 
olunan sekiz milyon lira 935 senesi te
diyatı 1.800 000 ve 93 7, 938. 939 sene-

desiyle seneliktediye mikdan olarak tes
bit olunan 7 .5 milyon liralık had dahi
linde kalmak üzere top ve teferrüatiyle 
topmalzemesi alınmasına tahsis oluna
caktır. 

*** 
Dün sabah hükümet tarafından Ka

mutaya verilen ve Suriyede türklere ve 
Türkiyedeki suriyelilere aid olan emlak 
hakkındaki kanun müddetinin 3 ay da
ha uzatılmasına dair olan kanun proje
si parti toplantısını müteakib toplanan 
hariciye encümeninde görüşülerek ka
bul edilmiştir. 

Hükümet müddetin uzatılmasını es
babı mucibe layihasında şöyle izah et
mektedir: 

"Vatandaşlarımrzın Suriyede ve su
riyelilerin memleektimizde sahih olduk
tan emlak hakkında Fransa bükümetiy
le 932 senesinde Ankarada imza edilen 
itilafnamede yazılı müddet zarfında iki 
taraf makamlarına verilen bir çok dos
yanın hepsini tetkikie imkan hasıl olma
dığından bunlara müteallik muamelelerin 
neticelendirilmesi için itilafnamede ya
zılı müddetin son defa olmak üzere 3 ay 
daha temdidi hususunda hariciye vekil
liği ile Fransa elçiliği arasında mutaba
kat hasıl olmuştur. 

*** 
l\f ontrö anlaşmasının 
tasdikına ait kanun 

• • 
proıesı 

Hariciye ve Milli Müdafaa EncO
menlerinden mürekkep muhtelit encü
men grup toplantısından sonra; topla
narak Montrö ve Boğazlar anlaşması
nın tasdikine aid oian kanun projcsıııi 
müzakere ederek kabul etmiştir. 

Hükümetin esbabı mucibesi aynen 
şudur: 

'' ... Yüksek Meclisçe maliim olduğu 
veçhile boğazlar rejimini tanzim etmek 
üzere bir konferans aktolunması için 
Türkiye hükümetinin 29 mayıs 1936 ta
rihinde vuku bulan davetine alakadar 
Devletlerden Bulgaristan, Fransa, İn
giltere, Yunanistan, Japonya, Roman
ya, Sosyalist Sovyet Cumuriyetleri İt· 
tihadı ve Yugoslavya devletleri icabet 
etmiş ce konferansa yalnız İtalya • bi
dayeten daveti kabul ettikten sonra son 
anda Türkiyeye teallük etmiyen esbab 
dolayısile • iştirak eylemiyeceğini bil
dirmiştir. 

22 haziran 1936 da Montröde topla· 
nan boğazlar konferansı takriben bir ay 
sürmüş ve Boğazlar mukavelenamesi 20 
temmuz 1936 tarihinde imza edilmiştir. 
Yüksek Meclisin tasdikma arzedilen 

işbu mukavele bir mukaddime ile 29 
maddeden ibaret bir asıl mukavele. bir 
protokol ve dört lahikadan milrekkep
tir. 

Mukaddime: 
Mukaddimede Boğazlardan mürur 

ve seyrisefaini Türkiyenin emniyeti ve 
Karadeniz sahildar devletlerin Karade
ni zdeki emniyeti kadrosu dahilinde ko
rumak suretile mukavelenin yapıldığı 
tasrih edilmektedir. 

Birinci madde: 
Boğazlarda denizden mürur ve sey

risefain serbestisi prensibini teyid et
mektedir. 

Birinci fasıl: 
Bu fasıl Boğazlardan ticaret gemı

lerinin geçişine mütealliktir. 
Sulh zamanında beynelmilel sıhi ah

kam çerçevesi içinde vazedilen türk 
mevzuatı mucibince sıhi kontrola t!bi 
olarak ticaret gemileri Bogaziardan 
serbestçe geçeceklerdir. 

Harlı zamanında Türkiye muharib 
olmadığı takdirde Ticaret gemileri Bo
ğazlardan geçmekte kezalik serbecıt ola
caklardır. 

Harb .aaman.nda Türkiye muharih 

ULUS 

Mareşal 

Fevzi (..akma~n 
teftişlerİ 

Çanakkale, 30 (A.A.) - Genel kur
may başkam mareşal Fevzi Çakmak re
fakatinde albay Nizametldin At:ı.ker, or
komutanı general Fahreddin Altay ve 
tümkomutanı Hüseyin Hüsnü Kılkı ı 

bulunduğu halde dünkü gün Anadolu sa
hilini gezmiş ve bugün karşı sahile ge
çerek askeri kıtaatı teftiş etmi~lerdir. 

Bu yıl üzüm ürünü çok 
nefis olacak 

İzmir, 30 (A.A.) - Üzüm piyasası
nın açılması yaklaşmakta olduğundan 

ihracatçılar imalathanelerini tanzime bat· 
lamışlardır. Bu seneki üzüm ürünü ha
vaların zaman zaman gösterdiği deği
şikliklerden dolayı çok nefis olacaktır. 
Rekoltenin 580 bin çuval olacağı kesti
rilmektedir. 

Tavşanlı mezbah'as~ 
Kütahyaı 30 (A.A.) - Tavşanlı mez 

bahası dün vali tarafından tö:-enle 

açıldı. 

bulunduğu takdirde: Tür.ki}e ile hub 
halinde bulunan bir memlekete aid ol
mayan ticaret gemileri - düşmana mu
avenet etmemek şartile • Boğazlardan 
serbestçe geçeceklerdir. 

l kinci fasıl: 
Harb gemilerine aittir. 
Sulh zamanında harb gemileri: Mu

kavelename sulh zamanında harb gemi· 
terinin Boğazlardan geçişi hususunda 
Türkiyeye birçok haklar tanımaktadır. 
Şöyle ki: 

a) Boğazlarda transit halinde bulu
nabilecek bütün harb gemileri azamt 
olarak 15000 tonilatoyu ve dokus par
çayı geçmiyecektir. 

Su üstü hafif gemileri, küçük harb 

gemileri ve muavin gemiler, sancakları 

ne olursa olsun, harb gemilerine mü

teallik diğer ahkama t!bi bulunmaları 

şartile Boğazlardan hiç bir rüsum ve 

tekalife tabi olmadan gündüz geçebile
ceklerdir. 

b) Karadeniz sahildarı devletler 

15000 tonilatodan fazla tonda olan saffı 
harb gemilerini ancak birer birer ve a
zami iki torpido refakatinde olarak Bo
ğazlardan geçirebileceklerdir. 

c) Mayi ve gayri mayi mahrukatın 

nakli için inşa edilen muavin gemiler 

evvelden ihbar kaydına tabi tutulmak
sızın boğazlardan serbestçe geçecekler
dir. 

d) Boğazlardan geçecek harbgemileri 

için Türkiye hükümetine diplomasi ta

rikiyle 8 gün evvel haber verilecektir. 
Kara denize gayri sahildar devletler i
çin bu müddetin ıs güne iblağı arzuya 
şayan olduğu tasrih edilıniştir. 

e) Xaradenize sahildar olmıyan dev
letlerin Karadenizde bulundurabilecek
leri tonilato yekanu 30.000 i geçmiye

cektir. Şu kadar ki mukavelenin imzası 
tarihinde Karadenizde en kuvvetli do
nanmanın tonilatosu sonradan laakal 

10.000 ton tezayüd eylediği takdirde 

mezkur 30.000 tonluk yekun oderece 
tezyid edilecektir. Ancak bu tezyid aza
mi 45.000 tor.u geçemiyecektir. 

f) Boğazlardan geçen harb gemileri
nin içinde bulunan hava sefineleri kul
lanılmayacaktır. 

g) Karadenizde sahildar bulunma

yan devletlerin bu denizde bulundura
cağı gemiler yirmi bir günden fazla kal

mıyacaktır. 

h) Denizaltı gemileri: 

Denizaltı gemileri boğazlardan geç
miyecektir. 

Yalnız Karadenize sahildar devletle
rin işbu deniz haricinde inşa edilen ve
ya satın alman veya tamir olunan de
nizaltı gemileri üssü bahrilerine iltihak 
etmek üzere - Türkiyeye vakti zamaniy
le ihbar edilmek şartiyle - boğazlardan 

gündüz ve suyun ~thında tek başına 
geçebileceklerdir, 

31 TEMMUZ 1936 C 

iplik buhranı 
Ekonomi Bakanlığı cezri tedbirler 
Pamuk ipliği toptan satış fiatlarınm 

Ekonomi Bakanlığı tarafından tesbit 
ve ilan edilmesi üzerine son günlerde 
piyasada bir iplik buhranı baş gösterdi
ğini ve buna karşı Süm~r Bank Kayse
ri ve Bakırköy fabrikalarının birkaç 
güne kadar piyasaya iplik çıkaracakla
rını dünkü sayımızda yazmıttık. 

Aldığımız mütemmim mahimata göre, 
iplik buhranı, fiat tesbitinden dolayı 

memnun olmıyan fabrikaların ihdas et
tikleri sun'i bir buhrandır. 

Ekonomi Bakanlığı. Anadoluda sayı
sı oldukça büyük bir yekuna baliğ olan 
dokuma tezgahlariyle münhasıran pa-

muklu kumaş yapan bir kısım fabrika
ların muhtaç oldukları ipliklerin yük
sek fiatla satıldığını ve dolayısiyle bu 
fiatların balkın alım kabiliyetinin çok 
üstünde kaldığını görerek endüstride 

maliyet ve satış fiatlarının kontrolu 
hakkındaki kanuna istinaden ipliğin 

toptan fiatlarını tesbit ve ilan etmiş ve 
bu fiatlarla fabrikalar için mutedil bir 
kir payını da göz önünde tutmuştur. 

Harb halinde Türkiye muharib ol
madığı takdirde : 

Bütün muharib devletlerin harb ge
mileri boğazlardan geçemiyeceklerdir. 
Bitaraf gemiler yukarıda arzedilen ve 
sulh zamanının aynı olan ahkima t!
bidirler. 

Harb halinde Türkiye muharib ol
madığı takdirde mubarib devletlere aid 
gemilerin geçmemesi prensipine cemi
yeti akvam paktından mütevellid iki ne· 
vi tahdid konmuttur. Şöyle ki cemiyeti 
akvam paktından mütevellid hukuk ve 
vecibeler gerek Türkiye ve gerek diğer 
lkidler için caridir. Kezalik cemiyeti ak
vam paktı kadrosu dahilinde aktedilip 
itbu paktın 18 inci maddesi hUktlmleri
ne tevfikan tescil ve neşredilen ve Tür
kiyeyi bağlayan bir mütekabil milzaha
ret mevcudaa taarruza uğrayan bir dev
lete iıbu muahede mucibince yapılacak 
münharet hallerinde muharib devletle
rin barb ıemilerinin mürurii kabul edil
miştir. 

Harb zamanında Türkiye muharib ol-
duğu takdirde: 

Mukavelenamede harb zamanında 
Türkiye muharib odluğu takdirde harb 
gemilerinin geçmesi tamamen türk hü
kümetinin reyine bırakılmıştır. Yani 
Türkiye hükümeti bu takdirde isterse 
bütün harb gemilerine boğazlan Jcana

yabilecektir. 

Harb tehlikesi 
Mukavelenamede Türkiye kendisini 

pek yakın bir harb tehlikesi tehdidine 
maruz hissettiği takdirde boğazlan bU
tiln harb gemilerine kapayabilecektir. 
Bu halde Türkiye hükümeti keyfiyeti 
diğer akidlere ve milletler cemiyeti u
mumi katibine tebliğ edecektir. 

Türkiye hükümetinin bu yolda ala
cağı tedbirin kalkması için ancak Ce
miyeti Akvam Meclisinin Uçte iki ek~ 
seriyetle bu hususta bir karar vermesı 
ve akitlerin ekseriyetinin de bu reyde 

bulunması şarttır. 

Sıhi hükiimlers 
Gerek ticaret ve gerek harb gemile

rinin ne gibi sıhi tedbirlere t!bi ola
cakları mukavelede yazılıdır. Transit 
olarak geçen ticaret gemileri için sıhl 
rüsum alınmaması beynelmilel usul i
cabından olduğunu beyan ile bunun 
ilgasını taleb eden heyeti murahhasa
lar nezdinde tarafımızdan vuku bulan 
ısrar üzerine transit olarak geçen tica
ret gemilerinden Boğazlardan bir de
nizden diğerine gidiş ve geliş için mu
teber olmak üzere sıhiye rüsumu alın
ması kararlaştırılmıştır. 

Haı-rı gemileri: 
Hava gemilerinin Boğazlardan geç· 

mesi memnudur. 
Ancak bunlardan yalnız sivil hava 

gemileri Akdenizle Karadeniz arasında 
Türkiye hükümctinin göstereceği hava 
yollarından geçecekler ve uçuşları hak-

(Sonu 5.inci sayfada) 

Fiat tesbitine karşı vaziyet al 
rikalar, evvelce piyasaya doğrud 
ruya iplik verirken, fiat tesbitin 
ra, bu fiatın yalnız fabrikaların 
satışlarına münhasır olmasından 

de ederek yüksek fiatla peraken 
yapabilmek için araya mutav 
koymağa başlamıılardır. 

Diğer taraftan bazı tüccarlar d 
rindeki iplikleri saklıyarak yü 
atla perakende satışlar yapmı~la 

Ekonomi Bakanlığı bu suretle 
bir buhran ihdas eden fabrikala 
bit ettiği gibi yüksek fiatla satış 
tüccarlar aleyhinde kanuni tak 
bulunmağa karar vermiştir. 

Vekaletin gerek piyasaya Kay 
Bakırköy fabrikaları vasıtasiyle 

lik çıkartmak ve gerekse buhrana 
biyet verenler hakkında takibat 
mak suretiyle aldığı tedbirler kAf 
mediği takdirde ipliğin zaten pek 
sek olan gümrük resmi indirile 
hariçten iplik idhaline müsaade 
cektir. 

Ankara bisikletçile · 
davet 

Bölge bi•iklet ajanlığından : 
Ajanlığın nezareti altında yapı 

toplu idmanlar için biıildetçilerle 
kından temas edilmek ve ona göre 
program hazırlamak üzere bölge b 
letçilerinin 2 ağuatos pazar günü 
saat 8 de eski İdman Cemiyetleri 
ıı önünde bulunmaları rica olunur. 

POLiSTE 

Hancı yolcuyu yaraladı 
Keçiörenin Mecidiye bağları 

hancı Mehmed bir alacak meselesin 
dolayı kavga ettiği Çubuk barajın 
rabacı Mirzayı bıçakla sol bacağın 
yaraladığından yakalanarak adliY 
verilmiştir. 

Motosiklet kazası 
Satılmış adında biri motosikle 

Yenişehre doğru gitmekte iken '8 
manalı Bekire çarparak alın ve diJ 
rinden yaralanmasına sebebiyet ver 
ğinden hakkında tahkikat yapıtınalc 
dır. 

DiL KÖŞESi 

"Tabiat güzelliğinin en göze bat 
tarını koynunda toplayan ... ,, 

"Göze batmak,, tabiri ancak /JO 
gitmeyen şeyler için kullanılır. "'fıb 
at güzelliğinin göze batmasr,, Jıat 
bir ifadedir. Sonra ''Tabiat gü%el/İI 
müfred olduğuna göre "en göze bati 
larr,, nasıl cemi olabiliyor?. 

''Kasabanın imarı işinin en yakın b 
gelecekte başarılabileceğini bekleme~ 
olanların sayısı pek çoktur.,, b 

"Başarılabileceğini beklemek,, ta 
rinde üstüste yüklenen iki hat• 'I 

Evvela beklemek fiili ile iktidarl tP 
tar olan "ba~arılabilmek,, bir arat' 
tirilemez. "başarılacağım bekle112e~ 
yanlış olurdu. Çünkü doğru olatJ 
şarılmasınr beklemek,, dir. el 

"Her iki genç de bu işte asU~dll 
menfaatlerden ziyade lılerinde y1Jf s1' 
güzelleşmesini ide olarak taşıdıkll' 
tebarüz ettirmişlerdir.,, ..ı. 

d -~etıır 
Bir Anadolu kasabasın aa ı- ~ 

ne mektup gönderen bu muhabiri~ 
zel yazmak özentisi ifadesini '' ~ 
Jeştirmekten başka bir netice ve~-1.'J' 
"Müddei menfaatler,, ne deınekt~ 
lamıyoruz. Sonra "bu işte,, .de dit'_ 
snora ikinci bir defa "işlerınde,, ,
tekrarlanıyor. "/de,, keJ/mesinitJ ~ 
muhabir mektubunda ne diye yet ;_,J' 
duğunu bir türlü anlayamadık. Bfl • ~ 
humu ifade için türkçede kelime lfJJ ,Jı 
lamadı? Hususiyle ki bu lirenk~~ 
zıin manasını da anlamamış oldJJ .it 

} ·ne~ onıı "ide olarak taşımak .. sek 1 

ma '·la '!ÖSteriyor. 



, SOl\J DAKiK.4: -----
ispanyol hüküınetini n vaziyeti düzeldi mi? 
San Sebastien'deki asiler teslim olunca öteki asiler 

gerilemeye başladılar 
asileri teslim olmuşlardır. Asiler için 
büyük bir muvaffakiyetsizlik olan bu 
hadiseden sonra asiler, Ayarzun arka• 
larma çekilmişler ve iki gündenberi 
ellerinde bulundurdukları yolları bırak-

Bayon, 30 (A.A.) - Sınırdan hükU
lnet için elverişli haberler gelmektedir. 
~ovar asileri San Sebastieni çevirmek 
ve Guipuzkoa vilayetine giden yolları 
kesmek için San Sebastien §.silerine gil· 
'\'enınekte idiler. Halbuki, San Sebastien mışlardır. 

Bir yugoslav gazelt,'Cİ sinin memleketimiz 
b.akkı.nda ki muvaffakıyetli konferansı 

den konf eranscı, bu sıyasanm sulh se
verliğini tebarüz ettirmiş ve bilhassa 
Kamal Atatürk ile büyük yugoslav kı-

Belgrad, 30 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor : 

İstanbul yugoslav gazetecilerinden 
B. Kura Bukilitza, Valjevo'da Kamalıst. 
Türkiye hakkında muvaffakiyetli biı 
konforans vermiş ve yüksek ve kalaba
lık dinleyici kütlesi karşısrnda Tü.rki· 
yede son on yıl içinde yapılmış olan 1 
büyük devrimleri anlatmıştır. 

ralı Birinci Aleksandrın İstanbulda vu· 

kua gelen tari~i görüşmelori esnasında 
temeli atılan sıkı türk - yugos1av dost

luğunu bilhassa kaydetmiştir. 
Konferanscı, dinleyiciler tarafından 

çok alkışlanmıştır. 

Fransız kadınları seçim h aklanı alabilecekler mi ? 
Paris, 30 ( A.A.) - Saylavlar kuru· ı v:rmey~ istib~af. edeıı hiT 1.ranun teklifi· 

Türkiyenin dış sıyasasından bahse-

lu, bir reye karşı 488 reyle kadınlara nı tasvıb etmıştır 
her seçimde seçmek ve seçilmek hakkı 

İngiliz - sovyet deniz konuşmaları neticelendi 
yayı ve Polonyayı haberdar etmesi U'7c
rine İngiliz • sovyet anlaşması parafe 

edilecektir 

Londra, 30 (A.A.) - İngiliz - sovyet 
deniz konuşmaları tam surette nıha
yetlenmiştir. Londranın meseleden Va
şington mukavelesi akitlerini, Alman-

Portekiz dış bakanının Londra' daki görüşmeleri 
Danzig davası üzerinde vukubulmuştur. 
Çünkü B. Monteiro aynı zamanda U~ler 
komitesi azasındandır. 

Londra, 30 (A.A.) - Portekiz dış 
bakanı Monteiro bugün dış bakanlıkta 
Eden ile görüşmüştür. Mülakat İspan
ya hadiseleri, sömürgeler meselesi ve 

=="~================:....:-::=== 

PORTEKiZ DIŞ 

BAKANI J.ONDRA'OA: 

Port~ ciz Almanv~ V< 

sön1iiı·o·e vermf'li ..., 
• • 
ı temıyor 

I..ondra, 30 ( A.A.) - Portekiz dış 
işler bak;ım B. Arnindo Monteiro, bu
gün B. Baldvin ve k:ıbine erkanından 
birı~ok zatlarla birlikte öğle ye~eğinde 
btı1 •mmuştıır. 

İyi haber almakta olan mabfilJer ye
mekte bulunan devlet adamları arasın
da gôrüsmelerin İspanyanın vdziyetine 

müteallilc olduğu bildirilmektedir. Ay· 
nı mahfiller B. Monteironur Almanya
nm sömürgeler talebi meselesin~ de or-

taya atmış \ e Portekizin elind" bulu
nan sömiirge !eri A lmanyaya terketme
ğe meyilli olmadığını sarih surette söy-

lemiş olduğunu ilave etme-ktedirler. B. 
Monteironun Portekize dönme::i için 
mumailevhe bir ingiliz harb gemisi tah-

~is edilecektir. ---··----
B. Attli sovyetler birliğ-inf 

gidiyor 

B. Attll 

Lo .. ·1 a, 30 (A.A.) - Avıım k"'ma

l"asınclal;i muhalif jş~i partisi lideri bi:-

1.ıaııı Attli.bugün S;v,yı::t Rusya'ya han 

ket edece' tir. T'.lfumaileyh, bir cok snv
, ' l"d - 1 er'"ri ile görüşecektir. 

OLll\-fPIYAD J\IEŞALESI 

V1YANA'DAN GEÇERKEN 

Avusturya Nazileri 
bir hadise 
çık~araılar 

Viyana, 30 (A.A.) - Dün olimpi

yad meşalesinin geçmesi dolayısiyle 
nasyonal sosyalistlerin yapmış olduk
, .... ~ bir nümayiş esnasında polis kordo
nu yarılmıştır. Bunun üzerine polis 
kuvveti, nümayişçileri dış arrondisman
lara sevketmiştir. Bazı tevkifler yapıl· 

mrştır. 

Polis, kısmen harekete haıır bir hal-

de bulundurulmuştur. 
Hükümet, memlekette sükun ve hu-

zur temiıı etmesini beklemekte olduğu
nu Almanya - Avusturya anlaşmasının 
imzası ertesinde nazilerin bu hareket· 
lerini pek ziyade ciddiyetle dikkate al· 

makta<lrr. 

Hiildimet .. :,.ır1,.tli tedbirll•r 
alacah 

Viyana, 3rl (A.A.) - İyi haber al· 

makta 01:.ın m?.bfiller, Avusturyıı hükil

metinin di\n kü karP'a~<llıklardan mesul 

olan nazi linerlerine kar~r şiddet1 i ted

hir1er <ııma~a k.,rar vermic:ı olduğunu ve 

bu tedbirler yeni alman - Avusturya an

laşması için bir tehlike teşkil etse bile 

bunları tatbikten çekinmiyeceğini bil-

dirmektedirler. 
Kabine, hemen bir toplantı yapmış-

trr. 

Olimpiyrırl mPşalı·~i Horn'dcı 
Vivıına. 3v (A.A.) - Olimpiyad m<:· 

şale~i. gece vansmdan biraz soııra A- . 
vustun·"-l:ı k;:., HMn'a czelmiştir. 

İngiliz Kıralı Akdenızde 
gezintiyP, çıkıyor 

J,oıırlra, 30 (A.A.' - Resmen bildi· 

riJdiğine göre, İngilteıe Krralı Sekizin

ciEdvard, Nahlin yatı ile Akdenizde 

gezinti yapmaya karar vermiştir. Kıral 

önümüzdeki haftaLondra'dan ayrılacak 

ve Akdeniz kıyılarında halen tesbit e

dilmemiş bulunan bir mahalde yata bi-

necektir 

ULUS 

Fransız kabinesi 
yarın toplamyoı· 

Paris, 30 (A.A.) 
Bugün için yapıl
ması kararla,mıı
ken cumartesiye 
bırakılan kabine 
toplantıundı dı' 
ifler bakanı B. l
von Delboe,. ingi. 
tiz - franıu: • Bel
çika dayanıfma. 

sında ısrar edecek 
İtalyanın beşler 

konferanıma İfti· 

raki kabul ctmif 
olmasını ebemi~ 

yetle kaydedecek 
ve Atmanyanın 

müsbet bir cevab 
vereceği Cmidini 
izhar edecektir. 
İspanya hSdiae-

B. lvon Delbos terine gelince, dış 

işler bakanı Fransanın en katı bir bita· 
raflık muhafaza edeceğini ve rnubarib
lerden hiç birine ne mahiyette oluna 
olsun hiçbir şey verilmiyeceğini kati 

surette bildirecektir. 

Fransız hüküıneti 
Bir « milli müdafaa 

yüksek koleji » kuracak 

Fransız mı°lll müdafaa bakanı B. Da/adiye 

Paris, 30 (A.A.) - Harb bakanlıvı· 
nın bir tebliğine göre B. Daladye'n~n 
başkanlığında toplanan milli müdafaa 

daimi komitesi, bir "milli müdafaa yük

sek koleji" kurmaya karar ver . t' mış ır. 

Bu yüksek mektebte kurmay subayları 

ile bazı sivil devlet memurlanı milli 

strateji meseleleri ve milli mUdafaa ile 

alakalı siyasal, ekonomik, finansal ve 

nüfusa aid umumi büyük meseleleri 

gözden geçirecekler ve bu hususlarda 
ders göreceklerdir . 

---··----
İtalya yabancı devletler

le ticari konuşmalara 
devam ediyor 

Roma, 30 (A.A.) - Fransa ile İtal-
ya arasında şu veya bu şekilde . . . prensıp-

lerın bahıs mevzuu edilme'·-· · • ~ ..... ızın tıcarı 
münasebetlenn tekrar ele alı . . nması ıçın 

konuşmalara devam olunrnakt d E a ır. t-
raflı müzakereler bilahare ya 1 k pı aca tır. 

Şimdiye kadar Fransadan İt·' , h. 44ya ya ıç 

bir şey ihraç edilmediği halde İtalya'
danFransaya bazı mallar gönd .1 . ert mış-
tir. 

lngiliz - italyan ticaret '--nı n;cı ışmu-

ları yanda kal<lı 
Roma, 30 (A.A.) - İngiliz - İtalyan 

ticaret konuşmalan hakkında t .h asrı o-
lunduğıınagöre, İtalyanlar sanksiyonlar

dan önce ve sonraki zamanlar cı.rasrn-

da fark gözetmek istiyorlar. İtalyanlar 

sanksiyonlarm konu1masiyle itfası sek

teye uğrıyan borçların ancak İtalya' a 
1 . ı· b" dı . y e verış ı ır ş tıCllret bilançosu üzerin-

den itfa edilebileceğinde ısrar etmişler

ilir. 

Konuşmalar yarıda kalmıştır. 

SAYFA 3 

HAB L 
İspanyol hükümetiyle asiler 

Madrid önünde yapılacak ve nerede ise 
haşlıyacak olan kati harba hazırlanıyorlaı' 

Ufak tefek çarpışmalar devam etmekle beraber 
umumi vaziyette esaslı bir değişiklik yoktur 

Sierra Guadarramada hükümet kuvvetlerine yarduna gidl.'n halk ce h . . • P esı mensupları 

(Başı 1. inci sayfada) lo d . . neşretmiş olduklan b. be d nya a şımdıye kadar her lürlü sosyal 
ır yanname e yardun için 1800 . 

vaziyetin düzelmiş oldulTunu bild" k ev ışgal altına alın· 
d b ırme - mıştır 

te irler. Asiler, Huelva'yı ele geçirmiş . 
olup Albaçete ileMadrid arasındakı· mu··_ H ·· k ·· ' -" ·1tnıetın asi aslwrlere 
nakalatı tehdid etmekte ve biitün Gaıı·a·- b ha eycınnamesi 
e, kim bulunmaktadırlar. General Mo- L. b 1 k .. ız on, 30 (A.A.) - İspanyol hil-

u umet tayyareleri, Saragossa ilrcria• a n.m uvvctleri, Sierra Guadarama bı..ıı. k 
g.~sm~e hükümetin bir tayyaresini dil- asi askerlere hitab eden bir tak b 
şurmuşlerdir. Asiler, Portekiz sınırında <.ıürle t 1 ım ro-
A 

., r a mış ardır. Bunlarda asi asker-
yamante'yi ele geçirmişlerdir. 1 ere, kardeşlerine karşı silah atmama-

Ceuta ue Melilla yeniden larr ve kendi amirlerine karşı ayak-

b b d 
lanmaları tavsiye edilmektedir. 

om ar mıan eclildi 
Madrid, 30 (A.A.) - Ceuta ve Me- A."ilı•rin (>linde bulurum bir 

li11a dün hükümetin harbgemileri tara-
fından bombardıman edilmiştir. gamboı Londra, 30 (A.A.) _ Alınan bazt 

B. Kampanis savaş bölgPleri iize· 
rinde t{ıyy<ıre ile uçtu 

Barselon, 30 (A.A.) - Katalonya 
jeneralitesi reisi B. Kampanis, dün Ka
talonya kuvvetlerine Saragossa şehri 
yakınındaki stratejik noktaları temin et
mek için büyük bir savaş yapılmış olan 
bölge üzerinden uçmuştur. 

Katalonya tayyareleri asi kuvvetleri 
bombardıman etmişlerdir. 

Sicl<leıli (,:arpışmaltır 
Madrid, 30 (A.A.) - Guipozkoa e

yaletinin cenub bölgesindeki Tolosa mev
kii, hükümct kuvvetlerinin eline geçmiş· 
tir. Renteria yakınında şiddetli çarpış
malar olmuş ve bir çok kimseler ötmüş· 
tür. 

HÜ kii metin krımrlart 
Madrid, 30 (A.A.) - Ilü'kümet. 

banker Yuan Marş'm mal ve mi.:lkiinü 
müsadere etmiştir. Liman i çileri ile 
bütün vapurlar, harb bakanınrn emrine 
verilmiştir. 

Sierra Guadarramada mevzi 

haberler hilafına olarak iyi bir ka nak
tan bildirildiğine göre ispanyol ~sile
rinin elinde bulunan Dato gambotu b.ıt
rnamı~tır. 

Bt•rlin i.-.ımn.n>l ,.ı,,.:iliğimü•loi 
isti/<tlrır 

.B.erlin, 30 (A.A.) _ İspanya büyük 
elçı~ı. B. Albramonte Koritijo ile ata· 
ş~mılıtcr yarbay Martincz ve sefare~ i
kınci katibi B. dö Vargas Maşuka i~ti
fa etmişlerdir. 

... isi/erin /ti ı•h."iluıdal.-i t>l("i si 
. •. M~~siko, 30 (A.A.) - ispanya elçi• 
lıgı muste:-;an B. Ramon de Pujadas, ge
neral KambaneJ!as'dan bir telgraf almı~ 
tır. General, murnaileyhi İspanyol kı

yamcıları'.1ın ~eksiko elçiliğine tayin 
etmektcdır. M usteşar, bu tayini kilimi 

etmiş ve hemen d.ş işler bakanlığına 

gitmiştir. 

Büyük elçi B. Ordaz, kendisini az. 
letmi ve gazetecilere beyanatında. e• 
sasen Meksika dış isleı lnk:ınının B de 
Puja~as'm teşcbbii ·i.ini.i k<ıhul etm m·~ 

oldugunu söyleıııiştir. 
~ 

fliihümet İİ( lmrarmmıl' nim. <l• 
l - Harb bakanı, asilere karşı askeri 

harekatın icra edildi~ i bül tiele-ri "lı. rb 
bölgesi., ilan edebilir. 

2 - Endüstriyel kredi bankası. hü
kümetin reı;men müdahalede bulundu
~u işçi gündeliklerinin verilmesi için 



SAYFA 4 utu~ 

Tarih e • 
1 garib 

111 

vakalar 

Y3zan: Max KEMMERICH 

1788 senesinde cerrah Tenon kraıu, 
emri üzerine Paris'teki Hôtel Dieu has· 
tahanesini gezmişti, orada gördüğü şey
ler hakkındaki raporunda şunlar yazılı
dır: 

"Hastahane binalarından birinde 
2627 hasta yatıyordu. Bunlar arasında 

ateşli hastalar, lohusalar, çiçek çıkaran
lar vardı. 1 metre 10 santim kadJr eni 
olan yataklar iki kişiye mahsustu, fa
kat içlerinde, üçü baş, üçü ayal<ucun
da olmak üzere altı kişi yatıyord· .... Böy
lece hastalardan birinin ayakları diğe· 
rinin omuzuna, hatta yüzüne gelirdi. 
Kendilerine ancak 35 santim kadar yer 
kalan hastalar asla uyuyama.zlardı. 

Pislikler koğuşun içinde duruyor ve 
sabahları büyük bir kovaya boşaltılı

yordu. Bu yüzden ve yerlere ('ökülen 
pisliklerin tesiriyle koğuşların havası 
feci bir halde idi. 

Elbise dolablarında çiçekli ve uyuz- ı 
lu hastaların elbiseleriyle diğerlerinin 
elbiseleri bir arada bulunuyordu. Bitta· 
bi bitlilerle temizler de karışıktı. Yani 
hastahaneden çıkan bir adam elbiseleri
ni çiçek ve uyuz mikroblariyle aşılan
mış ve bitlenmiş olarak giymeğc mec
burdu. 

Ölülerin elbi!leleri de burada sakla
nır ve her sene yedi sekiz bin tane ol
mak ü.ıere mezada çıkarılırdı. Bunlar 
memleketin her tarafına mikrob yayar
lard1. 

Bu hastahanenin, içinde büyü' ame· 
fiyatlar yapılan salonu, yanındaki ka
davra odası yüzünden, leş gibi kokar 
ve içerisine güneş girmezdi. 

Aletler ameliyat olacak kimsenin 
yanında hazırlanır ve ameliyat diğer 

hastaların yanında y·pılırdı. 

Bu hastahanede ölenlerin hepsi in
fektion yüzünden ölüyorlardı. 

Hasta lohusalar salim lohusalarla 
birlikte, ve bir yatakta ü~ dört kadın 

olmak üzere, yatarlardı." 

Resmi rapordan çıkarılan bu huUisa o 
zamanın hastahaneleri hakkında bir fi
kir vermeğe herhalde yeter. 

** . 
Bin sene kadar müddetle içine ölü 

gömi.ilen Paris'teki Innocents mezarlığı 
o kadar taaffün etmişti ki, 1746 sene
sinde orayı ziyarete giden ceneral Ber
rier, içinde 1500 ölü bulunan bir meza
rın üzerinde sürüler halinde yeşil leş 

sinekleri dolastığını gözüyle görmüş
tür. 

** • 
1765 senesinde bu mezarlığa yakın 

yerlerde oturan halk hükümete mtira
caat ederek şikayette bulunmuş ve me· 
zarlığın neşrettiği şiddetli tebahhurat 
ve koku yüzünden o civardaki evlerde 
yiyecek şeylerin bir iki saatte bozuldu
ğunu söylemi lerdir. 

1776 da kilise bahcelerine öli.: göm
mek tahdid edilmit fakat büsbütün me· 
nedilmemittir. 

O zamanki sıhat koruma i•leri hak
kında Voltaire'in Dr. Paulet'ye yazdı· 
ğı bir mektubta şunlar vardır: 

Çeviren: S. AL! 

"Küçük sokaklarda mezbahalar var 
ve bunlaı· yazın etrafa öyle bir iaşe ko· 
kusu yayıyorlar ki, §ehrin bir semti bu 
koku ile zehirlenebilir. Kiliselerdeki 
ölülerin kokusu dirileri öldürüyor. In
nocents mezarlığı ise hotantolarda ve 
Zencilerde bile misli bulunmıyan bir 
barbarlığın alametidir." 

•• • 
Bu mezarlıktan yayılan bozuk hava 

öyle bir hale gelmiştir ki, 1779 senesin
de o civardaki bir evin kilerinde bulu
nall ışığı söndürmüştür. 

Roma katolik kilisel'Iİ ve 
dinsizler 

Wilhelm Pclisso adında, 1220 ile 1240 

seneleri arasında Tuluz civarında ya~
mış olan bir Dominikan keşişi "Kro· 
nikler'' adlı bir eser yazıp bırakmıştır. 
Bu eserin el yazması bir nüshası Fran
sa'da Karcasson 'ehri kütüphanesinde 
6449 sayıda mevcuddur. Bu keşiş 'öyle 
yazıyor: "Allaha, mukaddes bakire Mer
yeme ve babamız aziz Dominikus'a ve 
diğer bilcümle gök yüzü halkına hamdü 
süphan olsun diye, allahın emriyle Tu
luz civarında Dominikan frerlerinin 
yaptıkları bazı ~eyleri kaydedeceğim: 

O zamanlar bir dinsiz papas ölmüş 
ve kilisenin avlusuna gömülmüştü. Üs
tadımız Rollandus bunu duyunca frer
lerle birlikte oraya gitti, hep beraber 
dinsizi mezarından çıkardılar. cesedini 
sokaklarda siırüklediler ve Gonr yak
tılar. O sıralarda bir de Galvanus adın
da bir dinsiz ölmüştü. tlstad Rollan
dus'un gözünden bu da kaçmadı. Frer
leri, papazları ve halkı topladı. Hep be
raber dinsizin öldüğü eve gittiler. Evi 
baştan aşağı tahrib ettiler ve arsasını 
çöplük yaptılar. Galvanus'u da mezarın
dan çıkardılar. Cesedini muazzam bir 
kafile ile c;ehirde sürüklediler (Tuluz 
şehrinde) ve sonra şehrin dışında yak
tılar. Bütün bunlar 1231 senesinde rab
bimiz Mesih İsa'nın şanı için ve aziz 
Dominikus ile Roma katolik kilisesinin 
şerefi için yapıldı. 

O zamanlar papanın vekili tayin olu· 

nan engizitör Catalanus iki dinsizi di· 

ri diri yakılmağa mahkum etti, bunların 

birinin adı Peter von Puechperdut öte

kinin Peter Bomassipio idi. Her ikisi 

de ayrı ayrı günlerde yakıldılar. Cata

lanus birkaç ölüyü de mahkum ettiği 

için bu ölüler de mezardan çıkarılıp ya

kıldılar. Diğer engizitör frer Ferrarius 

birçok dinsizi yakalattırıp höcrelere 

hapsettirdi ve Üzerlerine duvar ördür

dü. birkaçı°nı da allahın adil muhake

mesinin yardımiyle diri diri yaktırdı. 

Engizitör Wilhelm Arnoldi, Montes· 

gur tehrinde Johannes la Garda ile bir· 

likte 210 dinsiz yaktırdı. Bu yüzden o 

civardaki dinsizler arasında mUdhiş bir 

korku başladı. (Bunu yaptıra1 Wil
helm Arnoldi eylul 1866 da papa do
kuzuncu Pi tarafından azizler arasına 
dahil edilmittir.) 

(Sonu var) 

Londra toplantısından sonra 
L'Information'da Fernand de Brinon 

yazıyor: 

Hm. Bunlar formUııe,mekte ~c:cikmi; e
cektlr. 

mutabık kalmışlardır. Pertembe akf 
ne9redilen tebliğde Almanyaya kcll 
ittiraki olmadan herhangi bir •• 
alınmış olduğundan tiklyet vcıilc 
verebilecek hiç bir ıey yoktur; 7 
alman kuvvet darbesi nazik bir l 
ile "teşebbüs" diye vasıflandırılauıtı 
davet cdilmiJ olduğu konferans lçill 
bir tarih tesbit edilmemi§tir; hiç b 
tahdid edici program kararlaştırı 

Bu sabahki başyazısında, franaız - İn

giliz • Belçika görüşmelerinin şartları
nı ve neticelerini inceliyen Times, tz>y
le diyor: "Yeni bir başlangıç yapıldı ve 
Avrupa, barışçı usullerle evini nizama 
koyması için yeni ve belki de sonuncu 
bir fırsat verildi.'' Bu fikre tamamiyle 
iştirak ediyoruz. Dün girçekleştirilmiş 
olan usul uzlaşması, ne bir fransı.ı ge· 
rilemesi, ne de bir ingiliz diplomatik 
zaferi teşkil eder. Bu uzlaşma şunu ifa
de eder ki, 1914 harbının üzerlerine bil
hassa ağır bir surette çökmüş olduğu 
üç devlet, milletlerinin, kendilerini kav
gaya atmaya mani olmak için her çare· 
ye başvurmamış olmakla itham edemi
cekleri kadar büyük bir samimiyetle 
sulhun teessüsüne çalışmakta inad et
mektedirler. 

A.lmanyaya gösterilen nezaket 

Almanya ve İtalya, Lokarno andlaş· 
masının çiğnenmesinden doğan vaziye· 
ti e§it haklar dairesinde görÜŞIT\eye da
vet edi1e~eklerdir. Lokarno paktının 

çiğnenmesini 23 temmuz tebliği ~.öyle 

vasıflandırıyor: "7 mart alman teşeb· 

büsiyle yaratılan vaziyet". Bu görüş

melerde. tabiidir ki şimdiye kadar ya
pılmış olan bütün tekliflerle daha da 
yapılabilecek olanlar, yani her şeyden 
evel Sarraut hükümetinin fransız pta
nı ile, 1936 martında B. Hitlerin ingi· 
liz hükümetine yapmış olduğu teklif
ler tetkik edilecektir. 

İtalyan diplomasisinin de, Lokar
no andlaşmasını imzalamış devletler 
arasındaki mevkiine dönerken, dörtler 
paktı lehinde bir teklifte bulunması ih· 
timali de uzak değildir. Hatırlarda ol
duğu gibi, Makdonald hükümetinin ıs
rarları üzerine, Fransa ve Almanya, bu 
pakt projesini, Romadaki elçileri vası· 
ta~iyle parafe ettirmişlerdi. 

Dünkü toplantı zaviyesinden istik

bal üzerinde düşünürken §U noktayı da 
ihmal etmiyelim ki, B. Baldvin, resmi 
tebliğde ''umumi bir uzlaşma ile sulhun 
sağlamlaştırılması" olan esas hedefin 
tarifinin ardından, münakaşalardan 

sonra metni şöyle tesbit edilmiş olan 
bir cümlenin girmesi hususunda ısrar 
etmiştir: "Böyle-bir uzlaşma ancak bü· 

tün alakalı devletlerin elbirliğiyle ka
bil olacaktır ve bu hususta muhafaza 
edilmesi lazımgelen ümidler için Av
rupanın biribirine zıd hakiki veya zahi· 

ri gruplara bölünmesinden daha zarar
lı bir tey olamaz.'' "Zahiri" kelimesi, 
burada İngilizlere göre, hususi bir ehe
miyet almaktadır. 

Bu mütalealar neticeleri aydınlatma
ya kafidir. Bununla beraber \'Unu da 
ilave edelim ki beş devlet konferansı
nın birinciteşrin ayının ilk günlerin
den evel toplanacağı mümkün görün· 
miyor. Programı tesbit etmek ve göıüt 
ihtilaflarını aydınlatmak için bu mUh- ı 
let zaruriJi :. 

Alman "~ 1 tal yan 5tta11crini bekli ye· 

La Republique gazetesinde de, aynı 
mevzua temas eden Pierre Brossolette 
şayle yazıyor: 

Londra konferansı ancak beş saat 
sürdü. Sabahleyin iki ve öğleden sonra 
da Uç saat konuşmadan sonra. mUşterek 
bir tebliğ neşredildi. 

Belki bazıları görüşmelerin bu süra· 
tinden, Londra toplantısının fransız 

müvesvisliğinl tatmin için bir formali· 
teden ibaret olduğu hi11ine meydan ve· 
receği endiıeaiyle tikayet edecekler· 
dit. 

Fakat bu kısa konferanstan alınan 
intiba böyle değildir. 

Eğer çalışmaları aüratli olmuşsa, bu, 
konferansın itina ile hazırlanmış olma· 
sındandır. Delegeler, daha konu~mala
rının başlangfcından itibaren, daha ön
ce diplomatik yoldan hemen her. en ta
mamen hazırlanmış bir metin üzerinde 
çalışmak imkanını bulmuşlardır. Az 
çok manalı bir iki kelime üzerinde mu· 
tabık kalmaktan başka yapacak iş kal
mamıştı. Ve bu da süratle yapıldı. 

Görüşmelerin kısalığı, diğer taraf
tan, üç hükümetin jimdi takib etmek 
istedikleri milletlerarası politika husu
sunda ciddi ve hakiki bir surette muta
bık olduklarını gösterir. B. Leon Blum, 
başka bir ihtimal mevcud oldukça ta· 
biidir ki Avrupayı iki muhalif grupa 
bölmek istemiyecektir. İngilizler, bel
çikalılar ve diğer sulhçu devutler gibi, 
onun da en aziz emeli, Avrupa emniye
tinin, hatta bugün kollektif sisteme 
muhalif devletleri bile içine alan umu· 
mi bir uzlaşpıa ile temin edilmesidir. 
Ancak bu istikamette yapılacak son te
şebbüs de akim kaldığı takdirdedir ki 
ekspausiyoncuların tehdidleri karşısın
da bir karşılıklı müdafaa kombinezonu 

tasarlıyacaktır. Ve iyi bilir ki bu ihti· 
male katlanmak için, ve İngiltere gibi 
memleketleri de buna razı edebilmek 
için Almanya ile kollektif görü rrıek 
tecrübesini sonuna kadar got urmek 1 ~ -
zımdır. 

Fransanın vaziyeti böyle olunca, bö
bürlenici bir tavur alarak Almanyaya, 
kati bir cevab vermekten kaçmak için 
fırsat vermeye mana yoktu. Ve işte bu· 
nun içindir ki fransı.ı delegeleri, müş
terek tebliğde Almanyanın tikayetini 
mucib bir nokta kalmaması hususunda 

mıştır; alman dış bakanı ingili' • f 
aız • Belçika görüşmelerinden derb 

haberdar edilmiştir. Almanyaya ka 

bundan daha nazikçe hareket etıııCY 
imk4n yoktu. Ve bunu yapmakla ha 

bir harekette bulunulmuştur. Mad 

Almanya ile katf bir görU~ede buhı 
mak lüzumu hissediliyordu: ona hof" 
na gitmiyecek şeyler söyliyerek il 
girişmek çocukluk olurdu. 

Fakat bugün bunlar, Almanya il 
görüşmek teşebbüsüne tedbiraiz bir 
rette kendimizi kaptırmış olduğuınuııl 
ifade etmez. 

Bilakis. 

Gerçekten, 19 mart Lokarno and13f 
ması gereğince yapılmış olan kurın'Y 
uzlaJilUlları meriyette kalmaktadır, * 
manya ile görüşmeler akim kalırsa bıl 
uzlaşmalar kolayca kuvvetlendirilebl" 

lir. 
Öte yandan, eğer beşler konf erşıttl 

bir Ren anlaşmasına varacak olur ... 

konferans derhal orta ve şark Avrııı>'"' 
sı devletlerinin de iştirakiyle genişleti• 
lecektir. Bu suretle diğer meseleler a!t' 

kıda bırakılarak yalnız Ren meselesi 

1 
halledilecek değildir. Orta vt fark />.~ 
rupası dostlarımızın menfaatleri bu sıı• 
retle korunmuştur. Ve ilk defa olara~ 
bu, İngilterenin tam tasvibiyle yapıl• 
mıştır. 

Bu iki bakımdan, istikbale dogrıı 
istenildiği kadar açık olan perşerııb' 
uzlaşması, gene de bizim bugünkü dost• 

·1 • . k vetl• luklıırımıza ve garantı erımıze uv 
istinad etmektedir. Onun içindir ki bıS 

'bl• uzlaşmayı kayıdsız şartsız bir tasvı 
karşılıyabiliriz. 

Fransızca bilen 
Bir gence ihtiyacımız vardır. J{eııdl• 

sine matba, da yazı dizme öğretilecel<" 
tir. İyi maaş verilecektir. 

ffins Basmıc,·i 
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N~ 21 ve genç ağaçlar bürümüştü. 

C E~.~ EL~ K!.~'~'81 
bir de bana onlar benekli kurbağa dediler. 
Haydi ilerliyelim. 

Kaa, toprak üzerinde sürünerek ve sabit 
gözleriyle en kısa yolu kestirerek yürüyor, 
ilerliyorlardı. 

Soğuk inlerde maymun milleti, Movgli, -
nin dostlarım hatırlarına bile getirmiyorlar
dı. Çocuğu bu kaybolmuş şehre getirmişler, 
burada gayet iyi vakit geçirmeğe koyulmuş
lardı. 

Saraydan aşağıya doğru baktığınız za
man bir vakitler şehri teşkil eden ve şimdi 
içleri karaltılarla dolu birer boş arı kovanı 
nı andıran sıra sıra damsız evleri görüyor
dunuz. Dört yolun birleştiği bir meydanda 
biçimsiz iri bir siyah taş duruyordu ki buna 
bir zamanlar tann diye tapılmıştı. Köşe baş
larında bir zamanlar kuyu olarak kullanıl
mış çukurlar, oyuklar vardı ve mabedlerin 
yere inmiş damlarının etrafını yaban incir
leri sarmıştı. 

rin yere nasıl dii§tüğünü görebilmek için ~ 
fidanlarını ve portakal ağaçlarını ığratarl~ .. 
dı. Sarayın bütün geçidlerini, karanlık tU 
nellerini ve yüzlerce ufak, karanlık odal~ 
dolaşmış, bulmuşlardı. Fakat gördükte~. ~ii 
idi; görmedikleri ne kalmıştı, bunu bir tur 
hatırlıyamazlardı. Rudyard Kı J.• •• t~G Nurettin ART AM 

- Son hızla gidıhrse yarım gecelik bir 
yoldur orası dedı rlaghira ve gayet cıddi gö
rünen Balu da: 

- Elimden geldiği kadar süratle koşaca
ğım ben de. dedi. 

- Balu, seni bekliyemeyiz. Kaa ile ben, 
hızlı hızlı gideriz, sen de arkamızdan gelir
sın. 

Yola çıktılar. Balu bir seğirteyim dedi, 
fakat yere düştü. Ötekiler onu bırakıp ilerle
diier: Baghira, hızh pars yürüyüşü ile koşu
yordu. Kaa bir şey söylemiyor, Baghira ile 
at başı yürüyordu. Tepede bir dereye rast
geldiler. Burasını bir sıçrayışla geçen Bag
hira, yüzerek geçen yılandan ileri gitmişti. 

- Beni serbestliğe kavuşturan kırık kili
din başı için söyliyorum, dedi, Baghira, sen, 
hiç de yavaş yürümüyorsun. 

- Karnım aç, dedi Kaa, bundan başka 

Movgli bundan önce hiç bir hindli şehiri 
görmemişti. Burada, artık, harabe yığınla
rından başka bir şey kalmamı~ olmakla be· 
raber, göze gayet güzel görünüyordu. 

Bunu eski zamanda bir kıral, bir tepe ü
zerine kurmuştu. Şehrin kapılarına ulaşan 
bir yolun izlerini, hala, görebiliyordunuz ve 
bunların üzerinde çürümüş, köhne tahta par
çalan elan sallanıyordu. Büyüyen ağaçlar, 
duvarlardan aşmıştı. Mazgallar, aşağıya yu
vrlanmış, harab olmuştu ve şimdi onların 
yerlerini kalın dallı sarmaşıklar bürümüştü. 

Damsız büyük bir saray tepenin üzerinde 
bir taç gibi duruyor, avlusunun ve çeşmele
rinin mermerleri kirlenmiş; yeşile, kırmızı
ya boyanmıştı. İçinde bir zaman kıralm fil
lerinin durduğu köhneleşmiş duvarları otlar 

Maymunlar, burasının kendi şehirleri ol
duğunu söylerler ve öteki cengel halkını or
manda yaşadıkları için hor görmek isterler
di. Bununla beraber, ne bu yapıların ne için 
yapıldığını, ne de nasıl kullanılacağını bil
mezlerdi. Giderler, kıralın meclis odasına 
çepeçevre oturup pirelenir ve böylece, akıl
larınca, insanlar gibi hareket etmiş olurlar
dı. Yahut da damsız evlerin bir içine, bir dı
şına koşarlar, oralardan bir takım sıva par
çalan, eski tuğlalar toplayıp bir köşeye yı
ğarlar, daha sonra bunları nereye koydukla
nnı unutarak çığlığı basarlar, biribirleriyle 
döğüşe başlarlardı. Bu da bittimi, kıralm 
bahçesine dalarlar, orada çiçeklerle yemişle-

Bu işleri yaptıktan sonra birer ikişer,>'': 
hut kalabalık bir kiline halinde dışarıya.~ 
kar, insanlar ne yapabilirlerse kcndilerııı 
de onu yaptıklarını söylerlerdi. r~ 

Sarnıçlardaki suları içerler, üzerinde çı 1' 
pındıkları için bu sulan çamurlu, bulaJ11

11 
bir hale koyarlar; bu hüneri de gösterdikter 
sonra dışarıya çıkıp, avazları çıktığı ıcad• ' 
bağırırlardı: ııı 

- Cengel'de Bandar-log'lar kadar ~1 ; 

iyi, kurnaz, kuvvetli ve nazik kimsecıkle 
yoktur. t" 

Bu yaptıkları bir defa, bir defa dal·a. r 
bu köhne şehirden bıkıp usanmcrya kad:J1 
tekrarlarlar, ondan sonra cengel halkına ~ e 
dilerini gösterebilmek için ağaç tepeJerıfl 
tırmanmağa giderlerdi. er· 

Cengel yasalarına göre yetiştiri ıııi!;, tali 
biye edilmiş olan Movgli, bu türlü hayatt 
bir şev anlamamış, hoslanmamıstt 
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Bugün Kamutayda görüşülecek, 
olan kanun projeleri 

(Başı 2. inci sayfada) 
kında Türkiye hükümetine evelden ha· 

her vereceklerdir. 

Umumi hükiimler: 

Mukavele mucibince Boğazlar ko-
• . 1~hiyetlerl türk ınısyonunun vazıfe ve sa a 

hükümetine intikal etmi§tir. HükUme· 
tiıniz bu mukavelenin icab ettirdiii ma
llıınat ve istatistikleri hazırtıyacak ve 
hunları alakadarlara b:ldirecektir. 

Nihai hiikümler 
. • dahil ol-

Tiır1e1yenin tasdıknamesa . sa 
duğu halde altı tasdiknamenı~. Fraı;,ir 
biikümeti hazinei evrakına tevdiin~e k 
tevdi zabıtnamesi yapılacaktır. u a• 

d "t'b ren •ele bu zabıtname tarihin en 1 1 a 
tneriyet mevkiine girecektir. 

Mukavele meriyete girdikten ;nr• 
24 temmuz 1923 tarihli Lozall eul lm~· 

d bütiin devlet cı ın 
ahedcsini iınza e en 
iltihakına açıkt•r. . 

Mukavele meriyete girdiği ta~ı~tc.'l 
"t"b ·rmi sene müddetle candır. 
ı ı aren yı . b. . 

Bununla beraber mukavelenın ırın· 
ci maddesinde zikredilen geçiş ve sey· 
risefain 9Crbeıtisi prensibi ebedidir. 

Yirmi senenin bitammdan i~ .~ene 
1 ikitlerıten l irisi Fransa hükmn· 

eve d•V• t k 
tine fesih ihbaınamcsi verme ıgı . el -

"k" e ge .. tncc-dirdc mukavelename ı ı sen ._ 
ye kadar mert k;.ıJr.caktır. 

F shedilince Akitler yeni bir konf e-
e · 1 d" 

rans toplamayı teahhüd e~ış er. ır. 

k 1 . meriyete gırmesınden Mu ave enın . 
itibaren her be' senelik bir devre hı~
mında akitlerden her biri mukavele h~· 
lriimltıinin tadi!i tekhfinde b~lun"?1• 
lir. Bu teklü Bo~ularda t.anaıt bal•n· 
de bulunacak grm'!erin me .muu tontli 
t ·ı Karadeniz sahildarı olmayan 
osu ı e . d alik olabile· 

devletlerin bu denız e m 
. ldlııu bakkmda (ya· 

celtleri tonılito ye 
1 

hakkında) 
. 18 inci madde er 

nı 14 •e . b" lkit t:o1ra· 
tadilatı mucib ise dığer ır B 

• d"lmesi lbnndır. .ı~-
fından ta1rnye e ~ . babı tekli
ka maddelerin tadılı mevzuu . . 
fln diğer iki Akit tarafından tak~ıye~ı 
iktiza eder. Bu teklifler diploması tarı-

:ı.nılllcak bir 
kile nettcelemne... top 

f 
ata mOzakere edilecektir. 

kon eran . b" ı ve 18 
B konferansta tadıl tale ı .. 

u . . . "tse karar 
inci maddelerın gayrısıne aı 
ittifakı ara ile ittihaz olunacaktır. Fa· 

· · madde· 
kat tadil talebi 14 ve 18 ıncı . 

k fıki t lerın 
tere aitse konferansta arar 

·ıecek bu ek· dörtte üçü ekscriyetile verı 
T .. k" e herhalil~ .:la· 

seriyet hesabına ur ıy . h ' ':ır· 
hil bulunmak üzere Kara Jcnız s~ ı ' ..,. . 

·· .. J?;irec:ektır. nU 
devletlerin dörtte uçu . ıc·.r· 

"k" ddenin yanı vu 
ıuretle bu ı ı ma . "T 

. "k" evi tona11n tı ı ı 
da zikredılen ı ı n . hakkı te· 
meselesinde Türkiyenın veto 
min edilmiş bulunmaktadır. 

• L-'-'- da takdir aerbcstiıini aıuha• 
rı maA•ın • ına be 

ttlklerlni hU~Oınetlen nanı • 
faza e k aure•il~ mukaveleyi {nuau· 
yan e·me • 
mı,lardır. 

Protokol: 
. Türkiye dahil ol-

• Mukavclenamenın ad" 
. altı devlet tarafından ta ı· 

mak üzere ha· 
• f" etinin bir ml1ddet uzaması 

ki key ıy l bUkllmlerinin hemen 
sebile ınu:S-'" e . ihtimali de ayrıca 
tatbik eclılmeme•ı • . . -

. d"ldi. Türkiye ıraz1'ının taar 
der~ e ı ınuuniyeti için elzem olan em-
ruz n · · tarafın· 
niye: terti~~tmm hükUmetımız . in 
dan vakit g~eksizin alınnuı•• ıç 
protokola ahklm konuldu. 

Bu ahkima tevfikan: 
takası itbu mukave-

1 • Botular auut:akı"b yeniden asker• 
1 · ım.aıını m T .. enın B bükme göre ur-
leştirebllec~kti~· • u kara deniz ve hava 
kiye cumurıyetının . . . e 

1 • 21 temmuz 1936 tarıhınd 
kuvvet en . 1 t 
Boğazlar mıntakasını bilfiil ışga e -

miştir. · 'ba 
2 • 15 ağustoı 1936 tarihinden ıtı • 

.. k' t.. "' kümeti mukavelename· ren Tur ıye ~,u 

de yazılı Boğazlar rejimini muvakk~attC: 
. Bu suretle mez ur 

tatbik edeccktır 1 h"kUm· · mukave r. u rihten itibaren yenı 
leri cari olacaktır. 

l .. ôlıiktdar: 
. · lahika•·· Ticı.-

M ukavc lenin birıncı - · . 
h ·1 olunacak rüsum 

ret gemilerinden ta sı 

ve tek.alife aittir. . 
·1 . maı ınah· 

ık. . 1 .hı"kaaı. Gemı cnn 
ıncı a . . v• 

suretle hesab edılecegı· 
rer esasının ne · 

"J: d" Kezalik harb gemı-
n·ı go"stcrmekte ır. U 

·ı . . su .. 
1 

. . tayyare ana gemı erııun, 
erının, . lt gemile· 

tü hafif gemilerinin, denız a ı . 
. . kU"-ilk harb gemilerinin, muavın 

rının, -. 'terin . ını doldurmuş gemı 
gemılerin yq f ilitı ihtiva 
tarifleri hakkında da ta s 
etmektedir. 

UçOnctı lihikası: Japon bahri~e~ine 
U .. mekteb gemisinden ikısınln 

mensup 'lJ 

15000 ton sayılması hakkında~ır. . 
Dördüncü lahika: Karadcnızc aahıl· 

dar devletler filolarının mecmuu tona: 
·ı hesabına dahil olması icab eden gemı 
!ınıflannı ve tili sınıfları gösteren ma· 
ıamatı bavldlr. 

Yukardalci ta/ıiJ4ttan anla
şılacağı iizere Boğazlar rejimini 
;;l.1.-emizin emniyetini korllyaccıkA 
ııel•ilde tanzim ettiği gibi .'jarkı 
A kdenizde ve K"radeni:sde. ı~l-
1 

. ·ne matll/ p,ııası ılıtıva 
uın temını l 

k d . Bu itibarla mt>m e· etme te ır. k 
iletin hnynti icablarının ve~ as e-

Mukavelenin .laponltır • , • 
tara/ın•lan ım·n~ 

ri zaruretlerinin kô/i tPmınatını 
hai:ı olan ifbu mukavele ile mer
b dan bıdunan protokol "e 
~rı lôyilaanın ımdikini m~~ıa.: 
-ammın kanıın layihaJını huk~
.. .:n:• vii le.ek kabul 1'e ID'"a-me ... ..... 

uı:.v-;,, 

Kısa Dış Haberler 
* Londra, - Avam ıcamarsı~d~ bir 

suale cevab veren B. lnskipp, ~~ku~e· 
tin ahnan mUesaeıelerine verdığı sıpa
ri,lerin mllhimmata aid olmadı~mı, ve 

bu siparişlerin yalnız bazı .~~ın~ .ve 
ilet modellerine inhisar ettıgını bıldır-

lfF9B(D .+ 1 • -

miıtir. 

* Londra, - lngilterenin Berli~ bü
yük elçiai Sir Fipps, İngiltere dı~ ı9le~ 

k · B Vanııttart • bakanhjı genel ae reterı · . 
ın refikası ile birlikte, bugiln Be~lıne 
dönmektedir. B. Vansittart'ın refıkaıı 
B. Fipps'in refikuının karde,idir. R~s
mi mahfiller, B. Vansittart'ın Berlı~e 
sırf olimpiyadlarda bulunmak üzere gıt
tiğini tebarüz ettirmektedirler. 

Y · · gı"lı"z - sovyet * Londra, - enı ın 
anla,ması projesi, dün Avam Kamarası· 
na tevdi edilmiştir. 

1 B. Runtiman bugün bu mese e 
hakkında beyanatta bulunacaktır. 

* Şikaga,, - Michigan ıölünde bir 

mavna batmı,tır. Mürettebatı olan 23 

kişiden on beti boğulmuttur. 

k. Avusturya · * Viyna, - Viynada ı 
'd" ü italyan ttalya kultür enstitüsü mü ur 

k Salata, ltal-
iyanından B. Françes o . . 

. 1 .1 .ğ. de B Prezıoııye 
yanın Vıyana e çı ı ın · 
halef olacaktır. 

* Atina, - Bir milli bi&lik h.üd'kü· 
. 1 . asal 1ı ermeli kurmak maksadıy e sıy 

ler arasındaki konu,malara tekrar bat· 

lanmı,tır. 

. 1 sosyalist * Paris, - Sosyalıst er, . 
. . ~ 1 r bölgcaınde 

delegelerinin ıstıhk•111 a 
. vcnnit olduğu 

yapmış oldukları anketin . 
hoşnudluğa değer neticeler do~ay~ıyle, 

"k bizmetı ınüdde-
parlamentoya ukerlı . 

'-l"f edeceklerdır. tinin kısaltılmasını tea ı 

rine 1eçmek üzere 20 temmus lt36 tari· 

binde Montröde imza edilrnit bulunan 

yeni mukavelenin tasdikine dair Hari· 

ciye vekilliiince buırlanan •e icra ve· 
killeri heyetinin 29.vıı.1936 tarihli top

lantısında Yüksek Meclise arzı karar

lattınlan kanun llyihası esbabı muti· 

besile birlikte Milli Müdafaa ve Hari
ciye eacGmenlerfnden mütetekkil olan 
muhtelit encümenimizde Hariciye ve

kilinin huzurile tetkik olundu: 

Kısa olimpiyad haberleri 
* Berlin, _ Mefbur finlandiyalı ko-

Nurm·ı beraberinde Hnlandlyah 
fUC:U ' 1 
atletlerden mürekkeb ufak bir grup 0 • 

duğu halde buraya ıelmi,tiı'. Dünya 
N • ·1 '--m-rileri-flmpiyonu olan urmı ı e 111

'' r . . 

ni alkı,ıamak üzere istasyona keııf bır 
halk kütlesi toplanmıt idi. * Berlin, _ 1896 senesinde Atinad~ 
yapılmıt olan biırinci olimpiyadlardakı 
Maraton yarı§ının plibi Spirido~ Lu~s 
memleketinden getirmekte oldugu bır 
zeytin dalını hamil olduğu halde bur~
ya gelmitti.r. Mumaileyh, bu dah on bı
rinci olimpiyadların açılacağı gün B. 

Hitlere verecektir. * Berlin, _ 205 ki§idcn mUrekkdı 
fTansız ve 115 ki9iden mürekkeb olan 
leh olimpiyad takımları, buraya gelmiş-
lerdir. * Berlin, - Olimpiyad oyunlarının 
kayıd muamelesi kapanmıftır. İttirak 
edenlerin mikdarı, 4503 erkek ile 341 
kadındır. En kalabalık ekip, alman e
kipidir: bu takım, 385 erkek lle 45 
kadından terekküb etmektedir. Alman e
kipinden sonra amerikan ekipi geliyor: 
bu takım da 323 erkek ile 44 kadından 
mürekkeb bulunmaktadır • * Bertin, - Kültür bakanı B. Rust 
ve milletlerarası olimpiyad kıomitesi 
reisi Kont Bayye-Latcur, dün "yunan 
sporu,, sergisinin aCjılma törenini yap· 

mıflardır. 

Uşak ilk okullarını 
bitirenler 

Uafl:, ?C'I (A.A.) - Bu yıt kazamız 
okullarında "4004'' talebe devam etmit 
ve bunlardan 2370 talebe geçmlı •e 458 
talebe mezun olmu9tu11. Mektebi biti
renler orta okula girmeye hazırlanıyor
lar. Fakat orta okullar kendi müdavim· 
terini bile ıığııtmnak müfkilltı Ue kar
tılattığından orta mektebe girmek lıtl· 
yen ilk mezunların vaziyeti .orluk 181· 
termektedir. Variyet fimdiden ldlltür 

bakanlığına bildirilmiştir. 

18.-
19.-
19.lS 
20.-
20.30 
21.30 

'Ankara radyon 

Orkestra plak yayımı 
Edebiyat saati 
KanJık muzik 
Ajanı haberleri 
Caz mudii 

I •taabul radyoıu 

SenfOnik musiki (Plak~ 

.Haberlu 
Muhtelif pliklar 
Halk ınuaiki•i (plik) 
Stüdyo orkestraları 
Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu ajan• 
•ınm cuetelere mahsus havadiıl 
~rviıi verilecektir. 

••• 

Bando konserleri 
Riyaseti CUID\ır bandosunun mual• 

lim B. lhaanm idaresinde II üyük Mil· 
let Meclisi Bllhçeainde vermekte oldu• 
tu konserlerin bupnlrii pro.,amı :, 

1 - F. Blon 

2 - Volıtad 

3-Supe 

1. Kısım 

Ma11 Zi Fleg of 

Frendtlf 

Vala Şpani1 Libes 

Uvertür 
2. Kısmı 

le ben 
poete Peyzan 

4 - Fevriye Fantazi Monavana 
S - Gr Pare Serenat Sulezetuval 
6 - Mayerber Mırı Oflaınbo No. t. 

.---.._ ...................... =--=--=-
............ R. Pelcer'f.n ···••······ 

fnkılib Dersleri 
Ankara .. lıtanbul Oniverlİ· 

telerinde R. Peker'in ••rditi inkı· ! 
li.b deral•inde tutulan talebe 
notları, ıö•clea ıeçirildikten aon· 
na, ULUS a. .... .mc. kitap b· 
linde baııhmtbr. 124 sa:rfa hitan 
eaer, :ralma basma masrafı kar· i 
tılıft olarak h• :rerde ON KURU· f 
ŞA satılmaktadll'. : ....................................................... 

Is .,. Bankasına memur 
alınacak 

Türkiye iş Bankasından : 
Bankamızın Merkez ve Şubelerinde çalıştırılmak üze-

re Lise veya Ticaret Liseleri mezunlarından müsabaka im· 
tihaıu ile memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar•· 
rasmda ayrıca Yüksek tahsil görmüı olanlar ve yabancı li
sanlan iyi bilenler tercih olunacaktır. 

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

Yazı ile imtihan 15 Afustos 1936 cumartesi günü aaat 
ONDA Ankara, İltanbul ve İzmir ıubelerlmizde yapıla
caktır. En son yanlma tarihi 10 Afuatoa 1936 dadır. 

1 . Japonya )ı(ıl· 
Japon ~ur~hhas :r~imadıiı cihetle 

letler cemıyetı ub htelif maddele· 

mukavclena~enln ;~netler Cemiyeti 
rinde zikredılen 1 ... inde akte-

hiniss wnar. 
M ulııeliı Encümenin mcubatatı: 

Muhtelit encllmen mazbatuında 9un· 

Ana vatanın en miihim top· 

rakları üzerinde 1-rayri askeriliği 
kaldırarak her noktaclan Tiirki
ycnin hakimiyetini tamamlayan, 
beynelmilel siyasetle mevh·iini 

bir kat daluı )·ükııelıen vf> mi ili 
miida/aamız bakımındım kml
reıimUi arttıran bu mu kavefo 
encümenimiz tara/ındıın itti/al..:
la oe takdir oe ıükranla kabul o

lunmut "e tatdikini muıamm· 
ının kanlın lôyilla.ı aynen taavib 
olunarak mü.aıacelen m.fusolcere
a rMmfle Heyed umum.iyeye 

İstekli olanlar, ıüme ve imtihan ...,arma ait izahna· 
meyi Bankamum Ankara, lıtanbul ve İzmirdeld tubele· 
rinden alabilirler. Bqka yerlerde bulmwılar bu izahname
yi Bankarmzdan tahriren de talep edebilirler. Ancak bUtün l -~ylernektedir: • 

arı .., 'h" d Lozan. 

bu kt çerçeve• ı-s 
paktı ile pa. . ha et muahedete-

.. 24 temımı• ı 923 tarı ın • 
da ~za edilen Boğazlar mukavelesi ye- l eevld için f iibek ReuUie tak· 

dim e"dUmftdr •• .'' taliplerin çok vazıh adres vermeleri llnmdır. 2-2958 

dilen mütekabıl muza r 

Tefrika: No: ll 

tYEN t~SAN BtL001 ALEXIS CARREL 
yua~: D~·NASUHI BAYDAR 

Tiri~,. ~,,.a. _ 
. ' k ·ı tlandınlınasında. iş-

Endüstriyel sayın. tet .. ! ~alleri üzerinde fab
çilerin fiziolojik ve ~a~l cdilıniıtir · ~o
riltanın tesiri tamaınıy e bırkaç kişıden 
d . b' k" . in veya f la em endütsn, ır ııın b'I lduğu kadar az 
tnürekkeb bir grupun, ka ı o. betı'nde az fiata. 

· · · kan nıs · para kazanmaS1 ıçın, ıın b l ak düşüncesı 
ed . "h lde u unın . azami derec e ıstı 88 • l kullanan ın· 

.. . k l ınakina arı ik" uzerıne uru muş ve kkmda hiç bir f ır ve 
sanların hakiki ınizacı ha \ardan doğacak 
fabrika hayabnm bun~~ bu~ler icra edeceği 
Çocuklar üzerinde ne ~bi. t:r Onlar akla geti
~aygısı olmaksızın ge~ısını~ · edibnittir· M~ 
tılmeksizin büyük şehirler mf& rabbaı ar-
d . ·1 badı metre mu ern bınalann sekı ve e ' · ve kiracıla-

~ _ı_ ı vermesı 
aanm en yüksek ranwıuan mesken· 
ta beğenecekleri yazıhaneler. veya alınmıttır. 
ler arzedilmesi zaruretinden ılhadaın f•.,.la mik· 
n .. I ı·· uınun n --~Y ece de, dar bir yere u~ .. erde binalar in· 
Clarda insan toplayan dev olçul bu ~ bin•lar-
taeına vanlnutbr. Bu insanlar. · 

da zevkle oturmaktadırlar, zira onlardaki kon
fordan ve lüksteb haz duydukları için elzem r 
landan ınahrum bulund~ f~kcdeınerne v~ 
tedirier. Muasır tehir bu acayıp binalardan . . 
dumanlar• tozlar, benzin buharlan ve benzının 
yanınasiyle hasıl olan maddelerle metbu .. ~i~~ 
·ı dolu· bınyonlann ve tramvaylann g~ru tu

1 
-

ı e • 1 • b"' .. L bir ka asü ile velveleli, sonu ge mıyen uyu11. 
balıkla kannakantık ve karanlık . caddel.e~ 
teşekkül etmektedir. Böyle bir tehrln, aakınle?
nin huzuru dü,ünülerek kurulmamış oldugu 

besbellidir· · l 
Hayatmuz. gazetelerin tesiri altındadır. lan-

cıhk daima müstahsillerin menfaatin~ o~~ ~
pılınakta ve miistehliklerin faydan .. ~ıç ~utun~· 
ınemektedir. Me8ela, beyaz elunegın 11yah e -

ekten eyi olduğuna halk inandmlmlflJT. Un, 
~. n geçtikçe daha fazla elenerek en faydalı u~: 
!:rlan eksiltilmiftir; fakat bu suretle daha ıyı 

uhafw.a olunmakta ve ekmek de daha kola~ 
m tadı n..J:.:...... cile le fırmalar daha zı-yapılmak r. ~ ..... en r bi 

de kazanmaktadır. Müatehlikler iee fÜphe • 
fa tmekaizin daha qağı cinsten bir ekmek ye-. 
~=ktedirler. Ve, ekmeğin baflıca p:la m~ı 
ld " bütün memleketlerde halk tereddi et• 
~~r. Ticari ilanabk için büyük paralar 
tıarcanmaktadır· Bu ıuretledir ki faydam va ek· 

seriya zararlı türlü türlü yiyecek ve eczacılık 
maddeleri medeni insanlar için bir ihtiyaç halini 
~ııtır. Ve gene bu suretledir ki halk kütlele
rinin zevkini satılacak mallanna dojru tevcih 
edecek derecede kurnaz bir takım adamlann 
hırsı medeniyetimizde esaılı bir rol oynamakta
dır. 

Böyle olmakla beraber, yapma tarzımız ü
zerinde müessir olan amillerin menşei hep höy
le değildir. Bu amiller, her zaman bir takun ferd
lcrin veya gruplann finansal menfaatleri namı
n~ tesirlerini icra etmekte olmayıp ekseriya ha· 
kıkaten umumi menfaati de gaye edinmektedir
ler. Fakat, bu tesirleri icra etmekte olanlann in
san hakkmclaki telakkileri yanlıı ise, kendileri 
na~ualu olmakla beraber, husule getirdikleri 
netice diğerleri kadar zararlı olabilir. Mesela, 
bazı doktorlann yaptığı gibi. münasib g.da ve 
~en hareketlerile çocukların boyları ile a
'!"lıklanru kabil olduğu derecede f azlalaştıa mcık 
1iznn mıdır) Çok şiıman ve çok ağır çoc.uklnr 
daha küçük çocuklara üstün müdür) Zekanm 
~liyetin, cesaretin, hastalığa n1ukavemeın in° 
kifafı ferdin geliıimi ile tevem değildir. En 
çok hafızanın, adalelerin ve bazı mondanite 
UIUllerinin kültüründen ibaret olan mekteb ve 
Gniveraite terbiyesi, earulc:lıiı sribi. acaba. .mo-

dem insanlann muhtaç olduk.lan dimağ muva
zenesini, ıinir aağlamlıjmı. muhakemeyi, ahlak 
cesaretini ve yorgunluia dayanığı temin edebi
lecek mahiyette midir) luaru ainir ve dimal 
hutalıklariyle zihin zafı tehlikeli surette tehdid 
etmekte olduğu halde hekimler acaba neden 
o sanki yalnız bulqıcı hutalıklara manmnUf" 
çasına hareket etmektedirler) Hekimler, terbi· 
yeciler ve ijienistler gayretlerini inaalannn hayn 
na menfaatsizce aarfetmekle beraber gayelerine 
erifemiyorlar, zira hakikatin ancak bir parçasım 
ihtiva eden şemalan ietihdaf ediyorlar. Arzula· 
rını, huylannı veya doktrinlerini konkre in
sanın bizzat kendisi sananlar da böyledir. Bu gi· 
biler, insana tahsia edilmit olduğu halde ancak 
insanın eksik veya acayip bir hayaline elverişli 
olan bir medeniyet kurmaktadırlar. Bütün feri
leriyle nazariyecilerin zihinlerinde illf& edilen 
hükümet sistemleri sadece iskambil kiğıdından 
birer ptodur. Fransız ihtilali prensiplerinin tat· 
bik olunduklan insan da, müstakbel cemiyeti ku
racak olan Marx veya Lenin"in hayalindeki İn• 
san kadar hakikatten uzaktır. Unutmamalıyr- ki 
beteri münasebetlerin kanunlannı henüz bil· 
memekteyiz. Sosyoloji ve ekonomi politik an• 
cak tahmine dayaDBn, eözüın Qna ilimlerdir 

.{Sonu var) 
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anlığıntlan: 

Cinsi 

Ekme il 
Koyun eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Kuzu eti 

Kilo 

212.00Q 
44.50Q 

7.400 
4.250 
8.200 

Koyun böbrek yağı 610 

Koyun kara ciğeri 3.400 Adet 
Koyun i'kenbeli 910 •• 
Sığır .. 400 " 
Koyun beyni 1.800 .. 
Paça 500 ,, 

Tavuk 
Hindi 

Kesme seker 
Toz şeker 

İyi su 
Maden suyu 
Buz 

Benzin 
Otomobil yağı 

2.660 .. 
1.600 ., 

6.600 
7."800 

29.000 teneke 
150 işe 

1.600 

•• ,, yazlık 

203 teneke 
40 kilo 
160 .. 

.. .. kı11ık 128 .. 

Sade vağı 
Kok kömürU 
Kiriple kömürü 

Me~e kömürü 
Çam " 
Me\) <'el unu 
Gürgen odunu 
Çıra 

16.300 
1.405 Tor. 
ı5o .• 

10.000 
200 

118.000 
80.000 
1.000 Demet 

Koncı•"·t·e (muhtelif) 2.160 kutu 
şeftali '"'mposto 
(konserve 500 ,, 

Zeytin 
Zevtin vağr 
Sabun 

Makarna 
Kuslrtıs 
irmik 
Un (F.1,istre) 
Nişast:l 
Pirinı< unu 
Arpa "ehriye 
Tel şehriye 

Kuru "ztim 
,, Erik 
,. Kayısı 

,, İncir 
Kuş i.i zümü 
Çam fıstık 
Ceviı: ici 
Fındık ici 
Badem içi 
Limon 

Pirine 
Kuru f"sulya 

,, R "rb• nya 
.. Be .. elye 
,. Sarımc;ak 
,. So~a=ı 

,, B mya 
Börülce 
KırmTZI mnrcimek 
Kara m ercimek 
Patates 
Buğday 
3ulgur 
Nohut 
Tarhan'.\ 
Pastırm:ı 
Kara b''' er 
Krnnın ' Ü er 
Turşu (muhtelif) 
Tuz 
Sirke 
Salça 
Kimyon 
Çay 
Soda 
Vanilya 

Süt 
Yoğurt 
Tere ya-;r 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Kaymak 
Reçel 
Yumurta 
Tahan helvaa: 
Tahan 
Pekme:r: 
Ekmek kadayıf 
Tel 
Yassı 

İspanak 
Pırasa 
Havuç 
Kereviz 
Pancar 

" 
" 

Taze ,.,mrak 
" sor.ın 
,. Bezel··e 
" Bam ·a 
.. Sl\"'m ate: 

Karnıbahar 
Yer elm1sı 
Semiz ot11 
Taze b::t'•la 
Ye,il Salata 
Marol 
En~inar 
H; .. ,,. 

3.050 
6.410 
B.280 

5.400 
620 
775 

9.600 
615 
390 
660 
350 

1.900 
1.000 
1.230 

830 
225 
263 
HO 
400 
110 

39.600 Adet 

15.900 
6.900 
3.400 
1.060 

330 
19.600 

295 
100 

1.200 · lo 
1.470 " 

19.700 
535 

2.650 
2.450 

480 
530 

58 
66 

750 
5.100 
2.903 
1.680 

30 
184 

5.000 
215 paket 

10.800 
13 950 

800 
5.300 
2.900 

280 
1.450 

171.200 ~det 
1.150 

900 
1.mm 

165 
930 
610 

13.500 
10.81)0 
3.300 
2,-41'0 

400 
840 
770 

1.350 
1.200 
J.nt''l Demet 
3.000 
1.700 
3.500 
4.450 

10.000 Adet 
4.800 .. 
1.560 .. 

10.200 ,, 

Beher 
Kilosu 
Ura Kr. 

10 
35 
25 
30 
30 
30 

ıs 

s 
20 
ıs 

5 

35 
80 

32 
28 

ıs 

25 
3 

450 
35 
30 
30 

85 
3000 
'3500 

5 
6 
2 
2 
5 

30 

25 

35 
65 
45 

22 
22 
ı2, 

12 
25 
25 
22, 
25 

20 
20 
60 
35 
25 
60 
35 
75 
80 
s 

20 
11 
10 
20 
50 
8 

100 
ıs 

20 
12,S 

6 
7 

10 
12 
20 
80 

120 
60 
30 

7 
12.~ 
20 

too 
a5o 
10 
50 

15 
20 

160 
45 
70 

(60 
40 
1.5 

40 
30 
17.S 
25 
30 
30 

10 
8 

10 
15 

8 
ıs 

8 
20 
20 

2(. 
·, 

ı~ 

Tutarı 

Lira Kr 
21200 00 
15575 00 
1850 00 
1275 00 
2460 00 

183 00 

510 00 
45 50 
80 00 

270 00 
25 00 

931 00 
.280 00 

l12 00 
.184 00 

4350 00 
37 50 
48 00 

913 50 
14 00 
48 00 
38 40 

13855 00 
42150 00 

5250 00 

500 00 
12 00 

'360 00 
.600 00 

50 00 

648 00 

125 00 

067 50 
,166 50 
71.6 00 

1188 00 
136 40 
174 37, 

\152 00 
153 75 
97 50 

148 50 
87 50 

380 00 
200 00 
738 00 

•290 .'iO 
56 25 

157 80 
248 50 
300 00 
88 00 

9110 00 

180 00 
759 00 
340 00 
212 00 
165 00 

1568 00 
295 00 
ıs oo 

240 00 
138 75 

1182 00 
37 45 

265 00 
294 1)0 
96 00 

424 00 
69 60 
39 60 

225 00 
378 00 
362 87 
336 00 
30 00 

644 00 
500 00 
107 50 

1620 00 
2790 00 
1280 00 
2385 00 
2030 O!> 
448 00 
SRll 00 

2'i6g 01) 
460 'lO 
270 oo 
189 00 

41 25 
279 00 
183 00 

13"0 00 
861 O(} 
330 00 
360 00 
3~ 00 

126 ()0 
6l 60 

270 "O 
240 Ol} 

52 1.5 
600 00 
llQ 00 
280 00 
445 00 
400 00 
240 00 
234 00 

306 O() 

!Ik 
teminat 

l.ira Kr. 
1590 00) 
1168 12) 

138 75) 
95 62) 

184 50) 
13 73) 

1600 72) 
38 25) 

3 41) 
6 00) 

20 25) 
1 88) 

69 79) 
69 82) 
96 00) 

16!: 82) 
158 40) 
163 80) 
322 20 
326 25) 

2 81) 
60) 

332 66 
68 51) 

1 05\ 
3 60) 
2 R8) 

76 04 
1039 12) 
3161 25) 

393 75) 
3555 00 

37 50) 
90) 

177 00) 
120 00) 

- 75) 
339 15 
48 60) 

Q 37) 
51 97 
80 06) 

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

11 14) 
6 56) 

l35 35 
28 50) 
15 00) 
ss 35) 
21 79) 

4 22) 
11 83) 
18 64) 
22 50) 

6 60) 
148 50) 
332 93 
238 50) 

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

11., 60) 
22 12) 

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

19 83) 
22 05) 
7 20) 

31 80) 
5 22) 
2 97) 

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

2 25) 
48 30 
37 50) 

... 06) 
896 16 
121 50) 
209 25 
96 00' 

178 88) 
152 25) 
33 60) 
43 50) 

192 60) 
34 50) 

j) 

14 18) 
3 09) 

20 92) 
13 72) 

Il34 24 
101 2'i) 
64 80) 
2ı 75) 
27 00) 
2 40) 
9 45) 
4 62) 

20 25) 
11' 00) 

3 93) 
45 00) 

... 92) 
21 00) 
33 38) 
30 00) 
18 00) 
17 55) 

22 95) 

Tarihi 

" ,. .. 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > > 
> > • 
> > > 
> > • 

> > • 

> > > 

> > > 
> > • 

> > > 
> > > 
> > .. 

13/ 8/936 
;., > > 
> > > 
> > > 

> • .,. 
> > > 
> > > 

> > > 
> > .. 

ll> > ll> 

> > > 
> > > 

14/8/ 936 
> > > 
> > > 
• > > 

• > > 
> • ll> 

> > » 
> > > 

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

> > > 
> > > 

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

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

> > > 
> > > 
> > > 
> > :> 

> > > 
» » .. 
> > > 

> > " 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > ,. 
> > > 

> " > 
> > > 
> > .. 
> > > 
> > » 
> > » 
> > > 
> > • 
> > ~ 

> • > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > .. 

17/8/ 936 
> • > 

> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> • > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > • 
> > > 

> > > 
> > .. 
> > > 
> > > 
> > ,. 

> ,. :J 

Mün;ılc:><>a 

Saati 

14 
14,5 

> 
> 
> 
> 

ıs 

> 
:> 

:> 

> 

L.S 
> 

16 
> 

16,5 
> 
:> 

> 
:> 

> 

14,5 
15 

:> 

ıs.s 

16 

16,5 
> 
:> 

14 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

14,S 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
lt 

> 
> 

15 
> 
> 
> 
:> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
l> 

> 
> 
> 

15.5 
> .. 
> 
> 
> 
> 
:> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

14 
> 
) 

> 
> 
:> 

> 
)' 

" ,. 
> 
> 
> 
:> 

> 
> 
> 

Cinsi 

Kırmızı turp 
Maydanoz 
Dere otu 
Nane 
Çalı fasulya 
Ayşe kadın .. 
Dolmalık kabak 
Sivri bftber 
Dolmalık bübcr 
Patlıcan 
Domates 
Lahana 
Salamura yaprak 
Bal kabağı 

Taze iizüm 
.. Erik 
.. Kayısı 

Kiraz 
Vişne 
Elma 
Armut 
Ayva 
Seftali 
z~rdali 

Portakal 
Kavun 
Karpuz 

Kilo 

1 200 Dcrrıct 
15.000 
2.100 
2.05() 
1.900 
7.700 
9.600 

4SO 
3.370 
9.400 

11.100 
9.900 

800 
1.500 

8.700 
1.920 
1.900 
2.100 
1.550 
2.820 
2.050 
1.800 
1.450 
1.250 

19.900 Adet 
10.100 
7.300 

Beher 
Kilosu 

l ;r:> Kr. 
"Z,S 
1 
1 
1 

10 
10 
s 

20 
15 
12 
10 

8 
30 
10 

20 
20 
60 
20 
20 
25 
20 
10 
ıs 

25 
5 
8 
7 

1 urart 
Lira Kr. 

30 00 
150 00 

21 00 
20 50 

190 00 
770 00 
480 00 

90 00 
505 so 
128 00 
110 00 
792 00 
240 00 
150 00 

740 00 
384 00 

ll40 00 
420 00 
310 00 
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85 50) 
31 50) 
23 25) 
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38 32) 
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1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yi'kacak ihtiyaç miktarı eksiltme şartnamesine göre komi 
numuza bağlı okullar namına parti, parti kapalı zarf la münakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarı 
larma yazılmıştır. 

2 - Eksiltme Ankara mektepler muhasebeciliğin de toplanacak komisyon huzurunda belli gün ve 
atlerde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebileceklerin 936 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun (2, 3) cU maddeleri 
göre ellerinde bulunan belgelerle; ticarethane namına işe gireceklerin iıbu kanunda yazılı prtlar içiııdl 
noteklikten alma vekaletnamelerile komisyona ba, vurmaları 

4 - Kapalı zarf eltailtmelerinde isteklilerin yukarda adı ya.zdı kanuna uygun olmalı: Uzere ka 
zarf mektuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak ıureti)' 
zarfların üzerine tekliflerinin hangi ite ait olduğu ve kanuni ikametgihları yuıh ve zarflar mühUtll 
olarak belli gün ve saatlerden blr saat evvel makbuz mukabilinde komisyon bafkanlığına verilmesi 11-
z~dır. Belli gün ve zamandan eonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. 'ti' 
mınatların eksiltme saatlarından evvel Ankara mektepler muhasebeciliği veznesine yatmlmıı bulun_. 
3t ve ekıiltme ıartnamelerinl görmek üzere Komisyon sekreterliğine müracaatları ilan olunur. 

En hoş meyva tuzudur. 
bazr defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden miitevellit rahatsız· 
'ıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
Beyoğlu . İstanbul 

Kiralık Ev 
Dikmn caddesi civarında Yiş 

sokağı başında iki katlı dörder 
oda ve saireai mevcut olaı. ev a
ğustos ve eylül iptidalarrnda ki
rava verilecektir. lcarları müza
viftir. Arzu edenler Hakimiveti 
Milliye meydanında Altın Işık 
mağaza sahibi Bay Kbım.ı mü
racaat edilmesi. 2-3220 

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

Jü nakliye işleri Kerim Ertaç 

Ti: 2027 
---- -----~--------------

Kiralık Ev 
Dört odalı konforlu bir ev 

kiralıktır. Yenişehir Tuna cad
desi Balk sokak No. 3 

Tel. 2651 
2-3361 

Kiralık Daire 
6 ay için Demirtepede bir o· 

dalı d11ire kiralıktır. Müracaat: 
Ankara posta kutusu 122. 

2-3378 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne,riyatr İdare 
eden Yazı İ,leri Müdürü 
Nası•hi BAYDAR 

Çankrrı caddesi civarmda 
Ulus Basrnıevinde basılmıştır. 

(48) 2-3239 

İstanbul Vakıflar 

Basmüdürlüiünde 
Değeri 
Lira K. 
15462 00 

Pey akçesi 
Lira K. 
1159 65 Kargir natamam üç katlı, beher kat ~55 

metre bina ve 1784 metre arsasılf 
beraber 

Şehzade Başında Feyziye caddesinde bir tarafında imaret ve b~ 
tarafında Şehzade camii sokağı bulunan ve evsafı yukarıda yaı:ı 
vakıf mahal satılmak üzere 27 / 7 / 936 tarihinden başlayarak kapalJ 
zarf u~lile artırmaya konulmuştur. İhalesi 11 / 8/ 936 salı günü ~C 
15 te Çemberli taşta İstanbul vakıflar ba, müdürlüğü ihale kontl,. 
yonunda yapı lacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını usulü dair~ 
sinde tertip ve muayyen saattan evvel komisyona vermeleri ve fl4 
raiti öğrenmek isti yenlerin mahlülat kalemine gelmeleri. (71) 

2-3ZSZ 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemef · ·ıden • 

Ankarada İçkale Mektep sokak 11 sayılı evde Rifata: . 
Karınız aynı yerde Hayriye tarafından dört seneden beri ke~dı• 

sini terkederek bulunduğunuz yeri bildirmediğinizden ve kendısi• 
ne de bakmadığınızdan boşanma davası açmıştır. Dava arzuhali •"" 
reti ikametgahınızın meçhuliyetine binaen tebliğ edil~miyerek iad• 
edilmiştir. Mahkeme giinü olarak 14-9-936 pazartesi günü saat 14 "' 
larak tayin edilmiş olduğundan bugün Ankara Asliye birinci b'; 
kuk mahkemesinde hazır bulunman /. veya tarafınızdan bir velet 
göndermeniz aksi takdirde H. U. M. kanunun 4oı inci maddesi ııııı· 
cibince mahkemeniz devam edeceği ilanen tebliğ olunur. 

(157) 2-3346 ___.. 

1'a rih" Ilil, Coğrafya 
l~akiiltesi Direktörlüğiind~rı 

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

2 - Muhamen bcd~l "3250" üçbin ikiyüz elli liradır. 
3 - Şartnamtyi görmek istiyenler Evkaf apartımanrndaki fak' 

ülte idaresine müracaat ederler. 
4 - Münakasa 17/i1.ğustoı1/1936 puarteai günü saat 15 de M•• 

rif Vekaleti mcktebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. il 
S - 243 lirıı. 85 kuruştan ibaret olan ilk teminatın münakasa g 

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

""""""' 
İmar l\'lüdürl~Oiin den : 

Mahalesi Sokağı Cinsi Ada Panel bedeli 
Muhammen 

400 Lira 
100 " 

Yeğenbey 
İnkılap Eniş 

İstiklal Çadırı:r 

ev 
ev 

ev 

185 2 
49 10 

239 13 550 " 

Eski sahibi 

Mustafa Salilt 
Zabtiye :Hal_i1 

Yereselerı 

Çadırcı oğhJ 
Fevzi ve rnütt'" 

rekleri 
Hatuniye ev 185 o ıoo •. Mustafa 0a 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazı 17-8-936 pazartesi ~ 61 
saat ıs de açık artırma suretile satılacağından taliplerin bu~; 
İmar Müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (204) 2-3~ ___ ,___ ____ ._ __________________________ ~------~ 

İmar Müdürlüiünden : 
Kimden Muha~ 

istihlak 
Mahallesi Sokağı Ada No. Parsel No. edildiği Be~~ 
Hacı Murat Köprü başı 422 9 Hoca Abdullah S0 
Sakarya • 527 35 Katif .. dit 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazı 3.8.936 tarihine l'f!u~ ri' 
pazartesi günü saat ıs de açık artırma ile satılacağından tahP e .. •IJ 
bugünde İmar miidiirlüa\i,..r1•''i ,,,.,....,;.,.,,.. .... ..-:• .. ---·•'-r• 11 ' " 



31 TEMMUZ 1936 CUM"A -
ANKARA 

SATIN ALMA 

LEVAZIM ~MlRLİ:-ı 
KOMİSYONU tLANLARI 

f ·1 350 bin kilo yulaf · · kapalı zar ı e 1 - Tüm kıtaat hayvanatı ıçın 
satın alınacaktır. b kuruştan fiat biçilmiş olup 

2 - Yulafın beher kilosuna eşer 

tutarı 17500 liradır. . amba günü saat ondört bu• 
3 - İhalesi 12/ağustos/936 tarıh ç~rş unda yapılacaktır. 

çukta Bayramiçte tüm satmal~a komıs~~r teminat akçaları olan 
4 - İsteklilerin ihaleden bır saa~ e ü maddelerindeki vesikalar· 

1312 lirayı ve ihale kanununu.? 2. ~tu;clemeleri. (82) 2-3283 
la bir saat eve! komisyona muraca Y 

tLAN k"l yulaf satın alı· 
1 fla 320000 1 0 

1 - Tüm ihtiyacı için kapa 1 zar 

nacaktır. b kuruş fiat biçilmiştir. Tutarı 
2 - Yulafın beher kilosuna eşer 

. d'" t burukta Ça· 16000 lıradır. ..nü saat on or 'I 

3 - İhalesi 11 ağustos 936 .~al~n~ binasında yapılaca~tır. 1200 
nakkale tümen satı nalma ko~ ~at evet teminat akçel~rı ola.~ "le 

4 - İsteklilerin ihaleden ır 3 .. ncü maddelerindekı vesı a ı6 
lirayı ve ihale kanununun ~- ve u~~ müracaatları. (85) 2-325 

1 a komısyon Çanakkale satın a m İLAN 

•1 k ot satın . . arfla 240 bin kı o uru 
1 - Tüm ihtiyacı ıçın kapalı z . 

1 T tarı 7200 lıradır. a macaktır. h k"Josu 3 kuruştur. u d'" t buçukta 
2 - Kuru otun be er ı be günü saat on or 
3 - lhalsi 13 ağustos :3~f:;~:u binasrnda yapılac:k~ı~lan 540 

B . tüm satın alma o 1 teminat akçe erı 
a~r~i~teklilerin ihaleden ~ir -~a~ta~~:lerindeki vesika ;ıı- kom1c:-

k unun 2 3. uncu 2 3254 lira ve ihale anun . · (81) -
.. acaat etmelerı. yona mur 

İLAN 
. k"l laf satın alınacaktır. 

1 - Tüm ihtiyacı içi? 350 bın ı: yu fiat biçilmiştir. Tuta11 
2 - Yulafın beher kılosu beşer uruş 

17500 liradır. • w 936 uma günü saat on dört buçukta Bay· 
3 - lhalesı 14 agustos . c da a ılacaktır. 

ramiç tümen satın alma komısyonun Y ef teminat akçeleri olan 
4 - lstekJilerin ihaleden bır sa;t -~vv .. maddelerindeki vesika· 

1312 lira ve ihale kanununun 2. ve •. uncu 2-3255 
tarla komisyona müracadat eın:e:er~O~~~)ve Bandırma için 52000 kilo 

Bursa için 99000 Mu anya ıçın 

İLAN 1. 
f ·ı 240 bin kilo kuru ot satın a 1 

T .. hayvanatı için kapalı zar ı e -um . 
nacaktır. k'l .. er kuruştan 7200 lira biçilmış • 

2 - Kuru otun beher ı osuna uç --

tir 1 .. .. t n dört buçukta Ça-
.3 İhalesi 11 • ağustos. 936 sa ı gunu saal o kt r 

- · nda yapı aca 1 • nakkale askeri satın alma ko~ısyonu 1 t . at akçeleri olan 540 
4 _ İstekliler ihaleden bır ~a~. evv~de~~~eki vesaikle bir saat 

lirayı ve ihale kanununun 2. 3. unc_u ma(143) 2-3277 
evvel komisyona müracaat etmelerı. 

lLAN 1. d Muh· h . dilen bedeli 42200 ıra ır. . . 
sığır eti satın alınacaktır. Ta. mın e t li tere de ihale olunabıhr. 
telif garnizonlııra ait sığır etı afsrıo3:ur~d:dı~. Eksiltme 10 ağ~stos 

Şartnamesi satrn alma kom ~ T hanede satın alma komısy~-
936 pazartesi günü ~at 16 Bur:~ :arfo~sulü iledir. Muvakkat temı· 
nunda olacaktır. Eksı~tme ka~ 'rak edeceklerin 2490 sayılı. ~anu
natt 3315 lirad~r:. E~_sıltmJ~ ı~tıdeki vesikaları göstermelen lazım· 
nun ikinci ve liçuncu mad C: er;n 936 pazartesi günü saat onbeşe 
dır. Teklif mektuplar_ı 10 a;:: ::rilmiş olacaktır. 
kadar satın alma komısyon (27) 2-3152 

tı.AN · · · 560 . müesseseler hayvanat ihtıya~ı ı.~ı~. 
1 - Garnızondakı kıta ve 'h' müsadif cumartesı gunu s;ı-

b. kilo arpa kırdırması 1.8.936 tarı ıne 
ın ·ı konulmuştur. · 

at: on birde açık eksı tmeye 40 r olup teminatı muvakkatesı 
2 - Arpa kırrnaı.ının tutarı 22 ırda h "n go .. rülür Münaka· 

. k · onumuz a er gu · 
168 liradır. Şartnamesı omısy~ .. e saatte teminatı muvakkate 
saya iştirak edeceklerin mez.ku~ gu~;elerinde istenilen kanuni ve· 
ve 2490 sayılı kanunu~ 2. 3. ıncı 1:1a Ankara levazım amirliği satın 
sikaları ile eksiltmenın yap.ıla(ca~r3) 2-3063 
alma komisyonuna gelmelerı. 17 

İLAN k. 
. . . b' mil on kilo çam odunu a 

Müstahkem mevki ihtıyacı ıçın ır YB n 500000 kilo kuru 
. . .. kasaya konmustur. unu '} 1 .· palı zarf usuh ıle muna . d ~ kuru enkazı olacak ı la esı 

çam dip kökii ve. 50~0?_0 kılo ıs~ d~dir. Teminatı muvakkatesi .. 1454 • 
10-8-936 pazartesı gunu saat. . '"rmek üzere her gün ve munaka· 
liradır. Taliplerin şartnamesın_ı g~zkfırda komisyonumuza müraca· 
saya iştirak edeceklerin yevmı m... 2-3165 
atları, ( 4) 

İLAN 
B İlk teminat 

Miktarı muha~men . L' 
. Lıra ıra 

Cinsi Kılo 2560 192 . 
Sade yağr 3200 . 'ht" acı olan 3200 kılo sade 

Kırıkkale askeri sanat ~.eı~~eplerı14ı. ~~·ve kadar açık eksiltme 
- 936 cuma aunu saat . • . "Jk t . t yağı 14 agustos f' klilerin 192 liıadan ıbaret ı emına : 

suretile satın alınacaktır. s~ek 1 hasebecilig~ine yatırarak bellı 
k • fabrı a ar mu . 

larınr Kırıkkale as erı alma komisyonuna gelmclerı. 
gün ve saatte mektep satın (60) 2-3223 

M. temi- Kilosu 
nat 

İLAN 
İhale tarihi Cinsi 

Lira l6 da Srğır eti Başkale 
973 41500 5-8-936 çarşamba saat 9 da " ,, Ç ldıran 
950 40975 6-8-936 perşembe " 9 da ,, ,, Yiı .sek ova 
576 48000 6-8-936 " " 11 de sade yağı Başkale 
410 9600 6-8-936 " " 11 de ,, ,. Yüksek ova. 
416 9400 6-8-936 " " 11 de ,, ,, Van nastahanesı 
525 140 6-8-936 " " l5 de meşe odunu ·• ,, 
469 5000 6·8-936 " " 15 de ,, ,, Ba~ale 
718 425000 6-8-936 " " 9 da ,, ,, Çaldıran 
191 350000 7-8-936 cuma " 9 da ,, ,. Kazım pasa 

46 330000 7-8-936 " . " lardaki kıtaat ihtiyaçları . ol~n 
Yukarda isimleri yazılı ga_rnızon k nulmuştur. İsteklılerın 

.. · ı fla miınakasaya 0 
• t ıvak· uç cıns erzak kapa ı zar b' saat evvel temına r mı 

hizalcırında gösteriJen gün ve saatten t ır alma komisyonuna m ra· 
kate ve teklif mektnpları ile Van sa ın 

2
_

3
154 

caatlarr. (29) 

İL~~~ ·ne bağlı müesseseler için 93 
İdareleri İstanbul levazım am~r -~gı beş buçukta Tophane· 

- 936 alı gunu saat on . 1 t ton sadeyag-ı 4 agustos 5 fi eksiltmesı yapı aca { ır. 
d . da kapalı zar a Ş s· e satın alma komısyonıın . t 4877 liradır. artna ne 1 

Tahmin bedeli 72545 liradır. İlk t;~~~riın kanuni vesikaları il.e te• 
363 kuruşa komisyondan alınır. İst . den bir saat evel komısyo-

. • 1 ihale saatın ınınat ve teklıf mektup arını 2-3064 
na vermeleri. (1774) 

tLAN · 
. . . ki1o Ba~kale kıtaatmm 11~ hı": 

1 - Van Hastahanesının 120 bın A aşa kıtaatınrn 70 bın kı·ı 
kilo Caldıran kıtaatm(n 137,941 kilo Kafzıbmpk unları kapalı zarfla 
10 YÜksek ova kıtaatmm 139 bin kilo a rı a 

ULUS 

ANr;:ARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

1 _ Devlet Demiryollan ve Limanlar~ İşletme Uınum Mü~ür· 
1 .. ~üne ipotek olup bu kere açık artırma ıle ~tı:pna karar verılen 
ugk Öncebeci mevkiinde 9-5-931 71, Cılt, 102 sıra numarası-An arnnın ı b H · 

• k et simalen Hatip Mehmet Şarkan yo , gar en atıp na mu ayy ~ ' 2 M B h ·· · 
Mehmet, Cenuben Cemal arsasile mahdud 2(46 h2. ab çle uzen~e 
inşa edilmiş 3550 lira kıymeti muhammenelı maa ane a 1çe aşagı· 
daki şartlar dairesinde satışa çıkarılmıştır. . . . . .. 

ı _ Evsaf ve müştemilat: Hane, Kapudan g_ırılınce bır sofa uze
rinde iki oda bir banyo bir halası olup hanenın mutfak kısmının 
altc bir bodrumu havidir. .• , .. . 

3 _ Satrş peşin para ile olmak üzere ~-9-~36 taı_ıhıne musadıf ,..r. 
şamba günü saat 14-16 ya kadar icra daıresı gayrı menkul satış me-
murluğunda yapılacaktır. . . 

4 -- Talipler takdiı edilmiş olan yukard~lkl~ı bn;uhbamkmen kıym~tın 
·· d 7 5 · isbetinde pey akçesi veya mı ı ır an anın temınat 

:~t~b:ı iY~ ~anunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. . · k · .. 

5 _ Satış günü artırma bedeli tak~ır edılen ıymet~n Y.~z~e 7 5 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirild_ıkten sonra mezkur gunun 16 

t" de en rok artıran talibine ıhale olunacaktır. ıncı saa ın " ' d"l b del h k 
6 _ İşb~ tarihteki artırmada teklife ten e ~u. amm~~ ır 
· ·· de 75 şini bulmadıg-ı takdirde 13-9-936 tarıhıne musadıf metın yuz "k" · d ( 

cumartesi günü saat 10-12 ye kadar yapılacak 1 ı~cı artırma a keza 
h n kıymetin yüzde 75 şini bulmak şartıle en çok artıran 

ml~b~~~ale olunacak ve Lu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 nu
ta 

1 ıne "'dd ti t ·ı ~b· maralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene mu e e ecı e ta ı 

tutulacaktır.) . d !' 'h ı · ·· k" 
' - Birinci ve ikinci artırmalarda ıhale be e ~ • .. a eyı n:ıutca ıp 
·1 edig" i takdirde iizerine ihale edilenin talebı uzerıne ıhale taverı m . r i ve 1 • 

rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyı tes ~~n zne ey e~esı 
için vedi gi.in kadar mehil verilecektir. İşbu muddet zar~ın<la ıhale 
bedeii yatırılmadığı takdirde ihale bo~u.lacak .ve bu t~rıhden evel 

.. k· k teklı'fde bulunan talibe teklıfı veçhıle almaga razı olup 
en vu se ı - · 'h 1 f 

1 d - lduktan sonra teklifi verhile a maga razı ıse ı a e ar-oma ıgı soru "' l'b "h 1 ı· . 
k b . · · t lipden tahsil edilmek üzere bu ta 1 e 1 a e ec ılecektır. ı ırıncı a · nkul yenid b 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayrı me . e~ o~ eş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talıbıne ıhale 

SAYfA 7 

Türk llava ((urumu 

BüYül{ PiYAN GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir, 

4 üncü keşide 11 Ağustos 936 dadır, 

Jüyüli tkramiye35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrameiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesıncren 

İstanbul da Beşiktaş ta Boyacı :Salonunda Ömer yanında Aliye: 
Karınız Ankarada Fevzi Paşa mahallesinde Ülker sokak 3 No. lu 

evde Bursalı Keriman tarafından aleyhinize Ankara Asliye Birin
ci Hukuk Mahkemesine müracaatla kendisini beş senedenberi terk
edip gittiğinizi bu suretle boşanma taleb ettiğini geçinmek imkanı 
olmadığını söylemiş ve dava arzuhali sureti gösterdiği adresinize 
yollanmış ise de burada bulunmadığınız ve nereye gittiğinizi de bi· 
len olmadığından geri gelmiştir. 10 gün zarfında yukarda gösterdi
ği sebebe cevab vermek üzere mahkemenin 16-9-936 çarşamba saat 
14 e tayin edilmiş olduğu bugün ve saatte mahkemede hazır bulun
manız veya bir vekil göndermeniz ilanen tebliğ olunur. (1:15) 2-3345 

edilecektir. 1 n· "h ı d'ld'k A ı ı· k• • }\il ka T 8 - Her iki artırmııda rla gayri menku_ ta 1 ın: 1
• a e e 1 1 te n lara ıııcı .1mta UJlU 

tapu harcile dellaliye resmi müşteriye v_e ~hale tarıhıne kadar olan 

m~iterakim vergi n resim ise borçluya aıttır. . sı·cı·ı Muhafızlıgı ... ndaıı . 
9 - Borçlu 've alacaklılarla diğer alakadarların b~ gayrı ~e~kul ~ • 

üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve ~asra~a daı~ o~an ıdd.ıal~- Ankaranın Bağlum nahiyesine bağlr İvedik köyünde Karğa oğlu 
k .. b't ı · 2o ··n 1·rı'nde daıremıze bıldırmelerı ]a-

rını evra ı mus ı e erıe gu 'I • 1 Bedrestan metruk birisi şarken garben Veli şimalen Şemsi oğlu Ah-
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabıt 0 ınadıkça satış med garben Maden oğlu Ali ile çevrili ve vergi kaydına nazaren 20 
bedelinin paylastırılmasınrlan hariç tutııla~_ak~ar~r· d 9331117 dönüm ve diğeri şarken yol :ıimalen Seyid Mustafa garben taşlık ce· 

ıo - Artırmaya i~tirak edecekler her gun arı un e nu- nuben Derviş Ahmed ileçevrili ve altı dönüm mikdarında iki parça 
mara. i.le daireı:ı!zdeki yerinde herkese açrk 2~~~~durulan şartna- tarla için senetsiz tasarruftan hazine adına tescili istenilmektedir. 

memızı okuvahıhrler. ,., ..., ..., '"'"''"'"'""""'"""'""""'"'"':.ı.ı"'""'' l ıo.: Bu iki parça tarlanın yerinde keşif ve tahkikatını yapmak üzere ~~ ""'"''""""'
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'",..,""'""""'"" "",."',.'"\e;"',.,'"''ı.:"":.""•w '"' "' ~ '"' ~" idaremizden 8. 8. 936 perşembe günü memur gönderilecektir. Bu 
~~ SİNEMALARDE FEVKALADE TENZİLAT: ~~ tarlalar üzerinde tasarruf veya sair her hangi bir hak iddia edenler 
~~ ALT SALON KAMİLEN 20, BALKON 40 KURUŞTUR. ~~ varsa o memura ve yahud keşif giinünde Ankara ikinci mmtaka ta· 
~ ~"·.-. ... .-. .... .-. .... .-. .... -. .... -._..,..-,..,..,. ~ pu sicil muhafrıhğına baş vurmaları bildirilir. (201) 2-3365 ~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~*~~ ~~4._. ....... ~_.. • ._.."·"'·~~ ~ 

" .., A~;ARA TİCARET onAst stcİLLİ TİCARET MEMUR- Ankara 3 neli Sulh hukuk 
LUGUNDAN: T .. l.. h 11 · d • 

Ankara Vilayetinde Anafartalar semtinde u uce ma a esın e Hakimlığinden : 
Altıntaş sokağında 24 numaralı evde oturan ve T. C. te~a~sından 
olup Ankarada Anafartalar çar~ı~ınd~ 24 ~uma:aı_ı mahallı ıkame:
gahı ticari ittihaz ederek Otelcılık tıcaretıyle ıştıgal eden ve. :,ı· 
caret Odasının 1197 sicil numarasında mukayyet bulunan Halıt ın 
unvanr ticareti Halit Songiin olarak tescil edildiği gibi bu unvanın 
imza şekli de Ticaret ka~ıınıı~u~~ ~2. inci maddesi mucibince daire-
ce 29-7-936 tarihinde tescıl edıldıgı ılan olunur. 2-3377 --------
Hal~liari VaJiliğinden : 
ViJayetimiz muhasebei h.ususiyesine aid bir numaralı binaya 

İlaveten yapılacak altı odalı kısım onbeş gün miidd;tıe ~2/7/_9~6 
dan itibaren münakasaya konulmuştur. Bedeli keşıf altıbın ıkı
yüz otuz dört liradır. Taliplerin vilayetimiz encümenine müraca-
atları ilan olunur. (188) 2-3341 

Dahiliye Vel{aletinden: 
Vekalet bahç~sinde kayalı zarf u.~u~~ ile yaptırılacak 5 havuz. ve 

bordür insaatını 15-7-936 çar~amba gunu saat 15,30 da yapılan eksılt· 
mesine iştirak eden isteklflerin kan~na ve şartnam~ye uy.gun vesa
ik ibraz edememelerine bınaen komısyonca bu eksıltmenın 6-8-936 
persembe günü saat 15,30 da yapılmasına karar verilmiş olduğun
dan~ şartname ve keşiflerile P,lanlarını gö~ek ve alm~k istiye~lerin 
her gün Vekalet Levazım burosuna ve eksıltmeye gıreceklerın de 
2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dahili~de yuk~rda gösterile? gün 
ve saattan bir saat evvel muhammen keş.ıf bedelı olan 7894 lıra 16 
kuruşun % 7,5 üzerinden 592 liralık teminat ve teklif mektuplarını 
vermeleri ilan olunur. (33) 2-3174 

sinin saat 9 da Başkalenin saat 10 da Çaldıranın saat 11 de ve Ka
.zım paşanın saat 14 de, Yüksk ovanın saat 15 de sırasiylc ihale edi
lecektir. 

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

4 _ 2490 sayılı kanunun mevaddr mahsusasmı haiz taliplerin 
muayyen günü Van satın alma komisyonu reisliğine evrakı müsbi· 
te ve teminat ve teklif mekt '11arının hazır bulunmaları ve taşra
dan posta ile teklif zarflarını gönderecek olanların da muayyen sa
atten evel işbu teklif mektuplarını K. R. Sa. hazır bulunduracak 
veçhile göndermeleri. (28) 2-3153 

İLAN 
ı - Erzurum garnizonu ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile bir 

milyon iki yüz bin kilo pelit meşe odunu münakasaya konulmuştur. 
Bu odunun maktaı Kigı kazasın!n ermiş köyü civarındaki Endiris 
Devlet orman]armdan verilecektır. İhalesi 17 ağustos 936 pazartesi 
günü saat onbeştedir. Teminatı muvakkatesi 1800 liradır. Taliple
rin şartnamesini görmek ü~er_e her gün ve ihaleye i. tirak edecekle
rin tekJif mektupları ile bırlıkte muayyen gün ve saatte miistah· 
kem mevki binasında kor satın alma komisyonuna müracaatları. 

(196) 2-3374 
İLAN 

ı - Tümen birlikleri hayvanatı için 600 ton kuru ot ile ı\00 Ton 
Saman kapalı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Kapalı eksiltme günü 17-8-936 pazartesi günü. Samanın saat 
11, kuru otun saat onbeştir. 

3 - Tahmin tutarı kuru otun 27000 lira samanın 8000 liradır. 
Kuru otun ilk teminatı 2025 lira samanın 600 liradır. 

4 - Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün eksiltmeye gi
receklerin belli vesikaları ile muayyen gün ve saatlerinden birer saat 
evel teminatlarınr usulen vererek tam saatinde teklif mektupları 
ile kırklar eli tüm satın alma komisyonunda buhınmalarr. 

Kırıkkalede mermi fabrikaıunda elektrikçi Muhiddin yanında 
Celal'e: 

Ananız İsmihan tarafından aleyhintzc açılan nafaka davasınrn 
cari muhakemesi sonunda sizden 14.8.935 tarihin~en itibaren na.fa_ka 
suretiyle her ay 18 lira altmp t smihana veril~esı~e 13·5-936. ta~.lh~.n
de karar verilmic; ve ikaınetgfıhınızın meçh~lıyetıne ~:bnı h~kum 
hülasasrnm tebliğine imkln olma_d!ğından ıl~ne~. teblıgı tensıp k_ı· 
Jınmıs olduğundan tarihi ilandan ıtıbaren sekız gun zarfında temyı
zi da~·a etmediğiniz surette hükmün katiyet kesbedeceği tebliğ ma· 
kamma kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (158) 2-3347 

Ankara Aslive Birinci Hukuk 
Mahkemesinden 

Ankarada Hacı Murad mahallesinde Hamid sokağında 25 numa
ralı evde Hacı Mehmed oğlu Hakkıya: 

Karınız aynı evde Salih kızı II~tice tarafından al~y1:.in~ze açılan 
tescili talak davasının muhakemesı 14-9-936 pazartesı gunu saat 1 e 
tayin edilmiş olcluğundan lmgiln Ankara Asliye Biri_nci !Iukı.ık 
Mahkemesinde hazır bulunmamı veya tarafınızdan bır vekıl gön· 
dermeniz ilanen tebliğ olunur. (154) 2-3344 

İktisat Vekaletinden : 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen saHlhiyete müsteniden mez

kur kanunda yazılı maddelerden kahvenin a~ğıda .yazılı c~a~~ar da· 
iresinde bir elden memlekete idhaline devam edılmes hukumetçe 
kararlaştırılmıştır. v 

2 - Bu husustaki tklifler 7 ilk teşıir. 1936 tarihine kadar dogru
dan doğruya İktısat Vekaletine yapılmalıdır. 

3 - Bu teklifler Vekaletçe teşkil olunacak bir komisyon tara
fından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacaktır. İhale
nin icra edilebilmesi içn teklif sahiplerinin en müsait tcldifi yap· 
mış olmakla beraber deruhde edecekleri işi emniyetle ifa edebile
cek ehliyet ve iktidarda bulunmaları da meş!:uttur. Bu hususun tak
dirine ve yaptıkları teklife ve haiz olduklar! ehliyet ve iktidara gö· 
re talipler arasında işin dilediğine ihalesine hükümet serbesttir. 

4 - Teklifler, Türkiyenn ilıiitün kahve ,ihtiyacını temin edecek 
mahiyette olacak ve piyasa için herhangi bir darlığı mucip olmıya
cak surette memleket dahilinde en az 10,000 çuval istok bulunduru
lacaktır. 

5 - Türkiyeye idhal olunacak kahvelerin bedelleri alakadarın 
nam ve hesabına olarak milli bir Bankada bloke edilecektir. Bu pa· 
ra, ancak 6 mcı maddede yazılı olduğu veçhile sarfedilebilccek ve 
kahve mukabilinde hiç bir suretle döviz vetilmiyecektir. 

6 - Memlekete idhal edilecek kahve ınukabilinde ml'mleket 
mahsulat ve mamulatından muadil kıymette eşyanın kahvenin men· 
şci olan memlekete veya Türkiye eşyasına henüz pazar olmryan 
memleketlere ihracı mecburidir. 

7 - Memlekete idhal edilecek kahveler, memleket dahilinde bey· 
nelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüccarlara satrlacaktır. 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre tesbit olunacak fiata ne 
nisbette zam yapılmak istenildiği dahil vazihan gösterilmelidir. 

8 - Hükümct, bu esaslar dahilinde ve üç sene müddetle akte· 
dilecek mukavelename hükümlerinin tatbikini dilediği gibi kontrol 
ettirmek hakkını haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket o!ıınmaması 
veya bu piyasa fiatlarmdan fazla fiatla '3tış yapılması ve yahut 
herhangi bir sebep ve suretle mukavele ahkamına riayet edilmeme· 
si hallerinde tarafeyn arasında tehaddüs edecek ihtilaf hakem vası· 
tasile halledilecek ve 3 üncü hakem İstanbul Ticaret odası reisi ta· 
rafından intihap olunacaktır. 

10 - Taliplerin tekliflerine İktısat Vekaletince maltbul ve mu· 
teber bir Banka teminatı rapteylemeleri şarttır. Bu teminatın mik· 
darı teklif yapılırken asgari elli bin lira ve mukavele aktedilirken 
askari iki yüz bin liardır. Bu son teminat ~ül halinde, müteahhit 
mukavele hükümlerine riayet etmedi ~i takdirde irad kil\ tledilecck· ntünakasaya konulmuştur. • . ünü olup Van Hastane· 

2 - İhale günü 936 a~ustosu~n--b_e_ş_ın_c_ı_g------------------------~----------------------------------------------------------------~--------------------------------~----------------
(163) 2-3372 tir. (1646) 2-2970 
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ZtR.AAT VEKAI~ETİ 
S· tınrılına Komisyonunclan ! 

1 _Kapalı zarf usulü ile 100 kilo .. süHat dö iı>tiriknin satın alı-
nacaktır. . 

2 - Muhamemn bedeli 4950 lira, teminat 372 lıradır. 
3 _Eksiltme 16/ey.ül '1936 da saat 15 de vekalet binasında ya-

pılacaktır. . • . . 
4 - Şartnameler Ankarada Zıraat Vekaletı satın alma kon:ıı~yo-

nundan tstanbulda draat müdürlüğünden parasız olarak verılır. 
5 -·İsteklerin teklif mektuplarını teminatlarile .birlik~e m~ay

yen günde 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncil maddelerınde. zıkredılen 
vesikalarla eksiltme saatından bir saat önceye kadar komısyona ver· 

meleri. (118) 2-3286 

Anl{ara Valiliğinden : 
Açık Eksiltme İlanı 

Eksiltmeye konan iş: Etimesut hükümet konağının tamid. 
1 - Eksiltme 6-8-936 perşembe glinil saat 16 da Ankara Defter

-:larlığı binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedel 1385 lira 18 kuruştur. 
3 - Şartnameleri görmek istiyenler her gün komisyona nıüra

-;aat edebilir. 
4 - Muvakkat teminat bedeli 103 lira 90 kuruştur. 
İıtekliterin yukarda sözü geçen gün ve saatte 936 mali senesi 

ticaret odasına kayıtlı olduklarına ve vilayet Nafı~ Mü~Urlü.ğlin· 
den verilmi' bu gibi i,teri yaptıklarına dair kanunı vesaıklerı ve 
yukarda yazılı dipozito makbuziyle birlikte Defterdarlıkta kuru-
lan komisyona müracaatları. ( 1788) 2-3100 ------
Jaııclarma Genel Komutanlığı 

Aııliara Satınalma Komisyonundan: 
1 - Ankarada Mü&takil Jandarma Taburunun ihtiyacı için sa

tın alınacak yiyeı:ek çeşit. miktarı, tahmin bedeli ilk teminatı ihale 
günü aşaii;ı yazıldı. 

2 - Ceşitler toptan ve ayrı ayn ihale edilebilecektir. 
3 - Sartnamesi yalmz komisyondan verilecek olan bu yiyecek· 

lerin eksiltmesine girmek istiyenlerin aşağıda ve şartnamede yazı
lı vaktinde teminatları ile komisyona gelmeleri. (74) 
En az En cok. Cinsi Tahmin Teminatı Açık eksiltmesi. 
Kilo Kilo. Bedeli Lr. Kr. 
3000 4000 Pirinç 800 lira 60 00 
800 1200 Zeytin yaf ı 804 lira 60 30 12-8-936 çarşamba 

2-3252 120 30 saat 15 ------
Y ozg~ct Valiliğinden: 

28667 lira 18 kuruş keşif tutarlı Boğazlıyan - Fakılı şosesine 
talip çıkmadığından (10) ağustos pazartesi gününde saat 14 de 
:ıazarlık suretile ihale edilecektir. Taliplerin Nafıa Bakanlığından 
ehliyet vesikası alması ticaret odasında kayıtlı bulunması ve 2150 
lira 3 kuruş .muvakkat teminat vermesi şarttır. Keşif ve ilişikleri 
Yozgat Nafıa Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebili:. (20) 

2-3136 

i~taııllul Vilayeti Nafıa l\ılüdür
lüğündeıı: 
İstanbul Üniversitesi arttırma, eksiltme ve J>azarlık komisyo

nunca kapalı zarf usulile eksiltmesi ilan edilen ün.iversi~e Hayv~
nat ve Nebatat Enstitüsüne ait möblelerin eksıltmesıne talıp 
çıl·madığından tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

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

yeti Nafıa Müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır. 

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

D. - Muvakkat teminat 2678 liradır. 
E. - İsteklilerin en az bir kalemde SOOO liralık bu işe benzer 

möbleler işi yaptığına dair Nafıa V ckaletinden almış olduğu mü
tcahhidlik ve ticaret odası ve saire vesiknları havi kapalı zarfını 
10 8 936 günü saat 14 de kadar İstanbul Nafıa dairesinde eksilt
me 1 ornisyonuna m2kbuz mukabili vermeleri lazımdır. 

40~3 2~3133 

e • "-"' • 
O" .. gat a ı ı 01n en: 

Yozgatta rekzeditecek şehitler anıtı proJeSı ve keşfi aşagıdaki 
şartlar dahilinde müsabalrnya konmuştur : 

1 - Mermer kaidesi ve tunçtan ht!ykeli ile beraber inşa bedeli 
(10.000) lirayı geçmemelidir. 

2 - Projeler 10 8 936 gününe kadar Yozgat Valiliğine gönde
dlmiş olmalıdır. 

3 - Seçim Bayındırlık Bakanlığınca seçilecek bir heyet tara
fından vapılacaktır. 

4 - Birinciye 150. ikinciye 100 lira verilecek ve projeler satın 
tlınmış olacaktır. (21) 2-3137 

Türki r~ fuınuriyct ~lerk:ez 

Ba11lca. ındaıı : 
Dpnl·amızm Mersin Şubesı için Mersinde satın almmıs olan arsa 

üzeı inde yaptırılacak Şube binasının inşasını Banka muvafık gö
receği teklif sahibine ihalede muhtar olmak üzere münakasaya 
kovmuştur. 

?lünakasaya girmek istiyenlerin Ankarada Umum Müdürlüğe ve 
1 anbul, İzmir. Samsun ve Mersinde Şuuelerimize müracaatla Ja. 

z • elen izahat ve evrakla planları almalarını dileriz. 2-3316 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı : 

Tun(•eli Nafıa Direlit(irlüğüııd~n : 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Tunceli Vilayeti Pulur "Ovacık'' 

ka?.asında yapılacak iki bölükliik Askeri Kışla inşaatı) 
Keşif bedeli 29300 lira 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei turabiye. Şose ve Kargir inc:.aata <lair fenni şart-

name. 
E - Husu si şartname. 
F - Kesif cetveli, silsilei fi at. metraj cetveli. 
G - Proje. 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira bedeli mukabilinde 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltmeı>i 31-7-936 tarihinde cuma glinii saat 15 de Tunceli

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

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

Nafıa Vekaletinden işe girmesi için ehliyet vesikasr 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Tunceli Nafıa Md. daireye getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 3 cü maddede yazılı saate kadar 
gelmi9 olması ve d~ zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olma
sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (53) 2-3190 

Dahiliye Vekaletinden : 
1 - Vilayetler evinin; Bayındırlık Bakanlığı ve Ekonomi Ba

kanlığı binalar ile çevrilen meydanının etrafı planlarına göre kısmen 
pergola inşaatı ve muvakkat kabül ile kati lcabül arasında altr aylık 
miltemadi tamirat k.ıpah zarf usulile ekıiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 12.8.936 çar~mba günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
3 - Eksiltme Ankarada Yeni~hirde Dahiliye Vekaleti binası 

içinde toplanan satın alma komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Yaptırılacak işin muhammen keşif bedeli 21.179 liradn. 
5 - İstekliler eksiltme şartnamesini , mukavele projesini, Nafıa 

işleri şeraiti umumiyesini. fenn1 ş~rtn&meyi. keşif ve proje ve re- , 
simleri vek!let levazım bürosunda görebilirler. 

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

müracaatla fennt ehliyet vesikası alacaklardır. 
8 - İstekliler teklif mektuplarını ikinci maddede ya.zıh saattan 

bir saat evveline kadar vekaletteki ekailtme komisyonu reisliğine 
vererek mukabilinde makbuz alırlar. 

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

Satılık Ev 
Emlal{ ve Eytam Banliasındaıı: 

il l l l l l l il l l l l l l il l l l l l l 'lllllllllUlll 111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllP 

ANKAR.A ALAS ----
- Yeni güzel bahçesinde birinci ağustos ~ = ~ _ cumartesi akşamı muazzam bir gar- ~ 

~ den parti tertib etmiştir . Saat 20 den 1 
= itibaren pek ucuz fiatla kahçede sı ~ 

~ 
_ cak yemek ve soğuk büfe bulun dura- ~ - ~ = caktır. n~rıc:; ve nıiitene"t~·i eğlenceler. ~ - ~ 
~ 2-3222 ~ 
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1 M!LLI MÜDAFAA VEKALETİ 
3ATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR} 

BİLİT 

Gedikli Erbaş Hazırlama mekteblerin~ 
talebe a hnı yor ; 

1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erba~ hazırlama mekrep1t.-" 
nin ihzari sınıflarına 3 ıınıfh ve gedikB orta kısmın 6. sınıfıarıt" 
da S &ınıflı köy ilk mektep mezunları alınacaktır. 

2 - Bu mektepler yatılı ve pa'raaızdır. Mektebe giri~ ,artları sf 
kertik şube baş.kanhğından öfrcnilebilir. ., 

3 - Yukarda yazılı fattları taıJıyan ve gedikli Erbat olmağ• 1 

tekli olan köylil çocuklarının en geç 20 eylCıl 936 tarihine kad" 
mensup oldukları askerlik 'ubelerine müracaat etmlf ve evrakf111 
tamamlamıf olmaları lazımdır. ( 167) 2-3349 

BİL İT 
- 15 çift seyyar eczayı baytariye sandığı ite 75 adet ampul kutıf 
. su pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 11-8-936 aalı günü saat 1• d~ 

dir. Hepsine biçilen ederi (650) liradır. İlk teminatı (48) lirJ-~ 
kuruştur. Şartname ve mevcut nUmuneleri görmek istiyen her r.-:
M. M. V. Satın alma komisyonuna müracaat ve pazarlığa girece~ 
lerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat mektubV' 
birlikte belli gün ve saatında satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(128) 2-3268 
BİLİT . 

1 1 - Hepsine biçilen ederi 9326 lira olan dokuz kalem sarracı1 
malzemesi kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiye!I' 
terin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. , 

3 - Eksiltmesine gireceklerin kanun 2 ve 3 cü maddelerinde >'•ı 
zıh belgeleri G99 lira 45 kuruşluk ilk teminatları ile birlikte fekli 
mektuplarını ihale günü olan 10·8-936 pazartesi günü saat 11 dt~ 
en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (130) 2-3Z7 

BİLİT 
1 - Harp okulu için beher tanesine biçilen ederi 58 lira otatl 

550 tane gardrop kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ·,st• 2 - Şartnamesini 160 kuruşa almak ve örneğini gfümek 
yenler her gün Ko. na uğraı.1aları. 

İsmetpaşa mahallesinde Uzunyol, Tenli sokakta kilin ve Müte- 3 -· İhalesi 14/ağustos/936 cuma günü sat ı ı dedir. 
kait Miralay Bay Osman Nuriden müntekil 32 ve 34 kapı numaralı 4 - İlk !eminat 2392 lira 50 kuruştur. .. cJ 
evler Bankamızca açık artırma ile satılacaktır. 5 - Eksıltmeye girecekler 2490 snyılı kanunun 2 ve 3 otı ~ 

Bina bir çatı altında iki müstakil kısımdan müteşekkil ve her maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teminatlarını havi teklif tl'I;,, 
kısım birer bodrum ile iki esas kattan ibarettir. Bodrum katlarda tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M.M.V. satın al 

5 odunluk ve kömürlük ; birinci katlarda ikişer oda, birer rnatbah, bi- Ko.na vermeleri. ( 164) 2-332 
rer Banyo ve birer hela; İkinci katlarda ikişer oda ve birer salon BİLİT J 
mevcuddur. 1. - -Beher metresine biçilen ederi 305 kuruş olan 64 bin 66 

İhalesi 12 ağustos 1936 çarşamba günü saat onbirde Bankamızda tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
yapılacaktır. Arttırmaya istirak etmek isti yenlerin 1.125.- lira de- 2. - İhalesi 10 Ağustos 1936 Pazartesi günü saat 15 dedir· 
pozito parasını müzayededen evvel veznemize yatırmaları veya bu 3. - Şartnamesi 986 kuruşa M. M. V. SA. AL. KO. dan atırııf· 
nisbette bir teminat göstermeleri 18.zımdır. Fazla malömat almak 4. - İlk teminat 11.110 liradır. 
için Bankamır Muamelat Müdürlüğüne müracaat edilmesi. 5. - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 1<•' 

(195) 2-3373 nunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektll~ 
ı•••••••••••••••••••••••••••ı larmr ihale saatmdan bfr saat evvel M. M. V. sabn alma Ko. • 

ı -:~:.:~~~~it~ı~~~~c~~~: •• ta~m lvermele: . :~)YOLLAR! <:•~:~ANLARI UMU: "'I 
elbiseye verilen bedel haddi layik görülmedieinden eksiltmesi on MÜDÜRLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 
gün uzatılmı<;tır. 

2 - Muhammen bedeli (3042) liradır. 
3 - Teminatı (228,15) liradır. 
4 - Şartname ve nümunelerini görme kistiyenler her gün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 4 ağustos 936 salı gUnü saat on 
buçukta Belediye Encümenine müracaatları. (101) 2-3243 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1152 inci adada bir numaralı parselde 700 met

re murabbaı arsaya istekli çıkmadığından açık artırma on gün uza
tılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her giin yazı işleri kalemi· 

ne ve isteklilerin de 7 ağustos 936 cuma günü saat on buçukta Be-
lediye Encümenine müracaatları. (102) 2-3244 

İLAN 
1 - Belediye bahçeleri ıçın 

gül, leylak, yasemin, ıhlamur. 
iğde ve ki.içük çam fidanları ve 
muhtelif çiçek tohum ve soğan
ları alınacağından on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (4197, 
50) liradır. 

ZAYİ 
1934 yılında İsmet İnönü ilk 

okulundan almış olduğum S inci 
sınıf ı;ehadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Süleyman oğlu llakkı Yılmaz 

• 

., 
Muhammen bedeli (5424) lira olan Demiryolları dergisinin b~. 

sene müddetle basın işinin 14/ 8/ 1936 cuma günü saat 15.15 de tc11f
1
, 

h zarf usulü ite Ankarada idare binasında eksiltmesi yapılaca~ t 

Bu işe girmek istiyenlerin (406.80) liralık muvakkat teın1ııJe 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 / 5/ 1936 gU~ ~e 
3297 No.Ju nüshasrnda intişar etmiş olan talimatname daire;1~011 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,15 e kadar koınıs) 
reisliğine verm~leri lazımdır. ı· 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden dıı2 tılmaktadır. ( 123) 2-329 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MOD0RLOG0 
SATIN ALMA KOM!SYONU lLANLARI 

1 YATAKHANE İNŞAATI , , 
Keşi f bedeli (5986) lira olan yukarıda yazılı inşaat Askerı f 

rikalar umum müdürliiğü satın alma komisyonunca 13/ağust.~ c • 
tarihinde perşembe günü saat 15 te açık eksiltme ile ihale edue'ııl" 
tir. Şartname (30) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 'far'' 
lerin muvakkat teminat olan ( 448) lira (95) kuruş ve 2490 nurtı8 <' 
h kanunun 2 ve 3 maddelerindeki yazılı vesaikle muayyen gtı:S2 
saatte komisyona müracaatları. (114) ı 

3 - Muvakkat teminat (303, 
82 ) liradır. YENi 1 SiNEMA AR 1 KULÜ!J 

Şartnamesini görmek istiyen· 
lerin hergün yazı isleri kalemi
ne gelmeleri. İsteklilerin de ~.8. 
936 pazartesi günü saat on bu
çukta bel~diye encümenine b ·t. 
meleri ilan olunur. (22) 2-3118 

BUGÜN GÜNDÜZ 
KONTİNANTAL 

BUGÜN BU GEC~ 

FEVKALADE PROGRAMLA 

İKİ BÜYÜK FİLMİ B!'Rl>EN 
1 - DÜŞMANLAR P~ 

İLAN 
1 - Bahçeler direktörlüğüne 

ait ( 34) kalem hurda eşya açık 
artırma ile satılacaktır. 

2 - İsteklilerin 3.8.936 pazar
tesi günü saat onda bahçeler di· 
rektörlii ğiinde bulunmaları 

(12) 'Z-.!ll 14 

GECE 

MEVSİMİN EN NEFİS AŞK. llİS, 
HEYECAN FİLMİ 

BİR AŞK GECESİ 
Tullio Karminati - Grace Moore 2 - Gündüz insan ~ btıt :RJ 

Görülen liızum iiıerine ÇOCUK MAT! NELERİ PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA Gt.tf'lLlt 
Saat 10 da başlamak üzere haftada üç güne çıkarılmıstır. 


