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Son haberler üçüncü 
'sayfamızdadır 

1 
HER YERDE S KUR'fl 

Tarım kredi kooperatifleri dün Montrö konferansı 
içinde çalışmalarına 

elverişli 

yeniden 
bir hava 
başladı 

T"arım Kredi kooperatifleri 
kanununun dördüncü maddesine 
göre Ziraat Bankası t-rafından 
bazırlanmıt olan nizamname Ba· 
kanlar Mecliıince kabul edilm:14 
tir. 

Köylümüzün hayatında bü
yük bir devrim yapacak olan ve 
üzerinde uzun zamandanberi ça· 
lııdan kooperatif kanununun en 
iyi ve verimli ıartlar altında tat· 

biki için hazırlanan nizamname 
çok esaslı h:lkümleri ihtiva el· 
mektedir. 

Kooperatifin vazifeıi, ortak 
• )arının mahsullerini ıslah etmek, 
arttırmak ve kıymetlendirmek için 
ucuz İstihsal kredisi açmak, orta· 
müıtahıilleri zararlı kredi yollan· 
na bat vurmaktan alıkoymak ve 
bövlece yurd içinde ve dışında . ·
kabet kabiliyetlerini çoğaltmak 
olacaktır. 

· Bir müstahsilin tarım kredi ko
operatiflerine ortak olabilmesi 
icin kanuni ve medeni hakka aa· 
hib olmak· muhitinde itimada de
ier olarak• tanınmıa bulunmak, if· 
li.s ~tmewniı ve mahkUm ohnamıt 
olPOak, krf'!di koop~r"t1fin;n 111ın
takaıında toprak sahibi olmak ve 
ya ~iri~ tar;hinden it;h,.ten en az 
aeke7. Aene için muaaddak muka. • 
vele il~ kiracı olmak suretivle hır 
zirai İAlebne'Ve ıahib olmak; koo
peratif ort1tklarınm zirai mahıul
leri ü:rerind• t;cllret ve ko,...ii"von 
iti yapmamak, aynı z~~~nda ~f
ka bir kredi kooperatıfmın ortagı 
olmam'lk gibi hak ve vasıflara sa· 
hib h11lunmaıı prt koşulmu,tur. 

Bir tarım kredi kooperatifinin 
kunılabilmeıi için asgari ortak 
•JUm111 otu• olmaaı prt kotal • 
muştur. Kooperatifin gerek kuru-
luşunda, gerek sonradan ortak ol
mak isteyen müstahsilin kredi du
rumunu gösteren bir beyanname 
ver'lleıi şarttır. Kooperatife ıon· 
radan giren ana mukaveleni? tat· 
hik1nd•n doğabilecek mesuhvet • 
leri kabul etmis ıayılmakt&dır. 

Tarım kredi kooperatifleri or
takları ancak sekiz yıl ortaklık 
yapmq Ye ortaklann hiuelerini 
ta "'\men ödemitlene; 

Kooperatif bölgesinden iıtih. • 
sal alikuını keserek bafka bır 
......... e l&fmmıılana; 

Kooperatif bölgesinde çiftçi • 
likten vaz 1reçmiılerae; 

En u alb ay önceden haber 
Vermek f&l'lİyle kooperatiften çı
bbileceklerdir. Bir ortak idare 
heyeti izniyle ayrıca muayyen bir 
müddet önceden haber vermeye 
mecbur kalmadan ve o zamana 
kadar elde ettiği bütün haklarla 
baıka bir kredi koop~"atifine ge· 
çebilecektir. 

Kooperatifin sermayesi, ortak· 
larm teahhüd ettikleri hisselerden 
ibaret olup mütehavvildir. En az 
sermayesi Ziraat Bankasının böl
genin ekonomik durumuna göre 
tesbit etmesi ıartiyle 1000 veya 
iki bin lira olacaktır. Bir ortaklık 
hissesinin tutarı 20 liradır. Ortak· 
ların istekleri üzerine kendileri 
İçin kararlapcak 200 liraya ka
dar krediye mukabil bir hisse ve 
müteakip b~r iki yüz lira ile yüz 
lirayi l'ecetı ~"' kesir için birer 
hiıse daha tkhhüd etmeleri 1&
zımgelmektedir. Bu teahhüd his
aeai MJlll 25 i .ıecmiyecektir. ilk 
önce U9'ari ortaklık hiuesi ile ko
operatife şrimıit olanlar, alacakla
n kredi mikdarma uygun olmak 
Üzere ortaklık hiuelP.r.ini çofialt • 
tnalC mecbnrivetinrJPdirler. lstili
aa1 Yazivetleri ve ödeme kahHi • 
Yeller~ teahhüd et.tikleri orta1<Jı1C 
hiupf,.rini tamamlam1t~a yetm;ve
celi Mllrf! lievetinin 1r"'""" ve Zi • 
itaat bankasının tasdiki ile muay-

yen olan ortakların hiue teahbüd
leri o zamana kadar ödedikleri 
mikduın kartılığı olan tam hisse
lere mahsup edilmek ıartiyle in • 
dirilebilecektir. 

Ortaklık payının en az dörtde 
biri kooperatife girerken Petin o
larak alınacaktır. Oıt tarafı yedi 
senede ve müaa vi taktitlerle tah • 
sil edilecektir. Ortaklık hi11esi tak
sitlerini mahıul durumlan yüzün
den kooperatifçe kabul edilen ve 
Ziraat bankasınca tasdi kedilen 
bir ıebeble ödeyemeyen ortakların 
bu hisseleri itin icabına ve orta • 
ğın ödeme kabiliyetine göre öteki 
.taksitlere dağıblarak veya sonun
cu bir takıit olarak alınacaktır. 

cumartesi Yeni mukavelenin 
Ufak tefek püriizler 

imzalanacağı bildiriliyor. 
de çok yakında hallolunacak 

Ortakların ödenmit ortaklık 
paylarına verilecek fa!z mikdar~ • 
nı Ziraat Bankası tesbıt edecektır. 
Bu faizler her 111 bilançosunun 
kabul ve tasdikinden sonra ortak
lara verilecektir. 

Ortaklık paylan ortakların ko
operatiften batkasına olan borçla
n için haciz olunmıyacaktır. Bun
lar kooperatife rehin f'dilmi' sa • 
yılacak ve hiç bir suretle ortaklar 
tarafından batkaıına devrolun~ • 
mıvacak, ıatılamıvacak ve taksım 
edilemiyecektir. Ortakların öden
mit ortaklık paylarına ~e~ilecek 
faizler üzerinde kooperatıfın ken
di alacağı için rüçhan hakkı var· 

dır. . I . 
Ortaklar konoeratifin ıs erın· 

den ve teahhüdlerinden dolayı 
(Sonu S. inci sayfada) 

Montrö, 6 (A. A.) - Boğazlar kon
feransı bugün öğleden sonra umumi 
heyet halinde toplanmak suretiyle işle-

B. Titiilesko, Montrö konferansrnzn 
açılışmda nutkunu okurken 

rine elverişli bir hava içinde yeniden 
başhyacaktır, 

İyi haber alan mahfillerin sandığına 
göre yeni mukavelename cumartesi, gü-

Danzig senası reisinin beyanatı 
B. Greiser, Cenevreyi Danzigin iç işlerine 
karıştırmamak için mümkün olanı 

yapacağını söyliyor 
Fransız gazeteleri, sena başkanının alman devlet 
adamlariyle anlaşdıktan sonra asambledeki hadi

seyi çıkardığı fikrindeler 

Y eni anlaşmazlıklara yol açacak gibi gö. ün n D,1n i, şehrinin umrımi man arası 

B~r in, 6 ( A.A.) - Föl kişer Biobah· 
ter gaz esinin bir muhabirine beyanat· 
ta bulunan Danzig senatosu reisi B. 
Greiser, şöyle demiştir : 

"- Eger Milletler Cemiyeti, Danzi g 

ı,ıerine karışmakta devam edecek olur
sa Danzig meselesi hakkında Cenevrede 

y pıl ak görü melere girmekten vaz
geçecebiz. H~n Millet ler Cemiyeti yük

sek komitesinin Danzig'in iç işlerine 
karışmasına bir son vermek için imkam 
olan her şeyi yapmağa katipen azmet
tim. Danıig ile Cenevre arasındaki mü-

( Sonu S. inci sayfada) 

······························································································································ 

nü imza olunacaktır. Esaslı güçlükler 
son günlerde Cenevrede yapılan konuş. 
malar esnasında giderilmiştir. 

Türkiye ve Sovyetler birliği, aynı 

zamanda boğazlardan geçebilecek gemi 
sayısı üzerinde daha uyuşamamışlar 

ise de, ıanıldığına göre bu meııele de 
çok yakında hallolunacaktır. 

B. Pol Bonkur, dün akşam Cenevre
de ... buraya gelmiftir BB. Tevfik Rüıtü 
Aras~ Litvinif, Titülesko, ve Politis bu 
gün geleceklerdir. 

Montrö, 6 (A. A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Bu sabah boğazlar konferansı tekrar 
mesaisine ba9lamıştır. 

Açılı§ celsesinde Lord Stanley türk 

projesinin altıncı maddeai hakınd.I ta. 
dilit tekliflerinde bulunmuttur. Bu ta. 
dilit türk metalibatına ıayet ıenit ta. 
vizlerde bulunmaktadır. 
Boğazlar konferansının Fransa, İn. 

giltere, Japonya, Sovyet Rusya •e te~ 
riki mesaisi beklenen ltalya araııncla 
bir anlaşma ile bu hafta sonunda .ne-. 
isini bitirmesi muhtemeldir. Anlapna.. 
nın iki mühim noktası ıudur: 

l - Karadenizde sahildar buluma 
devletlerle Karadenize giden yeglni 
yol üzerinde hukuku hükümranileri .,. 
lunan ddevletlerin haklarına aid uma. 
mi hukuk meselesi, 

2 - Akdenizde emniyetin tefki!it. 
landırılması. 

N egüs Londraya hareket etti 

Halıeşler mukavemetten vazgeçmemişler. 
...... Biraz para bulunca sonuna kadar çarpışacaklar 

Negüs, Londrada Vaythol anıtına 
çelenk koyarken 

Cenevre, 6 (A.A.) - Pek ziyade 

yorulmuş olan Negüs, asamblenin cu

martesi günkü toplantısından ~onra a

partımanından çıkmamıştır. Negüs ga

zetecileri kabul etmekte ve geleceğe a-

id planları hakkında onlara mala.at 
vermekten imtina etmiftfr. Kenclilinhı 

yakınında bulunanlar, bu dakikada im
paratorun tek bir arzusu bulunduiwı1' 
söylemektedirler: 

(Sonu 5. inci UJ l.ada) 

T ANZI" KO'.\llTESINlN 

KAR.\RINA GÖRE: 

Zecri tedbirler 
hu ayın on hefinde 

k.alkacak 
Cenevre, 6 (A.A.) - Taazim komite

si, zecri tedbirlerin franmz • incUb telıııı 
liflerine göre kaldıqlmuı tarilılnl ba a • 
ym 1 S şi olarak tesbit etmiftir. K-

İtalyaya karşı tatbik edildip teldWe 1Ma 
tedbirlerin mekanizması ne olduiwua 
teknik bakımdan tetkike memur bir ko
mite kurulmasına dl\ karar vermijtir. BUll 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

B. Sükrü ..... Kaya Bursa da 
İç Bakanı ve C.H.P. Genel Sekreteri il ve ilçeyönlm 
rnl iiyelerile konuştuktan sonra İstanbula döndü 
Bursa, 6 (A. A.) - İç Bakanı ve C. 

H. Partisi genel sekreteri B. Şiıkrü 
Kaya beraberinde genyc.inkun:l arka. 
daşları oldu(:u halde Yalova yolu ile 
d ün şehrimize geldiler. Parti başkanı 
ilbay kendilerini yoldan kar !adı . 

Bakan, Çel'k p la 'a indikten sonra • 
at 17 de parti ku b na gelerek k.?ndi.ıı 
!erini kar ılıyan il, ilçe ve halk.?vi ya. 
netim kurulları ile uzun bir haabühaL 
de bulundular. Gece adlarına Çelik P"'9 

(Sorıu S. inci sayfada) 
x 

: 
: 

CENGEL(lj liT ABI lı · 
: 

Büyük ingiliz edibi RUDY ARD KIPLING'i~ yazdığı ve arlıad'lfı· i 

1
: mız Nurettin ART AM'ın ingiliaetlen dilimize ,evirtlifi bu ııüzel ! 
eıerine yarın b'lflıyoruz. Bunu takip edecek olan olaırlanmızın güel i 

i yazılmıt bir edebi eurin bütün zeulrlerini taılaclılJ.annJan eminiz. J · ............................................................................................................................ : 

-- -- - . . 

Bursada C. H .P. ily önlcurulun binası 



SAYFA2 

l' arı - Siyasal 

Roth~rmere in 
Avrupa gazetelerinin bellibeşlı 

yazılanm neşretmeğe itina eden Ulm 
5 bu ay tarihli sayısında .. Büyük 
Britanya'run biricik dl§ politikası" 
başlığı altında Daily Mail sahibi Rot
lıermere'in !OTl derece karakteristik 
bir yazısını neşretmiştir. Avrupa po
litikasının nasıl bir cereyan takib et
mekte olduğunu yakından izliyen 
yurddaşlar, bu yazıyı mutlaka oku
malıdırlar. 

Rothermere. k~yu muhafa7.ak5r
dır. Avrupadaki faşist hareketlerini 
ötedenberi tutmuş ve revizyonizmi 
daima müdafaa etmiştir. Ward Pri
ce, onun adamıdrr. O \Vard Price ki, 
Bay Musolini veya Bay Hitler ne za
man bir politik teşebbüse girişscler 
yahut ehemiyetli bir beyanatta bu
lunmak arzusunu gösterseler, hemen 
kalem ve not def teri elinde. bu iki 
devlet adamının yanmda yani, ye
rindedir. 

Rothennere, bu seferki yazısında, 
artık bütün dü:ı>incelerini pervasız
ca ortaya koymaktadır. Onca, impa
ratorluğunu muhafaza etmek istiyen 
1ngiltere, kendisine. yeni ve kuvvet
li dostlar aramak mecburivctindedir. 
Çünkü Fransa, artık 1918 vrl• ~ki 
kuvvetli Fransa dp(;ü~ir. ltalya ile 
'.Almanya ondan çok daha kuvvetli 
devletler olmuştur. ln~tcre, ücün
cü d,.reredeki A vruna d .. vletleıinin 
içinde kaptanlık ettikleri köhne tek
neden yani Milletler Cemiveti'nden 
uzaklaşmalı ve İtalya ile Almanya
run dostluğunu kazanmalıdır. 

Jngiltere, bunu yaparsa. az sonra 
Fransa da sosyalist hiikiimetini ko
ğarak iiç ahbab devletin vanmda yer 
alacak ve bu suretle DÖRTT ER d.i
rektvan, filen kurulmuş olacaktrr. 
O z..aman, hem İngiliz imoarntorlu
ğuna hiç kİIMe tecavüz edemiyecek 
hem de, bu dört büvük devlet. Av
rupa işinini yoluna koyacaktır. 

Rothermer,..'in birkaç cümlesini 
beraber okuyalım: 

'' ... Biz~m muhtaç olduğumuz re· 
alist ve pozitif-bir politikadır. Bu· 
nun ilk hedefi, Rusyanrn nüfuzu al
tına girmekte olan memleketlere kar
şı bizi bir takım teahhüd yüklerin
den kurtarmak olmalıdır. 

Eğer Fransa bo1şevik olacak o
hırsa bunun fnı;ilterede hemen va
him tesirleri.görülecektir. Böyle bir 
tehlike bu memlekette birçok kimse
lerin tasavvur ettiklerinden çok da
ha bliyüktür. 

Bay Blmn.. kendisinin bugi.in bir 
kerenski rolü oynamakta olduğunu 
an li!tnalrd rr ... • 

Görülüyor ki Rotheımere'in mu
hekemesini mnntık de$!il, mantığın 
rejim düşmanlığı sevk ve idare et
mektedir. 

" ... Ben, "Hitler'in Musolini'nin 
Avrupada vücuda getirmiş oldukları 
deği,iklikleri, bizim hükümetimizin 
anlayıp anlamadığında hala, şüphe· 
liyim. 

Çünkü hükümet adamlarımmn 

biitün enerjileri, şimdi, işlemiş ol· 
dukları yanlışlıklardan yakalarını 
sıyırmağa hasrolunmuştur. 

Avrupanm en kuvvetli ve en iyi 
tcchfa edilmis iki milleti ile elbirli
ği yapmak yolu, elan, açık bulun
ma..1.ttadır. 

Bav Hitler. 31 mart tarihli nota
si le t:ıu rrıcmle.ke.te bir dosttuk kur
mık teklifi yapmıştır: ~ay M usoli
ni de bu avnı ba~rında elçisini Bay 
Eden'c. göndererek ona benzer tek
lif erde b unt!:'UŞtur. 

B iki te.klüe de bükümetimi2 
septik TC ltacamaklı ~evahlu TI:rdi..." 

Avrupa. geçen yüz .J1d içinde.~ 
tün dünya üzerinde ekonomik. poli
tik ve k ·· türel bir hegemonya kur
muştu. Bunu aevk n idare ~ ln
gikcre idi. B ~nkü dünya. bu he
gemon şı silkip atmak pqin 
Bunu ·· n Amıpo f-.izmleri. Av
rupaımı vahdetini temin ettikten 

dediği olursa.. 
sonra Avrupa dışı memleketlerin bu 
isyan hareketini durdurmak niyetin
dedirler. Rothennere bunun için şu 
tarzda konuşuyor: 

- Ben, Hitierin Musolini'nin 
Avrupa'da vücuda getirmiş oldukla
n değişiklikleri, bizim hükümetimi
zin anlayıp anlamadığında, hala şüp~ 
heliyim !. " 

Rothermere'e göre mühim olan, 
Avrupa begemonynsmm devamıdır. 
Hegemonvanm İngiliz sevk ve ida
resinde kalması hususunda ısrar ede
rek esasen tehlikeve düşmüs olan bu 
hecremonvayı hii'ibiitün tasfive ettir
mek d~; · r. M '1 ki. kollabmas
yon te1'1if Pdilme1<tPdir. bu teklif ka
bul e..lilmPli ve. Avrıı'fJa hegemonya
sını idare isind• ;n.,.;l~.... hegemonyn
sı~n vaz P"ecilmeı;dir. 

Yani 'ı:i.hi:r1P.fr.1lc rekabet ve mü-
cadele hal'.v}~ A •ru f' .. Ilm""..rvalizm-
leri v~ne. hi~'Lı.irlni le ~onb!fmTŞ ve 
i"'~i,-\~t:!\ Vünm!S ero~~lizmler re-
jimine o-Pril=,.1'"'1'r <>tf'k.im: 

" ... Önümüzde yeni kurulacak 
Avrupaya önderlik etmek fırsatı var
drr. Bugünkü Fransa, 1914 deki harb 
kuvvetine sahih değildir. İngiltere 

Avnıpamn iki büyük milleti olan 
almanlar ve italvanlarla ittifaklar, 
antantlar yapmanın çaresine bakma
lıdır. 

Fürer de, Duce de öteki dikta
törlerden ..,;v~de f n~ltere ile bera
ber calış;ıbiJi~ 1 er. E;er biz bunları 
reddedecek olursak. o znman, onlar 
elele verecek Avrııprnın kuvvetli e
fendisi olacaklardır_,. 

Fakat Rothıı-rrıere'in d .. -li"i yaoı
lır ve Fransa da bu manzumeye ka
tılırsa! 

" .. Dört hlivük Avrupa devleti
nin kuracah bö le bir manzume, 
içinde ücündi mıf merkezt Avru
pa devletleri d·nt tlarmm birkaç 
dille 'konmıarak - -}; devldcrden 
fazla mevki "ft n•!uı tttnin ettilı:le-

••• 
B ndan .,. ev-',. l-nn"~~\ ·cin 

bir tclı: sart v:ı-~. d.,. P-•'benne
..,..,. ~ ~ bu dün'Val".m 
d.-:. ,.. ..ı:~"'va olma....crı.. 

Rothennere. mühlm acb.rr-~r. 
1 ailiz em~li~inm en salahi
v•tli ~:=...-1...,. n;~,,.:~~ ~l' h:ıa~ rna-

'· ·hy 'U-1nwl Pric~· r. ~·
kr. n.ıııJe,.~'Ier. o un tuttuğu ve ida
~ ~t 'öi e,b,..,..loo....:lrr. 

R,, zatın fikirlpri ise, bu merkez
dedir. 

Meyvacılık üzerinde 
yapılan tetkikler 

Bir ay önce. Ekonomi Bakanlığı 

Türkofis miiş!virlerlnden B. Zeki Do
ğanoğlanwı reisliğinae, meyva ticareti 
ve standardizasyon mütehassısı Dr. Ba
ade, Yüksek Ziraat Enstitüsü ziraat sa
natları şefi Dr. Said Tahsin, İş ve Ta
nın Bankalarından BB. Nahid ve E.ab
mi ile Timme und Gerstenkorn adm 
daki bir alman firmasmm direktörü B. 
Michaets'den mürekkeb bir heyet Ana
dolu içinde, meyva yetiştiren V'"'1ayetle
riıciz.de bir tetkik seyahatine çıkmışlar
dır. 

Cenup vfüiyetlerimizde, Niğde, Ma· 
latya, Amasya v~ Karadeniz sahillerill
de ve doğu smmndaki bazı vilayetleri
mizde tetkiklerini bitiren heyet, pazar 
ak§aım dırimUe dönmüşlerdir. 

Hususi tak~ardan 
alınacak izin 

Tüiki~ - Çekoslovakya kliring an· 
laıması mucibince yapılacak hususi ta· 
kas muameleleri için Ekonomi Bakan
lı mdaıı iıin alınalı iab etmiyeccği a
lakaWara bildirilm.iştir. 

ULUS 

IST ANBUL TE.LEFONLARI 

İstanhulda 
yağın urlar 

İstanbul, 6 - Pazar günü tstanbula 
büyük yağmurlar yağdı ve muhtelif yer· 
lere yıldırımlar düştü. Alibey köyüne 
düşen kir yıldınm bir kişinin ölmesine 
üç kişinin yaralanmasına sebeb oldu. 
Yağmur bugün de şimşek ve gök gü
rültüsiylc beraber devam ettL Go"k gü
rültüsünden korkan hamile bir kadın 

çocuğunu düşürdü. 

Kocasına biçak çeken 
kadın 

tstanbu 1 , 6 - Kocasına bi5ak 
çekmekten zan altında olan Hatice a· 
dında bir kadm tevkif edildi. Polis, 
bu kadın hakkında tahkikat yapmakta
dır. 

Yeni doğan bir çocuğu 
köpekler parçalıyordu 

İstanbul, 6 - Edirnckapıda yeni 
doğmuş bir çocuk~ m..""Chul saluslar ta
rafından bir mahzene atılmıc:tır. Çocuğu 
köpekler parçalamak üzere iken hadise
yi görenler yetişerek yavrucağı kurtar
mışlardır. Palis meseleyi tahkik etmek
tedir. 

Bir kundakçının 
marifeti 

fstanbol, 6 - Pangaltıd:ı Sefer is
minde bir. seyyar satıcı. bir eve benzin 
dökerek yangın cıkarmıştır. Evin sahi
bine diişman olduğu anlaşılan Sefer 
tevkif edilmiltit. 

Bartın kömür bölgesinde 
tetkikler 

Bartm,p (A.A.) - Maden arama ens
titüsü g~el &~~· muavininin baş
kanlığındaki üç kişilik_.heyet şehrimize 
gelerek Arit kömür bölgesinde tetkikler 
yaptıktan sonra dün akşam Safranbo
lu yoluyla Azdavay kömür bölgesine 
gitmi~r. 

Gümrük tayinleri 
İstanbul gümrükleri ambar mürakı

bı Nuri İstanbul ithalat gümrüğü am -
bar şefliğine terfian, Galata ithalat güm
rüğü ambar memuru Şaban aynı gümrük 
muayene memurluğuna, Sinop idare me
muru İhsan Geyikli idare memurluğuna, 
İstanbul ba§müdürlüğü katiblerinden 
Faik İstanbul ithalat gümrüğü muayene 
mamırhığuna. Galata ithalat gümrüğü 
katibi Kimil BabnhJc tetkik dirdrtörlü
ğü memurlcığuna terfian. Bakanhlc tet
kik direktörlü{i! memuru _şaha.bettin ay
ı;:ı direktörlük tkıK: DH:UlUI'lağuna. İz -
mir ithalat gümrüğü manifesto ı=munı 
Arif İstanbul ~alit gümrü!ffi muayetie 
memMluğuna,. tayin olımmuJ1ardtt. 

Geee çahşaıi limaiı 
memurlamıa 

verilecek ücretler 
G«e çal:şm liman memurlarma ve· 

rilecek gece mesai ücretleri hakkındaki 
bnrname Bakantar Heyetince kabul o
lunmqtur. Kararnameye nazaran ıube 
amirleriyle İstanbul ve İzmir liman reis· 
leritıe her nöbe~i kaldığı geçe için 100, 
inzibatı temin eden ve kontrola memur 
olanlarla fen memuı:larına ve mülhakat 
liman reislerine 7 5, müstakil liınan me
murlarına veya vekillerine so. liman me
murları ve makinistlere 40 tayfa ve oda
cılara 30 kuruş gece mesai ücreti verile· 
cektir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu· 

hafaza örgütü 45 kaçakçr, 791 kilo güm· 
rük kaçağı, 365 kilo inhisar kaçağr, 1 
fükk, 3 tabanca, 14 menni, 59 türk lira
sı ile 20 kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Birası 

Atatürkle 
iNGiLTERE KIRALI 

ARASINDA 
İngiltere Kıralının doğumunun yıl

dönüm.ü münasebetiyle Atatürk ile 
Sekizinci Edvard arasında ap.ğıdaki 
telgraflar tanti olunmu~tur : 

S. M. Edvard Vlll 
Londra 

Doğumlarının yıldönümü münase
betiyle Sa Majestelerine en samimi 
tebriklerimi ve gerek şabsi aa.adetle
ri gerek Britaoya imparatorluğunun 
refahı hususundaki en iyi dileklerimi 
arzederim. 

Türkiye Cumur Reisi 
Ankara 

Doğumumun yıldönümü münase
betiyle izhar buyurulan lutufkar teb
rik ve dileklere yürekten t~ekkür ~
derim. 

TEMMUZ t9:J SALI 

Gerze halkevinde 
«Atatürk köşesi» 

açıldı 

Sinop, 6 (A.A.) - Gerze halkevinde 
Atatürk köşesinin açılış töreni yapılmış
tır. Bu törene, başta Vali olduğu halde 
Sinop halkevi mensupları ile Hava Kuru 
mu üyelerinden beş yıiz kişilik bir heyet 
iştirak etmiş ve hasılatı hava kurumuna 

aid olmak üzere Sinop halkevi bin beş 
yüz seyirci karşısında Himmetin oğlu pi 
yesini oynamıştır. Gerze gençleri ile ya
pılan maç ta sinoplulann galibiyetiyle 
neticelenmiştir. 

B. Fuat Ağralı İstanbul
dan geldi 

Hafta tatillerini geçirmek üzere İs .. 
tanbula gitmiş bulunan Finans Bakam 
B. Fuad Ağralı ve müsteşan B. Faik dün 
tayyare ile şehrimize gelmi§lerdir 

B şhalranımızın Haydelherg üniversitesi 
Ealıri doktorluğıına seçilmesi dolayısiyle 

teati edilen telgraflar 
Başbakan İsmet İnönünün Haydel

berg üinversitesi fahri doktorluğuna 

seçilmesi münasebetiyle aşağıd~ki tel· 
garflar teati edilmiştir: 

Ekselans ismet lnönü 
Ankara 

Haydelberg üniversitesinin şahsiye. 
tiniz ve eseriniz için olan takdir ve 
hayranlık hislerini i!ade için vaki ta
zim hareketi rnünasebetiyle sevinç his
lerim( ve hararetli tebrikJ;rimi kabul 
buyurunuz. 

Almanya biiyük elçisi 
Fon Kener 

i . ı< 

Ekselans B. Fon Kellu ' 
A Hna.nya btiyük elçisi 

Haydelberg Universitesinin bana 
tevcih ettiği ünvan münasebetiyle va-

B. Cemil Bilse] 
Üniversite hakkında ki 

neşriyat üzerine, 
beyanatta bulundu 

Gazetelerimizin son günlerde üniver
siteye dair yaptıkları ne§riyat üzerine 
Ank:a.rada kendisine müracaat ettiğimiz 
Üniversite Rektörü B. Cemil Bilsel şu 
beyanatta buJıınmuıtur: 

•• - 'Muhtelli vesilelerle söylediğim 
ııöi. üninmitcnin on esaslı. hedefluin
den biri de yarmm genç tür~ s:limlerini 
yeti§tirme~ir. B~ ua hedef bi§bir ~ -
:man değipi~ek;tir. Bmum için de. 
fimdiye kadar d~ ve asistanhkla
ra bir tek yabana g~tir. Ve 
getirmek fikri de yoktur. 

Doçenti~ bugün yerli ve yaban
a değerli profesörleriyle tam bir ahenk 
içinde profesörlerinin ilimlerinden aza -
mi istifadeye çalışmakta olduklan gibi, 
profesörleri de oniann yetqıııclerine aza
mi gayttt göstermektedirler. Bu ciheti 

rektörlük önemle takip etmektedir. Şu
rasını ilave edeyim ki, hükümetin büyük 
fedakarlrklarla üniversitemiz için 'Seçti
ği garblı profesörlerin değerli çalqmala
rı öteki türk kollegleri gibi her türlü tak
dire layiktir. Üniversite gibi bir ilim 
ocağında )'erli ve yabancı hoca farla ol -
maz. Hepsi üniversitenin hürmete değer 
birer uzvudur. 

Edebiyat fakültesinin kendi harimin· 
de yaptığı profesörler toplantısındaki 

konuşmayı yanlış tevil eden bir zatın ga
zetelere verdiği havadis hapimizi müte -
esısir etmiştir. Bu yanhş havadisin men· 
ıai tahkik olunmaktadır. Yolsuz hareket 
eden hakkında gereken muamele yapr • 
lacaktrr." (A.A.) 

ki nazik tebriklerinizden pek müte• 
hassis olarak en hararetli teşekkürleri· 
min kabulünü rica ederim. 

ismet lnönü 

Ekselans ismet lnönü 
Ankara -Ahnanyanrn en mühim üniversitesi 

tarafından fahri Dr. seçilmeniı; mü• 
nasebetiy1e, ulusunuzun refah ve inkl· 
pfr için vücuda getirdiğiniz büyük e.. 
ıcre karşı olan blitiln takdir ve hay .. 
ranhk hislerimizi ifadeyi ve en iyi ~b·· 

riklerimiri arza müsareat eyleriz. 
Türkiye komitesi 

Doyçer Orlentlerayn, Yaygelt SanaY.'ht 

B. Vaygelt Sanayaer. 
Doyçcr Orientlerayn 

1/erlin 
Haydelberg üniversitesinin tcv ihl 

dolayısiyJe çekmek lutfunda bulundu• 
ğnnuz nazik telgarftan dolayı pek mü• 
tehassıs olarak, hararetli tebn1derlmin 
kabulünü rica ederim. 

ismet lnönü 
.. 
' 

Avrupaya mal ısmarlaya. 
caklarm alacakları izin 

1-7-1936 da meriyet mevkiine ıinn~ 
olan 2-4629 sayılı kontenjan kararna· 
mesinin S inci maddesine göre -V· den 
~el alakadar vekfltetin imini almak 
lflzım gelmektedir. 

Buna binaen, tüccarm, &nceden alın 
mı, sipari' müsaadesi otnıaksrzm. ğe· 
tinimif olan mallannm gümrli1derc 
geimİJ olmasını ileri sürerek- muamele .. 
)erinin intacı hususundaki müstaceliyet 
taleplerinin nazarı itibare ahnmayacagt 
bildin1ir. (A.A.) 

Demirtepe seferleri 
Necati şosesinin tamiri dolayısile bir· 

müddettenberi yapılamıpan Ulus mey• 
dam - Dcmirtepe Otobüs seferleri cad· 
denin tamirinin bitmesi dolayisiy1e ye· 
niden i~1etlt!eye açrlnnştrr. 

Bir profesörümüz 

Pilsudski üniversitesind~ 
konferanslar verdi 
Vartova, 6 (A.A.) - İstanbul üni

versitesi tarih profnörü Doktor Nimet 
Kurat, Josef Pilsudski Universitesinde, 
"Türkiy ede yüksek tlhsn" ve "Türk 
arşivlerinde Polonya tarihine aid vesi· 
kalar" mevzuları üzerinde iki konferans 
vermif ve bu konferanslar VarfOV<l f .. 
lim muhitllıce .küyük bir dikkatle takib' 
olunmuştur. 

Sıhhat 
• 

verır. 



7 ~i EMMUZ 1936 SALI 

SON DAKiK.4: 1 

Boğ zla r konf er ansı 
İııgilter ııin ]lrojemizi esas tutarak verdiği 
ınukave]e Jlrojesini göriişnıiye haşladı ı 

Dün altı maddenin müzakeresi bitti, konferans bu-
gün saat 10 da yeniden toplanacak 

Montrô, 6 (A.A.) - Anadolu Ajansı· ı 
nın hususi muhabirinden: Konferans bu

gün tekrar toplandı. 
İngiliz delegasyonu tarafından türk 

projesi esas tutularak gerek teknik ko • 
ınitede, gerek hususi konuşmalarda üze· 
1inde mutabakat hasıl olan tadilatı muh
tevi olmak üzere tevdi olunan 26 mad • 
delik yeni projenin miızakeresine baş -
landı ve altı maddenin müzakeresi bitti. 

Resmi tebliğ 
Montrö, 6 (A.A.) - Tebliğ; Konfe

l'ansın umumi celsesinde, teknik komite 
başkanı B. Kontzesko. komitenin çalış-

maları hakkında izahlar verdi. 
Başkan ingiliz delege heyetinin yeni 

bir mukavele projesi verdiğini bildirdi 

Lord Stanlcy verilen metnin yeni bir 

\eklif teşkil etmediğini, ttirk projesinde, 

teknik komitede muvakkat anlaşma elde 

edilen noktalar gözönünde tutularak ya
pılan tadilat neticesi ~lduğunu bildir • 

tniştir. 

Konferans, bir fikir teatisinden sonra 

}'eni metni türk mukavele projesile kar· 

§tla tırarak müzakere etmeye karar ver· 

tniştir. Konferans, mukaddimeyi diğer 

bütün maddeler tetkik edildikten sonra 

:nUzakere etmek kaydiyle madde madde 

tnüzakereye başlamıştır. 

Birinci ve ikinci maddeler hiç bir 
hlülihaza yapılmaksızın kabul. edildi. 

Uçüncü madde muvakkaten kabule· 

dildi. Hiç bir delege heyeti, merbutun 
nıetni müzakere ve kabul edilmedikçe 

bu muvakkat kabul ile bağlı bulunmıya· 

caktır .. 

Dördüncü madde, sağlık kontrolu • 
nun hem girişte, hem çıkışta yapılacalı· 
nı ve fakat resminin yalnız bir defa alı

nacağını tasrih maksadile yapılan bazı 

tadilatla kabul edildi. 
Beşinci madde, Türkiyenin M~lletle~ 

Cemiyeti azası sıfatiyle ol~n vecıbelcrı 

hakkındaki 23 üncü maddenin katı ~ .. ~ .. ıl
de tahriri kaydi ihtirazisi ile kabul edil· 

di. 
Altıncı madde. bir noktai nazar tea

tisine vesile oldu. Bulgaristan ve Ro • 
manya delege heyetleri, Lozan mukave
lesinin buna tekabül eden maddesindeki 
formüle benzer bir formül kabulü sure • 
tile, bazı düşmana yardım şekillerinin 
tasrihi faydalı olacağını bildirdiler. 

B. Politis, "düsmana yardım" tabiri· 
nin, beynelmilel hukuk kaideleriyle mu-

ayyen olan bitaraflık vazifelerine muha
lif olarak düşmana yapılan hizmetlere 

şamil olmak lazım geldiğini ve Türkiye 
delege heyeti, kendi noktai nazanna 

tamamen uygun olan bu tefsirin her 

türlü tasrihi zaid kıldığını bildirmiş ve 
konferans altıncı maddeyi kabul etmiş • 

tir. Konferans yarın saat 10 da tekrar 

toplanacaktır. 

lıalya koıı/emn~a İştirak 
edecek mi? 

Montrö, 6 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: Dün akşama kadar İtalyanın 

boğazlar konferansına resmen iştirak c· 
dcceği sanılmakta idi. Fakat, İtalyanın 
sükutu karfısında, belki de sadece bir 

müşahid göndermekle iktifa edeceği dü· 

şUnülmektedir. Söylendiğine göre, !tal· 

yanın zecri tedbirlerin kaldırılmasından 
sonra muhtemel istinklfı, Akdeniz dev• 

Jetleri arasında.ki anlaşmanın muhafaza· 

sından ileri gelecektir. ÇUnkü Roma bu 

anla~mayı paktın 16 mcı maddesinden 

doğan tedbirlerden ayırmamaktadır. 

f,ord Suınhop f,onlJrcıdcı 
ı.onclra, 6 ( A.A.) - Lord Stanhop, 

Montröclcn buraya gelmiştir. Mont;rö. 

de İngiliz delegasyonuna reislik etmiş 
olan mumaileyhin yerine Lord Stanley 

kalmıştır. 

~--------4----------
k a m fl r n~ında dı~ sıyasa B. Eden Avam 

ıal{kında sorulan s uallcrc cevah verdi 
Londra, 6 (A.A. ) _ Danzig buhra· 

nı. çok büyük bir huzursuzluğa sebebi· 
yet vermiş ve Almanyanın Avrupanı~ 
diğer kısımlariyle olan münasebetlerı
nin had bir devreye girmiş olduğu i 

tibaını doğurmuştur. 
Danzig meselesi, bugün öğleden 

sonra avam kamarasında konuşulacak· 
tır. 

B. Eden'den Danzig'dcki vaziyetin 
bir talılo9unu yapması ve Almanyanın 
İngiliz sualnamesine vereceği cevabın 

ne şekilde olacağı ve Almanyanın tah· 
kimatı hakkında malilmat vermesi ri
ca olunacaktır. 

Bu mahfiller. Hinclcnlıurg zeplini
nin bir çok defalar Suthampton dokla
rı, Kalshot askeri tayyare meydanı gi· 
bi endüstrivel mınt111<aların ve strate· 
jik nolctaların iiıerinden uçmuş olm,,sı 

dolayısiylc k;ıygı içinde olduklarından 
B. Eden, öğleden sonra bu mesele hak
kında da b:ahlar verecektir. 

B. Eden, bu suallere vereceği cevab
ları hazırlamak üzere bu sabah erken
den dış işleri bakanlığına gitmiştir. 

Londra, 6 (A.A.) - B. Eden avam 
kamarasında bir suale cevab vererek, İ
talyanın milletler cemiyeti islahatı hak
kındaki ilk görüşmelf're i~tirak eden 
devletler arasında olmadığını bildir· 

miştir. 
· Londra. 6 (A.A.) - İngiliz sualle-

rine cevab vermesi için Almanya nez· 
dinde te~bbüslerde bulurtulması hak· 
kında bazı avam kamarası mebusları 

tarııfından vaki taleb üzerine söz alan 
B. Eden alman htikümetinden artık ce· 
vah istemeye meyilli "değilim,. demiş· 

tir. 

A1jı1a<I~· grtı.v yapnıak 
ı·ıliaı·d ek ı~ır1 kanlı 

istiyen iş~il,.·ı·;.-1 

hadiseler 
..:. 

Atin:ı, 5 (A. A.) - Atiııa ajansı Ka. 
va ladan l,i !diriyor: 

Tütün işçilerinden bir grup, mü•tah. 

demleri grev y(}j>rr )\}'<l mecbur etmek 

için, zorla tütün ~polarma girmiştir. 

Bunun üzerine iki jandarma işe karış-

mış ve grevcilerin t leba"ıla -
rı iki jandarma ile bir işçi-
vi öldürmüştür. Hükümet yaptığı va
;le uygun olarak işç i lehinde tedbirler 
tatbik meselesini patron ve işçiler de. 
Jegekriyle birlikte rözden gecirmek. 
tedir. 

Tokyo 
5 i 

ihtilali suçlularından 17 
müebbet ha ı:~ mahkum 

si idama 
oldu 

Tokyo, 6 (A.A.) - Harb divanı, dört 
ay süren bir muhakemeden onra, 23 ~u
Lat ihtiUi.line iştirakden ıouçlu olanlar 
hakkındaki hUkmUnü vermiıtir • 

1 7 subay ölUm cezasına, 5 ıu~lu mU· 

ebbed haps!! mahkum edilmişlerdir. 108 

olan suçlulardım diğer 71 i muhtelif ce

zalara mahküm olmuş ve 25 i beraet 

etmiştir; 

ULUS 

Zecri tedbirler 
hu ayın on lleşinde 

kallcacalc 
(Başı 1. inci say[ ada) 

d ·n maksad, bu tekliflerden ilerisi · .:n 
faydalı olacak hükümler çıkarmaktır. 

Cenevre, 6 (A.A.) - İngiltere ve 
Fransanın v~ A vusturalya delegeleri 
tarafından yardım gören tcklifelri üze
rine zecri tedbirlerin kaldırılması tari· 
hi, müzakereye lüzum görülmeksizin 
kabul edilmiştir. 

B. Vaskoncellos, kısa bir hitabe i
rad ederek arkadac;larına teşekkür et
miş ve celsenin kapanmış olduğunu 

söylemiştir. 

İtalya Akdenizde ve 
Avrupada şantaj 
istemiyormuş 

Roma, 6 (A.A.) - Alfredo Sinyord
ti, Stampa gazetesinde neşrettigi bir ma
kalede, ingiliz donanmasının Akdeniz -
den çekilmesini ve İtalya hariç olmak Ü· 

zere Akdeniz devletleri arasındaki an -
!aşmanın iptalini istiyerek diyor ki: 

" İtalyaya karşı ne Akdenizde ne de 
Avrupada şantaj yapılamaz." 

B. ~inyoretti bundan sonra Lokarno 
andlaşmasının bozulmasından bahsede • 
rek diyor ki: 

" Stresa cephesinin yeniden kurulma
sı keyfiyeti çok defa bahse konulmakta • 
dır. Ancak Almanyanın aktif bir iştira· 
ki iledir ki Avrupada muvazene mesele
leri, sulhçu bir hal suretine varılmak U
midi ile ele alınabilir. Bertin delegeleri 
olmakıtzrn yapılacak lokamocular kon • 
feransı ve vahut toplantısı, manuu; top· 
lan tılardır." 

B. Löbrön f ransızlan 
sakin ve disiplinli 
olmaya çağırıyor 

Annccy, 6 (A.A.) - Cumur reiıi B. 

Löbrön, Fr~nsa jimnaati~ cemiyetleri 

birliğinin federal bayramına baıkanlık 

etmiştir. Müşarünileyh., bu münasebetle 

söykmiı olduğu bir nutukta Fransarun 

çığırından çıkmış olan Avrupada öteden· 
beri ifa edegelmekte olduğu yatıştırıcı 

ve sulha. kavuşturucu rolünü ifa edebil· 
mesi için d.inleyenleri sükuna, intizama 
ve cHsipline teşvik etmiştir. 

Öğleden sonra Cumur reisi, altı bin 
atletin yapmış oldukları hareketleri sey
retmiştir. Halk, bilhassa Fransayı Berlin 
olimpiyadlarında temsil etmek üzere se

çilmiş olan doku~ atletin egzersizlerini 
çok alltışlamıştır. 

l..ıondrada 
7000 komünist 

nümayiş yaptı 

Londra, 6 (A.A.) - Yedi bin komü

nist, bugün Londra'da açılacak olan mil

lctlerarası sendikalar kongresinin çalış

malarına iştirak etmek üzere yirmi mem· 

leketten Londraya gelmiş bulunan sen -

dikalar delegelerine "hoş geldiniz'' de • 

mek için Hayd Park'ta bir nümayiJ yap

mışlardır. 

SAYFA 3 

HABERL 
Fransız 

bir 
sosyalisti erinin 

toplan tısı 
B. Salengro, hükiimetin hall{ ce.ıl e 'İ pro~
ra nı ı tatlJ" a azmetmiş o ğ ıu .. öyl(~cli 

Krey, 6 (A.A.) - B. Salengro ile 
B. Monne, sosyalistlerin dün ögleden 
sonra bisiklet stadında yapmış oldukla
rı büyük bir toplantıda nutuklar söy· 
lemi~lerdir. 

B. Salcngro (Solda) ve B. Monne 

Nümayiş esnasında be~ tayyareden 
mürekkeb bir filo uçmuştur. 

Halk, yumruklarını kapayarak, bu 
tayyarelerden birinin içinde bulun
makta olan B. Kot'u selamlamı~ardır. 

B. Salengro, hükümetin, verilmiı O· 

lan vaidleri tutmağa ve halkçılar cep
hesi programını tatbik etmeğe azıneyle
miı olduğunu bildirmittir. Mumaileyh, 
fimdiye kadar yapılmıt olan icraattan 
bahseylemiş ve senato ve parllmento 

Pariste 
Eski muharipler tekrar 

hadise çıkardılar 
Paria, 6 ( A.A.) - Dün yirminci da

irenin eski muharibler birliği tarafın
dan maçhul askerin mezarındaki alevin 
canlandırılmasından biraz sonra takıza
fer yakınında ufak tefek bazı hadiseler 
olmuştur. Bir çok kimseler, "Marsey
yez., marşını söyliyerek bir geçid res
mi yapmışlardır. Bu sırada nümayiş
çilerden mürekkeb bir grup, türlü tür
lü nidalarla bağırarak Şanzelize'den a
şağı iniyorlardı. Polisler, bunları dur
durmuşlar ise de bazı nümayişçiler, po
lis kordonunu yararak artistlerin ve 
kibar takımın devam etmekte oldukla
rı meşhur Fuke kahvesinin sandalyele
rini yakalamışlar ve kahve eşyasından 
bir cok eşyayı polislerin üzerine atmış
lardır. Polisler, bir çok kimseleri tev
kif etmek mecburiyetinde kalmışlar ve 
nihavet intizamı kurmuşlardır. 

Bazr kimselerin hafifç~ yaralanmış 
oldukları bildirilmektedir. 

Hadiselerde 33 kiti yaralandı 
Paris, 6 ( A.A.) - Zafer takı yakı

nında dün altşam vuku bulan hadisede 
iki komiser ve 31 polis memuru ya· 
ralanmıştır. Memurlardan üçü hastane
ye yatırılmıştır. 

Tezahürat kırk beş dakika sürmüş
tür. 

Dün akşam gaç vakte kadar 16 kişi 
tevkif edilmiş bulunuyordu. 

l'cnidt•ıı hadise (,,;'ıkmumcısı irin .. 
Paris, 6 (A.A.) - BB. Blum ve Sa

lengro ile su bakanlığı hususi kalem di
rektörü ve polis direktörü müzakerede 
bulunmuşlar ve sonra B . Salengro B. 
Daladveyi ziyaret etmiştir. Müzakere es
nasında, dün akşamki gibi hadiselere bir 
nihayet verilmesi için alınması ğereken 
tedbirlerle 14 temmuz tezahüratında alı
nacak tedbirler görüşülmüştür. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızın üçüncü sayfasında 

B. Münib Hayri Ürgüblünün yeni çıkan 
bir hukuk eseri dolayrsiyle olan yazısın
da türk vatandaşlık kanunundan bahs
edilirken "müteallik'' kelimesi "muğlak'> 
olarak çıkmıştır. Özür diler, düzeltiritı. 

meclislerinin yakında harb fabrikala
rının millileşmesini kabul edeceklerini 
haber vermiştir. İç işler bakanı, birlik
lere karşı yapılan icraattan bahsetmiş 
ve hükümetin yakında ne gibi i .Jer ya· 
pacağını söylemiştir. 

Hatib demiştir ki: 

''- Matinyen anla mas ııır. im 'il· 

nın ertesi giınü, biıyii': patro~lnrın bir 
gayret sarfetmege ve hiıkümetin tecrü
besini güçleştirecek hiç bir te ebbuı;
te bulunmamağa azmetmiş oldu.,unifan 
muhakak "urette emin bulunuyordt•1-. 

Fakat, simdi bir manevra yapıldıgı 
haber verilıvor. Büylik patronların -va· 
pılmakta olan tecrübevi tor'lilkmcgc 
yarayacak bir nevi harb hazinesi vücu· 
da getirmekte olduklarının do TfLI oldu· 
ğuna inanmak istemiyorum. Fakat şa· 

şed iş bu merkezde ise, emin olabilir

siniz ki hükümet gafil avlanmıyarak 
mücadeleye girişerek ve bu mücadele 

onun zaferiyle nihayet bulacaktır ... 
lç işler bakanından sonra B. Monne, 

ziraat meselelerinden bahsetmiştir. Mu· 
mailyeh, iş kanunu ve bilhassa kollek· 

tif mukavelenameyi kara işçilerine tat
bik etmeğe hazır olduğunu söylemiştir. 

Ziraat bakanr, hlikUmet ve mecliı 
tarafından yapılmıı olan icraattan bah· 
ıetmit ve JÖyle dem ittir: 

"- Şimdiye kadar hallı:çilu cephe· 
ıi programının yarıaı tamamlaıunııtır.,. 

B. Adolf Hitler Vaymar'd~ 
yeni bir nutuk 

verdi 

B . Adolf Hitler 

Vaymar, 6 (A.A.) - B. Hitlel', dün 

burada söylemiı olduğu bir nutukta eı: • 
cümle fÖyle demiıtir: 

" - Almanyanın yeniden silahlan • 

ması, b&§lı başına blı:im partimizin var • 

lığını muhakkak gösterecek bir hadise

dir. Seleflerimiz, Almanyayı &ilahların . 

dan tecrid etmek husu~unda ne derece 

acele göstermişler ise biz de onu yeni . 

den silahlandırmak için o derecede acch 
gösterdik. Bizim ona vazifemiz alman er 
ke.kliğini yeniden yetiştirmektir. Bu va 
zife, asırlarca devam edebilir. B izim in 

kılabımızın büyük gayesi, alman milleti 
nin birleşmesidir." 

Roman yada 
Siddetli fırtınalar ve su 

baskınları 
Bükreş, 6 ( A.A.) - Dorohoi yakı· 

nn Ja bir kulubeye yıldırım düşmüş· 
tür. Kulubede, fırtına esnasında orayi 
sığınmış olan talebeler bulunuyordu. 
Bunlardan üçü ölmüş ve beşi de ağıı 
surette yaralanmıştır. 

Moldavya. Basarabya ve Bükovina'· 
nın bazı yerlerinde münakalat kısmen 
kesilmiştir. 'Geni~ mıntakalar, sular al· 
tında kalmıştır. 



SAYFA4 ULUS 

Tuna meseleleri ve Fransa 
Orta Avrupa memleketlerinde bir yolculuk yaparak oradaki politik vaziyeti lran~ dış sıyasası za

viyesinden gözden geçiren B. Mo ri• Pema'ya göre, Fransa bugün kendi menfaatlerini korwnaktan, Av
rupadaki vaziyetini ve nufuzunu idameden kaçınır görünmektedir. Halbuki, düşmanlarına saygı ve orta 
Avrupadaki dostlarına da cesaret ve itimacl telkin etmek için, Fransan ın Tuna bölge.ünde kenclüine 
dÜJen 11cJ%ileleri lrati bir azimle ila etmesi klif.itlir. 

Son günlerde Tuna memleketlerine 
yaptığım yolculuğun intibaınr kısaca 

anlatmak lazımgelseydi, iki esaslr nok· 
tayı kaydetmekle iktifa ederdim: Eko· 
nomik hayatta, devamlı değilse bile 
hissedilir bir terakki; politik vaziyette 
daha vahim bir kararsızlık. Fransanın 

Tuna ekonomisinin cfüzelmesinde dah
li yoksa da, Orta Avrupanın bugünler
de muztarip bulunduğu politik karga-
9ahk ve rahatsızlığın mesuliyeti, büyük 
l>JçUde, ona düfJllektedir. 

:Avutrı.rya ı:e Mucarüıan'dalri 
elconomih diiselme 

Avusturya ve Macaristan Roma pro
tokolundan, habeş harbından ve zecri 
tedbirler rejiminden oldukı;a geniş bir 
ölçüde istifade ettiler. Teahhüdlerine 
sadık kalan İtalya bu iki memleketten 
gücü yettiği kadar mal satın aldt ve 
yüksek fiatlar vererek aldıklarının pa· 
rasım da ödedi. Afrikadaki harbın do. 
ğurduğu fevkalade ihtiyaçlar İtalyayr, 
ithaJatmm hacmini büyültmeğe sevket
ti. Ve nihayet Viyana ve Budapeşte, 
Cen.cvrrnin kararlarına iştirak ederek 
İtalyaya doirudan doğruya hiç bir şey 
satmamağı teahhüd etmif olan memle
ketlerle İtalya arasında mütevasartlık. 

• hem de kirlı bir mutavassıtlık- yaptı

lar. Macar ekonomisi alınan pazarları
nın daha geni§ bir surette açılmasından 
da istifade etti. Hububat Hatları yük
seldi Şurası da doğrudur ki Budapeşte 
de satahiyetli mahfiller bu neticeye bi
ribirine uymıyan tarzda değer vermek
tedırler. Bu netice köylülere derhal el
de edı1cn birkaç an.ntaj temin etti, fa
kat hayatı pahalrlaştıraralr burjuva ve 
işçi sınıflannm sıbntısrm artırdt. Yok
sul bir memlekette fiatların oldukcsa a
sağı bir seviyede tutulması ve hayatın 
ucuz olmaaı belki daha iyi olurdu. 

Bir ır.y,. .ebebi tlalıa 

Fakat. mpa bilı kaygı: aebebi daha 
~ar. İtalya ile olan: ticari münallebetle.. 
rin faaDqmai. gerek feri:alade haller-

den ve gerek Avusturya ve 'Macaristan 
mallanıu politik sebebler dolayısiylc 

tercih etmeye karar vennif bulunan Ro-

surede ...,...,. oJan. .....-ıe cere

yanlar • ...... inam edecek? Bwm 
kime llillııııiJ•; labt ltalyamn. başka 
yerı,,nle ..._ m Hdiluqi şey-

leri ••• • 1 wı ,,. AY119t11ryadan aJma.,. 

ğa devam edeceğini ummağa da kim. 
Be cesaret edemiyor. Gene Budapeş

tede her.ım, çok iyi biliyor ki, al
ınanlar aldıklarının karşılığını mark 
veya mal olarak ödcmc.kten gayri 
bir çare bulurlarsa, muhtaç olduk.. 

lan ziraat ürünlerini Macaristan
dan pahalı Hatlarla satın almıya

caklardrr. Nihayet, Macar endüstri. 

cileri, ille neticesi memleketlerini Al
manyada yaprlmııı en>a He doldurmak 
olan bir takas sisteminin kurulmasını 

da pek kay&ıaızca karşılamamaktidrr. 
lar. 

Hayal.e kapılmarnllk gerel.· 

Onun için. Avusturya ile l\bcaris.
tanm ekonomik hayatlarında bugün gö
rülmekte olan terakkinin ne ehemiyeti, 
ne de d vamlılığı hakkında hayale ka
pılmamak gerektir. Bundan başka bu 
iki devlet, ekonomilerini münhasıran, 

kendi haklarında besledikleri politik 
fikirlerini pek iyi bildikleri komşu bü-
yük devletlere iatinad ettirmek kaygı· 
aında. değillerdir. Macaristan ve Avus
tury ne İtalyadan, ne de Almanyadım 
vaz ge ebileceklcrdir: fakat bu iki bü
yük komtunun faaliyetlerine karşı, Tu
nanın öteki küçük devletleriyle munta· 
zam ve müteaddid mübadeleler aiate
miyle biı: muvazene yapmak lüzumunu 
hissetmektedirler. Onun için Viyana. 
Avusturya ile Çekoslovakyaya ciddi 
menfaatler temin edecek bir ticaret 

andlaşması yapmayr teklü eden B. 
Hodza'yr iyi karşılamı trr. 

B. Hodza'nm te*ebbilsleri 

B. Hodza bu ilk neticeyi istismar 
etmek ve iyi tanıdığı Macaristanı önce 
bir Tuna hububat ofisine, sonra da 
müşterek bir ekonomik organizasyona 
iştirak ettirmek arzusunu kuvvetle bes
ler görünmektedir. Prag - Viyana - Bu
da pqte müsellesi üzerine kur:ulacak o.. 

lan bu organlıaayon. Yugoslavyayı,~ 
manyayı ve &l1ci ele Bulgariatanı isine 
alacak ~lde inkipf edecektir. Bu ise. 
çoğunun i tihsiılatı zirai olan devletle
ri birleşti:mek babi5 mevzuu olduğuna 
göre. nazile bir iştir. Fakat asıl vahim 
olan. bu tqebbü!IÜn erken yapılı&drr; 
çünkü bu memleketleri binöirlerinden 
ayıran politik mexleler hallolunmad.ın 
bunlar arumda ekonomik bir ~bit hği 
kurmak imkansız görünmektedir. Me
sela macadann, ekalliyetler vaziyeti ve 

toprak revizyonu yolundL'.ki istekleri 
ortadan kalkmadrkca veva tatmin etlil
medikçe. ekonomik sahada da ol!a. 
Prag'la Budapeftc arasında mü~terek 

hir 1.ıaı eket nasıl tasavvur olunahllir' 
Meseleyi politika çerçevesinden çıkar
mak için iki tit...rafm vaDtığı ı;ra :rretl-::r 
simdi ve kad.ır iki meınle ·ette de 7.<?!llo

yun sarsılmaz: mubaJefetiyle kaqıl...

mrştır. Tuna devletleri. kendi b3'larma 

kalclıkça ve yalnu kendi vasrtal.ıriyle 

başbasa bmakıldikca orta Avrupayı ken-

dilerine tam bir istiklal ve muayyen bir 
refah derecesi temin edebilecek esaslar 
üzerinde asla organize edemiyecekle

rini P'ittikçe daha fazla anlamaktadır

lar. İşte bu noktada;. büyük garb dev
letleri politika&ı işe karışmaktadır ve
ya bu politikanm işe karışması gerek
mektedir. 

., ., "' 
Daha: bugünden Almanva ve Ttalva

run egcmonva fikfrlerir:in tehd1d etti
ği ve yarm da belki rus emeJJ .. rinin 
tehd;d edecek oiduP,u orta Avrupa ru· 
crük devletleri • hic oJm~7Sa şimdilik • 
selameti yalnrz biiviik Britanya ile 
Fran« nm himayesinde görüyorlardı. 

çünkii bu devletlerin o bölgelerde po
litik hiç bir emelleri yoktu ve biricik 

.menfaatleri orada muvazene ve sulhu 
idame ettirmekti. Yalnız Prag ve Viya
na'oa değil, Budapeştede' de en uyanık 
ve en makul kimseler ümidlerini Londra 
ve Paris'e bağlıyorlar ve iki garb dev
letinin kati ve vazıh politikasından, 

krndi memleketleri üzerinde dolaşan 

iki türlü tehlikeden kurtulmak çaresi. 
ni beklivorlardı: Alman egemonyası 

veya italyan hakimiyeti.. 

Sfr Cem berleyn 'in !feyahuti 

Be.nim orta Aytupadan geçi,im, İn
giliz Jramcıyunun da franaız kamoyu 
kadar az bildiği bir takım meseleleri 
yerinde gözden geçirmek için oraya 

gelmiş olan Sir Osten Çemberleyn'in 
geciıJini yakmdan takib etti. Budapeş
tcde. Viyana'da, Prag'da onun teı:.ebbüs-

lerinin ve mülakatlannm çok doğru
dan doğruya gelen akislerini duydum. 
Politik ve ekonomik hayatın, birçok a. 
ğır ananelue, birçok engellere takıl

dığı için 5ok güç organize olabildiği 

bu genç de:vletle.re ve bu ihtiyar millet
lere ka'lt gösterdiği alika ve sempati
deıı dolayı Sir Çemberlcyn'e her taraf
ta minnet duygulan; bnlenmitti. Fakat, 
bu alakadan, bu sempatiden hiç bir ha

reket doğmryacağı anlaJilmca her ta
raf ta inkisar uyanmrttT. Bir avusturya
b bakan: "Almanya bizim istiklalimize 
tecavüz ederse İngiltere yardımımtza 
ne mikdarda kuvvet gönderecek?'' di
ye soı:unca Sir Oaten Çemberleyıı "bir 
alay bile göndermiyecek !'' cevabını 

vermi§ti. 

Orta "A11rupa flet,feılerl 11e Franıa 

Fransanın niyetlerine gelince, bun· 

lar hakkında, 7 mart'm - yani Ren iş
galinin • ertesinde Fransanın takındığı 
tavura bakılarak hüküm veriliyordu. 
Bana Viyana'da şöyle demi,ıcrdi: 

"Fransızlar, Almanyanın, doğrudan 

doğruya fransız sınırlarını tehdid eden 

ve frana.ız emniyetini tehlikeye sokan 
bir teşebbüsüne karşı hiç bir harekette 
bulunmazlarsa. Almanya bizim hakimi· 
yet haklarımızı tanımazlıktan geldiği 

takdirde Fransa'dan enerjik ve tesirli 
bir müdahaleyi nasıl bckliyebiliriz?" 
Bana aynı mülahaza Pragda da yapıl· 
dı ve ayrıca bizim milli haysiyetimiz 
için acı. fakat tamamen haklı olan bir 
takım ihtiraz kayıdları da ileri sürül
dü. Cekoslovaklar hesablarını yapmak 
iç;n iki şıkkı göz önünde tutmak zo
runda kalmışlardır: Alman yanın mem
leketlerine karşı yapacağı tecavüz ya 
otomatik bir surette fransız ve ingiliz 
kuvvetlerinin Rayhş'a karşı harekete 
geçmelerine yol açar (ki bu halde Çe
koslonklar kendi istiklallerini ve müş
terek d<'.vayı müdafaa için sonuna ka
dar döğüşecekler ve son adamlarına 
kadar feda edeceklerdir) yahut da İn· 
giltere ve F1."ansa fili müdahaleyi bazı 
şartlara ve bazı müddetlere tabi tuta
rak az çok platonik protestolar ve tch
dicllerle iktHa edeceklerdir: o zaman, 
bu müddetler müttefiklerimiz Çekos. 
lovaktar icin zararlı ola.:ağı cihetle, on
lar istediklari gibi hareket etmekte ser· 
best olacaklardır. 

Alnwn tchtlicli karşıımıda 
Çe.ko.~lovakya 

Alman tehdidi Prag'da sükun ve so
ğuk kanldıkla tclakld olunmaktadır; 

fakat bu tehlikenin bütün vahimliği de 
ölçülmektedir. Çekoslovakya, içinde üç 
milyondan fazla almanın bulunduğu ve 
burilardan 150.000 niı~ Rayh11 sının bo
yuna gnıplanmış olduğu bir devlettk 

Prag bükümcti bu bölgede lüzumlu bü
tün ihtiyat tedbirlerini almıştır: Bütün 
mühim memurluklar çeklere verilmiş
tir; jandarma ve gümr:ülı.'. kuvvetleri de 
tamamen çeklerden mürekkeptir. Mil

] i orduda alman unsurlar tedrici suret
te lcdrolardan çıkarrlmııtır: Bugün 
su baylarm yeküııu merinden ancak 

yüzde ikisi aJmaııdır_ Yurdun korun
ması hakkındaki yeni kanun, daha sulh 

zamanında çok .n Udbirlerill tatbiki· 

ne izin vumektedir ki alman n: ınacar 

ga.ut~lm bu tedbirleri fİdddle ~ 
etmidttdir. Fakat bütün bunlardan 90ft

ra şu kalıyor ki, milli toprakların bir 
alman tecavüzüne karfr müdafaası ifin
dc çekler artık alınan yurddaşlarından 

kendilerine yardtm etmelerini ıstıye

mez1er. Elde ctmeği pek de ummaksı
zın istiyebiTccekleri tek şey. alman un

surun, mcmlelCetin miidafaasmı tehli
keye düşürecek veya onun mukavemet 
kuvvetini felce uğratacak hiç bir ha
rekette bulunmaması ve bu yolda hiç 
bir manevraya kapılmamasıdır. 

"/)ra"I!: JWJCh Osı.en '' 

Bir harta üzerinde bu memleketle
r.in - Çekoslovakya, Avusturya, Mı:ıcaris. 
tan -, coğrafi vaziyetlerine bakılınca -· 

bunlar birleştikleri takdirde alman ya
yılmasına karşı aşılmaz bir sed olacak
ları, münferid kalırlarsa ve her biri 

kendi hesabına hareket ederse, yapacak
ları gayretlerin neticesiz kalacağı dü
şüncesine temayül edilir. Ba üç memle

ket gezilip onların içinde bulundukla
rı şartlar, temayülleri, organizasyonla
rının meziyet ve kusurları yerinde gÖJr

den &eçirilirse., muhtemel dÜffWlll kar
!IJ&ındaki bu müsavatsızlık ve zaaf in
tihar, kati ve şüphesiz bir şekil alır. Çe· 
koslovakya yalnız kendi kuvvetleriyle 
bir alman tecavüzüne mukavemet ede
mez. Avumıryanm Almanyaca ilhakı 

- ki ll'nlStm'yalılar bmıa mani olmak 
kudretinde değildirler • tamamen çem
ber içine girecek olan Çekoslovakları 

alınanların elinde bırakacaktır. Anşlus, 

müdafaasız olan Macaristanr alman e

gemonyasrna teslim edecektir. O za
man "Drang nach Osten" in, (şarka 

doğru yay1lışrn) ne için ve nerede du
racağ1nr ve ne de, Avrupa krtasmın he· 
men hemen tamir kabul etmez bir mu· 
vazene bozukluğundan nasıl kurtulaca
ğmı insan anlryamıyor. 

Ronıll protokolları - Kiiçük 
antant 

Bütün Tuna memleketleri, buna kar
şı durmağa ve mukavemetin yol asaca
ğı fedakarlıklara katlanmağa aynı de
recede niyetli olmamakla beraber, bu 
tehlikeyi müdriktirler. Onları hayrete 
düşüren, tehlikenin vahimliğinin ve 
yakm oluşunun, tehdid altında olan ve 
daha kati' bir karar ve daha azimkftr bir 
tavurla bunu giderebilecek vaziyette 
bulunan devletlerin, bu tehlikeyi bu de
receye kadar bilmezlikten gelmeleridir. 
İtalyanın, hayırlı tesirlerini inldlr et
mek mümkün olamryan Roma protokol. 
larınr ileri sürmesi gibi, Fransa'da ege· 
monyacr devletlerin emellerine ciddi 
bir engel olan küçük antanta iatinad 
etmektedir. Fakat biribirine muhalif o
lan bu iki gr:upu terkib etmedikçe ve 
onları bir tek sistem halinde birleştir
medikçe. hiç bir şey yapılmış olmıya
caktır. 

Fran.tlız kamo~·ll tıe Orta 
,4vr11pa işleri 

Fransız kamoyunun, kendi ihmalci
liğimizi ve paıtivite'mizi görmeksizin 
Alrnanyanrn küçük antantı dağıtmak 

için yaptığı gayretleri gürültülü bir 
tarzda tenldd ettiğini ve romen veya 
yugoslav müttefiklerimize, almanların 
bazı avanslarını kabul etmelerinden 
dolayı sitemde bulunmasınr görmek çok 
tuhaf bir §Cydir. İtalyaya karşı zecri 
tedbirleri tatbik ettiğinden dolayı Yu. 
gcslavyanın omuzuna binen yükleri kal. 
diraoilmesine yardım için ne yaptık? 
Hiç. Sonra da, Beigrad alman pazaria
rınm kıymetli yardmılarrnr müaaid 

karşılayınca bağırmağa b3'lıYoruz. Po
lonyanm Çekoalovakyaya arır bir ta· 
lam budalaca kavgaları itina ile idame 
ettirdiğini, müttefikimizin zararına o
larak, Macaristanla müşterek bir sınır 
kurmak ~arelerini aratptırdı~ı görü
yoruz. Bunun karşısında Fransa ne ya

pıyor? Prag'la V arşova'yı biribirlerine 
yakla~tırmak için enerjik bir gay~ t 
mi? Hayır; fakat. "Polonyanın iha 'C

ti" ne hiddetleniyoruz. 

İnsanın, "Avrupada hali bic {ransız 
politikası var mı, yok mu?" diye ken
di kendine soracağı geliyor. Vaktiyle 
birçolr- defalar gene bu sütunlarda, kü
çük antantı idare edenlerin bazı devlet 
adamlarımız üzerinde yaptıkları çok 
büyük nüfuzdan dolayı şikayet ediyor
dum. Bana öyle geliyordu ki, eğer bi
zim diplomasimiz müttefiklerimizin 
menfaatlerini hesaba katıyorsa, Fran
samn menfaatlerini ve Avrupa politi
kasının umumi ekonomisini bunlardan 
üstün tutmaması gerektir. Duygularım 
biç değişmemiştir. Fakat ba~ka bir yan
hş daha var: Fransa bugün kendi müt
tefiklerini korumaktan, Avrupadaki va
ziyetini ve nüfuzunu idameden kaçınır 
görünmektedir: halbuki. düşmanlarına 
saygı ve Orta Avrupadaki dostlarına 

da cesaret ve i!imad telkin etmek için, 
onun bu vazifeyi kati bir azimle iyfa 
etmesi kafidir. 

MORlS PERNO 

Örop Nuve/, Pads • 27. 6. :!6 

Auumıryerım istikltıli 

B. •şuşnig'in Cenevreye çağrrlmasm
dan bahseden ve bu seyahatin yapılıp 

yaprlnııyacağı ihtimallerini tahlil eden 
Enformasyon gazetesi, bu başlık altın
da yazdığı bfr yazıda diyor ki: 

... A vustwya dev:letinin tehlike için
de yaşadtiı aşikardır. Onun biiyük o
lan, fakat birkai aydanheri ciddi suret
te Halmı! bulunan ekonomik güçlükle
rine, gittikçe büyiiyen politik güçlük
ler de iltihak etmiştir. Avusturayyı hür 
yaşatmak içni onun elinden buna lü
zumlu vasıtaları almamak muvafık olur 
ve bu da onun hususi işlerinin idaresin
de yapılacak çok amirane müdahalele
rin bertaraf edilmesini gereklC§tirir. 

Avusturya hükümeti kendini daha 
iyi müdafaa edebilmek için muntazam 
bir ordu kurmuştur. O zaman, komşu 

devletlerin protestolarınm önüne geçi
lebilmişti, fakat protestc-ı.tr her taman 
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makul sınırlar içinde tutulmamakta 
N etekim, son zamanlarda Habsbur 

rın yeniden tahta çıkacakları haberi 
yıldıktan sonra, bunun muhakkak 
harb doğuracağı da aynı zamanda 
dirildi. 

Bu gibi haberler hür Avusturya 
kil.metinin, milli menfaatlerin ve giri 
ği teahhiltlerin kendisine emrettiği 
f eyi başarmasına yardım etmemelrt 
Habsburgların yeniden Avusturya d 
Jetinin başına geçmeleri meselesi t 
men teorik bir bakımdan mUtalea o 
nursa bunun, istiklali temin etmek 
alman cazibesine mukavemet eylem 
hususunda en emin ve en kolay çare 
duğu dii~ncesine meyledilir. Fakat 
iş, şimdiki realiteler hesaba katı, 

göz 8nUne getirilirs~ turaaınr bb 
ve teslim etmek gerektir ki, Hab 
ların yeniden tahta çıkıp vahım 
kelere meydan verecektir; Yugoala 
hükilmeti, husuıt bir enerji ile, · 
bir hal olursa hemen asbri tedbirl 
alacağını teyid etmekten geri du 
mıştır. 

Şüphesiz Almanya böyle bir hareli 
ti, kendi ırk lrardCJlniniıı yardımı 
koşmak için bir fırsat bilecektir. Un 
mamak gerektir ki Avusturyada do 
mut olan B. Hitler, Avusturya 
tarının vazifelerinin de lll üncü Ray 
alınanlarının vazifesinin aynı oldu -
fikrinde bulunmuştur. Onun için ya 
dım çok büyük olacak ve bunun alrisl 
rinin ne olacağı önceden keıtirilm"ıiy 
cektir. 

Bundan dolayı Dolfus hükümetinde 
sonra Şuşnig hükümeti de Habsbur 
lann yeniden tahta çıklşlarını hazırl 
madığınr teyid etmekten geri dur 
mıştır. Bununla beraber, şunu da söyl 
mek gerektir ki birçok mühim ve hükü 

metle yakından temasta bulunan avu 
turyalı tahsieytler, Habsburglarm gel 
mesi yüzünden kartılaşılacak tehlik 
Jeri, şimdiki vaziyetin temadisi dola 
yısiyle doğacak tehlikelerden daha eh 
ven görmektedirler. 

A...-usturya-Macaristan imparatorluğu 
nun halefleri olan devletler delegelerini 
bilhaNa Yugoslavya delegesinin kendi 

terine bu mevzu etrafında aöyledikle 
sözlerden sonra Fransa ve İngiltere de 
lcgeleri B. Şu"nig'in şahsi cevabın 

dinlCDRk -8UMlfM1a b11lUmlular. Jlı.t 

nun için B. Şu~nig'in Cenevreye gel 
mesine hacet yoktur. O, alman tehlike 
sini bildiğini, her gün onunla savaştı
ğını ve tehlikelere r.ığmen bu sav• 

devruna hazır olduğunu söyliyecelrtir. F 
kat. Hababu.rgların. günün meselesi ol
mayan yeniden ıl:tidara gelmeltti me-

selesi bir korkuluk gibi ardsız aralık

sız ortaya atılarak ve bunun, Avustur

yanın bir hsmınm yabancı bir ordu ta
rafından i.\l "l. in'-n icareti olacağı. si.iy
Jenilerek u umi vaziyetin daha kötü 

bir hale ko ı· -\u -unu ve kendi !f"lhsi 
va.aiyetinin & kararsız bir hale sokul
duğunu iJave edecektir. Çünkü bu ade
mi tasviblerin, bu tehdidin, bu tehlike
lerin. herteydcn önce kendi fikirlerine 
h'izmet_ edccdderi içia. alman politika
sınca da arzu edildiği şüphesizdir. 

, .... ,, .... ,~----·----111·-·ı 
11 Temmuz 

KIZILAY A ÜYE YAZILMA 1 
HAFTASlNlN BAŞIDIR 

Hayır müeaseselerimizin en cle
ierlil•rindcn olan 1'ı:sılcry, ı.a yıl 
iye ye.alnta hcrltaşını 11-1!1 tcm
nuu olaralı. tesbit etmiştir. Yur
dun karagün dostu olan cemiyet 
beyannamesinde yarddO§lara haf-
tayı şöyle su11mOhtadır: 1 
Saygı değer yurddaş; 

Kaılay Cemiyeti; insanlık ve 
tefllat duygularrndaa doğarak ül-

kemizde bundan (59) 1rl önce ka
rulmut bir haya müesaesesidir. 

Savatta varalı askerlerimizin 
yaralarını aaran, ltarı9ta da yangnt, 
.. b .... asa, yer. aanıaösı, lmrak-

1 
lık, açlık ltulafık luutalsk si'bi ia
aanlarm baılarma gelmekte olan 
felaketlerde yardıma koıan Kızıl· 
aydır. 

Yurddaılarımızın ve bütün dün
ya uluslannın ııevıisini kazamnıf 
olan Kızılay Cemiyeti, cumuriye
tİlllİzia kmulcluğu 29 ilkte"°ia 
1923 dea 30 aİaaD 1936 gÜBÜDe· 
dek yukarda sayılı işler yolunda 
3 milyon 851 bin 641 iira harca
mıthr. 

-111t•ıwnınıııııırımııımrım"'"'"'"'1'urmıı 



Negüs Londraya hareket etti Kızılay haftası 
Ankarada üye sayısının 

on bini bulacağı 

Danzig senası reisinin beya atı 

Habesler mulcavemetteıı vaz~eçmemisler .. 
' c.J ' 

...... Biraz para bulunca sonuna kadar çarpışacaklar 
(Başı ı. inci sayfada) 

İngiltere'de kalmış olan çocukları
nı tekrar görmek. PHinlarınr sonra tes
bit edecektir. 

]amaz sonuna kad;ır düşmanla çarpış· 
mağa azmetmiştir. Habeşliler, hatta so· 
pa ite dahi olsa, muharebeye devam et
meğe karar vermişlerdir. Habeşliler, 

düşman, büyük bab:ılarının mukaddes 
topra v mdan dışarı atılıncaya kadar ve 
yahud artrk muharebe edebilecek tek 
bir haberui kalmayıncaya kadar istiklal
leri için çarpışacaklardır. Biz hiç bir 
memleketten bizim istiklatimiz için 
askerlerinin kanını dökmesini istemi
yoruz. Bizim bütün istediğimiz çey,si
lah ve mühimmat alabilmek için bir. 
mikdar paradır. Uset tarafını habeş mu· 
haribleri yapacaklardır. Avrupanın em
niyet ve selameti namına bi?e ihanet 
edildi. Hiç bir fedakarlık, hatta Ha· 
beşistan gibi ve kimseye zararı dokun· 
mıyan bir milletin yokedilmesi bile 
Avnıpanın ve cihan ufuklarında bclir
meğe başlamış olan korkunç hirb tth· 
likesini def edemez.,, 

umuluyor 
Kızılay Ankara merkezi hazırlamalt

ta olduğu Kızılay'a Uye yazma haftası
nın programım tesbit etmiştir. 

B. Greiser, l:enevreyi Danzigin iç ·ş erine 
li.arışhrmamak için mümkün olanı 

yaılacağıııı söyliyor 

Negüs, dün akşam saat 22.50 de ve 
Paris yoluyla Londra'ya hareket etmi -
tir. Habesistanın Londra elçisi Marten 
ile Ras Kassa kendisinin beraberinde
dir. Cenevreden ayrıldığı zaman istas
yonda ancak on beş kişi bulunuyordu. 
Biç bir hadise olmamıştır. 

Ras Nasibu, Cenevre'de kalmıştır. 

Hebesler hala mu1wvemelten ... 
balısediyorlar 

Londra 6 ( A.A.) - Habeş delegas. 
yonu katibi B. Emanuel Abraham, sulh
acverler tararından yapılan bir halk 
toplantısında şu beyanatta bulunmuc:
tur: 

"- Adisababa'nın d:s.mdaki bütün 
habeş halkr, yağmur mesvimi başlar baş-

Hafta 11 temmuzda başlıyacak ve 18 
temmuz akşamı bitecektir. 11 temmuz 
günü saat dörtte Kızılay üyeleri mer
kez he}eti azalariyle beraber Atatürk· 
ün heykeline gelerek bir çelenk koya
caklardır. 

( Başr 1. inci sayfada) 

nasebetlerde vukua gelecek bir değişik
lik alman - kh münasebetlerini hiç bir 
suretle müteessir etmiyecektir. Bilakis 
bu münasebetler, daha ziyade salcih bu
lacaktır.,, 

Hafta içinde radyoda 4 konferans 
· k Fransız ''flzetelerinin fikirleri verilecek, 'ehrin en işlek bir perınc u- o 

bl 1 Paris, 6 (A.A.) - Tan Jurnal ve rulacak büyük bir çadır içinde ta o ar 
, · Deha gazeteleri, baş yazılarında, Dan-teshir edilecek ve halk Kızılay a iıye 

~ zig senatosu reisi B. Greiser'in Cenev-o1maya davet edilecektir. 11 temmuz 
rc'de söylemiş olduğu nutuk ile muma· 

akşamı Şehir Bahçesinöe eğlenceler ileyhin takınmış olduğu tavır dolayi-
tertib edilecek, bütün eczahaneler ve 

siyle çıkan hadiseler hakkında fikirler 
Şehrimizin büyük mağazaları vitrinle-

yiirütmektedirler. 
rini hu büyük hayır evimizin bayrak- . 

Bu gazeteler, bu hadiselerin ağır bır 
lariyle süsliyecekler ve aza kayıd ajan- ihtar teşkil etmekte olduğu fikrindedir· 
lığını ifa edeceklerdir. ı 

f 
er. 

18 temmuz cumartesi ha ta sonu 
Tan gazetesi diyor ki~ 

münasebetiyle orman çiftliği bira par- "B. Greiser'in Cenevrede bu kadar 
kında bilyük bir gardenparti verilecek- tahrikçi bir füan kullanmasının sebebi, 

Tarım l{redi k~ooperatifleri 
tir. Gaı:denparti gündüz saat l4 de baş- artık Milletler Cemiyetine karşı ihti_-
Jıyacak ve sabaha kadar devam edecek- yatlı ve onu okşayacak surette hareket 
tir. Şehrimizin birçok lokanta ve kah- ctmeğe lüzum görmemekte olduğu inti-

k k veleri hafta içindeki gelirlerini bu ha· baı mevcuddur. Mumaileyh, alman mıl· ) hakkında karar verme 0 - • 1 d 0 (Başı 1. inci s:ıyfada l yır cemivctine terl:i kabul etrnış er ır. }etinin Milletler Cemiyetinden artık 
Operatif sınırı içine köy a - .ı·1 k ·· 

ürüncü --Lıslara kar~ı hududsuz h h Kayıdlı azalara tevzi eı:ıı ece uve Danzig senato reisinin Cenevrede gö-
:r ~· :r mak veya bağlı köylerden er an- k K 

ve zincirleme mesuliyetlidirler. f . b""I · kand kfi<;rdları ile bu yıl An ara 1• rünmesine lüzum kalmamış olduğu su-
g i birini kooperati ış o gesı ıı · . b" • b 

Tarim kredi. kooperatiflerinin z B zılav merkezi üye adedinın on ını U· retinde kararlar alınmasını beklemek· nmndan ayırmak için iraat an- . d h 
Organlan Umum~1 heyet, ı"dare he- k k · lacağı umulmaktadır. Hafta lçın e a- te olduğunu söylemekten çekinmemiş. kasına teklif yapma ; ooperatı - h 
Yetı• dır" el .. ~o .. rlük ve kontrol heye· 1 .zırl;ırıan s:;ıvet kıvmetli eşyayı i ti- ttr." ' ·~ ·ı d fın feshi hakkında karar venneK; va eden btivük piyango her yurddaşa 
tidir. Bütün ortakları temsı e en zı·raat Bankasının teklifi üzerinde "Bıı lıarcket bir ihtardır .• , h • hem vardım etmis hem de cı:msını de-
en yüksek organ umumi eyettır. kooperatı" fin bankanın aJ· anı olup · Bıı bo""bu·· rıenme, hı" r. -olm""aa bir ih-

nemis olmak zevkini verecektır. :s Q6 

Her ortak kooperatifin bütün olmaması hakkında karar vermek; tar mahiyetini haiz bulunmamaktadır. 
İ§leri hakkındaki reyini umumi hakem heyetini seçmek; koopera· Esasen bir kaç zamandanberi, bazı Mil· 
heyette kullanacaktır. Umumi he- tif İ§leri için lüzumlu görülecek Bayındırlık Bakanlığında letlerarası mahfillerde Hitler Abnan-
Yet blançoyu kar v~ zarar h~abı- diğer ehemiyetli işler üzerinde ka- • yasının AYrupanın siyasal istikrarına 
nı, iş raporunu tasdik etmek, lJ SI· rarlar vermek de umumi heyetin bir tayın doğrudan doğruya indireceği ilk darbe-
Yasasını teshil etmek idare ve .... l"hiveti içinde olacaktır. nin Danzig'de indirileceği düşüncesi 

..... Bayındırlık Bakanlığı inşaat dairesi 
kontrol heyetleri rapor ve teklifle- Digw er organlar kar ve. . zarar, hUküm sürmektedir.,, 

reis muavini mühendis B. Galip, Bah • 
ri hakkında karar vermdc, idare fes;h sPbebl .. ri, kontrol .zıhı koo - ~ ba ğü Deba gazetesi, diyor ki: 

f ~ kesir vilayeti yındırlık direktörlü ·· • 
ve kontrol heyetleri azalarını seç- pera.tifl~ri:n hayal ve jnkiıın Jn'flA " Hiç şüphesiz B. Greiser, bütün 

h h k 1 1 ne, Malatya mühendisi B. Ferdi, inşaat nı-'- bunlara verilecek uzur a • e ~ivet1i hirP-r rolü o an me~0 e· bu hareketleri kendiliğinden yapmıyor. 
~ z· k dl dairesi reis muavinliğine tayin edilmi~ kı memur kadroları ve ıraat ler J.ı,.lrlanda da avrıca ayı ar Unutmamak gerektir ki ilk hadise, Dan-
, 1 f ··ı lerdir. Bankasınca hazu anmış ormu ve lıi;kümler konmuştur. zig'e bir alman kruvazörünün göndcril-

dairesinde yapılan masraf büdce- mesi yilzünden vukua gelmiştir. Bu k-
sini te Mt etmek, ortaklnnn faiz ve sükrü· J7 POtlSTE nıvazörü göndermeğe ise Berlinde dü-
ödPme ki'.p"\<>;telerinı ve koopera- B. , •• ~aya şünü1üp taşınılarak karar verHrni§tir. 
tif"n ,. d yanarl'\k teahhüd e- B d Başkasının oda nuı girtli Öte taraftan B. Greiser, alman lıaşşch-

rin niyet ve avvurlarına tercüman ol
maktadır. Eger B. Bek'in Lehistanr Al· 
manya ile dırüm iştirakinde, bulmak 
suretiyle hareket edecek ve panccrma
nizmin ilerde eline geçireceği perlere 
aid olan bir programda kendisine ayrıl· 
mış yeri elde etmek için Baltık deni· 
zindeki mahreci için pazarlığa girişeceV 
olursa garb devletleri anlaşmaları mü· 
dafaa etmekten aciz kalacaktır. Hatta, 
farzı mahal olarak, böyle bir müdafaada 
bulunmak niyetinde olsalar dahi.,, 

Lclı diplomasisi 8. Bek'in 
elinde bıılundukça ••• 

Övr gazetesi, ayni kaygılan izhar e• 
diyor : 

"Leh diplomasisi B. Bek'in elinde 
bulundukça Lchistanm Danzig meaelc· 
sinde ne suretle hareket edeceğinde 
şüphe ve tereddüde kapılmaktan kurtul 
mak imkanı yoktur.,, 

Bu &ebebten dolayı Paris gazeteleri, 
andlaşmaları garanti altına alm.ı' olan 
devletlerin hep birlikte ve süratle faa· 
liyete geçmelerini iltizam etmektedir· 
ler. 

uTehlikeden 1wr1mlınamnk 
gerek,. 

Figaro gazetesinden : 
"Tehlikeden korkımyarak onu kar· 

şı1amalı ve !henüz vakit geçmemiş ist 
bu tehlikeyi dcfetmelidir. Milletler Ce· 
miyeti paktını kuvvetlendinneğe dair 
olan fransız planı, bu noktayi istihdaf 
etmektedir.,, 

Fakat ayni gazete, Cenevredeld de· 
legelerin paktın ıslahı için vaktinde 
aralaonda uyuşmağa muvaffak olmama 
larmdan korkmaktadırlar. 

Komünistlerin organı olan Uınanitı 
gazetesi de B. Greiaer"in dUnkU nutku· 
nun Berlin hükümetinin düşünerek ver 
miş olduğu bir kararın ifadesi olduğu 
fikrinde bulunmakta ve fU sözleri ila· 
etmektedir.: 

"Lokarno devletlerinin yakında yapa 
caklan 5iahş.malar esnasında bu dersi 
göz önilndcn kaçırmamaları gerektir.,. debiJ0ceği borç haddini gözö- ur a a Ötey gece, aynı evin başka odasın- rine uğradığı zaman alman devlet a-

nünde tu•-~k idare heyetine borç- (Başı 1. inci sayfada) da oturan Fatma ya tecavüz etmek isti- damlarından talimat almıştır. Esasen l n iliz gazetelerine göre 
Jan"la ı:=-ıliliiypti vermek gibi hu- las"ta bir akşam vemeği verildi. y n terzi Refet hakkında takibat ya- kıendisi iki gündenberi nasyonal • sos- Londra, 6 (A.A.) - Moming Post 
su .... t','.\ mo"~u! olaca1

(br. pılmaktadır. palist partisini idare eden kimselerle yazıyor: 
Umumi heyet bunlardan ha~- iç bahanı lsıanbula lıare1~et etti temas halinde bulunuyordu. Her halde "Habeşistan meselesinde uğramış ol• 

ka bir müstahsilin ortaklığa kabul Bursa, 6 (A.A.) - İç Bakanı ve Ctı:- Yangın biiyiiınetlen ı:.öudürüldü Cenevre hadisesi, ciddi bir ihtardır.,, duğu mubaffakiyetsizlik dolayisiyle 
ecl.lm"' ..... es"ındcn dolayı ı"t"ırazım muriyet Halk Partisi genel sekreterı Milletl~ Cemiyetinin meydana çıkan 

....,, b" l"k b ·· Keçiörende Hamza kızı Fatma, sa- B. Greiser Alnumya ile 
te .. '-.ı"k edeb"ıl cek,· ana ukavele- refakatindeki zevat ile ır 1 

te ugun k · · aczini istismar etmek için tam uygun 
U'l; • ·1 saat 9,30 da Bursadan Mudanya yolu manlığa yakın bir yerde, ekme pışır· arıl~mı§ mı? d v b" d Al ta 

nin ta.rnaml~ası vevıı değistırı - mek üzere ateş yakarken, kuru otlara say ıgı ır zaman a manyanın or • 
B k ite tstanbula hareket ettiler. Kendile· Paris, 6 (A.A.) - Fransız gazetele- ya bir hadise çıkarmak istemesi için nı ...... 1• haı_ı__nda Ziraat an asına ka k 1 .. •. d part"lı"ler kıvılcım sıçramış ve yangın çıkmıştır. . ,. 

"-"' KKI I h rini durak ra o u onun e 1 
• rı, B. Greiser ın hareket tarzını ve söz· bir çok seb:bler bulmak mümkündür, teklifte buluna il ecele. kontro e· 1..= ~ 1 d A ·ker ve J·a.. Etraftan yetişenler yangını etrafa si· . . 

devlet er ... c.ını ugur a ı. s ·- lennin Almanya ıle anlaştıktan sonra Fakat en ziyade dikkate alınması lazım ti. ·ı z· t B k~"'sının veya A 1 d llb rayet etmeden söndürmü§lerdir. 
Ye 1 e 1raa an ,,,... darına ve polis kıtası selam a 1

• ay yapılmış şeyler olduğunu düşüncesinde gelen nokta, Almanya ile Lchistanın Ekoonmı· Bakanbg"ının gönderdiği ş fiks k a·ıer· 
ve parti başkanı e ı oyer en 

1 1
- bulunmakta ve bundan Almanyamn bir bu işte el birliği etmiş olmalarıdır.,, 

kontrolörlerin raporlanna dair ne Mudanyaya kadar refakat etti. Sarhoşluk yiiziinden ~iiriiltii darbe indirmek niyetinde olduğu ma- Defli Herald, diyor ki : 

kararlar verecek, en az on ortak ) B yaptılar nasınr "ıkarmaktadır. "Bu hususta cüphe ve tereddüde maı · İstanbul, 6 (Telefonla - ugun ~ :r 
tarafından yazılı'istP • üzerıne ruz- ı t k c Erzurum mahallesinde Kurtuluş is- Öte taraftan bu gazeteler, Lchista- hal yoktur B. Hitlerin hedefi, ıerbesto Bursadan dönen ç şlcr Ba anı ve · • 
nameye girecek teklif ve ti cayet- H.P. Genel Sekreteri B. Şülaü Kaya A- tasyonunda Kadir, İsmail ve Ahmed mn hareket tarzı dolay.isiyle kaygı Danzig şehridir. 
ler h~k1rında knrl:lr verecektir. k b 1 1 d B ş··k "Ok sarhoş oldukları halde umumi is- göstermektedirler. Milletler Cemiyeti iki' yoldan birini tatürk tarafından a u o un u. . u • :s 

Kredi kooperatiflerinin çahı • rü Kaya ak~am üzeri C.H.P. Merkezine tirahatr bozdukları görülmüş ve ken· Pertinaks, Eko dö Paris gazet:~sin- tutmak mecburiyetindedir. Danzigd ıd 
tşğı ekono ik ·· ..,. dr.. kredi ~O?- gelerek, vali ve ilyönkurul başkanı B. dilerini sükunete davet eden Hurre- de diyor ki: otoritesini teyid etmek ve yahud yük· 
perntifleri birliği ı,,,, rulması I'" Muhiddin Üstündağ'm reisliği altında me de tecavüz ettikleri anlaşılmış oldu· B. Greiser Danzig'den gelirken sek kÔmiserini oradan çekerek andlaş-
Zirıı .. t R.,..., ·aoı.ın"\ tr'·

1
;f yapmak k ı · t" da gundan yakalanarak adliyeye verilmiş· Bcrline uğramış ve orada biraz kalmış- maların kendisine yüklemekte oldugu ,. toplanan ilyön uru unun ıç ımaın 

baskf\ bir tarım kredi koop 0 ra.tifi lerdir. tır. Şu halde söylediği sözler, B. Hitlc· teahhüdlerden vaz geçmek.,, 

Tefrika: No: 102 

bulundu. 

iılı,e~~b!:ir~le:-~m~ek==~v=eya~===a;y~nl~ma~k~==========~~=:====~::=~~~~::::='.~~=:=========~~~::::::=::::=~::=:::::~~~:=::~~~::::::::=:~:=~:::::~~::~~::::==~ ~ Bert, gülümsiyerek cevab verdi: Bert, manasını iyice sezemediği bu cümle- odasına çıktt. Pencereyi açıp bahçeye b= 

E:vouoük \?~ at~~n 
Yazan. ]AK ŞARDON 

Türkçeye çevıren: Nasuhı BAY DAR 

-·-- --
Bert Andreniİı uzattığı bardağı dudak· 

larına gÜtürür götürme.l onun soğuk t~ına
sından ani bir heyecana kapıldı, ~oğazı~ın 
tıkandığını, gözlerınin yaşla d?ldugunu hıs
setti. Sesinin titrememesine dıkkat ederek 
yavaş yavaş: 

- Çok tatlı.. 1erken, sanki fazl~ ayd~n: 
lıktan müteessir olmuş gibi, eliyle gozlerını 
kapadı. . 

Madam Dötrui yorgun olduğunu söyliye-
b •••••• 

rek kalktı. Onu evin kapısına kadar goturup 
hemen dönen.Alber iskemlesini Bert'e ya·
lastırcrak birdenbire: 

• - Bert dedi kederli olduğunuzu görü
yorum. Ağİ:ıdığ;mzı bu akşam benden giz~i
yemedini?. Fal·at ıstırahmtzı çoktan tahmın 
etmiştim. s· i Paris~e ilk gördüğüm za?1~~ 
anlamı~tım. Neseli göri.inmeğe, kendınızı 
avutmağa çalıştığınız besbelli ..• 

_ Sanıldığından ç k yalnızım... den biraz şüphelenerek ve aynı zamanda ve sonra, yatağına uzandı. 
Daha söylemek ist yordu. Fa!-at sesi bo- heyecana kapılarak elini çekti. İtab edici bir Andre'nin şu cümlesi kulaklarmda çınlı· 

ğazmda düğümlendi. İzah edecek ne vardı tavurla, sadece: yordu: "Sizi ne kadar sevdiğimi bilseniz!" 
ki? Yanaklarından dökuleıı göz yaşları;ı! - Andre ! dedi. gözlerinin önüne de Andre'nin bakışlannda-
gizlemeğe artık lüzum gönniyor ve zahın Andre, Bert'in bu cümleden bir aşk iti- ki ç.ok değişik, çok yeni ifade geliyordu. Bu 
., af!"'tinin faydasız gururundan vaz geçı- rafı manası çıkarmış olduğunu farkederek, uzun geceden ve konuşulan birçok sözlerden 

ordu. onu telaffuz ederken aklına bile gelmemiş o- zihninde kalan yalnız bu hayaldi. 
Andre, Bert'in ellerini ellerine alarak:· lan bu imkanın birdenbire tesiri altında kal- Yan tarafta bir pencere kapandı ve Bert 
- Biliyorum, dedi. Bahtiyar olınadJğmı- dı. İhtiraslı bir ifade ile: kalkarak soyunmağa başladı. Andre'nin her 

zı anlamıştım. Fakat bunu size sôylemeğe _ Bilmiyor muydunuz? dedi. Hatırlayı- günkü simasını hatırhyarak içinden çıktığı 
cesaret edemiyordum. Bir kadına: "Bana gü- mz, hani bir gün bizim aprtımana çıkıyor- çocukça hulyaya gülümsedi. 
ven iniz!" demek kabil midir? Size derhal: F 

duk; arkanızda beyaz vakalı siyh ipekliden· akat aynanın önünde uzun uzun saçları· ''Ben mesudum!" cevabını verebilir. Zira ev- J f 1 k ''S" · 
· k bir elbise vardı-. m m;a ar en ızı ne kadar sevdiğimi bil· li kadın bahtiyar olmak ve kendisıne te . ,, . 

· B · · Bert onu dinlerken düşünüyordu: ''Ne senız! ciımlesıni sanki işitiyor ve Andrenin 
erkek yetmek gerektır. 11 da, mucıze esen gözleri, aynı ihtiraslı ve ateşli bakışlarla Ü· 
olarak, binde bir, mümkün:lür. Kadınlar ses- çocukluk!" gülümsiyerek, Andre'yi muzta- zerine dikiliyordu. 
lerini ç.ıkarmaz, gururlu bir süku: ı:nuhaf~,za rib etmeksizin şöyle demek istiyordu: ''Siz Açık pencerenin önüne oturdu. 
ederler ... zaten sırlarını kime açabılırler kı · ··· h"d uk · · · · , ,, fak A dr 

h kkıd sa ı en çoc ımışsınız. at n c ona Dıc:::arda, !'ly aydınlıgıw nda, hareketsı'z ve glz Onları sorguya çekmek bir kişinin a ır. :t ~ 
öyle ateşli gözlerle baktı ki Bert, ellerini tu- li yapraklar altında, gecenin sonsuz sessı'z• Bert, ayağa kalkarak: 

_Eve çekilme zamanı geldi, dedi. tup hafifçe sıkarak işitilir işitilmez bir sesle liği içinde hafif fısıltılar, çabucak susup kay. 
- Daha erken... ancak: bolan gürültüler işitiliyordu. Vakti unutup 
Bert'in elini tuttu ve onu alıkoymak için - Andre ... diyebildi ve eve doğru yürüdü. şafaktan önce ötmeğc başlıyan bir horosun 

ilave etti: Madam Dögui uyumanuş, aşağı salonda boğuk sesi, birdenbire çınlamağa başladı. 
_ Sizi ne kadr sevdjğimi bilseniz!.., oturuyordu. Bert, Andreyi onunla bırakarak (Sonu var) 



SAYFA 6 

1 
ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 

SA TIN ALMA KOMISYO NU iLANLARI 

200 TON ŞlLl - K0HERÇİLES1 

ı ı 
Tahmin edilen bedeli (9000) lira olan yukarda mikdarı ve cin· 

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mildilrlüğü Satın Alma 
Komisyonunca 26 Ağustos 936 tarihinde çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin Muvakkat teminat olan (675) lirayı havi tek
lif mektuplarını mezk~r günde saat 14 e kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin• 
deki vesaikle mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1548) 2--2820 

1 Ton klor kalsyum 
Tahmin edilen bedeli (700) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme askeri fabrika
lar umum müdürlliğü satın alma 
komisyonunca 20/temmuz/936 
tarihinde pazartesi günü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale edilecek-

tir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Talihlerin mu· 
vakkat teminat olan (52) lira 
(50) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. ( 1545) 

2-2781 

2000 KİLO SANTRALİT 
500 KİLO DİFENİLAMtN 

Tahmin edilen bedeli (8730) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum MüdürJüğü Satın· Alma 
Komisyonunca 27 Ağustos 936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin Muvakkat teminat olan (654) lira (75) 
kuruşu havi teklif mektublarını mezkOr günde saat 15 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra-
caatları. ( 1549) 2-2821 

150 TON 114 LÜK OLEOM 
150 TON 105 LİK OLEOM 

Tahmin edilen bedeli ( 17625) lira olan yukarda mikd<1rı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlii~ii SatmaJma 
komisyonunca 27 Ağustos 1936 tarihinde perı:embe günü saat 16 da 
kapalr zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1321) lira 88 kuru
şu havi teklif mektuplarını mezkQr günde saat 15 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
mad 1 clerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona miira-
caatları. (1550) 2-2844 

1 ANKARA BELEDiYE RE1SLJCI lLANLARJ 

İLAN 
1 

1 - İtfaiye direktörlüğüne ait 14 adet dış ve on adet eski iç las-
tik açık arttırma ile satılacaktır. · · 

2 - 1ate1dilerin 17-7-936 cuma günü saat onda itfaiye arkasında-
·ki levazım anbarında bulunmaları. (1571) 2-2791 

v İLAN 

1 -- Belediye odacdanna ya • · 3 - Şartnamesi ve nümur.e'Sİ· 
pılacalc 34 takım elbise açık ek • ni görmek iatiyenler her gün Le- . 
ailtıı:aeye çıkanlmlttır. vazım Direktörlüğüne gelmelidir-

2 - Muhammen bedeli: ter. 
(68J) Lira, 4 - İhale 24 • 7 - 936 cuma 

Muvakkat teminatı: günü saat on buçukta erıcUmen-
(51) Liradır. de yapılacaktır. (1629) 2-2869 

iLAN 
. lsmetpaşa naık tırını müsteciri Recep. Akköprü fırını İbrahim, 
İtfaiye meydanında asri fırın müsteciri Osman Nuri. Ulucanlarda 
fırıncı Arif. Veı;ila~~ cifte fırın miisteciri Salih. Koyunpazarrnda 
kanaat fırını miisteciri Salih. Keçiören yolu üzerinde fırıncı Mus
tafa, Ulucanlarda fırıncı Ziva. Cankırı caddesinde fırıncı Fahri. 
Balıkpaıarmr1a nemsin fırını miisteciri Halit hamur ekmek rıkar
clıktarmdan (20) c:er, CC'hecide 1Q5 numar:ıh fırın miisteciri Recep, 
Kovurına,.arında kanaat fırını müsteciri Salih. Ul11canlarda fırıncı 
Ziva. Cankrn cad<lesinde zafer fırını müsteciri F:ıhri. Ulucak fırı
,nr miisteciri Nuri. Vesilağa çifte fırın miisteciri Sıılih birinci ek
me1<1ilc un evsaf mel? 'llmıvan hir undan ekmek yaptrklarından ( 1 ı;). 
şer. Kavas fahriJ::tsı k;racısı Mehmet. Köprü köv fabrikası miiste
ciri Kostantinin birinci un evsafıı1d" olmıyan bir un c-ıkardıkların
dan (15) ser. Karaoğlan franr:ılacı Ali Rı1a francılahk un evsafın
da ol!"lıvan bir undan francala çıkardr~ınrlan (25), Akkönriide fı
.rıncı fbrıııhim nokı;aniitve?.in ekmek cıkard1ğından ( :10). Koyunpil
zarınrla Q3 nu"""ralı diikldinda bakkal Ekrem karıc:ık karabiber sat
tığınrtan ( 3). Hamamönü meyrlanmda 74 numaralı diikkanda b;:ık
kat Meh,...,,.t, Niliifer c;ıd~~sinde okucular sokak 11 numaralı ai~e 
Bakkalı Ati. Hamıımönü Cebeci caddesinde 174 numaralı dükkAncta 
bakkal Mnq, Kovunpa7.annda ll~az sokak 4 numaralı e;ündoildu 
kahvecisi Rfü;ımettin karrsık kahve sattıkları ve kullandıklarından 
(3) c;er ve ( 10). Yeni halde bakkal ve helvacı Cemal, Leblebici ma
hallesinde karırılar sokak 2 numaralı evde mukim bakkal Avhan. 
Benddereıinde bovacı .sokak 1 numaralı bakkal dükkanında Piyer, 
İstaavon carlde~in"e bakka,.l Rifat, Yeni postahane caddesinde 4 nu
maralı dUkkinda Ali patikadan yapılmış helvayı etiketsiz sattığın· 
dan U> c;er. Leblehici mahallesinde kargılar sokak 2/4 numaralı 
dUkkanrla Bakkal Ayhan, Anafartalat' caddesinde ?.incirli cami kar
şısında Edirne pazarı 55 numaralı dükkanda Nuh, Hamamönü mey
danı 68 numaralı bakkal Ati. Yenisehir paşalar tepesinde 19 numa
ralı bakkal diikkanmrta Mehmet. Kavaklıderede 16 numaralı dük-

.kanda bakkal Recep, Yenişehirde sıhhiye karşısında . 1/2 numaralı 
dükkinda bakkal Mustafa, taksi sokağında İstanbul piyazcısı Meh
met. bozuk ve boğazda acılık yapan zeytin ve sade yağı sattıkların
dan ve kullandıklarından ( 5) ser, Çocuk sarayı caddesinde istika
met gazoz fabrikasında 1z7.et şeker ve hamızı az gazoz çıkardığın-

. dan ( 5), Zafer caddesinde 14 numaralı dükkanda işkembeci Fehmi, 
Yenişehir paşalar tepesi 19 numaralı dükkanda bakkal Mehmet, Ye
ni~ehir caddesinde yenice sokak 67 numaralı bakkal dükkanında 
Mahmut, Yenişehir Atatürk Bulvarı .~6 nıımaralı dükkanda Yakup, 
Bahkpazarında Misakı Milli Hilal sokak 7 numaralı aşçı Tevfik, 
Ulucanlar caddesinde 2 numaralı bakkal dükkanında Süreyyanın 
bozuk ve suni ve sulu sirke sattıklarından ve kullandıklarından 
(3) lira hafif para cezasile cezalandırılmışlardır. (1621) 2-2856 

1. O. O. YOLLARI VE LIMANLARJ UMUM 
MÜDÜRLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 

İLAN 

Muhammen bedeli 10.500 lira olan 300 ton hurda dökme demir 
3-8-1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 787,50 liraklrk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. 3297 
No. hı niishnı.ında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
, Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde; Hay• 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

( 1597) 2--2845 

ULUS 

l\Ialatya Şarhaylığından : 
1 - Malatyada yapılacak 49,852 kırk dokuz bin sekiz yiiz elli 

iki lira 45 kuruş keşif bedelli Belediye binasının inşaatı 1 temmuz 
936 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliy· 
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu binaya ait şartname, plan ve projeleri iki 
buçuk lira mukabilinde Malatyada Belediye dairesinden ve Anka
rada Havuzba§ında Ragıp Apartmanında Mimar Bekir İhsandan 
alırlar. 

3 - Eksiltme 21 temmuz 1936 salı günü saat ıs de Malatyada 
Belediye dairesinde yapılacaktır. 

4 -- Muvakkat teminat 3739 üç bin yedi yüz otuz dokuz liradır. 
S -- Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaların bulunma

sr lazımdır: 
A • Kanuni vesaiki haiz bulunması, 
B - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin F fık

rası mucibince aranılacak ehliyet vesikası Nafta Vekaletinin 13.5. 
936 tarih ve 4189 sayılı emirnamesine bağlı talimatnamede göste
rilen vesaiki bulunması 

6 -- Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kctdar belediye encümenine getirecek makbuz mukabilinde 
vermesi, posta ile gönderilecek .mektuphırın yukarda yazılı saate 
kadar gelmis olmasn zarfın mühür mumu ile kapatılmış bulunması 
lazımdır. (3659) 2--2795 • 

den • . . 
1 - Ankaranın K• .. ıtc .. hamam ilçesinde hududları şartnamede 

ya-ılı Sam, Karcllafü· 'l ı. Burte·ı deresi, Kök kaya. Dü:: çam, Süley
man tepe, ve Karlık Ycm'c;~n; Kök dere devlet ormanlarında ?.94·442 
metre m:kaba mmıc:t l 202 adet devrik çam ağacı 20 gün müddetle 
açık arttırmaya ko ulmuştı.ı r. 

~ - Arttırma 17 - 7 - 936 cuma giinü saat 15 de Ankara Orman 
l\'fü ... rhit'Yii"'lde y: prlacaktu. 

3 - Beher gayri ır · .nuı metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakk1t terr.~mıt 66 lira 25 kuruştur. 

•. S - ~a;tnaoıc> ve muk:ıvell pıojesini görmek istiyenl.!rin bu 
nıuddet ıçınde her giin Ankara Orman Müdürlütyiine ve Kızılcaha-
mam Orman idareı;ir.e nıiiracô"at edebilirler. (1511) 1-2706 • 

A 1 , 7 ı·ı· ..... n {ara a a ıgınıt..en ~ 

l - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde hududları sartnar.v:de 
yazılı Liman ve Akça ;Jerbent devlet ormanında 183-70:.t gayri ma
mfıl mrtre mi 1-ıı•."l ""'t:ıclil 1R9 ıırlet Devrik çam ağacı 20 gün müd
detle açık arttırmaya konulmuştur. 

2-:- Arttırma 17 - 7 • 936 cuma günü saat 15 de ARkara Orman 
'vJ::dtirlüğünde vapılacaktır. 

3 - 'Behı-r gayri mamul metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 41 lira 33 kuruştur. 

.• '> - Şa,:tnaml' ve r:ı.tkavele projesini görmek istiyenl ~rin bu 
mwtdet .çınde her e:ün Ankara Orman Müdürliiğiine ve Kızılcaha- · 
marn O•man idaresint- müracaat edebilirler. (1512) 1-2707 

. Ankara ~ aliliğinden : 
1 - ~nk~rill\ın Kızılcahamam ilçesinde hududları şartnamede 

yazılı K~rt ~e~an, Kapı kıran, Sazak, Tepepınar, ve Derbent, Tek-· 
k~ deresı, Kı;azlr cfcvlet or~anlarında 152 - 307 gayri mamul· metre 
nukiba muadıl 218 adet Devrık çam ağacı 2 Ogün müddetle açrk arttır
maya ko!'lulmuştur. 

2 - Arttırma 17 - 1 - 936 cuma günü saat 15 de A~kara Orman 
MlMUrlti~ünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikabı 300 kuruştur. 
.+ - Muvakkat teminat 34 lira 27 kun .. ştur. 

.. S - ~a~tname ve m•ık,,vele proiesini e:örmek istiyenlerin bu 
muddet ıçınde her ·gün A!tkara·Orman MüdürlUğüne ve Kızılca-
hamam Orman irtıırec:,..,f' .,...;,.;ır~ıt ed<-bilirler. (1516) 1-2711 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankaranm Kızılcahamam ilçesinde h11dutları şartnamede 

yazılı B?z~ 1 <ın. Eıi 1 :1il·:ıva devlet ormanlarında 87-216 gc.yri ınrmül 
metre mıkaba muadıl 72 a<let Devrik çam ağacı 20 gün müddetle a
çık arttrrmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma , 7 • 7 • 936 cuma gü .. ü saat 15 de Ankara Orman 
Mu<liirlü€ünde yapılacaktıı. 

.: - Beher gayri mar.ıfıl metrt. mikabı :iOJ kuruştur 
4 - Muvakkat teminat 19 lira 63 kuruş_tur. 

.. ı;: ~a;tname ve r.•ı.;!(;wele proi.-sini P.Örmek ist:venl~rın bu 
mwkıet ıçınde her giin Ankara Orman Müdiirlii~üne ve Kı?.ılcalıa-
mam Orman idaresine !11Üracaat edebilirler. (1514) 1-2709 

~t\.nkara Valiliğinden : 
1 - Ankaranm Kız:Jcahamam ilçesinde hududları şartnamede 

y~zılı Eld~lek ormanının Karapınar, Hasankaya ile Kavaközü köyü 
cıvarı.ndakı Bektasdağı Devlet ormanlıırınd~ 75-196 metre mikaba 
muadıl 81 adet Devrik çam ağacı 20 gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

~ - Arttırma 17 - 7 936 cuma günii saat 15 de Ankara Orman 
MJ<lürlüğiinde yapılacaktır. . 

3 - Beher gayri mamut rııetre mikabı 300 kuruştur. 
,. - Muvakkat terıinat lt: lira 92 kuruştur. 
5 - Şartnamede ve mukavele projesini görmek iatiyenlerin hu 

miıddet icinde her ~ün Ankara Orman Müdürlüğüne ve Kızrlr..-ha-
marn Orman idaresine "';; .. :ocıtı\t edehilirler. (1515) 1-2710 

Anliara Valiliğinden:·. 
1 -- Ankaranın Krzılcahamam İlçesinde hududları şartnı-1t.ede 

vu:ılı Taşlıtepe. Kanhpınar. ve Karanhkdere. Kiriş, Tefen d.:vlet 
orrmın kıt;ılarmrlı:1n tfi?.?Q?. gavri mamfıl l'l"etre mikaba muadil 237 
adet Devrik çam ağacı 20 p;ün müddetle açık arttırmaya konulmustur. 

2 - A:ttmna 17 - 7 - 936 cum .. günü saat ıs de Ankara Or."nan 
M j tu~Jiiğünde var,ıl.ıc;,ktır. 

Z - Beher ıravri maınfıl nıetre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat ?6 lira 50 kuruştur. 
·. - $artname vl! mı.kavele projes:ni görmek istiyen1eı in ~u 

müc\det içinde her ~ün Ankara Orman Müdürlü~Une ve Kızılcı:ıha-
mam orman idilresint nıüracat edebilirler. (1513) 1--2708 

Bozcaada Şarhaylığından: 
1 - 27900 lira keşifli içmesu yolları inşaatı kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur . 
2 - Eksiltme 16 - 7 • 936 perşembe günü saat 16 da Bozcaada be

lediyesinde Daimi Encümende yapılacaktır. 
3 - Taliplerin, kanunen aranması icabeden vesaikle beraber bu 

gibi işlerde çalışmış ve muvaffakiyetle bitirmiş olduklarına dair res
mi evrakı haiz bulunmaları lazımdır. 

4 - Teklif mektupları 16 • 7 - 936 perşembe günü saat ıs den ev
vel Bozcaada Şarbaylığına verilmiş bulunacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçeıi 2092 lira 50 kuruştur. 
6 -- Şartname ve projeler 15() kurut bedelle Bozcaada Bele<ılye

ılnden satılır. Taliplerin adreslerine posta llo tediyell tarth gönde-
rmr. (3413) 1-2644 

7 TEM1.1UZ 19~6 SALI 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ M& 
MURLUÖUNDAN: 

1 - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun kütük 98 
paftal03 ada 496 parsel 11 numarasında kayıdlı ve Ankaranm Alii· 
addin mahallesinde Alitaş yokuşunda kain bir ahşap ev aşağıdaki 
şartlar dairesinde açık artırmaya konulmuştur. 

2 -- Evsaf ve müştemilat: Ev iki kısımdan ibarettir. Birinci kı
sım iki kattır. Birinci katta bir taslık bir aralık ve iki odcı vardır. 
İkinci kat bir aralık iki oda ve bi; mutbah ikinci kısım bir kat o
lup bir ahır bir mutbah ve bir haladan müteşekkildir. 

Heyeti umumiyesine lıin lir;ı kıymet takdir edilmiştir. 
3 -- Satış peşin para ile olmak üzere 10-8-936 tarihine müsadif 

pazartesi saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pek akçesi veya milli bir banka teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak knbul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. 

S - Satış giınü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezki'ır günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 -- İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 25-8-936 tarihine müsadif sa
li günii saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok ar
tırana ihale olunacaktır. 

.7 - ~i~inci v.e ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
venlmedıgı takdırde üzerine ihale edilenin talebile ihale tarihinden 
i~~baren kendis~ne b~deli h~leyi teslimi vezne eylemesi için yedi 
gun kadar mehıl verılecektır. İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılm.adığı takdirde i.hale bo~~lacak .ve bu talepten evvel en yük
sek teklıfte bulunan talıbe teklıfı vcçhıle almağa razı olup olmadığı 
sorulduktan sonra teklifi vechile almaga razı i e ihale farkı birinci 
t~lipten t~hsil edilmek üzere~bu talibe ihale edilecektir. Teklifi veç
h.ıle almaga razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş günlük ikin
cı artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada gayri menkul talibine ihale edildikte tapu 
harcr ile dellaliye resmi miişteriye ve ihale tarihine kadar olan mü
terakim vergi ve resim ise borçluya aittir . 

.. 9 .- B~rçlu ve alacaklılar]~ diğer alakadarların bu gayri menkul 
uzerındekı haklarım ve hususıle faiz ve masrafa dair olan iddiaları
nı evrakı müspiteleriyle 20 gün içinde daİremize bildirmeleri lazım
dır. Aksi halde hakları tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelini 
paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1-8-936 tarihinde 936/22 nu
m~r~ ile dair~~izdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartname-
mızı okuyalıı lırler. 2--2854 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Merkez Dumlupınar okulunun bedeli keşfi 2305 lira olan ta

mir iş.i açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 16-7-936 perıembe günü vilayet binasında İlıürel 

komisyonu önünde yapılacaktır. 

3 - lstekİiİer tartnamede yazılı muhammen bedelin % 7,5 niı
bctindeki para nya tahvlllt, esham ve banka makbuzu ile eksiltme• 
ye gireceklerdir. 

• • 4 ..:.. Şaitnaineyi ·görmek isti yenler Ankara Kültür Direktörlil-
·ğüne müracaat edeceklerdir. . • ( 1536) 2--2761 

İstanllul l1niversitesi Arttırnıa, 
Eksiltme ve Pazarlık Komisvo 
nundan: 

l -- Bedeli keşfi 35696.?.5 lira olan Hayvanat ve Nebatat enstitil
lerine yapılacak mobilyalar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. İhale 16 - 7 - 936 perşembe saat ıs te Rektörlükte yapılacak
tır. Bu işe aid şartname ve saire 178 kuruşa Rektörlükten pazartesi 
ve perşembe günleri alınır. 

2 -- Eksiltmeye girebilmek için 2678 liralık ilk teminat yatırma
ları ve 5000 liralık möbil>•a işi yapmış ve bizzat Fabrika sahibi ol
duklarına dair İstanbul bayındırlık direktörlüğünden kağıt almaları 
lazımdır. İstekliler o gün saat 14 de tekliflerini Rektörlüğe vermiı 
olmalıdırlar. (3504) 1--2702 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Cit 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 

İLAN 
1 - Beytüşşebap ve Hakkari garnizonları için 115000 kilo Fab

rika unu kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - Eksiltmesi önilmliıdeki temmuzun 16 ıncı perşembe ıünü 

saat onda Beytii,ebapta yaprlacaktır. 
3 - Fabrika ununun muvakkat teminatı 1552 lira 50 lı:uruıtur. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçeleri ile teklif mektupları 
nı birlikte muayyen gün ve saatte komisyonumuzda hazır bulunma· • 
tarı. (149?) 1- 2686 

. 
İLAN 

Kırklareli askeri hastanesinin 
936 mali sene mayıs nihayetine 
kadar olan 93000 kilo koyun eti 
mukavele yapmıyan müteahhidi 
hesabına yeniden pazarlıkta ek -
siltmeye konulmuştur. Tahmini 

İLAN 
24 72 r.ift fotin ve bir adet ka

tır derisi g35 vılı temmurnn 8 in
ci çarşamba günü saat on dörtte 

fiatı 35 kuruştur. İlk teminatı 244 
liradır. Pazarlık &iinü 17 - 7 • 931! • 
cuma günU saat on beştedir. Ta
liplerin mezkür günde kanuni ve 
sikaları ile birlikte Kırklareli tüm 
satın alma komisyonuna müra-
caatları. (1619) 2-28S7 

pazarlıkla satın alınacağından ta
linlerin mezkur gün ve saatte Sa
rıkıslada satın alma komi~vonıırıa 
müracaatları. ( 1620) 2--2858 

İLAN 

1 - Gazete ilanında tarih hatasından dolayı münakasa yapılmı
yarak 2400 sayılı kanunun 14. üncü maddesi m·,cibince ilanına karar 
verilen Manisadaki tümen kıtaatının senelik 24000 kilo sade yağı 
ile merkezdeki kıtaatın üç aylık 118000 ki 1.., ununun kapalı zarfla 
münakasasının devamına karar verildi. 

2 - Sade yağı ve unun şartnameleri ayrı ayrıdır. Ve bedelsiz o
larak Manisada tümen satın alma komisyonundan verilir. 

3 -- 15 temmuz 936 çarşamba ~ünü saat on altıda sade yağının ve 
aynı günde saat on yedide unun tümen satın alma komisyonunda ka
palı zarfla ihalesi yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedelleri sade yanının beher kiloeu 83 kuruş ve 
unun beher kilosu 13 kuruş 50 santimdir. 

5 - Teminatı muvakkateleri sade yağının 1494 lira ve unun 1195 
liradır. 

6 - İstekliler kanundaki sarahat dahilinde vesika ibraz edecek
lerdir. 

7 - Kanuni şekilde yazdıkları mektupları ihale saatinden bir sa• 
at evol Manlsadakl tlimen satın alma komisyonuna verilecektir. 

(1524\ 1--2714 



7 TEMMUZ 1936 SALI 

Ankara Valiliğinden: 
20 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de Ankara viHiyeti bina

sında toplanan vilayet daimi encümeninde keşif bedeli (2985) lira 
2 kuruş olan Yahşıhan - Keskin yolunun o+ooo ile 2o+ OQ kilomet· 
releri arasında yapılacak köprü ve menfez inşaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. . 

Proje, keşif. şartname ve diğer evrakını Ankara nafıa direktör
lüğünden görebilirler. 

Muvakkat teminat (33) lira (13) kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektubu ve muhasebei hususiye ve.z.neslnin 

makbuzu ve ehliyeti fenniye ve ticaret odası vesikaları ile birlikte 
ihale günU olan 20 temmuz 936 da viH\vet encümenine gelmeleri. 

(1559) 1~2764 

Ankara Vilayeti Nafıa 
Başmübendislii~iı t Pn : 

9 temmuz 936 günü saat 15 de Ankara vilayeti binasında topln
nan vilayet daimi encümeninide keşif bedeli ( 13290) lira (76) kunış 
olan Ankara. Kızılcahamam yolunun 25 + 000 - 42 ı l ı(,() in.; ki
lometreleri arasında köprü ve menfez inşaatı kaoaltzarf usulile ek
siltmeye çıkarılmıştır. Proje keşif şartname ve rı iğer evrak Ankara 
nafa müdürlüğünde görebilirler. Muvakkat teminat (996) lira (~l) 
kuruştur. İstekliler teklif mektupları muvakkat tem inotları ve nafıa 
ttıüdürlüğünden alınmış fenni ehliyet vesikaları ve ticaret odası ve
sikalarile birlikte 9.7.936 perşembe gUnU saat H de viah·et daimi en-
cümenine vermeleri lazımdır. ( 1424) 1-2556 

Ankara Valiliğintlen : 
1 - 13 Temmuz 936 pazartesi gUnU saat 1.5 de Ankara vllayet bi

nasında toplamın vilayet encümeninde bedeli keşfi 19n lira ıs ku· 
ruş olan Nafıa kamyonlanna ait 16 iç 16 dış lastiği açık ekslltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ve ticaret odlsı 
vesikası ile birlikte 13-7-936 pazartesi gUnli encUmene gelmeleri. 

3 - İstekliler şartnamesini vilayet nafıa mUdllrlUğünde görebJ-
lirler. (1501) 1-2688 

Anlrara Valiliğinden : 
Maarif bakan:ığının Bankalar caddesindeki medhaltn fkl ta

l"lfındaki arsaya yapılacak altı adet dllkkamn in~ ve 27. 7. 936 
pazartesi saat on beşte vilayet binasında toplanan dalmt encllrrıen 
odasında ihale yapılmak üzere kapalı zarf usullyle eksiltmeye kon
ınustur. 

Keşif bedeli (9973) lira (93) kurustan ibarettir. 
Muvakkat teminat (74,8} lira ( 4) kunr.rtur. 
Bu hususa aid eksiltme evrakı ve projeler vll§yet nafıa mtldllr- · 

lüriinde tröriilcbilir. 
f stek1i1erin teklif mektııhlarivle ticaret o<lasr ve~ka!!r ve nafıa 

ll1Üdürtüi7ünden bu i~ ald alacaldan fenni ehTlvet vesHnlst temi· 
nat mektubu veva makbuzlarlyle bfrHkte ihale ,;Infl wırıtt on d8rde 
kadar viüyet d2iMi encliıncni reisliğine vermeleri lbmıdrr. 

(1615) • ~-28"59 

Dahiliıre· V.el{a]etinden: 
ol 

'llahaJH idanltt umw. mild5rHifDnde açrlt olan 55. !&, 75 lire 
as1i maaşlı memuriyetlere aışağıda göeterllen tartları imiz oı.nı.r 
ahnaeaktır. 

İstekliler: 
1 - Memurin kanununun 4 UncU maddesinde gBsterllen vasıf

ları haiz olmaları. 
2 - Hesab, büdce, işleriyle mahalli idareler mevzuatına ve ma

li kanunlara vukuflarmı açılacak mUsabnlca imtihanını kazanmak 
suretiyle isbat etmeleri lazımdır. 

3 - Müsabaka 15 temmuz 936 tnrfhinde Ankara, İstanbul. İz
nıir. Konya, Seyhan vilfiyetlerinde yapılacaktır. 

Talihlerin bu tarihten evvel vesikaları ve hal terctımeleri hllltl
salarivle birlikte bulundukları yederln valiliklerine mUracaatla-
rı. (1627) 2-2867 

Dahiliye Vek~aletinden : 
Merkezde kurutan belediyeler fen heyetine doJğun ilcretle: 
1 - Heyeti fenniye şefi 
l - içme sularında" mütehassıs mühcndb 
1 - Şehirci mimar 
1 - Kalem şefi 
l - Mem11r 
l - Daktilo alınacaktır. 
istekliler nsikalariyle birlikte temmuzun' on fldsine bdar da-

hiliye vek~Jetine müracaat etmelidirler. ( 1626) 2-2866 

Tavuk~1ıluk Enstitüsü 
· Direktörlüğündeıı : 

Enstitü için alt kutru 7, üst kutru 5 santimden aşağı olmamak 
Gnre üç metre boyunda 1500 adet meşe sırığı pazarlıkla alınacak
t!r· Pazarlık ıo. 7. 936 cuma günü saat 10 da Keçiöem yolu U~e
nnde bulunan Ankara tohum isliib istasyonunda toplana~ak komıs
yon tarafından yapılacaktır. !suklilerin gününde komısyona ba::ı 
vurmalarr. (1628) 2-2868 

Adliye Vekaletinden: 
Bütün mebakim ve devairi Adliye ihtiyacı iç.in 84 kalemde 

14,125.000 adet matbua. 29.000 adet Koçan, 8,150 adet defterin bas
tırılması kapalr zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22-
7-936 tarihine müsadif çarşamba günü saat ıs de Ankarada Adliye 
Vekaleti levazım. wüdüriyeti odasında toplanacak eksiltme komis
yonu tarafından y~ılacaktır. 

Muhammen l?eaeJ 7,800 liradır. 
Umumi ve hususi şartnameler vekalet levazım müdüriyetinde 

ve lstanbulda adliye levazım memurluğundadır. 
Eksiltmeye iştirak edecek istekliler fazla malfımat almak için 

her gün bu dairelere gelerek şartnameleri imza mukabilinde para
sız alabilirler. 

Eksiltmeye girecek isteklilerin eksiltme günü saat 14 de kadar 
tartnamedeki sarahat dairesinde, İstenilen vesikaları teklif mek· 
tuplarile bedeli muhammenin % 1,5 ğu nisbetindc 585 liralık temi
natlarını komisyon riyasetine vermeleri ve 2490 sayılı kanunun 
16 ncı maddesinin (E) fıkrası mucibince nakit veya nakit maka
mında olan tahvillerin aynen teminat olarak verilmesi istenilirse 
daha eve} maliyeye yazılarak makbuzun teklif mektubilc birlikte 
tevdii ilan olunur. ( 1596) 1-2829 

ULU~ 
s 

Ankara şelı ·i İmar ı 
Direktörlüğüıı<~eıı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara mezarlık duvarı kapak laf-
ları olup keşif bedeli • 21075 Ura 31 kllruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
a. EksiJtme şartnamesi 
b. Mukavele projesi 
c. Nafia işleri şeraiti umumfyesi 
d. Hususi şartname 
e. Keşif cedveli 
f. Proje 
1stiyenler bu şartnaıre'<"ri ve evrakı 1 lira mtıkııbilinde Ankara 

imar müdUrHi~iinden ı1lacakl;ırdır. 
3 - Eksiltme 10 temm-ı•. 1cı15 cuma glinU saat on altıda Anka

ra imar müdürlüğ'ünde vnprlıtcal<tır. 
4 - Ek~iltme kamılr 7 r f us•ılile yapılacaktır. 
5 - Ek'iiltmeve g:rel · mel< i<:rn iste' linin 1581 lira muvakkat 

teminat vermesi, bıın-1 .. n ba.,k<'! "q'l~rd ıki vesikaları haiz olup ek
siltme koml'!vonn a r "-st r'll'"cri F 'tmdır. 

Eksiltmeye en n:r. ı 1 lr n " rC'"' h becı bin liralık temiz duvar ve taş 
işi vapmr5 o' -1 ı ihmıı <' ·,. ve ıt., r oln!"lar girebilirler. 

6 - T eT<ti f m"' " ' rı " l' '\rııh ; iin~l\ m:ıddede yazılt saatten 
hir ~nt evvelirıe !· 1 ,. ,., ' ,, n i-'3r mHdiirH\rUne getirilerek ek· 
cPtrrıe k0f1"ti~,·ımıı rt' · ' i ·.,,,. ""' Hm~ nml,;ıhi'inrle verilecektir. 
Poı:ıta ile r>Bn lerfl ,.r,.1· mı-' t , ,.,ı ... rın nHınyet Uriincü mır1clede yazılı 
s:.ıı"'f' karlar C'eh1•f" ı ...... , ~"" 2 ~ .. ı:m mllhilr mumu ile lv"ce ka
o,.trı ... ,s olmAcır l '"'""-"ır n .. ..-.1' ,, ohcak gecikmeler kfll-•ı1 eclllmez. 
(1433) 1~25q7 

l~~T.l:~_:_-
~.,..,.._~.a.."'-A,..•~~- A. '.'~~ıto.".V",a."'A,....-...,. .......... ._.. .. "A,... ... ,.,,. .. ""'~ 

Anltara · ioinden ~ 
Ettmeırut Nahtvesi n mı ne dispıınsednin l Temmuz 936 dan Sl 

M yıs 936 ya kadar hır 'ıll ıh er l ak ıhtlyacına talip çıkmadığından 
ilan müddeti 13.7.93., ı 1 ~cıar uzatılmıştır. 

İsteklilerin vila} et Sıhhat MiidürHlgUne gelmeleri. 
(1609) 2-28~8 

İı l1is~ ı·lc r 1 ütlürlü~nden : 
• 

İn ıisarlar U üd .. rlüğünden: 
Sivas dahilinde kfiin Çakı;ı tuzlasında yapılacak 17278 lira 1te

gff bedelli abdan ve göl in :ıatınm 3-7-93'> tarihinde kapalı zarfla 
yaprlacaltı itan olunan ek iltmccı'ne istekli çıkmadıfmdan dolayı 
l>ermucfbf kanun pazartıida ycni~n eJn,ntmeye komm19tur. 

1 - Eksiltme 14-7-936 tarihine rastlrvan salı gttnU aaat 11 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım, satun komJsyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye mimarlar da iştirak edebilirler. 
3 - Proje. ke~fname, şartnamelerle mııkavcle proj~i ve şartna

melerden mlirekkep evrakı 250 kııru' mukabilinde İstnnbulda İn
hisarlar Umum Müdllrliiğü Tuz Fen Şubesinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminnt mikd::tn 3737 lira 47 kuru,tur. 
5 - İsteklilerin eksiltme gilnlinden en az iki gün evvel İnhisar

lar Tuz Fen Şubesine gelerek istenilen vesaiki ibraz ne ehlfyet ve
sikası almaları ve bu ehlivet ve kanuni vesikaları lle IÖzQ ~en 
komisyona mUracaatları lazımdır. (3758) 2-28tH 

Uzun Yayla Aybrıı· DeılOsu 
Direktörlüğünden : 

Aygır Deposu hayvan arrnm yrlhk yiyecekleri yulaf 25-15-9~ dan 
16-7-936 gUnUne kadar yirmi bir gUn açık eksiltme usullyle eksilt
meye J'conulmuştur. Alm11cak Ynlafın a'8ğısı "100" bin yukausı 
"120., bin kilodur. Kilonun muh1'mmcn değeri depoya tesllm d&t 
kuru§tur. Yeni sene m.,h .ılü ve dolgun olmaaı ve yüzde üçten çok 
toz "toprak bulunmıımaqr ve ihale gllnUnden -.en cok sekb gU:t içinde 
yirmi bin kilo!lıınıı te Hm etmesi geri kalanr eylt\l sonuna kadar ta
mamlaması şarttır. 

Satıcıların yfüı:de yerli hucıık muvakkat aal!lıtlarlle Temmuzun 
on a1tmcı P.ÜnU saat n1'rtt!' ~ıv:ı.cı Baytar MildUrııu;cı:"l~e toplanacak 
komisronda bulunm"'~nrr. (3'i6B) l-2694 

Gr nrük 1 luhafaza Genel l\.om11-
taıılığı İstanbul Sabnalnıa Ko-

• 
ınısyonun an: 

İşin Cinsi Mikdar Tasarlanan 
Tutar 

Muhafaza eratı 942 tane 
için kaput 

İlk teminat tarihi gıinü 
Saati 

Muhafaza eratı 1868 takım 25379 lira 40 K. 1904 lira ı 7 /7 /936 
için kışlık elbise cuma IS de 
Muhafaza memur· 1160 takını 18629 lira 60 K. 1398 lira. 18/ 7/936 
ları i~in elbiac c~rtesi ıı de 
Muhafaza eratr 3106 takım 15856 lira 13 K. 1190 lira 24/7/936 
için yazlık elbise cuma ıı de 

l - Gümrük Muhafaza Komutanlığı için yukarda yazılı kaput 
ve elbiselerin kapalı zarfla eksiltmelcri yapılacaktır. 

2 - Sa tname ve evsaflan komisyondadır. 
3 - Erat kaput ve elbiselerinin şartnamesi 12.7 kuruş mukab'ilin· 

de alınır. 
4 - İstekliler kanur.i vesikalariyle birlikte teklif mektuplannı 

bir saat evci komisyona vermeleri. (3500) 1-2690 

Lise Sıııavlarına Hazırlık Kurslar~ 
Hususi bizim okulda riyaziye, fizik, tabiiye ve fenbilgisi tatil 

kursları IS temmuzda açılacaktır. Kayid için Yenişehir Ölçerler so-
kak No. 2 Telefon 3877 ye miiracaat. 1-2754 

Kayseri l\lilli İkbsat Bankası 1936 
senesi müf ı·edatlı km· ve zaı·ar 

hesahıdıı· 
Ziımnet 
Aktif 
Lira K. 

2220 
663 83 

108 27 

162 
140. 

3f· 82 
7t. 
57 75 

4338 54 

551 56 

136 93 
32 69 

50 
8572 39 

Matlub 
Pasif 
Lira K. 

Hesap isimleri 

7419 69 Bi_: senede cüzdanda mevcut senedat 
Tuccardan alınan faiz yekilnu 

924 60 Emtia mukabilinde avanstan alınan f · 
k• ~z tc unu 

218 SO fitirakler ve tabvilattan alman faiz yek· 
9 60 Ava.ns ve tahvilat mektuplarından alınan~~ 

yekunu 
Maaşat 

Kazanç. Belediye, Ticaret odası ve yapışai'l 
punar bedeli ' 
Masa~ifatı umumiyeye : mahrukat, tenvirat ve 
kırtasıyeye 
Hakkı huzur 
İcar 
Sigorta 
Demirbaş eşya amortisman 
Bankalara verilen faiz 
Bedeli tedive edilmiş hissedarana nizamna
me mucip f.aiz ve kat 
Kar~ nizamname mucip ayrılan ihtiyat 
akçesı 

Heyet! İdare. memurin. umuru hayriye 
Heyetı umumiveler ilan ve zabıt masrafları 
Camii kebir elektrik bedeli 

8572 39 YckU.n 

Kayseri Milli İkbsat Bankası 1936 

senesi İfltidasıııa ait hilançoduı· 
Zimmet Matlftp 
Aktif Pasif Hesap isimleri 
Lira K. Lira K. 

1030 24 

1482 65 
4528 
Z75 

637S3 95 
12673 

1156 88 
1555 
947 48 

3430 
664 

91496 20 

80000 Sermaye 
2689 82 İhtiyatlar: kanunu ve nizamr 

712 58 Muhtelif alacaklılar 
Nazım hesablar Mathıbatr sabrlia 

1030 24 ,, " karJıhğı 
266-7 27 Talep olunmamış 1c.,.nıar bedeli 
4333 M 1935 senesi safi kAr hesabr 

Kasa 
Senedat cüzdanı: dava ~dilen senedat 
Esham ve tahvilat 
Avanslar: CUzdanda mevcut senedat 

., Emtia mukdiilinde avans 
57 ?.5 .DahiII muhi\bir ban~Jar: t, Bankası 

Sarfiyatı muvakkate 
Bor~lu hesaplar Muhtelif borçlular 

MatlUbatı muhtellfei lltika 
İııtilı:rular aalr ~th~M;Jer 
'l\.'1 enkuller: demirbıt c~a 
1930 senesi muvakkat kir ve Hrar hesabı 

" .. bilumum DIJt\1'8f 
91496 20 YekOn 2-2850 

. 

Ad iye Vekaletinden : 
Maaşları 12 liradan 25 liraya kadar olan kaza icra m"murlariyle 

vUiiyet icra memur lllllUlYiDJllderine orta üJi.ı]f bitinnif mahk 
me ~e adliye daire.lerinde en atağı Us ıenii frıuvaffakıyetl~ himı:; 
etmış ve yaşı SS şı geçmemit olan batkitfır ve Jrttiplerden talip 0 • 

~anların İcra ve İflds kanun~ icra kanunu, icra kanunu tatbikatı 
ıle kanunu medeni ve borçlar kanunu ve hukuk usulil mnhakemele
rl ka~unundan vekllette 15 temmur: çartaırtba günU imtihanları le· 
r~ edıleeeğinden yukarda yuıb prtlan haia oldulrlarmıt dair ve· 
ııikalarlyle birlikte. Zat 1 ltti U, MUdilrlUğtiııe mlracaat ~teri 
lilzumu ilan olunur. (1608) 2-3847 

Tapu ve Kadastro Umum 
~lüdürliiğiinden : 

Tapu X. U. M. MUstahdemfnlerl içln nibnmıcaine ve prtname. 
ıine g6ro 24 takım elbise ve kasket puarlık auretiyle yaptınlecü 
tr:r. Muhammen bedeli 480 Ilradır. 1stcklilecln yU.zde 7.S peyleriyl' 
ıs.7.9315 gftnU saa.t 14 de umum mUdUrl~ satın alma ıc-. 
na gc)ınelorf lhımdır. (11514) • , 2...-.2860 ,_. 

Ayancık Belediye Reisliğ!ııden: 
1 ·-Ayancık kaabaer elelttrlk tftleatı Mfıa \>elrlletlnce musad, 

dak proje tartname muc:ı1rince açık eblltm~ konulmuıtur 
2 - Teıılsat Zingal santralı t~zi tab1C)ll\lna iJ§.ve ilk ~ranıfor

mat8r istasyon kasaba tıransfonnatör isatıyon<ı tıranaformat8r letas
yon.lan rabıt hattı hava hattı kablo ve tefehUatı ıehir ıebekeıi ki 
?unlar~n malzeme tesisi ve montajlan ve Uir blkllrnle tefcrr6atından 
ıbarettır. Muhammen bedeli 5150 liradır. 11 

3 - Bu ite aid evrak şunlardır. A: Eb'lltme tartnamelerl. B 1 Mu~avele projeleri. C: Fenni şartnameler, •D: Proje ve p1Anlar E ı 
Keşıfnameler ve teferrüatı ve saire. ' 

~.--:- İstekliler bu evrakı Ayancık beledl~den g8rebllcceklerl 
gibı ıstiyenlerc de birer sureti bilabedel g6nBerilebilir. 

_ 5 - ~ksiltmc müddeti 20 haziran 9341 tarihinden itibaren 20 
g~n ol~p ı~ale 10 temmuz 936 cuma gllnU uat 14 de Ayancık bele
dıye daıresındc encümence yapılacaktır. nı 
v 6. - ~ksiltmeye girebilmek için talihlerin keşif bedelinin "'.5 
gu nısbetınde muvakkat teminat akçesi yatmnaluı •eya banka m lr-
tubu ve ihtisas vesikalannı ibraz etmek prttır e 
v 7 - İş~u eksiltme ve ihale 2490 sayılı kan~ daircainde yapılaca
gmdan talıb olanların muayyen günde mürac:aatlan ilin olunur. 

(3592) l-2738 

Ankara Valiliğinden : 
Muhammen Dlpozitc 

Mevkii veya Kapı Metruke bedeli Miktar.ı 
Mahallesi Sokağı No. No: Cinsi Müştemilatı Lr. Kr. Lr, Kr 

•• Aşağı 360 ,. 3 oda, ı mut- ıs 00 13 SO 
dere hah, hala banyo 

AAşağı 360 ,. ,3 -eda, mut- 15 00 13 50 
yrancı balı, 1 hala, 

,, 

odunluk, kömürlilk 
r Yukar~. e~safx yazılı evlere talip zuhur. etmediğinden 15-7-936 

~~ şamba ~u sa:t ıs de ihalesi yapılmak üzere 16-6-936 tarihinden 
ıtibaren ~ ~y ~.u.~detle paı~rhğa kalmıştır. 

~:teklılkehrın so~u geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen d.i-
p~~ı o ma uzlarıyle beraber De!tcrdarhkt.a kurula K · 
muracaatları. (1386) 1-2602 n omısyona 
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MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

Aıekeri mekteblere tat ebe alınıyor 
1 - 936 • 937 ders senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa Askeri 

liseleriyle, Kmkkaledeki Askeri Sanat lisesine ve Konya, Erzin· 
tan Askert orta mekteplerine talebe alınacaktır. 

2 - Kabul şartları Askeri lise ve orta mektepler talimatmda 
7azılıdır. Bu talimat Askeri mekteplerde ve askerlik şubelerinde 
&örülebilir. 

3 - İsteklilerin aşağıda yazılı hususulan da göz önünde bulun
'iurmaları lbımdır. 

A) BUtün mekteplerde kaydükabul 1/Temmuz/936 da başlar ve 
10/ Ağuatos/936 da biter. Müsabaka imtihanı da 15/ Ağustosla 21 
~ğustos arasında yapılır. 

B) Mekteplilerin bulundukları yerler haricindeki mevkilerde 
oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31/Temmuz/936 tarihine 
kadar bulundukları yerlerin Askerlik şubelerine müracaat etmiş 
olmalan lazımdır. 

C) Kabul ,artlarını taşıyan istek1iler evrakını tamamlayıp As· 
kerlik şubeleri vasıtasiyle mektebe göndermeleri ve mekteblerden 
davet vaki olmadan hiç bir istekli mektebe gitmemelidir 

D) Müsabaka imihanrna girmek için davet edilen isteklilerin im.. 
tihan yaprlacak yere kadar gitmek ve imtihanı kazanmayınca geri 
<ıönmek için yapacaklan masraflar tamamiyle istekliye aittir. Bu· 
nun için de gidiş ve dönüş masrafını beraber göti.irmesi lazımdır. 

E) İstekli mektebe kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia 
edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da mektebe alınmazlar. 

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin ia~esinden başka 
giydirilmesi, teçhizatı ve kitabları mektebe aid oldu~u gibı ayrıca 

her ay bir miktar maaş da verilir. 
5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 

müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde mühendis ve 
fen memuru yetiştirtmek üzere Avrupaya tahsile gönderilir. 

(1306) 1~2380 

BİL İT 
Kitap: Fen sanat kimya şubesi için yabancı dilde yazılı 11 kitap 

pazarlıkla satın alınacaktır. Hepsinin tutarı 285 liradır. Listesi Ko· 
misyonumuzda görülecektir. 

Pazarlığı 10-7-936 cuma günü saat on birdedir. İlk teminatı: 
ıl lira 38 kuruştur. Pazarlığa girecekler vaktinde komisyona gel· 
sinler. ( 1585) 2-2825 

Türk Hava ((urumu 

RUYüK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3 üncü keşide 11 Temmuz 936 dadır 

BÜYÜK İKRAMİYE 50.000 liradır 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000" liralık bir mükafat vardır .. 

Açrk eksiltme ilanı 

Hendek Belediye Reisliğiııdeıı : 
1 - Hendek elektrik tesisatı inşaatının kapalı zarf usulile ve 

bir ay müddetle eksiltmeye çıkarılmış ve ihale günü olan 1 Tem
muz 936 çarşamba günü isteklilerin vaki teklifi Iayık görülmediğin
den "10" gün müddetle tekrar elde mevcut proje, idari ve fenni 
şartnameleri dahilinde eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Taliplerin ihaleye iştirak etmek üzere keşif bedeli muham· 
meni olan "33353" liranın % de yedi buçuk teminatı muvakkate ile 
beraber, ihale günü olan 10-7·936 cuma günü saat on yedide Hen
dek Belertiye dairesine gehneleri. 

3 - Proje ve şartnamelerini Hendek Belediye dairesinde göre
bilirler veya İstanbul: Taksimde İstiklal apartımanında Mühendis 
Hasan Halet'ten beş lira mukabilinde alabilirler. 

4 - İşbu inşaatta kullanılacak a~aç direkler, santral binası ve 
§:ilrtnamesinde gösterilen mahaJlince yapılacak bazı işler Belediye 
tarafından yapılacaktır. ( 37 4 7) 2-2863 ......_.._ __ .-.~-----------------------------.;...o ........ ______ ___ 

KUrU/ 

Otomohll ve Otobüs sahiplerinin 
nazarı dikk.atine 

Belediye Reisliğinden · 
Hususi ve taksi otomobilleriyle harice işleyen otobüslerin gece• 

teri meydan ve sokaklarda ve evler önünde bırakılması yasak edil· 
miş ve bu vasıtalara garaj veya yer tedariki için 17 temmuz 936 
ya kadar mühlet verilmiştir. Bu tarhiten sonra sokakta, meydanda 
ve ev önlerinde görülecek arabaların sahibleri cezalandırılacaktır. 

(1630) 2-2870 

SÜMER BANK 
Umum l\f üdürlüğünden : 

_ Münakasa te biri 
Zafranbolu civarında Karabükte kurulacak demir fabrika

larına aid şehir inşaatr hakkında 8. 7. 1936 çarşamba günü saat 
14 de Ankara Ziraat bankasl binasında Sümer bank merke
zindeki komisyonda yapılacağı evvelce ilan edilmiş olan mü· 
nakasa inşaatin vüsatinde yapılan bazr tadilat dolayısiyle te
hir edilmiştir. Yeniden yapılacak münakasanm günü ayrıca 
ilan edilecektir. 2-2851 

IGralil~ Oda 
Piyasamızın merkezi bir yeri 

olan Anafartalar caddesinde ev
velce Bayındırlık Bakanlığının 
bulunduğu büyük binada ool zi • 
yah ve kaloriferli odalar kiraya 
verilecektir. 

Doktor muayenehanesi, avu· 
kat ve tüccar yazıhanesi olmağa 
çok elverişli bulunan bu odaları 
görmek ve tutmak arzu edenlerin 
görmek için meı?kltr apartıman 
kahvecisine kira şartları icin de 
Vehbi Koç Tic~retevine mürnra
atlan rica olunur. Telefon: 3061 

Saçları 

dökülenler 

KOMOTEN KANZUK 

Saç El'-siri 
Saçların dök\.ilmesine ve ke

pe klenmesine mani olur. Korno· 
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojcn saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

LlNtMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR 

Satılık arsa 
Yenişehir Meşrutiyet cadde· 

sinde birisi 423 diğeri 495 met· 
relik iki arsa acele satılıktır. İs
teklilerin 1888 No. telefon etme-
leri. 1- 2649 

Daktilo aranıyor 
Fransızca; İngilizce ve türk

çe bilen bir daktiloya ihtiyaç var
dır. 

İstiyenler K. L. rumzu ile 
Ulus basimevine mektubla bil-
dirmeleri. 2-2797 

ABONE $ARTLARI 
Müddet Dahilde 

Seneliği 17 Lira 
6 Aylığı 9 •• 
"i Aylrğı 5 ,, ,, 

Posta ilcr: ti gönderilmiyen 

Ankara emvalinden almış oldu
ğum 329 kayt numaralı maaş cüz
danımla tatbik mühüriimü zayi 
ettim. Bulan Tahtakalede tasar
ruf kcraathanesine teslim etmesi
ni rica ederim. Aksi halde yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
olrÖıyacağmı ilan eylerim. 

Harb malullerinden Hüse
yin oğlu Hasan 

2-2855 

Kiralık müstakil bir 
Oda 

Elektrik ve suyu vardır. Mü
kemmel manzarası 

Adres: Çocuk sarayı caddesi 
N : 33 Abidinbey apartımanı 7 
numaralı daireye müracaat. Tel. 
2315. 2-2836 

---------------------------
Hava Oliulları Komutalığından 

Hava okulları için 126 lira ücretle bir mim~ alınaca~tır. Şer~~t 
aşağıda yazılıdır. ü cıetlerine gösterecekleri iktıdar ve lıya.kat~ &:o· 
re ve talimat veçhile iki senede bir zam yapılacaktır. lsteklılerın ıs· 
tida ve diğer evrakı ile ~eraber Eskişehir Hava Okulları Komutan
hğrna müracaat etmeleri lazımdır. 

1 - Türk olmak 
ı - Diploması bulunmak 
3 - Askerliğini bitirmiş olmak 
4 - Hüsnühal varakası ve sıhhat raporu aln;ak . 
5 _ İki sene hizmeti teahhüd edeceğine daır Noterlıkçe musad-

dak senet vermek. (3577) 1-2719 

Emnıivet İş ~ri Tmum 
f üdüı·lüğünd.c ı : 

Motosiklet, Bisiklet ve yazı ma,kinalarmın ta'?iri .. ve ?unl~rm 
kullanılması işlerinde çalışmak üzere ayda (80) lıra ucretlı vazıfe-
ye müsabaka ile bir makinist alınacaktır. . . 

İsteklilerin vesikalarile birlikte 16-7-936 tarıhıne kad:ır İstida 
ile Umum Miidürlüğe müracaatları. (1574) 2-2824 

Ankara Valiliğindeıı : 
1 - Hazine namına müsadereli Ankara orman müdüriyeti depo 

larında mevcut bulunan 18,975 metre mikap çam kerestesinin be 
her metre mikabı 18 liradan, 333 adet çam sırığının beher adedi l 
kuruştan 29595 kilo mahlut odunun beher kiolsu bir kuruştan 1402 
kilo meşe kömürünün beher kilosu 2,5 kuruştan 152 kilo çam kömü 
rünün kilosu 3 kuruştan 320 kilo çıranın beher kilosu 2 kuruşta 
155 adet çam sepetinin beher adedi 5 kuruştan 303 çift çam düğe 
ninin beher çifti 3 liradan 15 gün müddetle açık artırmaya konul 
mu~tur. 

2 - Artırma 20-7-936 pazartesi günü saat 15 de Ankara orma 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Artırmaya iştirak edeceklerin % 7,5 teminat akçelerile An
kara Orman müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları 
ilan ..>lunur. (1603) 2-2833 

Hava Okulu I{omutanlığından : 
Hava okulları talimatının 86 mcı maddesinde yazılı şartlan haiz 

istekliler: 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile temmuzun başlangıcından ağustos 

sonuna kadar okula başvuranlar okulun bulunduğu yerin dışında 
bulunanlar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile okula gönderir
ler ve alacakları karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 85 - Hava Okulları Gedikli kısmına girme şartları ıun
Iardır: 

A - Türk olacak 
B - Orta mektep "Lise sekizinci sınıf .. tahsilini bitirmiş en az. 

17, en çok 20 yaşırda olmak. 
C - Sıhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullamlmağa el

verişli olduğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastanede sıh
hat heyeti raporu almak. 

Dışarda b ... Iunanlar: 
Bulunduktan yeı·in askerlik şubelerine müracrıat muayeneye 

gönderileceklerdir. Tam teşkilatlı sıhi heyet bulunan yerlerde o ye
rin en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu ve mahkum 
olmadı~rna dair bulunduğ"u yerin Emniyet Müdürlüğünden veya 
Polis amirliğinden tasdikli vesika göstermek. . 

E • Mektebe alınacak okuyucular: Gedikli erbaşlar hakkındaki 
2505 sayılı kanun mucibince ml.lamele göreceklerini mektebi bitir
diklerinde 12 yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş olarak vazife göre
ceklerini teahhüt etmek. 

F - Mektepce yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
H - İstekli ~dedi çok veya imtihanı kazananlar alınacak mik

dardan fazla olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve 
yabancı dil bilenler yenlenir: ~.ava m~kt~p~e.ri o~uyucula~ı- Askeri 
Liseler okuyucuları gibi yedırılır ve gıydırılır. Kıtap ve dıger ders 
için lazım olanlar parasız verilir. . . . 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden bırıncı sınıfı muvaffa. 
kiyetle bitirenler arasında kabiliyetlerine göre uçucu makinist tel
siz fotoğrafçı atış ve bombardımancıhğa ayrılırlar. (3576) 1-2718 

Elektrik Sirketinden : 
.:.. 

inşaat l\ılüteahhidlcri ve Mağaza 

Sahiılleriniıı Nazarı Dikk~atine 

Mağaza tesisatı 

sa tıs _, ilanı 
Eski satış mağazalarında yapılacak tadilattan do

layı eletrik şirketi aşağıda yazılı mağaza tesisatım 
satacaktır : 

5 adet camekan, beheri takriben 3.00x3,50 m ve 1,50 
m. derin, harici çerçeveler boyalı demirden, dahili kı
sım tamamiyle profilli ve cilali en birinci kalite me
şeden 6 mm kalınlığında büyük kristal camlar, üst 
pencereler mat cam. Bu camekanlardan biri kapı şek
linde, takımlar masif pirinçten, birinci' sınıf mükem-
mel sağlam yapı. 

2 Adet tezgah masası. Vitrinli ve çekmeceli. Be
heri 3,00 m. uzun ve 0.90 ın. geniş. En birinci meşeden. 
Sğlm yapı, üst vitrin 7 mm kahnlığında kristal cam
lı pirinç takımlar. 

1 adet tezgah, keza meşeden. 3.18 x 0.70 x 0.91 
Alakadarlar tesisatı her gün saat 10 - 12 arasında 

şirketin merkez binasında görebilirler. Malumat hu
susunda inşaat amiri B. Sohor'a müracaat edilmesi. 

Sökme ve kaldırma masraf r alıcıya aiddir. 
Teklifler 20. 7. 1936 saat 12 ye kadar elektrik şirke-

tine tevdi edilme} i. 2-2865 

An iara Beledi;re Reisliğinden : 
Su işleri idaresi icin diplomalı bir makine mühendisine ihtiyaç 

vardır. Aylık ücreti JOO lira 'ır. Ecnebi lis~n b~len~.er .. te.~~~? edil~
cektir. İstekliler vesikalariyle birlikte Su ışlen Mudurlugune mu-
racaat edebilirler. (1493) 1-2684 

ZAYİ • • • ~ • :- • • -. ' ;.-; '. !. .... ~ ... • ~ • - • • ~ • .( ... ;.ı• .; ", ., • . • • - ' 

Ziraat Bankası Ankara Mer • 
kezinden almış olduğum 1101 nu
maralı iki yüz yirmi dört liralık 
senedi kaybettim. Hükmü olma
dığını ilan eylerim. 

Keçiören KDZlar Pmarmda 
44 numaralı hanede Ömer 

2-2853 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı !dare 
eden Yazı İşte.ri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

1 YENi ) SİNEMALAR (KULÜP) 

BUGÜN BU GECE 

SEVEN KADIN 
JOHN BOLES - ANN HARDİNQ 

Aşki hissi çok müessir bir eser 

BUGÜN BU GECE 
Heyecanlı ve korkunç iki biiyük 

filim birden 
I - ÇÖL SAVAŞLARI 

II - KARA KEDİ 
BORİS KARLOF - BELA LUGOSİ 

tarafından yaratılan korkunç bir 
sergüzeşt ve macera filıni 

YENİ SİNEMADA 8 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11 DE 
KÜÇÜK YAVRULAR iÇiN HUSUSİ MATİNE VERİLECEKTİR 


