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Tarım Kredi 
1470 sayılı kanuna göre kredi koo· 

tıcrat'ifleri, gerek idare gerek ko~trol 
bakımından hemen tamamen Zıraat 
Bankasına tabi bulunurken: 2836 sayı~ı 
kanun Ekonomi Bakanlığına çok genış 
alahiyetler vermiştir. 

Bu salahiyetler arasında devlet, k<>
operati f ortaklarına da ana mukaveley.e 
uygun çatışmalardan doğacak ~esul~
yetleri miişterekleştirmek. genış bır 
kontrol hakkı vermek gibi imkanlarla 
müstahsili de bu sahada vazifelenrlir· 
miş ve kooneratifin muvaffakiy~ti~i t~m 
bir elbirliği cephesi haline getırmıştır. 
ortak bu hakkını bilhassa umumi heyet 
toplantılarında kullanacaktır. 

Umumi heyet ilk defa olarak eko· 
nomi bakanlığınca kooperatifin kuru· 
lusunun tasdikinden sonra bölge Zira· 
at .Ban~asının daveti üıerine ve normal 
olarak da h r yıl mart sonuna kadar 

toplanmış olacaktır. 
Umumi heyetin normal toplantısın· 

da ruznameye bir madde eklenmesi ~n 
az on ortağın toplantıdan en az beş gun 
evet tahriri müracaatlariyle müınkün 

olacaktır. 
Umumi heyetler toplantııı.ında ruz-

nameye girmemi" olan noktalar g~rüşü· 
lemiyecektir. ziraat bankası.nın tayın ~de 
ceği delege ile varsa kredı k~operatıf· 
leri bölı?e birliğinin delegelerı umumi 
heyet toplantnunda hazır bulunur. E· 
konomi Bakanlrğı umumi heyet toplan
hlarında bir delege bulundurabilecek
ti Umumi hevetlerin karar verebilme· 
. r .. · kooperatif ortaklarının yüzde 

Sl ıçın 

elti birinin şahc:en v~hut temsilen h~z~r 
bulunması şarttır. Ancak kooperatıfın 
feshi hakkında karar verebilmek için 
or tal-ların vü., 1e vetmiş besinin hazır 
bulunma 1 a11mdır. 

U rn h y t:in verece .i kararlar, 
tc>rım kredi kooperatifleri kanuniyle 
ana mukavelenameve ve Ziraat Banka
sı.nın direktiflerine aykırı olamıyacak
tır Bu kararlar Ziraat Bankasının tas· 
dikinden sonra tatbik edilecektir. 

Kooperatifin işleri bir idare heyeti 
tarafından çevrilecektir. Bu heyeti. u· 
mumi heyet iki yıl için gizli rey ile se
~ecek ve sayıları üç ile beş arasında o
lacaktır. Kooperatifin direktörü ida~e 
heyetinin tabii azasıdtr. Biribiriyle ı
kinci, üçüncü ve dördüncü derece~e ka

dar akraba olanlar aynı zamanda ıd~r~ 
heyetinin azası olamıyacaklardır. kı 

·ı kt" Azalar ar:a yedek olarak seçı ece ır. . -
. . . is ve dıger 

her yıl içlerinden hırını re 

b. . . . vekı'lı· ıereceklerdir. Koope· 
uını reıs "' 

ratif resmi dairelerle mahkemeler~e 
,, .. '.. .. şahıslara karşı idare heyetı· 

e uçuncu 'f d na 
ni tem il edecektir. Kooperatı a ~ 
yapılmış olan bütün işlerden dogan 

·r aid olahaklar ve vazifeler kooperatı e 

caktır. . 
İdare heyeti azaları her zaman ışten 

::ekilmek hakkını taşımamaktadırlar. 
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l(ooperatifleri 
İdare heyeti toptan çekilecek olurlarsa 
umumi heyet hemen fevkalade olarak 
toplanacak ve yeniden seçim yapılacak· 

tır. 

İdare heyetinin vazifesi kanun ve 
ana mukavelename hükümleriyle Zira
at Bankasınca verilecek talimat ve u
mumi heyetin vereceği kararlar çerçe· 
vesi içinde kooperatifin bütün iş sıya
sasını tatbik etmek ve bu hususları kon
trol ve umumi heyete: gerektiği za· 
manlarda Ziraat Bankasına ve Ekono· . 
mi Bakanlığına malfımat vermek vazi
fesile mükelleftir. Kooperatife girmek 
istiyenlerin alınıp alınmaması, koope· 
ratiften çıkarılacak ortaklar hakkında 
umumi heyete teklif yapılması. ortakla·
rın kredi hadlerinin tesbiti, para atmak 
veya borcunun vadesini uzatmak iç.in 
kooperatife ba~ vuracak ortakların ıs· 
teklerinin tetkik edilerek bir karara 
bağlanması, büdcenin hazırlanması, u
umumi heyete teklif yapitması, ortakla. 
namesini tayin etmek, yıllık işler hak-

(Sonu 2. inci sayfada) 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

Konferans; yirmi altı maddelik İngiliz 
projesinin on beş maddesini tetkik etti 
İngiltere, projesini,n iki maddesinde değişiklik yaptı 

l\luhtelif delegasyonlara mensub şahsiyetler; İtalyanııı i ·tinl{a· 
fına rağmen konf eranl-iın devam, anlaşmanın imza ve Türkiye
niıı lloğazları talık:ime ~alahiyetli olacağını k.aydetmektedirlPr 

Konferaı1s barış ve savaşt<ı boğ·azlardan ge~ecek 
l1arb gemileri meselesini tetkili etmektedir 

Montrö, 8 ( A.A.) - İngiliz delege 
heyeti kendi projesinde bazı tadiller 

yapmıştır. 

Madde: 10 - Boğazlardan geçecek 
harb gemileri ve muavin gemiler için 

Yugoslavyanın dostları 

15 gün evel türk 
hükümetine diplo
matik tarik ile ha
ber verilecektir. 
Bu ihbarda gemile· 
rin gidecekleri yer, 
isim, tip, adedleri 
ve Boğazlara giriş 

tarihi gösterilecek· 

tir. J:ğcr lıu tarih 
degiştirilecek o -
hırsa yeni giriş ta-B. Stoyadinoviç, ~iilletleı· .. ~_,cmi!ctinin. 

hasarısızlı«a ııf'!ramasıııın hntuıı n1ı1letlerı 
' b ~ ı -.,; .. l ı· 

rihi üc gün evci
den bildirilecektir. 
Boğazlardan '!eciş 
ilk ihbar tarihin
den itilJaren 20 

yeııideıı silahlaııdırt ıgı nı soy cc L 

Belgrad. 8 (A.A.) - Başbakan B . 
Stoyadinoviç, dün Yugoslavyanın her 
zamankinden kuvvetli bir vaziyette ol
duğunu söylemiştir. 

Başbakan, Yugoslav radikal birliği 
merkez komitesinde söyledi ~.i nutukta. 
son Cenevre hlldlsclcri hnkkındn beya· 
natta bulunarak demiştir ki: 

"- MilletlE>r cemiyetinin başarıı;rz-

lığa uğraması bütün ulusları tekrar ı;i
lahlanmaya ve paktta ıslahat ya~ılma
dığr müddetçe kendisine ku;vetlı dost-

1 
teminine sevketmektedır. Yugos-

ar .b ... 
· · bir ordusu olduğu gı ı ıyı 

lavyanın ıyı . . . 
dostları da vardır: İngiltere - ıngıhz 
dış bakanı son defa yaptığı beyanatta: 
zecri tedbirler kalktıktan sonra dahı 
. iliz hükümetinin Yugoslavyaya ver· 
ıng d ~· • b'l 
diği teminatı muhafaza e ecegını ı -
dinniştir- • Türkiye ve Yunanstan 
Fransa • fransız başbakanı B. Leon 
Blum memleketinin Yugoılavyanın em

niyetini bizzat Fransanın e?1~iyeti o
larak telakki ettiğini aöylemıştır • • Y~
di ulusu ihtiva eden küçük anlaşma 1

• 

le Balkan antantı. 
B. Stoyadinoviç sözlerini u suret-

le bitirmiştir: • 
,,_ Denilebilir ki, Yugoslavya aag-

rn bir grupa dahil bulunmakta~ır .ve 
la • · ·· .. ü d k ın Avrupa hlidiselerının "num z e ı • 
kişafından korkusu yoktur.,. 

Inönü kampı 

Yugoslavyamn sağlam dostluklarmı 
anlatan B. Stoyadinoviç 

gün zarfında vuku 
bulacaktır. Bu dev-

renin inkızasından 
sonra on beş gün
lük yeni bir preıı

vis verilmesi la
zımdır. 

Geçiş cı;nasında 

km·vei bahriye ku
mandanı tevakkuf 
etmek mecburiye· 
tinde kalmaksızın 

Çanakkale ve İs

tanbul boğazı med-
halindeki bir işaret istasyonuna emri 

altında bulunan kuvvetin hakiki teşek

külü ile bu kuvvete aid bütün mütem· 

mim ınallımatı bildirecektir. 

Madde: 11 - Her hangi bir zamanda 

B. Greiser, danziglilere bekle
diklerinin yaklaştığını söyledi 
İngiliz gazeteleri ve Lord Sesil olimpiyadlardan 

sonra başhyacak bir harbten bahsediyorlar 

Danzigdelci hücum }{ılaları artırıldı 

Montrö şehrine bir bakış 

boğazlarda transit halinde bulunabile· 
cek olan bütün ecnebi bahrı kuvvetlerin 
azami tonajı yakônu geçiş esnasında fi
li hizmette bulunan türk filosu tonaj 
yekünunun nısfını tecavüz ctmiyecek ve 
yahud fili hizmette bulunan türk filosu 
tonajının yarısı, 15 b!n tonu bulmadığı 
takdirde mezkur azami tonaj yekunu 15 
bin tonu geçmiyecektir. 

Mamafih, işbu maddenin yukariki 
bendinden isthidaf edilen kuvvetler 9 

sefineden fazla ihtiva edemezler. 
Karadeni:r:de sahili olan veya olmı

yan devletlere mensub olup, 14 üncü 
madde ahkamı mucibince boğazlar da
hilindeki bir türk limanını ziyaret eden 
gemiler bu tonaja dahil olmıyacaktır.,. 

/ngiliz gazetelerim~ göre 
Londra, 8 (A.A.) - Bu sabahki in

giliz gazeteleri Montrö konferansı hak· 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

•• sonra açılıyor .NGiLiZ -· MiS 
,öR .. Sl\I ~L R. 

. d ,,,. ı· gerıcler gittiler. 
ız e.... ., 

talebeler bir arada 
Jnönü kampına giden Yazısı .S. inci sayfada• 

Danzig şehrin den bir gifrünüş 

Danzig, 8 (A.A.) - B. Greiser'in 
avdetinden sonra serbest sehirdeki bu-

tün Hitlerizm aleyhindeki faaliyetleri 

durdurmak için hemen geniş mikyasta 

icraata girişilmiş oldugu zannedilmek· 
tedir. 

B. Greiser, dün akşam l!:ıelmis ve halk 

tarafından siddctle alkışlanmıştır. Mu

mailey, toplantı halinde bulunan aı ka

daşları önünde soz almEık üzere hemen 
ayan meclisine gitmiştir. 

Muhalefetin son izlerinin de pek ya
kında ortadan kalkacağı tahmin olun

( Sonu 5. inci sayfada) 

~ 

y·apılacak anlaşma askeri 
işbirliğini temin edecek 

Londra, 8 (A.A.) - Resmi mahfil. 
ler. Kahirede ingilizlerle mısırlılar ara
sında yapılmakta olan görüşmelerin 
memnuniyete değer bir şekilde cereyan 
etmekte olduğunu beyan etmektedir. 
Bununla beraber bazı meseleler, bilhas
sa Sudan meselesile Mısırda oturan 
ecnebilere aid şahsi ahkam meselesi 
henüz halledilmemi!'tir. 

Aynı mahfiller, gelecek anlaşmanın 
Kahiredeki ingiliz askerlerinin yavaş 
yavaş çekilerek Süveyş kanalı bölge
sinde tahşid edtieceğine dair hüküm
leri ihtiva edeceğini ilave etmektPdir. 

(Sonu S. inci savfads) 



SAYFA~ 

Hukuk köşesi: 

Matbuat serbesti si ve hududları · 
1 

a) Halkı umumi menfaat mevzuları 
üzerinde objektif bir tarzda irşad et· 
mek matbuat serbestisinin hikmet ve 
şümulünü teşkil eder. Matbuatın vazi· 
feleri içerisinde ulusu günlük hadiseler
den bitaraf bir surette haberdar etmek 
vecibesini de ciddiyetle telakki etmek 
lazımdır. Matbuatın, fakat en mı.ihim 
ödevi efkarıumumiyeyi sevketmek ve 
efkarı umumiye mefhumunun teşef.kü· 
tüne amil olmaktır. Bu son önemli bir 
ülkünün tahakkukunu temin etmek 
için günün hadiseleri ve umumi mahi
yetteki mevzuları bitaraf bir surette 
ve vicdani bir tarzda tetkik ve müna
kaşa ve icabında tenkid de etmek la
zımdır. 

Matbuat hiirriyetinin huducHarı de
ğicımez ve kati değildir. O bazen çok 
geniş ve bazen de pek dar olarak telak
ki edilmek icab eder. Amme hi7.metleri, 
ekonomik meflı11mfar ve gidisler ser· 
bestçe mevzuubcıhs edilmeli ve fakat 
devletin ve şahısların kanunlarla teyid 
edilmiş yüksek ve sayın menfaatlerine 
dokunulurken çok hassas davranılmalı· 
ihr. 

Aynı hassasiyet ferdin borçlar ka
nunumuzun 49 uncu maddesinde tedvin 
edilmiş bulunan hakları muvacehesinde 
de bilhassa gösterilmek gerektir. Bu 
vesile ite türk borçlar kanununun 49 • 

uncu maddesini aynen dercetmeği fay
dalı bulmaktayız· 

*Şahsi menfaatleri haleldar olan 
kimse hat• vukuunda zarar ve ziyan 
ve hatlmn hususi ağırlığı icab ettiği 
surette zararı manevi namiyle nakdi 
bir meblağ itasını dava edebilir. H§kim 
bu tazminatın itası yedne diğer bir 
tazmin sureti ikame yahut ilave ede
bilir''. 

b) Herhangi bir havadisi veren ve 
bir görüşü ortaya atan bir gazete için 
borçlar kanunumuzun bu maddesini 
göz önünde tutmak zaruri bir hareket 
mebdei ve müntehasıdır. Bu itibarla 

(1) Bu makale ]ournal des Tri· 
bu naux'nun 1936 senesinde neşredilen 
11 numaralı nüshasında yazılrdır. Ma
kale sahibi E. T. dir. Fakat ben aynen 
tercllme yerine cümleleri, daha iyi izah 
'!tmek t{ayesiyle. anlayışıma g6re geniş
leterek nalcletmeği muvafık buldum. 

Tanın l\.redi 
(Başı 1. inci sayfada) 

kında rapor hazırlamak, bankadan kre

di temin etmek idare heyetinin vazife

sidir. 

İdare heyeti lüzum gördükçe koo· 

peratif merkezinde ve en az ayda bir 

defa toplanacaktır. İdare heyeti huzur 

hakkı olarak Ziraat Bankasınca tesbit 

edilecek had dahi\inde kalmak şartiy

le umumi heyete bir mikdar para vere. 

bi1ecektir. 

İdare heyeti azalarrnın ortak sıfa· 

tiyle kooperatifle olacak işlerini, ~a

pılmadan önce kontrolörlere imzalata

rak tasdik etmeleri gerektir. 

Umumi heyet her seneki normcıl 

toplantısında kendi adına kooperatif iş

lerini ve idare heyeti kararlarını d:!.imi 

surette kontrol etmek üzere ortaklar 

arasından veya ortaklar dışından en az 

ilk tahsil görmüş iki kontrolörden mü

rekkeb bir heyet seçecektir. Kontrolör

ler: yeniden seçilmek hakkı kalmak 

şartiyle her yıl değiştirilecektir. Kon

trolörler kooperatifin bütün işleriyle 

idaresini, defterlerini, kayıdlarını, mev· 

cudlarını tetkik edecekler, defter ve 

hesabları en az bir defa tasdik edecek

lerdir. Kontrolörler rastgeldikleri bir 

yolsuzluğu raporla Ziraat Bankasına 

bildireceklerdir. Ortak kontrolörlerin 

kooperatifle yapacakları her ödünç pa
ra alma ve borç tecil işleri hakkında 

idare heyetince verilecek kararlar Zi· 

gazeteci bir havadisi efkarı umumiye· 
ye bildirirken veya bir noktai nazarı 

münakaşa sahasına koyarken bunların 
ferdin ,ahsi menfaatlerini haksız ola
rak cerihadar etmemesine ve umumi 
menfaatleri de mutazarrır eylememesi
ne hassaten dikkat etmek mecburiye
tindedir. 

İsviçre yüksek temyiz mahkemesi 
heyeti "hafifmeşrebane yapılan hücum· 
ların, savrulan ithamların ve işaa edi
len telmihlerin bir gazetede tesbit ve 
neşredilemiyeceği lüzumunu'' bir kara
riyle ilan etmiştir. Bu şekilde hareket 
edince mesuliyet mutlaktır. Gazeteci· 
nin bu mahiyetteki hücum, ilham ve 
telmihlerini tesbit ederken ''acaba doğ
ru mu", "inana1rm mı?" gibi istifham
lar la ve kaydı ihtirazilerle ifade eyle· 
mesi dahi mesulivetinin tahakkuk et
memesi veya h?fiflemesi i!;in bir sebeb 
teşkil etmez. Maggini ve Anastasi da
vası dolayısiyle sadır olan 20 eylfıl 1923 
tarihli karar da bu noktai nazarı teyid 
etmektedir. 

11 
c) Zikri geçen surette vaki bir neş· 

riyattan dolayı mutazarrır olan şahıs, 
maddi zarara duçar olduğunu ispat e
demediği takdirde maddi zarar namiy
le bir tazminat alamaz. Manevi zarar 
namiyle bir tazminata hükmedilebilme· 
si içinse hatanın ağır mahiyeti olmalı
dır. 

İsviçre temyiz mahkemesinin 1922 se
nesinde vermiş olduğu bir karara göre 
"sade bir ihmal dahi borçlar kanu
nunun 49 uncu maddesinde tasrih edi
len hatanın hususi ağırlığı vaziyetini 
telakki ettirebili ... " (2) 

d) İtham ağırlığı hatanın ağır ma
hiyetini tebarüz ettirir. Mesela bir ga· 
zetenin bir şirket meclisi idare heyeti 
tarafından tanzim edilen bilançonun 
yanlıt veya aahte esaslara istinad eyle· 
diğini, hissedarlara şirketin hakiki va
ziyeti hakkında kasden yanlış malU· 

mat verildiğini ciddi bir tetkika ve 
hüsnüniyet kaidelerine aykrrı olarak 
yazması mesuliyeti mucib addedilmiş 

ve gazete aleyhine karar verilmitşir. 

(Journal des Tribunaux 1935. S. 296) 

Dr. Münib Hayri Ürgüblü 
(bitmedi) 

(2) ] ournal des Tribunaux 1922. S: 
235. 

l\.ooperatifleri 
raat Bankasınca tasdik edilmeden ye

rine getirilmiyecektir. 

Kooperatifin para ve mallan, bilan

ço, zabıt, rapor ve başka bütün evrak, 

defter ve belgeleri üzerinde suç i~liyen 

idare ve kontrol heyetleri reis ve azala

riyle kooperatifin direktörü ve memur

ları bu suçlardan dolayı devlet memur· 

ları gibi ceza göreceklerdir. 

Tarım Kredi Kooperatifi, Ekonomi 

bakanlığının göstereceği lüzum ve ve

receği talimat içinde aynı ekonomik 

bölgede kurulmuş olan diğer tarım kre

di kooperatifleriyle birlikte bir "Ta

rım Krecli Kooperatifleri bölge birliği" 

kurmağa ve evelce böyle bir birlik ku· 

kurulmuş ise buna girmeye mecbur tu

tulmaktadır. 

Kooperatif bundan sonra Ziraat 

Bankasiyle olan işlerini birlik kanaliy

le görecektir. 

Ancak istihsalin düzeltilmesi. artı· 

rılması ve kıymetlendirilmesi gayesi 

ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin or

taklarının yapacağı . ödünç para verme 

işleri: ortaklık işçi akdi, tohumluk, fi· 

dan, fidelik, gübre, ve zirai malz~me . 
alet ve makina ve çift hayvanları satın 

almak gibi istihsal masraflariyle zirai 

ihtiyaçlarını karşılamak için olacaktır. 

İdare heyeti bu borç paraların, an

cak ortağın kendi vasıtalariyle başara

mıyacağı hallerde istenilmiş olmasına 

ve hakiki bir ihtiyacı karşılamasına 

ULUS 

İç Bakanımız geldi 
Parti İşlerini deruhte eden valileri

mizle yakından temas etmek ve lazım 
gelen direktifleri vermek üzere İzmir, 
Trakya ve Bursaya giden İç Bakanı
mız B. Şükrü Kaya dün sabah ekspres· 
le şehrimize dönmüş ve istasyonda kar
şılanmıştır. 

Finans müsteşart 
geliyor 

Bir müddettenberi İstanbulda bulu
nan Finans Bakanlığı Müsteşarı B. Fa· 
ik Baysal, cumartesi günü şehrimizde 
beklenmt>ktedir. 

Aydın - Muğla yolunda 
bir otomobil kazası 

Muğla, 8 (A.A.) - Dün akşam Ay· 
dından gelen posta otomobili 66 • 67 
inci kilometreler arasında yoldan çıkma· 
sı yüzünden 35 metre derinliğindeki de· 
reye yuvarlanmış bir yolcu atlarken o
tomobil altında ezilerek ölmüştür. Di
ğer yolcular baf•f yaralarla kurtulmuş· 
tardır. 

Kastamonu elınalan 
üzerinde tetkikler 

İnebolu, 8 (A.A.) - İktisad ve zi· 
raat vekaletleri mütehssıslanndan bir 
heyet Gümüşaneden şehrimize geldiler. 
Elma istihsalatının nesuretle yapılaca· 

ğı ve ambalajının nasıl olacağı hakkın· 
da burada tetkikata başlamışlardır. He
yet kastamonuya da gidecektir. 

Boluda yağmur 
Bolu, 8 (A.A.) - Havaların yağ

murlu gitmesi hasat işlerini geriye bı
ralmiaktadır. Yer yer fazla yağmur yağ· 
maktadır. Vilayetin Göynük ilçesinin 
baızı köylerine dolu yağmış, gerek dolu
dan gerek fazla yağmurdan gelen ı.eller 
Göynükte yedi köprüyü ve 25 ba~ bü
yük hayvan telef etmiş, bağ ve bahçelere 
zarar vermiştir. Dolu ve yağmurun yer 
ürünlerine yaptığı zarar yerinde görü
lüp tesbit edilmek üzere bugün vilayet 
ziraat direktörü Göynüğe gitmiştir. 

} dikkat ve mutlaka istihsal i'lerinde 
1 kullanılmasını kontrol etmeğe; bunun 

için gerekli gördüğü tedbirleri almaya 
mecbur tutulmaktadır. 

Bölgede tarım satış kooperatifi var· 
sa, tarım kredi kooperatifinin verece· 
ği paralar ilk önce satı§ kooperatifinin 
istihsal vazifelerine yarıyacak işler ve 
vasıtaların temininde kullanılmak la

zımdır. 

İdare heyeti her yıl bütün ortakla
rın istihsal ve ödeme kabiliyetlerine 
göre kredi hadlerini tesbit edecektir. 
Kooperatifin ortaklarına vereceği Ö· 

dünç paraların vadesi, mahsullerin ye· 
tişme ve satış mevsimleri göz önünde 
tutularak ve varsa tarım satış koopera· 
tiflerinin, yoksa Ziraat Bankasının be
lirteceği zamanlara gelmek ve bir yılı 
geçmemek üzere tesbit edilecektir. Ta

rım satış kooperatifleri olan yerlerde 
kredi kooperatiflerinin vazife ve gaye
leri içinde olmak üzere kredi koopera· 
tiflerinin ortaklarının yıllık istihsal 
kredilerini karşılamak imkanını elde 
etmesinden sonra, en az iki sene ortak
lık etmiş ve bu zamanda kooperatife 
karşı borç ve teahhüdlerini vaktinde 
yerine getirmiş olanlara inhisar etmek 
şartiyle tarım satış kooperatifleri bir

liğinin, istihsali verimlendirmek için 
hazırhyacağı programın icab ettirdiği 

iş ve vasıtalar için Ziraat Bankasının 
muvafakatiyle tayin edeceği şekilde üç 
yıl kadar vadeli krediler açabilecektir. 

Ortakların aldıkları borç paralara 
kooperatifçe hesablanacak faiz haddi 
Ziraat Bankasınca tesbit edilecektir. 
Ancak umumi heyet kooperatifin mali 
durumunun müsaadesi nisbetinde za
rar ihtimali olmamak şartiyle Ziraat 

Çorum Halkevinde 
Çorum, 8 (A.A.) - Bugün parti ba~

kanı valimiz Rıza Tekeli'nin reisliği al
tında halkevinde bütün Çorum gençliği 
toplanarak reisin sosyal durum hakkın
daki musahabesinde bulunmuştur. 

Müzeve yayrm şubeleri de kurula
rak halkevi dokuz şubesyle çalışmıya 

hız vermştir. 

Saf ranholunun şehir 
planı 

Safranbolu, 8 (A.A.) - Safranbo· 
Ju'nun nafıa vekaletince tasdik edilen ha
ritaları üzerine mimar Burhan Arif ta
rafından müstekbel şehir planı yapılmış 
ve plan belctliye meclisi tarafındarı bıı
gün kabul edilmiştir. 

Fon Der Porten gidiyor 
Ekonomi Bakanlığı Başmü~viri B. 

Fon der Porten, tatil müddetini geçir
mek ve istirahat etmek üzere, bugün 
Çekoslovakyaya' hareket edacektir, 

Bahçeli evler 
kooperatifinde 

Ankara, Bahçeli Evler Kooperatifi 
tarafından, Emlak ve Eytam bankası 

vasıtasile, bu sene yaptırılacak olan 150 
evlik mahallenin kurulacağı arsaların, 
Ankara ve civarı imar hududu içine a
lınması hakkında ,alakalı uıakamm ha
zırladığı evrak, vekiller heyetinin ka· 
rarı alınmak üzere, Başbakanlığa sunul-
mu,tur. ~ll~W\ 

Diğer taraftan, idare heyeti, evle
rin altı ay içinde teslimi şartı müteah
hitlerce kabul edilmediğinden teslim 
müddetini bir seneye çıkaran yeni mü
nakasayı ilan etmek üzeredir. 

Pazartesi günü toplanan fevkalade 
umumi heyet içtimaında ,evlerin yüzde 
9.S faiz ve 12 sene vade ile ödenmek au
retile Eml~k ve Eytam bankasınca ya· 
pılacağı ortaklara haber verilmi§ ve mu 
kavele akdi içi ı idare meclisinin esa
sen haiz olduşu setahiyet, umumi he· 
yetçe de tekrar teyit edilmiştir. 

Ayrıca, açık bulunan mürakibliğe, 

Ekonomi bakanlığı iç ticaret umum mü 
dürlüğü müdür muavini B. Salah Cuh
ruk ittifakla seçilmiştir. 

·-,;;-r;;;;;;;;-Dl 

KIZILAY A ÜYE YAZILMA 
HAFTASININ BAŞIDIR 

Hayır müesaeselerimuin en de· 
ğerlilerinden olan Kuılay, bu yıl 
üye ycu;ılma haf tasını 11-19 tem
mu.z olarak tesbit etmi1tir. Yur
dun karagün dostu olan cemiyet 
beyannamesinde yurddaılara haf
tayı şöyle sunmaktadır ı 

Saygı değer yurddat; 
Kızılay Cemiyeti; insanlık ve 

tefkat duygularından doğarak ül
kemizde bundan ( 59) yıl önce ku
rul mu§ bir bayır müessesesidir. 1 

Savaşta yaralı askerlerimizin 

1 yaralarını aaran, barı§ta da yangın, 
su basması, yer sarsıntısı, kurak· 1 lık, açlık, bulaşık hastalık gibi in- i 

1 sanların başlarına gelmekte olan 1 
felaketlerde yardıma ko§an Kızıl-

- aydır. 

Yurddaşlarımızın ve bütün dün
ya uluslarının sevgisini kazanmış 
olan Kızılay Cemiyeti, cumuriye
timizin kurulduğu 29 ilkte§rİn 
1923 den 30 nisan 1936 gününe· 
dek yukarda sayılı işler yolunda 
3 milyon 851 bin 641 Hra harca
mıştır. 

.....UlllllllllllMllMlllllllllllllTIQııııwınııııııı __ _ 

Bankasınca tesbit edilecek faii haddini 
indirebilecektir. 

Böylelikle kooperatifler köylünün 
içinde bulunduğu ekonomik şartlara 

uygun tedbirler alarak faydalarım ar
tırmak ve daha çok verimli olmak im
kanlarına sahih olmaktadırlar. 
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Şam sergisine giden 
memuı:lar 

Şam sergisini tertib ve tanzim et
meğe gideceklerini haber verdiğimiz., 

Türkofis raportörlerinden reı;sam B. 
Hakkı Arman ve Yerli Matlar Pazarı 
Direktörü B. Ekrem Sınal, dün akşam 
Ankaradan 21 de kalkan, Toros ekspre· 
siyle Şama hareket etmişlerdir. 

Heyet, beraberlerinde altmıt sandı· 

ğa yakın nümune ve iki film götür
mektedir. Eşyalar arasında: Krzılay iş
lemeleri, Gislaved lastikleri, seccade, 
halr, kilim, yapak ve tiftik, pamuk, hu· 
bubat nümuneleri, şuruplar ve şekerle
meler, kuş tüyü, Ereğli kömürleri, e· 
maye nümuneleri, tebeşir, l.ıiskiivi , ıtri· 

yat, malt hulasası, sabun, kundura bo· 
yası, bakır, zımpara, mermer, krom 
ve daha başka madenler, ateş tuğ • 
laları, cam ve şişe mamulatı, her nevi· 
den kumaşlar, battaniyeler, alaca ve sa· 
ir bezler, mamul ve gayri mamul deri 
işleri, feker nümuneleri, çini, alemin
yum eşyası ,trikotaj, üzüm, yaprak tü
tün, sigara, kiremid, makama, likörler, 
kendir mamulatı ve daha bir çok şeyler 
vardır. 

Filmlerden birisi Tasarruf ve İk
tısad cemiyetinin hazırladığı "Yün en
düstrisi,, filmidir. Diğeri de 'eker fab
rikalarının faaliyetini göstermektedir. 

Sergide hali hazırdaki pavyonda 
bulunan efyaya dokunulmıyacak ve İ· 
ranın botalttığı 250 metre murabbaı sa
hasındaki paviyon yeniden tanzim olu
nacaktır. Ve evelce giden nümuneler 
de peyderpey yeni paviyona alınacak
tır. 

Tertib edilen bir çok sergilerde mu· 
vaffakiyeti görülen B. Ekrem Sınat ve 
B. Hakkı Armanın sergideki türk pa· 
viyonunun muvaffakiyetini temin ede• 
cekleri umulmaktadır. 

POLiSTE 

Kereste hırsızlal'l 
Akköprüde kereste tüccarı Yağcı 

oğlu Mümtazın kereste mağazasına yütC 
arabacılığı yapan Hüseyin oğlu İbra

him ve kardeşi Mehmed ile Hüseyin, 
içeri girerek 130 lira kıymetinde keres· 
te çaldıkları ve Tabakhanede kömürcU 
Ömere sattıkları anlaşıldığından yaka· 
]anarak adliyeye verilmişlerdir. 

Bibliyografya' 

Endüstrl 
"Sana . ''F Sana cila • yı,, ve en ve t,, a rıy-

le 21 yıldanberi türk endüstri kültürüne 
çalışan bu derginin haziran nUshası çık· 
mıştır. Fabrika işçisini, küçük sanayi 
erbabı ile bütün teknisyenleri ilgilendi· 
ren pratik ve faydalı yazılan vardır. 

DlL KÖŞESİ 

Bir gaı.etenin #'V atand"f türkç. 
konufl,, bO§lıklı Fıkrasının ilk cÜm· 
lesini -hitab olan vatandaştan aon· 
ra virgül konulmamıı olduğuna İfa· 
ret ettikten sonra birlikte okuyalım: 

"Devlet ve resmi dairelerin halklcı 
olan temaslarında daima orta, hatta 
ilk tabıili resmi hitablar için mikyas 
tutmak halkın menfaati ve halkla te· 
mas eden memurların da vazifeleri 
icabıdır.,, 

"Devlet ve resmi dairelerin,, den 
ne anlıyorsunuz? Belki de muharrir, 
"devletin ve resmi dairelerin,. ve ya
hud "devlet dairelerinin ve resmi da· 
irelerin,, demek istemiıtir. 

Fakat "devlet daireai,,nin bir i.za
let, "renni daire,,.nin İae bir aılat ter· 
kibi olduğunu unutmuf, iki.ini bir 
çırpıda çıkarıvereyim, demiıtir • 

Belki bu onca bir ''tasarruf,, ted
biridir, ama böyle bir tasarrufa, liaa
na tasarruf edenler müsaade ede· 
me.zler. 

O halde, vatandO§, vatandaıları 

türkçe konuftrtaia davet ederken 
türkçe yanlıfı yapma! 

Ankara Birası Neşe ve Sıhhat 
• 
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SON DAKiK .. 4: 

16 ıncı maddenin görüşülmesi 
f Montrö, 8 (A.A.) - Boğazlar kon-
eransı, bu sabahki topla.ıtı sırasında 16 
•ncı ınadde hakkında kan bir karara 
varmamıştır. İngiltere, Türkiye ve Ja· 
Ponya delegeleri hükümetlerine ma1Umat 

k "steıni• olduklarından gelecek 
verme ı " ktı 

t >arın sabah yapılaca r. 
toplan ı ky BB Pol-Bonkur, Stanley 

Bu a şam • ~ 
. T't""lesko arasında hususı Litvınof ve ı u 

konuşmalal' olmuştur. 

meselesi Sovyet delegasyonun un çel<llme 
M t .. 8 (A A ) _ Sovyet murah· on ro, · · 

Montrö, 8 (A.A.) - İngiliz v.e so.v· h t' B Litvinof'un, Moskovadan, 
has eye ı, . da 

Yet görüşlerinin karşılaşması netıc~sın- eğer sovyet esas talebleri hakkın t~t~ 
de vukua gelen güçlükler dolayısıyle, . 1 sa konferansı terketmesını 

mın o unmaz b'ld' Sovyetler birliği, bazı noktalarda tat· bildiren talimat almış olduğunu ı ır· 
inin olunmaz ise, konferansı terkedece· (Havas) 

( R t ) miştir. ği tehdidinde bulunmaktadır. oy er ) 

ı · arasında far { Sovyet ve iııgiliz tez crı . 
. . . t k hakkını vermcktcdır. 

Montrö, 8 (A.A.) - Boğazlar kon
feransı bugün, harb zamanında harb 

' · ·hakkın· gernilerinin bogazlardan geç'..şı . 
daki esaslı meseleyi görüşmuştU~. T-

İ ·1· delegesi B. Reudel, ın~ı ı .. 
ngı ız bogaz· 

t .•• ah eylemiştir. Bu tez, 
ezım ız • · · kl'E 

!ardan serebst geçiş prensıpın~ te .. ' 
eylemekte fakat T~r~iyeye.' eger =~~· 
kiye kendi emniyetını tehlık~de gorur 
ise, heır hangi bir muharip fılonun ge-

Sovyet 

Çısını mene me 
\ . • c bilakis harb zamanınSovyet tezı ıs • • . 

da boğazlardan geçişin memnuıyetı 
. . . teklif eylemekte ve bu veya 

prensıpını ... 
öteki filonun boğazlardan geçmesı ıçın 

k · ·n karar Milletler Cemiyeti onseyını 

vermesini istemektedir. 
BB. Pol-Bankur ve Politis, sovyet 

tezini tutmuşlardtr. 

Cenevredel<l akisleri 
. bar irin bir teşebbüs ol· 

h b . konferansı ıc ll • 

M t .. 8 (AA) - Havas mu a ı· . d' 1 Bu mahfıller, on ro, · · . d ğu kanaatınde ır er. 
ti bildiriyor: Diplomatik mahfıller, u h" bir sovyet teklifini 

• • f' eğer Sov- konferansın ıç ldoskovanın B. Lıtvıno a, • olduğunu ilave eylemek-
}'etlerln esas talepleri kabul olunmazsa: reddetmemı' . 
ı_ kı "le tehdit eylemesı . tarak "Moskovanın bu sı· ııtonferansı ter .. te ve netıce 0 k 
hakkında emir vermiş olmasından mu· nirliliği, en az, mevsimsizdir,, deme -

tchayyir bulunmaktadır. . . tedir. 
0

ı;~:~kü";ö;ü;melerin tebliği 
U milerin boğadudan geçişinU: men• key~ 

M t Ö 8 ( A.A.) _ Konferans bu- •W• hukukı ve pratı 
on r , . • fiyetinin irae ettıgı .. .. 

tü v da ki tebliği neşretmıştır: bir "ok cepheleri görüşmul şt~rh. u" ku" met-
n aşagı b"rleşik kırali· ~ k hhas heyet en. "B ün konferans, ı Birco mura . . "h 

ug ' t di etmiş oldu- l .. - kendi hattı hareketlerını tasrı 
}'et delegasyonunun ev • . tetkikine erının . r t gönder-
ğu • nin 16 ıncı madesının d bilmelerine ve yenı ta ıma . 
ba"-1 parmo1ıeştır. Birleşik kıraliyet muraİ1has e el . imkan vermek üzere, yem lfi 

:ı: 1 lan me erme . ·w· . r 
be t' bu madde için, evve ce yapı ıncr maddeyi, Sovyetler bırlıgınındve: 

ye 
1

' A •• u"şmeler neticesinde tes· . · · aynı zaman a ı· :Yarı r<"smı gor . . di v i tadil pro3csını ve . .. .. 
bi ilen yeni bır metin tcvdı eylemı§· le;i siıriilcn görüşleri kendı hukumetlc· 
tir . d rine bildirmek için ihtiraz kayıdlarr koy-

. b ' r . murahhas heyetı e 
Sovyet ır ıgı . . muşlardır. . .. .. si 

ba ka bir tadil pro jesi vermıştır. .. Konferans, bu maddenın. goruşme • 
şKonferans, muhtelir şıklarda. ~zcu7· ne murahhl\S heyetlerin talımat aldr.k· 

le mi\1Pt1er cemiyeti paktı ile b:gh ol • ları zaman devam etmeğe karar vcrmış· 
·ı nlaı=mayı ımza a-ltııyan devletler ı e a ~ . tir. 
h kk da muharıb g } d rnamıs devletler a ın ' ,.. dl • •] .. • ){alt ır 1 

b l\I ı· . zecrı le uı eı ı oal~:ınlar ı ec ısı 
,.,,.. k ulmu<: olan saksiyonların ıs 

naen on :ı: 1 
Milletler cemiyetince saksiyonları~ temınuz 1936 dan itibaren kaldın ·maı 71-

·1 · olduğu ı· 1 Meclisince karar ven mış-lcaldırılmasına karar verı mış maralı na Bakan ar 
· t 1935 tarı'h ve 2844 nu · (AA) Çın, 13.1 . w lAh' ete bi· tır. · · 

'canunun vermiş oldugu sa a ıy d 
. . . . 'ah ancı propagan a 

Fı\ı~l llJde hır } h kkt da haberler almış bulunuyo· 
da a n v• 

AA) - Avam kamara· F kat bu hususta tafsilat vermegı 
Londra, 8 <_ '.. . Filistindeki va· rum. a 

\ında bugün hukumete 11 r soru lmu•- f te muvafık telakki etmiyorum. 
b. ok sua e men aa . k" b pro· ıiyet hakkında ırç uallere ver· Maamafih ~unu ilave edeyım ı u 

~ur. Müstemleke bakanı b~. s le demiştir d 'le mücadele için her şey yapı· 
lnit olduğu cevablarda ezcum pagan a ı 
ki· lacaktır.,. 

. . hancı propagan· } } 
·•- Filistinde bır ya •• •• diikleri ita yan ar . 
Hahe~lerin oldur . . ve orada habe,lerin t.eca~-

) Hava ı·,teri bakan· raya ınmıf kahramanca bir do· 
A .. ugv ramı' ve kl Roma, 8 ( A. · - . 3 zune '"ldürillmü' oldu arı 
•v• d 26 hazıranda '"şmeden sonra o 

ığrnın bir tebhgın e ... e vu k d'r 
alla a bölgesı uz • id edilme te ı · • b 

•.ayyareye binerek V g tey h" Borelli, ku.rtularak u 
. . olan Gen.erat Mag· Yaln ı:z: ra ıp 
·ınde hır uçuş yapmış d . . bı'n· b · getirmiştir. · 

b Cal erını, ha erı k hemen tenkıl 
iako ile kurmay al ayı Mütecavizlere .ar!ı 

.. d' Frasso ve ra· · · ·1mıştır başı Locatelli, muhen ıs . d ka- hareketine gırışı . 
ti bölgesın e ıip Borelli'nin Lekem _ 

1:::::::::::-::========-==--
B. Eden bir haft a 
istirahat edecek 

A ) - İngiliz diplo-
Londra, 8 (A. · · · alaca· 

d " ızın lnatik mahfilleri, B. E en 10 B E-
ğını bildirmekle beraber, bunun · 

• bir fenalıkla a· 
den'in sıhhatinde vahım 

1 
ktedirler. 

lakalı olmadığını ilave ey eme k 
onra ve Lo ar• 

Çok faaliyetli bir yıldan s 
1
• .. 

ehemiyet ı go· 
:tlo devletleri ile yapılan .. doktoru 
r" . d B Eden ın U§meler arifesın e · .. termiş· 
bir hafta istirahat lüzumunu go~ k fe· 
tir B Ed Lokarno devletlerı on 

• • en, 1 k hafta 
ransını hazırlamak üzere ge ece . • de 
l liddet ıçın 

ondraya dönecek ve bu m Lordu 
dıı işleri bakanlığı ınührllhas 
lialifaks tarafından idare olunacakttr· 

RE N D E 
Siddetli fırtınalar 
' 8 (A.A.) _ Şiddetli fırtı· 

Koblens, b" ük za· 
bölgesinde çok uy 

nalar Ren b olmuştur. Bir çok bahçe 
rarlara sebe taş yıg~ını altında 

1 amur ve 
ve tarla ar ç · d bulunan 

ır eteklerın e 
kalmıştır. Bay . k tabakaları 

verimlı topra 
tarlaların 1 ve Vaysenturm 
kavmıştır. Anderna ·1 • • 

J Moselle vadı erının . . 'le Ren ve 
şehırlerı 1 

b" çok köyler fır· 
k l rinde bulunan ı 

ete e . Utcsair olmuılar· 
dan zivadesıvlc m 

tına 

SAY":'A 3 

HABERLE 
Konferans; yirmi altı maddelik İngiliz 
projesinin on beş maddesini tetkik etti 
İngiltere, projesinin iki maddesinde değişiklik yaptı 

(Başı 1. inci sayfada) 1 
kında oldukça bedbinlik gösteriyorlar. 

Deyli Telegraf gazetesi. konferans 
biribirine zıd bir takım siyasetlerin çar· 
pıştığını, İtalyanın görüşmelerde bulun
madığı bir anlaşmıya sonradan girmek 
istcmiyeceğini ve diğer taraftan Fr 
sanın da fransız • sovyet paktı neticesi 

olarak sovyet kıtaatının boğazlardan ge
çerek Akdenizde her hangi bir fransız 
limanına çıkabilmesini istediğini yaz
maktadır. 

Taymis gazetesi de İngiltere ile Sov
yet Rusya arasındaki görüş anlaşmazlı

ğının çok büyiık olduğunu ve en nikbin 
bir görüşle konferansın hiç değilse pek 
uzun sürebileceğini kaydetmektedir. 

ltalwmm istirıl.-iif ına rağmnı .. 
M.ontrö, 8 (A.A.) - Muhtelif dele

ge heyetlerine mensub şahsiyetler, 1-

Kurak bölgelere 

B. Ruzvelt yardım 
yaı)a,-ak 

Vaşington, 8 (A.A.) - B. Ruzvelt, 
merkez ve garb hükümetlerinde şimdi 
hüküm süren kuraklıktan müteessir o
lan bir milyona yakın ahaliye yardım 
maksadiyle geniş bir program hazır

ladığını bildirmiştir. 

Sıcal.·um t•lli ki~i öltlii 
Şikago. 8 (A.A.) - Beş günden~eri 

Amerikanın garbında ve merkezınde 

hükiim siıren sıcak dalgası simdiye ka

dar elli ki<:inin ölmesıne sebeb olmu'i
tur. v şington rasathanesinin lnlıer 

verdı •ine ore, iki iıç güne kadar h va
nm de ic;mesi muhtemel değildir. Ara
zinin kuraklıktan daha fazla miıtessir 
olmasından korkulmaktadır. 

Postcı nazırı se,.inı miicad••lt'sine 
lıa:::ı rlmrı.wn· 

Vas.ington, 8 (A.A.) - Posta na
zırı Farley ,.ığustos lıiclayetincle baş

lamak ve cumur başkanlığı seçimleri
nin sonuna kadar devam etm<:k üzere 
Cumur ba\ıkanrndan i:z:in almıştır. 

B. Farley, demokrat seçim komitesi 
başkanı sıfatile B. Ruzveltin yeniden 
seçilmesi mücadelesini idare edecektir. 
Nazır izin müddetinin devamı sırasın
da maaş almıyacaktn. 

Danzig meselesinde 
İtalyan politikası 

t talya bundan sonra kendi 
malını satın alandan 

mal alacak 
Roma, 8 (A.A.) - Salahiyetli mah

filler, İtalyanın Danzig meselesi de 
dahil olduğu milletlerarası bütün görüı
melerin dışında kalmakta devam etmek· 
te olduğunu bildirmektedir. 

Aynı mahfiller şunları ilave erliyor: 
''Danzig meseleıind,..ki hattı hareke· 

timiz, dostça bir bitaraHık olacaktır.,, 

Aynı mahifller, İtalyanın Brüksel'
de toplanacak Lokarnocular konferan
sına iştirake henüı: davet edilmemiş ol
duğunu ve politikalarının bu davetin 
yapılacağı şekle bağlı olacağını, çünkü 
İtalyanın Almanya hazır olmadıkça bu 
konferansa iştirakten geri duracaklarını 
bildirmektedirler. 

İktisadi mahfiller, İtalyanın dış tica
retinin hiç bir zaman zecri tedbirlerin 
tatbiki devresinden evvelki haline dön
miyeceğini blidirmektedirler. İtalyanın 
ticaret muvazenesi, bu tedbirlerin tatbi
kindenbcri büyük bir iyiliğe mazhar ol· 

muştur. Bundan başka habeı impara- ı 
torluğu, İtalya için yeni bir mahreç teş· 
kil etmektedir. İtalya, bundan aonra, 

talyanm boğazlar konferansına iştirak
den kaçınması ve bu hususta ileri siir
düğü deliller hakkında şiddetli tefsir
lerde bulunmaktadırlar. İtalyanın, mil
letlerarası iş birligine tekrar başlamal 

icin gittikçe daha geniş talebleri ileri 
sürmesinden ve Akdeniz anlaşmalarının 
feshini istedikten sonra milletler cemi
yetinde islfihat istenmesinden korkulu-

• yor. 

Aynı mahfıller, konferansın İtalya
nın istinkafa rağmen devam edeceğini 

ve ltalya hariç kalarak bir anlaşma imza 
edileceğini kaydetmektedirler. 

Türkiye, İtalyanın tuttuğu yol ne o
Iıırsa olsun boğazları tahkime sal51ıiyetli 
olacaktır. 

Montrö, 8 (A.A.) - Konferans, İn

giliz projesinin 26 maddesinden 15 ini 
tetkik etmiş ve barış ve savaş zamanla-

l rında harb gemilerinin bogazlardan geç
mesi meselesine temas etmek suretiyle 
işinin zor bir safhasına girmiştir. 

Konferans, bir tek devletin Karade
nizde muhafazaya saHihiyetli olabilece
gi harb gemileri yekfınu tonilatosu nis
belerinin 3 4 den 2 3 e indirilmesine 
ittifakla karar vermiştir. İnsani gayeler 
için Karadenize gönderilmiş olan deniz 
kuvvetlerinin ikameti tahdicl edilecektir. 

Konferans bu sabah saat ı O da 16 
ıncı maddeyi göriişecektir. Bu madde 

savaş zamanında bogazlardan geçme 
serbestisi hakkındadır. İngiltere tara
fından taleb edilen bu serbestlige Sov
yetlcr Birliği muhaliftir. Sovyetler Bir
liği Karadenizin kapalı bir deniz olma· 
sını istemekte. İngiltere ise açık deniz 
olarak kalmasmı ve Yunanistan ve Tür
kiyenin iş birliğiyle daimi bir karakoS 
teşkilini derp~ş etmektediı 

İngiltere, Filistin halkına karı· 
şıklığın bastırılacağını bildirili 

Bunun için gerekirse yeniden kuvvet getirilecek 

Vaziyet düzeldikten sonra İngiltere 
bir de talıkik komisyonu getirtecektir 

Yafada İngiliz kuvvetluinin dinamitle yaktıklaTt bir mahall• 

Kudüs, 8 (A.A.)- - Yüksek ko
miserlik dün akşam Filistin halkına hi
taben radyo ile yeni bir beyanname ncş
rctmi§tir. Bu beyannamede tedhiı hare
ketlerinin yakında tamamiyle bastırıla
cağı. ve gerekirse askeri kuvvetlerin ço
ğaltılacağı bildirilmekte idi. Yüksek ko
miserlik beyannamede askeri kuvvetlere 
karşı gelinmemesini ehemiyctle tavsiye: 
ttmiştir. 

İhtilalciler, fakir halkın ~imdi içinde 

K ı a dış halıerh~r 
Stokholm, 8 (A.A.) - İsveç hükü

mc:ti, 15 temmuzda ?ecri tedbirleri kal

dırmağa karar vermiştir. 

* Londra, - "Repulsc'' adlı muha

rebe kruazörü, İskend<"rye limanına var

mıştır. lskenderyede lıu sınıftan üç mu· 

harebe kruvazörü bulunmakta idi. 

yalnız kendisinin müşterisi olan memle

ketlerden mal alacaktır. Halihazırda İ· 

talyan sanayiinin meydana getirebilece

ği hiç bir mal, hariçten satın alınmıya

caktrr. İtalyanın ticari politikasının na

zım prensipi, mütekabiliyet esası olacak
tır. 

bulunduğu zor vaziyetten mesu& tutu' 
maktadır. Devlet geliri azalm" oldı: 
ğundan, yeni vergiler alınması tasarla11 
maktadır. Fakat bu vergilerin halkın ya 
sayış seviyesi üzerinde menfi tesirle. 
yapacağı da muhakkak addohınmakta 
dır. 

Yüksek komiserlik, karğaşalıklar bil 
tikten sonra bir ingili:ı tahkik koll"isyo
nunun Filistin'e geleceğini bildirmekte· 
dir. 

1\lmaıı · A vu tnrya 
\'akııılasnıası 
,/ ' 

ViY.ana. 8 (A.A.) - İyi malumat al 

makta olan mahfiller, B. Baarenfel· 

sin Budapeştedcki ikametinden sonr; 

Romaya giderek Almanya ile Avustur. 

ya ara<;ındaki münasebetleri normal bir 

hale getirmek maksadilc iki memleke· 

tin yapmakta oldukları görüşmelerin 

safhaları hakkında Roma hül iimetinc 

m::ılumat verm('si muhtemel olduğunu 
bildirmektedirler. 

:;: Kahir.c, - Eski osmanh tcbeası· 
nın tabiiyetleri ha·.,;.. •nda bir tUı:k - mı· 
sır anlasması akdedilmiştir. 



nüd yalnız kağıd üstündedir. Hakikat
te ise, bu kuvvet demetinin her parça
ıı ba~a bir istikamet tutmuş olduğu 

gibi, vaziyeti yakından bilenler, bir 
harb takdirinde bu devletlerin, umulan 
müşterek cepheyi kuramıyacaklarx_ ka
naatindedirler. 

Halkevleri kijşesi: 

• 
ı 1 Cemiyeti ve Almanya Kral sekizinci Edvar

dın ağır vazifesi 

Bugün Hindistan her zamank,indcn 
fazla kaynamaktadır. Filistine gelince, 
o da kolayca bastrrılamıyacak olan bir 
ihtilal içindedir. Mısır, her ne kadar 
italyanların Habcşistandaki muvaffa· 
kryetinden sonra bir parça çekingen 
bir tavur takınmış bulunuyorsa da, 
Londraya karşı ileri sürdüğü istekle
rinde ısrar ve inad etmektedir. İrlanda 
politik ve ekonomik büyük imtiyazla
ra mukabil İngiltere ile barışmak ni· 
yetindedir. Cenubi Afrika, harb baka
nı vasıtasiyle mukabil bir hizmet iste
nilmemesini taleb ediyor. Avusturalya, 
Baldvin'le, Eden'i Fransanın oyuncağı 
diye tavsif ediyor. 

Halkevlerimiz, halkı her kakımdaıt 
aydınlatmak ödevlerini faydalı n~riyat 
la ve örnek bir çalışma ile takdire de· 
ğer bir şekilde yapıyorlar. Bunu he
men hemen her halkevinin muntazaı:n 

olarak çıkardıkları dergilerde görüyo
ruz. Bu dergilerin yazıları arasında biı 
çokları var ki gündelik gazeteler tara
f ındt.n alınacak ve yapılacak kıymette· 
dir. "Ulus'• halkevlerimizin bu faydalı 
neşriyatından, yerinin imkanı dahilin· 
de, okurlarına malumat verecek ve bu 
yazılardan bazılarını, kısaltarak sütun
larına alacaktır. 

2 temmuz 936 tarihli Taymis gaze
tesinden: 

Cencvre'deki asamble ve konsey top
lantılarında bütiin milletlerin artık zec
ri tedbirlerin konuldukları maksadlara 
hizmet etmemekte oldukları noktasın
da anlaştıkları görülüyor. Bay Eden'in 
Avam kamarasında söylemiş olduğu 

nutkun esaslanna uygun olarak söyle
diği nutuk Milletler Cemiyetinde iyi 
bir akis yapmış. yalnız cenub Afrika B. 
Voter'in şahsında buna muhalif kalmış 
fakat bu zatın söylediği fasih nutuk, 
cemiyette bir sempati uyandırmamış ve 
kendisi tek başına kalmıştır. 

... İtalya, konseye vermiş olduğu 
muhtırada kendisinin bütün habeş har
bı esnasında Milletler Cemiyetinin ta
vassutunu istediğini, fakat habeş impa
ratorunun bütün müzakerelerden ka
çındığını, bu inadcılığı yüzünden mem
leketini kaybettiğini söylemektedir. 

Bu vaziyet karşısında masfun İtal

yanlar, eskiden hiç yapmamış olduk. 
lan bir işe giriHnişler, bütün mesuliye
ti kendi omuzlarına alarak müdafaa et
meğe söz verdikleri bir toprağı müda
faa icin işe girişmi~lerdir. 

Muhtıradaki bu fıkraları okuyan 
bir okurun. kelimelerin kuvveti kar§ı

sında dili tutulur. Bunlar da İtalyanın 
da Milletler Cemiyetinin müdahalesin
den kaçındığı ve onsuz kendi işini gör
meğe karar verdiği, bu yüzden medeni
yetin Habeşistan sınırlarında dört a
yak üzerine yürüdüğü hakikatlerine 
göz yumulmaktadır. 

Muhtıranın ikinci kısmında Habeşis
tandaki muztarib halkın yıllardanberi 

gizledikleri dertlerini şimdi meyclana 
vurdukları ve Roma kartalının himaye
si altında şimdi bir huzur ve sükuna 
kavuştukları yazılıdır. Bundan sonra 
sıra, Milletler Cemiyeti ile elbirliği et
meğe ve onun paktındaki prensiplere 
göre hareket teklifine geliyor. 

Bu suretle bir paktı kıran bir dev
let, §.imdi gene onunla beraber hareke
te geçmek arzusunu gösteriyor demek
tir. 

Peki, fakat orta yerde kurbanın va
ziyeti ne olacak? Kendisine bir şey ya
pılamamakla beraber imparator, Haile 
Selasie tarihte büyük bir yer almıştır 
ve ileride de alacaktır. Onun milletler 
cemiyetine yapmış olduğu son müra
caat, herkesi müteessir etmiştir. Fakat 
ne yapılabilir? Allah bite maziyi deği§
tirmek kudretine sahih değildir. 

Tarihte servete ve kendisine tabi o
lanlardan daha fazla bağlılığa layık ol
duğu halde bütün bunların en azını al
mış olan kimse var mıdır? 

İmparator, enternasyonal bir top
lantıda kendi elim vaziyetini düşün. 

meksizin söz söylerken kendi gazeteci
lerine ıslık çaldıran İtalyan politikası 

da tuhaf bir şey olmuştur. Bu, bir tara
fın itibarına biraz daha katmaktan, ve 
öteki taraftan biraz daha eksiltmekten 
başka bir şey yapmamı.,tır. 

N~ 2 

İtalyan hükümetinin Cenevreye yap
tığı teklif, son günlerin buhranını 

artırmaktadır. Bu, Milletler Cemiye
tinde bir reform yapılması işinde elbir
liği yapmak teklifidir. Bu reformcu
nun maksadı ne olabilir? 

Muvaffak olmuş bir saldırgan, kırıl· 
mış olan bir paktı tamir etmek ne geti
recektir? 

... Bir takım yeni dokterinlerle Mil
letler Cemiyetini parçalatmanın sırası 

olmasa gerektir. Kamoy, yapılan hata
ların ne suretle düzeltilebileceğini gör
mek istiyor. Alınacak kararlarla bütün 
dünyaya aııarşinin öniine geçileceğini 

göstermek lazımdır. Eğer bu esas da 
bırakılacak olursa o zaman ortada ne 
kalacak? 

Herhalde ortada bir Milletler Cemi
yeti ve onun bir paktı vardır ve bu da 
kalacaktır. Cemiyetin de, paktın devam 
edebilmesi karşılıklı bir takım taahhüd
lere bağlıdır. Bay Blum, dün bugünkü 
paktın, anlaşarak yapılacak ufak tadil
lerle kalması ve Herdeki saldırganlık
ların bu suretle önüne geçilmesi fik
rinde olduğunu söyledi. 

Bazı - guya - bitaraf devletler, zecri 
tedbirler sistemi ortadan kaldırılırsa 

o zaman paktın bütün maddelerinin 
sarsılacağını söyliyorlar. Bütün bu söz
ler, sulhun muhafazası maksadiyle söy
lenmiştir: sulhun yapılması maksadiy· 
le değil. 

.... Milletler C"miyeti yeni bir saf 
haya girerken düşünülecek şey, ona 
dahil olanların karşılaşacakları tehlike 
leri de göze alarak, bir takım taahhüd_ 
]eri yüklenmeleridir. 

Bu, kanuni hükümler yürütmek me
sele değil, bir diplomasi meselesidir. 
Bu mühim zamanda bu maksadla yapt
lacak harekette en büyük roller İngil
tere ile Almanyanındır. 

Bay Blum, Almanyanın ingilizlcre 
verdiği cevabla Avrupa sulhunu pekiş
tireceğini ümid ettiğini söylemekle me
selenin ruhuna temas etmiş oldu. Bu, 
ortaya sürülecek ve cevab alınacak en 
ön meseledir. 

Yenileştirilen Milletler Cemiyetinin 
terkibi nasıl olmalıdır? 

Bu cemiyet, sıyasal anlaşmalar üze
rine müesses Almanyayı da ihtiva et
meli ve sulhun herkes için olduğunu 
gösteren kurucu bir cemiyet mi olma
lıdır? 

Almanyalı da, Almanyasız da Mil
letler Cemiyeti devam edip gidiyor, 
fakat onun istikbali sonbahardan evel 
taayyün etmelidir 

Yalnız bir mesele var: Almanya, 

sulh muahedesinde kendisine müsavat 

verilmeksizin böyle bir clbirliği yap

maya yanaşacak mıdır? Bunu bilmek

sizin herhangi bir plan kurmağa kalk

mak, karanlıkta çalışmak demek ola· 
caktır. 

Lord Reunel'in lordlar kamarasın

da söylediği güzel bir nutukta dediği 

Noyes Viner Jurnal gazetesine Lon
dra'dan yazılıyor: 

Hükümet mahfillerinde, Britanya 
hükümranlığı altında olan yerlerin da
ha ziyade biribirlerine yakınlaşmaları 

ve silahlı müşterek bir cephenln teşkili 
maksadiyle, Britanya dominyonlarının 
yeni bir imparatorluk konferansı yap
maları imkanları araştırılmaktadır . 

Dikkate değer olan bir şey varsa, o 
da, bugünlerde, Avrupa politikasında 

İngilterenin başarısızlığını en çok ile· 
ri sürenler ve Britanya imparatorlu
ğunun çökeceği kehanetinde bulunan
ların radikal nasyonalistlerin oluşudur. 

İngiliz halkına gelince, o politik er 
tarak tamamiyle uyuşup kalmış bir hal· 
dedir. Bu halk, ne seçimleri bir dünya 
hadisesi haline sokan fonatik ihtirası 

ve ne de, Avrupaya hakim olan ve onu 
çeviren dünya politikasının gerginli· 
ğindeki büyük sanzasyonu biliyor. Ce· 
rıcvre. Paris ve Berlin sanzasyonlarının 
tenvir fişekleri ingilize gelince sönü
yorlar. Bundan dolayı, İngiliz halkını 

letarjiden kurtarmak için, biribiri ar· 
kar"tsında değildirler. Vakit kazan
yıkılışın peygamberleri kolay bir iş 
karşısında değildirler. Dikkat kazan
mak ve hükümetle parlamentonun si
lahlanma heyecanını halka ulaştırmak 

için, duruma mümkün olduğu kadar en 
kara bir renk vermek zorundadır. 

Her şeye rağmen, kendilerinin pa
rolaları hakikaten inkar götürmez rea
litelere dayanmaktadır. İmparatorlu

ğun dağılmasından bahsettikleri za. 
man, orta tabaka İngilizlerin sandığı gi. 
bi, ana vatana pek bağlı olmıyan do
minyon ve sömüreglerdeki havanın esi
§İne işaret ediyorlar. Bu arada impara
torluğun her tarafında yangın çıkmış 

olduğunu da söyliyorlar. Hakikat de 
şudur ki, bu muazzam imparatorluğun 
gevşemiş olan mafsallarının dağılma

ması için cok büvük bir prestije 1U7um 
vardır. Halbuki Eden ve Baldvin'in Ce
nevredeki başarısızlıkları yüzünden bu 

.prestij çok zayıf düşmiiştür. 
Dominyonları silahlanma büdcesine 

aktif bir surette katmak gayesini taşı
yan Britanya devletinin silahlanmasını 
göriişecek olan imparatorluk konferan
sı işte böyle bir manıara karşısındadır. 

Britnayanın dışarı!aki milli faciası, 
dünyanın en kuvvetli Milletler Cemi
yetini tec;kil etmektedir. Fakat tekmil 
dış ve ekonomik meselelerde pratik o
larak kullamlmasına lüzum olan tesa-

gibi bu işi, alman, İngiliz, fransız ka
moylarınrn bir anlaşmaya bu kadar is
tekli olduğu şu sırada bir an evel yap
maya gayret etmelidir. 

Herhalde acemi bir diplomasi ama

törü olmıyan tecrübeli Lord Reunel 

bu sözleri, başka diplomatlarla danış

madan, bir takım bakanların salahiyet 
dı!'..lna çıkarak yaptıkları gibi, söyleme
miştir. Burada ingiliz kamoyunun di
lekleri de tebarüz etmiştir. 

Bu muazzam devleti biribirine bağ
lıyan biricik bağ, kıral sekizinci Ed
vard'ın hulQsudur. Kıral sekizinci Ed • 
vard, çok mesuliyetli ve ağır bir mirası 
üzerine aldı. Diplomatlarının işledikleri 
hataları 'ahsi nüfuziyle düzeltmek va
zifesi ona dü§mektedir. Devletin patri
yarkal babası sayılan Beşinci Corc'a 
karşı beslenen sevgi, dünyanın dört bu
cağındaki yüzlerce milyon insanı Lon
draya bağlamıştı. Sekizinci Edvard, yı
ğın üzerindeki bu şahsi nüfuzu koru
mak, onu kuvvetlendirmek, genişlet

mek zorundadır. 
Kıral sekizinci Edvard taç giyme 

töreninden sonra, imparatorluğunun en 

ırak sınırlarına kadar giderek tekmil 

tebaası ile bizzat temas edecektir. O
nun bakanları, kendisinin vazif~sini 

pek kolaylaştırmamışlardır. O, vazife

sini muvaffakıyetle başarabilmek için, 

diplomatlığını irade ve cazibesini var 

kuvvetle kullanmak zorunda kalacak

tır. 

Bu defa göz önünde tutulan impa

ratorluk konferansı şimdiye kadar top

lanmış olanlar arasında mukadderatla 
en çok ilgisi olan bir konferans halini 
alacaktır. Bu konferans ufak tefek 
gümriik meselelerini değil, koca bir· 
impnratorluğun varlığını görüşecektir. 

Nöbetçi Eczaneler 
1 - 7 - 936 dan 31 - 8 - 936 akşamına 

kad::ır Eczaneler gece nöbet cetveli : 
Pazar Sebat - Yenişehir eczane1eri 
Pazartesi İstanbul 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 

Merkez 

Ankara 
Yeni 
Halk 
Ege 

,, 
" 
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Bugün Kastamonu halkevinin çıkar· 
dığı "llgaz" dergisinde gördüğümüz. 

folkılor bakımından ehemiyetli olan ve 
kastamonuda derlenmiş bilmecelerden 
bazılarını ve Balıkesir halkevini ' neşret 

tiği "Kaynak'' dergisinde çıkan ata sJ2' 
!erinden de bir ka)ını okurlanmıza ve
riyoruz. 

BİLMECELER 

- Abdest alır, namaz kılmaz (ölı.i) 
- Ağzı yok, burnu yok, kamı tom 

tok (yumurta) 

- Ah umutlu umutlaı·, gök yüzünde 
bulutlar, ayağından emer tepe
sinden yumurtlar (buğday) 

- Aktır tarlası, karadır tohuınu, el 
ile ekilir, dil ile biçilir (kağıt, 
mürekkeb, yazı) 

- Al getir, ver getir, gelmezse yal
var getir, el değmedik ağaçtan 

koklanmadık gül getir (kız) 

- Alçacık dal, yemesi bal (çilek) 

- Ana beni ağlatma, göz yaşımı 

damlatma: inci gibi diziliyim 

kandil gibi asılıyım (Nar) 

ATA SÖZLERİ 

Ay gördüm yıldıza müdanenı yolC 

Az söyle öz söyle 

Az söyle çok dinle 

Azı çocuğuna çoğu kocana göstc:rme 

Aza nereye gidersin demişler çoğurı 

yanma demi§ 

Baba miıasr yanan mum gibidir 

Bağa bak üzüm olsun üzlim yemeğe 

yüzün olsun 

Bağ dua değil çapa ister 
Bağlı aslana tavianlar bile hücum 

eder 

Biz ondan yoğurt umarız o bizden 

ayran 

Canı acıyan e\ek ah geçer 

Buğday başak yetişince orak bahayeı 

çıkar 

Beslemeden kadın olmaz gül ağa

cından odun olmaz 

Bir elin nesi çrl•ar iki elin sesi sıka 

R. PEKER'in 

· nkılab Dersleri 
R. Peker'in Ankara ve lstanbu1 Oniver&itelerinde verdiği inkilab 

derslerinde tutulan talebe notları, gözden geçirildikten aonra, ULUS 

Basmıevince kitap halinde basılmı§br. 

124 sııyfa tutan eser, yalnız baskı masrafının karşılığı olarak her 

yerde ON KURUŞA satılmaktadır. 

Ana kurt: 

CE E ~~~Kil.ARI 
' Çeviren: Yazan: 

- Ben gidiyorum, dedi, aşağıdaki fun
dalıklar arasında Şir Han'ın sesini duyarsı
nız. Neme lazım, ben, bana düşen vazifeyi 
yaptım ya ... 

Baba kurt kulak verdi. Aşağıda küçük bir 
ırmağa doğru uzanan vadiden hiç bir av bu
lamıyan ve bunun bütün ormanca anlaşılma
sından sıkılmayan bir kaplanın öfkeli, 
sinirli haykırışı geliyordu. 

yetmiyoımuş da, tutup bizim topraklarımız
da insan avlıyacak !. 

Sebebsiz ve mantıksız hiç bir şey emret
miyen cengel yasaları, insan avlamaya, an
cak, bir hayvanın kendi çocuklarına öldür
menin nasıl olduğunu göstermesi için müsa
ade eder. 

- Pusulayı şaşırdı, dedi, bu da ne?. 
Baba kurt, birkaç adım dışarıya çıktı. Şir 

Han, bütün yabaniliğiyle bağırıyor ve funda~ 
lıklar içinde yuvarlanır gibi yürüyordu. 

Rudyard KİPLİNG Nurettin ART AM 

Ana kurt sakin sakin dedi ki: 
- Tevekkeli, anası ona Lungri (topal) 

dememiş. Doğduğundan beri bir ayağı ak
sar. Onun için yalnız davarları öldürebilir. 

Vaingunga köylüleri, zaten, kendisine diş 
bileyorlar. Şimdi de gelip bizim köylüleri 
çileden çıkaracak. O olmadığı zaman Cen
gel'i silip süpürecekler, o vakit biz, çoluğu
muz çocuğumuzla çayırlar üzerinde hayba
hasıl kalacağız. 

Herhalde bu yüzden Şir Han'a minnet
tar oluruz. 

- Kendisine bu minnettarlığınızı söyli
yeyim mi? dedi Ta baki. 

- Çık dışarıya! diye bağırdı Baba kurt, 
çık dışarıya ve efendinle beraber avlanmaya 
git. Bu gece, zaten, canımı sıkacağın kadar 
sıktın. 

Tbaki, sükunetle: 

- Ahmak, dedi, Baba kurt, geceleyin işi
ne gürültü ile başlıyor. Bizim karacaları, 
kendisinin Vaingunga'daki semi.z yaban ö -
küzleri gibi mi sanıyor, nedir? 

Ana kurt: 
- Susss ... , dedi, bu akşam onun avlamak 

istediği ne karaca, ne de yabanöküzü' dür: O 
bu akşam insan avlamak istiyor. 

Artık kükreme sesi bir homurdanma ha
lini almıştı ve her taraftan duyuluyordu. Bu 
gürültü, geceleri açıkta yatan oduncularla 
çingenderi ürkütür; zavallılar bazen şaş
kınlıkla kaçıp tam kaplanın ağzına düşerler. 

Baba kurt bütün beyaz dişlerini göstere
rek: 

- İnsan ha, dedi, pöf ..• su birikintilerin
'de kurbaı?'alar. böcekler bulup yemek nesine 

Bunun sebebi de şudur: fnsan avlamak 
demek, biraz sonra filler üzerinde birçok si
lahlı beyaz adamların ve ellerinde meşaleler, 
darbukalar taşıyan yüzlerce esmer yerlinin 
buralara gelmesi demektir. O zaman cengel
de herkes sıkıntıya düşer. Hayvanların ken
di aralarında bu yasağa buldukları sebeb de, 
insanın bütün yaşıyan mahlfıklar arasında 
en .zayıf ve en müdafaasız oluşudur; ona do
kunmak merd bir avcıya yakışmaz. Bundan 
başka, insan yiyenlerin uyuz olacağım ve 
dişleri döküleceğini de söylerler ki gerçek
tir. 

Homurdanma gittikçe yükselmiş ve bir 
kaplan gırtlağının çıkaracağı en kuvvetli 
ses haline gelmişti: 

-Aaarh! 
Sonra Şir Han, bir kaplandan çıkmıyan 

sesler de çıkararak havlamaea başladL 

- Bir oduncunun yaktığı ateşe basacak 
kadar akılsız, dedi, ayaklarını yakmış. Ta
baki de yanında. 

Ana kurt kulak kabarttı : 
- Tepeye doğru bir şey geliyor; h::tzır ol. 
Çalılıklar biraz kımıldandı. Eab:ı kurt, 

kalçalarının üzerinde atılmağa ha"•r bir şe
kilde toplandı. Eğer gözetlemiş ols"ydmız, 
dünyanın en hayret verici mannı.r "I k:"'rsısın 
da kalacaktım.z. Kurt sıçramak üzere iken 
yarıda kendini tuttu. 

Gördüğü manzara karşısınd:ı (1 rnkla
mıştr. 

- Bakın, bakın, dedi, insan! 1".. insan 
yavrusu. Tam karşısında çırıl çıpl., • daha 
yeni yürümeğe başlamış koyu eı:<m 1 ;r yav
ru, alçak bir dala tutunmuş duruv r 1. Kör
pe ve yumuc::al.:, bir damlacık biri rı yavnı

su, gecenin bu vaktinde kurtun in' e geli-
yordu. Yavru, Baba kurt'un yüzü ı ve 
gülümsedi (S ) 
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cak anlaşma askeri is 
• temin edecek 

• 

Süveyş kanalrn 

(Başı 1 inci sayf.ıda) 
.Mısırlılar, İngiliz askerlerinin Mısır a

raıisinin bir noktasından diğerine nak
lini kolaylaştırmak için yolların süra~

le yapılmasını istemekte<'lirler. t.n~ı
liz mevr.ilerini kuvvetlendirn_ıe~ .ıçı~, 
Süvcyş kanalı bölgesinde yenı bır .ı~gı
liz hava hareket üssü vücuda getırıle

cektir. 
Resmi mııhfiller, yeni anlaşmaların 

tngiltere ile Mısır arasında dah~ sıkı 
bir askeri iş birliği gerçekleş~ırme.k 

. de lngilterenin Mısırdakı vazı-
sayesın ~. .. .. .· de 
yetini kuvvctlendirecegı duşuncesın 

bulunmaktadırlar. 

Sudan me.-cclesine !.!elince 
~ahire, 8 (A.A.) - H~küme~, 1930 

. de Sudan meselesıne daır !n-
senesın • k 

1 
lan ı 

giltere ile başlayıp yarıda a mış o 

dan bir göriiniiş 

görüşmeler hıkkmda bir yeşil kitab 

neşretmiştir . 

Mısır politika mahfilleri, halen as-

k • . 1 dair müsaid bir tarzda ce-erı ış ere .... 
tmekte bulunan goruşmeler ne-

reynn e t . h"'k·· 
• 1 a··ı· takdirde ngıltere u u-tıce en ıg • 

. . Sudan işlerinde Mısıra karşı metının ' 
• ·u· saadclerde bulunacağını um-gemş m 

maktadır. 

Görüşmeler başladı 

Kanire, 8 (A.A.) - B. _Kr~~borneun 

b .. Avam kamarasında ıngılız - mt-ugun . 
.. akereleri hakkındaki beyanatı ı-

sır muz . .. 
1 Hikadar olarak öğrenildiğıne gore, 
i~ ~!iz fevkatade komiseri bi.r haftadan-

g . d .. müş bulunmaktadır. beri Kahıreye on 
Görüşmelere başlanmıştır. 

. · f ı · kl · n yeniden işgalini H .. kümetin fabrıka ve çı t ı erı 
u "'. h klanda ki teminatından sonra önleyecegı _a _______ _ 

Sena; kabineye güvenini bi1dirdi 
P • 8 (A A ) _ Ayan meclisinde 1 arıs, · · B' 

lıükümetten bazı şeyler soran M: . ı-
envenu Martin ezcümle şöyle demıştır: 

''- İç bakanı. asayişi muhafaza ~t-
• v· v"dinde bulunmuştur. Bız, tırecegı cı 

kendisinden um•Jmi asayişi bozmak .o
. · ı edıl-lan fabrika ve çif tlik1erın ışga y. 

1 • mu··saade edilip edilmiyeccgı-me erıne 

ni soruyoruz. Bu suale verilecek cev~b. 
. h .. k.. et lehıne radikal sosyalistlerın u um 

k " leri irin şart olaca tır. rey verme :s b ver -
M. Salengro, şu suretle ceva 

miştir: d rim ki 
"- Hükümet adına bey:rn e e 

f d Yapılırsa h"k" et kimin tara ın an . 
u um , • i i bozacak mahı-

yapılsın umumı asay ş 'hayct 
1 bütün hareketlere nı yette o an 

rermeğe azmetmiştir . .,. kabele et-
B. Bienvenu Martın, mu 

miştir: görüşmelerin 
.. Blı ehemiyetli • 
- · dogru bö le bir ibham ile sona ermesı . 

l y Nıızırdan tel:rar soruyorum. 
o amaz. · le aynı 
B . mer.elecıınde tam<>mıy 

u asayıs "' ·k )arın . h'.kümet fabrı a fikirde mivır ve tJ • 

ve çiftliklerin yeni baştan ışgal e_dıl· 
mcJerfnf hof görecek midir, görmıye· 
cek midir? 

Bunun üzerine M. Salengro, şu ce-

vabı vermi~tir: . . 
"- Hükümetin umumi asayışı te-

mine azmetmiş olduğunu ve şay~d ya
a w azaların ,büroların, fabrıka ve 

rın m g . Ik k olursa . ftliklerin işgalıne ka ışaca . 
ç~- .. . . b eden bütün tedbırlere hukumetın ıca w. • 

baş vurarak bunlarm önüne geçecegını 

tekrar ediyorum." 

B nun üzerine fi.yan mecJisi, 225 rey 0 
a· · · 67 ile lıükümete güvenini bil ırmıştır. 

aza, müstenkif kalmıştır. 

R. Salerıgronun temasları 
P . 8 (AA) _ B Salengro, baş· 
arıs. · · · 

k·ı B Blum ile nezaretsiz nazırlar· ve ı · . · 
d n Sosyalist partisi umumı sek~eterı 

a • • ol B. Pol For'u fi.yan meclısıne ve:"1!ş -
duğu teminatdan haberdar etmış~ır. . 

B Blum, iç bakanının söyledıkler~-
• . "b etmiı;:. R. Pol For ise "keyfı· 

nı tasvı ~ 'k 'f 
maıumat kaydetmek., le ı tı a yetten 

eylemiııtir. 

ULUS 

Bu akşam Avrupa istasyonların
dan dinlenebilecek seçme program 

(Ankara saati ile) 
Konıerler: 
21.45 Doyçland (Senf.) 
21.45 R. Pnris (Senfon.) 
22 - Leipzig (Senf.) 
22.05 Lüksenburg (Senfon.) 

Oda Müziği: 
19 - Paris P.T.T. (Org) 
21- Radyo Paris (Melodi~ 
21.30 Lüksenburg (Şan) 
23.20 Droitwich (Oda müziği) 

Tiyatro, Opera, Varyete: 
21.45 Roma (Opera) 
21.30 Strasburg (Komedi Fransez) 
21.30 Paris P.T.T. (Varyete) 
22.25 R. Parizyen (l{omedi) 

Dans M üz.iği: 
23.30 Londra 
23.45 Berlin 
24- Kopenhag 
24.15 Droitwicr 
24.45 Viyana 

KISA DALGALAR 

Radyo Kolonyal (25m. 24) 
17.15 Haberler 
18-
19.30 
20.30 

21.45 

Konser 
Radyo - J ournal 
Haberler 
Radyo Paris 

Daventri (19 m. 66) 

18.15 Şarkr 

18.30 Orkeııtr• 

19- Haberleı 

19.20 
20-
21.10 
22.20 

23.15 

12.30 

19.30 

20.30 

20.40 

18-

20-

20.30 
21.30 

Orkestra 
Varyete 
Skoç 
Oda müziğ, 
Dansing 

ANKARA RADYOSU 

Plak yayımı ve ajans haborleri 
Karışık müzik (plak) 

Ajans haberleri 
Hafif plak yayımı 

1STANBUL RADYOSU 

Taksim bahçesinden nakil. Dans 
musikisi ve salon orkestrası 
Sıhhi konferans: Dr. Hüseyin 
Kenan Tunakan tarafından 
Stüdyo orkestraları 
Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajan
sının gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektir. 

İtalyada buğday 
inhisar altına alındı 

Roma, 8 (A.A.) - Resmi gazete, 
buğday ticareti inhisarını ihdas eden 
15 haziran tarihli kararnameyi neşret
miştir. İdhal edilen buğdaylarla İtal
yan buğdayları silolarda istok haline 
getirilecektir. Hususi surette buğday 
idhaH'itı yasak edilmiştir. Buğday fiat
ları her sene haziranın on be~inci günü 
tesbit edilecektir. 

SAYFA 5 

Türkkusunun ..... İn .. nü kampı 
iki gün sonra aç ıyor 

• 
Dün, şehrimizdek i • gençler gittiler 
Türkkuşu için İnönünde kurulan 

kampa aid bütün hazırlıklar bitmiş, u
çuş yeri hazırlanmış ve her türlü terti
bat alınmıştır. Kampda, Kayseri fahri· 
kasında yapılmış olanlarla Rusyadan 
gelen ve diğer şubelerden gönderilen 
planörlerin sayısı otuzu bulmaktadır. 
Türkkuşu şefi İnönü kamp şefliğini ü
zerine almış ve dünden itibaren yerin
de çalışmaya başlamıştır. Dün, Anka
ra, fnatsbul, Kayseri, Bursa, Adana, 
bugün de hmirden 120 genç kampa il-

tihak etmek üzere hareket edeceklerdir. 
Rusyadan gelecek olan altı talebe de 
doğrudan doğruya kampa memur edile· 
ceklerdir. 

Kampa gelmekte olan talebeler orta 
mekteb ve lise son sınıf mezunlarıdır 
Bunlardan liseyi bitirmiş olanlar kamp. 
dan C. brövesini aldrktan sonra ister· 
lerse hava ihtiyat zabiti olabilecekler· 
dir. Kamp bu ayın on birinde hava ku
rumu başkan muavini B. Foridun tara
fından açılacaktır. 

B. Greiser, danziglilere bekle· 
diklerinin yaklaştığını söyledi 

İngiliz gazeteleri ve Lord Sesil olimpiyadlardan 
sonra başlıyacak bir harbten bahsediyorlar 

Danzigdel<l hücum kıtaları artırıldı 
(Başı 1. inci sayfada) 

maktadır. Daha dün öğleden sonra po
lis, Volkstimme adındaki sosyalist ga
zetesinin binasını işgal etmiştir. Bu ga
zete, geçenleı-de üç ay müddetk tatil 
edilmiş idi. Tahmin olunduğuna göre 
muhalefetin fikirlerini neşreden diğer 
bütün gazeteler, pek yakın bir zamanda 
artık çıkmak imkanını bulamıyacaklar 

ve ihtimal bütün muhalif partiler dağı
tılacaktır. 

B. Greiser, istasyonda kendisini al
kı~lıyan halka hitaben kısa bir nutuk 
söylcmiı:ı ve şöyle demiştir.: 

"- Şimdiki halde içimden kopup ge
len şeyleri söyliyeınem, fakat bekledi
ğiniz saat yakındır. 

Milletler Cemiyeti yüksek komise
ri B ( Lester de dün akşam Danzige gel· 
miştir. Etrafında sivil polisler olduğu 
halde yaya olarak evine gitmiştir. 

Her hangi bir hadise çıkmasına 
meydan vennemek için evinin etrafına 
bir çok muhafızlar konulmuştur. 

Muhalefet partileri yani sosyalist 
merkez katolik ve nasyonal - alman par
tileri halka hitaben bir beyanname neş
rederek serbest toprak halkı hukuku
nun en iyi zaminleri Danzig ana ka· 
nunu ile Milletler Cemiyeti yüksek ko· 
miseri olduğunu ilan etmişlerdic. 

Hücum kıtaları artırıldı 
Danzig, 8 (A.A.) - Nazi hücum kı

taatı müfrezeleri, Almanyadan gelen 
takviye kuvvetleri ile hissolunur mik
darda arttırılmıştır. 

Bertin, 8 (A.A.) - Fransız büyük 
elçisi ile ingiliz işgüderi, Almanya dış 
işler bakanını ziyaret ederek B. Von 
Norath'ın orada bulunmaması dolayi
siyle, genel direktrölerden B. Dieckof 
i1e Greiserin Cenevredeki nutku hak
kında görüşmüşlcrdiır. 

Varşova, 8 (A.A.) - Yarı resmi 
"enformasyon politik polonez,, gazetesi, 
Danzig hakkında neşrettiği bir maka· 
lede ezcümle diyor ki: 

" Milletler Cemiyetinin son toplan
tısmda Danzige dair olan ve ortaya ko
nulan meselelerin ilki Laypzig ~misi
nin ziyareti meselesi idi. BG ziyaret 
milletlerarası bir mahiyet göstermek-

. Bunu diğer Danzig mcselelerin
~.w·• , yırmak gerektir. Meselenin başlan 
ğ<&cı, alman gemisinin kumandanı tara
fından yapılan resmi ziyaretlerde Mil
letleır Cemiy.eti fevkaHlde komiseriniıı 
unutulmuş olmasıdır.,, 

Bir lıarb ihtimatı .•. 
Lon<lra, 8 (A.A.) - Danzig mesele

si hala birinci saftaki yıerini muhafaza 
ediyor. Gazetelerin çoğu, olimpiyadlar 
bitmeden önce harb olmıyacağrnı ıöylf· 
yorlaır. 

Morning Post diyor ki ı 

"Olimpiyadlar biter bitmez, Alman
ya yeniden faaliyete geçecektir. Bu faa 
liyeti belki Danzig veya Memcl'de, ve 
belki de Avusturya veya Çekoslovakya
da tecelli edecektir. Bunu hiç kimse 
kestiremez ve bizzat B. Hitlerin de bu 
hususta şimdiden bir karar vermi§ ol· 
duğu şüphelidiır.,, 

'Alnuınyada11 gelecek tehlike 
Londra, 8 (A.A.) - Dün akşam, 

Milletler Cemiyetine müraharel Mrli
ğinde söz söyliyen Lord Roheri Sesil, 
Danzig hadiselerinin barba aLimet oldu 
ğunu bildirmiştir. 

Tecerrtid &iyasctine taraftac bulu
nanlaıra cevaben de Lord Robert Sesil 
demiştir ki : 

"-Ben, Avrupada çıltacak büyük 
bir harbten uzak kalabilmemiz için en 
ufak bir ihtimal mevcud bulunduğunu 
parlamentoda söyliyebilec.ek, mesuliye
ti idrak etmiş hiç kims.eye rast gelme
dim. Alınanyanın, hudutlarnıı değiştir
mek için yapacağı her hangi bir siUihJı 
teşebbüs bizim için büyük tehlikeyi 
mucibtir. Zira böyle biır teşebbüs, doğ
rudan doğruya umumi sulha karşı tev
ciye edilmiş bir tecaviiz olur.,, 

Tefrika: No: 104 a 

~'1~ÜUÖ~ "® Ot@~O 
ŞARDON Yazan. )AK YDAR 

Türkçeye çevıren: Nasuhı BA 

onunla karşıkarşıya iken ne kadar g .... eveze ve 
1 .. d. 1 Alber 0 zamanlar, onu adeta ta-neşe ı ı ı .... , h.. d 

rdu . fakat bu suretle teza ur e en nıyamıyo , . . .. 
asıl onun kendı mızacı ıdı.. . . 

Andre'nin bakışları, ancak şım.dı manası
nı anlıyabildiği sözleri ~klına ge~ı~o~ ve ar-

d muameleler halındemazısını doldu-

Fondbo bağlannın başladığı bir tepeci
ğin en yüksek yerinde Andre durdu ve bi
sikletini bir çakıl yığınının üstüne bıraktı. 
Tozlu potinlerini çimenlere sildikten sonra 
ceketini çıkarıp ğöğsünü hafif hafif esen rüz
gara verdi. 

bir ağaç altında, otum1Uş bir takım kadınla 
rın ortasında Anduar, yüksek sesle Arlezi 
yen'i okuyordu. 

Andre: 
- Devam ediniz, diyerek Madam Dük. 

roke'nin elini sıktı ve Mari - Luiz'in yanma 
oturdu. ---

- -·- ;- m hislerle var-
HaJbuki bo~~na. hare~ ı~:ıannm hisle:i

lıö-mı doıcJurabılırdım.: .... aş hareket ve hıs-
b kte huruın... el' · e ne cevab verme k mı ken ısın 

· tık aş 1 
lerimde serbestım a.r ' . halime bıraktı: 

· • · · saıı benı kendı ktı'r· verdıgım m Beni acı çe · · yoktu. • onun o aşka ıhtıyacı B . değiştirdi ve ke?-
mek maksadiyle 3~.d~: ~!11 artık yüzümü bı-
d. .. ·· de bile kuçulttu... ·? Ben o es-ı gozum muyum kı . . . 
le gönniyor ... ben onun. arak kendımı ılk 
k. m' Aşka ınan .. tal·1·1-

1 kadın mı~ı .. .' . . ene kalbim mus ~ 
verdiö-im giıııku gıoı g 

dir. ' diyordu. . , beraberce geçirmiş ol-
Andre ile Parı. t~. .. üyordu. Bert, ~n

dukları iyi günlerı duşu?. nun fikirlerıne 
dre'yi kızdırmı_ş o!m~kii ıç~~. ~akat haki~att: 
aykırı fikirler ılerı ~~r d~ ünüyordu, çunku 
her hususta onun gıhı 

1 
ş nu biraz şaşır

ikic;i de gene idil er. An< re 0 
• • işitmekle 

n o;esını 
mı'?, düc;ünceli ve lrnv:a ~ dinliyordu ... Bert 
~""c:•ız dcrerr'l,,. h:ılıtıva ' 

ka aşça · d 
bu g izli sevgi kalbine huzur verıyor u. 

ran . ?'' 
Birdenbire: "Acaba onu se".'ı~or muyu~ ... 

di e irkildi. Aşk mevcudiyetmı başka turlu 
~ar eder; hayatı karmakarışık etler; on-

ız · h d'l d n böyle iştıba e ı mez. . 
aBert gene eskisi gibi, çocuğunu nezaretı al

tında bulundurarak evden b~hçeye ve bah~e
den eve gidip geliyor, anasıyle, Emm~ ılc; 

·· üşüp konuşuyordu. Fakat eşyada şımdı 
go:ski can sıkıcı haller yo•.:tu. Her şey daha 0
evimli daha iyi görünüyordu. . 

s "Ac~ba onu seviyor mu?" Ve b~ sualın 
hından emin olmak için Andrenın kır-ceva .. 

zı yanaklarını, fazlaca kısa bumunu goz-
ml 

1 
'nin önüne getirerek: ''Bu çehreyi sevme. 

erı · " d' d Fak t d ... ·mi iyice bilıyorum, ıyor u. a ay. 
ıgı "bh b' . d manda ihtiraslı mu em ır sıma a, 

nı za ' • lı bakı 1 'ki .. göz1erinin icine dikilmış tat ş ı ı goz 
görür gibi oluyordu. 

·~.\$ 

Öğle yemeği zamanına kadar yataktan 
çıkmamıştı; uyanıklıkla uyku arasında za
manın daha çabuk geçeceğini düşünmüştü. 
İki gündenberi beklediği an nihayet yakla
şıyordu. Bert'i görecekti. Arzunun verdiği 
sabırsızlığı biliyordu. Fakat bugün duyduğu 
şey, sanki insanın benliğinden müstakil imiş 
gibi hislere bağlı olan malUm cazibe değil
di. Bütün ruhun heyecanı, hayranlık, haklı 
ve temiz bir istek onu şimdi bir kadına bağ
lıyordu. Ve bu kadının Bert olması düşün
cesi, hayatında değişiklikler yapan bir hadi
seye ayrıca kendi esrarını da ilave ediyordu. 

Cebinden küçük bir ayna çıkarırken ge
riye dönerek, uzakta, yol üzerinde Bert'iıı 
şemsiyesini farketti. Birdenbire korkmuş, 
heyecanlı ve ona yalmz başına rastlamaktan 
çekinmiş gibi, bisikletini alıp Fondbo parkı
na girdi. 

Erkekler tenis oynuyor ve çocuklar ko
§arak top toplayorlardı. Şatonun önünde, 

Anduar kitabı kapıyarak: 
- Bitti, dedi. 
Margörit, yaşlarla dolu gözİCrini nişan. 

lısma çevirerek fikrini söyledi: 
- Ah, ne güzel! 
Andre, Bert'in şemsiyesini mese dallan. 

nm arasından görünce ayağa kalktt. Sonra 
adımlarını hafifletip çocuklara doğru yü. 
rüyerek sordu: 

- Nereye gidiyorsunuz? 
- Bağ bozumundan dönen arabaln gör. 

meğe gıdiyoruz. 

Küçük Mark'm ardısıra yüri.lrken bir ta
raf tan da, Bert'in, beyaz yün elbic;esi içinde 
sade, yavaş yavaş ilerlediğine dikkat edi
Yordu. 

Şarabçıhkla pek alakalı imiş g'bi soru
yordu: 

- Demek ki bugün bağ- b"~·,...,·· , ... ,r? 
ff',..... ) 
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SAYFA 6 

Jandarına Genel l(oırıutanlığı An
l{ara Sat1nalına l(omisyonundan : 

" 
1 - Aşağıda mikdar. tahmin, ilk teminat bedelleri ve ihale ta

rihleri yazılı kaput ve kışlık elbise dikimi eksiltmeye konulmuştur. 
İstekliler şartnameyi komisyondan parasız alabilirler. Eksiltme

ye girmek istiyenlerin şartnamede yazıldığı gibi teklif mektupları
nı eksiltme vaktinden bir saat evel komisyona vermiş olmaları. 

(1504) 
Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminat. ihale gün. sa. 

Kaput 19000: tane. 
Kışlık elbise 10000 takım 

kuru. 
130 
150 

Lira Kr. ta. 
1852 50 16.7.36 
1125 o 17.7.36 

perşembe 9.5 
cuma 9,5 

1-2723 

mcx1x1x1xJr:tx1"fLx1x1xix1r1x1x1x1x1x1xJirJ:r1x1x1x1x1ı 

SlJMER BANK 
Umıım l\lüdürlüğü:udeıı : 

M·iı1akasa te iri 
Zafranbolu civarında Karabükte kurulacak demir fabrika

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

:ı: :ı: :ı: :ı: :r1x1x1xJ:r1x3'.'ı1x1xix1z1x1x1,:trix1ı1x1ı§Lxl 

Ank:ara Yülcselc Ziraat 
Enstitüsü Rel{törlüğündc~ıı : 

1 - 16-i-936 tarihinden Mayıs 937 sonuna kadar 10,5 aylık An
kara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 530 • 580 talebe ile 120 - 140 müs
tahdeminin sabah, öğle, akşam yemekleri eski şartnamede birçok 
tadilat yapılmak suretile yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale Yüksek Enstitü binasında ihale komisyonu tarafın
dan 13-7-936 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 109056 lira olup muvakkat teminat teklif 
edilecek miktar üzerinden % 7,5 dur. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenle-
rin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatları. (1509) 1-2698 

lnhisarlar Umıım Müdürlüt!iinden : 
Sivas dahilinde kain Çakrı tuzlasında yapılacak 17278 lira ke

şif bedelli abdan ve göl inşaatının 3-7-936 tarihinde kapalı zarfla 
yapılacağı ilan olunan eksilttnesine istekli çıkmadığından dolayı 
bermucibi kanun pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 14-7-936 tarihine rasthyan salı günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım, satım komisyo
nunda yanılacaktır. 

2 - Eksiltmeye mimarlar da iştirak edebilirler. 
3 - Proje, ke,ifnnme, şartnamelerle mukavele projesi ve şartna

melerden miirekkep evrakı 250 kuruş mukabilinde İstanbul<la in
hisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesinden alın:ıbilir. 

4 - Muvakkat teminnt mikdırı 3'37 lira 47 kuruştur. 
S - 1 te'·lile rin eksiltme rninünden en az iki gün evvel İnhisar

l:ır Tuz Fen Sube 'ne gelerek istenilen ve aiki ibraz ile ehliyet ve · 
sikası almaları ve bn ehliyet ve kanuni vesikaları ile sözü geçen 
komisyona müracaatları Jazımdır. (3758) 2-2861 

• • 
t 1Y~ en: 

Mahalli idareler umum müdürlüğünde açık olan 35, 30, 25 lira 
asli maa!!lı memuriyetlere aşağıda gösterilen şartları haiz olanlar 
ahn<!raktrT. 

İste'diler: 
l - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde gösterilen vasıf-

ları hai:r. olmaları. · 
2 - Hesab, büdçe, işleriyle mahalli idareler mevzuatına ve ma

li kanunlara vukuflarım açılacak müsabaka imtihanını kazanmak 
suretiyle isbat etmeleri 15zımdır. 

3 - Müsabaka 15 temmuz 936 tarihinde Ankara, İstanbul, İz
mir, Konya, S~han vilayetlerinde yapılacaktır. 

Talihlerin bu tarihten evvel vesikaları ve hal tercümeleri hüia
salariyle birlikte bulundukları yerlerin valiliklerine müracaatla-
rı. (1627) 2-2867 

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

mir işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksil tme 16-7-936 perşembe günü vilayet binasında llsürel 

komisyonu önünde yapılacaktır. 
3 - İstekliler tartnamede yazılı muhammen bedelin % 7 .5 nis

betindeki para veya tahviUl.t. esham ve banka makbuzu ile eksiltme
ye gireceklerdir. 

4 - Şartnameyi şı:örmek iıtiyenler Ankara Kültür .Direktörlü-
ğüne müracaat edeceklerdir. ( 1536) 2-2761 

Gümrül{ ve İnlıisarlar 
Vekaletindt'n : 

1 - Vekalet Muhasebe ve ı'etkik Müdürlükleri binasındaki 
elektrik tesisatının keşfine göre tamiri pazarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli 226.25 liradır. 
2 - Pazarlık 10.7.1936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de 

vekilet binasında kurulacak komisyonda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi her gün vekalet levazım müdiirlüğünde gö

rülebilir. 
4 - İsteklilerin 16.97 liralık teminatlarını muayyen giinden ev

vel VekSlet veznesine yatırarak belli saatte komisyonda bulunma-
ları. (1644) 1-2893 

Tavuk~nlul{ Enstitüsü 
il~el{törli?.C!.incl(-bn : 

Enstitü için ah kutru 7. U t kutru 5 santimden aşagı olmamak 
üzere üç metre bov ••nda 1500 adet meşe s•rıP,ı pazarlıkla ahnacak
t!r. Pazarlık 10. 7. 936 cuma güniı saat 10 da Keçiöern yolu üze
rınde bulunan Ankara tohum islah istasyor.unda tpplanacak komis
yon tarafından yapılacaktır. İsteklilerin gününde komisyona baş 
vurmaları. (1628) 2-2868 

1 1 
ULUS 

MİLLI MÜDAFAA YEKALETİ 1 ı 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

BİLİT 
1 - Yerli Fabrikalar mamuHitından ve beher metresine biçilen 

ederi 245 kuruş olan elli bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 Temmuz 936 cuma günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 7375 liradır. 
4 - Şartnamesi 613 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan ahnıı. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatından bir saat evel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (1557) 2-2806 

BİLİT 
ı - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine biçilen 

ederi 245 kuruş olan altmış bin metre kıslık elbiselik kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 temmuz 936 cuma günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 8.600 liradır. 
4 - Şartnamesi 735 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminatlarile 2490 sayılı kamı

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatrndan bir saat eve! M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (1556) 2-2805 

BİLİT 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine biçilen 

ederi 260 kuruş olan altmış bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 temmuz 936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 11550 liradır. 
4 - Sartnamesi 870 kuruşa M. M. V. Sa. AL Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü madclelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatından bir saat evel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. ( 1554) 2-2804 

Asekeri mektehlere taJebe alınıyor 

1 - 936 - 937 df'rs senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa Askeri 
liseleriyle, Kırıkkaledeki Askeri Sanat lisesine ve Konya. Erzin
can Askeri orta mekteplerine talebe alınacaktır. 

2 - Kabul şartları Askeri lise ve orta mektepler talimatında 
yazılıdır. Bu talimat Askeri mekteplerde ve askerlik şubelerinde 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin aşağıda yazılı hususuları da göz önünde bulun-
durmaları lazımdır. 

A) BütUn mekteplerde kaydükabul l/Temmuz/936 da başlar ve 
10/Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı da 15/ Ağustosla 21 
Ağustos arasında yapılır. 

B) Mekteplilerin bulundukları yerler haricindeki mevkilerde 
oturan isteklilerin 10 /Haziranı936 dan 31/Temmuz/936 tarihine 
kadar bulundukları yerlerin Askerlik şubelerine müracaat etmiş 
olmaları Hizımdır. 

C) Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlayıp As
kerlik şubeleri vasıtasiyle mektebe göndermeleri ve mekteblerden 
davet vaki olmadan hic bir istekli mektebe gitmemelidir 

D) Müsabaka imihan~na girmek için davet edilen isteklilerin iI11:
tihan yapılacak yere kadar gitmek ve imtihanı kazanmayınca gen 
dönmek icin yapacakları masraflar tamamiyle istekliye aittir. Bu
nun icin de gidiş ve dönüş masrafını beraber götürmesi lazımdır. 

E) İstekli mektebe kabul edilme<liği 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 kitabla rı mektebe aid olduğu ~ibı ayrıca 
her av bir miktar m"aş da verilir. 

5 - Askeri liseleri ınuva ff?.kıyetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaı,a imtihan ına girere '< kızandıkları takdirde mühendis ve 
fen memuru yetiştirlmek üzere Avrupaya tahsile gönderilir. 

(1306) 1-23SO 
İLAN 

1 - Ankarcıd'.'l A ,•teri Baytar mektebine bu sene sivil lise me
zunu olm:ık şartile ( H) talebe kabul edilecektir. Taliplerden aşa
ğıdaki vasıflar aranır. 

a) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
b) Yaşları 18 : 21 olmak 
c) Türkiye Maarif liselerini bitirmiş ve olgunluk imtihanını 

vermiş olmak. . w • • w 

d) Bünyelerinin tam sıhhatli ve askerlıge elverışlı oldugu As-
keri sıhhiye heyetlerince tesbit edilmek (tam teşekkiillü askeri has
tanelerce) 

e) Kendilerinin ve ailelerinin hüsnü halleri zabıtaca tevsik edil-
mek. 

2 - Bu vasıfları haiz talipler müracaat isticlalarına şu kağıt ve 
vesikaları bağlarlar. 

a) Nufur. cüzdanı veya resmen musaddak sureti 
b) Musaddak sıhhat ve aşı vesikaları. 
c) Mezun olduğu lisenin şahacletnamesi veya musaddak sureti. 
d) Kendisinin ve ailesinin hüsnü hali hakkında fotoğraflı zabı

ta vesikası. 
e) Mektebe kabul edildikten sonra askeri kanun, nizamları kabul 

ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer teahhüt senedi. 
f) Selisülb~vl, gaşi nevlıatı ihtilaciye. sar'a ve sairülmenam has

tahklarile maliıl olmarlıklötnna dair velilerinin noterlikten tasdikli 
teahhütnameleri {bu gibi hastalıklardan birile mektebe girmezden 
evel maJCil olduğu sonradan anlao:ıılan talebe mektepten çıkarılı r ve 
o z<1man<1 kadar mektep ma~rafr velisine ödettirilir.) 

3 _ Kayıt icin müracaat yerleri Anl•arada yüksek ziraat ensti
tüsiinne (askeri baytar talebe ıımirli~i). İstanbulda Haydarpaşada 
(askeri baytar tatbikat mektebi mitdürlüğil) diir. Taşralardan talip 
olacn1~lar ı.. 2. inci maddelerde bildirilen evr.-k ve vesikaları tamam 
olmak sartile lıııhındukları verlerdeki askerlik şubeleri vasıtasiyle 
dileklerini M. M. V. bavtar isleri d:ıiresi reisliğine bildirebilirler. 

4 - Aranılan vasıf ve ~.artları haiz talipler imtihana tabi değil
dir. Kahı•1 miiracaat tarih ve sırasına ~öre vapılacaktır. Müracaat 
müddeti Eylül 1936 iptidnsrna kadardır. Fakat 14 tamam olunca 
kayıt muamelesi daha evet kapaMcaktır. Taliplerden lise şehadet
nal"'esi ivi derecede olanlar tercih olunur. 

5 - Kayıt muamelec:inin kapanmasından sonra kabul edilenlerin 
isimleri yine gazetelerle ilan nhtf':>rıolctır. ( 1624) 2-2902 

BtLtT 
1 - Bi((ilen ederi 2000 lira olan bir tane Redresör aleti ile ı ,._ 

dekleri Prık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - fhalesi 24 ağustos pa'":artesi günü saat 11 dedir, 
3 - tik teminat 150 liradır, 
4 - ~artnamesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 
5 - Eksltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayııı Kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün 
ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. ( 1648) 2-2904 -
Nafıa Bak~anlığından : 
20 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ba

kanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 200.000 lira muham
men bedelli 4000 ton krezotun pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname, Mukavele projesi on lira mukabilinde Ankarada Na
fıa Bakanlığı Malzeme dairesinden verilecektir, İsteklilerin Nafıa 
Bakanlığından alınmış müteahhitlik vesikası ile birlikte 20 Tem
muz 936 pazartesi glinü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı Mal· 
zeme Ekslltme komisyonuna mUracaatl!ll"t lbımdu. (1653) 2-2910 

9 TEMMUZ 1936 PERŞE.l\ı.ı..:f:. 

.-------------~~mmmı~am;~ 
ASKERi FABRiKALAR UMUM MUDÜRLUCO 

SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 
200 TON ŞİLİ • KÜHERÇİLESİ 

Tahmin edilen bedeli ( 9000) lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 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 mezkur günde saat 14 e kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur 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 müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 20/temmuz/936 
tarihinde pazartesi günü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale edilecek-

tir. Şartnanıe parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliblerin 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 müracaatlan. ( 1545) 

zooo KİLO SANTRALİT 
500 KİLO DlFEN1LAMİN 

2-2781 

Tahmin edilen bedeli (8730) lira olan yukarda mikdarı ve cınsi 
yazdı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunca 27 Ağustos 936 tarihinde perşembe günü saat 15 .te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komıs
yondan verilir. Taliplerin Muvakkat teminat olan (654) lira (75) 
kuruJu havi teklif mektublarını mezkur günde saat 15 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkfır 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 mi1<darı ve dn
si y~zdı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
komisyonunca 27 Ağustos 1936 tarihinde perşembe günU saat 16 da 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1321) lira 88 kuru• 
şu havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 15 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve S 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona müra· 
caatları. ( 1550) 2-2844 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 

BİLİT 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi 170 kuruş olan on yedi bin 

600 kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesini 150 kuruş karşılığında almak istiyenler her 

gün M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri, 
3 - Eksiltmeye girecekler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 

yazılı belgelerle 2244 liralık ilk teminatlarile birlikte teklif mek
tuplarını ihale günü olan 22 Temmuz 936 çarşamba günü saat 11 
den bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (1584) 2-2827 

1 - Edremit garnizonundaki birliklerin senelik yiyecek ihtiya
cı için 10.000 kilo sade yağı kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Malın tahmin bedeli 9000 liradır. Teminat bedeli 675 lira· 
dır. 

3 - 20.7.936 pazartesi günü saat onda Edremit satın alma komis-
yonu dairesinde yapılacaktır. ~--.-,;,,.~----. 

4 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupları
nı veyahut tahvilatlarım 4. inci tümen muhasipliğine 20 temmuz 936 
pazartesi günü saat 9.5 da yatırmış bulunacaklardır. Evsaf ve şe· 
raitini bilmek isti yenler için her gün komisyon açıktır ( 1592) 

1-2~1.' 

ı LAN 
Cinsı Miktrrı Muhammen B. İlk temınat 

kilo lira lira ku 
Ekmek 24000 2640 198 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 24000 kilo ekmek 

aı;,ık eksiltme suretile 17 temmuz 1936 cuma günü saat 14 :17 kadar 
satın alınacaktır. İsteklilerin yukarda yazılı muhammen bedeline 
mukabil 198 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabri
kalar·muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve saatte mektep satın 
alma komisyonuna gelmeleri. ( 152~~ 1-2713 

İLAN 
İstanbul komutanlığı birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan 50000 

kilo sade yağı 24.7.936 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla alınacak
tır. Muhammen tutarı 38500 liradır. İlk teminatı 2888 liradır. Şart
namesi komisyonumuzdan 250 kuruş mukabilinde verilir. İstekliler 
ilk teminat makbuzları ile 2490 sayılı kanunun 2. 3. inci maddele
rindeki vesaikle birlikte ihaleden en az bir saat eveline kadar tek· 
lif mktuplarım Fındıklıdaki komutanlık satın alma komisyonuna 
vermıleri. (1652) 2-2909 

1 O. O. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 
MÜDORl.OCO S. A. KOMiSYONU iLANLAR!: 1 
Metre mikabı muhammen bedeli 39 lira olan aşağaıda cins ve 

mikdarı ya:rılı çam ve kereıte 24 temmuz 1936 cuma günü saat 15 
den itibaren sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankarada i
dare binasında pazarlık usulü ile satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvakk;ıt 
teminat, kanunun tayin etti~i vesikalar ve resmi gazetenin 7.5.936 
g. 3297 No. h nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış bir vesika ile muayyen vakitte komisyonda bulunmaları la
zımdır. 

Şartnameleı Ankarada malzeme dairesinde. Haydarpaşada tesel
lüm ve sevk !'efli~inde, E!'1kişehir ve İ?:r.--i.rde idare mağazalarında 
görülebiHr. (1641) 

Cinsi 
1) Va<>on tahtı>-;r 

2) Çam muhtelif 

Tııkribi M3 r 
ıo~q n74 

342.750 

M ııvıı kkat tetl'linat 
3'197.79 lira 
1002. 'i4 lira 
2-2903 

Ankara ' ' aliliğindeıı : 
Nahiye Mevkii 

ve veya Kapu 
nahallesi sokağı No. 
Zir nahiyesi Köy 2 
Davut ma- Önü 

hallesi 

Muhammen Dipozitc 
Metrlıke Cin i Müştemilatı Bedel\ Miktarı 
No. Lira K. Lira K. 
1838 Bahc,. 10 00 00 15 

50 00 03 75 
Yukarda evsafı yazılı bahçeler 15.7.936 çarşamba günü saat l! 

de ihalesi yapılmak üzere 26.6.936 tarihinden itibaren 19 gün müd 
detle açık artırmaya vazolurunuştur. 

İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen dlo 
pozito makbuziyle Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatı._ 
rı. (1569) ~-278!' 



!, TEMMUZ 1936 PERŞEMBP. 

MAL SAHİBİ VE KİRACILARIN 
NAZARI DİKKATİNE 

Ankara Belediye Reisliğinden · 
Kiraya verilen ve verilmek istenilen 

gayri menkuller için yapılan mukaveleler
den müddeti hitam bulanlar ile mukavele
Yi yapmamış olanlar 20 temmuz 936 ta
rihine kadar Noterlikçe tasdik edilmiş mu
kaveleyi yapmış olmaları lazımdır. Bu 
rtıüddetten sonra umt mi surette yaptırı
lacak kontrolda mu {avele göstermiyen 

mal sahibi ile 
lardır. (151 O) 

kiracılar cezalandınlacak-
1-2699 

Dalıilive 'T e caletinden: 
el 

Merkezde kurulan belediyeler fen heyetine dolğun ücretle· 
1 - Heyeti fenniye şefi 
ı - İçme sularında mütehassıs mühendis 
ı - Şehirci mimar 
ı - Kalem şefi 
1 - Memur 
1 - Daktilo alınacaktır. 
İstekliler vesikalariyle birlikte temmuzun on ikisine karlar da-

hiliye vekaletine müracaat etmelidirler. ( 1626) 2-2866 

~ınniyet işleri Umum 
~Iüdürlüğünden : 

1 - 936 senesinde Zabita memurlarına yaptırılacak elbiseler 
için azı 12969,.30 çoğu 13081,50 metre kumaş 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Kumaşın rengi koyu kurşuni olacak beher metresının be· 
deli muhammeni 500 kuruştur. 

3 - Kumaşların ihalesi 13/7 /916 pazartesi günü ~aat 15 de An-
lrarada Em. İş. U. Müdürlüğünde teşekkül eden komısyon huzurun-

da yapılacaktır. . 
4 - Eksiltmiye girecekler: Kumaşların muhammen be?elı olan 

65,407 lira 50 kuruş üzerinden yüzde yedi buçuk hesabıyl~ 4905 
lira 55 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ıle ve 
2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte teklif mektuplarını ihale vaktinden bir saat evvrl 
komisyona vermeleri. .. .. .. y .. 

S - Kumaşların ihalesine ait şartname Em. İş. U. Mudurlugu 
Satınalma komisyonundan alınır. Fazla izahat almak ve şartna
ıneyi görmek istiyenlerin mezkur komisyona müracaatları. 

(1458) 1~2616 

Emlalc ve Eytam Banicasından : 

Kiralık Apartıman 

Daireleri 
.. Işıklar caddesinde bankamıza ait Turhan ~p;ırtı~anıncl.a, Su, 
Elektrik ve Havagazı tesisatın ı havi beş oda, bır k~rıdor, hır ,mat
bah, Banyo ve bir nel§dcn ibaret 4 ve 8 numaralı daueler ~~ı~ ar· 
tırma ile kiraya verilecektir. İhaleleri 15-7-936 çarşmü.ın gunu sa• 

at onbirde yapı1::cakur. . . Bımlardan 4 numaralı daire ihaleyi mü!eakıp ;'e 8 numaralı daı-
re de 17-7-936 da yeni kiracısma teslim edıl.ecektı.r •. Açık artırmaya 
girmek istiyenlerin yüz lira d:pozit.o ~.arasıyl.e ~ırJıkte. Bankamız 
Mu ıtot ··a·· lügyüne ve daırclerı gormek ıstıyenlerın de Apar-

ame a mu ur . (1543) 1 2803 
tıman kapıcısına müracaatları ılan olunur. -

İzmir Val{ıflar 1\Iüdiirlüğündcıı : 
1 _ Mezarlık başında 58. 793 lira 84 kur~ş bedeli keşfi ~e hal 

b
. f 1· ·1 apılan eksıltmede 52.032 lıra 55 
ınası evvelce kanalı zar usu ı ı e Y . hh'd' t 1 h··a·· .. ' · · · a·ı · ti Mütea ı ın ea l u unu 

kuruş bedelle miiteahhıdıne ıhale e ı mış : . . ·a ·1 eski mü-
ifa etmemesi dolayısiyle mukavele feshedılmış ve ı are ı e b't l 
teahhidi tarafından viicuda ~tirilen imalat mahke~ece tes ~ ~ unk 
ınuştur. Geri kalan imalat müteahhid nam ve heska mal yapt ; ı;;:_ 
.. . . d .. b k artırm:ıya onu muş u . 
uzere 24.6.936 tarıhın en ıtı aren a~ı · kıflar direktörlüğü 
lesi 17-7-936 cuma günii saat on altıda İzmır V::ı. 
binasında miiteşckkil. ko~isyon. huz~;ru;ıdaı~a~~l~~~ı:e şartname-

2 - İstekliler bu ışe aıd pro3eler ı.e .1.ma ~ kıflar idaresine müra
lerini ve teshiti delail raporunu her gun a 
caatla görebilirler. . . d 190 liradır. Eksiltmeye girecek-

3 - Muvakkat temınat mık an ~· •Y banka mektubunu ve 
lerin teminat makbuzunu veya bu mıkd~ra bal~dak vesiklannı ibraz 
ticaret odasında kayıdlr olduklarına daır mus 
etmeleri lazımdır. , • . . . e a mühendi<ı olma· 

4 - Eksiltmeye ("irrcr c ıste}<'~ılcr!n mtar. :ı:sulivetkri" kabul 
lan ve insaatin her tiir ii kanunı ıdarı ve .~nnı lelerde mıistere-. .. . . arl" bütıın muame . ~e ıfa edecek muhendıs veva mım • A zamanda bu eksılt-
ken mesut olmak üzere calıcım::ı1"r~ c::::rttlT~ 1 .;"~inanın inşaatini m11-
nıeve girebilmek için en a1 otuz hın. !ıra 1 

• '~ n hevetlerinrien veril-
~affakiyetle bitinnis otdıı1<larma daır resm~ e (l 5l 7) 1-2742 
ın.iş musaddak belgeler göstermeğe mecbur ur. 

'Tilaveti Daiıni 
- Eıı(•ümeniden : -- Keşif bedeli Muvakkat T. 

20264 L. 35 K. 1519 L. 83 K. Yapılacak iş ~ 
Biga - Kaıabiga yolunun 6.600-21 -9 '

9 

l{iJometreleri arasında 9954 M. kısmının 
tamiratı esasiyesi . e ve diğer evraklarını Anka-
1 - İstekliler bu işin keşıf, şartna~ıüdürlüklerinde görebili~ler. 

ta, İstanbul, İzmir, Çanakkale N~fı.~ t 15 de kapah zarf usul.yle 
2 - Eksiltme 31.7.936 cuma gunu saa 

baiıni Encümende yapılacaktır. 1 kanuna uygun olmakla 
3 - İsteklilerin rnüracnatları 2490 say~ 1• N afıa Vekaletinden 

beraber şosa inşaatı yapmış o.ldukların~1 • /~ektuplarına koymala
"~r!lmiş ehliyeti fenniy vesı...:'"1n1 te 2.:_279i 

r. lazımdır. (3637) 

ULUS 

Erzuı·um Valili~in den : 
1 - frabzon Ağrı transit yolunun Erzurum vilayeti dahilin

deki Erzurum köprü kısmının OXOOO dan 14X031 ci kilometresine 
ka~ar ol~n krsrmlardaki şose inşantile bu yolun 38XOOO ci kilomet
resındekı Karabıvık köprüsü ve Erzurum - Ağrı ktsmtnın Erzu· 
rumdan itibaren 82X350 inci kilometresine kadar olan muhtelif 
mahallerdeki şose inşaatile bu yol üzerinde bulunan ve 46X823 ci 
kilometresindeki Badıcivan ve 40X725 ci kilometresindeki Uğu
mu. ve ~OX071 ci kilometresindeki Zarş köprüleri ve şose inşaatı 
eksıltmıve konulmuştur. Bu işlerin bedeli keşfi (155) bin lira 4 
kuruştur. 

. 2 - Bu işe ai.t şartranıe ve evrakı fenniye şunlardır: A) Ek
sıl~e şartnamesıle muka\"elename, C) Nafia işleri şeraiti umumi
yAesı, E) Hus~si ve fenni şartname, F) Tahlili fiat ve keşif hu· 
lasa cetvetlerı ve şos<' ve kum ve taş grafik ve mesafe cetveli. İs· 
tekt.il.er bu şartnameleri. ve evrakı fenniyeyi 775 kuruş bedel mu
kabılınde Erzurum nafıa müdürlüğünden atabilirler. 

3 - Eksiltme 1017 936 cuma günü saat 16 da Erzurum vilayeti 
nafia dairesinde vapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebltmek için (9000) lira muvakkat teminat 

verilmesi ve bundan başka Ticaret odası vesikasını haiz olup 
göstermeleri Hizımdır. 

6 :- Teklif m~ktuplan yukarıda üçüncü maddede yazılı saat
ten. ~ır saat ev.velıne karlar Erzurum vilayeti nafia müdürliiğüne 
getırılcrek eksıltme komisyonu reisliğine makbuz mukabili veri
lecektir. Posta ile gönlerilecek mektupJarrn nihayet 3 üncü mad
dede. ya~ı~ı saate kadat gelmiş olmaları ve dış zarfın mühür mu
mu ıle ıyıce kapatılmış olması J5zımdır. Postada vukua gelecek 
gecikmeler kabul edilmez. 

7. - ~ksi.ltmiye gimıek isti yenler ehliyetname almak için V. 
?~f~a daıresınde mevcud bulunan 24/4/936 günlü talimatnameye 
ıl.ışık b~lunan ~eyannamelerden birer suret atarak bu beyanname
n;n eksılt~e sutunu mahsuslannı doldurup eksiltme gününden 
laakal 8 gun evvel hangi günde eksiltmesi yaprlacak ise girmek 
h~-;~su.~da fenni ı-hliyet vesikası istedikleri sarih olarak yazılmış 
hır ıstıdaya mezkur beyannameyi raptedip Nafia Vekliletine mü
racaat. edecektir: Aksi takdirde istediklttri vesaikı alamıyacaktarı 
ve ehhyetnamesı olmryanlann eksiltmiye kabul edilemiyeceği 
ilan olunur. (1464) 1-2619 

Kapalı zarf usuliyle eksilt me ilanr 
Gümiişane Nafıa 

Müdürlüğünden : 
1 - ~ksiltmeye konulan iş: Gümüşane Vilayetinin 

Trabzon - İran Transit yolunda yapılacak tesviyei turabi
ye, imalatı sınaiye, silindiraj, sığnak binaları ve işaret lev
haları. 

Bu işlerin keşif bedeli: Üçyüz seksen bin altı yüz kırk 
dört lira dokuz kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei turabiye şose ve kargir ve betonarme in-

şaatına dair fenni ~artname 
E - H usus1 sartname 
G - Tahlili fiat cetveli 
İstivenler bunları 950 kuruş mukabilinde Gümüşane 

Nafıa Müdiirfüğiinden alabilirler. Ve İstanbul. Trabzon. 
Erzumm ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinde mütalea ede-
bilirler. 

3 - İhale: 20-7-936 pazartesi günü saat 15 de Gümüşa
ne vilayeti odasında komisyonu mahsusu tarafından ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 19000 lira 

muvakkat teminat vermesi ve Ticaret Odasına kayıtlı ol
duğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi lazımdır. Bun
dan başka Nafıa Bakanlığının 24-4-936 günlü talimatna
mesine göre bakanlıktan bir vesikayı haiz olması şarttır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Gümüşhane Vilayeti ek
siltme kıımisyonu reisliaine makbuz mukabilinde verile
cektir. Po~ta ile gönderilecek mektupların nihayet üçün
cü madrl<-de yazılı saate kadar olması ve dış zarfın mühür 
mnmu ile ivice kanatılmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul erlilmez. (1604-3698) 

~faliye 

l{apalı zarf u~uliyle eksiltme ilanı 
• 1 - Eksiltmeye kon~lan iş ~İzmitte yapılacak kırtasiye deposu 
ınşaatıdır. İnşaatın keşıf bedelı 29,934 lira 91 kuruştur. 

l - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. (3) 
a) Eks1ltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Nafıa ışleri şeraiti umumiyesi 
d) İnşaata dair fenni şartname 
e) Keşi! cetveli, 
f) Proje 
İsteyenler bu şartnan e ve evrakı 1,5 lira mukabilinde A k d 

maliye vekaleti kırtasite miidürlüğünden İstanbuld d 1 n barah a 
k · d d · d f d ' a o ma a çe ırtasıye eposun an, zmıt e ter arlığından alabil' l 

3 - Eksiltme 15-7-936 tarihinden çarsamba .. ır_ er. 
Ankara maliye vekatr.ti kırtasiye mUdür!üg-:.ünde ygııunlu sakat l5 de 

4 Ek ·ı k ı f 1.. 'pı aca tır. - • sı tme apa ı z r usu uylc yapılacaktır 
k t 5t - . Eksiltmeye. gi~ebi~met i~n isteklinin 2245: 12 lira :nuvak-
~ emın~t1~ermesı, E un ağn aş .a aşağıdaki vesikaları haiz olup 

gostermesı uzımclır. n aşa ı sekız gün evvel ·· 1 • 
lıralık bir inşaatı yapabileceğine dair Nafıa v~k~a~~adt a otuz ~ın 
alması. e ın en vesıka 

6 - Teklif mektubları yukarıda (3) üncü madd d 
ten bir saat evveline kadar kırtasiye müdürlü v.. c e .~azılı saat
siltme komisyor.u reisliğine makbuz muka:·~!1cd getırıl~rek, e~
Posta ile gönde.-ilecek mektubların nihavet (3)ı ~~ ~. vedrılecektır. 

1 k d 1 
• • uncu ma dede ya· 

zı ı saate a ar ge mış olması ve d rş zarfın mühür mum . • . 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikm 1 ku bılel ıyı~e 
mez. e er a u edıl-

Lise Sınavlarıııa 

( (1500) 
1 2722 

Hazırlık l(urs1arı 
Hususi bizim okulda riyaziye, fizik, tabiiye ve fenbil isi tatil 

kursları 15 temmuzda açılacaktır. Kayıd irin Yen· h' Öl g 
k k N 2 T 1 f 

:s- ışe ır çerler so-
a o. e e on 3877 ve müracaat. t-2154 

~ YFA 7 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Doğum ve çocuk bakım evinin 1936 • . 

yacı olan aşağıda cins ve miktarı h malı hır yıllık ihti-
dd 

arı ve mu ammen fintla ı 
mcva ın evsaftan şartnamesinde yazılı '>lu .. rı .. yazı ı 
açık eksiltmeye konulacağından 1936 t P on beş gun muddetıe 
t . .. .. .h 1 . emmuzunun on ücünc" esı gunu ı a esı yapılacaktır. İsteklilerin • . u p~zar-
kanununun 2 inci ve 3 üncü maddelerin artırma ek~ı!ttnı; ve ıhale 
rrn şartnamelerini görmek üzere he ,. de.xazıh şeraıtı haız olanla
sinde Doğum ve çocuk bakım evi Bra ~:.ı~. of.1;~en evci. İsıklar caddcı 
saat on beşten evet % 7 IS teminatı m ş a ~k ıgıne ve ıha le e;iinü de 
recekleri muvakkat teminat mektu 1 uva d ate ola~ak bankaların ve
nakit mahiyetinde bulunan evrakr: ~ı~ an gayrı olan nakit veya 
yatırılmıs bulunacaklardır İstekliler· n ar~ defterdarlık veznesine 
miiesseı:ede teşkil olunacak artırm:ı ~n ·fu arda ~azılı ihale günil 
atları ilan olunur. 0474) e sı tme komısyonuna müraca-

Tahmir ,...k ' wıı tarı Muvakkat teminatı% 7/5 
tutarı 

Cinsi 
Sadeyağı 
Pirinç 
Cay 
Sabun 
Mercimeli 
Sehriye 
İrmik 
Risküvit 
Gazyağr 
7.cvtinyağı 
Makarna 
Nohut 
Kuru sovan 
Kuru fasulya 
Pirinç unu 
Kuru kayısı 
Salca 
Soda 

li'iatı 
85 
20 

500 
40 
15 
29 
23 
70 

480 tenekesi 
60 
27 
20 
10 
20 
25 
60 
2S 
10 

Kilo 
400 

1700 
16 

600 
50 

100 
80 
60 
16 

150 
150 
25 

500 
100 

60 
75 
50 

Lira K. 
340 
340 
80 

240 
007 50 

29 
18 40 
42 
76 80 
90 
40 50 
5 00 

50 
20 
15 
45 
50 50 
25 
20 

J .. ira K. 
2.S 50 
2.S 50 

f' 00 
18 00 
o 60 
2 50 
ı 40 
3 20 

1l so 
6 7S 
4 05 
o 40 
3 75 
ı 50 
1 13 
3 '40 
o 95 
ı 87 
1 50 

Kuru bamya 
Un 

100 
J4 

2.SO 
20 
25 3 50 __ o 30 

Süt \ 
Yoğurt 
Koyun eti 
1 inci ekmeli 
Taze fasulya 
Bakla taze 
Kabak 
Dolmalık biber 
Kırmızı domates 
Taze bamya 

Patlıcan 
En~inar adedi 
Semizotu 
Patates 
Bezelye 
Karne bahar 
Pırasa 
T.ahana 
Kereviz 
Ispanak 
Yerelması 

15 
30 
50 
J2/5 
25 
30 
15 
20 
30 
30 

20 
12 
ıs 

6 
20 
12 
7 
7 

15 
10 
8 

Kesilmiş odun (meşe) ' 

3500 ~25 
1500 450 
'4000 2000 
7000 875 
'400 100 

300 90 
350 52 50 
300 60 
300 90 
200 60 _,... 

400 80 
350 adet 42 
350 52 50 
900 54 00 
100 20 00 
250 30 00 
350 24 50 
350 24 50 
250 37 50 
350 35 00 
150 12 00 

15000 300 

Tokat İcra Dairesinden: 

!19 80 
39 40 
3~ 7S 

15f' 00 
132 00 

7 50 
6 75 
4 00 
4 50 
6 75 
4 50 
ı4 00 
6 00 
3 20 
4 00 
4 10 
ı 50 
2 ıs 
ı 80 
ı 80 
2 85 
2 6S 
o 95 

65 10 
22 50 

Tokat vilayeti idare heyetinin 3 1 936 .h 
rarile Türkiye Şeker Fabrikalar A. : Ş. tarı ve ~47.2 numaralı lta• 

·1 E 1 
• • namına ıstımlakin k verı en ve konomi Bakanlığınca tasdik edilen . e •• arar 

Turhalde vaki sahibleri tarafından birriza teslim han tası ?a~ı!ınde 
prlmıyan gayri rnenkulatın tahmin ed ·ı ve. te~cıl ışı. ya. 
fazlasile Turhal şeker fabrikası taraf:n~n kıymetlen .. y~zde yırml 
numaralı makbuz karşrlıymda Toka . an 1.1.936 gununde 34540 

İlan tarihinden itibar~n bir ay it. Z~ra;t bankasına yatırılmıştır. 
adları halen meçhul olan ve erek çın .. ~. apu ~ydmdaki adres ve 
dilemiyen bütün ilişikli vari: ve :1~:;~m 1 ve saır s~re~le tesbit e
caatla yerlerine biçilen kıymeti alarak :r ba~~n usulü üzere müra .. 
tapu dairesince tescil işlerini a rı a naınma teslim ve 
istimlak kararnamesine zeyil ecl~:nm;;;k~r.ıh1t.akdird~ 1295 tarihll 
30.1.934 tarih ve 563 numaralı Şu De rı ı Fıkraı mahsusa ile 
iresinde icraca teslim ve tescil ·ş~yı t ~let mazbatası ahklmı da
tebliğ makamına kaim olmak üz~r~ ~alp ırlı acağı bütUn alikadarlara 

l\1eteorolo ji 
ı an o unur. 2-2876 

~lali ye V elialetinden : 
. Ay~a (250) lira ücrtli biri fransızca, diğeri alman . 

mutercım alınacaktır. Bu mütercimlerin f caya vakıf ıki 
l A . . . . ransızca ve alman i 
aveten ıngılızce ve ıtalyanca da bilmeler' ·d . caya • 

T 1
• 1 . . ı me arı tercıh ola kt ... ? ıpyı;;ın nıhayet cuma günü akşamına kadar ca 

1~· 

I
::::~::::: müracaatları. (1649) 2_ 2895Vekfüet memurın 
,,,.,...,_...."'•"'•V'°'- ~ ;y:: ~ ~ ~ 

10 HAZiRAN CUMA GONO~ 5'"'~; ~1 ~~~~·~"'; "' 
YAVRULAR iÇiN HUSUi MATiNE Ç K 

~:.:~....:~:.....: . 
;,\,; ;6: A ;.a;: 4lıııı': -..,:.~'Aı>~ • .,/""~~~'W;.rıa;.~ OY.; :.9.: ~ ;Y.: ~ 

~ ~ ~ ;a; * 

Harita Genel Direktörlü'-'·· d .. ~ ~ : 
1 H · 

1 
gun en. 

- arıta arın bezlenmesinde kullanıl k .. 
beyaz bez açık eksiltmeye konmuşt ma ıçın (14) bia metre 

2 - Mu?ammen bedel ( 4200) l~~dır. 
. 3 - Talıpler şartnameyi görmek ·· .. 

gıreceklerin de (315) lira temi t uzere her gun ve eksiltmcyo 
me günü olan 20 Temmuz 934 n~~rX:e~":'ak.~a.~e makbuzlatit~ eksilt· 
de Harta 'Genel Direktörlügy .. p ı gunu. saat (10) da Ctbe •• 

u satın alm.ı komısyonuna gclmel . cı 
( 1581) 2-2807 erı. 



SAYFA 

l\iavi ve Ozalid kağıtları üzerine 

1 1 ANKARA BELEDiYE RElSLlCJ ll..ANLARI 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1079 numaralı adada İsmet İnönü caddeı;inde 

Ordu Saylavı Dr. Ziya Nakiye ait 12 numaralı parselde 16 metre 
murabbaı Belediye malı ada fazlasına istekli çıkmadığından açık 
artırması on gün uzatılmıştr. 

2 - Muhammen bedeli (96) liradır 
3 - Muvakkat teminat (7) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hrr gün Yazı işleri Ka

lemine ve isteklilerin de 10 Temmuz 936 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (1539) 1-2735 

İLAN 
ı - Yenişehirde 1076 ıncı adada Selanik caddesinde Manisa 

Saylavı Osman'a ait 5 numaralı parselde 14 metre murabbaı ada 
fazlasına istekli çıkmadığından açık artırması on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (70) liradr. 
3 - Muvakkat teminatı (5,25) liradır. 
4 - Sartnam'!sini görmek istivenler her gün Yazı işleri kalemi· 

ne, isteklilerin de 10 fimmaz 936 cuma günü saat on buçukta Bele-
diye encilmenine müracaatları. (1540) 1-2736 ------

Yül{.Sek Ziraat Enstitüsü 
Rel{törlü~nrl~n : 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir senelik benzin ihtiyacı o
lan 150-200 teneke açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

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

3 - thale günU olan 25-7-936 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
ıaat ( 11) de icra edilecektir. 

4 - Muhammen bedel beher teneke için ( 460) kuruştur. 
S - Muvakkat teminat (fi9) liradır • 
6 - Parasız şartnam~ini almak istiyenler Enstitü daire Müdür-

lüğüne müracaatları. ( 1658) 2-2911 

9rLTL#TLy 

Elektrik Sirketinden : 
..:. 

inşaat iüteahhidleri ve Mağaza 
Sahipleriniıı Nazarı Dikkatine 

Mağaza tesisatı 

sa tıs ..... ilanı 
Eski satış mağazalarında yapılacak tadilattan do

layı eletrik şirketi aşağıda yazılı mağaza tesisatını 
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 m. geniş. En birinci meşeden. 
Sğtm yapı, üst vitrin 7 mm kalınlığında kristal cam
lı pirinç takımlar. 

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

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

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

tine tevdi edilmeli. 2-2865 

Zonguldal Valiliğinden : 
İhalesi 22 temmuz 936 çarşamba günü saat 15 de Vilayet Daimi 

encümeninde yapılma~ Uzere "56118" lira "41" kuru~ muhammen 
bedelli Beycuma - Çaycuma yolu O + 000 - 25 + 935 kilometrele
ri arasındaki sınai imalatın inşası işi vahid fiatla ve kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme prtnamesi "le fiat bordrosu ve keşif hülasa cetveli, 
proje resimleri ,mukaevlename projesi iki lira seksen kuruş muka
bilinde Zonguldak vilayeti Nafıa müdürlüğünden satın alınabilir. 
Muvakkat teminat "4055" lira ''92" kuruştur. İsteklilerin muvakkat 
teminat, ticaret odasından 936 yılı içinde alınmış vesika, ve Nafıa 
veklUetinden alınacak müteahhitlik ehliyet vesikasiyle birlikte tek
lif mektuplarını yukarldaki gün ve saate kadar vilayet daimi encü-
men reisliğine vermeleri ilan olunur. ( 3773) 2-2907 

Zonguldak Valiliğinden : 
İhalesi 22 temmuz 936 çarşamba günü saat 15 de Vilayet Daimi 

Encümeninde yapılmak üzere "10808" lira "60" kuruş keşif bedelli 
Ere~li - Devrek O r 000 - 25 + 313 kilometreleri arasında şose 
esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Elrniltme şartnamesi ile Fiat bordrosu ve keşif hulasa cetveli, 
mukavelename projesi 54 kuruş bedel mukabilinde Zonguldak Na
fıa Müdürlüğünden satın alınabilir. Muvakkat teminat .. 810" lira 
"64" kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat, Ticaret odasından 936 yılı için
de alınmış vesika ve Nafıa vekaletinden alınacak müteahhitlik eh
liyet vesikasile birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki gün ve sa
ate kadar Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine vermeleri ilan olu-
nur. (3774) 2-2908 

Adliye V elialetinden : 
Maaşları 12 liradan 25 liraya kadar olan kaza ıcra memur1ariyle 

vilayet icra memur muavinliklerine orta tahsili bitirmiş ve mahke
me ve adliye dairelerinde en aşağı üç sene muvaffakiytle hizmet 
etmiş ve yaşı 35 şi geçmemiş olan başkatip ve katiplerden talip o
lanların İcra ve t:las kanunu, icra kanunu, icra kanunu tatbikatı 
ile kanunu medeni ve borçlar kanunu ve hukuk usulü muhakemele
ri kanunundan vekalette 15 temmuz çarşamba günü imtihanları ic
ra edileceğinden yukarda yazıh şartları haiz olduklarına dair ve
sikalariyle birlikte Zat işleri U. Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. (1608) 2-?.847 

U~U! 9 TEMMUZ 1936 PERŞEMBA:: 

PI,AN KOPYALARI süratle yapılıı· 
Halil Naci Mıhcıoğlu tıcaretevı 

Sivas Sarhaylıoından · 
' " . 

1 - 25229 lira 68 kuruş_ bedeli keşifli Sıvas merkezine aid yapı
lacak fenni mezbaha kapalt zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - İstekliler mezbahaya aid şartname ve planlarını Ankara, 
İstanbul, Sıvas şarbayhklanndan 2 lira bedeli mukabilinde alacak
lardır. 

3 - Eksiltme 936 temmuzunun 13 üncü çarşamba günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

· 4 - Muvakkat teminat mikdarı 2374 lira 63 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı artırma eksiltme kanunu

nun 2-3 üncü maddelerinde gösterilen vsikaları vermeüe mecbur-
dur. .., 

6 - Teklif mektupları ihale 7.amanından bir saat evel Belediye 
dcıiresine teslim olunacak haricten gönderilecekler iadeli teahhüt
lü olarak posta ile gönderile•ektir. Gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Teklif mektuplarının 2190 sayılı kırnunun tarifatrna ve hü
kümlerine uygun olarak hazırlanmıs olması şarttır. (3785) 1-2906 

İzmir C. l\1iicldeiumumilimndı\n: -
İzmir ceza ı>vinde bulunan mahküm ve mevkufların 936 yılı so

nuna kadar 22 bin lira muhammen bedelli bir senelik 960 gramdan 
ikinci nevi ekmek ihfr~•acı kapalı zarf uı:iUliyle eksiltmeye konulmuş
tıır. 

1 - Eksiltme li-7-93l günü saat 15 te İzmir ce?.a evi müdüriyet 
makamında yaprlacaktır. 

2 - Talihlerin 17-7-936 G nm saat 14 de % 7 bucuk muvakkat 
teminat akçeleriyle birlikte te-klif mektublar•nı ceza evf müdürlüğüne 
teslim etmeleri lazımdır. 

3 - Talihler şartanemyi istedikleri vakitlerde müddei U. lik ma-
kamından alıp .okuyabilirler. (1552) 1-2755 

Satılık ucuz eşya 
Sahibinin sesi (25) plan ile 

bir gramofon 9 parça misafir o
da takımı; bir somya; şık bir a
vize; halı; kilim v.s. Sey.ıhar do-
layisile acele satılıktır. Saat 12.2 
arasında ve akşam sekizden sonra 
İstiklal caddesi doğumevi yanın
da Turhan bey apart. ın 2.ci kat 
No: 4.e müracaat. 2-2877 

ZAYi 
İstanbul Vefa idadisinden al

dığım tasdiknameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü voktur. 

Mustafa Sal!ihacidin 
2-~912 

Kiralık Daire 
Y enişehride Orduevi arkasın

da Dikmen ve Orman caddeleri 
üzerinde tam konforu havi 11 
numaralı Ali Rıza apartrmanın
da 6 odalı daire kiralıktır. Fiat 
uygul\dur. 2-2900 

ZAYİ 
386 No. lu bisiklet plakasını 

kaybettim. Eskisinin hükmü yok
tur. 

İsmail oğlu !sml\il 
2-2897 

t8ooAdet Göcmen Evi Yaptırılacak 
.>. 

Tel{irdağ i~kaıı l\iüdürlüğünden • • 
% 7,5 Muvak-

Yapılacak Yaptlncak Fiyatı Tutarı kat teminat 
KAZANIN ADI . Evin Tipi Ev adedi Lira kuruş Lira kuruş Lira kurus 
Tekirdağ Merkez Kasabasr Şehir Evi 106 209 14 22,168 84 
Tekirdağ merkez kazası köylerinde Tek Ev 61 161 24 9,835 64 

" Çift Ev 54 (• ) 277 90 15,006 60 
YEK ÜN 275 Ev 47,011 08 3,525 83 

Şarköy merkez kasabası ve köulerindf' Tek Ev 40 132 14 5,285 60 

" y EK Ü N° .. Çift Ev 55 (•) 222 70 12,248 50 
150 Ev 17,534 10 1,315 06 

Çorlu Merkez kaı;abasında Tek Ev 1 153 96 153 96 
.... 

.. Çift Ev 87 ( *) 264 10 22,976 70 
Çorlu Merkez köylerinde: Tek Ev 68 190 34 12.943 12 

., .. Çift Ev 77 (*) 333 10 25,648 70 
Muratlı nahiye merkezinde Cift Ev 91 (*) 222 70 20,265 70 
Muratlı köylerinde Tek Ev 81 146 69 11,881 89 

,, .. Çift Ev 70 (*) 250 30 17,521 00 
YEK ÜN 800 Ev ı 11,391 07 8,354 33 

Saray merkez kasabası ve köylerinde Tek Ev 40 161 24 6,449 60 
,. ,. Çift Ev 55 (*) 277 90 15,284 50 

YEK ÜN 150 Ev 21,734 10 1,630 06 
Hayrabolu merkez kasabası ve köyle. de Tek Ev 50 209 25 10,462 50 .. ,, 

" 
Çift Ev 75 (•) 368 98 27,673 50 

YEK ÜN 200 Ev 38,136 00 2,860 20 
Malkara merkez kazası ve köylerinde Tek Ev 61 161 24 9,835 64 

" .. .. Çift Ev 82 (•) 277 90 22,787 80 
YEKÜN 225 32,623 44 2,446 76 

( ') lşaretli evler çift oldu.karından yekuna iki misli olarak dahil edilmişlerdir. 
1 - 29-6-936 tarihinde münakasası yapılacağı ilan edilmiş ise de talip zuhur etmediğinden, Tekirdağ 

merkez kazası ve mülhak kazalarında yaptırılacak yukarda gösterildiği üzere merkez kazası ile köy
lerinde 275, Çorlu kazası merkezi ile köylerinde 800, Hayrabolu kazası merkezi ile köylerinde 200, Saray 
kazası merkezi ve köylerinde 150, Şarköy kazası merkez ve köylerinde 150, ve Malkara kazası merkez ve 
köylerinde 225 göçmen evlerinin (kireç, kerpiç, taş, kiremit, tuğla, ve işçiliği müteahhide ait olmak ve 
sair malzemesi hiikümettcn verilmek üzere) inşası kapalı zarf usuliyle ve her kaza ayrı ayrı olmak 
üzere yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her kazada yapılacak evlerin muhammen bedelleri ile % 7,5 muvakkat teminatları yukarda gös
terilmiştir. 

3 - İhale 13 temmuz 936 pazartesi günü Tekirdağında Vali konağı caddesinde kain İskan dairesin
de yapılacağından o gün saat ondörde kadar 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun ta
rifi dairesinde hazırlanacak teklif mektupları mezkur dairedeki komisyon Ba~kanlığına makbuz muka
bilinde teslim edilmelidir. 

4 - Talipler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle salahiyettar makamlardan musaddak ehliyeti 
fenniye vesikalarını teklif mektuplariyle birlikte Komisyon Başkanlığına tevdi edeceklerdir. 

5 - Talipler bu iŞ;C ait keşifname, şehir evi, tek ve çift ev projeleri, İnşaat umumi şartnamesi ker
piç ve keremit şartnamelerini ve hususi şartname ile yapılacak evlerin köylere taksimini gösteren 

cetve1leri ve mukaevle projelerini Tekirdağ f.skan Müdürlüğünde görüp tetkik edebilirler. 
(3782) 2-2905 

Jandarma Genel l(omutanlıği Ankara 
Satınalma l(omisyon1ından : 

Aşağıda Çeşit, mikdar. tahmin, ilk teminat yazılı ( 4) kalem eşya hizalarında gösterilen günde eksilt
me usulü ile satın alınacaktır. İstekliler parasız !'artnamclerini komisyondan alabilirler. Eksiltmesi
ne girmek istiyenlerin ilk teminat ve şartnamelerinde yazılı belgeler içinde bulunacak teklif mektupla
rını eksiltmeden en az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. 
CİNSi Mikdarı Alış usulü. Tahmin Bedeli. İlk Teminat. 

L. Kr. L. Kr. 
Ta. 

Ekmek Torbası. 
Arka çantası 
Portatif çadır 
Çeşitli hayvan 
Mıhı 

6000 
3000 
1700 

551700 adi 
70000 buz 

Kiralık Oda 

Kapalı Za. 
,, 

" ,, .. 
a!jık eksilt. 

me. 

Çiftlik mağazası yanında, 

6900 o 517 50 
15000 o 1225 00 
10442 o 785 40 

27-7·936 P . Ertesi 
28-7-936 Sah. 
29-7-936 !jarşamba. 

2481 46 186 11 30-7-936 perşembe 
(1590) 

( YENi E 

Gün Sa. 

1 1 
11 
11 

11 
2-2901 

AL 

TeJ. 1/30 
Kiralik Oda 
Piyasamızın merkezi bir yeri 

olan Anafartalar caddesinde ev· 
velce Bayındırlık Bakanlığının 

bulunduğu büyük binada bol zi • 
yalı ve kaloriferli odalar kiraya 
verilecektir. 

Doktor muayenehanesi, avu
kat ve tüccar yazıhanesi olmağı 
çok elverişli bulunan bu odaları 
görmek ve tutmak arzu edenlerlıı 
görmek için meızkOr apartunaıı 

kahvecisine kira. şartları için de 
Vehbi Koç Ticaretevine müraca• 
atları rica olunur. Telefon: 3061 

Kiralık modem 
Daire 

Y eniş.ehir, Kocatepe'de Sait 
Aydoslu'nun evinde 4 oda 2 hol 
geniş balkon, mutbah, banyo, ki· 
ler, kapusu bahçesi müstakil, 
her türlü konforu havi modern, 
havadar bir daire kiralıktır. Her 
gün saat 1 : 3 görülebilir. Te
lef. 1995. 1-2832 

ZAYl 
Y~nişehir Kızılay bahçesiyle 

Emmy~t anıtı (Emniyet abidesi) 
bahçesınde büyük sarı zarf içinde 
evrakı fenniye vesikası hesab def 
teri ve bir takım sened~t kaybol
du. Bulanlar Kızılay bahçesinde
ki maden suyu gişesine teslim e
dilmesi rica olunur. Getiren se
vindirilecektir. Aksi takdirde bu 
vesikaların yenileri alınacağın
dan eskilerinin hükmü yoktur. 

Raif Necdet 
2-2913 

ZAYl 

1930 senesi Yalvaç orta mek
tebinden aldığım şehadetnamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını bil
diririm. 

Yalvacın Kaşhacibey mahal 
lesinden Abidin oğlu Mehmed 

2-2899 

ZAYi 
Askerlik tezkeremi kaybet

tim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Ankara Numune hastanesi ha· 
demelerinden Ilgazlı Ahmed oğ· 
lu Mehmed D. 324 2-2898 

İngiliz kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan· 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olaral< iki tabii renk üze
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te· 
min edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatta denize girmek 
suretile de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerde 
ve ıtriyat mağazalarından arayı• 
nız. 

Mustafa bey apartman, birinci 
kat: Telefon: 1856 Ekrem. BUGÜN BU GECE BUGÜN GÜNDÜZ 

2-2878 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

SEVEN IUDIN 
JOHN BOLES - ANN HARDİNG 

Kadın feragatinin ve izzeti 
nefsinin azametini göste

ren emsalsiz bir 
şaheser 

İki büylik film birlikte gösterilecek 
1-ÇÖL SAVAŞLARI 
Il-KARA KEDi 

GECE 
1ki büyük sergüzeşt ve macera filmi 

1 - ŞEYTAN GÜLÜYOR 
ti - MEKSİKA HA YDUTJ ARL 


