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ON YEDİNCİ YIL. NO: 5524 ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

SANCAK MESELESi HAKKINDA 
Dıs Bakanımız İstanbul---
da beyanatta bulundu 

:« •• Milletler Cemiyetinde Antal\:ya 
davamız etrafınd!lki müzal\:ere· 
lerin iyi bir hava i~inde cereyan 
edeceğini ümit edivorum .. »T.R. Arm 

1NG1L TERE BÜYÜK ELÇİSİ, DIŞ BAKANI-
1\IJZIN YANINDAN ÇIKARKEN GAZETECİLERE 
SANCAK MESE LESİNiN MİLLETLER CEMlYE
"IlNUE HALLED İLECEC1NDEN tJMtDLI OLDU
CUNU SÖYLED 1. 

Cenevre' de ~1iı 
leıler Cemiyeti 

binası 

B°"betke 

EDVARD vm 

İstanbul, 10 (telefonla) - Milletler 
Cemiyeti konseyinde Sancak davamrzı 
müzakere edecek oian murahhas heyeti
miz bu sabah İstanbula geldi ve karşılan
dı. 

Falih Rıfkı AT AY Drş bakannnız .doktor Tevfik Rüştü 
Aras Perapalasta İngiliz büyük elçisinin 

ziyaretini kabul etti ve kendisiyle uzun 
müddet konuştu Büyük elçi dış baka· 
nımızın yanından çrkarken gazetecile-

r<; Sancak meselesinin Milletler Cemi
yetinde halledileceğinden ümidli oldu
ğunu söyledi 

Dış bakanımız da istasyonda kendisi· 
ni karşılayan gazetecilere şunları söy
ledi. 

"-Sancaktan aldığımız haberler, hal
kın emniyet ve hayatı üzerinde endişe 

(Sonu 3. iincü sayfada) Bir kaç gündenberi, kıral ve 
imparator Sekizinci Edward'tn 
Mrs. Simpson ile evlenme arzu
sunda bulunmaktan doğan anaya
sa buhranını, gazetemizde, Lond
~a telgrallarmdan takib ediyoruz. 
ilk gündenberi Türkiye basını, bu 
meseleyi, büyük imparatorluğun 
•on derece hususi biT aüe davası 
telakki etmiştir ve bu hususta dost 
devletin havadis kaynaklarından 
gelmiyen her türl.ü tefsire makea 
olmaktan çekinmiştir. 

ARTTIRIM ve YERLiMALI 

Haftası Yarın Törenle Açılıyor. 

Türk milleti Sekizinci Ed
'»qrJ' a karşı Prens dö Galliğinden 
beri beslemekte olduğu yüksek 
ıevgiyi, bu yaz, kendisi, İngiltere 
Kıralı ve Biiyük Bl"itanya impara
toru olarak lstanbul'da Atatürk'le 
buluştuğu zaman büiiin samimiye-· 
ti ile izhar etmiştir. Refakatinde 
bulunan ve kendisi ile kalb ve ta
lih arkadaşlığı eden Mrtt. Simpson 
dahi, bu vesile ile, kıral ve impa
rator muhiti ile temas edenler ü
zerinde müstesna bir tesir bırak
mıştır. Bu sebeble, Sekizinci Ed
i.vard'ın tahtından feragat etmi§ 
olduğu hiivadisinin, Türkiye hal
kını ne derin bir teessüre uğrattı
ğı kolayca anlaşılabilir. Kıral ve 
imparatoru, cihanşümul bir sal
tanatın tacını feda etmeğe sevke. 
den sebeb, derin bir surette lJe en 
büyükten en küçüğe kadcır, herke
ain ancak kendi hakem olacağı 
kadar, şahsi, ve takdir edilmemesi, 
kalb ve karakter sahibi hiç kimse 
tarafından mümkün olmıyacak 
kadar insanidir. lngiliz milleti
nin, ve evleviyetle, onun saltanat 
makamrnd a bulunan a.sil şahsiye
tin, zaten bileğeldiğimiz fazilet 
ve centilmenliğine istinad eden bu 
'fedakarlık kararı önünde hürmet
le eğilmek lazım gelir. 

Bütün osmanlı devrindenberi, 
Türkiye'yi ük defa ziyaret eden 
ve Türkiye • lngiltere dostluğu
nun tebellür ve tebarüz etmesine 
o kadar delalet eden hükümdarın, 
bu buhranlı dakikasında, ona har
fi. ve onun mensup olduğu ve bi
zim samimi dost olduğumuz mil
lete karşı, duygularımızı izhar et
mek vazifemizdir. Bu sırada taç ve 
tahtına veda eden kıral ve impa
ratorun nqretmi§ olduğu be
yannamedeki temvınilere b.ütün 
gönlümüzle iştiralı etmekte ve ln
~iltere devletinin yüksek iktidar 
memliyetini kabul edecek olan 
'aail haleli hakkında en har dilek
lerde bulunmaktayız. 

Türkiye cumhuriyeti, dostu ol
'Juğu ve dünya sulh muvazenesinin 
başlıca amillerinden olan lngilte
Te devletinin ve, kendisi için güç 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Yarın saat 15 buçukta Başbakanımız 
İsmet İnönünün bir nutku ile yedinci 
artırım ve yerli malı haftası Ankara 
Halkevinde açılacaktır. 

Ulusal Ekonomi ve Artırma Kuru
mu bu yıl artırım haftasının bütün 
memleketçe büyük bir hareket halinde 
kutlanması için lazım gelen bütün ha
zırlıkları bitirmiştir. 

Kültür bakanlığı ile birlikte hazır
lattığı ve sahne işlerinde olduğu kadar 
mektebcilikte de ihtısas sahibi arkadaş
lara yazdırdığı tezli piyesler bu sene 
memleketin en uzak köşelerine kadar i-

zahnameleriyle birlikte gönderilmiştir. 
Son alınan haberlere göre aşağı yukarı 
2000 mektebde birden aynı günde tören 
yapılacak, müsamereler verilecek ve 
"Haftamızı oynuyoruz,, , "Yeni ağustos 
böcekleri,, ve ''Küçük paralar,, piyesle
ri miniminiler tarafından oynanacaktır. 
Bu kadar geniş ölçüde bir hareket yal
nız memleketimiz içinde değil, bütün 
komşularımız arasında bile mühim bir 
kımıldanış sayrlacak kadar üzerinde du
rulmağa değer. 

Bu hafta içinde herkes biriktirdiği 

· (Sonu 6. rncı sayfada) 

Yrıkardaki resim ne bir Avrupa balosunun ne de bir Amerika sahnesinin fotografı 
değildir. Yarın Ankara Halkevinde seyredeceğimiz minimini kızlarımızıa 
oynadıkları Ağustos böceklerinin soıı provalarında alınmış bir resimdir. 

HATAY HABERLERİ 

Sancal\: hududuna yalun l\:öylere asl\:er 
yerle~tiriliyor - Örfi idare yalnız türk 
mahallelerinde · Y Üz türkün tevkifi 

için müzekkere l\:esildi 
Halep ve Lazkiyeden lstanbul 

gezetelerine gelen ve Sancaktaki 

BUGVN 
iKiNCi SAYFADA: 

Politika bahisleri - Hearst teslim oldu. 

OÇONCO SA YF A'DA: 
Dış haberler ve İspanya harbi. 

DORDONCO SAYFADA: 
Yabancı gazetelerde okuduklannuz 

iktisad bahisleri. Cengel kitabı. 
BEŞINCl SAYFADA: 

Adana su baskını haberleri. 

~ 

tazyiklerden bahseden hususi ha
berleri lstanbuldaki arkadaşımız 
telefonla bildiriyor : 

Halep, 10 (Hususi) - Sancak hu

dudlarına fasdalr bir surette asker sev

kine devam olunmaktadxr. İki fransız 

zabitinin kumandasında yüz elli kişilik 
bir Suriye askeri müfrezesi ka.mycmlar
la Halepden Hacılar köyüne getiril
miştir. 

Bu askerler köydeki evlere yerleş
tirilmiştir. Müfrezenin yanında üç kam
yon askeri malzeme bulunmaktadır. 

Aynı zamanda Kxrıkhana da dört. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

11 B1R1NCİKANUN 1936 CUMA , _________ ,___..._......_ ... _. __ ·----..... 

Son ha.berlerimiz 
üçüncü sayfadadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

H. M. Edward VIII. 
İngiltere tahtından çekildi 

H. M. nin kardeşi Duc of 
Y ork kıral oluyor 

.. 

Lo~dra, 10 ( A.A.) Kıral 
mİ§tir. 

B. Baldvin, Kıral Edvard Vlll 
kendisini kardeşi Y ork dükasının 
Avam Kamarasına bildirmiştir. 

Edvard VIII tahtından feragat et· 
• 

in tahtından feragat ettiğini ve 
istihfaf edeceğini sa'!t 16.40 da 

Tahtından feragat eden H. M. Edvard VI II ve kıral ilan edilecek olan duc of York 

H. M. Edward VIII. in 
feragatnamesi. 

Londra, 10 (A.A.) - Kıral Se
kizinci Edvard'ın tahttan feragati 
beyannamesi şudur : 

Kıraldan Avam Kamarasına : 
" Uzun ve dakik müzakerelerden 

sonra, pederimin vefatı üzerine 
cülus ettiğim tahttan feragate ka
rar verdim. Sizlere kati ve geri a· 
lınmaz kararımı bildiriyorum. Bu 
adımm ehemiyetini tamamiyle müd 
rik olarak, yalnız, milletlerimin 
aldığım kararı ve beni bu kararı 
almaya icbar eden sebebleri anlı
yacaklarmı ümid etmek isterim. 
Şahsi hislerimden bahsetmek is
temem, fakat sizlerden şurasını 
hatırlamanızı rica eylerim ki bir 

~Ankaranm 
Yeni stadvomu 

• 

Salı günü 
açılıyor 

1 

ı 

·~ ·,. 

(Yazısı 6. ıncı sayfada) 

hükümdarın omuzlarına çöken yüK 
o derece ağırdır ki bu, ancak, be· 
nim içinde bulunduğum şartlar
dan ayrı şartlar içinde iktiham o. 
lunabilir. Bu ağır vazifeyi mües
sir bir surtte ve şahsen memnuni
yeti mucib bir tarzda yapamıyaca· 
ğm11 tam olarak bildiğimi beyan 
eylemekle menafii umwniye balu
mıdan üzerime düşen va,;if ede te· 
rahi göstermediğimi zanneyliyo-
rum. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Fıkra: 

SEYHAN 
- Seyhan'rn kaynaklarına bakınız! 
Ormanrn bağrına yerleşen köy, her 

sene tarlalarım genişletmek içi_n, bir 
sürü ağaç kesiyor. Burada suların bü· 
tün disiplini bozulmuştur. Topraklar 

akmaktadır. 

Anadolu'da düz yer varsa da, hepsi· 
nin bir sahibi çıkar. Orman devletin
dir: ağaçlarından kolaylıkla ev kurula
bilir; merhametli devlet, mahkeme ka• 
rarlarr olsa da, yuva dağıtmağr sev
mez. Bunun için karadenİzlİ, Kastamo
ni ile Düzce arasındaki ormanlar içine 
göçer. Dağlar kaplayan bakir ormanla
rın, birkaç sene sonra, çölleştiğinl gö
rürsünüz. 

Toroslardan veya Karadeniz orman• 
Iarından Anadolu boşluklarına baktığı
nız vakit, f:,u. tahribci halkı ellerinden 
tutup düzlüğe indireceğiniz gelir. Ko• 
c1'!eli aynı ıstırab içindedir. 

Ormanlar arasında iskanı menetmek, 
ormanlara zarar vermekte olduğu tes
bit edilmiş olanları düzlüklerdeki is· 
kan bölgelerine, takım takım, naklet· 
mek en acele alacağımız tedbirlerden• 
dit. 

Türk ormanlarının başlıca faciala
rından biri de, onların bağrında, böy• 
lelikle, ve ağaç tahrib etmekten başka 
hiç bir geçim vasıtası olmryan, veya 
zaman geçtikçe kalmıyan gönüJTü göç
lerdir. Buna kaçak islmn da diyebili· 
riz, - Fatay 



SAYFA 2 

Politika bahideri 

H earst te slim oldu 
~u sıralarda Fransa parlamentosun

da, matbuat kanununa ilave edilecek 
maddelerin müzakeresi yapılmaktadır. 

Unutmamak lazımdır ki, Fransa, mat
buat hDrriyetinin olduğu tibi matbuat 
anarşisinin de tipik bir vatanıdır. Şahsa, 
baysiyete ve ıeref• hücum yani uluor· 
ta polemik, Balkan memleketlerinde lo
bi ba.zı renkler aldıktan sonra bizim 
eski "Babıili,, caddesine de, hep ora
dan yani Fransadan itbad edilmiştir. 

Salengro, bu türlü gazeteciliğin 
:sembolik bir kurbanı olmuştur. Ondan 
önce, Fransanrn belli başlı devlet adam
ları aynı ıiddette hücumlara maruz kal· 
mışlar ve iktidar sanda/yasına, diz ka
paklarrna kadar matbuat hücumlarrnm 
ve müdafaalarının çamurlarım sürükU
yerek yükselmişlerdir. Butıa mukabil, 
İngiliz devlet adamlarının hususi ve 
resıni kılık ve kıyafetleri tertemiz ve 
derlitopludur. 

Fakat Fransız matbuatının biricik 
hususiyeti bu değildi. Büyilk Avru
pa memleketlerinde 1:örülen "matbua
tın tröst/eşmesi,, hareketi Fransada da 
mahzurlar doğurmağa ba§lamış olan bir 
haldi. 

Bugün görüşülmekte olan yeni mad
delerle, bu mahzurların önüne geçilme
ğe çalışılmakta ve, ~'hürriyet,, in asla 
tahdidine gidilmiyerek, onun kendi 
kendisini çirkinleştirmesine mani olu
cu tedbirler alınmaktadır. 

"Matbuatın tröstleşmesi hareketi .. 
en buyük ve devölçüsünde misallerini 
Amerikada vermiştir. Bu hususta "As
sociated Prcss,. , "United Press,. gibi 
haber ve makale servisi ile meşgul ve 
yüzlerce gazetenin haberlerini ve gö
rüşlerini diledikleri gibi idare eden mü
esseseleri zikrettikten sonra buna "He
arst Press .. i ilave eylemek lazımdır. 

"Hearst Press,, yani Hearst'rn idare 
ettiği matbuat, bu zata ötedenbcri "A· 
merikan matbuat kıralı,, adını verdir
mi~tir. Haklı olarak. Çünkü yüzlerce ga
zete bir günde, bir saatte ve bir dakika
da. talimatını alarak, batarya halı"nde, 
istediği nokta üzerine ateş açmaktadır. 
Bu batarya halinde ateşin en son hede
fi, Amerika cumhur reisi Roosevelt idi. 
Hear~t. ispat etmeğe çalrşıyor idi ki, 
Roosevelt, bir fena ve aciz adamdır. Ve 
istiyor idi ki amerikan milJeti, Roose
velt'e değil cumhuriyetçilerin lideri 
Landon'a reyini versin. 

''Hearst Press,, demek amerikan mat· 
buat.rnın mikdar itibariyle biç olmaua 
yüzde 70 i demektir. Ve buna r1tğmen, 
Roosevelt cumhur reisi uçilmiştir. 

Heai'st bunu istemiyordu. Çllnkü bü

tün tröstlerin Vl" bütün rnütek8sil bü· 

yük servetlerin yuvası olan WaJJ Stree

t'in davasını tutuyordu. Halk, millet ve 

devlet namına bayrak açmı~ olan Roose· 

velt ise, ilk gününden beri WaJJ Stree

t'e harb ilan etmeğe cesaret etmişti. 

Bundan başka Heerst, matbuat ve ga

zete deyince "haber ve opinion ticare
ti,, anlıyordu. Ve her ticaret gibi "ha
ber,, in ve "opinion,, un reklam tarafı· 

nz ihmal etmiyor yani #<sensation,, ile 
''~antaj,, arasmda gerili teller üzerinde 
büyük bir virtıioz gibi parmaklarrnr 
gezdirerek amerlkanvari gazeteciliğin 

bi/drimiz havalarını çalıyordu. 

Böyle bir adam ''ncw de:ıl., in tara
fına geçemezdi. Halkı tutan Roosevcıe; 
tutamazdı. Hearst, mücadelesinı yaptı. 
Yaptı, fakat temsil eylediği bütün re
aksyoner kuvvetlerle birlikte mağllıb 

oldu Ve anladı ki, bundan sonra.:ı için, 
yani mücadelede devam etmek, kendi 
aleyhine kanunların çıkmasına yardım 
eylemektir. Çünkü Roosevelt'in "new 
desi,, i, şüphesiz ki, kanunlaşacak ve 
kanuni müeyyidelerini, matbuat da da
hil olmak üzere, her sahaya teşmil ede
cektir. 

lşte Hearst'rn Roosc~elt'e teslim ol
auğunu bildiren telgraf: 

Vafington, 10 (A.A.) - Meıhur A

merika matbuat kıralı Hearst, 'imdiye 

kadar tuttuğu Roosevelt aleyhdarhğrn

dan vazge~miştir. Heaı:st, Roosevelt'in 
damadını Seattle'de büyük bir gazete
nin direktörlüğüne getirm~ş ve aynca 
bütün müesseselerinde memurlar ve iş· 
çiler için beş günlük hafta sistemini 
tatbika başlamıştır. 

Yani, sadece teslım olarak Roosevclt 
tarafına geçmiyor, aynı zamanda, ser· 
maycdarlık nanırna recmettiği bir prcn-

sipi, kendi rızasiyle tatbik eylemefe 
koyuluyor: bef günlük hafta! 

Gene Fransaya dönelim. Orada da 
matbuat tri5stleri o/dutunu yulrarda 
söylemiştik. Havas ajansı bu hususta 
başta gelmektedir. Bu maessese, neşret· 
tiği haberlerle, bugün iktidarda bulu
nan hükümete kar:ıı gizliden gizliye ya
ni satırların arasından mUcadele eyle
mekte idi. Fakat Fransa Başvekili Le· 
on Blum, bu acsip vaziyete bir hamlede 
nihayet verdi. Havas'rn Umum mlidQrü 
Pierre Guimier'yi vazifesinden istifa 
ettirdi. Çünkü bu zat, bir taraftan Ha
vas bültenlerinde fransız hükümetine 
karşı amansız bir tabiye kullanryor ve 
bir yandan da Le ]ournal gazetesinde, 
hükümete açıkça hücum ediyordu. 

Hiç bir makOI düşünen insan iddia 
edemez ki. Roosevelt ve Blum, bu hare
ketleriyle "hürriyet,. aleyhinde bir ka
rar almışlardır. Bilakis, halkrn görüşa, 
reyi ve iradesi üzerinde ellerindeki 
korkunç neşriyat vasıtasını kullanarak 
ve bunu milyonlara baliğ bir servetin 
doğrudan doğruya ve bilvasıta tesirle
rine besleterek tahakküm eden tröst
/erdir ki, kendi temsil eyledikleri şir
ketlerin ve müesseseledn milyarlar et
rafında dönen menfaatlerini "Sokakta
ki adam,, a empoze etmeğe kalkışmışlar 
ve bunda muvaffak da olmuşlardır. Ro
osevelt ve Blum gibi devlet adamlarrnrn 
yaptıkları, bu gibi tröstlerin suratların
daki ''hürriyet,. maskesini aşağıya ala
rak bunları te§hir etmek ve "matbuat 
hürriyeti,, ni asli manasına irca eyle
mek olmuştur. ''Matbuat hürriyeti,, nin, 
asli man§sr, bunun millet ve devlet 
menfaatine uygun olacağı merkezinde-
dir. i 

lki büyük demokrasiyi idare eden
lerin bu hususta elde ettikleri muvalfa
kiyetler, gene demokrasilerin yani 
''hürriyet,. in lehindedir. 

Burhan BELGE 

Maliye tayinleri 
Divanı muhasebat mürakiplerniden 

BB. Hayri Maliye vekaleti teftiş heyeti 

kalemi müdürlüğüne, varidat umum 
müdürlliğü ikinci mümeyyizi Nazif bild
ce ve mali kontrol umum müdürlüğü 

memurluğuna, Haymana varidat katibi 
Mahmud Gölköy Malmüdürlüğilne, 

Erzurum muhasebe memuru Rıza Sfir
mene malmüdUdilğUne, Birecik muha-

sebe kAtibi Ali Adıyaman malmüdürJü
ğüne, Feriköy varidat memuru Suad 
Fener maliye" şubeıi şefliğine, Fener 
maliye şubesi şefi Ahmed Remzi İstan
bul tahakkuk kontrol memurluğuna, 

Çanakkale varidat müdUrU İsmail Kil· 
tabya varidat müdürlüğüne, Kütahya 

varidat müdürü Ahmed Cemil Çanak· 
kale varidat müdürlügüne, muntazam 
borçlar umum mfidilrlUğü muvakkat kıl· 
tiplerinden Mustafa Varidat umum mil· 
dlirlüğü daktiloluğuna, tahakkuk mil· 
fettif namzedi Nacı l"tanbul tahakkuk 

kontrol memurluğuna, vekilet zat işle
ri memurlarından Nizamettin munta· 
zam borçlar umum mildilrlilğü memur-

1 uğuna, hukuk: mezunlarından Remzi 
milli emlak müdürlüğü ücretli memur
luğuna, muallim mektebi mezunların· 
dan İbrahim milli emtak müdürlüğü üc· 
retli memurluğuna, milli emlak müdür· 
lüğü memurlarından Muammer Zat iş
leri müdürlüğü memurluğuna, mülkiye 
mektebi mezunlarından Sahir varidat 
umum müdürlüğü mümeyyizliğine ta• 
yin olunmuşlardır. 

Müesseseler ve muhasebe
cilerin Maliye ile olan 

işleri 
Maliye vekileti aakert ve mUlkf m&i 

ea.eaeler ve muhasebecilerin ve maiyet
lerinin maliye veldletiyle olan muha
berelerini dofrudan doğruya muhase
bat umum müdilrlilfU ile yapmalarını 
alikalılara bildirmittir. 

Lise ve muallim mekteb
leri yoklamaları 

Maarif Vekileti lise ve muallim 
mekteb1erine yazılı yoklamalara 21 bi
rinci k.-.nun pazartesi gtinü başlanması· 
m bildirmiştir. 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLARI : 
' 

Dr. General Ziya 
Nuri gömüldü 
İstanbul, 10 - Cenazeı;i Ankaradan 

buraya gönderilen Kocaeli mebuau Dr. 
General Ziya Nuri Birginin cenazeıi 
bugün meraaimle kaldırıldı. GUlbane 
kapıaı önünde doktor Rıza Nuri ve Fah· 
reddin Kerim birer nutuk aöylediler. 
Merhumun meılek hayatından, ilmi kud. 
retinden, phsi meziyetlerinden bahset
tiler. lstanbuldaki bütün doktorların, 
mülki ve askeri tıb talebesinin, dostla
rının ve bir muzika ile askeri kıtanın 
iştirak ettiği cenaze merasimi çok ka· 
labalıktr. Cenaze namazı Beya.zıd cami
inde kılındı Ve Merkezefendiye gö
miildil. 

Cenazeye Kamutay, ıihat veklileti, 
askeri ve mülki tıb mektebleri, hekim
ler odası, kızılay ve diğer müesseseler 
ve zatlar çelenk göndermişlerdi. 

•** 
İzmit, 10 (A.A.) - Kocaeli saylavı 

General Ziya Nurinin cenazesi şehri

mizden geçerken istasyonda büyük bir 
halk kalabahğı birikmişti. Askeri mu
zika matem havasını çalarken ilbayhk, 
C.H.P. başkanlığı, halkevi tarafından 

çelenkler konuldu. İstanbulda yapılacak 
cenaze merasiminde bulunmak ü~ere 

parti adına Sedad Pek ve halkevi ba§
kanı R. Yüce İstanbula gittiler. 

Kimya muallimlerinin 
konferansları 

lstanbul, l.O - Kimya muallimleri
nin bundan sonra haftada bir gün mek
teblerdc tayyare hücumları ve zehirli 
gazlardan korunma is;in; fiziyoloji mu
allimleri de talebe sihatı için konfe· 
ranslar vereceklerdir,. 

Tahvillerimiz 
yükseliyor 

İstanbul, 10 - Birinci tertib türk 
borcu tahvillerin paris borsasında 250 
franktan 255 franka çıkması borsada iyi 
tezahurlerc vesile olmuştur. 

Çam kesenler 
cezalandırılacak 

İstanbul. 10 - İstanbul belediyesi 
yıl başında çam kesenlerle beraber sa
tanları da cezalandırmaya karar ver
miştir. 

Balıkhanenin yapılacağı 

y e I 
fstant>uı, 10 - Yeni bir balıkhane 

inşaası eaaslarını kararlaıtırmak üzere 
toplanan komisyon balıkhanenin yapı
lacağı yer hakkında Prostun fikrini aor
muftur. 

Ticaret kanunlarındaki 
değişiklik 

İstanbul, ıo _ Bugün ticaret o
dasında toplanan bir heyet hükümetin 
ticaret ve barçlar kanununda yapacağı 
tadillere aid görüşl .. rfn tetkikine baş
lamıştır. Bitince adliye vekaletine bil
dirile<:ektir. 

İstanbuldaki milli emlak 
İstanbul, 10 - Milli emlak müdürlü

ğü istanbuldaki devlete aid olan emlll
ki kıymetleriyle beraber tesbit etmiş
tir. Bunlardcln devletin kullandıkları 

hariç diğerleri satılacaktır. 
• Bakıköyde topraksız çiftçiye top· 

rak dağıtılmasına başlanmıştır. 

Kağıd işi ve İktisad 
Vekaletinin kararı 

lktisad vekaleti bazı kağıd nevileri
ni memlekete tamamiyle serbest bırak· 
mağa karar vermiştir. İdhalin Sümer
bankca yapılması düşüncesinden imdi
lik vaz geçilrni!tir. Vekiilct kngul işle· 
rine aid kontrolu kendisi yapacaktır. 

Adi matbaa kağıdlan yeni bir tarife ile 
tahdid edilecektir • 

Maliyede 
İşlerin süratini temin için 

Maliye vek!leti vilayetlere bir ta· 
mim yaparak bütiln muamelelerin sil· 
ratle ve günü gününe çıkarılmasını ve 
tekide meydan verilmemesini bildir· 
mittir. Vekilet aynı tamimle lnzıbatt 
ceza tatbik edilmesine meydan kalma
dan elde mevcud evrakın muameleleri
nin bir an evet tekemmillilnün teminini 
nin neticelenmesi için vekaletten mu
ve kısa bir zamanda tekemmülüne im· 
kdn olmayan kağıdların muameleleri
ayyen bir müddet taleb edilmesini is
temiştir. 

Orta tedrisatta terfiler 
Bazı sebebler dolayıaiyle terfi etti

rilemiyen 106 orta tedrisat mualliminin 
terfi listesi hazırlanmış ve vekillik ma
kamının tasdikindr.n çıkmıştır. J,iste 
bugünlerde alakalılara tebliğ olunacak· 
tır. 

Memleketimizle iş gor
mek istiyen yabancı 

ticaret evleri 
Son günlerde yabancı ticaret mües· 

seselerinin memleketl.miz ihracatçıla· 

riyle tanışmak ve iş yapmak hususun
daki müracaatları çoğalmıştır. 

Talebler, en çok, tiftik, dün, deri ve 
hububat üzerine olmaktadır. Diğer 

ehemiyetli ihracat maddelerimiz Uze
rinde iş yapan müesseselerimizi temsil 
etmek istiyen ticaretaneler de alfikah 
makamlara adreı;;lerini bildirmektedir
ler. 

Polonyaya gönderilen 
mallara aid menşe~ 
Şehadetnameleri 

İktisad Vekaletinin aHikalılara bil

dirdiğine göre, faturaları türk para

sından bafka bir para fueriT' , hazır· 
lanmış olup Polonyaya g .. \;rılmck 

üzere ihraç edilen malların menşe 9eha· 

detnamelerinde faturaların tanzim edil· 

mit olduğu yabancı paraaı Uzerlnden 

kıymetlerinin verilmcai ve men9e ıa· 

hadetnamelerinde tilrk parası olarak 

gösterilecek kıymetlerin izah mahiye

tind'e telikki edileceği bildir.ilmiştir. 

işten el ç,ektirme 
Bir sahneye kaI'ft sarkıntılık ve te· 

cavüzde bulunan iki fahıı hakkında tah
kikat yapmak üzere ubıta memurlanru 
vazife yapmaktan menettiği anlqılan 

Ankara cumuriyet mUddeiumumi mua
vinlerinden B. Kamile adliye vkaletince 

işten el çektirilmiş ve hakkında tahkika· 
ta başlanmı_ştır. 

lJii*iiııüşler: 
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Buğdayı koruma 
vergisi nasıl 

hesaplanacak ? 
Buğdayı koruma vergisinin ne su

retle hesab edilip alınacaiına dair ma· 
liye vekiletl defterdarlıklara bir tamim 
yapmıştır. Bu tamime göre fabrikalar· 
dan çıkarılan unun mikdan kaç çuvala 
baliğ olursa olsun birinci mıntakada 

yüzde doksan biri birinci, yüzde doku· 
zu ikinci, ikinci mıntakada yüzde sek
seni birind, yilzde yirmisi ikinci, fiçün
cü mıntakada yüzde seksen ikisi birinci 
yüzde on sekizi ikinci nevi un addolu· 
nacak ve vergileri bu esas içinde hesap• 
lanarak alınacaktır. 

Buğdav 

to 
komisyonu 
landı 

Ziraat vekili B. Muhlis Erkmen'in 
reisliğinde Dahiliye vekileti müsteşarı 
BB. Sabri, maliye vekaleti müsteşarı 

Faik, Ziraat vek!Ieti müsteşarı Atıf, 

devlet demiryolları umum müdürü Ali 
Rrza, Ziraat bankası meclisi idare reisi 
Sabit, ve Ziraat bankası umum müdürü 
Kemal Zaimden mürekkeb buğday ko· 
mitesi dün akşam toplanmış ve komite
ye havale olui-ıan işler üzerinde görüş· 
müştür. 

Drş ticaret istatistikleri 
Dış ticaretimizle alakalı aylık ve 

yıllık istatistiklerin neşri hakkında kısı· 
men mevcud ol;n yasaklık kaldırılmış
tır. Bundan böyle bu istatistikler eski· 
den olduğu gibi umumun istifadesine 
açık bulundurulacaktır. 

Temsil akademisine 
giren gen~ler 

Kültür bakanlığı bir aydan beri 
derslere ba§'lamtf bulunan temsil aka· 
demisi ve Devlet tiyatrosuna kayıd ve 
kabul için müracaat edenlerden 24 gen
ci kabul etmiştir. Vekalet istenilen ,art· 
ları taşıyan gençler müracaat ettikçe 
bunları almaya devam edecektir. 

Kırklareli iskan 
müdürlüğü 

Manisa sıtma mücadele mıntakası 

merkez doktoru B. Nuri Gürol Kırklar· 
eli iskan müdürlüğüne tayin edilmiş

tir. 

inlalab dersi 
BUGÜN 

Halkevinde 
Profesör M. Esad Bozkurt 

tarafından 

1 saat 17 .30 da verilecektir. 1 
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HAYAT PAHALILIGI 
Hayat standardı, hiç 

bir memlekette, bizde ol
duğu kadar büyilk te
halüfler göstermez sa
nırım. Hakikaten yur
dun nakil vasıtalarından 
biraz uzak ve hatta mer
kezlere yakın kısımla
rında zirai mahsuller fi
yatlariyle ayni madde
lerin öUyük şehirle:-i
mizdeki perakende fiyat 
ları arasında o kadar bil
yük ve inanılmayacak 
farklar mevcutdur ld, e· 
linize kağıt kalem ahp 
nakliye ücretleri ve mu• 
tavassrt kazançları diye 
ne kadar cömertce ra
kamlar koyarsanız ko· 
yunuz, elde edeceğiniz 
yekunun aradaki bü}ük 
farkı haklı göstermekten 
uzak kalacağı muhakk· 
kaktır. Bunun sebebi, 
sanırım ki, lıütün cö· 
merthğinize rağmen mu· 
tavassıt sayısı ve pera
kendecilerin kazancı hu· 

susunda hakikate yakla
şacak tahminler yapıla
bilmckten uzak kalışı· 
nızdır. 

Geçen gün Ankara 
halinde, bir sebzecinin 
kilosunu otuz kuruş~an 
sattığı elmaları on altı 
kuruş iizerinden aldığı· 
nı ortağına söylerken 
öğrenince, perakende sa
tıcının kazanç nisbeti 
hakkındaki tasavvurla -
rımıza çok ilfive etmek 
lazım geldiğini daha iyi 
kavradım. 

Kilosunu 30 kuru~ 
tan yediğimiz dmanm 
müstahsili refaha koi· 
vuşturacağını dUşUnerek 
beyhude yere teselli bul· 
makta acele etmemei.i
yiz. P e r a k e n d c· 
ciden müstahsile kadar, 
arada mevcud mutnvas· 
sıtlar zencirinm daha 
ilk hnlka mı atlamadan, 
bir kalem e bu paranın 
yarı ını dü mek mecbu-

riyet~nde bulunmamız, 
mfistahsilin hesabına ge· 
ride ne zavallı bir ral..-a· 
mın kalacağını bize dü· 
şündürebilir, sanırım. 

Esasen, ihtikara mü· 
sait olmayan belli başlı 
bazı maddeler müstesna, 
büyük şehirde, dükk&n· 
la pazarı bir birinden a
yıran bir kaç adımlık: 
mesafede bile, araya ne
kadar mübalagalı bir fi. 
yat farkının girdiğini 
bilmemıi yiz? 

Müstahsilin bet kuru• 
ruşa elinden çıkardığı 
elmayı, biz şehirde on 
kuru~tan yiyemiyorsak 
bir mutavassıt teşkillit· 
sızlığı. bir perakendeci· 
lik ihtikarı karşısında 
bulunuyoruz demektir. 
Fakat bu köklü derdin 
halli kolay prob1 mler· 
den oldu ,unu s .. ylcye· 
r k hay le k p 1 k ta 
Ltcmcviz. 

YAŞA'R N 'Rİ 
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ispanyadaki sil3hlı anlaşmazlı
ön üne ge~mek için -gın 

İngiltere ve Fransanın tavassut teşhhiisü 
hakkında mütalealar ve ademi müdalıale 

komitesinde müzak~ereler 

İngili.z -Fransız 
teklifi 

Londra, 10 (A.A.) - Deyli Teleg. 
raf gazetesi, İspanya hakkındaki yeni 
fransız ve ingiliz tekliflerinde, Avrupa
}'a müşterek teahhüdlerde bulunmak lü

zumunu hatırlatmak için yapılmış yeni 
bir teşebbüs görmekte ve diğer alakadar 
devletlerin de meseleyi bu ruh dahilin
de tetkik etmeleri lazım geleceğini bil
dirmektedir. 

Tayrnis gazetesine göre, B. Eden sa
lı akşamı Almanya ve İtalya elçilerini 
kabul ederek yeni plan hakkında görüş
ınüş ve fakat müsbet tir neticeye varıl
ınaınıştır. İlk adımın başlıca alakalı al
tı devlet arasında, İspanya işlerinde her 
türlü yabancı müdal1'leyi fili olarak me· 
nedecek bir kontrol sistemi hakkında 

ınutabık kalmalarının temini olması ihtL 
tnali vardır. 

Bu hususta şurası da kaydedilmelidir 
ki, şimdiye katlar ne Valansiya, ne de 
Burgos hükümetleri İngilterenin ispan
}'ol ithalat limanları üzerinde milletlera
rası bir kontrol kurulması hakkındaki 3 
'<>nteşrin tarihli planına henüz cevab 
\'ermemişlerdir. 

Paris, 10 (A.A.) - Diplomatik mah
filler, İspanya meselesi hakkında dün ay· 
ni zamanda Londra ve Pariste neşrolu
nan beyannamenin fransız - ingiliz işbir
liğinin yeni bir tezahürü olduğunu ve 
bunun Fransanın teklifi üzerine yapıldı· 
ğını kaydetmektedirler. 

İki memleketin bu teşebbüsü, ilkönce 
•ilah ve gönüllü gönderilmesini men için 
!iddetli bir kontrol tesisine matuftur ki 
b\l suretle dahili muharebeye mümkün 
Olduğu kadar çabuk nihayet verilmiş ola. 
taktır. 

Ayni mahfiller, İspanyada sulhun te
aisi teşebbüsünün üç safhayı ihtiva ede
ceği kanaatindedirler: 

1. - Devletlerin bir uzla~tınna hare
keti için anlaşmaları, 

2. - İspanyadaki iki taraf arasında 
nıütareke, 

3. - Tayin edilecek bir şekil daire
•inde İspanyada plebisite müracaat. 

Londra, 10 (A.A.) - Siyasi mahfil. 
ler İspanyadaki iç harbe nihayet veril
nıesi için İngiltere ile Fransanm müşte· 
rek bir tavassutta bulunmak tasavvur
larını fevkalade güçlükleri istilzam ede
ceği mütaleasını serdetmektedirler. Bu 
ına.hfiller, fransız - ingiliz teeşbbüsünün 
bıuvaffakiyeti ihtimallerinin bu plana 
Boenos - Aires Amerika ittihadı konfe
ransının manevi müzahareti halinde da
ha ziyade artacağını ehemiyetle kaydet
ınektedirler. 

İyi mallımat almakta olan mahfiller, 
tneselenin Bocnos _ Aires'de müzakere e
dileceği zanrundadır. Cenubi Amerikanın 
Londradaki bir çok siyasi mümessilleri
ne hükümetleri tarafından İngiliz - fran
aız teşebbüsünün. \nkişafı safhalarını 

takib etmeleri için emir verilmiştir. 
Londradaki cenub Amerikası mahfil

leri, hükümetlerinin her hangi bir karar 
almadan evvel Roma, Berlin, Moskova 
~e Lizbon hükümetleri nezdinde yapıl
ınış olan teşebbüslerin neticesini bekle
Jnekte olduklarım beyan etmektedirler. 

Londra, 10 (A.A.) - Deyli Meyl 
gazetesinin Valansiya'dan aldığı bir ha
bere göre, marksist şefler, pazartesi gü
nü kendiler ine verilen fransız - ingillz 
Uzlaştırma projesini ittifakla reddtmjş. 
lerdir. 

Bu şefler, İspanyanın faşistlerin elin
de bulunan kısmında demokratik bir e
aas dairesinde plebisite müracaat imka-
111 olmadığı kanaatindedirler. 

Adenıi Müda.hale 
Komitesinde 

Londra, 10 (A.A.) - Ademi müda· 
bale komitesi, tali komitenin, dolayısiy. 
le müdahale meselesi hakkındaki proje
sini kabul etmiştir. Komite azası bu ka
rarı hükümetlerine bildireceklerdir. 

Londra, 10 (A.A.) - Ademi müda
hale komitesi, tali komitenin raporunu 
kabul temiştir. Bu rapor, şunları tavsi
ye etmektedir: 

ı. - Doğrudan doğruya veya dolayı
siyle yapılacak her türlü müdahale şek
linin önüne geçmek için tedbirler almak, 

2. - hpanya'ya gidecek gônüllüle
rin gönderilmelerine veya geçmelerine 
mani olacak tedbirler ittihaz etmek. 

İtalya ve Almanya murahhasları, bir 
takım ihtira.zi kayıdlar ileri s;.irmüşlcr ve 
bu teklifleri ancak prensip itibariyle ka
bul etmekte olduklarını ve komitenin 
planını hükümetlerine bildireceklerini 
söylemişlerdir. Dün B. Fon Ribbentrop, 
söz almıştır. Bu zat, Almanya hüküme
tinin gönüllü gönderilmesi meselesinin 
vasıtasız müdahale meselesinden ayrıL 
masını kabul etmemesi ihtimali bulun
duğunu söylemiştir. B. Fon Ribbentrop, 
bugün İspanyada 35.000 sovyet vatan
daşının bulunmakta olduğunu beyan ve 
bir çok sovyet zabitlerinin gönüllülerin 
talimleriyle meşgul olduklarını söylemiş
tir. 

B. Maiski, bundan sonra Portekiz, 
alınan ve İtalyan murahhaslarına şiddet
le hücum ederek bu murahhasların ay
lardan beri takib etmekte oldukları obs
trüksiyon ve işleri sürüncemede bırak
mak sistemlerinin komitenin çalışmaları· 
nı haleldar etmekte ve faydasız bir hale 
getirmekte olduğunu söylemiştir. 

Hatib, sözüne şu suretle devam et
miştir: 

"- Yalnız laf, laftan başka bir şey 
yok.'' 

B. Maiski, B. Fon Ribbentrop'un id. 

dialarını kati surette tekzib etmiş ve mü

kemmel surette mücehhez 6.000 alman 

askerinin asilerle birlikte harb etmekte 

olduğunu söyliyerek Fon Ribbentrop'u 
ilzam etmiştir. 

Hatib, şu sözleri ilave etmitşir: 

General Franko'nun uğramış olduğu 

son muvaffakiyetsizlikler, her hangi bir 

müdahalenin fena olduğuna Almanya ve 
İtalyayı ikna etmiştir. 

B. Maiski, alınanlarla italyanlann da

ha ileri gitmiyecekleri ümidini izhar et

miş ve daha ileri gittikleri takdirde ka

zanmak istediklerinden fazlasını kaybe· 

decE ldt>rini söylemiştir. 

Hatib, şunları da söylemiştir: 

Kendi istekleri ile İspanyol cephesine 

gitmi~ olan İtalyan, alman, fransız, İn

giliz ve leh millctcileri ve İtalyan ve al· 

man gemileri ile asilerin ellerinde bulu

nan araziye nekledilmekte olan italyan 

ve alman kuvvetleri arasında bir fark gö
zetilmek icabeder. 

PORTEKIZ'DE: 

1 Bir mektepte ku·k 

dört çocuk öldii 
Lizbon, 10 (A.A.) - Porto-de Moz'

da bir mekteb yıkılmıştır. Şimdiye kadar 
enkaz altından 9 - 10 yaşında 44 çocuk 
cesedi çıkarılmıştır. Bundan başka 100 
yaralı çocuk vardır. 

Bayramın birinci gunu göğsünuzu 

KIZILAY Rozetiyle silsleyiniz .. 

Kızılay karagün dostudur 

Panan1erili.an li.onf e
ransında hitaraflıli. 

• • 
JlrO]CSl 

Nevyork, 10 (A.A.) - Boenos Aires

ten bildiriliyor: 

B. Cordell Hull, Birleşik hükümet

ler birliği heyeti tarafından panameri

kan konferansın:-ı tevdi edilen bitaraf-

Panamerikan konferansrnrn toplandığı 
Buenos - Ayres'de bir meydan 

lık projesinin bütün dünyaya değil, an

cak Amerika kıtasını alakadar eden bir 

mahiyettt olduğunu gazetelere telgraf

la bildirmiştir. 

Arjantinin yabancılara 

dair bir projesi 

Buenos Aires, 10 (A.A.) - Arjan

tin heyeti panamerikan konferansına, 

Amerika topraklarında oturan ecnebiler 

hukukunun müdafaası hakkında bir 

proje tevdi etmiştir. Ecnebilerin yerli

lerden üstün menfaatlerden istifade et

memeleri için Amerika hükürntleri yer

li tebaa veeecnebi ahali arasında müsa

vat prensipini tanıyacaklardır. 

Yabancı memleektlerdeki tebaaya 

yapılacak diplomatik yardım, ancak bu 

tebaanın bulunduğu memlekette tam a

daletin mevcut bulunmaması şartına 

bağlı olacaktır. 

Arjantin heyeti, diğer teklifinde, bu 

hususta kanuni bir sistem kuruluncaya 

kadar anonim şirketlerin milli bir ma

hiyeti haiz bulunmamalarını istemiştir. 

-·· 
l\ıleşhur gazeteci 

HEARST 
Ruzvel tci oldu 

Heart pasians başrnda 

Vaşington, 10 (A.A.) - Meşhur A

merika matbuat kıralr Hearst, şimdiye 

kadar tuttuğu Roosevelt aleyhdarlığın

dan vazgeçmiştir. Hearst, Roosevelt'in 

darwadını Seattle'de büyük bir gazete· 

nin direktörlüeüne getirmi§ ve ayrıca 

bütün müesseselerinde memurlar ve iş

çiler için be~ günlük hafta sistemini 
tatbika başlamıştır. 

HABERLE 
Akdeniz anlaşması 

İngiliz -İtalyan görüşmeleriııin neticelen
mek Üzere olduğu uınuluyor 

Roma, 10 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfiilerde söylendiğine göre, İngiltere 
ile İtalya arasındaki anlaşma müzakere
leri memnuniyet verici bir surette iler· 
!emektedir. Yakında bir Akdeniz anlaş. 
masına varılacağı ümid olunmaktadır. .. 

u ,, 

Londra, 10 (A.A.) - Deyli Telcg· 
raf'ın tahminlerine göre, Akdeniz mese
lesinin yeni sene başına kadar halledil· 
mesi muhtemeldir. İngiltere ile İtalya 
Akdeniz devletlerinin emniyetini celb::t
mek istediklerinden, her şey:len evvel 
şimdiki vaziyetin devamını temin e::le
cek olan io-Hinları t etkik edeceklerdir. 

Yugoslavya, Türkiye ve Yunanistan 
ltalya'ya karşı zecri tedbirlerin kaldı

rılmasından sonr:ı dahi Büyük Britanya
mn muhafaza ettiği garantilerden istifa
de etmeğe devam edeceklerdir. 

Londra ve Paris, Adisababa'daki 
fransız ve ingiliz diplomatik heyetlerinin 
statükolarını ayrı bir mesele olarak te· 

lakki etmektedirler. Milletler cemiyeti 
Mısırı yeıni aza olarak kabul etmek üzere 
ikinci kanun:ia toplandığı takdirde bu 
fırsattan istifade ederek, Habeşistanda 
yerlileri temsil eden hiç bir otoritenin 

mevcud olm:ıdrğınr tesbit edecektir. Bu. 

nu müteakib Habeşistandaki fransız ve 

İngiliz elçiliklerinin baş konsolosluklara 
ifrağının kararlaştırılması muhtemelidr 

Kont Ciano'nun 
görüşmeleri 

-

Roma. 10 (A.A.) - Dış işleri bakanı 

Kont Ciano dün İngiltere büyük elçisi 

Sir Erik Drummond ile Fransa işgü:leri· 

ni kabul etmiştir. Müzakerelerin münha

sıran Akdeniz meseleleri üzerinde geçti· 
ği kaydedilmektedir. 

Diğer taraftan Fransa işgüderinin İs

panyol meselesini de mevzuu bahsettiği 
id:iia edilmektedir. 

Sancak meselesi Cenevrede 
(Başı 1. inci sayfada) 

verecek mahiyette olmasaydı; konsey 
içtimaına gidişi normal to;>lantıya hı· 
rakabilirdik. Milletler Cemiyetinde 
Antakya davamız etrafındaki müzakere 
lerin iyi bir bava içinde ceryan edece· 
ğini ümid ediyorum. Fransız baş veki
linin fransa ile türkiyenin birbirinin 
dosluğuna krymet verdikleri hususun· 
da işittiğim:z beyanatı bu ümiı:li takvi
ye eder mahiyettedir. Biz konseye san
cak meselemizi mütekaddim ve esas me-

sele olarak iki cebheden getirdik. Tabi
dir ki bu içtimada mütekaddim meselede 

en başta gelir. Milletler Cemiyeti içti
malarında n<;ktai nazarımız haricinde 
bir tez ileri sürmek bizim için mümkün 
değildir. 

Beyaz kitabın üçüncü ve dördüncü cüz 
]eri de çıktı. Kamutaya takdim edili
yor." 

Murahhas heyetimiz bu akşamki 
ekspresle gitmiş ve samimi tezahurler
le uğurlanmıştır. 

Sancak meselesi hakkında Fransa dış 
hakanlığının görüşü 

Cenevre, 10 (A.A.) Milletler cemi
yeti genel sekreteri, Fransa drş işleri 

bakanından bir telgraf almıştır Bu tel
grafta ezcümle şöyle denilmektedir: 

"Fransa hükümeti, İskenderun ve 
Antakya sancağı meselesinin, 11 inci 
madde mucibince tetkik edilmesine mu
vafakat eylemektedir. Bununla berab:r 
şurasını kaydeylemek ister ki fransız 

hükümetinin fikrince, meseie, lcatiyen 
bir fransız • türk ihtilafını teşkil eyle· 
memektedir. Mevzuubahs olan şey, bir 
türk talebi ile konseyin ve mandalar 

komisyonunun direktiflerine tevfikan 
şarkta Fransa tarafından şimdiye ka
dar tatbik edilen manda prensipi ara
sındaki bir tezaddır. Fransa hükümeti, 
esasen türk hükümetinin sancak seke
nesi hakkındaki hükmü üzerinde katt 
ihtiraz kayıtlan dermeyan eyler. Fran
sız hükümeti, milletler cemiyeti konse
yinin fikri üzerine, her türlü hadiseler 
ihtimalinin önüne geçmek üzere Türki· 
ye • Suriye hududu'lda iki taraftan a
lınması lazım gelen emniyet tedbirleri
ne karşı hiçbir itirazı yoktur. 

Milletler Cemiyeti 
nna 

konseyi toplanbla
başladı 

Cenevre, 10 (A.A.) - Milletler ce· 
miyeti konseyi, Şili delegesi B. Edvar· 
ds'ın baş.kanlığında bugün öğleden son
ra 85 inci fevkalade içtimaına başla

mıştır. 

Ruznamede İspanya hükümetinin ta
lebi ile İskenderun sancağı hakkındaki 
türk talebi mevcuttur. 

Şili delegesi, başkan sıfatiyle, İspan-

FRANSA'DA: 

Fransız büdcesi 
Faris, 10 (A.A.) - Mebuslar mecli

si maliye encümeninde yapılan müzake

relerden sonra 1937 büdcesi şu suretle 

tesbit edilmiştir: 

Gelir: 

Masraf: 

43.685.000.000 frank. 

48.022.000.000 frank. 

Bu proje, hükürnetin ilk projesine 

nisbetle 77 5 milyon franklık bir masraf 

fazlalığı göstermektedir. Bu fazlalık, ka-

zanç üzerinden alınacak vergiler reji

minden yapılan bazı tadilat ile gümrük 1 
vergilerindeki bazı tenzilatta ileri gel

mektedir. 

ya hakkında bazı insani meselelerden 

ve bilhassa yabancı memleketler elçi· 

tiklerine iltica eylemiş olanların vad· 

yetinden bahsedeceğini bildirmiştir. 

Önümüzdeki celse cuma sabahı saat 11 

de açılacak ve İspanya dış işleri bakanı 

B. Alvarez del Vayo, İspanyanın nokta! 

nazarını izah eyliyecektir. 

lTALYA'DA: 

Piraııdello öldü 
Roma, 10 (A.A.) - Meşhur tiyatro 

muharriri Luigi Pirandello bir pnömoino 

neticesi olarak ölmüştür. 

POLONYADA: 

Polonyanm ilk dış bakanı öldü 

Varşova, 10 (A.A.) - Mareşal Pil~ 

sudskinin mücadele dostu ve müstakil 

Polonyamn ilk dış işleri bakanı Leon 

Vasi Levski altmış altı ya_şında olduğu 

halde vefat etmiştir. 



ULUS 

FR.ANSA -TÜRKİYE ve SUR.İYE 
5 ilkkanun 936 tarihli Taymis gazetesinden: 
Ankaradan ve Paristcn gelen haberler, Avrupanm pek ya

kında Suriye \!İmalinde bulunan İskenderun sancağ~ Uzerind: 
Fransa ile Türkiye arasında bir ihtilafı haber alacagı kanaatı 
ııi vermektedir. 

İskenderun ile Antakyayı ihtiva eden bu sancakta haç~t 
muharebelerinin sona ermesinden beri türkçe konuşan ehemı
yetli bir halk kütlsei mevcud bulunm ktadır. Büyü~ .harbrn 
sonunda da buradaki ekseriyet tUrkçc konuşanlnrda ıdı. Bun
lardan bir kısmı ke.ıdilerine Yakın S rkta göçebe tiirk kabiy· 
lelerinin soyundan gelenlere alem olan türkmen ismini ver· 
mektedirler. Fakat hiç şüphesiz, bu halk arabhi{t kabul etme
mekte, ikinci bir dil olarak arabcayı da konuşabilmekte bera
ber, kendilerinin türk oldukla-nnı söylemektedirler. 

Sancakta arablar ve ha"btan sonra gelen mülteci'erle mik
darları artmıs olan crmeniler de vardır. Sancakta kürdler ve 
mezhebleri esas is!am dininden farklı olan aleviler de vardır. 

192J senesinde Franklen Buyyon ttirklerle bir muahede 
imzalıyarak Suriyedeki Fransa mand:ısınm Sancakta hususi 
bir id re rejimi kuracağını, türk dilinin resmen tanınacağını, 
ve S:ıncak türklerine kültürel serbesti verileceğini kabul et· 
misti. Bu muahede mucibince bir takım imtiyazat daha veril
mekte idi ki dil meselesinde olduğu gibi diğer hususlar da 
Lozan muahedesiyle ztifa uğratılm:ımıştır. 

Türkiye ile Suriyedeki maı_ıdater h~k~met ara~~n~a. 1926 
da aktedilen dostluk muahedesı efe Surıye de ne turlu ıdare 
şekli veya rejimi kurulursa kurulsun. İskenderun Sancağında· 
ki hususi reiimin daima nazar• itibare alınacağı noktasını te· 
kid etmişti. M amafih, bu anla malar, idari muhtariyetini 
mal ı'uz bulundurmakla beraber, Sancağın, Suriye mandater 
devlt ine ithal edilmesine mani olamadı. 

Bir tenkid noktası olmak üzere, bu anlaşmalar da Fransa
nm, İskenderun'un da dahil olduğu, Suriye üzerinden man
da mı kaldırd~ • ı zaman Sancağın ne vaziyet alacağının tama
mi le tasrih cdilmemis olması gösterilebilir. Şimdi bu vazi
yet zuhur etmiştir. Fransa, hUkümeti gerek Suriye, gerek Lüb· 

nan ile muahedeler imzalamıştır. Bu muahedelere gör bu iki 
mmleket de üç sene içinde müstakil birer devlet ve Fransa
nın müttefiki olacaklardır. 

iki devlet, evelce aktedilmiş olan muahedelerden biribirin· 
den tamamiyle farklı manalar çıkarmaktadırlar: türk kamo· 
yu. İskenderun ile Antakyadaki türklere karşı alaka ız dav
ranmaktan çok uzaktırlar. Netekim, bu ayın başında Gazi, 
Kamutayın kış devresini açarl.en so1 ledi . i nutul. ta bu mın· 
takaların istikbalini "türk milleti için günün en büyük mese
lesi" olarak tasv!r etti. Son zamanlardn Ankara ile Paris ara· 
sında trati edilen notalardan Fransanın yapılmış olan muahe
delerin sancağa idari bir muhtariyet verdiği, fakat Suriycnin 
mülki tamamiyetine tesiri olamıyncağı manasını çıkardığı anla
şılmaktadır. Türk hükümeti ise her ne kadar Suriye fransız 
m n ,.,,,. .-.1 •n-1? ;ı.en ~- ... -l"·n b"r ;,,:ı.,ri muht"rivet verilmişse de 
bu sebeble fransız mandasının kalkmasından sonra Sancağın 
Surlyeye ithali haklı olamıyacağını bildirmiştir. 

Fransa hükümeti, Suriye ve Lübnan üç seneye kadar tam 
istiklaline kavuşamıyacağı cihetle, o zamana kadar Sancak va· 
ziyetinin görüşülmesinin maksada hizmet edemiyeceği fik
rindedir. 

Sancağın gerek Suriye, gerek Lübnan kadar istiklal alma
ğa hakkı olduğunu iddia eden Ankara, fransız hükümetinin 
1921 ve 1926 muahedelerini tanımnmak mı istediğini ve ihtila· 
fı Milletler Cemiyeti konseyine havale fikrinde mi olduğunu 
sormuştur. 

Sancaktaki nufus arasında adedce en dolgun sayının türk
lerde oldu:una inanmak doğrudur. 

Ekseriyeti ermenilerde olan Sanc k hıristiyanlariyle ale· 
vilerin de orada muhtariyeti haiz bir devlet kurulmasına mu
halif olmadıklarına dair işarlaı vu u bulmaktadır. 

Hakikat şudur ki Irak ve Filistin gibi arab memleketleri· 
nde vukua gelen son hfidiselerin Suriye ekalliyetleri arasında 
uyandırdığı telaş az değildir. 

Türklerin Antakya ile İskenderun'daki soydaşlarının endi· 
şelerini paylaşmamaları hayret edilecek bir şey olurdu. 

Sulhcu dostluklar 

Depeche de Toulouse gazetesinde fransız senatörlerinden 
A.ime Berthod yazryor: 

Polonya bize dönüyor, İtalya da dönmeliydi. 
Polonya, Almanya ile flörtünü biraz ileri götürmüş olma· 

sı yüzünden, Ren'in sol sahilinde Führer'in ordularını getir
miş olan hata ve yanlışlar silsilesinde geniş bir mesuliyet his· 
sesine sahihtir. Avrupanın merkezinde ve şarkında fransız 
nüfuzunu zayıflatmakla Polonyanın, askeri ve siyasi sahada 
kendi itibarını artırdığı doğru olsa bile, miittefikimizin ilerde 
bunun mesud neticelerini göreceğinden şüpheliyim. 

Geriden takib etmek Polonyanın ho~una gitmiyordu. Bi· 
rinci pUinda bir rol oynamak arzusundaydı; bu rolü oynıya
caktır. 

Nasıl düşünmüş olursa olsun, kendisi için de bir selamet 
vasıtası olan Fransız • Sovyet paktına karşı Polonyanm endi· 
,elerini g\zlem .. miş olduğu malfimdur. Aşikar bir hakikat de· 
ğil midir ki, Polonya, kendisine güvenmemize müsaade etti· 
ği ni<>bette, Fransız - Sovyet paktının şümulünü tahdid etmiş 
olacaktır. 

ltim:ıdm yeniden teessüs ettiği şu sırada bunu söylemeli 
miyim? Fakat şurası muhakkaktır ki, dün, mareşal Ridz -
Smigli'nin seyahatiyle sona ermiş olan müessif ihtilaflar za· 
manında, birçok fransızlar, bugUn halyaya karşı olduğu gibi, 
Polonyanın Almanyaya bir gizli anlaşma ile bağlı olduğu dü
şün"e!:·nc kendilerini alıştınyorlardı. O zaman bizim sınırımız 
artık, Fr.mk1in - Bouillon'un tabiriyle Vistule olmaktan çık· 
mıs şarkta çok daha ileriye, büyük ovaya intikal etmişti. 

Fakat işte Polonya katt olarak bildirmiıtir ki topraklarına 
kızıl orduların girmesini reddettiği gibi, aynı toprakları al
nıan kıtalarına karşı daha az enerjiyle kapayor değildir. Va
ziyet böyle olunca, Führer'in şark hayali yıkılmaktadır. Ko
münizme karşı kruvazad artık ideoloji sahasında kalmaktadır. 
Ukranyanın zengin buğday topraklarına vey~ Ural madenleri· 
ne erişmek için, Polonyanın üzerinden geçmek lbımdır. 

Biribiriyle karşılaşmaya hazır olan iki orduya Polonya, 
harb meydanının kapılarını kapalı tutmaktadır. 

Hangi millet bugün sulhun muhafuası için daha kati ve 
daha asil bir rol oynıyabilir? 

Fakat vaziyet tehlikesiz değildir. Polonyanm kendi em
niyeti için yeniden büyük sulhçu devletlere döndüğü ve 
hatta kolonel Bek'in pek de .hoş bir nazarla görmediği Mil
letler Cemiyetine yakınlaştığı görülmektedir. 

Polonyanın rolünü oynamak ıırası şimdi İtalyaya gelmi§tir. 
İtalyanın ısrarla dostu kalmak istiyen franıızlara her gc· 

çen ~ün yeni bir hayal kırılışı getirmektedir. 
Biliyorum, İtalya biti kendi hakkında her zaman dost kal· 

mıf olmamakla itham etmektedir. Fakat karşılıklı hataların 
bilançosunu çıkarmaktan daha iyi yapacak bir i~imiz yok 
mudur? 

B. Musotini'nin beyanatına göre 1935 kanunusani anlaş· 

masından beri Fransa ile İtalya arasında ihtilaflı hiç bir me
sele kalmamıştır. Asıl ehemiyetli olan da budur. 

Habeş imparatorluğunun uzun seneler kendisinden isti
yeceği muazzam gayretleri müdrik olan İtalya artık Tunus'a 
veya Fas'a göz dikmek ihtiyacında değildir. İtalya bliyük bir 
Akdeniz devleti olarak telakki edilmesini istiyor? Bunu kim 
reddeder? Bilyük bir müstemleke devleti sıfatiyle buna tama· 
miyle hakkı vardır. Dünyanın dört tarafında mükemmel bir 
imparatorluğa sahih bulunan Fransanm bunu kıskanması için 
hiç bir sebeb yoktur. İki milletiu aşikar menfaatleri, dostça 
bir anlaşma ve itimadlı bir elbirliğiyle her sahada muvazi bir 
aksiyon takib etmelerini amirdir. Aralarında geçimsizlik için 
hiç bir sebeb yoktur. 

Gerçi Fransa daima İngilterenin yanında kalmaya karar 
vermiştir ve İtalya bir müddet İnf!iltereye karşı bir raldb o 
larak görünmek istemiştir. Bugiln Almanyayı Akdeni.r;e indir
mek çarelerini araması için bu bir sebcb mi teşkil eder? ~ııb· 
lar Setanik yolunu sımsıkı kapalı tuttukları ve Kemal Ata.ürk 
htanbula nezaret ettiiYi için, Almanya Akdenize ancak Td
yeste üzerinden varabilir. 

İtalya hareketinin şümulünü hesablayor mu ve bunun ken· 
disine hazırlıyabileceği korkulu yarınların farkında mrdır? 

Fransa'nın iki asırlık tecrübesi de ona göstreir ki İngilte
reye rağmen bir imparatorluk kurmak kabil olsa h:Je, onun 
arzusu hilafına bunu muhafaza edebilmek o derece kolay de· 
ğildir, ve anlaşmak daha faydalıdır. 

Akdeniz bir Hitin denizi olsa bile, İnf,ilterenin riyaseti al
tında birleşmiş olan devletlerin münakal~ yolu olmasındJ hiç 
bir mahzur yoktu~·. 

Fransa bu anlaşma uğrunda ısrarla çalışmalıdır. 
Teslimiyet ve taviz menuubaha değildir. Artık verc<.c.k 

bir şeyimiz yoktur, ve bizden bir şey de istenmemektedir. Şu. 
nu ilav ederim ki kuvvetlerini teşhir etmekten bu kadar z~vk 
alan komşular karşısında bizim de aynı ıekilde hareket etıne· 
mlze bir mani yoktur. Hakikatte, Bizerte, Tulon ve Cibraltar 
arasında sıkr bir şekilde birlik kalan İngiltere ve Frans.ı hak· 
larına hürmet ettirecek vasıtalara maliktirler. 

İngiltere ve Fransa arzularını yüksek sesle söylemelidi ter. 
İspanya ve Fas aahillcrinde onlann rızaaı olmadan hiç blr §ey 
yapılmamalıdır. 

Fakat aktüel olmıyan ihtilaflara ve madun hilelerine artıl.. 
bir nihayet verilsin. 

Almanya süratle ve hummalı bir şekilde silahlanıyor. BU. 
tün ekonomisi yakın bir harb gayesine göre organize oluyor. 
Her vasıtay& başvurarak ittifaklarımızı bozmaya. müttefikle
rimizi bizden ayırmaya çalışıyor. Yeni alman nesillerinin mu
kaddes kitabı olan Führer'in eserinde ne kindar kelimelerin 
matbu kaldığını biliyoruz; ve B. Hitler bize haber verdi kl 
avının üzerine atılacağı günil babcr vermeyi ihmal edecektir. 

Hiç bir ciddi sebebin hakfı göıtermediği İtalyanın huau
metine karşı inkıyad göıteremeyiz. 

Bütün kuvvetimize ve bUtUn doıtlarmıua ihtiyacımız var. 

ll ILKKANUN 1936 CUMA 

I ktuadi tetkikler 

Sümerhank Bülteni 
Sümer Bank'ın örnek teşkil edebile

cek bir intizam ve olgunlukla çıkan üç 

aylık bülteninin altıncı sayısı elimiz· 
dedir. Memlekete aid en mühim iktısa· 
di meselelerin, içinde istatistik görüş· 
le ve ilm~ metodlarla trete edildiği bu 
mecmua, ayrıca, iktısadiyatrmızt yakın· 
dan alakadar eden en mühim maddele
rin dünya ve memleket piyasalarındaki 
fiat hareketlerini de işlenmiş istatistik 
ccdvelleri halinde iktısadi tetkikler 
yapmak istiyeceklerin istifadesine arzet
mektedir. 

Sümer Bank bülteninin altıncı sa
yısı üç ehemiyetli mevzuu işlemektedir. 
"Türk parasının kemiyet ve kıymet ha
reketleri" ilk tetkiki teşkil ediyor. Kor· 
relasyon hcsablarına istinad ederek 
türk parasının senelik mikdar ve kıy
met hareketlerini tetkik ederek bunlar
dan hükümler çıkaran bu yazı, şimdiye 
kadar bu mevzu lizerinde ilk tetkiktir. 
1932 den 1935 e kadar dört sene içinde 
yüzde 10,8 nisbetinde artını§ olan mü
tedavil türk banknotları mikdarı, sene 
içinde de şayanı dikkat hareketler kay· 
detmektedir. Bu hareketlerin tetkikin· 
den çıkan netice şudur: Türk parasının 
kemiyet itibariyle milli ekonomi faali· 
yetlerine olan bağlılığı bilhr.ssa sene 
zarfındaki sezon hareketlerinde müşa
hede edilir. Türkiyenin ekonomik 
strüktür itibariyle ziraatçi olması ve 
zirai istihsalinin de senenin muayyen 
mevsimlerine tabi bulunması keyfiyeti, 
memleketin bütün diğer ekonomik faa
liyetlerinde tesirini göstermektedir. 
Dış ticaret üzerinde görülen bu tesir 
milli piyasalarda da müşahede edilmek· 
tedir. Milli piyasalarda ticaret faaliye· 
tinin canlandığı mevsim mahsulün id
raki ve piyasaya arzı aylarına tesadüf 
etmektedir. 

Bu aylar para tedavülünün de kemi
yet itibariyle kesif olduğu aylardır. Ö
lü mevsimde piyasadan otomatik olarak 
çekilmiş olan fazla banknotlar bu mev
simde Merkez Bankasının iskonto mua· 
meleleri, yahut tahvilat ve döviz üzeri· 
ne avanslar v. s. kanaliyle tekrar piya
saya akmaktadır. Merkez Bankası is· 
konto cUzdanınm mevsimlik hareketle· 
ri de bu görüşü takviye etmektedir. 
Nakdi tediyelerde tesbit edilen bu mev
sim dalgalanmaları gayrinakdi tediye
lerde de müşahede edilir. Netekim İs· 
tanbul takas odası muameleleri de dış tL 
caretin mevsim hareketlerine intibak 

etmektedir. Kliring muameleleri her 
sene sene başından nisana kadar dü§Ü· 
yor, mayısta bir tereffu kaydettikten 
sonra temmuza kadar tekrar düşüyor ve 
temmuzdan itibaren sene sonuna kadar 
muntazaman yükseliyor. Bu suretle pa· 
ra mikdarının nazımı, milli istihsalin, 
milli piyasanın para ihtiyacı olduğu 

neticesine varılıyor. Ekonomik faali
yetlerin genitlemc.si veya daralmaıiy· 
le para mikdarı da geniileyip daralmak

tadır. Piyasada para mikdarını artıran 
mühim bir amil de emtia fiatlandtr. Em
tia fiatlarmın iniş ve çıkış hareketleri 
para mikdarının da iniş ve çıkış hare· 
ketlerini tayin etmektedir. Milli para

nın tedavülü sUratine gelince, emtia· 
nın tedavül süratine gelince, emtia· 
mahsulün idraki mevsimi piyaaada ti
cari faaliyeti genitlediği, emtianın mü· 

badele sürati arttriından bu mevsimde 
para mikdarı yükseldiği gibi paranın 
tedavül sürati de yükselmektedir. 

Türk parasının kıymet hareketi hak· 
kında bu tetkikte varılmı~ olan hüküm 

hulasa olarak ıudur: Memlekette para 
mikdarınm fiatları değil, bilakis fiat
ların ve ticari faaliyetlerin para mik· 
darını ve paranın tedavül ıüratini ta
yin ettiği müşahede edilir. Türk para· 
sının dahili kıymet hareketleri üzerin· 
de müessir olan paranın mikdar hare
ketleri değil milli ekonomideki ticari 
faaliyetlerin seyri olmaktadır. 

Bültenin ikinci makalasinde Türki
yede kon ten ian sisteminin tekamül saf· 
haları, bidayetten beri bu hususta çık· 
mış olan kanunlar ve kararnameler sı· 

rasiyle izah olunarak, bu sistemin mem· 
leketimizdeki tam bir tarihccesi on say· 
fanın içinde huliisa edilmektedir. Muh
telif kontenjan tedbirleri hakkında 

malfunat edinmek istedikleri halde, bu 
malumatı elde etmek için resmi gazete 

kolleksiyonlan içinde harcanacak za
manın büyüklüğünden gözü yılanlar, 

şimdi bu birkaç sayfa içind<' istedikle
rini kolayca bulabileceklerdir. 

Üçüncü tetkikte, 1936 senesi ilk al
tı ayını.la Türkiye emtia piyasalarının 

istatistik hareketleri gözden geçiril· 
mektedir. Altı ayn emtia grupunda tes

bit edilen endeks hareketleri şöyle hu· 
lasa olunabilir: gıda maddeleri endeksi 

geçen senenin vasatisi 49,69 iken bu se· 
nenin ilk altı ayında % 9,8 artışla 
54,54 e yükselmiştir. Yalnız hububat 
kısmı ele alınırsa artış nisbetinin % 
20,5 olduğu görülür ki ehemiyetli bir 
rakamdır. Ham maddeler endeksi 1935 
ilk altı aylık vasatisi 54,49 iken :936 da 
57 ,57 ye yüktıelmiŞ;tir ki % 5,7 bir artıt 

nisbeti ifade eder. Tütün, çay, kahve 
gibi keyif verici maddeler endeksi va
satisi 1935 ilk altı ayında 64,48 iken 
1936 da 65.32 ye çıkarak %1,3 artmıştır. 
Mahrukat endeksinde ise artı' yerine 
bilakis % - 2,2 lik bir azalış kaydedil

mektedir. Endeks vasatisi 1935 için 
91,43 ve 1936 ilk altı ayı için 89,43 dir. 
Yarı mamul ve dokuma maddeleri en
deksinde de geçen seneye nazaran % -
0,4 lük cüzi bir düşü§ vardır. Bu dil· 
şüş inşaat maddeleri endeksinde çotıC 

daha barizdir ve % 7,4 ü bulmaktdaır. 

Bu gurupun geçen seneki endeks vasa· 
tisi 88,46 iken bu sene 81,92 ye inmit
tir. Tetkiktebu ana gruplardan baş
ka ihracat mahsullerimizin fiat hareket• 
leri de ayrı ayrı tetkik edilmekte ve 
bundan sonr:a istatistik cedvelleri gel· 
mektedir. 

Bu kadar dolgun ve faydalı münde· 
recatiyle Sümer Bank üç aylık bUlteni, 
iktrsadi araştırmalar kütüphanemizin 
en esaılı unsurlarından biri haline gel .. 

mi§.tir. 
.... SJOa1L1[l7a.J10 a a a a soroo c 

Prof. K. KOMORCANIN 
Modem ve herke&e elzem kitaplan 

Ameli ve tatbikt kamblyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticart malnmat ve bankacılık 
İktisad ilmi 
İhtlsaı muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, ziraat, banka) 
Ticart ve malt hesap 1.ci kısım 
Zihni hesap kaideleri 
Logaritma cetvelleri 
(yeni rakam) 
Yeni hesabı ticart (mufassal 

Krş. 

35 
122,Sd 
105 
87,~ 

175 
70 
20 

56 

eser) 200 
Malt cebir (istikraz ve 
sigorta h~aplan.) 100 
Başhca satı' yeri: lkbat Kltapevl 

"° ·~ sno a Pa:Pd'I 

Tefrika: No: 34 

JKINCl 

Hati: 

- İşi tam zamanında yaptık, dedi, Burt
porda dişlerim kıpkırmızı olmuştu. 

Movglinin halka karşı 
söyldiği şarkı 

Geceleyin ay doğmadan, onları göndereceğim, 
KU1tlar çobanınrz olacak, 
Kaldırılmış bir yol işaretinin yanında. 
Çünkü Karela, acı Karela, 

CENGEL~ KiTABI 
Yazan: Çe•orea: 

Ru~yard Kipling Nurettin ART AM 

Tıpkı Burtpor tarlalarında yaptıktan gi
bi şiddetle ortalığı b:ınp dökmekte idiler. 

Yıkıntıların arasında sakin bir ses duyul
du. Bu 11es diyordu kiı 

- Cengel bu kabuklan yutacaktır; en 
dış duvarda yere serilmelidir. 

Bunu söyliyen Movgli, yorulmuş bir bu
fallo gibi oraya serilmiş olan duvann üzerin .. 
den, yağan kuvvetli yağmurlar çıplak omuz. 
lan ile kollarını ıslata ıslata sıçranuştı. 

- Çocuklar, şimdi dış duvara! Bqlan· 
mzla' Hep birden, göreyim sizi 1 

Durdu birden dayandılar; dış duvar ön
ce kann verdi, esnedi; nihayet yıkıldı. Deh
şetten dehşete düşen köylüler, o aralık açı
lan gedikten Üzerlerine topraklar dökülmüş
dört baş gördüler. 

Ondan sonra evsiz, barksız, yiyeceksiz 
aşağıki vadiye doğru kaçtılar. Arkalarında 

köyleri. yıkılıyor, çöküyor, çiğneniyordu. 
Bir ay sonra burası dümdüz olmuş, üzeri

ni yeşil ve yumll§ak çayırlar, otlar bürümüş
tü. 

Ve yağmurlar dinince altı ay evet ekilip 
bi~ilen tarlalar üzerinde cengel kükreyordu. 

Size arıı bir,olr ayaklı asmaları gevşek bıraka
cağım, 

Bütan cengeli sizin sıralarrnızr çiğnemeğe çağı· 
racağıml 

Damlar onun 6nünde çökecek, 
Ev direkleri dUşecek, 
Ve Karela, aer Karela 
H epsinl örteceJc.. 

Sizin toplandığınız yerlerin kapısında benim 
milletim şarkı söyliyec•k, 

Sizin evlerinizin kapılarına yarasalar tüneyecek, 
Yılanlar bekçiniz olacak, 
Süpürülmenliş ocak taşının yanrnda; 
Çünkü Karela, acı Karela, 
Uyuduğunuz yerlerde yemiş verecek! 
Benim darbelerimi indirenleri göremiyece}, u. 

$İni duyacak, farkrna varacaksrnız. 

Sizia sevdiliniz yerlere etileceil 

Bundan sonra bir n ubibi eliyle tarlalarmrrı 
ben biçeceğim: 

Siz benim or~ılarrmın arkurndan, bybolan 
ekmeğiniz için sızlanacaksımıı. 

Sizin öküzlerinizln yerini geyilder alaw. 
çankli Karela, acı Karela, 
Sizin yapı yaptığınız yerlerde yap1d açacaı. 

Siztı Jcarıı, değnek ayailı uma/arı birleıtirdim, 
Bütüa cengeli sizirı S1.flarrnızı parçalamağa göa

derdinıl 

Ağaçlar - ağaçlar üzerinizdedir/ 
Ev direkleri düşecek, 
Ve Karela, acı Karela 
Hepinizi örtecek. 

'(Sonu var)· 
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H. M. Edward VIII. 1 

lngiltere tahtından çekildi. 

bahetmedi. Kendisi, cidden kuaura&u bU 
centilmen idi. Majestenin o zaman eıı 

esaalı endişcai, tahttan feragatinin müm
kün olduğu kadar u kan§ıldığa badi ol
maaı Ye brdepnm tahta çrkmaP"m lı:ıo
laylqtınlması idi. Majeste. bu sabah ba
na bir not gönderdiler. Btı notta tunlar 
yazlı idi: .. Dük dö y ork daima iyi bir 
kardq olmuftur. Eminim ki 1aral olarak 
imparatorluğun müabaretine liyiktir ft 

bu miizabareti alacaktır.• 

H. M. nin kardeşi Duc of 
Y ork kıral oluyor 

(Bap 1. inci sayfada) 

Bu sebebten bu sabah aıağıda
ld f eragal vesikasını imzala dun: 

"Bız, Büyük Britanya, lrlanda 
'Ye deniz qıra Brilanya domin
)'Onlan kıralı ve Hindistan impa
Paratoru Sekizinci Edvard, bu ve
•ika ile, ıerek kendimiz gerek eY-
1id 'ft ahfadımız için taht'tan fe
rapt hakkındaki değipnez kara
l'llnttı Ye bu feragat keyfiyetinin 
~ fili bir mahiyet alması 
h.•dandaki arzumuzu bildiririz. 

ltbu Yesika, 10-ilkkinun-1936 
1-ihinde, qağıda isimleri yazılı 
,_\idler huzurunda, tarafımızdan 
1llaza edilmiJtir .,, 

Etloard, KırGl ve imparator 
"Bu clevıet vesikasmdaki imza, 

kardetlerim, Dük dö Y ork, Dük 
dö Gloç.ester ve Dük dö Kent haz
~eri tarafından tasdik edilmi~ 
llQlunmaktadır. 

Batka bir karar almak için ba
lla. Japılan müracaatları ilham etea hiaaiyatı derinden takdir ey-
f!lnekteyim. Kati bir karar alma
dau pek çok düıündÜm. Şimdi ka
raruru almq bulunuyorum. Her 
Yeni bir talik, Prens dö Gal ve Kı
ra.l aıfatlariyle hizmetlerinde bu
lunmaya çalııtığım, ref ahI kalbi
Jn!n daimi düPincesini teşkil eden 
lnılletler için muhakkak surette 
lararlı bir mahiyet alacaktı. 

. T akibetmeyi kendime bir va
zıf e telakki ettiğim yolun, tahtın 
•e inıparatorluğwı İ&likrarı ve mil
letlerimin saadeti için en iyi yolu 
~I eyledi~ sarsılmaz ümidi ile 
11dere veda ederim. Tahta cühi
'Uından eYVel ve sonra daima 
~akkunda gösterilen derin muhab
uetia kıpımiai deıin surette bis
•ebnekteyim "ft arm derin muhab
betin aynı zamanda halefim hak
kında da gösterileceğinden şüphe 
eylememelrteyim. Arzum, imzaladı
iını devlet vesikasının derhal me
riyete girmesinin geciktirilmeme
ıi ve me§ru halefim, kardetim Dük 
dö Y ork hazretlerinin tahta cülU
ıu için bütün tedbirlerin derhal a
lnıınuıdır .,, 

D:lı, dö Yorltun 
hiografisi 

Londra, 10 (A.A.) - Bugün 42 ya
tn.da olan Kna1 SeldziDci Edvard. ba
baaı bqind Jorjun vefatı üzerine 25 
IC>alrinun 1936 tarihiDde tahta çılmuf
tr. Sekidnci Ednrdııı hükümdarlık 
denesi bu auretle on ay aiirmilftiir. 

Kırat Edvard'rn tahta cillQsundan
beri, kardeşi dı.tk dö York Albert veli
lht olmuıtu. .Mumaileyh 14 ilkkinun 
1895 te Sandringhamda York • Kottaj 
lbalikinesinde doğmuş ve Prens Albert 
"' Predenır - Artür - Jorj te9miye ohm
llıuştur. Kendisi bahriye tahsili görmiif 

~ 1913 eyJOJiinde bahriye mülizimi ~ 
larak Hindistana ilk seyahatini yap-
111.tttır. 

Sıhl RbebleTclel' dolayı batb bidayoe
tlnde faal biametten çekihnit ille ele 
Jutlımd muharebenne iftiralı:: etmiş •e 
1917 IOD1anna doinl Britanya baft 
~leri bahriye 1aanına ftT'ilmitfu'. 
lt1s ilk t-efrlnlnden itibaren pilot ola
tak bUmet etmif n hvba mütıealdb 
ltcmbriç Univeraiteainde triati • Kol
lejcle tarih. ilmud ve siyasi ilimler tah
lil eylemiftir. 1920 haziranında. pede
ri kıraI bepnci J orj kendisine dük d6 
~ork unvanını tevcih eylemittir. 1921 
de Britanya bahriyesinde komodorlufa 
~ 1922 de Kast - York Şir alayı mira
laylığma terfi etmlftlr. D01ı:: d6 York, 
26 n&.ua 1923 de lr1 of Stratmol' ead 
~·wa kıaı Lady Elizabet - Mar
llıret Bov•-UyOD ile evlenmiftir. Bu 

ltdfvaç1a bral hanedam. ~ - ı 
eaın asfl bir ailesi ile sıkı bir rabıta te-
lis eylemit bulunuyordu. Dük dö York •e refikası, o samandanberi, prld Afri-

ka arazisinde Avusturalyada ve yeni 
Zelanda'da müteaddid temsil ceyahatle
rinde bulunmuş ve dük dö York, ayrıca, 
Romanya ve Yugoslavya sarayında pe· 
deri besinci Jorju .. cmsil eylemiştir. Kı
ral Sekizinci Edvardm tahta cüliisunu 
müteakib, dük dö York 1936 şubatında 
amiralhğa, generallığa ve hava mareşal
bğına terfi etmiıtlr. Dük dö York, tah
ta birinci Albert unvanı ile çıkacaktır. 

Dükün büyük kızı, Prenses Elizabet. 
bugünden itıl>aren vcliahttır. 21 nisan 
1925 da doğmtlf olan Prenses Elizabet. 
veliahtlık hukukunu, ancak laralm bir 
erkek çocuğu dünyaya geline kaybet
mektedir. 

Feragatnaıne iki 
kamarada okundu 

Londra, 10 (A.A.) - Kıral'm taht
tan feragati, avam kamarası ile ayni za
manda. lordlar kamarasına da bildiril
miştir. 

Beyannameyi lordlar kamarasında 

lord Halifaks okwnuş ve ıunları ilave 
eylemiştir: 

- Kıratın beyannamesi, Kana.daya, 
Avusturalyaya, Yeni Zelandaya ve ce· 
nubi Afnb birliğine gönderilmiş ve do. 
minyonlar tahttan feraratin kanunilet
tirilmesine muvafakatlanru bildirmişler
dir. Başbakan B. Baldvin, İrlanda başba· 
kanı B. Dö Valera'dan bir mektub al
mıştır. B. Dö Valera, yeni vaziyeti na
zarı dikkate alacalc olan parlamentonun 
toplantıya çağmldığını bildirmektedir. 

Lord Halifaka lordlar kamarasının 
yeni kırala cumartesi günü saat 15.45 
de sadakat yemini edecejiııi de bildir
miftir. 

* 
Londra, l'O (A.A.) - Kıra1m taın. 

tan feragat beyannamesini okuduktan 
sonra, baş!>akan B. Baldvin, avam kama
rasında uzun bir beyanatta bulunaralc 
kıral ile olan müzakerelerin tarihçesi
ni yapmış ve nutkunun sonunda, tahtta. 
ki değişiklikle alakadar kanunların tev
dii zımnında vakıt bırakmak üzere içti
maın talikini istemiıtir. 

Muhalefet lideri, buna hiç bir itiru
da bulwımadıiından. avam kamarası iç
timaına nihayet vcrmittir. 

B. Böldvinin beyanab 
Loacka. 10 (A.A.) - B. Baldfta, b 

ralm tahttaa feRcati beJannameaini • 
kuduktan eoara 7aptıjı beJmtta ezciim
le demiftk ki: 

.. _ Daha ağalloll ,.aıud eyUil aym

da, mUJkil bir vuiyet ihdas edebilecek 
olan bir bofanmanm yaJdqmakta oldu
ğunu biliyordum. 20 ilktefrinde imala, 
kırallığın lngilterede biricik: bir müesse. 
le olduiunu ve mallık tacınn memleke

tin tarihinde çok yübekte, her zaman
dan daha çok yiiklelı:te ıbulwaduiunu 

eöyleclim Taç, tenkide maruz brakıla
maz. Çünkü bundan müteeuir olm•tn.1-
aı kabil deiildir. Bopnmanın tehlikele· 
rindCA bahsettim. Çilnkil o zaman ber
kea bu .... ile mCfCUI omaya ...... 
layac:aktı. Sopama karan alındıktan 

80Dra kıralla 16 IOlltqrinde bu meeele 

halrlnnda bir Jrerre daha konDftuaı .e 
bu Bayanla bir izclivacm memleket ta· 
ralmdam tavib edilmiycceğini bildirdim. 
~al. o zaman bana "Madam Simpson 
•le evleaecejim ve memleketi krkcdecıc
~7ır." dedi. Ku-1, 25 aoot.eırinde beni 
hw:uruna çağırdı. Bu arada bir IJZAf"'• 
araDDllfb. Morganatik bir isdivaç yapd
IDMI ar.zu ediliyordu. KıraJa, parlimeıa
tomm biç bir umaıı böyle bir kanunu 
taavib eylemiyccejini söylemek mecbu. 
riyetinde bulundum. Kabine, 2 ilkkinun
da kırahn bu teklifi üzerine müzakerede 
bulunduktan ve clominyonlarla temasa 
geldikten aoııra. karala, morganatik bir 
:Udinem lmMt olamadığını tekrar eyle
mek mecburiyetinde kaldım. Kıral, bu 
reddi sürpriz Ue kal'fılamadığını cevabe~ 
bana bildirdi ve artık bir daha bu iıten 

Bu eon günlerde hepimiz lmaldan bir 
karar almaya çahftılt. Bunda muvaffak 
olamadık. Karannı bizzat kıra1 kendisi 
almıştır. Bundan derin surette müteessi
riz. Fakat aramız<t.ı bunun üzerinde hü
küm yürütecek hiç bir kimse mevcud 
değildir. Majeste, g birinci kinun
da kabinenin son bir istirhamma, kara
rında sabit olduğ-:.ı ve ilave edecek hiç 
bir şey bulunmadığı cevabını vermiş
tir.,. 

B. Baldvin sözlerini şöyle bitirmittir : 
""-Hepimiz, sıla saflar halinde, ıirn

di yeni kıralın tahtı arkasında toplana
lım.,. 

Bqbakan, teessür ve heyecanından 
~n sözlerini zorla söyliyebilmiş ve be
yanatını bitirdikten sonra bir külçe ha
linde yerine otunnu§tur. 

Tahttanfragathakkında 

kanun 
Londra, 10 (A.A.) - Avam 

Kamaruırun yeniden toplanması 
üzerine parlimento azasından 
bir kaç kif İ kısa beyanatta bulun
muı ve bunu müteakib baıbakan 
B. Baldvin, tahttan feragat hak
kındaki kanun projesini tevdi ey
lemittir. 

Bu kanun projesi mucibince, 
tahttan feragat keyfiyeti, kanunun 
kıral tarafından tasdikini mütea 
kib derhal meriyete geçecek Ye o 
dakikadan itibaren Sekiznci Ed 
vadm kırallığı nihayete erecektir. 
Bu kanun projesi mucibince kıral 
hanedanı azasmm izdivacı hak
kındaki 1772 kan.unu Sekizinci 
Edvarda ve nlid ve ahfadına kar
tı tatbik olunmıyacaktır. 1772 ka
nunu mucibince, kıral hanedanı 
azasından herhangi birinin evlen
mesi için muhakkak surette evlen
me tarihinde tahtta bulunan hü
kümdarnı izni lizun aelmekledir. 

Avam Kamarası, tahttan fera
gat hakkındaki kanun projesini 
birinci kraatinda kabul ettikten 
sonra 1UJD toplanmak üzere da
ğılmqtır. 

B. Attlee'nin beyanatı 
Londra. 10 (A.A.) - Avam kamara

sının ildnıc.i. topJantıamda ifçi muhalefet 
lideri B. Attli aöz: alarak ezcümle demiı
tir ki: 

.. _ Herkes, 1aralıtı yeni karanndan 
mliteeuir ~. lpiz&ere w 
feltkete marus kalmıt mmtakalara kar
ı• derin 9Urette imul bir alib. ~
mit bu1anaA .emincl Edverd'a karp 
milletin büyük bir .empati&i vardu ... 

B. Attli, B. Balcmn'e U... olan tak
dirkir hislerini bildirmif ve İngiltcrede 
ve ayni zaJ1lllDda büdin dünyada bade
rece Acil meselelerin bulunduğu bir do-

virde tahta çıkacak olan prensin vuiye

tinin gUç1tlfilnt1 tebarüz ettinniıtir. B. 
Attli, liSzleıine, valide kıraliçeye ti'Zim 
hislerini bildirerek nihayet venniftir. 

Yeni kıral cumartesi 
ilan edilecek 

Londta, 10 (A.A.) - Sanıldığına g8-

re Kıtal Bdnrd, iki met:lia t.aralından 
kabul ediltteelf olan tahttan feragat ka-

nununu i111aala4ıktan ve bu suretle fe
ragat filini tamamladıktan sonra muh· 
temel surette yatın akşam lngil~reyi 

terkedecektit. Bu imza. Sekizinci Ed
vardın kıtal sılatiyle son işi olacaktır. 
Kıral, illnunu yarın aqam imzalıya

calttıt. 

Xıtalın nereye gideceği hakkında 
tam bit ketumiyet muhafaza edilmekte
dir. Sanıldığına g6te, Sekizinci Edvara. 
hiç bit unvaa almıyacak ve Edvard, 
Vindsot imıini taııyacalctır. 

Dük d6 Yot1r muhtemel olarak bu 
cumartesi glJnlJ lcıtal D§n edilt!:ce1rtit. 

Yeni laralın adı ne 
olacak? 

Londra, 10 ( A.A.) - Tahttan /era-

SAYFA 5 

Adanadaki su baskınına 
dair haberler 

Adana, 10 (A.A.) - Nehir ~ 
yuncJa bulunan •e şimdiye kadar haber 
alınamayan 12 köyden dokuzunun bu· 
gün nziyetleri tetkik edilebilmiftir. 
Bu köylerde ölen ve yaralanan yoktur. 
Bu köyler henüz su altındadır. Hay
vanca zayiat yoktur. Tuzla mmtakasma 
kalan diğer üç köyün vaziyeti yann tcs· 
bit edilecektir. 

İsmet İnönü enstitüsü bir atölye ha
line getirilmiştir. Burada birçok aile 
kadınlan tedarik edilen dikiş makine
leriyle fabrikalardan getirilen bez ve 
kumatlardan çamaşır ve elbise dikiyor
lar. ve muhtaçlara dağıtJyorJar. 

gat etmekle, Jara/ Ednrd, ay,. ama .. 
da bütün lanlipıt uıwaDlanm da ttt-

kedettlc ve sade 6ir sr1tttle iti isttt Ed

rard Vindsot ismini t.aııyacakur. Ma
amaiih Sekizinci Edvarcbn memlekete 

re imparatorluğa olan büyük hizmetle

rine müJcalat olarak yeni Jcıralın, mu
maileyhe dük unvanını tevcih eylemesi 
de muhtemeldir. 

Dülc dö York, ne isimle tahta çıka

catını daha htacla§tırmamı§tır. lılu

mafih, altınt:1 /orj ismiııi alacağı saml

ınaktadıt. Taç giyme merasimi. muhte

mel olarak, evelce Sekizinci Edvard i
'in tesbit .Dile• günde yani 12 nisan
da yapılat:alctlr. 

Bu sabah gazetelerini okuduktan 

sonra halk, tahttan feragati beklemekte 

idi. Bununla beraber feragat haberi, bü

tüa lagiltende re imparatorlukta de

rin teessür hisleri ile karşılaamqtıt. 

Umumiyetle 6alk, teessiir içiadedit 
ve anayasa bubram IHılclanda lilcirleri 

Hastaların sıhi vaziyeti umumiyetle 
iyidir. Yüz yataklı hastahanede 46 kifi 
yatmaktadır. Cami ve hanlarda yatmak
ta olan 1900 yenizia de nhi nziyede-

ri iyidir. Dün şehrimize gelen sıhiye ve

kileti müstep.n sıhat ve yardım vazi
yetlerini gözden geçirmiştir 

Şehir içinde şimdiye kadar selden 

!t32 ev yıkılm1fh1\ Kerpiç evler yıkıl· 

makta devam ettiğinden bu rakkamın 

daha f'azla yükseleceği anlaplıyor. 

Sehir yalwundaki köylerde dört bin 
kişiye dağıtılmak üzere ekmek gönde
rilmiştir. 

~ olursa olsun berkes, ruhi mtJcad~ 
lesinde, lrırala ..bl"§ı derin bir ıınnpatl 

duymaktadır. 

Londrada, parlamento binası öaüıul4J 
toplaamq bulunan 20 bin lıifi, ,.lural 
tahttan feragat etti. DiJk d6 Yorlc kırat 

oluyor,. sözleri ağızdan ağıza yayılma

ya başlayınca derin bir yese düşmüştür. 

Birlcaç dalcika. ballca derin bit sii

lrun bakim olmuş ve herkes yavsı St!:slt1 

konuımaya bB§lamııtır. 

Kıralıa tabttan feragati ballca rad

yo ile ve gazetelerin hususi nüshaları i
le blldirilmiftir. Her yerde uzua uaadı· 

ya acü bua ~ele ko•rışulmdtadrr. 

Mahallelerde, düllanlar önünde, kadın 

/ar, ıaete attn almak irin uzun sıralaı 

teşkil etmişlerdi. 

Bukingham sarayı Bnlintfe t!e bali. 
topla111nış 6i~ lalde idi. 

Hiç bir tarafta Alç tir illtiAmmılıl 
vuku bulmamışttr. 

SAYIN HALKA 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

lCqm artması tlolqiJÜ7le ~ 
birde 6aı odun ve maapl Hmi
rü •tıcılanaın soıı pal«tle liat
lan arttmlddarı priilmelctedir. 
Beletliyemixe yapılan ttttikler 
kı' dolayısiyle liatlaruı yiheldl
mesi için b«baagi bir sebell ol
m•dıiım meydana ioymuştar. 

Bunu g6% öaiiade buluntlurmalc .. 
sızın liatlan yiikselten odun ve 
mangal kömiirii satıcıları halclna
da şiddetli t«lbirler a1macaktır. 
H allnmızm ihtikb haldnndalri şi
kayetlerini derhal Belediyemiz llı
tısad Müdürlüğüne (Telefon 2713)' 
bildirmeleri rica olunur. 

~ .. 
bedenen ve ruhen yorııınsan• ve bnnd111 dolayı tam ~ (lh911 .. 
yorsanı~; ~fttmirin iy; citmcsini 11.stl ill~I U.UllDQımılıl 
-~ e«~ 111usuıkak liıi bu tıale soblllilir. 

Bromural -Knon~ 
ıW.leri yahttııır. uykaeyu ıetirir, zararsız, tesiri hoş ve eınniyefli bir ıU' 
olup siuırleıinizia sukiınıınu çok kısa bir zamanda ıade ve bu sayede sızl 
yeniden dinçleftireeek olan uykuıu11u 1cnıiıı eder. 

10 ve Z ı.oıııımınrıı hı.i ıup

\rr* rcranrtttdr rt(~ ilt tatılır. 

Knoll A.·0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen s Rhin. 
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SALI GUNU AÇILACAK OLAN 

akara Stadyomu 
Ankara stadyomunda, çar- Çeki Karlin takımı bu sabah 
şamba günü ihtiyar futbolcu- gelecek ve yarın ilk marını 
lar da bir maç yapacaklardır Gençlerbirliği ile yapacaktır 

Birinci kanunun 15 inci günil Anka

ra stadyomunun açılma töreni münase

betiyle Ankara, İzmir ve İstanbulun i

leri kulüpleri olan Galatasaray, Fener

bahçe Altmordu ve Ankara gücü ara

sında yapılacağını bildirdiğimiz fut

bol turnuvası hazırlıkları devam etmek

tedir. Dışarıdan gelecek takımların yer

leri hazırlanmıştır. Stadyoma kadar 

seyrüseferi belediye otobüsleri temin e

decektir. Teknik ve idari iki komite 

teşkil edilmiştir. 

İdari komite: BB. CemU, Danyal, 

Kerim ve Saimden ; teknik komite BB. 

Kamil, Sedad Rıza, Danyal, Kemal Ha

lim ve baş antrenörden mürekkeptir. 

Dün de haber verdiğimiz gibi, üç 
gün devam edecek olan turnuvaların bi-

iSPANYA 

B. Tandoğanın da"·eti vvvv~ 
Ankara valisi, birinci kanunun i 

15 inci salı günü saat 14 de yeni 

stadoymda İstanbuldan Fenerbah

çe ve Galatasaray, İzmirden Altın

ordu ve Ankaradar. Ankara gücü 

kulüpleri arasında yapılacak futbol 
maçlarına Ankaranın sayın ve spor
sever hemşerilerini davet eder. 

rinci günü yani 15 ilkkanun sah günü ge

lenlerden duhuliye aranılmıyacaktır. İ

kinci ve üçüncü günleri için tespit e

dilen fiatlar da çok ucuzdur. Birinci 

mevki, numaralı olduğu halde 25, ikin

ci 15 ve üçüncü 5 kuruştur. 

lÇ HARBİ 

ik~i tarafın tebliğleri durgunluğun 

devamım anlatıyor 

Hiikiimete !(Öre: 

Madrid, 10 (A.A.) - Harbiye neza
reti dün akşam neşrettiği bir tebliğde 
§Öyle demektedir: 

Madrid cephesinde faaliyet sıfırdır. 

Bu cephede ancak bazı hava istikşafları 
yapılmış olduğu haber verilmektedir. 

Aranjuez mıntakasında asilerin top
çu kuvvetleri, cumuriyetçilerin ileri mev
zilerini bombardıman etmiş ise de hiç 
bir hasar ika edememiştir. 

Santander'den bildirildiğine göre hü
kümet milisleri, Espinozada Les Mon
teras kasabasını çevirmişlerdir. 

Bu kasaba, taktik noktasından çok 
mühim bir mevkidir. Barcena kasabası 
işgal edilmiştir. Espinozanın teslim ol
ması pek yakındır. 

" ,, ,, 
Madrid, 10 (A.A.) - Bilbao'dan bil

dfriliyor: Bir sabah gazetesinin haber 
verdiğine göre bask hükümeti, italyan ve 
alman hükümetleri mümessillerine 48 
saat zarfında memleket haricine çıkma
larını bildirmi~tir. Bu müc;dct dün bit
miştir. 

Asilere göre: 

Sevilla, 10 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: 

Dün saat 20.30 da aşağıdaki tebliğ 
neşredilmiştir: 

Fena havalar, bir çok cepheierde ha
reket yapılmasına mani olmuştur. 

Vittoria ve Mondragon mıntakala

rmda düşmanın tazyiki artmıştır 
Aragon rruntakasmda mili~ler, mev

zilerimize boş yere tzarruz etmişlerdir. 
Madrid cephesinde bir çok asker fi

rarileri bize iltihak etmi~lerdir. Bunlar 
payitahtta vaziyetin son derece nazik ol
dıı~unu, mili .Ier:n tamamen manevi kuv
v tlcrini ka} betm"ş ol :l u :~ıarmı söylrmiş. 

ler..: r. 

T y ar._· .... m·- r~u·'" ı-s Ros1J1 °s 'i 
M lr ;., 'e rnaha!le::;ini bombar· 

.. 

dıman etmiştir. 

Salamanka, 10 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: 

Bu sabah neşredilen bir tebliğde bil
hassa şöyle denilmektedir: 

Aragon cephesinde milislerin Albor
tan, Kuinto ve Villafranka kasabalarına 
karşı yapmış oldukları taarruzlar tarde
dilmiştir. Kıtalarımız, Azuaga mıntaka

tnnda ilerlemişlerdir. 

1 ç harbrn tahripçiliğini anlatan bir vesika 

Matlrid etraf n 'aki La Sierra dağı 

buzlarla örtülüdür. Kıtalarımız, düşma

nın Parades de Buitrago yakınındaki 

mevzilerine hücum ederek !.ıu mevzile

ri zabtetmişledir. 

l\1ekteblerin tatili 
Bütün mekteblerin 15 birinci kanun 

salı sabahından 21 birinci kanun pazar
tesi sabahına kadar, bayram clolayısiy· 
le altı g ün tatil edileceği haber alın· 

mıştır • 

Gençler birliği ve Ankara gücü ile 
iki maç yapmak üzere geleceklerini ha
ber verdiğimiz Çeki Karlin takımı bu 
sabah şehrimizde bulunacaklar ve istas
yonda psorcularımrz tarafından karşı

lanacaklardır. 

Çek takımı yarın ilk oyununu saat 
15 de Gençler birliği ile yapacaktır. 

Öğrendiğimize göre, Çekler sahaya şu 
şekilde çıkacaklardır: 

J ohn - Langhanes, Poledne - Ba
rento, Rozvoda, Fiala - Vaneçek, Troj
niçek, Piştek, Bubenicek, Heck. 

Takımın knlecisi Con İstanbul maç
larında beğenilmiştir. lki müdafii, sol ve 
merkez muavinlerile beynelmilel olan 
sağiçleri Bubeniçek çok methedilmek· 
tedir. Sağ açıkları da takımın en mu
vaffak oyuncularından sayılmaktadır. 

Gençler birliğinin sahaya Ankara gü-

Raşbeıke 

EDVARD VIII 
( qaşı 1. inci sayfada) 

bir imtihan teşkil eden böyle bir 
hadisede vakarlı iztirabım pek ya
kından hissettiğimiz İngiliz mille
tinin ancak saadeti11i, sükun ve is
tikrarını ister Son buhranın, Seki
zinci Edward'ın şahsı kadar, mil
leti için dahi elemli olduğunu tak
dir ederiz. Her ikisine muhabbet 
besliyenleri teselli eden nokta, 
ali vazife ve mesuliyet hissinin ve
cibeleri ile şahsi temayülleri biri
birine karıştırmamak ve bu husus
ta en derin teessürleri yenmek has
sasının, esasen, fngilterede, gerek 
hanedanın, gerek milletin müşte
rek bir ananesi olduğunu bilmiş 
olmaktır. 

Sekizinci Edward dün lngilte
renin kıralı ve Büyük Britanyanın 
imparatoru idi: Bugün aynı kır al
lık ve imparatorluğun hanedan 
azası ve aynı der ece yüksek şeref 
mevkiinde bulunan bir vatandaşı
dır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Hatav Hal)erleri 
(Başı 1. inci sayfada) 

zırhlı otomobil getirilmiş ve on iki yiik
sek rütbeli fransız zabiti Kırıkhan :1aLcr 
alma zabitini ziyaret ederek 4 s:ıat ka
dar görüşn~.ışler, bazı mıntakaları be
raberce gezmişlerdir. 

Llzkiye, 10 (Hususı) - Recep kap
tan kumandasında sancak mıntalrasm ı 
getirilen başıbozuk suvariler türk köy
lerine ycrleştirilmişleı dir. 

Halep, 10 (Hususi) - Antakyacla 
isimleri henüz öğrcnilmiyen 100 kaclar 
türk hakkında tevkif müzekkeresi ke
silmiştir. Örfi idare şehrin yalmz türk 
mmtakasmda tatbik olunır.aktadır. Bil
hassa suriyeli arab zabit ve askerler 
türklere fena muamele ve işken::e yap
maktadırlar. Türkiye gr.zet ele •• ı:.n 
Sancağa girmesi menedilmiştir. 

cüne karşı çıkardığı takı~la cıbı c:.:ığını 
umuyoruz. Bu takdirde kalene Rahim. 
bekler: İhsan ve Kadri; haflar: Ahm!:d, 
Hasan, Keşfi; muhacimler: Selim, Sala
haddin, Rasim, Niyazi, İhsan veya Meh
med olacaktır. 

Bu takımın Çeki Karlin karşısında, 
ne netice alacağım önceden kestirmek 
biraz zordur. Fakat dı.işüncemize göre 
takımın bilhassa forved hattını kuvvet
lendirmek liizımdır. Diripling yapmak 
adetinde olanların hiç olmazsa bu maç
ta bu kötü huyu terkctmelerini tavsiye 
ederiz. Çok seri elarak açıklarla oyna
mak lazımdır. Bu suretle belki kısa 

müselles paslı Çek takımının oyunu-

nu bozmak kabil oluı. 
Maamafih, futbolda şans da biraz 

rol oynar. Fakat bunun üstünde enerji 
maçın neticesi üzerincle başlı başına bir 
amildir. Gençler birliği ve Ankara gücü 
Çeki Karlinin karşısına Ankarayı tem
sil için çıktığını daima hatırda tutarsa 
umulur ki muvaffak olsun. 

Bu haf ta lik maçları 
yapılmıyacak 

Ankara futbol ajanlığrndan: 
Çekoslovakyanın Çeki Karolin fut· 

bol takrmıyle Ankara takımları arasın· 
da yaprlacak maçlar dolayısiyle bu haf· 
taki lik maçlarr tehir edilmiştir. 

ARTTIRIM ve YERLiMALI 

IIaftası Yarın Törenle Açılıyor 
(Başı J. inci sayfada) 

paraları bankalara yatıracak, beş yüze 
yakın vitrinde ye:-li mallarımız teşhir 
edilecektir. 

Ankarada bu seneki hazırlıklar 

bilhassa güzel olmuştur. Kültür bakan
lığı Başbakanımızın nutkundan sonra 
verilecek açılış müsameresini yapmak 
işini geçen seneki müsamereyi büyük 
muvaffakiyetle başarmış olan "Ankara 
ikinci orta okula,. vermiştir. 

Bu okulun miniminileri yarınki mü
samerede Münür Hayrinin "Haftamızı 
oynuyoruz., ve "Yeni ağustos böcekleri., 
adh çocuklar piyesini oynayacaklardır. 
"Haftamızı oynuyoruz., modern bir ço
cuk piyesidir. En büyüğü on iki yaşın
daki yavrular tarafından oynanacak o
lan bu eser hakiki çocuk tiyatromuzun 

Menılcheı postası: 

başlangıcı sayılabilecektir. 

"Yeni ağustos böcekleri,, bir küçtik· 
ler pandomimi baledir. En küçüğü 8, en 
büyüğü 13 yaşında minimini 70 türk kr· 
zının oynıyacaklarr bu küçükler balesi 

memleketimizde bu yoldaki hareket
lerin ilkidir. Balenin orkestrasını Ş;ef 

B. II~san Ferid Alnar idare edecektir. 

Miniminilerimizi çalıştıran, bu ça

lışmaların korografisini, ve teferruatını 

hazırlıyanlar da onların hocalarıdır. 
Herhalde yarın gözlerimiz çok gü

zel ve bedii bir manzara ile süslenecek· 
tir. 

Ulusal ekonomi ve artırma kurumu 
bu yıl bir de kül tür filmi hazırlamıştır. 

Yarın bu ilk kültür filmimizin ilk gös
terilişi de bu törende yapılacaktır. 

Bafrada • 
partı k~ongresi · 

Bafra (hususi) - Cumuriyet halk par
tisi Bafra ilçe kongresi teşrinisaninin 
28 inde va 1imiz ve C. H. P. il başkam 
Fuat Yuhalm reisli ği altında yapıldr. 

Kongreye 31 kamun delegesinden 26 sr 
gelmiş bulunuyordu. Yeni kaymakamı
mız Mahmut Nedim t\. 'er'le diğer daire 
amirleri, Belediye reisi ve a zaları ve bir 

çok perti üyeleri kongre müzakereleri
ni takib etmişlerdir. İlçe yönetim ku
rulunun iki yıllık çalışma raporu oku

narak üzerinde görüşmeler yaplıdr ve 
kabul ecli1di. hesablar incelendi ve tas-

ciik olunclu. i{amunlarm ve ilçenin yeni 
yıl büdcelcri yapıldı. 

Kazanın mühim ihtiyaçları üzerinde 
uzun göriişmelerden sonra madde madde 
dilek halind~ tesbit edildi. En son ilçe 

yönkuru: S\!Çimi yapıldr. Seçim netice· 
sinde yeni : ıçe yönkurul şöylece teşek
kül etti. İsmaıl Işın, Zihni Lokman, Ali 
Sırrı Giin,lay, Kamil Çuhacı, N esimi 
B" r::ııı, Mu~affer Yener ve H asan B en
gi.i. 

Yeni ilçe yönkurul ilk içtimarnı ya-

parak başkanlığa lsmal Işm'ı seçmiş· 
tir. 

Ulusa] ekonomi ve artırma 
kurumu 

Ulusal ekonomi ve artırma kurumu
n un beş sene evvel teşekkül edüp çok iyi 
çalışan Bafra kolu, son senelerde faali
yetini adeta tatil etmiş bulunuyordu. 
Kaymakamın reisliğinde evvelki akş~ 

şam belediyedt toplanan kongrede ko-

lun, yeni id:ıre heyeti seçilmiş ve hemen 

faaliyete başlamıştır. 

Yedinci artırma ve yerli mallar haf

tasının eyi ve verimli bir şekilde geç• 

mesi için her türlü tedbirkr alınmak· 

tadır. 

Kağul opmn ya!'ak edildi 

2 ikinci kanundan beri kahvelerde 
her türlü kağıt oyunu yasak edilmi~ 

t i r . Bu yasak halkı çok memnun etmiş 
tir. O y un müptelaları bile sevinmekte• 
dirler 
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An tal va Nafıa l\1üd ürl~Oüııden: . 
. l - Eksiltmeye konuları iş: "Ar.tal ya lise pavyonu binası kar

Cır ve betonarme aksamı ile çatı aksamı inşaatıdır.,, 
Tahmin edilen bedeli 30209 lir~ 92 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 

A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
C • Husas1 ,artname 

11' - Keşif cetnli bulisaa, 
G - Projeler 

~ .. İıtiyenlcr bu şartnameleri ve enakı: Antalya Nafıa müdürlU
~Unde tetkik edebilir. 

15 
3 - Eksiltme 23.11.936 t.arihinder. H.12.936 pazartesi günü saat 
de Antalya Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2265 lira 74 kuruş mu

vak.kat teminat vermesi, bundan başka ~ğıdaki vesikaları haiz olup 
tetınnesi lazımdır. 
>: .liafıa vekSletindcn almmı1 yapı müteahhitliği vesikası ve yaptı
ıı;r ışlere aid bonservisler. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bir 
·~~ eveline kadar Antalya Nafıa müdürlüğü dairesine getirilecek 
~ •ıltıne komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
la <>sta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
t ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa-
ılnıış olması şarttır. ''Postada olacak gedkmeler kabul edilmez.,, 

(3313) 2~5835 -

li9'3'711111111i1iL'B'i'Şi1 
§ -

~ Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu ~ 
§ -

1 Büyük İkramiyesi ~ 
§ 
~ 

1 50 00 ı·r ........ ıı:;:.-..-.ır 
~ ' § 
§A ~ }Tıcn: 200,000, 150.0üO, 100.000, 70.000, 

~ 60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ s 

ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık 

iki adet mükfilat vardır. 

Keşide Yılbaşr gecesi yapılacaktır. 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır .. 

---------
-
--------

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 
111111111111111ıilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllll111Elltl 

An iara Valiliğinden: 
bi ~ususi idareye aid Çakırlar mahallesinde 9-68 No. lu hanenin 

r..., uçuk senelik ican açık artırmaya konulmu}tur. 
"ahrnin edilen icannın tntarı 693 liradır. 

lıu ~~ttırmaya girmek is;in 52 liralık muvakkat teminat itası mec
rıdır 

tta 21.IZ.936 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
" Prlacaktır. 

lst~klılcrin ihale günii daimi enciimene şartnameyi görmek iste
Yenlerın hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

........ (2015) 2--5888 
--------·-------~ -~--------
Yüksele l\lühendis Melctehi 

Artırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

t • 1 - Mektep makine laboratuvarı için lüzumu olan Turbo - Elek
l'lk gnıpu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 21-12-936 pazartesi günü saat 15 de Gümüş suyunda 
bıekteb binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli "19500" ve ilk teminatı "1463" liradır. 
4 - İstiyenler şartnamesini mektep idaresine müracaatla para • 

•rz albailirler. 
1 - Teklif mektupları 2. inci maddede yazılı saatten bir saat ev

;eline _kadar komisyon reisliğine ma~buz muk~bi~inde verilecektir. 
Osta ıle gönderilecek mektupların nıhayet 2. ıncı maddede yazılı 

8aate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tıI.ı:nış. bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

........... , (2430( 2 - 526_2 _____ _ 

ZAYİ 1 1\'Jevv:-e lın~u 
.. Balıkesir askeri kıtadan aldı· 
~tın terhis tezkeremi kaybettim. 
ı/!nisini alacağımdan eskisinin 
Uknıü yoktur. 

Emin oğlu Refik Erdener 
2-5956 

Salrorya 
Eczanesi 

, Geceleri açıktır ~ 
İtina. sürat, fiatlarda itidal ~ 

Tel: 2018 ~ 

~ Ankara Müdafaai Hukuk ~~ 
caddesi 2-5949 ~ 

,... ""' ~ ""' . 
...._ Balık Yağı ~"" 

l'aze Kil. 85 K. Taze 
Bu senenin 

SAKARYA ECZANESİ ~ 
Ankara Müdafaai Hukuk 

caddesi 
2-5950 

~uhasip Aranıyor 
lı Müessesemizin daimi surette 
ttıesaplarını tutmak üzere bir 
•
1 
Uhasibe ihtiyaç vardır. Yazı 

1 e I>. K. 68 e müracaat. 2-5940 

Eıı hof meyva tuzudur. lnJci
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız· 

lıklan önler. Hazmı kolaylaştıru. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Iilialık Ev 
Müstakil, Bahçeli 
Yenişehir Bayındır sokağı 

No. 4. Görmek için içindekilere 
mür~caaL 2--5839 

ULUS SAYFA 7 

ı 1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 
~.'\TIN ALMA KOMISYONU lLANLARl 1 l Aydın Nafıa 

Müdürlüğünden: BtLtT 
Vekalet ihtiyacı için bir tane meşin pantalon, meşin caket, bir ta

ne eşya örtüsü, eşya torbası, kürklü kaput, bir çift meşin eldiven, 
bir çift kösele getir, bir iş pantalonu ve ceketi, dört tane iç ve dış 
kamyon lastiği ve yüz metre arabalaatiği ayrı ayrı pazarlıkla alına
caktır. Pazarlığa gireceklerin 12-12-936 C. ertesi günü saat 11 de M. 
M. V. Satın almo komisyonuna gelmtleri. (204-0) 2-5929 

BİL!T 

1 - Beherine biçilen ederi 90 kuruş olan on bin ili on beş bin 
kar gözlüğü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 • son kanun - 937 salı günü saat 15 dedir. 
3 -- Şartnamesini parasız almakve örneğini görmek için her gün 

öğleden sonra M. M. V. Satın alma Ko. na müracaat edilir. 
4- İlk teminat 1012 lira 50 kuruştur. 

S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri, (1881) 2-5691 

İLAN 

~ ~ :-- Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan iki milyon tane 
degışık renk ve numarada makara kapalı zarfla ekı;iltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 12 son kanun 1937 sah günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi altı liraya Ko. dan alınır. 
4 -- İlk teminat 7250 liradır. 
5 -- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü madelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarmı ihale saatmdan bir saat evvel -M. M. V. Satın Alma Ko-
misyona vermeleri. (1891) 2-5712 

B1L1T 
1 - Biçilen ederi 1978 lira olan iki tane elektro Gardiyograf ci-

hazı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 -- Eksiltmesi 30.12.936 çarşamba günü saat 10 dadır. 
3 - İlk teminat 148 lira 35 kuruştur. 
4 -- Ş3rtnamesi her giin M. M. V. Satın alma Ko. da alınabilir. 

5 -- Eksiltmeye gireceklerin kanuni ilk temiant ve 2490 sayılı 
kanunda gösterilen vesaikle birlikte belli gün ve saatmda satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (2051) 2-5958 

BİLİT 

Yapı: Harp okulu ahırlarında tavanlama ve Erat halası yapı işi 
pazarlığa konmuştur. Keşif tutarı (14639) lira 45 kuruştur. Keşif, 
proje ve şartnamesi parası karşılığında inşaat şubesinden alınacak· 
tır. İhalesi: 19-XII-936 cumartesi günü saat onbirdedir. İlk temi
natı: (1098) liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanunun 2,3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte 
bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafıa Vekaletinden alınmış vesika
ları hamil bulundukları halde pazarlık gün ve vaktında M. M. V. 
Satın alma komisyonuna gelsinler. (2050) 2--5957 

PEK YAKINDA 
MİŞEL STROGOF 

12 · 18 birinci kanun Ulusal Tasarruf hafta~ıdır. 

Kumbaralar 19 Bfrinci kiirıun cumartesi gününe 

kadar bankalarımıza getirilerek açtırılacaktır. Biri-

ken para tasarrufa olan bağlılığı göstereceğinden 

1 
bu hafta i~Jnde mümkün olduğu kadar para birik

tirmek her tiirk icin uıu~aı bir borçtur. 

IZiRAAI BANKASl I 

1 - Eksiltmeye konulan iş: İstekli çıkmadığından 20 gün müd
detle uzatılan Aydın - MuP,la yolunun 33+552 - 39+842 arasmda 
yolun terfiile şose ve beş adet menfez inşaatıdır. 

Bu itin keşif bedeli (22814) lira 52 Jıı:uruıtur. 
2 - Bu i~e ait şartname ve evrak ~unlardrr. 
a - Eksiltme şartnamesi, b - mukavele projesi, c - Baymdır· 

lık işleri genel ~rtnamesi, d -- Fennt "1rtname, keşif evrakı ve 
proieler. 

İsteyenler ba evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünden görebilirler. 
3 -- Eksiltme 21. 12. 936 pazarteai günü saat on beite vilayet en

cümeninde yapılacaktır. 
4 -- Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 -- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1711) lira muvak .. 

kat teminat vermesi, bundan başka aşaj!ıdaki vesikaları haiz bulun
duğunu göstermesi lazrm<!rr. 

a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası, b -- ticat'et odası 
vesikası. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar encümende toplanan komisyona getirilerek makbuz 
muk~b!~in~,. verilecektir. Posta \le -gönderilecek mektupların niha· 
yet uçuncu maddede yazılr saate kadar gelmiş olması, dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kaptılması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. 2--5890 

Ankara l\'lalzemej inşaiye T. A. 
Şirketi Tasfiye l\f emurluğundan: 
Ankara -- Istanbul demiryolu \:zerinde sekizinci kilometredeki 

tuğla fabrikasına aid 
Malın cinsi 

1 -- Altı adet ahşab baraka 
2 - Ocak binası 
3 -- Makine dairesi 
4 - Baca 
5 - Dekovil 

Tahmin edilen bedeli 
6.000 Lira 
2.000 .. 
1.300 H 

40') .. 

9{)0 " 
Yekun. TL. 10600 Lira 

Toptan veya perakende olarak, e~kaz halinde, pazarlıkla satıla • 
caktır. İsteklilerden tahmin edilen bedel üzerinden% 7,5 muvakkat 
temin:ıt alınacaktır. · 

Taliplerin 1'4-12-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 17 ye 
kadar Siimer Bank'ta adı geçen Şirket tasfiye memurluğuna müra-
caat etmeleri. 2-[)10 

Hariciye Vekaleti Sabn Alma 
l(omisyonundan: 

1 - Satın alınacak olan ve evsafı şartnamesinde gösterilen çi· 
çekler kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 5500 liradır. Muvakh-at teminatı 412 
lira 50 kuruştur. 

3 -- Münakasa 11 Birinci kanun 1936 cuma günü saat 15 de 
Ankara Vekalet Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin teminatlariyle teklif mektublarını mezkQr ta· 
rihte komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesini almak isteyenle· 
rin Vekalet Satın Alma Komisyonuna müracaatları. 

(1894) 2--5698 

Marmara Üssühahri Satın Alma 
Komisvonundall! ., 
Tahmin tutarı 

Cinsi Kilosu Lira Kur. 
Ekmek 475.000 475ü0 00 
Komutanlık ihtiyacı için yukarda cinsi, miktarı ve tahmini tu

tan yazılı ekmek 23-11-936 tarihindeki eksiltmesinde talip çıkma
dığından aynı şerait dahilinde ~l - 1. kAnun - 936 gününde saat 15 te 
İzmitte Tersane kapısındaki Komisyonda kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmesi yapılacaktır. Şartnamesi 2 lira bedel mukabilinde verile • 
bilir. İsteklilerin (3562) lira (25) kuruş ilk teminat ve kanuni bel • 
geleri havi mektuplarını muayyen saatten bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. (1966) 2-5808 

' 

Mali ve 
rl 

Vekaletinden: 
l. - Maliye Vekaleti Mali Tetkik Heyetinde münhal bulunan 

150 lira ücretli daktiloluk için 4 - ikinci kanun • 1937 tarihinde ts .. 
tanbul Defterdarlığı ile Ankarada Mali Tetkik Heyetinde müsaba· 
ka imtihanı açılacaktır. 

2. - İmtihana ~receklerin (erkek veya kadm) fransızcayı mü· 
kemmelen bilmeleri şarttır. 

3. - İmtihan, tiirkçe<kn fr.:ınsızcaya ~ fransızcadan tiirkçcye 
terceme ile fransızca da1ı:tilodan icra olunacaktır. 

4. -- Talipler Birinci kanun 1936 sonuna kadar İstanbulda .Def· 
terdarlığa, Ankara'da Maliye Vekaleti Zat İşleri Müdürlüğüne biı: 
arzuhal ile müracaat ~decekler ve tevdii lh.ımgelen diğer vesaik 
hakkında bu dairelerden maHhnat alacaklardır. (1998) 2-5893 

Seyhan Posta ve ·.Telgraf 
Başmüdürliiğiiııden: 

1 - Mersine sekiz saat mesafedeki Kepez, Ayıbeleni orman
larından kesilmek ilzere evvelce eksiltmeye çıkarılmıf olup talib 
zuhur etmiyen (4350) adet çıralı çam direği ikinci defa olarak 
ve teslim müddeti Nisan 937 nihayetine kadar uzatılarak kapab: 
zarfla ekı.iltmeye çıkanlr..Jıştır. 

2 -- Muhamen b.?deli beher direk beş lira ve muvakkat temi
natı 1631 Hra 25 kuruştur. 

3 -- Eksiltme ihalesi ıs. 12. 1936 tarih.inde salı giinil saat ıs de 
Seyhan posta ve telgraf telefon başm.üdüriyet binasında toplana· 
cak komisyonda yapılacaktır • 

4 - Talihler teminatını vezneye teslim edecek, alacaktan 
makbuzu veya kanuni muteber teminatı ve şartnamede yazılı bel· 
gelerle teldif mktubunu ihtiva decek olan ikinci kapalı ve mil· 
hürlü zarflarını mezkur tarihe müsadif sah günü saat ıs e kadar 
makbuz mukabilinde komisyon riyasetine teslim edeceklerdir. 
Postadaki edkmeler kabul edilmez. 

5 - Şartnameler bafmüdüriyette bC!'gün saat 9 • 12 ve 13 • 17 
ye kadar görülebilir. 

6 - Fenni .şartnamede tafsilat ve .izahat olmakla beraber bu 
direklerin uzunlukan 8 metre, dip devreleri 70, tepe devreleri 40 
santim olacaktır. Ksim müddeti 15 mart 1937 akşamı bitecektir. 

7 - Orman muamelesi tekemmül ettikten $0nra keaim orman 
mühendisile beraber bulunacak olan idarenin fen memurunun ne
zaretinde yapılacaktır. 

Kesim ve soyum ifi tamamlandıktan sonra orm-nda idaremiz 
damgalarile da,mgalaırcak \•e bu dam0alı direkler te ellüm ma
halli olan Mersin i'ta,yonuncb d galan görülerek bi itıraz 
.kabul edilecektir. (1989) z-~ 53 



SAYFA 8 

PBILC:O 
Vekaletinden: Adliye 

Yenişehir'de Temyiz Mahkemesite vekalet memurlarına resmi 
mesai aaatları haricinde '3rtnamesi muc!bince kahve, çay yapılıp 
atılmak üzere binanın bodrum katında bir oda bir sene müddetle 
artırma usulile kiraya verilecektir. Artırma 26-12-936 cumaertesi 
günü saat 10 dır. Bir senelik bedeli icar 60 lira tahmin olunmuştur. 
Muvakkat teminat 4 lira 50 kuruştur. İsteklilerin bu 1 işe aid otan 
prtnameyi görmek üzere her gün vekalet levazım müdürlüğ_üne ~e 
artırma günü 4 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat ~kbuzıl~ bır
Hkte Adliye Vekaleti levazım Müdürlüğü odasında muteşekkıl ko-
misyona mürac'\at etmeleri ilan olunur. (2063) 2-5963 

Adliye V ekaletind en : 
Temyiz mahkemesite vekaletin oturduğu Yenişe~ir~~ - kain bina

nın koridorlarına konmak üzere 120 santimetre genışhgınde koku
t\an 500 metre alınacaktır. Muhammen bedel beher tul metresi 325 
kutu~tan ceman 1625 liradır. Muvakkat teminat 122 liradır', l~ale 
28-12-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 ~e Temyız bına
•ında levazım müdürlüğü odasında mübayaat komısyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

lıteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün vekalet levazım 
mildürlüğüne ve ihale günü muvakkat teminat makbuz veya mek
tuplarile birlikte mübayaa komisyonuna müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (2061) 2-5962 

Mut Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Mut'un Malya köyünden Koca İbrahim mirasçıları karısı Ayşe 

ve kızı Emit v~kili kaaabadan Mustafa oğlu Mesut Ünal Koca İb
rahim oğlu 309 doğumlu Mehmedin 330 senesinde askere gidip o 
UllWldanberi hayat ve mematı meçhul bulunduğundan kayıplığına 
k&rar verilmesini iıteml, olduğundan ve mahkemece iti.nen tebli· 
fat icraaına karar Yerilmiıf ve mahkemede 23-12-936 çarşamba günü
ae bıralrılmıt bulundulandan mumaileyh Mehınedin mahkemenin 
muallak bulunduğu 23-12-936 çarşamba günil saat 9 da Mut A~tiye 
Hukuk mahkemesinde iahatı vücut etmesi aksi takdirde gıyabınd_a 
f!lahkemenin.riiyet edilecelf ilin olunur'. (2054) 2-5961 

. 
Ankaram tebler satın alma 

komisyonu reisliğinden : 
Sıyasal Bilgiler Okulu talebesi için kumaşı mektebten verilmek 

üzere azı 100 ve çoğu ~ paltonur. imaliyesi eksiltmeye konulmuş
tur. 

Muhammen fiat beher palto için 10 liradır. ilk teminat 150 li
racbr. Eksiltme 28-12-931 pazarteıi günil saat 14 de Ankara Mek· 
tepler muhaaebecilitinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Şart-
namesi her gün mektep idaresinde görülebilir. (2053) 2-5960 

Dahiliye Vekaletinden : 
Dahiliye Vekaleti, ewak kaleminde 17.5 lira maaşlı, münhal me

muriyete, evsafı kanuniyeyi haiz liae mezunlarından ve makina ile 
yazı yazmayı bilenler aruında 22-xıı-936 sah günü saat onbeşte ev
rak müdürlüğünde yapılacak imti!ıan ile alınacağından, isteklile-
rin vekalete istida ile müracaatları. (2052) 2-5959 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinden: 
Ankara iç hisarda mHcteb sokak 11 No. lu evde otururken tim· 

di nerede olduğu belli olmıyan Rifata; 
Karınız Hayriye tarafından açılan boşanma davası neticesinde 

kanunu medeninin 132. 138 inci maddeleri mucibince boşanmanıza 
~ 142 inci maddesince de kabahatli olduğunuzdan bir sene müd-
4etle yeniden evtenmemenlze ve masarifi muhakeme otan (2048) ku
ruşun da sizden tahsiline dair 30-11-936 gününde verilmiı olan ka· 
nirın bir ıuretinin divanhaneye talik edildiği tebliğ makamına kaim 
o1mak Uzere ilin olunur. (2045) 2-5953 . 

Ankara üçüncü iera memurluğundan: 
Ankara belediyesine 31 lira 72 kurut borçlu Ankarada Sebat o

telinde eski 338 No. lu aabıtai belediye memuru Şakir namına çı
karılan icra emrine verilen metruhata göre ikametgihı meçhul ol· 
duiundan tebliğat icra edilememiştir. 

Kendisine 20 gün mehil verildi bu müddet zarfında itirazda ve 
beyanda bulunmadığı •rette hakkında muamele yaprlacağı malQm 
olmak Uzere keyfiyet ilin olunur. 2-5944 

. 
Ankara dördüncü icra memurluğundan: 
Ankara belediyeai vekili Hüseyin Fevziye 55 lira 50 kuruşa bor

~undan dolayı evvelce Yeni Turan mahallesinde 4 üncü sokak 26 
numarada ikamet etmekte iken halen ikametgahı bilinemiyen Besi
IDe Ulnen tebliğat icrauna karar verildiğinden itbu ilin tarihinden 
itibaren 15 gtin içinde dairemizin 934/8738 numaralı dosyasına bir 
Cliyeceği varsa bildirmeli akıi halde tebliğat yaprlmıt nazariyle ba· 
kılarak muamele yapıJacaiı ilin olunur. 2-5943 

i.NKARA BiRiNCi SULH HUKUK HAKIMUCIN
DEN: 

Ankarada Hacıbayramda Ayvalı su deposunda Ki.mile 
variıi kardafı Huatafa'ya 

Müıtereken maliki bwılunduğunuz Arslanhane mahallesinde 86 
pafta 448 ada ve 12 panel numaralı Safran hanının tüyuunun iza
leü hakkında Emlik ve Eytam Bankası avukatı Hilmi tarafınadn 
aleyhinize açılan davada ikametgihınızın meçhuliyetine mebni ilinen 
davetiye ve gıyap karan tebliğ ıuretile yapılan durupnaaı sonunda 
'18.856 lira değerinde olduğu ve kabiliyeti takaimiyeai bulunmadığı 
elı1i vukuf raporile anllıtılan mezkQr hanın bilmüzayede satılarak 
tüyuunun izaleıine ve tutarının hissedarlara hiueleri niabetinde 
tabimine kabili temyiz olmak üzere 9.11.936 gününde gıyabınızda 
brar verilmit olduğundan itbu bilküm bulisasmın tebliği tarihin· 
den itibaren sekiz gün içinde temyiz etmediğiniz takdirde hükmün 
katiletcceği ilinen bildirilir. 2-5945 

ANKARA BIRINO-SULH HUKUK HAKtMiJc·=-=.li:--N---
DEN: 

Ankarada Uhıanlarda Ağacoğlu Camii karıııında 
17 munaralr evde Nadire'ye 

Miiıtereken maliki bulunduğunuz Aralanbane maballeaincJe 86 
pafta 448 ada ve 12 parel numaralı Safran banınm 1Uyuunun izale
ai hakkında Em1ik ve Eytam Banka11 avukab Hilmi tarafından a• 
Jeyhinize açılan davada. ikametglhmum meçhuliyetine mebni ili· 
nen davetiye ve gıyap karan tebliği suretiyle yapılan duruflDUI 
eonunda 18.856 lira değerinde olduğu ve kabiliyeti taksimiyeai bu
lunmadığı ehli vukuf raporile anlatılan mezkQr hanın bilmüzayede 
•tılarak fÜyuunun izalesine ve tutarmın hiaedarlara hineleri nia
betinde takıimine kabili temyiz olmak Uzere 9. 11. 936 gününde gı· 
yabınızda karar verilmiı olduğundan ifbu biiküm bulbaıınm tebli· 
fi tarihinden itibaren Mkb cUn içinde temyu etmediiinb takdir-
de hOJmriln katilqeceji.iJlnen bildirillr. a 5946 

ULUS 11 ILKKANUN Jtl:i6 CUMA 

bizden arayıa HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

Ankara birinci sulh hukuk hakimliğinden: 
Başkır mahallesinde dedebey sokağında 17 No. da veya yeni ya

pılan istasyon anhan yanında seyyar köfteci Satılmış oğlu 320 d<r 
ğumlu Ahmet namıdiğeri köfteci Kayanın Ahmede. 

Ankara belediyesi vekili avukat Hüseyin Fevzi Hakman tara
fından aleyhinize açılan 250 lira alacak davasından dolayı ilanen 
davetiye ve gıyap kararı tebliği ıuretile yapılan duruşma neticesin
de: müddeabih 250 liranın maa masraf tahsiline 13-11-936 gününde 
karar verilmiş olduğundan sekiz gün içinde temyiz etmediğiniz 
takdirde hükmün katileşeceği ilanen bildirilir. 2-5942 -

ANKARA İCRA DAlRESİ GAYRI MENKUL SATIŞ ME-
MURLUGUNDAN: 

1 - lzalei şüyuu zımnında satılmasına karar verilen Ankaranın 
Hacı Halil mahallesinde kain tapunun 37 umum yeni 1 numarasın
da kayıtlı 132 metre murabbaı arsa üzerine bina edilmiş 70 pafta 
384 ada 12 parsel numaralı iki kat üzerine bina edilmiş diğer bir o
da küçük bahçe içerisinde iki büyük dut ağacı ikinci katta üç oda 
ve bir kilerden ibaret olan ev 2889 lira muhammen değerinde bulu
nan ev aşağıdaki şartlar dahilinde satışa çıkarılmıştır. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 13-1-37 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talihler takdir edilmiş olan yukarıdaki muhamen kıymetin 
% 7 ,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvil
leri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 ini 
bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 1 inci 
aaatında en çok artıran talibine ihale clunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmad.ğı takdirde 28-1-937 tarihine milşadif 
perşembe günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artırana ihale olunacaktır. 

.7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mUte
akıb verilmediği takdirde üzerinl'l ihale edilenin talebi üzerine 
ihale tarihinden itibaren kendisine bedeli ih.P.leyi teılimi vezne 
eylemesi için 7 güne kadar mehil verilecektir. işbu müddet zar-
fında ihale bedeli vatırılmadığı takdirde ihalt! bozulactlk ve bu 
tarihten evvel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile . 
almağa razı olub olmadığı sorulduktan sonra ttklif veçhile alma· 
ğa razı ise iha1e farkı birinci talibden tahsil edilmek üzere bu 
talibe ihale. edilecektir. Teklif veçhile almağa razı olmazsa gayri 
menkul yenıden 15 günlük ikinci .lrtmı.c:ya çıbrılacak en çok ar• 
tıran talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada gayri menkul talibine ihale edildikte tapu 
harcı ile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir • 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarlarrn bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve maırafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirme
leri lizımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
utıg bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1-1-37 tarihinde 36-36 nu
mara ile dairemizJeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi okuyabilirler. 2-5941 

~~----·---------------------------------------Ha va Yolları Devlet 
işletme İdaresinden: 

İdaremizin İstanbul • Y~şilköy istasyonu küçük sihbat me
murluğu münhaldir. 

Aylık ücreti ( 70) liradır. Sıhhat me~tebi mezunu olmak Ozere 
taliplerin evrakı müsbiteleriyle Ankarada Genel Direktörlüie 
müracaatları. (1977) 2-5848 

Uyıım fiatJa 
Arsa-Ev 

Apartıman 
Almak, utmak, kiralamak ve 

idaresini devretmek istiyenlerin 
Hacıbayramda icra dairesi kar,ı· 
sında GENEL iŞ BÜROSU'na 
müracaatları. Tel: 1475 mal sa • 
hiplerine istedikleri •ekilde te-
minat verilir. 2-5828 

Kiralık 
Havuz başında, Karanfil ao

kal'mda 4 ve 5 odalı ynei 2 apar
trman birlikte veya ayrı kiralrk· 
tır. Telef. 3079 2-5934 

ucuz 
Kiralık daire 

MOBİL YE 

ve 

PERDELERİNİZİ 

10 
taksitte 

HARAÇÇI 
Kardeşlerden alınız 

Kınacı Han Paaajı 

Ankara P. T. 1.,. 
Başmüdürliiğiinden : 

Mıntaka telgraf hatlarının 937 yılı tamirine muktazi 2305 tane 
telgraf direği K. Hamamda eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme ka• 
palı zarf usuliledir. Muhammen bedeli 8567 lira 50 kuruştur. 

Buna aid şartname yazı i!'.'leri büromuzda ve K. Hamam Telgraf-
merkezinde her gün görülebilir. ı 

isteklilerin 19 birinci kar.un 936 cumartesi günü saat on birde 
% 7,5 teminatları ve mühürlü teklif mektuplariyle Kızılcahamam 
P.T.T. binasında müteşekkil komisyona müracaatları. (2044) 2-5952 

Vakıflar Umum 
Mü tiirlüğündPn: 

Eti Mesut'ta evkafı mazbutadan olan otelin teslim gününden 
31 Mayıs 1937 gününe kadar icarı açık artırmaya konulmuştur. Se• 
nelik muhammen kirası 102 liradır. İhale 21 kanunuevvel 1936 pa• 
zartesi günü saat on beşte varidat müdürlüğünde yapılacaktır. h· 
teklilerden yüzde 7,5 teminatı muvakkate alınacaktır. Tut• 

-mak istiyenlerin her gün vakıflar Umum Müdürlüğü varidat mil• 
dürlüğüne mür!caatl~ (~~) 2-59_5_4 ______ _ 

Diyarıhekir Nafia MüıJürlüğündeu 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Diyaroekir - lstaavon yolu parke inş.1atıdır. Bu inşaatın ketif 

bedeli 7336C liradır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak •unlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projc:ai 
C - Bayındırlık işleri renel prtnaı ııHi, 
D - Huaual şartname 
E - Fennl.,18rtname 
p - Ketif 
G - Ke,if bullaasL 
H - Projeler. 
latek1iler bu evrakı 4 Ura ~iel mukabilinde Diyarbeklr Nafıa 

Müdürlüiünden alabilirler. 
İstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlüklerine rönderilecek olan 

nUshalardan okuyabilirler. 
3 - Bu q 30-11-936 tarihine miiladif cuma pnthıden itibuea 

bir ay müddetle eksiltmeye konulmuıtur. 
4 - Eksiltme 30.12.936 çarpmba günü uat 10 da Nafıa Müdilr• 

lüğünde te1Ckkül edecek komisyonda kapeh zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye 2irebilmek için: 
A - Art~ırma ve eksiltme kanununun 17 inci maddesine uygun 

olarak 5502 liralık muvakkat teminat vermeıL 
B - Ticaret odasında kayıtlı bulunup buna aid vesikasını röe

termesi, 
C - Resmt razetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname

ye tevfikan Nafıa Vekiletinden alın:nış müteahhitlik ehliyet vesi
kasını haiz olması llznndır. 

6 - Teklif mektupları yukarda Uçüncil maddede yazılı autteıı 
bir saat evveline kadar Diyarbekir Nafıa Müdürlüfündeki murtak&
sa Komisyon Reisliğine 1W&kbuz mukabilinde verilecektir. Po.at11 ile 
rönderilccek mektupların nihayet üçüncU maddede yazılı aaıtten 
bir saat evveline kadar münaaksa komisyon reisliğine relmi' :>1maaı 
ve dış zarfı nmühür mumu ile iyice kapatılması lbmıdır. Posta ile 
olan gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Proje, ketif, hususi, fenni ve eksiltme şartnamesini ıörmck 

lbere Ankara Nafıa Müdürlüfüne müracaat edilebilir. 
(1941) 2-5760 

D. D. Yollan Ve Limanlan umum müdürlüğü S. 
A. Komisyon u llanlan: 

t LAN 
Muhammen bedeli 17854,22 lira olan 677.341 metre mikabı çam 

azman ve tomruk 21. 12- 1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usuiü ile Ankarada idare binaııında satın alınacaktır • 

Bu işe rirmek istiyenlerin 1339.C7 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veaikalan, resmi ~azetenin 7-5-1936 G. 3297 
No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde ahnmıt 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komiıyon reialiği· 
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve hmirde 
idare mağazalarından dağıttlmaktadır. (1982) 2-5850 

tLAN 
Ankaradan Kayaşa her gün saat 15,05 te hareket eden BanliyCS 

treninin 10-12-936 gününden itibaren saat 15,26 da hareket edece-
ği muhterem halka ilan olunur. (2049) 2-5955 

iLAN 
ı insi itletme mıntakasında Haydarpaşa • Ankara hattı üzerinde aşağıda mevkii, milrtan muhammen 

bedeli ve teslim müddeti, muvakkat teminatı yazılı 3 mahalde balast ihzar ve vagonda veya ocakta tes • 
limi kapalı zarf uıulü ile ayn ayn eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 28-12-1936 pazartesi günü saat 15 te Hay darpaşa'da rar binası dahilindeki 1 inci işletme ko
misyonunda yapılacaktır. 

lsteklilrein 2490 No. lu arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve tartnamede yazılı ehliyet 
ve diğer veaaikle ve her iş için hizasında yazılı muvakkat teminat maicbuzlarile her iki teslim tckline gö
re fiat teklifini havi zarfların üzerine hangi mahaldeki balaıt için olduğu yazılmak suretiyle ekailtm• 
saatinden bir saat evet makbuz mukabilinde Haydar paşada komisyon reisliğine vemıit obr.aları ve teklif 

Ferah dört oda, bir hol, bir 
hizmetçi odası. A vrıca serviı ka
pısı ve mutbakda, banvoda ha· 
vagazı. Alaturka ve banyoda ala
fran2a iki hela. Nezaret ve hava 
mükemmel, Önden ve arkadan 
z3rif ve 111:eniş iki balkon. Taksi
mat asri ihtiyaca göre kullanış· 
h, önü parke kaldırım. Asfalt 
caddenin Tte bakanlıkların vanı 
başı: Demirtepe, Akbay sokağı. 
Sokaktaki kasaba ve malOmat 
için Necatibey caddesi Çelik 
Kale sokaiı, 7 numara alt kata 

sahihlerinin de eksiltme günü saatinde hazır bulunma tarı ve ayrıca izahat almak iatiyenlerin de Haydar• 
paıada yol baş müfettitliğine müracaatları lizımdır. , 

Şartname ve mukavele projeleri ve genel şartname komisyondan paarsız olarak dağıtılmaktadır. (20221 

müracaa~ 2-5932 

Kirahk daire 
Havuzbqmda Kizmıpa. 

ıa caddesinin methalindeki 
Mükerrem apartmıanmcla 
bet büyük oda ve bir aalonu 
baTi daire kiralıktır. Kalö
rif er, sıcak su ve bütün kon
foru vardır. 

Telafon: 1350 kapıcıya 
müracaaL 2-5684 

imtiyaz aahi.bi ve Bapu-. 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyatı İdare 
eden Yazı tıleri Mildüril 
Naıtuhi BAYDAR 

' 
Çanhn caddesi ei#arımla 

Vlm Banmnlade basılmqtır. 

Mevkii 

Vezirhan 
Bozöyük 
Polatlı 

Beher metre mkabının muhammen bedeli. 
K.L.M. Va2onda ocakta müddeti 

217+000 
258+000 

479+000 

teslim testim teslim 
138 Kr. 134 Kr. 6 ay 

147 .. 143 " 9 .. 
138 .. 134 " 6 " 

bedeli 
5520 

22050 
6900 

Mik. 
4000 

15000 
5000 
2-5922 

muvakkat 
teminat 

414 
1654 

517,5 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BU GECE 

MAVi VALSLER 
Steffi Duna - Cbarlea Collin• 

Tabii renlclerle slls/enmİf gözler ve 
kula/clar için balı.iki bir ziyafet 

BUGUN GUND'OZ 

MAR I NELLA 

BUGON BU GECE 
Batan Ankaranın 6zlediği mini mlal 

yıldız SHIRLEY TEMPLE'ia 
ŞIRLEY KAPTAN 

lsmile çevirdiği en muvaffak. es.ri 
İli ve ten: Foka Dünya Haberleri 

HALK MATİNESİNDE (saat 10 da) 
KIZMISIN ERKEKMİSİN 

Fiyatlar: Balkon 20 - Salon 10 
laınqtm. 
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