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MiLLETLERİN DUŞUNV~U 
M k Ellen Galerı 

Glasko • a 

On ür gündenberi hUD'_~bb~i.r 
T • f eaını ıtı· 

çalıımad:ın sonra .vaz~ 111uzaha-
ren Milletler Cemıyet~ne larında 
ret cemiyetinin . komıı~Oll I t lll• 
teıbit edilen netıceler, eve 

ela taflDllJaD ce
auliyetİnİ aırtl~n 

1 
düıüniifü-

miyetlerin ve ınsan ar:;' çok 111e
nü öğrenmek bak~m an Emriva· 
rakh ve dikkate lay~· k. d"" 

d .. bır aıev ıe u-
kiler karıısın a fU~ • . zifmı 
fen Milletler Ceaı~tılllll de olsa 
bilmiyen yoktur: F bü;!;e bir kıs
bunun, milletler°!. .. I . . lllütte-.. _ .. _ __... ıonat erını, 
mınm mu~-:- ·ı ettiiinİ ıör· 
rek eme11~rını °i:~ikaten ünıid 
mek ve dınlem~ ·ıterecle bir 
verici bir teJdır. lnıı l ve 
milyondan faz~ ~~zb•~11 -~i,,et· d _ _. ı·tikaaıauo 1 e en- • 

eYJet po ı . etin konut-
li rol oyınıyan bu cem•J ··nem· 
mala sunduiu tekliflerin en~ •• 

ek • eti temın •t1 

liai, müşter e111n•! b' 'birini 
·d' M·· t ek eaınıyet ırı 
ı ı. us er • abalar kartıım-
takib eden yenı v çok kulla
da ıu son oiinlerde en 

1
• o' 

' e- b' ke 1111e .. 
nıl111ağa bqlana~ 1~ ·ııet bu-

lur Ç.. kü hıç bir 1111 
~~ . ::i'ar içinde kendini, ge
gu ta · e rahat sayanu
leceğe kartı eaım v 'bi kendi-
vor. Ferdi erde olduiu takla her 
sini konıma, ve .baka temin edil
ıeyden önce gelır • Bu ·· • .:~nde 

ed. d"~ eseleler u~ .. 
m ıkçe ı5er 111 f ydasızdır. 
durmak bile . ~ .. ve 1elerle ko
y ıllardanberı ~rlu vesı bu 111esele 
nuıulmağa vesıle olan bugün artık 
bqlangıca n!sbeten ·r Mütte
hayli ilerlemıt saekyı~~İı 1~İer Ceaıi· 
rek emniyet, ger ı e ve ıe-
veti fılirinin ol~. takan 
tek diğer milletlere kart• •t~Jle 
mahzurları bulumnası kı 1 çok 

h ld k •yete art• her a ete emnı • d .. üncenin 
ileri ve çok hukuki bır ut • et it-

h l .. d.. M .. terek eaınıy 
ma su u ur. ut • t'nin göz 
,erinde muzaharet cemıye 1 ""teca· 
önüne aldı~ı fikir, yalnız,dm:.1 te-

eket etmek e~•' vize karşı har .. .. öıtiinü 
cavüz olmadan tecavu~n ol"n 
1 ak • • paktı imzalarını 'k a m ıçın, ek ekonom• 

devletlerin birlete~ .! vasıta ile. 
ve müsellah her türlu s·rÇOk 
buna kart• koyınalandır. • ı -~ 

. b batiblenn ..,z 
mılletlere mensu bu etele 
söylemesine vesile olan 111 ~ 
hiç füphe yok ki Milletler Mil-

. . . . h·-· t--~· eder· yetı ııının ru .....- eı-• .. a çabtı· 

letler arasında kurubna1· budur. 
lan dayanı1111anın teme 1 tutaaak 
Herkes bugün bu ~yı ·delerin 
için elinde varolan 111ue>; pet ve 
kafi olmadığını daha 111u• da itti
kuT'Rlli esaslar konu~~-- bu
fak etmiılerdir. Ve !;ç Muhtelif 
na muanz 01n>:&11111 · b 111üza· 
dünya milletlenne aıeJllU kendi 
h • • azalanDID 

aret cemıyeti d receYe ka-
lhemleketlerinde • ne ;leri belli 
dar ıözlerini geÇırtec atılan bir 
değildir. Fakat ortaYrk• tarafın-
d .. •t• ••ız be es 
uıturun ı ıra:- ek bir ihtiyacın 

dan kahnlü, 111uıter 

ifadesidir. , .1 b. daha an· 
Artık bu veaıle ı e ır . 

• .. Milletler Cetn•· 
laıılmıstır kı eger I I in ana po-

. k b dev et er . yetı pa tı azı 
1 

k girmıt 
b. ruh o ara . . 

litikalanna ır h'"kümleri iyı nı-
olsaydı, ve J>&1d. '! bulunsaydı, 
Yetle tatbjk edılnı•f .. ·· tükler 

• b ünkü guç 
füphe yok kı ug C •yteinin mü· 
çıkmaz, Milletler :r~ vakıalar 
tecaviz olarak sa~ .. ~~·n bunlan 
doğmazdı. insan T'"rkiyenin dıt 
dinledikten sonra.. ~olun ne ka· 
11yaıasınd~ tuttu'::uğunU barışçı 
dar isabetlı bulun d uyanık bu· 
olduğumuz kaddar İa.znn olduğu· 
lmım!l.,n, ne ka 
nu bir daha anhN.r.4. KOÇOKA 

BALKAN ANTANTI 

BASIN KONFERANSI 

Konferans çalısma-
lannı dün bitirdi 

BAŞKAN B. DRAGO AN
TANT DEVLETLERiNiN 
REİSLERiNE SAYGI 
TELGRAFL~RI 
GÖNDERDi. 

B~kreş, 14 (A.A.) - Balkan anı.ut· 
tı Basın konferansı nizamnamesini ka· 
bul ederek işlerini bitirmiş ve başkan.~· 
Drago'nun imzasiyle dört de;.let re~ı
ne aynı mealde şu telgrafı gondermı•-

tir: . 
" Dört memleket gazetecilerinın 

mil,terek ve müttehid arzularından do
ğan ve Bükreşte kurulan konferansı 
akteden Balkan Antantı Basını, derin 
tazimatını ve sadakatini arzetmek şere

fini bana tevdi etmiıtir.,, 
Konferans balkan dış bakanlarına da 

birer telgraf çekerek, Balkan antantı -
nın kurulu,unu ve bu kuruluşun işbir
liği fikrine hizmet edeceğini bildirmiş-

tir. 
(Sonu 2. inci sayfada) 

l5 HAZiRAN 1936 PAZARTESi 

Son haberler üçüncü 
·sayf amızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
ıa 

Zecri tedbirler kalkıyor mu ? 

İngiliz kabinesi yakında 
kati kararını verecek 

Kabinede ikilik olduğu haberi asıbızdır 
Londra, 14 (A.A.) - Londra mahfil

leri, :zecri tedbirlerin kaldırılması mese
lesinde süratle bir karar aJınacağıru tah
min etmektedirler. Diğer taraftan aiya• 
si mahfiller, kabinenin pek vakında zec. 
ri tedbirlerin kaldırılması, Habeşistanın 
ilhakı kevfivetinin tanınmaması ve mil
letler cemiyeti and1aşmasmm yeniden 
gözclen geeiritmctıi mf!!!Plelmnde kati 
bir hıırcht tarzı takib edeceği miltalia
ıındadırlar. 

t~·i mal ·,mat a1mn'·rn ""'"" m"hf.Hı-r 
ôe aksam P'a:rı-tt-leri"de çıkan ve hau 
bakanlann f ta1yava kar.u tatbik t-dil· 

mekte olan zecri tedbirlerin muhafazası 
tarafcları olduklarından do1avr kabine er-

kanı arasında ayrılık çtkmıs olduğunu 
h.'diren haberlere kıymet verilmemekte
dir. 

B. Eden'in Cenevreye gitmekten evvel 

bu mesele hakkında parlamentoda açık 

beyanatta bulunması ve bu 11rada İtal

yanın da Habeıistana milletler cemiyeti 

kadrosu içinde A vrupadaki kollektif em

niyet rejimine benzer bir rejim bahıet· 

meğe karar vermit olduğunu ilin etmesi 

ümid olunmaktadır. 

Milletler cemiyetİIU! yardım ku -
rumu ingili21 dıt sıymoaınm 

deii~~•lni iAtemiyor 

HER YERDE 5 KURUŞ 
2 s 

Fıkra 

Sığırıaktar 
Fa - Ta1 

Kimi.i kiler olaTak kullanmağı 
diifünüyor. Kimi•i ileride bir pen
cere delerelı laiunelçi oJaı yap
malı laauuur ediyor ue afınair 
mümlıün olduğu lıadar ev parça· 
lanna yalılatlırıyor. 

Kontrol tliyecek•iniz?. Anka· 
rtula aparlımanlar üzerinde açıA 
lıavaJa kal kaçırıldığını bilmiyor 
muaınuz.? Yerin alıınJa ne yapJ
mm? Eier vatam/Ofla mutlaka 
kanundan bir fey kaçırmak azmi 
olursa, onun bir dereceye kadar ö
nüne geçilebilir. Ou taralı, ı•a· 
tandtlflık ahlakının yeni nuilJe 
Jaha iyi teaaia etmaine kalır. 

F akal bu •ıiınakların bir lü· 
RımU var. Hatta o gün bu lüzum 
la aya ti 'dir. Hauadan gtu H 

bomba yaiJığı valıil, eu laal • 
lu oraya inaelı, ceplae geri.ini 
perifanlılı ue bozgundan koruya· 
caktır. 

Belki bu iıin lenni cihetlerini 
bilen lıallalanmız da azdır. Haki• 
kat odur ki afınalr diye yapılJıfı• 
nı ifitlii?imiz oyuklardan çofa, Jra. 
ru te•ellidirler. 

Fransada grev sona erdi 

Londra, 14 ( A.A.) - Milletler ce

miyetine yardım kurumunun Gal mem

leketi konseyi, dilnkü toplantısında İtal

yaya karşı tatbik edilmekte olan zecri 

tedbirlerin şiddetlendirilmesini istemiş 

ve hükümete İtalyanın milletler cemiye

tinden çıkarılmasına aid tekliflerde öna

yak olması tavsiyesinde bulunmuftur. 
F altat lıerke•e belediyekrimu 

bir sığınak manalı yaptı.-makta
dır. Acaba bu masral i11•a nca0 li· 
nin yüzde kaçını tutuyor? Yüzde ı 
tini veva 3 ünün larezJiniz. Efa 
bir lelı°q bugünlıü a•temin iyi ifle
meJiğini ve maralın ela bota gİt• 
lifini gÖ•lerecelı olursa, beleJiy .. 
lerin laer yapı aalaibimlen bu )'ia. 
de 2 veya üçü olarak, ev veya apar• 
tıman gru,,lan için mütlerek ve len. 
ni a~ınalılar yaptırmaa clalaa clof. 
ru olrna mı'! 

Bugün Pariste 300.000 işçi 
yeniden calışmıya başlıyor 

istekleri kabııl edilen işçiler Pari"te 
ve taşra şehirlerinde şenlikler yapblar 
Paril. 14 (A.A.) - Bugün grev hak· 

kında gerginlik genit ölçüde kaybolmU§
Grev hareketinin devam etmekte 

:uğu korporasyonlarda bile yapılmak
ta olan konuşmaların yakında neticele. 

egvi kestirilmektedir. En başlıca mu-
nec ğ 1 • ·1 • ·1 kavemetler, büyük ma aza ar ışçı en ı e 

tronlar delegeleri arasındaki konut· 

:ıarda görülmekte~~r:. A~~ı ~al, sig?r~ 

müeueıelerlne milphasır ~ ve e
sasen buralarda da, hükümetln ite kanf
masiyle, patronlar ve işçiler arasında bir 
anlaşma yapılmak üzeredir. Umumi it 
konfederasyonu mahfilleri nikbindirler. 
Röno fabrikaları dündenberi çalışmakta
dır. 

(Sonu 3. üncü •aylada) 

Delegeler şu fikirde bulunmuşlardır: 

HilkUmet, tekrar seçim yaparak u

mumi reye baş vurmadıkça kollektif em
niyet ve milletler cemiyeti mukavelena
mesi lehindeki siyasetini değittirmeğe 

aalihiyetli değildir. 

C.H.P 
Genel Sekreterliği 

Ankara, 15 ( A.A.) -
Cumuriyet Halle Partisinin Genel 

Sekreterini Atatürk vazifeden afetti. 
Şimdilik bu vazifeyi Atatürkün veki
li olarak lnönü filen ifa edecektir. 

Çllnlıil yeni laar6larJa cepAt 
geri.inin claiJmamaını, iflw 
yüriimeani, sayİn clevam etmesini 
ve lıt!rlıui n davayı ceplaeve bırt» 
karalı, ınflam maneviyatla çalq 

l mannı, lımın müdalaaandan htlf
lttr. ~l'mnklarla, makeler temiA 
rJecektir. 

irketlerinde de gorulmuştur. Bu ıki 
ta 1 . h k l·-· h anlaşmazlık, hükümetın. a em ıgıne a-
vale edilmiştir. Umumıyctle grev, yal
nız işçilerin mikdarı az o.l~n korporas
yonlarda devam etmektedır. 

ilkbahar at yarışları dün bitti 
330.000 ki:ıi de bu.sün 

işe baflıyor 

patis, 14 (A.A.) - Paris bölgesinde 

1 
ve demir endüstrı işçileı inden 300 

yap bin kiti yanndan itibaren işe başlı· 
otuı: • ti . 

caklardır. Fransada umumıye e vazı· 
~t diizelmiş gibidir. Grev ancak maden 

Delegasyonumıız 

istanbulda 

B. Menemencioğlu dün 
akşam gitti. 

İstanbul, 14 (A. A.) - Boğazlar ko
misyonuna iştkak edecek türk mvurah-

h heyeti aza ından Dış Bakanhgı ge-as . 
nel sekreteri büyük elçi B. Numan Rı-
fat ımenemencioğlu, bugünkü ekspresle 
Montröye hareket etmiştir 

İstanbul, 14 (A. A.) - Montru kon

feransına iştirak eden Dış Bakanı Dr. 

Tevfik Rüştü Aras'ın başkanlığında 

dün akşam Ankaradan hareket etmiş 

olan murahhas heyetimiz bu sabah şeh

rimize gelmiş ve istasyonda vali, mua-

. 1 · emniyet direktörü ve bir çok 
vın eırı, 

zevat tarafından karşılanmıştır. 

Delegeleriınizden Dış Bakanlı., ı .ge
nel sekreteri büyük elçi Numan Rıfat 
:Menemencioğlu bu akşamki ekspresle 
Avrupaya hareket etmektedir. 

Dr. Aras, yarın akıam hareket ede· 

çektir. 

Ankara ipodromunda yarışları seyredenlerin gittikçe çoğalması önümüz· 
deki sonbahar yarışlarının daha fazla bir alaka uyandıracağına delalet ediyo> 



SAYFA2 

inkılabcı ·ürkiye 
ve onu tanıtacak eserler 
hakkında düşünceler 

- Hilmi Malik Evre
eof un bir kiwbı dolayısiyle -

ULUS 

Eskiden maaşlı devlet memuru iken 
Yüksek tahsilini Amerikada bitir

dikten sonra, buhranlı zamanlarda yur
da dönen ve son senelerde, Ankaranın 

örsünde dövülerek, zamanlarını memle
keti için faydalı kılmak yolunda çaba
lamayı bir vazife saydığını gösteren 
Malik Evrenol, bir küçük İngilizce ki
tab çıkardı. Türkiyeyi bilmiyen a
merikan ve ingilizlere inkılabçı Türki-

Devlet demirvolları ve inhisar-
e-

larda daimi vazife alanların 

ye hakkında bir fikir vermek için yazıl
mış olan bu kitab, bazı yerlerinde en 
hurda teferrüata saplanarak, bazı yer
lerinde ise esaslardan ancak bir ikisine 
dokunarak yazılmış olmasına rağmen, 

bizde düzgün ve tercüme kokmryan bir 
ecnebt dille yazılmış nadir kitablardan 
biridir. İngiliz dilinde Türkiye hakkrn
daki neşriyata çok ihtiyaç vardır, bu 
büyük boşluk muhakkak bir uçtan dol
durulmalıdır. 

Şimdi içinde bulunduğu halin ister 
istemez kendisine verdiği bir istiğna ile 
dünyanın herhangi bir yerinde cereyan 
eden büyük hadiseleri bilmemeyi ayıp 
saymak şöyle dursun, dudak bükerek 
itiraf etmeyi bir zevk gibi tekrarlıyan 
ingilize, o piposu bütün buhranlardan 
• Mançester'in tütmiyen bazı bacalarına 
rağmen - salim ~ıkmış bir fabrika baca
sı gibi göze batan dik bir gururla ya· 
nan ve bilmediği her ş.eye lüzumundan 
fazla bir nefis itimadiy1e "bu acayip şey 
de ne ki?,, diye bakan tipe, ağzından pi
posunu düşürtecek; dilini konuşurken 
yerli ve kibar olması için tabii olaırak 
çarpıttığı ağzını b'üsbütün çarpık ve 
açık bırakacak mucizeyi: Yakmşark'ın 
büyük hadisesini mutlaka anlatmak la
zım. 

Bunu yapmak için İngilizce üslUb 
içine bir türk seyyaliyeti, bir inkılab 
coşkunluğu koymak lazımdı diye bu ki
tabı tavsiye edememezlik, insafsızlık 

?lur. Bu kitab ilktir ve güzeldir. Ben bu 
kitabtan beş on nüsha alacağım ve bana 
üniversitenin son sınıflarında olduğu 

halde, niikte olsun diye değil; sahiden 
farkında olmadığı için. "sizde şimdi ka
çıncı Mehmed padişah?" diye soran bir 
iskoçyalr gence, bir garb musiki parça
;mı m••h:ıkkıık ki herhan~i bir inp;iliz
den daha fazla duyarak dinlediğim an
larda yüzümdeki derin çizgilere baka
rak "ne kadar azab duyuyorsunuz de
ğil mi? Size bir şey söylemesine imkan 
olmıyan bir musiki!,, diye fısıldıyan bir 
iiniversiteli kıza ve bu yolda acayip su
~llerine maruz kaldığım diğer ingiliz 
gençlerine göndereceğim. Bizim propa
gandamız gibi garazsız ve rvazsız, dü
rüst ve alnı açık olduktan sonra, bir 
propagandanın en iyi tutunacağı, tesir 
yapacağı yer İngilteredir. İngiliz halkı 
kadar inanmaya hazır halk başka yerde 
az bulunur. Bazı memleketlerde inan
mak, arizi bir şeydir; esas inanmamak
tır. Ruhunda tece~süs hissi olınıyan in
gifüin bazı gizli istihzalara bile haki
kat gibi inanıverdiği olur •• 

Bana öyle geliyor ki: memleketimi
zi harice anlatmak istiyen yazılarda, in
kıJablarımrzm bir tak;im ' sadakati ve 
bir istatistik edası ile sıralanmasından 
ziyade, onlardan bir ikisinin esaslı iza
hını yapmak ve hatta bütün onları heye-

,., can ve kültürün ateşiyle eritip beş on 
cümlenin kalıbına sığıştırdıktan sonra 
Türkiyenin bugünkü millet ve memle
ket inşasını, yapıcılığını ve yaratıcılı
ğını tebarüz etti.rrnek gerektir. Mesela 
Ankaradan bahsederken, büyük garb 
şehirlerinde eşlerine ve daha büyükle
rine ve mükemmellerine çok rastlanan 
binalardan, yollardan değil; Ankaranın 
her ruhu bir şey yapmaya sevkeden, 
her enerjiyi büyük temele bir taş olsun 
taşımaya süren yaratıcı atmosferinden, 
Ankaradaki tekevvünden, olmakta o
lan Türkiyeden bahsetmek esas olma
lrdrr. Teferrüattan daima sakınmalı, o

kuyanın hemen takdir etmeye hazır ol
rnadığınr, raybi olabileceğini, kitabı du
dak bül~erek ele alabileceğini hesaba 
katmalıdır. Koca türk inkılabını 150 sa
yıfaya srkt~hrmaya mecbur olan bir kü
cük ki+abta, ne mevzuda olursa olsun 
Ziya Gökalp'tan 3 sayıfa bahsetmek ba-
zr verler~e kitabın hacmine nic;beten ge
reke:; ... tefnritata sapmıs olmak deme1<:
dir · "'iva Göfrn ln. h:ıcıhı..,.,,.,na bir tiirk ı 
Mcalistinin ya:rnr::ı~ı bir inailizce kita· 
'ha pckalı\ mevzu olabilir o h::ı.ı;k~. 150 

tekaütlüğü nasıl olacak?· 
Devlet demiryollan ve inhisarlar i

darelerinde daimi ve müseccel vazife ka
bul edenlerden; evelce tekaüde tabi dev
let hizmetleriınde bulunmuş olanlar i
çin mezkur idarelere aid tekaüd kanun 
pro;elerinde hükümetçe bazı hükümler 
teki'Tf edilmişti. 

Kamutay büdce encümeni gerek de
miryollar ve gerek inhisarlar tekaüd ka
nunlarının projelerini tetkik sırasında: 
bu işi aynca tetkik ederek bir proje ha· 
tinde umumi heyete bildirilmesini ka
rarlaştırmış ve projeden bu hükümleri 
çıkarmıştı. 

Bu mevzu üzerinde tetkikler yapan 
büdce encümeni, bu gibi memurlar hak
kında 2159 num~ralı kanunla maaşları 

ücrete çevrilen tuz memurları için mez
kllr kanunun 7 inci maddesile kabul olu
nan şekilde bir kanun tedvini; bu gi
bi vaziyette olan memurların haklarım, 
koruma bakımından muvafık olacağını 
k::tr::ır1'1cttrrrıc:: ve TT -ı"'pt.,.,n son tonlan
tısmda müstacelen görüşülmesi tale· 
biyle bir proje takdim etmiştir. 

Umumi heyetce avnen kabul edilen 
projeve göre bu ıcribi hak sahinlerinin 
tekaüdlüğü şu şekilde temin edilmekte

dir: 
MADDE 1 - Evelce tekaüd hakkı

m haiz devlet memurluklarında istih
dam edilmiş olanlardan devlet demir
yo11arı ve inhisarlar umum müdürlük
lerinde ve mülga tütün, müskirat ve ba
rut inhisarlarınm devletce idare edildi
ği devrelerde bu idarelerde müseccel ve 
daimi vazifelerde ücretle istihdam edi
lenlerin tekaütlükleri haltkında aşağı
daki hiikiimJer t:ıthik olunur: 

A - Bunlardan maaşlı memuriyet 
müddeti on beıı seneyi dolduranların 

bu idarelerde ücretle P'ecirdikleri biz • 
met miicidetleri tek:ıüt1 iik müddetine i
lave edilir ve bunlara veya vetimlerine 
1683 numaralı kanunu mucibince teka
üde tabi son memurivet maas1arı fö:e
rinden mezkOr kanunun hiilcilm1erine ve 
hizmetleri mecmuuna göre tekaüd maaşı 

tahsis olunur. 
Bunlar devlet demiryolları ve inhi

sarlar umum müdürlüklerindeki tekaiid 

sandığına aidat vermeyecekleri gibi 
bunlar hesabına bu idareler büdcelerin-

den de bu sandığa para verilmez. 
Şimdive kadar mezkur idarelerin te-

kaüd sandıkları için bunların aylıkla
rından kesilen paralar kendilerine ve i-

dareler büdcesinden verilen paralar da 
müteferrik varidat olarak irad kayde· 

dilmek üzere bu idarelere temettüleri· 
le birlikte iade olunur. 

B - Bunlardan maaşlı hizmet müd
detleri on beş seneyi doldurmamış olan· 

tarın ücretli hizmetleri tekaüd hesabın
da sayılmaz. Bunlardan arzu edenlere 
sene kesirleri tam sayılmak üzere fiilen 

sayıfaya sıkışan inkılabçı Türkiye için
de yahut 10 sayıfalık türk edebiyatı 

bahsi içinde herhangi bir edibe bir sayı~ 
fadan fazla yer vermek, ancak bir taraf. 
kirlik gibi görünür. 

Bu satırlar, her şeyden evel iddiası 
inkıHibçı Türkiye hakkında yabancılara 
bir nebze fikir vermekten başka bir şey 
olmıyan bu kitabı tenkid etmek için de
ğil, sırası gelmişken fikirlerimi söyle
miş olmam için yazıyorum. Bu yoldaki 
tercüme ve teliflerin bir nevi risalet 
demek olduğunu ve bu rüşde erdiğine 
kendisi tam iyman edemiyen insanların 
herhangi bir ulusun, bir rejimin veya 
bir sanat dehasının fahri risaletini der· 
uhte etmesinin saygısızlık olabileceği
ni düşünmesi şart olduğunu söylemek 
istiyorum. 

Taymis'e anlatmak gerektir ki: za· 
man, Sakarya ile de beraber akmakta
dır, 

B. K. Çağlar 

maaşlı memuriyette geçen her hizmet 
senesi için soa meme· iyetlerine muhas 
sas asli maaşın iki misli tazminat olarak 
verilir. 

Bu yolda tazminat 
maaşlı hizmetlerinden 
hal:lan sakit olur. 

alanların geçen 
dolayı tekayüd 

Bu gibilerin devlet demiryolları ve 

inhisarlar umum müdürlüğünün tekaüd 

sandıklarındaki hakları mahfuzdur. 

MADDE 2 - Birinci maddenin (A) 

fıkrasında yazılı memurlardan mezkur 

fıkra hükmüniin haklarında tatbikini 
istemiyenler bu kanunun neşrinden iti
baren bu kararlarım üç ay zarfında bir 
beyanname ile mensuo oldukları umum 
müdürlüğe bildirmeğe mecburdurlar. 
Bu suretle müracaat edenler hakkında 
mezkilr ( A) hkr;ısı hükmü tatbik edil
mez. Bunların 16R3 numarah kanun hiik

müne göre h~klan mh.:ıfuz tntulm<!.kla 
beraber id;ır~lerirırt .. ld tek::>i\'l sandık

larm:.l icıtirııJ,leri ıiev::ım ettirilir . ., 

Gazetemizin tertih . "". . 
ettıgı tems 

müsahal~aları 
Evvelce de bildirdiğimiz veçhile 

gazetemizin tertib ettiği tenis müsaba

kalrı 20 haziran cümartesi öğleden sonra 

Muhaflz gücü tenis kortlarında başla
yacaktır. Tekler ve çiftler arasında ol-

mak üzere yapılacak müsauakalar neti
cesinde birincilere gazetemiz tarafından 
iki kupa verilecektir. 

Kulüplere bağlı olup da müsabaka -
lara girmek isteyen sporcuların her gün 

saat 11 den 13 e ve 18 den 20 ye kadar 

2959 numarada asteğmen Fuada tele • 
fonla adlarını yazdırmaları lazımdır. 

Müsabaka tarihine az bir zaman kal -

dığı için, sporcularımızın kaydolun • 
mak hususunda acele etmelerini de ay
rıca tavsiye ederiz. 

Kanlı bir kavga 
Dün akşam sinemadan çıkan halk 

sokakta büyük kan izleri görmüşler ve 
birkaç dakika evel orada k~nlı b~r hadi
se cereyan ettiğini öğrenmışlerdır: 

Saat 23 raddelerinde Anafartalar 
caddesinde Zincirli caminin üst tara
fındaki şerbetçi dükkanının önünde, 
polis• noktasından 50-60 ' metre uzakta 
bir ,kavga olmuş. Osman ivsırı.inde biri 
Kazım adında bir adamı bogazından bı
çakla yaralamıştır. 

Feryadlar üzerine polis noktasından 
hadise yerine koşan Anafartalar mer
kezinden 374 numaralı polis memuru 
Osnıan carihi yakalamıs ve yaralı Kazı
mı da Nümune hast;;ınesine göndermiş
tir. Cok kan kaybeden Kazımın yarası 
ağırdır. 

19.30 

18. 

ANKARA RADYOSU 
Çocuklara öğüdler 
Hafif müzik 
Ajans haberleri 
Caz maziği. 

tST ANBUL RADYOSU 
Sahne musikisi (plak) 

19. Haberi~ 

19.15 Muhtelif plaklar 
18.30 

20. 

Hava Kurumu namına konfe -
rans: Tayyareci Nuri Kızılka ~ 

nad tarafmdan. 
Halk musikisi (plak) 

20.30 Stüdyo orkestrası. 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu afansr -
nın gazetelere mahsus havadis seırvisi 

verilecektir. 

15 HAZiRAN 1936 P. TES~ -
J Devrim çocuklarına mekt !ar: 2 

Türle -Yugoslav 
dostluğu 

Yugoslav hükümet ga
zetesinin bu mevzu hak
krndaki güzel bir yazrsr 

Belgrad, 14 (A.A.) - Hükümet ga
zetesi olan "Saınuprava'' sıyasal mu -
harriri Rankoviç'in imzasiyle "Türk -
yugoslav" dostluğu başlığı ile neşretti· 
ği uzun bir makalede iki memleket 
arasındaki münasebetlerin temelini an
lattıktan ve Belgrad ile Ankaranın me
safe bakımından biribirinden uzak, fa. 
kat duygu ve sulhçu emeller birliği ba
kumndan biribirlerine pek yakın olduk· 
larmı ehemiyetle kaydettikten sonra 
diyor ki: 

" İki memleketin i~birliği bugüne 
kadar çok esaslı neticeler vermiş ve 
müşterek nilfuzu arttırmıştı.r. İki mem
leketin de iyiliği namına bu yolda de
vam edilmesini arzu ediyoruz." 

Türk muallimlerinin 
Almanya s2yahati 

40 kişilik bir kafile 15 temmuz
da Bükreş yoluyla lıareket ediyor 

İstanbulda alman lisesi ve ticaret 
mektebi direktörü B. Prensse.r türk 
muallimleri için Almanyaya bir tetkik 
seyahati tertibine çalışıyordu. Mumai
leyhin alman hükümeti ve Almanyada
ki meslekdaşları nezdinde yaptığı te
şebbüsler, çok büyük bir alaka ile kar
şılanmış ve memnuniyetle kabul edil
miştir. 

Bu seyahatin tahakkuku için en ko
lay, en ucuz, fakat muallim ciddiyeti 
ile mütenasib bir seyahat programı ha
zırlanmıştır. Bu program, yeme, içme, 
yatma, tren masarifi, kollektif pasaport 
dahil olduğu halde (150) liraya tahak
kuk etmektedir. 

Seyahat, kadın, erkek en çok 40 kiş.i 
üzerinden tertib edilmiştir. Öğrendiği
mize göre kadro tamamiyle dolmuştur. 
Ankaradan, ikinci orta okul direktörü 
Bn. Nimet Olça, yardircktörü Bn. Abi
de Çoraktekin, tarih muallimleri 
Bbn. Nahide ve Perihan, kız lisesi cog
rafya muallimi Bn. Sabahat, tarih mu
allimleri Bbn. İclal ve Sıdıka, felsefe 
muallimi Bn. Adalet, Gazi lisesi kim
ya muallimi Bn. Edibe ve erkek lisesi 
tarih muallimi B. İhsan bu seyahate 
iştirak etmektediırler. 

Kafile 15 temmuzda fstanbuldan va
purla Köstenceye hareket edecek, Bük
reşten sonra (Polonyo üzerinden - Lem
berg - Almanya) ya geçecektir. Alman
yada Breslav, Dresden, Bertin, Haım

burg, Brernen, Ror havzası, Kolonya, 
Baharah, Frankfurt, Haydelberg, Vürt
sburg, Garmiş, Münih, Salzburg şehir
leri gezilecektir. Dönüşte Viyana ve 
B udapeşte, Bükreş şehirferine uğrana
cak ve 23 ağ'ustosta İstanbula avdet o· 
lunacaktır. 

Dresdende alman muallimleriyle ta
nışma merasimi yapılacaktı.r. Frank
furtta Hitler gençlik teşkilatı ile arka
daşlık gecesi tertib olunmuştur. Kış o· 
limpiyatlarmm yaprldığı Garmişte, alp 
eteklerinde üç gün istirahat olunacak
tır. Bundan başka~ müzeler, mektep ve 
fabrikalar, eski saraylar, abidele.r ve 
eğlence yerlerini gezmek de programa 
dahildir. 

BALKAN ANTANTI 
BASIN KONFERANSI 

l{onf erans çalışnıa-
larım dün bitirdi 

(Başı 1. inci sayfada) 
B. Drago söylediği kapanış nutkun

da, Balkan basın antantının çabucak 
gerçekleşmiş olmasını övmüş ve buna 
dostluk, ahenk ve birliğin hakim old~
ğ~nu kaydetmiş, delegasyonlara yaptık
ları ya.rdrmdan ve gösterdikleri iyi ni
yetten dolayı teşekkür eylemiştir. 

Gazeteciler sendikası delegasyonlar 
şerefiı:e dün akşam bir ziyafet bermiş
tir. Delegasyonlar bugün Romanyada l 
üç gün sürecelı: bir seyahate çrkmısl;r.r
dır. 

Vatanın irt:f aı 
ve derinliği 

Ben, bu satırlan yazarken An
kara göklerinde genç bir karcle
ıinin Jmllandığı bir T ürkkaıu pliı 
nörü uçuyor IJe yanıbaşımclaki ya
zı masasında bir arkada§, vatan 
topraklannda bulunan ve bt•luna
cak yeni madenlerden bahıedi· 
yor. 

Gönlümü bir dakika yurd hava· 
ıına, bir dakika vatan derirtlikle
rine bağlıyan bu mam:ara ile bu 
bahi:ıten sana kı:ıa bir mektup 
mevzuu çıkarmak istedim. 

Sen ki, bu den yılı bitmeden 
bana Türkkuıuna üye yazılcltğım 
haber rJer.mi§ ve bu yıl başında 
arhada.,larınla sana tutacağınız 

meılekleri ıorduğum zaman ma· 
den mühendisi olctcağını söylemiş· 
tin; sanınm, bu mektubumu Ügi 

rJe bağla okuyacaksan. 
Üzerinden ordulann, göçmenle 

ri.n gelip geçtiği, üzerinde ıava§ 
ve zaler bayraklannın aıırlarca 

dalgalandığı, tarihin ıahlanJığı IJ 

mukaJderin deiiıtiği bu toprak
lar üzerinde yepyeni bir vatanın 
lmruluş günlerindeyiz. Burcuı, es 
kiden ve daha eıkiJen de rJalandı. 
rJe o eski vatanları anlatma/. 
iıliyenler, bu topraklann enim 
ölçer, boyunu laeıaplarlardı. 

Atatürk vatanı, bu iki bcuit b,;. 
udle anlatılamaz. Onun eni, boyu 
olduğu kadar irtifaı ve derinliğı 
de olmalı.dır. 
Şimdi havada uçan Türkkuşu· 

na, onun için, gözümü diktim; 
ıimcli yanımda konufUlan maden 
araştırmaları sözüne, ondan, kulal 
veriyorum: 

Ankma göklerini kaplıyan yı· 

ğın yığın bulutlar1n arasında ge· 
nİf ve mavi bir parça belireli. Bi1 
kardeşinin kullandığı planör, §İm· 
di bu sonsuzluğa renk rJeren ma· 
viliğin önünde. Orası yeni türA 
vatan irtilaının ilk bcqlangıç nok· 
tasıdır. Oradan yukarıya, sonsuz. 
luğa doğru kanatlanacaksınız. Ye· 
ni türk vatan coğrafyasında bulu' 
lar, hava sınırımızın çok a§ağısın
Ja yer almalıdır .•• 

Bu yaz, sık sth uçacağını uma• 
rım. Üniversite ve meslek tahsili
ni tamamladıktan sonra ineceğin. 
maden ocaklarında da vatanın de
rinliğinden bize haberler getirece4 

ğini, şimdiden, clü§ünmek, bilsen, 
içimi ne UfBUZ bucaksız bir ıevin~ 
ve heyecanla dolduruyor •• 

M. Nurettin ARTAM 

DİL KÖŞESİ 

" ... hakkında ne du§ündugumuzü 
eseri bir iki defa okuduktan sonra fi, 
kirlerimizi yazacağız ... ,, 

imzalı bir tenkicl yazısından aldı· 
iımız şu cümlede, ilk bakışta görül· 
düğü gibi, une düşiindüğümüzii,, de· 
dikten sonra "fikirlf!Timizi,, demek 
fa%la ve cümleyi bo%an bir hatadır ve 
muharririn yazlSrnı, bitirdikten aonraj 

tekrar gözden geçirmemiş olduğuna 
delalet eder. 

"TüTkiyeyi köy ve köylü bakımın• 
dan kültür mmtakalanna ayırt et· 
mek.,, 

Ayırt etmek, "tefrik etmek,, in tam 
kar§ılığıdır. Fakat yukarda.ki cümle
de tefrik etmek değil taksim etmel. 
manası kastedildiği ortadadır. Şu hal· 
ele "kültür mmtakalarına bölünmesi,. 
denmek lazımdı. 

"Bedii doz daha yerine gelmİ§ o 
lacaktır.,, 

Doz, dilimizde yerli yersi.ı: olarak 
tnksık kullanılmaya bafladı. Fakat yı. 
kardaki cümlede manan bilinmedel\ 
hullanılmıfa benziyor. Çünkü doz, de 
rece, mikdar manasına gelen fransız 
ca bir kelimedir. Şimdi "bedii mikdaı 
daha yerine gelmiş olacaktır,, cümle• 
sinden bir manô çıkarabilir misiniz? 
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==== 
Fransada grev sona erdi 

Bugün Pariste 300.000 işçi 
ı•eniden çalışmıya başlıyor 

-
istekleri kabul edilen ~iler Pariste 
ve ta ra birlerinde ~nlikler yapblar 

Ş ŞC / d ) mukaveleler imza edilmesi meselelerinde 
··saysa (Başı 1. ıncı kazanımı oldukları muvaffakiyet selim· 

25 000 revci Rönii /abrikotcını ıanmaktadır. 
• g ıı l Tebliğde bükümet tarafından giritil· 

bo§Ol 1 ar . mit olan teahhildlerin yerine getirilme· 
·, Pari&, 14 ( A.A.) - Röno fabrık~lar~.- ye batlanılmıt ve yeni bir ıosyalist sı-
nın 4 haziranda başlamış olan işgalı. dun yasaaı doğmu, olduğu bildirilmektedir. 
i§çiler heyetinin direktör tarafından ka: Tebliğ'de deniliyor ki: "Bu sıyasa-

• b" anla•rna akdı . k" f . • . bulü be neticede '·a•ı ır .,--- . . nın tamamen ın •f& etmeaı ve •tÇ• 11• 

üzerine saat ıs.30 da sona ermııttr. nıfının ümitlerini gerçekleştirebilme • 
"Anlatma imza edilmiştir. Dıtan çı~~a· ıi, itçi hareketinin, verilrnit olan im· 
iız" sözleri muuzam fabrikalan~ ıçı~- zaya hürmet dairesinde, çalıpnada inti· 
de fimtek süratiyle yayılınJftlf· ~· zam hüküm ıümıesini temin etmek me-
ka saat 1

9 
dan biraz önce atölyenın Bı· ıuliyetinin kendiıine düttiliünü tama· 

yankur'da jül Jeı:ol meydanına bakan miyle idrak etme1ine bailıdır.. Tabii 
bUyük kapısının iki kanatlan ardına ~· bu bu1U1ta patronların da vermıf olduk· 

d 1 
Görülmiyen bir ifaret il· tarı söze saygı göstermeleri en esaslı 

ar açı mııtır. . •-·myon 
zerine müzikacı!an ta§lyan bır - prttır. 
dı rı ıkarak yola koyutmuştur. önce Tebliğ, yüz binlerce itçinin konf e· 

P ç .. Marseyyeı;,, . .__,__ ·ı "h k b ''Entemaıyonal,. ve sonra deraıyon sendı~ma ı tı a ını Of• 
marşlannın nağmeleri ortalığı çınlatrnll- nudlukla kaydetmekte ve timdiye kadar 

tır. Bu iki marıı rneydanda tokpıans:~ iki buçuk milyon itçiye kenfederuyon 

d 
h b. ağızdan te rar olan halk a ep ır d.. ütmüş • kartları dağıtılmı' olduğunu ilave eyle-

mislerdir. Sonra alay. yola u~ t Ue ınektedir. 
tür. Alayın başında mebuı ~· Ol k 

Sena
tör M Amorize ve bellerınde renl: 

. . alan ge ı-
li kemer bulunan beledıye az b"'yilk bir 
yordu. Bunların arkasından ul ıöy· 

. . d tar ..arkı ar 
coşkunluk ıçın e marş ' 'r" r 

.. " k b" intizam ile ge ı-
liyen işçiler huyu ır töl· b oldukları a 
yorlardı. İşçiler• menıu .

1 
olan tabelalar 

yeterin numaralarını hamı -'-tar 
l 3 renkli bayt"... ' 

taşıyorlardı. Kızı ve baları 
k

. . . karnaval ara 
kimisi yaya, ımısı tarda .. 1 is kamyon 
gibi ciçeklerle sus enm vincini 

1 fradının ıe 
gitmekte ofan a ay e 

utınyordu. . d kızıl 
'}'klerın e 

Erkeklerin duğme 1 1 ·yetin 
k d lar cuınurı 

kurdetatar vardı. a ın . • ter-
. · kyeleri gıymış 

remzi olan Fırıgya ta 

di. lk ıempa-
Bu suretle 2s.ooo kişi ha ın 

. . bo-lttılar .. Grev· 
tisi içınde fabrıkayı r- d k . 
cilerin istemiyerek boş kalmış 01 

kul 
· · oldu arı 

]arı günlerde vücude getırrnış 
l evhalar halkın hoşuna gidiyordu. sun

. 'k idi ft{ese· 
!ardan bazıları hatta artıstı · . 

. · zafferiyetı· la bir tanesinde ışçııcrın mu 'f 
d . •·kollektı 

ni bildiren şu yazılar var 1 
• • 

.. ı· t'l günlen. ek-
mukavelename, ucrel 1 ta 1 

. . . falete ve bar-
mek için. hürrıyct ıçın, se 

ba karşı savas" 
Muazzam 

0

bir arabada 9öyle bir y~: 
. da" s. Blum. - -

vardı: 'Fransa lif baıpn ___ ı 
ff ryo'nun tu-a 

şen, Alfred Kost, ve e . • 
e1iınlerı ve ar 

üzerine yapılmış olan r . ·ırrıiş 
··cude getın 

tiatik bir surette vu sıum'un 
büstleri de görülüyordu. B. 
büstü. defne dalları içinde idi. 

Bir bıu·uk Mitli •üren geçit 
• Ki yolu Jan 

Alayın Bulonyada Sen u belediye 
Jorcs bulvarından geçerek .. sa· 

· ·bir bUÇU• 
meydanına kadar &''~aı ında sa-
at sürmuştür. Belcdıye ırıeY~in etra· 
at 20,15 de Kost ile B. MolU ın bu
fını almış olan belediye az::::ıttır. 
zurunda alay yavaş yava• •• lebrin ha-

Gece olmuştu. fakat hali ' · . Pt{arseyyezın 
vasında enternasyonalin. kiıleri do-
ve öteki ihtilal marşlarının •

1 
..-.•st•r 

h dise o rn••··· 
taşıyordu. Hiç bir a 

Proı"elerini Senflto tlcı kanıın 
imimi rtti 

Senato ticaret 
Faris. 14 (A.A.) - B . · nakaşadan ve . 

encümeni. uzun bır mu d n"len i-
n uza ıya ve 

Blum tarafından uzu ranndan 
larnento ta 

zahlardan sonra par .. 1i tatil gün• 
kabul edilmiş olan ve ucret 1 1 rine ve 

'f . mukave e e 
terine. kollektı 1' üç pro-dair bulunan 
kırk saatlik haftaya _. tirıneksizin 
jeyi hiç bir noktasını degış 
kabul etmiştir. harrirlerini 

. zbata mu 
EncUmcn. ma . . d"l rdilmek-. . tmnın ta ı 

mcqusan mC"chsı nıe orlarını a-
• • k b t" dair olan rıtp 

sı zın a u une . ğ memur et-
1• • tevdı etme e yan mec ısıne 

mİJtir. 

Umumi İf 1wnfedero,yonunıın 
ıebliii ırıt it kon· 

Paris. 14 (A.A.) - Umu 1 dalı· 
federasyonu tarafından caıete ere_, __ 

d 
dikalar kurumuu·· 

tılan bir tebliğ e ıen ve kollekdf 
ftın Ocretlerill artn'Jlmlll 

Nihayet umumi itçi konfederasyonu, 

siyah haçın fesatçı cruplarının "milı

takil sendikalar" diye bir takım ınedi· 
kalar vücude getirmek tetebbüıüne kal

kışmıf olduğunu bu te,ebbilsten mak· 
sad itçileri ikiye ayırmaktan batka bir 

fCY olmadığını bildirmekte ve hürriyet, 

cumuriyet ve intizam düf1118J1ları tara· 

fından idare edilmekte olan bu kurum· 

ıarm vücud bulmuı tehlikesinden ka • 

çınmalarını isçilere tavsive evl,.mekte-

dir. 

Her ıora/ıa usltqmalar 
yapılıyor 

Paris. 14 (A.A.) - Maden endüstri· 
si işçileri tarafından evelce itgal edil
ınit olan fabrikaların boşaltılmasından· 
beri grev hareketi _hls~~unur bir dur
günlük safhasına gımııştır. 

Bu sabah. berber çırakları patronla
rile uzlaşmışlardır. Yarın işe başhya-

caklardır. 

lıçiler lıer ıaro/ıa ıenlikler 
yapıyorlar 

Filim endüstrisinde de bir anla§R\a 
vücuda gelmek üzeredir. Hemen hemen 
bütün dilekleri yerine getirilrniı ve 
dün akf&lll atölyelerden ayrılmış olan 
eski grevci İKİieri, bugUn gerek Paris
te ve gerek vilayetlerde halkçılar cep
hesinin kuanmıt olduğu büyük zaferi 
kutlamak için ,enlikler yapmaktadır· 

tar. 
ffavr'da 20 bin, Bordoda 10 bin ve 

Şarburg'da 6 bin nümayiKİ önlerinde 
kızıl bayraklar ve beraberlerinde sıra 
ile 111arseyyeı: ve enternasyonal marşla· 
rını çalan bandolar olduğu halde batlı· 
ca caddelerde geçid re1imleri yapmıı· 
)ardır. Hiçbir taraftan herhangi bir hi· 
disc çıkmıt olduğuna dair hiçbir haber 
gelnıemiıtir. Sokak hatlarında hopar
lörlerle nümayİfçilere hitaben söylenen 
nutuklarda mücadele ıırasrnda olduğu 
gibi zafer gösterilerinde de sükGn, 
disiplin ve vekarın muhafaza edilmesi 
tavsiyesinde bulunulmaktadır. 

Şimdi grev halinde bulunan müesse
seler, büyük elbise ve yiyecek mağaza· 
tarı ve sigorta şirketleridir. Bununla 
beraber dün yeni bir grev patlak vere· 
rek limanlarda çalışmayı felce uğrat
mıştır. Dok işçilerile tahliye ve vinç 
işçileri isteklerini havi defterleri tevdi 
etmitlerdi. Bunlar. daha i' şartları iıte· 
mektedirlcr. 

lngilterenin Adisababa 
elçisi Londraya gidiyor 

Roma, 14 (A.A.) - Adisababadan 
bildiriliyor: lngiliı; elçisi B. Sydney 
Barton, tatilini tnplterede ·geçirmek 
Qzere t 7 huiranda buradan hareket e
decektir. Sefaret bafkitibi B. Roberst, 
maüab•tcn-ı olarak kendiıinin yerine 

tayin oıuııacaktlr• 

OLUS 

Sovyet ana kanunu 
etraf mda münakaşalar 

başladı. 

Moskova, 14 (A.A.) _ Tas 

bildiriyor: 

ajansı 

Bütün aovyetler birliği yeni ana ka

nun pro1esi hakkında münakaşalar baş· 

lamıştır. Bu münakaşalara ittirak eden· 

ler, Stali'nin idaresinde hazırlanmıs· 

olan pro1enin sovyetler birliğinin 

artmıı olan kudretini aksettirmekte ol

duğunu kaydediyorlar. 

Danzig'de nazilerle alnıan 
nasyonalisleri arasında 

arbede 
Varşova, 14 (A.A.) - Dah.lıg'de ııa

zilerle alman nasyonalistleri arasında bir. 

arbede çıkmıı, 50 kişi yaralanmııtır. 

Danzig nazi partisi baıkaru B. A. 

Forater bir tebliğ çıkararak "Danzig na. 

zilerinin muhalif partilerin hücumları

na kartı tahammül gösterdiklerini ve fa. 

kat artık sabırlarının tükenmit olduğunu 

ve faaliyete geçeceklerini" ilin etmiştir. 

Muhalif mahfiller bu tebliğden fena 

halde münfail olmuılar ve arbedelere Ü· 

niformalı nazilerin sebeb oldulrhmnı söy

lemitlerdir. 

Küçük antant kur
may reisleri Bükre~te 

toplandılar 
Bükre,, 14 (A.A.) - Küçük antant 

kurmay reisleri burada toplanmaktadır. 
Bu toplantıdan maksad, küçük antant 
devlet reislerinin son toplantısında alı
nan kararları tanzim etmek ve bilhassa 
Romanya ve Yugosl:ıvyada mü~tcreken 

işletilecek silah ve mühimmat fabri!<a
ları kurmaktır. 

Ulusun 
Ki tal) • • 

serısı 

Gazetemizde tefrika ettiğimiz e-
1erlerİD çojunu kitab halinde ba· 
Sl)'Ol'UZ. Bunlardan aahp çıkanlan

lann bir listesini •taiıJa koyuyo
naz. Son kitabnnız A. YUaharya •am 

Ankara elçiliii At.ık müatetan 
Norbert won Biıchoff'an 

~NKARA 
T ürlu~cl•lri 79rai olllfllft hir iaaJu 

adh eseridir. Bunu clilimize arkadafımız 
Burhan Belse ~ıtir. 

Şimdi1e kadar türk inlaW. ve türk 
milletinin tarih içindeki ilerle)'ifi bak
landa ,.ı..nalar tanfmdan 11mlaa ki.. 
tablar ..... mda bunun kadar deierliıi 
azdır. 

Bischoff'ua bu kitabı tarih felıefeai 
balummclan serek batı ıerek doğu lrii
tüpaneleri için üzerinde birçok nesille
rin duracaiw bir kazançtır. 320 sayfalık 
kitap 150 kuruta satılmaktadır. 

Kitaplarımız ve fiatları şunlardır: 

1 - Amerikada bir konferans: Ber· 
nar Şov - 25 K. • (tükenmiştir) 

2 - Cihan şampiyonları: Pol Moran 
(Yirminci asrın kroniği) 60 K. 

3 - Anadolu : Prf. Pittar - 60 K .• 

4 - tnsanhğrn hali : Andre Marlo 
• 75 K.. 

5 - San Michrlenin kitabı: Akset 
Mund - 100 K •• 

6 - Levlı ve lren: Pot Moran • 30 K. • 
7 - Kırmısı sambak: Anatol Franı 75 
8 - Çemberleyn'in batıralan: 35 K. 
~ - ~NKARA, TUrkiyede bir otuıun 

izahı: N. Bildıoff • 150 K. • 
Ankarada Akba. -

lıtanbulda Kanaat_ 

Atinada 

Dı. Şaht 

Atına, .\ {A.A.) - Almaıı Bankas ı 

Direktörü Dr. Şaht bugün saat 13 de 
tayyare ile buraya gelmiş ve başbakan 
Metaksasın verdiği öğle ziyafetinde 
hazır bulunmuştur. 

Dr. Şaht yarın Sof} a'ya hareket ede
cektir. 

B. Metaksas ticaret ve 
endüstri odaları reisle

rini kabul etti. 
Atina, 14 (A.A.) - B. Metaksas, 

ticaret ve endüstri odaları reislerini 

kabul etmiştir. B. Metaksaa, burjuvazi
nin refah içinde bulunan sınıflarının 

amele sınıfı lehinde bazı fedakarlıkla
ra katlanmaları lizım geldiğini söyle

miş ve parlamento rejimlnin greve en 
ziyade uygun rejim olduğunu ilave et
miştir. 

Atina, 14 (A.A.) - Ticaret ve En
düstri odaları, işçi gündeliklerinin ar· 

tırılmasmı gözden geçirmek üzere 
devlet, patron ve i§çi delegelerinden 
mürekkeb bir komitenin kurulması için, 
başbakan tarafından yapılan teklifi ka
bul etmitlerdir 

Filisıinde asilere karlJı 
yeni tedbirler 

Londra, 14 ( A.A.) - Filistin başku. 
mandam ve fevkalade komiseri Sir Ar· 
tur Stanhop asilere kartı yeni bazı ted· 
birleri karar altına almıştır. İngiliz kuv
vetlerine karşı bomba ve silih atefi ile 
suikaıttc bulunmak ölüm veya hapis ce· 
zesına yol açacaktır. Şimendüfer ve te
lgraf hatlarına karşı tecavüz de aynı ce 
zayı mucibtir. Bölge komserine bir harb 
suçu iıleyenlerin mallannı müsadere i
çin 1alahiyet verilrniıtir. 

İngiliz - sovyet deniz 
konuşmaları 

Londra, 14 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfiller, incili% • 90YYct deniz konut
malannın elveriıli bir surette ilerlemek
te olduğunu bildiriyorlar. 

~ .. 

Kısa Dış Haberler 
* Stok.holm, - Mebusan meclisi, bil· 

kümetin itimad talebini reddetmiş oldu
ğundan kabinenin yann istifa etmesi 
beklenilmektedir. 

* Viyana, - B. Şuşnig, aşağı Avus
turya köylüler federasyonunun teşckkü· 
!ünün 30 uncu yddömünü dolayısiyle bir 
nutuk söyliyerek DoJCus'ün çizmiş oldu· 
ğu yoldan bir parmak bile ayrılmıyaca· 
ğını söylemiştir. 

* Asompsiyon, - Bo1ivyadan 400 
kisilik son bir harh esirleri kafilesi gel· 
miştir. 

* Peşte, - Askeri mahkeme casuı· 
Iuk suçundan dolayı sekiz kişiyi ilçten or 
seneye kadar hapse mahkum etmiştir 

Bunlardan ikisi çek, biri romanyah, bi· 
ri c!e yugoslavdır. 

* Madrid, - Komünistlerden mü 
rekkeb bir grup Tancada bir küçük va. 
pura hücum ederek vapur kaptanını. el· 
!erinde rövelverler olduğu halde, ken 
dilerini Aleesira'ya götürmeğe mecbur 
etmişlerdir. Bunu haber alan lapanyoı 
makamları komüniıtleri karaya inmek 
ten menetmiş ve bir harb gemisi itÖn 
dererek bunları geri göndermişlerdir. 

f)ru,iıc im na11ı ma<:ları 

Viyana, 14 (A.A.) - Davia kup&S' 
milaabakasında, Yugoslavya takımı A 
vuıturya takımını 2. O yenmi!tir. 

• • • 
Bertin, 14 (A.A.) - Daviı - Alman· 

ya, İrlanda dahil maçı: 
Fon Krarnm ile Henkel, Roggerı m 

Mak ve Agb'ı 6-0, 6·1, ve 6-4 mağlul 
etmitlerdir. 

Fran ız bisiklet şampiyonluğu 
yanşlan 

Montlhery, 14 (A.A.) - Yol üzerin• 
de 250 kilometrelik Fransa pmpiyonlu. 
ğu, 6 saat 41 dakikada fransız t.a~rev~ 

kazanmıştır. 

Bisiklet yarışları 

Avusturya Nazileri 
Bir operada pis kokulu gaz 

bombalan attılar 
Viyana, 14 (A.A.) - Operada brun\ 

Valter'in idaresi altında triıtan ve iz. 
ö'nün temsil edilmeıine batlanmadarı 

bir az önce bir takım pis kokulu gazlar 
ncşredilmitti.r. Bu yüzden temsil, bir az 
geç batlamıttır. 

Bu ifin muaevi otan Bruno Valter'in 
şahsına kartı nuiler tarafından yapılma, 
olduğu iddiaa ediJyor. Bu nader öncede 
Burgteaterde verilmekte olan bir tem 
sili de bir buçuk saat geç bırakmıtlar 
dır. 

Yeni Belçika kabinesi 
BrObel, 14 (A.A.) - hdncl Va 

Zeeland kabinesi 15 bakandan m6rek • 
keb olup bunların dördü parlamf'ftto dı 
tından ıeçilmi9tlr. 

Toky.o Büyük Elçimiz ve Bayan H G • 
yetesıne mensup aileler şerefine bi; a c re~e 9 nısan tarilıirıcle türk - japon <;o~ 
/ette 80 den fazla davetli b 1 ç y zıya! etı vcrmislerdir Bu . 
vetlileri arasında gösteriy u unmOuştur. Yu kardaki resi:n Büy. ük ;,a~ı~ı ıya 
ku t 

1 
or. rtada Ert ~ · cımızı da 

r u an denizcilerimizi Türk iye· ' . ııgrui vapurunun uğradığı ka za • 
y~t~~ olan Amiral Sakamoto ve on:: a g; tıre~ japon deniz subaylarından tele ~: 
gor rnektedir. r asın a eski harb bakanı Geııeral Aru 



ULUS 

VfASAN C\ G~ZElELERDE 

1 eni fransız kabinesinin dış politikası 11e olabilir? 
ı·erıi /ransız kabinesinin İ(' re dış politika sahasiyle, sosyal ve elwnomik alanda takip 
edeceği yolu merakla araştıran yazılar son zamanlarda franssız gazetelerinde mii.him bir 

·yer işgal etmekwdir. Halk cephesi lıiikümetinin ekonomik poliıilwsının muhtemel şek~ 
lini gözden ge!:iı-en L'Eur·ope Nouvelle mecmu.asında çıkmış bir yazıyı tercüme etmiştih. 
Bugiin de Pierre Brossolettc 'in yeni kabinenin dış politikası ne olubifeceğini tcthil.- etlerr 
aynı mecmuada <:ıl~mış bir yazısını hulasa ediyoruz: 

Yeni hlikürr:ctin iktidar mevkiine 
geldiği şu sırada hangi tarafa dönülür
se dönülsün vaziyet ümidsiz görünü
yor. İtalyan - Habeş anlaşma7.lığında 

Milletler Cemiyetinin muvaffakıyetsiz
liği, Ren mec;elesinde Lokarnocu dev
letlerin muvaffakıyetsizliği kadar tam 
olmuştur. İtalyaya karşı alınmış olan 
zecri tedbirlerin kaldırrlmcısr veya bun
ların idamesi aynr nisbette tehlikeler 
ve imkansızlklar arzediyor. Yenirlen 
askerileştirilmiş olan Ren "hakkındaki 
alman diktatına mukavemet veya buna 
boyun eğmek birihirine benzer tehlike
ler tasrmaktadır. İngiltere ile İtalya 

arasındaki ihtilaf öyle had bir dereceye 
varmıştır ki bu devletlerden birinin, 
Avusturya pahasına, Almanyanın yar
dımını aradığım görmek önüne geçil
mez bir şey gibi görünüyor. 

Daha kötüsü de var: İngiliz politi
kası, bugün, pakta sonuna kadar sadık 
kalmakla kendi içine çekilmek, kuv
.retlend iri imiş bir Milletler Cemiyeti 

ik, rolü yalnız uzlaştırıcılığa inhisar 
edecek bir Milletler Cemiyeti telakkisi 
arasında bucalayıp durmaktadır, ingi
liz kamoyu da bir yerde sabitleşemeden 
durmaksızın dalgalanmaktadır. Küçük 
devletleri bir kararsızlxktrr aldı: bun
ıar, büyük devletleri, hem hareketsiz 
kcılmak ve hem de yalnız kendi menfa· 
atleri hesabına harekete geçmekle İt· 
ham etmektedirler: bunlar da, günün 
birinde kendilerini himaye edebilecek 

lan kollektif sistemin kuvvetlenmesini 
mi. yoksa şimdiye kadar bu sistemin 
fayclasın<lan ziyade sadece güçlüklerini 
ve zararlarını gördükleri için bunun 
biisbütün tasfiye edilmesini mi istiye
ceklerini bilemiyorlar. Ve bu kararsız
lık icinde, bütün milletler. tehlike gi.i
,1ünde yardımlarına gelinmiyeceğinden 
korkarak, her biri, iderindc en kuvvet
lisi olma~ i ~in bütiin gayretleriyl~ si
lahlanma\ ta, ve bu çılgınca faaliyetle
riyle, sulhu vazederek Avrupa'yı h;ır

ba idman ettirmektediı ler. 

Kurtuluş yolu 
Milletler Cemiyetinin yarı kırı1mı~ 

çerçevesi içine dönerek mi, yoksa dost
lukları muhafaza ederek mi vaziyeti dii
zeltmek lazımdır? Şimdi artık çok geç
tir. DoEtluklar bundan böyle bedava 
gelmiyeccktir. Milletlerarası kanunun 
milletler arasmda nizamı tesis etmiye
ceği artık anla~ıhrsa. menfaat birleş

meleri vücuda gelecek ve bunlara da 
bir karşılıklı çekingenlik havası içinde 
mukabil birleşmeler cevab verecektir. 
Ve bu hareketler de kanlı kavgaların 

"1atini hızlandıracaktır. Bu kötüden de 
' "•ii bir çaredir. 

Hayır. Bugün gereken şey, millet· 

lerarası kanunu ıslah etmek ve bu su
retle milletlerin ona güvenmelerine im
kan hazırlamaktır. 

Geçirdiğimiz derin buhranda hükü
metlerin, şüphesiz ki, büyük hisseleri 
vardır: Bunların, ister zafları, ister 
hırsları veya korkuları yüzünden olsun, 
mesuliyetleri ağırdır. Fakat hükümetle
rin doğru yoldan sapabilmeleri, sulh 
organizmasının tam olmayışından ve 
devletlerin teahhütieri sarih bir şekilde 
çizilmi§ bulunmayışından ileri gelmiş
tir: ancak fena tanzim edilmiş bir ada
let kötü hakimlere ve kötü davacıların 

ortaya çıkmasına meydan verir. 
Onun =-sindir ki milletlerarası kanu

na daha fazla kuvvet vermek lazımdır. 
Bu, Avrupanın bölünmesine rn;ıni ola
cak tek yoldur. 

Fakat nasıl? 
B. Blum'un Daiıy .. -ıerald'a verdiği 

mülakatın bütün dünyada uyandırdığı 

akisler bunu tayin için kafidir. Yeni 
fransız hükümetinin reisi dedi ki: Al
manya ile veya Almanyasız. kollektif 
sistemin organize edilmesine ve silah
ların tahdidine girişeceğiz. Hakkı var. 
Ve bu teşebbüste, şüohe yoktur ki, o
nun ardında memleketimizin bütün 
halk yığınları ile, biitün Avrupa de
mokrasilerinde kamoyun ekseriyeti bu
ltınmakt;ıdır. 

N,, istNliifni bilmek 
Daha şimdiden ne istediğimizi. hü

kümetin ne yapacağını bilmemiz lazım
dır. Bir politiV.a. ondan evelce takib e
dilmis olan politikanın zıddı diye tarif 
edilemez. Yarrnm drş politibn, yalnız 
Barthou"dcın Laval'a kadar. kollcktif 
sistemi yıkmış ve silahlanma yarısını 

hızlandırmış olan politikanın aksi ol
mıracahır. Avrupa nizamının yıkıla
n üzerinde yeni bir dünya inşa etmek 
Hlzımclır. Ve bu plan ne tes::.<liife. ne de 

tulfıata bırakılabilir. 

Karşılıklı yw dırrı 
İste yirmi seııedenberidir ki kar~ı

lıklı yardımın kurulmasına çalışılıyor, 

gene de muvaffak olunmuş değildir. 

Milletler Cemiyeli paktının hiç bir mad
desi taarruza uğrıyan bir milletin yar
dımına bir başkasının koşmasını emrede
mez. Gerçi 16 ıncr madde içlerin
de mütecaviz vaziyete giren dev
lete karşı bütün azaların kendilerini 
harb halinde addedeceklerini söyler. 
Fakat bu barb hali, ancak onların mü
tecavizle diploır.atik, ekonomik ve fi
nansal bağlarını kesmeleri demektir. 
Bundan sonrası icin, konsey Milletler 
Cemiyeti teahhüdlerini saymaya mec
bur etmek için lazımgelecek kuvvetleri 
muhtelif hükümetlere "tavsiye" edecek-

tir. Bu teahhüd o kadar çekingen, o ka· 
dar kararsızdır ki kimseyi korkutmıyor 
ve mütecavizlerin cesaretini kıramıyor. 
İtalyan - Habeş harhr bunun parlak bir 
ispatı olmuştur, ve 16 ıncı madde me
kanizması, bugün bir harba sürüklen
mek istidadını gösteren bir sistemin bü
tün mahzurlarını havidir. Sulhu kur
mak için, paktının barba mani olamadı
ğı bir Milletler Cemiyetine taraftar ol
mak kafi gelmiyeceği meydandadır. 

Gerçi bu paktı kuvvetlendirmek için 
çalışmalar olmuştur. Fakat bunlar akim 
kalmıştır. Bunların en dikkate değer 

olanı 1924 büyük pırotokoluydu. Akim 

kaldı. Ve bu 1925 deki ingiliz hüküme
tinin batası yüzünden oldu. Fakat bu 
akim kalışta emniyetteki kollektifliğin 

fazla geniş tutulması da amil oldu. Bir 

Avrupa kavgasını halletmek için Ame
rika devletlerinden yardım istemek faz
ladır. Hatta şark veya orta Avrupa'da 
çıkacak bir ihtilaf için İngilterenin mü
dahalesini istemek de fazla olacaktır. 

Paktın 16 ıncı maddesini, üniversel bir 
çerçeve içinde bırakmak teşebbüsleri, 

1924 protokolu gibi akim kalmıya mah
kum olacaktır. Çünkü her memleketin 
kamoyu, kendi emniyetiyle alakalı mah
dud bir bölge için teahhüdlere girişil
mesini doğru bulsa bile bu teahhüdlerin 
coğrafi sınır tahdid edilmeden alınma
sına karşı koyacaktır. Bunun için, 1936 

nın ümidsiz ve endişeli dünyasına 1924 
de muvaffak olmıyan bir projeyi tatbi
ka kalkışmak beyhude olacaktır. 

Paktın 16 mcı maddesinin işe yarat 
bir hale gelmesi, iki taraflı veya mmta
kavi karşılıklı yardım paktlarından mı 
beklenecektir? Düşünce cazibtir. Ve 
simuiye kadar mühim bir mikdar bu ne
viden andlaşmalarm ortaya çıkmasına 

imkan vermiştir. 

Fakat tecrübenin bu mevzu iizerinde 
bize öğrettiklerini hatırlayalım. Bu ne
viden paktlar, aralarında esasen dost
luk bağları mevcud olan milletler ara
sında aktedilirse başkalarına kendi a
leyhlerine çevrilmiş bir ittifak gibi gö
rünmektedir. Böyle bir tefsirin hatalı 

olduğu istenildiği kadar iddia edilsin, 
bunların doğurduğu şüpheler meydan
dadır. Ve sulhun düşmanları, harb mak
sadlarında daha ileri gidebilmek için bu 
andlaşmaları bir vesile gibi ileri sür
mektedirler. 

Mıntakavi karşılıklı yardım paktla. 
rınrn endişe uyandırmaması için ya 
bunların, çok geniş olması ve çok muh
telif memleketleri ihtiva etmesi, ya da 
aralarında ihtilaf imkanları en fazla o
lan milletleri bir araya toplamqsı lazımdır. 

Fakat son senelerin tarihi gösteri-

yor ki bu iki şekilden ne biri, ne de ö

te kisinin- tatbiki kabil değildir. Bir-
az genişletilmek istenen bütün mınta· 
kavi pakt projeleri akim kalmıştır: Şark 
paktı, Tuna paktı gibi. Ve dünün mağ
H'ıbiyetlerini kar§ılıklı yardım sistemi 
içine atmak için bütün gayretler boşa 

gitmiştir. Bundan başka Almanya, Wei
mar cumuriyetinden miras aldığı tek 
karsılıklr yardım paktını yırtıp atmış

tır. 

Fransada yeni bir hükümet, Avrupa
yı kendi emniyetini organize etmek için 
son bir gayret sarfetmeye çağırmaya ha
zırlanırken, karşılaşacağı manileri iyi 
bilmesi lazımdır. Ne, kifayetsizliğini 
ispat etmiş olan Milletler Cemiyetine 
sadece sadık kalmayı teklif edebilir, 
ne, 16 mcı maddenin doğrudan doğru-

ya ıslah edilmesini istiyebilir, ne de ~ec
rübenin mahzurlarını göstermiş olduğu 
mmtakavi anlaşmalar sayısının artırıl· 
masını tavsiye edebilir. 

Bu güc şartlar icinde onun için ge

riye hangi imkanlar kalıyor? 

Bize göre bir tek. Mahdud iki taraf
lı veya mıntakavi andlaşmalar tatbik e
dilir tek çare olduğu için buna giriş
mek ta:nmdır. Fakat, bazı mahzurlarını 
ortadan kaldırmak için bu neviden pakt
ların akdini şu veya şu hükümetin her 
zaman biraz şüpheli teşebbüsüne bırak· 
mamalı, kollektif bir ilham esası göze
tilmelidir. Tek bir karşılıklı yardım 

andlaşması modeli hazırlamalıdır; bü
tün devletler, ikişer ikişer bunu imza
hyabilmelidirler, fakat her devlet diğer 

devletler arasında ancak istedikleriyle 
andlaşma imza etmekte hür olmalıdır, 

öyle ki teahhüdlerini imkanlarına, ha

yatr menfaatlerine intibak ettirebilsin . 
Mesela İngiltere, daha ileriye gitmek 
istemediği takdirde yalnız Ren devlet
leriyle andlaşmalar imza edebilmeli, 

Fransa ve Rusya ve diğer Avrupa dev
letleri, haksız şüphelere mahal verme
mek şartiyle, istedikleriyle birer and· 
laşma imza etmelidirler. Böylelikle rej
yonalizm ve üniversalizm biribiriyle 
mezcedilmiş olacaktır. 

Milletler Cemiyetine platonik bir 
bağlılığı teyid etmek, 16 ıncı maddenin 
dirilişini hayal etmek, sadece yardım 

paktlarının çoğalmasını istemek, çarça
buk bir çıkmaza götürecek yollardır. 

Açık görmek lazımdır. Yeni görmek lfi
zımdır. Kollektif sistemin istikbali bu
radadır. 

Sil hlarm Uzluli<li 
Silahsızlanma faslında da ne istedi

ğimizi iyi bilmell"iz lazımdır. 
Daily Herald'a verdiği mülakatta, B. 

Leon Blum, haklı olarak, bir silahları 
azaltma uzlaşmasının almanyalı veya 
almanyasız olarak imzalanması icab et
tiğini söylemiştir. 

Fakat bu uzlaşmanın her iki halde 
aynı olamıyacağı aşikardır. Silahsızlan· 

ma anlaşmasına Almanyanm da iştiraki 
halinde kökten bir tahdidin teklif edil
mesi mümkün ve lüzumlu olacaktır. Her 
nevi kısmı veya sembolik bir tahdid, an
cak bir aldanma olacaktır. Avrupanm 
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dan kaldırmak mevzuu bahistiı-. 
Fakat Almanya reddederse? 
O zaman iki tedbir mümkündür. 
Almanyaya yapılan tekliflerin samİ· 

miyetini iyice ispat için, onunla bera
ber varrlmasr arzu edilen uzlaşmanın 

onsuz meydana getirilmeli ve Almanya
nın diğer devletlerle bu hususta elbir
liği yapmayı kabul edeceği gün meri
yete gireceği ilan edilmelidir. 

Diğer taraftan, muhakkaktır ki, kar
şılıklı yardım umumileştirilir veya sa
dece inkişaf ettirilirse, ihtilaf halinde 
diğerlerinin yardımından emin olan her 
memleket kendi askeri gayretini mu
tedilleştirebilir. Bugün, her memleket. 
bütün cephelerde tehlikeyi karşılamak 

hususunda yalntz kendi kuvvetine gü

veniyor. Herkes, komşusundan ve hatta 
bütün komşularının topundan daha kuv
vetli olmak istiyor. Harba ve felakete 
doğru bu delice ve başıboş yar ıı mil
letlerin karşılıklı yardım yoliy]e yapa
cakları elbirliği frenlemelidir. 

Son ümid 
Demek oluyor ki, "Almanyasız" bi· 

le bir silahsızlanma mümkündür. Bu· 
nun genişliği, kesifliği, hiç şüphesiz 
karşılıklı yardım hususunda elde edile· 
cek ilerlemelere bağlı olacaktır. Fakat 
bizzat bu ilerlemelerde ancak kati bit 
ı>ilahsızlanma arzusunun ilan edilmesiy· 
le mümkün olacaktır. Çünkü milletler, 
ancak sulha ve gençleşmiş bir Milletleı 
Cemiyetine yeniden güvenebildikleri 
zamandır ki kollektif sisteme yanaşa· 

caklardır. Ve gene silahsızlanmanın ila 
nıdır ki kollektif esere karşı halkın şev· 

kini artırabilir. 

Karşılıklı yardım, silahların tahdi
di, bu iki gayret sıkı bir surette bera
ber yürümelidir. Her ikisi de, on beş 

senenin birikmiş tecrübeleri göz önün· 
de tutularak, ve Avrupanm bugünkü va 

ziyetine intibak edilerek müspet bit 
zihniyetle tasarlanmalıdır. Her ikisi de. 
umumi ve açık bir plan içinde dünyaya 
birlikte teklif edilmelidir. 

Eğer bu iş yapılırsa, yeniden büytilo 

Avrupada demokrasiler namına ne kal 

mışsa, bunlarda 1918 in ve 1924 ün bü 
yük hamlesi bir kere daha canlanabilir 
Emniyet içinde uyumak istiyen ve hu· 
gün uykuları korkulu harb kibuslariy
le harab olan milyonlarca insanın endi· 
şeli bekleyişine nihayet bir cevab veri
lebilecektir. 

Yeni fransız ekseriyeti bu muazzam 

e~:~~ ~~~s~~ebilirse, cesaretiyle açılr 
gorurlugunu birleştirebilirse, bir ham-
t~ de dünyanın manzarasrnı değiştirebi 
lır ve sulhu diriltebilir. 

Bunu yapmak istiyecek midir? 
Herhalde yeni hükümet bilmelidir ki 

bu fırsatı kaçrnrsa, bu fırsatla birlikte 
dünyanın son ümidini de yoketmiş ola
caktır. 

en ekspansiyonist devletlerini içine ala
cak bir silahsızlanmanın muteber ola
bilmesi için, kütlev) olması ve bizi, ted
ricen de olsa, BB. Mac Donald ve Hoo
vcr'in eskiden teklif ettikleri bir dünya 
silahsızlanma seviyesine getirmesi la- ı 
zımdır. Çünkü bir milletin diğer bir 
millete tecavüz etmesi imkanlarını orta-

Ankara ve fstanbuJ Oniversi· 
telerinde R. Peker'in verdiği inkı· 
lab derslerinde tutulan talebe 
notları, gözden geçirildikten ııon · 
ra, ULUS Basımevince kitap ha
linde basılmı,br. 124 sayfa tutan 
eser, yalnız basma masrafı kar· 
şılığı olarak her yerde ON KURU. 
ŞA satılmaktadır. ...... ....._ ......................................... _. 

Tefrika: No: 81 

E"1ll öODk "~ Olt~~ü 
na inanıyor gibi. .. sanki ciddi olarak ağlıyor .. 
fakat bu dram sadece gülünç! ... hele şu se
yirciler: hayatın ne olduğunu bilmeleri !a
zını geldiği halde bu nağmelere inanıyorlar 
sanılır; onlar da ağlıyorlar. Onlara aşktan 
ve faziletten fasahatle bahsetmek heyecan -
!anmaları için kafi geliyor. Alkışlıyor ve bu
runlamu siliyorlar. Güzel ruhlu insanlar! yü
reklerinin içini görmek ve biribirlerine karşı 
olan düşüncelerini bilmek kabil olsa bu sim
siyah vicdanlarda kim bilir, ne meşum facia
ların hazırlanmakta olduğu meydana çıkart" 

tine inandırmak istiyor ve zalimce meydan 
okuyormuşçasına onları yalnız brrakmak.fik
rine kapıldı. 

manki fizyonomisini hatırlıyaralt: c•o da de· 
min, Kastanye gibi hayrandı. Sanki ben onu 
şu gelip geçenlerden daha mı iyi tanıyo
rum?" dedi. Yazan. ]AK ŞA.RDON 

Türkçeye çeviren: Nasuhı BA. Y DAR ....... 
Elektrikler söndü ve bütün tiyatro sessiz

liğe büründü. 
Alber dikkatle yerine oturduktan sonra 

bacağını Kastanye'nin iskemlesi altına u
zattı ve yavaşça iğilerek sahnedeki aktöre 
baktı. Fakat locanın kenarı oyunun seyrine 
mani olduğu için gözlerini, sahneden gelen 
hafif ışıkla aydınlanan Od et' e çevirdi. 

Odet aktörü dinliyor, sonra birdenbire, 
sanki sıcaktan müteessir oluyormuş gibi, ye. 
rinde hareket edip duruyordu. 

Bert, yüzünü sahneye döndürmüş düşü
nfiyordu: ''Dinlemiyor. Odet'e bakıyor. Hep 
onu düşünüyor, Odet de onun tesiri altında, 
heyecan içinde. Sanki bunların farkında de
ğilim. Burada buluşmak istemiş oldukları 
besbelli. Biliyorum. Müsaid davranıyorum. 
Onların bu çocukluklarına üstünüm ben. 
Kendimi ihtivarlamış, mfü:~mahacr olmuş 
ve artık ıstıraba dayanmaz bir hale gelmiş sa
nıyonım. Bu aktris de döktüe-ü e:öz yaşlan-

Perde kapanır kapanmaz Bert kalktı ve 
Odet'in arkasından geçerken onun, omuzun
dan yırtılmış sandığı elbisesine baktı. 

Alber Odet'e doğru iğilerek ciddi bir ta· 
vurla: ~ 

- Çok güzel, dedi. 
- Bulunduğunuz köşeden hiç bir şey gör-

miyorsunuz. 
- İşitiyorum. Dinlerken insan görür gi

bi oluyor. 
Kastanye sessi.zce şapkasını aldı ve fısıl

dar gibi: 
- Gidip Nikolye'leri selamhyayım, dedi. 
Bert, Alberle Odet'e yan gözle baktı. Son

ra, dışarı tıkmak. alakasızlı2:mın s"mimive-

Locanın kapısını hafifçe itti. 
Koridorda, ışık bolluğundan gözleri ka

maşarak Kastanye'ye çarptı. Pembe bir bü
yük şapka altında çehresi renkli, küçük adım
larla, zarif ilerliyen bir genç kadına ·bakmak
ta olan Kastanye Bert'e sordu: 

- Size refakat edeyim mi? 
- Benim için rahatsız olmayınız, ı::imdi 

dönerim, diyerek Alber'in ardısıra gelece
ğinden korka korka uzaklastı. 

Bert geri döndüğü zami.n Kastanye'nin, 
merdiven parmaklığına dayanmış, deminki 
pembe şapkalı kadınla konuı:.makta olduğu
nu gördü ve hafif hafif mırıldandı: 

- Ne budala bir ifadesi var! 
Aksi ve mağrur bir tavurla halka göz ,gez

direrek merdivenlerden inen zevksiz, kahve 
rengi kostümlü bir adamın önünden cekildi. 

"Bütün bu erkeklerin kendini hee.enmİc:;
likleri nasrl belli: yüzleri ancak kadınl~rla 
konuşurken değişivor ... F" ı:ıc::tanye kendisine 
baktıO-ırm görse sim"~•nm halinden uta
nırdı." 

Sonra. Alber'in On et' e do<?'rıı i_t;-iMi C!-1 n-

Henüz küçük bir kızken onun öpüşlerin· 
den ürkerek kollan arasından kaçtığı günler 
aklına geldi. Ve iğrenç bir hayalden kaçı
vormuşzasma merdivenlerden hızlı hızh 

inerken düsündü: •·Evet, onu herhalde iyice 
tanıdım 1 Mizacının aslını gözlerimle gör
düm. Şimdi, kullandığı dil ile ve sahte asa· 
leti ile beni aldatıyor. Askın terakkisi gibi 
bana tarif ettiP.i bu soğukluk sadece doymu~ 
olmaktan, ahlcı'kmm bozuklnğurıdı:ın ileri ge
livor ... heni nerlen Nnvazik'e göndermek is
tivor? ŞirncH, bird,.nbire locava fTtrsem onu, 
olduğu g-ihi ve hir bac:;ka kadına karşr takm
dığr tavurla göreceğimden eminim. 

Locanın önünde durarak: "Kapıyı kilit
lemi~ler !" dedi. 

Karmakan~ık bir takım hayallerin zih 
nine birdenbire hücurniyle ürktü. 

''Her şey bitti. .. Nuvazi~e giderim. .. bir 
"ahi! geri döruneıu" dedi. 

("" ·--r) 
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ilkbahar at yarışları dün Ilı 
Anka ·p00romunda yarıştan seyredenlerin gittikçe çoğalması önümüz ... 
deki-=~ yanştannm daha fazJa bir alaka uyandıracağına delalet ediyor 

olimpiyada h•nrhk bisilde 
yarışlanmn dördüne.. Ü yapıldı 

İstanbulda lik maÇlann a dün de devam olmıdu 
Olimpiyat buırlıklan oJaralr tertlb 

edilmit olan 100 kilometrelik d8rdtlnctl 
biai1det yar111 din yapıtmııtır. Yarqı 
ıporcu vekilimiz Rana Tarhan otomobil· 
le battan bap takib etmit ve kotucuları
mızın dereceleriyle yakından alikadar 
olmuttur. 

Bu yanıın huauaiyeti kampta çalı

tan altı koıucuya son btanbul yarıp
nı kuandırdıklarmdan dolayı buraya 
cönderilmit olan Halil ve Halld'ia itti· 
rak etmiı olmalarıdır. Bunlardan Halid 
henlb idmanlarına bqlamıt oldutandan 
bu yar.rıtaki dereceli nuan dikbte a
lınmamak icabeder. Diğerlerine gelin· 
ce, yarıpn çok ıUratU devam etmHi yi
sinden tiçincU turda Abdallü ile HalD 
ceri kalmıtlar Klzım I• arka arb)'a ~ 
defa laltili patladıluıdan dolayı anele 
bulunanlarla irtibatı keailmiftlr. Hall
dln de bu ıuıetle geri kalclılı kayclolmı
ca yarıp lr.mnptald c18rt kotucu ile I• 
tanbuldan gelen Lambo'ya inhl .. r etti
ği anlatılır. 

Bir aralık Talat bir demaraj yapa
rak dilerlerini açmıı ve ıUratini tedrl· 
cen artırmak auretiyle aradaki faulayı 
• metreye çıkanmpa da bUAbare di· 
ierJeri.nia tiddetle takibe lroyubDUf ol· 
..ıarı bu farkı yavq ya• .. ortadaa kal· 
dmmı ve Talat da dilerlerl aramda 
araya Prmittir. ilk 50 1dlometrelik 
kop bir IUt 17 dakikada yapıhmftn' ki 
Awupadakl em .. Hne nuaran blle iyi 
bir netice addedilmek icab eder. Fakat 
mesafe bUyUdUkçe allrat biraz düşmUş
tUr. 

Neticede bet kotucu bir arada muva
aalat yerine geldikleri için ancak eon 

yapılan lplrint derecelerini telblt • 
debllmiftlr. 

ı. - Talat 2 aaat 43 dakika 6 uniJI 
2 - Puuk yarım boy ıerid~ 
3 ve 4 - Orhan ve Kirkor. 
5. - Lambo 
lıtihbanaua nazaren umumi .....,. 

kez, kotuculumuzm ıa.tercliJderl bbi· 
Ji.yeti ıös &ilinde tutarak bunlardan be
finln ollmplyadlara ittirak etmeaine lr&d 
aurette karar •ermlftfr. Bu bet lmfae9 
bundan tonra yapılacak t..a,. ,.. .. ' 
nnm netlceJedne, .......... Jq&J4.., 
lanna ve ....... ....,..,_ DUL 

ren federaqen tararmc!an lntlhaf» edne
cebfr. 

htanbld, 14 (A.A.) - ltıtanhul ...... 
piyon.ı futbol .-çı.rma ....... • 
dnam tdi' ·ı•· 

,_.ı.as- .,.,,,,.,.: 
llll 1m51 l'eaerbahçe ve tatanbWap« 

ıenç takmlan oynadılar. llllllbıalra 
3. 2 fenerlilerin plllıl,.e171iJilil. 

İkinci .. IOD 111111 ........ ile 
Aaadola ......._. lmrfdlltıl'IJOrda. 
JPenerlıldlıtlfll bdro ile.....,_~ 

Aaadolll ilk yarım aaat içüule ada 
bir mildafM oyunu oynadı. Fener muha 
dmlerl de. filrnt iUr daldkalarUa iti
baren ••dandıfı için, Wfl deNCıedi 
mlelllr olmuyorlardı. 

Otıuuaca clüikadaa sonra Aaado • 
lunun mUdefauı ...,.ti. Ali RiAnıa 
31 inci düihda attıiı pldea .... 
Namık, Sllıd, Naci'nin ayaldariyle 
dkt gol dalla çıkaran fenerliler blrlnd 
devreyi 5 • O faik bitirdiler. 

İldnd clnrede fenerliler ıene aynı 
faik oyama OJll&dılar ve Esad. Namık, 
Naclnln attıit Oç ıolle maçı 8 • O 181ib 
bitirdiler. 

ci plaae 500 kurut verdi. Tahiııı Stadıada: 
tı Mltr: Yubıdail madalyonda: BaJbakanı mız Gazi Tro~usunda birinci Koıudan snora, gazino kıammda mU- İlk maçı Anadoluhisar • Beylerbeyı 

Da 
•n at ar. 1arrrı!lan mabtelil.tnstıAnlttakı ınadılyoa da: Hakem b~yeti Gazi lroıusunu takib .derken. zik ba•laınıc ve salonu dolduran kibar A ..a~'uhi k ..n. l Ll-n11. Y .) • • ebrik edıyor. ır ır yaptı, nauvı sar ço ...... e """ oyun-

sahıbını t la- Bu kofuda ganyan alanlar 135 kuru sus bu kofuya 7 ltt gireli. ibram.iyesi 500 bir halk kalabalığı geç vakte kadar •t· dan eoma -es 11/1 .. .... 
Yanı ve ıalah encfiıDelliıÜll hPlr ısı kazandılar. lira idi birinciye 400 liradan maada lenmlıterdir. EyflbOn TOjbpaJI S/I 1 ıl1Je 

drgı ilkbahar at yarıtlarının ~~~... tKtNCI KOŞU: bu ko,uya giren hayvanlar için • • • biten ikinci maçtan aoma Beykosla Gil-
dün Ankara yarıt ataıı:nda yap~ her Uç yqıddaki yerli yarımkan lngıhz verilen duhuliye ücretlerinin mec Bu yıl at yarı§ları, ankarahlarm fyf net h'ldaftılar. M~ O/O 19enberH1dt 
luın so haftası oldui'lııdan tıktı· 80- erkek ve diti taylara mahsustu. tkrami· muu, ikin 'ye 75 lira, iiçüncuye 25 vakit geçirmek için hafta tattıfni dört bitti. 
Eamankinden daha çok kalaba ftU Tri· yeai: 765 lira idi. Birinciye: 615 liradan lira verildi Meaafe; 3000 metre. B. Sa- g8zte bekledikleri htdiıe!erden oldu. Son ID89 GaJataany ile Vefa J8Pb" 
yük tribünün her tarafı dolnı;. oturan maada bu kotaya giren hayvanlar için lihin sahip olduğu Bayramırı bindiği Göaterllen atıkadan anlafrbyor kf son- lar. Oalataaray Hqnnm attılı bir eoDt 
oünlerin önündeki açık aaha var,dı. verilen duhuliye ücretlerinin mecmuu Alemdar birinci, B. Ahmedin Ceylanı bahar kotuları daha ru1a bir rafbetle ilk dnreyl l/O fal1r bitirdi. binci-... 
~ dolaşanların aayraı da epeyce ili Ab- ikinciye: ııo lira ,üçilncüye 40 lira ve kinci, B Salibin Semiramisi uçUncü ol· brtıJanacaktır. tyi kapanan blr menim- ele BUlendle GlndUs birer pi )'ltptllat 

Husuıt tribOnde. ıcamur~ ta8ntl. rildi. Meaafeai: 1800 metre. 1u. den IOllra, gelecek yarıt gOnterlnf hu- ve maç !/O a.JataarıJlll ca1fb11ed11• 
dalhalik Renda, Batbakan oonırilk B. Kizımın aahib olduğu ve Davu· Ganyan 150 birinci plase 190, ikin rette bekllyecefk. bitti. 
Adliye, Müdafaa. iç. ltill.:atarJlllll dun bindiii Kontea birincil~ ~· ~~r~ a ===-=--r=ııa-=:.::=m-=:-=ı ______ .;....;-. __________ -=-__________ _ 
ıe inhisarlar, EkonoaH R ceb pe- Fevzi Çakmağm Bayburdu ıkıncılı ı ve 11,. • • ta kt t 
c. H. P. Qenel Sekreteri B;rale Jfahret· B. Salibin Gülzarı üçüncülii ü aldı. "'ıncı or me ep e 
'er, Ordu Müfettitl Orf:Uyilkl•,._... Ganyan 360. plaseler: 185 ve 210 ku-

fuı Altay ve daha wııo ıan. prqıarı nıştu. Güzel bir sergı· açıldı 
ıe kordiplomatik cnenaup UÇUNCO KOŞU: 
takib ediyorlardı· . .-:ı--.11 ~ iyi idi. Gui kotuıu gUniia en merakla takib 

Hava. •bahleyın s-r ._.. BirlD-_. ... r çıa,... edilen ve heyecm uyandıran yarış• ol-
ölleden IOllta bira ~- bltiJU!t pi· 
el ,arif batlarken. .-.:'~ tok du. Uç yapndaki yerli haliakan ingiliz 
mar da yalda. P8'ılltt _ _... ~ erkek vıe diti tayJera mabauatu. lkrami-
devmı etmedilhldell ~,....-... _,....,· · ,,. sevi 
.. pıldı. Kof1ı1ar bqe-J va- yeli: 4,325 lira idi. B,irinciye 4000 Ura-
ı- da din .... da bu koıuya kaydolan bayvan-
le :.=L _..,. ~ta tar için .erilen duhuliye 6cretlerinin 

-pılmakta olaft ~ ~ ..... ,. .... topla· mecmuu. ikinciye: 225 lira. üçUnctive 
ı- --aa•• brbDl ıoo lira verildi. K0tuyu kuanan tayı 
Ma fasla bir kotUJarda c1a fC - yetiprene de ayrıca 432 lira yetiıtirici-
maktac!ır. ~-ıll'lll&IA pek çolaod lik iJrramiyeai verilecektir. Meaafesi 
• tammDll ---:-_,_ ...... ftrk b ı· 

c1urmuw-- -'" 2400 metre. 
trlblinleri c1ol lb se•kle P7 --· Bu kopya. B. Memdubuo uhib ol· 
DIDID ae Jıaclal' ~ c1oınaduk· duğu ve Paul'un binditi Şlem. di~erle-
-kte. milli fabrl....... ._...ıann- rlnden çok 6nde koşarak kuandı. B. 
lln y1a11.1pekll cUktfrdlklerl Salibin önUaar'ı ikinci ve B. hmallin 
... bacll ::=':,..k tutu11cak VUrilk'O Uc;Uncl oldu. 
ftJ8 lılaat _ _._._. • derin bir bilgi Ganvan 135. plaaeler birer lira idi. 

ıldııci orta oialruı .,ılshtdeıı &lr U,, n •rcl'dl .. rıerdea lirbçı War..., ......... ...- için 
be .-* ~ ,..,,ıec:e _., DÖRD0Nc0 KOŞU: 
an1r8 ...,.._.. trfb8ıtle ~tler ))art ve daha yubn y8ftaki bali• 
aadinnek Jrlfl tc1L .. ~ o ka- kail arap at ve 1rrsnk1ara mahauatu. 
arumcla ~ .... ~ bahse ikramiyeli: 600 lira idi. Birinciye 500 
dar çoktU 1d ayn 8"' .ıoı- yası yasd liradan maada bu lrOfUYa giren ba)'ftn· 
~ ......,. ~ ,elince: lar için nr11en duhuliye ücretinin mec-
... 1baD ıellt& muu. tldndye 75 Ura. l~rıclye 25 lln 
BIRllfCI cotO: .- UtJ6 •nesi ftri'di. Me•feai: 3500 metre. 
~ .,. aaı.a ~ ... .-e.lllllf B. Abdu11ahm uhib ,,ldn~u v~ Bay· 

arfmcla t50 !lndO .,. bllillraft arap ramm bladiti Mnud 1-fri .. ci. B. Yuıu· 
,_ıı.,......-::;_... tkP!ftiyetl fun Akceylanr ikinci, B Ahmedln On-
at w ~ uo, OdlldJe 50• 1w _..ea oldu. 
• Jk1 WL B~A •nafeel: 2000 ~ tor>, blrlnd p1aae 105, lldnef 
~ 20 Jlr8 plı• 110 •umfta. 

metre. .... oJ4'ılD BaJtllDl9 B.BŞbfCI KOIV: 
B. TaJalla Wdllclllli- S. Nuriıdft D8rt we Mıli ,_-. ,..ta1d ,_a 

111Dclitl ....... ..-nlJI ..... ltarJll ,.-- illlflls at ft kısraklara mala· =.:::. .... 

Dera scneaının sonu milnuebebetiy· 
le Ankara ikinci orta mektebinde dün, 
ıüzel bir 11rgi aplmıftır. Talebenin bir 
1eDCHk çallflllHlAI ıa.terea bu •rp iç 
knmı lbtift ttmektedir. 

Birinci odada. talebtnin fen bltpai 

deründe olnlchaill menulara yardılllcı 
obrak yaptrlr den aletleri ftr. Gene • 
•in. aym ve dGnyanın muhtelif hareket 
lerini buit. fakat canlı bir aaretıe &il· 
teren maldneclklerle lnun .tlcudamm 
beni batlı muvlarnu canlandıran levha· 
Jar bilJııı- DUUI dikkati celbctmekte· 
dk. BuadD blltb. mekteplerimiz için 
Plft wfedalll AYl'Upadaa getirtilen 
1lli;;ök den aJetterinin benzerlerini ço
aklanmra ince Mr ıevkle ve nıeharetle 

yapmıılarclır. ()treeallimbe &1re, bun 
lar çok ucua malolmaktacbr. Termo
metreler, inbikler. ba.a bofaltma " au 
tu111mbalan cJddea ılnaei• eleler kıy 
mettedlr. 

!ldnd oclma. kız talebelerin sınıf 

MViyeleri• ıcsre. '°k htin gördüğii. 
mis elitleri ve dikitleri tqhir edilmek 
teclir. Çocuk elbitıeleri ve Ç&matırlan. 
be .. p itleri ve diğer dikitler ufak mik
yaıta. fakat çok özlüdür. 

Uçllncii odada, talebenin bir yılda 
yaptıiı re.imlerden bir kqmı gösteril· 
mektedir. Muallim ressam Seyfeddinin 
burada her şeyden 6nce talebelerine bir 
aanat terbiyesi •erdiği göze çarpmakta
dır. Reaimler ç~utdarımızın resim yap
mak iatidadlarını, zevklerini ca..taaıdır· 

m19tır. Mullimin bisı:at decllli gıbi. 
talebe nerhrlni yaparlarken bir anilt 
cibi dütt-&tlerdir. Elerler teaclüfl 
delildir. ~Jllı talebenin btlttin resim
lerinde lııenti phaiyetinl tamamen aak
ladıtı, W\i. buna daima blkim bulun· 
duğu girilmektedir. . 

Sergi hergtln. sabahtan akpma ka
dar, talet.e wlilerine ve halb açık bu.' 
lunduruJmaktadır. lnce bir sevkle ba
ırrtanan bu .ergi mektebin bir yıllık ça· 
lıımaaınm cUzel bir mi .. Udir. Bundan 
dolayı, bm§ta mekteb direkt8ri\ Bn. Nl• 
met Alça olduğu halde fen bHwiai mu
allimleri BBb. Zehra " Rim~tl. blçld 
ve dikit muallimi Bn. Hım"·~ .; •e re
ıim mııaUimi B. Seyfedd"nı 
titri& 
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1 
w•w=wSf~ı ı l\ianisa Belediyesinden: 

ANKARA LEVAZIM AivllRLIGI .k Ek ·ı . 
sAT~N ALMA KoMisvoNu tLANLARı Elektrı sı tmesı 

. - İL~~ · · 63900 k'I bulgur ka- ı - Manisa sehri elektrik tesisatı Nafıa Vekaletince musaddak 
.1 - '-3.-\ ramıç tiırn garnızonu ı tıyacı ıçın ı o proje ve şartnamesi mucibince eksiltmeye konulmuştur. 

p.;tı zad l:. satın almacakt_ır. . . . i ir 2 - Lokomobil, Elektrik müvellidi, tevzi tablosu, irtibat nakil-
2 - ~ulgu~un beh3e: kılosun~ 1~. k.~ruş tfıat ~ı.~ı~~ ş~uktadır. leri, muhavvele merkezleri ve teferruatı, şebeke tesisatı ve bunla-
3 -· .ıhalesı 29-6-9 .. pazartesı gunu saa .o~ v . or u 1 k . rm montajları ve sair bilcümle teferruatı ve malzeme kapalı zarf 
4 -·Evsaf~. v.~ ~eraıtı Ankara levazım amırlıgı satxo a ma omıs- usuli iledir. Bedeli muhammen altmış beş bin üçyüz otuz altı lira o-

yomındıt dka. gl orulur. . kl . 2490 1 k 2 3 üncü lup ayrıca dokuz bin lira bedeli muhammenli santral binası bu ek-5 _ E sı tmeye gırece erın sayı ı anunun . ve · .
1 

d 
1 

. . 
maddelerir.deki vesikalarla beraber 576 lira teminatı ile belli gün ve sı t3me eBn ı~rıçt!rd. k lardrr A Eksı'ltme sartnameleri · .. ı k · .. t t ı · -- u ışe aı evra şun . -- . , 
saatte bayra_mıç tum ~tın~ ma omı~yonuna muracaa eme e~ı. B - Mukavele ro·eıeri C - Fenni sartnameler, D - Proje ve 

6-:- Vt:~ ıl;cek temınat ıhaleden bır saat evel makbuzu komısyo- planlar, E - Ke~if~amel~r ve teferruatı ve saire 
~a verıleceıctır. (ı 355) l-2465 4 - İstekliler bu evrakı Manisa Belediyesinde görecekleri gibi 

İLAN İstanbulda Taksimde İstiklal apartımanmda elektrik mühendisi 
Miktarı Muhammen B. İlk teminatı Hasan Haletten de bedeli mukabilinde alabilirler. Cinsi 
kilo lira ku lira ku 5 - Eksiltme müddeti 18 Mayıs 936 tarihinden itibaren kırkheş 

-Kok kömürü 100000 3500 262 50 gün olup ihale 3 Temmuz 936 cuma günü saat on altıda Manisa Be-
Kuru ağac ve tahta 
parçaları 

l 3000 650 48 7 5 ledi ye binasında yapılacaktır. . . .. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif bedellerının yuz

de yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları ve
ya 2490 numaralı kanunun tarifatı dairesinde bir banka mektubu ge
tirmeleri ve şimdiye kadar bu gibi işleri vaptıklanm ve bu husust~ 
ki fenni kabilivetlerini f!Östcrir kanaatbahs vesika ibraz eylemelerı 
ve bunlar bir ~ir:keti temsil ediyorlarsa m~saddak vekaletname ve 
mukayyet bulundukları Ticaret Odası veya mahkemesinden yeni 
tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

, Klrıkkale askeri san'at mekteplerinin ihtiyacı olan yukarda yazı
lı \ki lıalem yakacak 3 temmuz 936 cuma günü saat 14:17 ye kadar 
açık ~k:.iltme suretiyle satın alınacaktır. İsteklilerin yukarda cins 
•e mikdar]an hizalarında yazdı muhammen bedeJlerine mukabil 
gösterilen ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebe
~iliğine yatırarak belli gün ve saatte mektep satın alma komisyonu-
na gelmeleri. ( 1329) l-2466 

İLAN 
1 - Bursa garnizonu için 24250 Mudanya için 8900 ve Bandltma 

için de 8900 kilo olmak üzere 24050 kilo sade yağı alınacaktır. Tah
min edilen bedeli 37845 liradır. İstekli çıkarsa muhtelif garnizon
lara ait sade yağları ayrı ayrı taJiplere de ihale edilebilir. Şartna
tneler Bursa satın alma komisyonunda olup hariçten istiyenlere pos
ta ile gönderilir. Eksiltme 9 temmuz 936 perşembe günü saat on al· 
tida Bursada satın alma komisyonunda olacaktır. Eksiltme kapalı 
zarf usuliyle olacaktır. Muvakkat teminat 2838 lira 38 kuruştur. 
Ehiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
l:Jeki vesikalarr göstermeleri lazımdır. Teklif mektupları 9 temmuz 
936 perşembe günü saat 15 e kadar satın alma lcomisvonuncı verilmis 
olacaktır. (1330) 1-2467 · 

İLAN 
Bursa ve Mudanya garnizonları için 60000 kılo koyun eti satın 

almacaktır. Tahmin edilen bedeli 24000 liradxr. Şartnamesi Bursa 
satın alma komisyonundadır. Eksiltme 8 temmuz 936 çarşamba gü
nü saat 16 da Bursa askeri satın alma komisyonunda olacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. Muvakkat teminatı 1800 liradrr. 
İsteklilerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddesindeki vesika
ları göstermeleri lazımdır. Teklif 8 temmuz çarşamba günü saat on-
beşe kadar komisyona verilmiş olacaktır. (1331) 1-2468 

İLAN 
1 - Bayramiç tüm garnizonu ihtiyacı için 24250 kilo sade yağı 

kapaJr zarfla satın alınacaktır. 
2 - Sade yağmın beher kilosunun fiatı 80 kuruş tutarı 19400 lira 

olup teminatı muvakkatesi 1460 liradır. 
3 - İhalesi 30/6/936 salı günü saat 14,30 dadır. · 
4 - S~de yağının evsaf ve şeraiti Ankara levazım amirliği satın 

alma komısyonunda da görülür. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü mad

desine göre istenilen vesaikle beraber 1460 liralık teminatı ile belli 
gün ve .saatte Bayramiç tüm satın alma komisyonuna müracaat ey
leme.erı. 

6 - Verilecek teminat ihaleden bir saat evel makhuzu komisyo-
na verilecektir. ( 1337) 1-1469 

İLAN 
l'ümen ve Haydarpaşa hastahanesi ihtiyacı içın kapalı zarf usu

lü ile münakasaya konan: 
~ -. Münakasas~ ~0-5-93_6 çarş~mba günü yapılacağr ilan edilen 

50 bın kılo koyun etının eksıltmesı 20-6-936 cumartesi günü saat on· 
da yapılacaktır. 

. B - Eksiltmesi 22-5-936 cuma günü yapılacağı ilan edilen 140 
bın kilo sığır etinin eksiltmesi 20-5-936 cumartesi günü saat onda 
ıaprlacaktır. 140000 kilo sığır etinin bedeli 49840 liradlr. % 7.5 te
minat akcesi 3738 liradır. 50000 kilo koyun etinin bedeli 24820 lira
dır. % 7 .. 'i tem.inat akçesi .1761'.5 liradır. Koyun ve sığır etlerinin 
muvakkat temınat akçelerı eksıltme saatından bir saat 33. Tüm mu
hasebesi vrznesine ~e yahut herhangi bir malsandığrna yatırılarak 
kap_:ıh zarfların eksıltmeden bir saat evel komisyona verilmiş olma
.. ı lazımdır. ~u eksiltmelere girecek taliplerin bu işlerle meşgul ol
'iuklarına daır resmi ve~aik teraberinde getirip ibraz etmeleri mes-
ru ttuı · $ar~.ıame !er her Yiin Selim iye komisyonunda görülür. · 

(1154) 1-2165 

İLAN 
- Kırkla.eli garniıoflu için zeytin tanesinin tahmini fiatı 25 

~O ton kesme makarna 15 ton kuruş olup ilk teminatı 282 lira 
klrmız1 mercimek 15 ton zeytin ihalesi 25-6-936 perşembe günü 
tanesi 25 ton nohud 12 ton be- saat onda, nohudun tahmini fiatı 
yaz peynir açık eksiltme ile mü- 11 kuruş olup ilk teminatı 207 
:ıakasaya konulmuştur. lira ihalesi 25-6-936 tarih perşem• 

2 - Makarnanın Uhmıni fia- be günü saat 16 da, beyaz peyni
tr 23 kuruş olup ilk teminatı 345 rin tahmini fiatı 22 kuruş olup 
\iradır. İhalesi 25-6-936 perşembe ilk teminatı 198 liradır. ihalesi 
~ünü saat onda, mercimeğin tah- 25-6-936 perşembe günü saat 16 
mini fiatı 17 kuruş olup ilk temL da isteklilerin Krrklareli satın al
nau 192 lira ihalesi 25-6-936 ta4 ma komisyonuna müracaatları. 
dh perşemhc ~üııii saat onda, (1332) t -2425 

İLAN 
1 -- Kırklart:li garnizonu için fiatı dokuz kuruş olup ilk temi· 

238067 kilo sığır eti, 20000 kilo natı 83 liradır. Pazarlığı 26-6-936 
sabun, 18250 kilo yoğurt, 29800 cuma günü saat on altıda, sütün 
ıcilo süt 4400J0 kilo yulaf pazar- tahmini fiatı sekiz kuruş olup ilk 
lıkla satın alınacaktır. teminatı yüz yetmiş dokuz lira 

2 - Sığır eti:ıin tahmini fiatı pazarlığı 26-6-936 saat on altıda, 
21 :mnış olup ilk teminatı 3750 yulafın tahmini fiatı 2,5 kuruş 
lil ··dır. Pazarlığı 26-6-936 saat olup ilk teminatı 840 lira pazarlı· 
on birde, sabunun tahmini fiatı ğı 26·6-936 cuma günii saat ı 7 de 
35 kuruş olup ilk teminatı 525 isteklilerin Kırklareli satın alma 
•ira pazarlığı 26·6-936 cuma günü komisyonuna müracaatları. 
'iaat on dörtte, yoğurdun tahmini ( ı 333) 1-2424 

İLAN 
1 - Kırklareli garnizonu için 

40 ton pirinç ile 50 ton kuru fa
sulya kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Pirinçin tahmini fi. 
atı 23 kurus olup ılk teminatı 
1590 liradır. 

2 - İhalesi 2'.!·li-936 pazar
ctsi günü sJat ı O _ ı 1 de 

3 - .Fasulyanın tahmini fiatı 
12,5 kuruş olup ilk teminatı 469 
liradır. İhalesi 22·6-936 pazartesi 
günü saat 16 - 17 de yapılacaktır. 
İsteklilerin Klrklareli satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(1335) 1--2423 

İLAN 
1 - !stanbul komutanlrğına bağlı kıtaatrn senelik ihtiyacı olan 

~Ol ı 00 kilo sığır eti kcıpalr zarf :le 24.6.936 çarşamba günü saat 15.30 
da a .ınacaktır. Muhammen tutarı 70595 liradır ilk teminatı 4780 li
radıı sartnamesi 250 kuruş mukabilinde verilir. Ve Komisyonumuz
da her gı.in öğleden cvel ~örlilebilic. İsteklilerin ilk teminat malt. 

7 - Teklif mektu·.:ıları besinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Manisa Belediye dairesine teslim edilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektuoların nihayet mezkur saata kadar gelmiş ve 
dış zarfının miilıiir mumu ile ka'"'attlmı<> olması şarttır. • 

8 - İsbu eksiltme ve ihale 2490 sıı.vıh arttrma. eksiltme ve ihale 
kanunu dairesinde vanılaca~ından teklif mektuplarının da bu kanu
nun tarifatrn:ı ve hükümlerine uygun nhr.,1• '""-ı:ırlanmıs olması §art-
tır. (J 162) 1-2166 

Kapalı zarf usulile yapağr satışr· 

Karacabey Harasında l\Iütcşekkil 
Merinos Yetiştirme Çiftliği 
dürlüğünden : 

M .. u-

Çiftliğin altıbin sekiz yüz on dokuz kılo satkaıı nıerıoos yapa
ğısı ile altı bin yüz on altı kilo yarımkan yapağıların kapalı zarf 
usulü ile artırmaya konmuştur. Artırma günü 16 haziran 1936 sah 
günü ~at onbeştir. Muhammen kıymet olarak Safkan merinos ya· 
pağrnm kilosuna seksen yarımkan merinos yapağının kilosuna yet
miş beş l•uruş muhammen kıymet takdir olunmustur. Her ikisi için 
yedi yüz elli dört lira muvakkat teminat alınacaktır. Arttırma yeri 
Karacabey harası merkezidir. 

İsteklilerin artırma günü teminatlarile ve vesaiklerile birlikte 
Harada hııl11nnıaları ilan olunur. (1147) 1--2143 

Tarsus Belediyesinden 
''300" lira aylık ücretle belediye mühendisliği açıktır, Talip o· 

lanlarm tasdikli diploma örneği vesair resmi kağrdlarile beraber 
29 haziran 1936 gününe kadar belediyemize müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1212) 1-2227 

Kiralık ev 
Yenisehirde Fidanlık karsı· 

smda ·Balk sokağında ( 11 A) 
No. ltı kullanış, konför, lük, dört 
oda 60 lira. 1-2390 

iLAN 
Ankara bahçeli evler koopera

tifi hisselerinden iki adet satı
lıktır. 1341 e müracaat. 1-2437 

buzu veya mektupları ile 2490 numaralı kanunııı:ı 2. 3. üncü madde
lerinde yazılı vesaikle beraher ihaleden en az bır saat evveline ka
dar teklif mektuplarrnı fmdrklıdaki komııt.,nlık satın alma komis-
yonuna vermeleri. (1248) 1-2306 

İLAN 
Komutanlık birlikleri hayvanatı irin 3"n.ooo kilo yulat veya ar. 

padan ucuz fiat teklif edilen 16 haziran 936 salı günü saat 15 de 
kapalr zarfla ahnacaktlr. Muhammen tutar 17325 arpanın 14025 li
radır. İlk teminatr yulafın 1300 arpanın 1053 liradır. $artnamesi her 
glin öğleden evel komisyonumuzda ~öriilebilir. ,İsteklilerin ilk te
minat makbuz veya mektupları ile beraber .24~.o sayılı kanunun 
2. 3. üncü maddelerindeki vesaikle birlikte bellı gun ve ihaleden en 
az bir saat eveline kadar teklif mektuplarım Fmdıkhdaki komutan-
lik artırma eksiltme komisyonıına vermeleri. (1219) 1-2260 

İLAN . 
1 - İstanbul komutanlığına bağh kıtaat i1e Gümüşsuyu hastaha. 

nesinin senelik ihtiyacı olan 57000 kilo koyun eti kapalı zarfla 
24-6-936 çarşamba günü saat onbeşte alınacaktır. Muhammen tutarı 
25650 liradır. İlk teminatı 1924 liradır. Şartnamesi 250 kuruş mu
kabilinde verilir. Ve komisyonumuzda her gün öğleden evelde şarL 
namesi görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
ile 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesaikle IJ~ra· 
ber ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını .Fın· 
dıklıdaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1247) 1~2305 

Anl\:ara Yül\:sel\: Ziraat • 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 -- Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü eczanesi f~in gerekli olan 
mikdar ve müfredatı şartnamesinde yazılı bulunan ecza açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - 26/61936 cuma günü saat 16 da Yüksek Ziraat Enstitüsü 
komisyon odasında ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 3200 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 240 liradır. 
5 - Parasız sartnameı;ini almak istiyenler Daire Müdürlüğüne 

müracaatlarr. • (1309) 1-2389 

Matbuat Umum l\ılüdürli~Oiinden ~ 
Matbuat Umum Müdürlüğü. İstanbulda çıkan yedi gündelik 

gazeteyi müteahhidin Umum Müdürlüğe bir sene muntazaman tes 
lim etmesi için açık eksiltmiye koymuştur. Şartname parasızdır. 
Eksiltme 25/Haziran/1936 günü saat 15,30 da Vlayet1er Evinde 
Umum Mildürlük Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 35 lira 10 kuruştur. ( 1313) 1-2391 

Kapa 1 r zarf usulile eksiltme ilanı · 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Zafranbolu civarında Karabükte kurulacak demir fab· 
rikalarına ait şehir inşaatı temeller vahidi fiat esasiyle ve 
temellerden yukan kısımlar toptan götürü suretiyle ek~iltmi
ye konulmustur. Tahmin edilen inşaat bedeli 46Q.372,4l lır:arhr 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır; 
A) Eksiltme ~artnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Fenni şartname, 
D) Fiat cetveli, keşif hulasalarr,• 
E) Hususi şartname, 
F) Projeler. 
İstiyenlerin bu evrakr 25.00 lira mukabilinoe Ankarada Zi· 

raat bankıı.sı binasındaki Sümer Bank muamelat müdürlüğün
den alabilirler. 

3 - Eksiltem 8 VTI 936 carsamba günü saat 16 da Ziraat 
bankasl binasında Sümer Bank merkezindeki komisyanda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin 22.524,90 lira muvakkat teminat vermesi 

lazımdır. Bundan başka eksiltmiye girecekler ihale gününden 
3 gün evveline kadar b;mkaya bu işi başarabileceklerini isl::at 
edecek evrak göstererek bir ehlivet vesikası alacaklar ve bu 
ehliyet vesikasım teklif mektuplarına Ieffedeceklerdir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmi!? ve zarfın kanuni se· 
kilde k;rn:ıtTlrnr~ bulunması sarttır. 1-2415 

... 

:cx1x1x1x1x1P:x1x1x1x1x1ı;Cı: T :ı: :r=t1ı1x1x1x1x1x1x1ı: 

f-~fRAIJK 
MOBİLYALI APARTMAN 

Yenişehirde Atatürk bulva
rında dört odalı mobilyalı bir a
partıman temmuz, ağustos ve ey
Hil ayları için kiralrktır. Tele
fonu vardır. Sabahları dokuza 
k;1rlar .nğle 1-2 arasr. 

Tel: 3648 1-2451 

Hafiflik - RahatlıK 
J. R • "a, 1 ı Kotı•tı .. uııııd• 

k (Oılnı). ılıl lftCltıb·lıcık n• 
- ~ "'""' •• d• hlÇll•• tuyık ro~ . . hır. a. konıte,., •Qcuduıuızv 

11~mıhır•" ııuıwbanGıu in· \f?:;; cılllr •• 16§1unhG kunıtıındırir. 
Flyelt: 25 liradan it ibaren. 

ısnNauL, ••rQijlıı 
TOnıl mıydent 12 No. lu. 

Mejjıumııı rlyarıt edlnl.ı veya 
'19 No.llf tarifemizi lıteyln iz. 

Flyatlarımııd• blyQk tını!IH. 

Eczacı kalfası 

aranıyor: 

Ankara Merkez eczanesine 
müracaat 

1-2256 

Hurda Demir 
Pazarlıkla bir mikdar hurda 

demir satıl~caktır. Ulus gazetesi 
idaresinde ilan 1Tlf"Y1tırunun görül
mesi. Telefon: 1064 

1-2428 

Kalıp dondurmaları 

Devren kiralık 
Çocuk sarayr caddesinde be~ 

odalı, banyo, kalöri fer, asansör 
ve bütün konforu havi bir d:ıirt 
birinci teşrin başına kadar eh· 
ven fiatla kiralıktır. Ulus basım
evinde B. Galibe müracaat. 

1-2435 

1 )ainıa genç 
daima ~üzel 
KANZUK 

Balsamin kreıni 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmıs güzellik kremidir 
Cildinizin güzellik ve tazeliğim 
daima muhafaza eder Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me 
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. ÇilJeri ve buruşuk 
ları izale ederek tene fevbHd• 
bir cazibe bahşeder. R:.:it:1:.iv~ 
kokusu ile ayrıca şöb~t l:azln 
mıştır. Balsamin k•e.mi katiye>i 
kurumaz. Teninizin l.tttif tazeli 
ğini, cildinizin c.a:dp taravetini 
ancak krem Balı;t.t:ıin il~ meycfa· 
na çıkarabilirsiniz. Bir defa Bal' 

Eski Hasanpaşa yeni Ülgüt 
fırını kalıp dondurmaları uzun 
mesafelere kadar gi~er eğer buz 
dolabınız varsa haftalarca sakla
nabilir. Don r'lurmalar saf meyva 
ve emsalsizdir. 

HALİT 
1-2430 I 

samin k,ıllan;m başka kre.n kutı 
lanamaz. Tanrım~~ itriyat ma. 
ğazalan ils- büvilk ecza evlerindo 
Jınlunu.r. 
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• i 1111111111ilın1111111111ınmıı11111111111111111il1111111111111111111111111:~ 111111 lllll ı l ı~ l{ültür Bakanlığından: 
--.. 

- -
~ SüMER BANK = 
g = ;= ( lmnmi l\lüdüı·lü~ündcn _ 
= _k'te tesis etmekte olduğu demir sana-
.= Bankamızın Ka~a~bu0 ı·lyon tug·laya ihtiyaç olup aşağıda = 
- -~ . . takriben 20 ıla 3 m -
_ yn ıçın .. atın alrnacaktır:. . = 
- ·va.ııh şartlara gor~ 5• zarfında, yapılacak jnşaatm seyrıne = = 1. _ Tuğlalar ıkı ~ene dahilinde ve daimi şekilde = = l{ôre tesbit edilecek bır pro;;:~eslim edilecektir. = 
~
= Karabük istasvonunda ~ago. 1 ve bankamızdan alınacak fenni E: 

T ·talar makıne ı e ~ = 2. - ug fta yanılmıs olacaKtır. = 
~artnamede vM:ılı_ rvsa h 11• civarında imal etmek istiyen-

~ T -1 ıno;aat ma a ı • 1 •. -
3. - ug aY.ı . · ~ dd tedariki ;çin ıcab eden yer er uc- = 

- !ere fabri':<a ve ''?tıdaı ma e = 
S retsiz veı ilcctktır. k "munesi almak istiyenlere S lira = 
E 4. _. 'I uğla için topkrad nu .. mune Karabük istasyonundan ::-
- · · · 100 Kg a a ar nu k 11 -= mukabılınue . · . lmak üzere b:rn. amıza yo anır. =-
- f t 1 be aıt o . d . --:= nakliye masra ı ~ ı T d tuğla vermek veya mahallın c ı- = = 5. _ Bu şeraıt dahıhın eh'n tug·Ja icin fiat tekliflerini en = 
- k . t' enler be er ı . ı . -:= mal etme ıs ı~ , d Bankamıza bildırme erı. := 
§§ geç 1.7.1936 tarıhıne ka ar. ı - 2362 -

ii ı 111111111111111 ttılllllllllll I Ullllll 11111flllfllllllllllllllllllllllllllllllllllIJI111111111 • 

K · ralık apartıman dairesi 

E ]"k E"tam B anliasından : :Jm a ve 1 
~. B k ınıza ait Turban apartımanında 

T·ıklar ~ddesinde kaın anb !i beŞ ona bir matbah bir bala bir 
·~ tesisatını a L ·1 Elektrik, su havaf;azı . beo:. numaralı daire açı.. artırma ı e 

b. ko·ıdordan ıbaret :ır 
b .. nyo ve ır · . ı · 
kir•ıa vr•jlecektır. .. .. aat onbirde yapılacaktır. steklı 

fha~c. ·i 30. 6. 1936 sah d~unu üs lira depozito parasiyle birlikte 
.. "ne ka ar v z · ·· k · t' 1 ·n olanların ihale gunu M"' dürlüğüne ve dairevı gorme ı ıyen en 

Banl<amız Mırnmelat u .. caatları. (1366) 1-2464 
ne A rıı:ırtrrıııın kanıı::rı;tnııı mura 

INALMA KOM1SYONUND~~: . 
DENİZ LEVAZI~ SAT M. Teminat Eksiltme tarıbı saatı 

Tahmın Bd. L' K Cinsi ıra · Lira K. 1462 50 1/Temmuz/936 14 de 
19500 00 50 ton Bcnzollii 

Benzin 1065 oo t/Temmuz/936 14,30 da 

40 Benzin 14200 00 . kapalı zarf suretiyle t temmuz 

Y
,, k d yazılı iki kaJem benzı.~ .. hizalarında yazılı saatlerde 
u ar a ml:a gunu - k ·1 

Q36 tarihin.! rastlıyan ç~r~:ı örmek istiyenter her gun ve e sı tme 
alınacaktır. $artnıımeJerını g evel teminat makbuz veya mektupla
icin ya7ılr saatten bi~er saat eri muhtevi mazrufları Kn~ımpaşada 
ri ı.rle • c:klif ve kamını bell!e~ rmeleri Beru:oltu Benzın şartna-

• · bao;kanh~rna ve ) t-2463 
bu lu,;:ın komıs:y~on~~-h~·ı~;~n~ct:,e .;s!a~tı~lı~r;.. ~(;:,3:23~3:.:..----------
,,.~'! İ ı7 s hırıı:_muka 1 

1 ' ' alilimnd en : An .. {ara ._. Muhammen bedeJi dipozıto 
Mevkii ~ İcarı Miktarı 
veya k:ıoı }Vfetnıke . . Müc:.temilatı Lr. Kr. Lr. Kr. 

· No· Cınsı Y 5 00 13 50 
, .. hrıllesi Sokağı No: ·Ev 2 oda, 1 mutbah 1 
t çhisar ~Acktep 311 ı bata. 1 sofa 

247 Ev 2 oda, 1 sofa 20 00 
1 mutbalı: 1 hata 

E 
Bir oda !!ir hala S 00 

18 00 

Boyacıali Boyacıali 04 50 

d
.b. j6S v 

1 .- enle l(ale 1 1 
kanu 

1
• uhur etmediğinden 22/ 6/ 936 

ger , Jere ta ıp z 6-936 'h' 
Y k d safı •ar.ı. ı ev . Imak üzere 12- tarı ın-

u ar a ev d 'hatesı yapı . 
n:ızart .. ·i günii snııt 15 e ı dit edilmiştır. 
1 

• "h 10 giin miidcletle tem tte hizalarında gösterilen di-
c er: ı tı aı en "in ve saa 1 k · ·· 

t t kı • • ,.in ı;özii ı:recen gı , darlıkta kuru an omısyona mu-
s e 1 • eraber ne ter 

po.,ito makh"nı ıle b ı-2477ı6~-------------
rac"atları. (358) _ __ _ 

'T alilimnden : AııJ{ara '- ~ Muhammen bedeH dipozıto 
Mevkii ~ icarı Miktarı 

·a kapı Metrukec· . :Müc;temilatı Lr. Kr. Lr. Kr. 
ve} ~ N . No: ınsı 20 00 18 00 

MahaJJesi Sokagı o. 40 Kargir ınağaza 20 00 18 00 
istasyon Arka 41 " 09 00 08 00 

" D~polar 49 ~n~ar mağaza 30 00 27 00 
• 62 eski bila J{argır :ıg-azalara talip zuhur etmedi-

•• ·• ı nbar ve m • 1 · 1 k .. 
Yukarda evsafı yazı ~ a criinü saat 15 de ıha esıd. yadp~lm: • uzere 

-· d 22 6 g35 pazartesı "'- .. rnüdnetle tem ıt e ı mıştır. 

lg2ın5 0e3n6 
· ."h. d"n itibaren (10?. gıın saatte hizalarında gösterilen 

. tarı ın ~ aun ve k · 
t kl

.1 · 50··ıü eecen " d fterdarlıkta ·ıırulan omısyona 
ste ı erın b raber e 

dip".lzito makb,171:ırivle e ı-2475 
müracaatları. ( 1357) 

Sı vas Cuınnriye! 
Müdd 111m miliffei d~n: 

• 15 nihayetine kadar bir senelik 
• aevinin 937 senesı m~ hesabiyle en azı 153.000 ve en 

ek,:;~a:h~iC:aci beher çifti 9~~af olan ekmek yıllık yerli v~ sarı baş 
• 

17300
0 kilo olarak alın .1 • ci pcvi unundan ve beledıye narhı 

~ogu • d dan ve fabr;kantn ı .;ın ek üzere 1 • haziran • 1936 T . den 
sert bug ay ·1atiyle jhal eedı m.. ""ddetle münakasaya konul -
~zerinden tenzı f suliyle 20 gıın mu 
itibaren kapalı zar u 
muştur. k hcsııbiyle teminatı muvakkate akçası 

T r olanların % 7 bu_çu io inci cnm rtesi güniı saat on bir
B a ıCa ıncktııbu ile ha;-ıra~r~ nıüte ekkil komisyona ve daha zi

vde S~n C. M. U lik da.ıresıln .e hapisane müdüriyetine müracaat-
e ıvas ~ lmak istıven erın 1-2243 

yade malıınıat a ) 
ları ilan olunur. (1213 

Beledi e Reisliğinden: . . Y d n resmi hususi, umumı otomobıller· 
rüsefer e e ıs .. . .1 

1 _ Ankarada sey .f maı a levhaları yapılması gun muu-
• . • 1900 çı t nu 

le k:ımyonlar ıçın ıcsiltmeve konulmuştur. .. 

d tı e kapalı zaı na e f e numaralan kabartma o.mak uzere 
e e v levhaları ııar v z. - Numara a ıJacktır. 

saf! alüıninyorndan vb:deli (5320) liradır 
3. ·- Muhammen inatı (399) lirajır. . 
4 _ Muvakkat tem 1 e meşgul olduklarına daır Anka 

5
· tstc;ktiJerin bu _işl~rl~ e;:n c atacakları vesikaları teklif mek-
• -; lstanbul Beledıy_e erı;36 salı günü saat on dörde kadar ve

ra vey_ b' l"kte 23 ı-tazıran 
tuplarıle ır ı . .. . d 
recelrtcrdj~. ·• ı lQ1ri da saat 15 de Beledıye encumenın e 

~ -· lh.:Je l3 bıllı. ;ır • • 1 kıır . ermek istivenlerın her ~un Is· 
y•p~la~ Şa :.tn.-trne JC • ı .,,.:.lnlı gP.elcdive Y zı İşleri J(a]t!mine 

'

. ' 
1 

Bele.Jıvcs'u .. 'e /'>JU.Alaı 3 
.;.J ı-2353 

tan m ) 
cı'.ir ı'"3Atl~rt. ( lZ.S.. 

1 - Orta okullarda fransızca, almanca ve ingilizcc muallim mu
avini olmd.k istiyf'nler için bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - .imtihanlar ı eyl\ıl 10alı günü 1stanl>ul üniversitesinde başlı· 
yacaktır. 

3 - Bu imtihana dahilolacakların: 
A) fürk olmaları, 
B) 20 den eksık ve 45 de,1 fazla yaşta olmamaları. . 
C) Ht:snühal erbabından oldukları. cinayet ve cünha nevındcn 

mahkGmiyetleri olmadıi;ı hakkında mahalli vilayet veya kaza idare 
heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve muallim 
olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daire amirinin 
vereceği vesika kafidir) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallim1ik etmeye mani vücut arL 
zalarından salim olduklarını isbat eder tasdikH hekim raporu ibraz 
etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6. aınıflı öğretmen okulu mezunu veya bun· 
tarın muildili tahııil görrn:iş olmaları, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki den senesi mu
allimlik etmiş bulunmalan tbımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 1702 nu· 
maralı kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde 
herhangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edilecekler • 
dir. 

5 - Yukarıki şartları haiz olan namzetler biı istida ile Vekalete 
müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktn. 

A) Nüfu_a tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti. 
B) Tahsıl derecelerine ait şehadetname veya vesikalarının asıl 

veyahut suretleri, 
C) Hüsnü bal mazbatası 
D) Mahalli Maarif İdar~inden nümunesine tevnkan tasdikli 

sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı fiş, 
F) Alt~ adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotograflan, 
Bu vesıkaların en son l . 8. 1936 tarihine kadar Vekalete gönde

rilmif olması lazımdır Bu tarihten sonra Vekalete gelmif olan ve. 
ya evrakı müsbitesi noksan gönderitmiış bulunan istidalar hakkında 
muamele vanılmıvacaktTr . K~vfivet i1Sn olunur. (1215) 1-2244 

AnJ,ara Gümrük 
Direl{törlüğündec : 

Müd~rlüğümüze terkedi1en muhtelif cins 44 kalem eşya açık 
a:tmna ıle 17-6-~36 çarşamba günü saat 10 da satılacaktır. Taliple
rın ve fazla tafsılat almak istiyenlerin gümrüğümüz~ müracaatları 
ilan olunur. (1126) 1-2115 

Jandarma Genel Komutanlığı .~n

kara Satınalma Komisyonundan : 
Yaşlan dörtten asağı ve sekizden yukarı olmamak Uzere Araba

ya ~oşulmaya alışık jki koşum hayvanı paJ:arhkla satın alınacaktır. 
ıstekliledn beğenilirse hemen pazarlığı yapılmak üzere cumar. 

tesi pazar gününden başka her gün saat ON Uç ve ON DÖRT ara.. 
snda ,!'on;utanlık kurağında (Yenişebirde Jandarma Umum Kuman
danlıgı bınasında) satınalma Komisyonuna baş vurmaları. 

(1231) 1-2296 

l(ültür Bakanlığından 
Ankarada f tfaiye meydanında yapılmakta olan orta okul arsası 

üzerinde bulunan ve keşif bedeli 400 lira olan enkaz 19.6.936 tarihi
ne müsadif cuma günü saat onda Vekalet binasında pazarlıkla satı
~ac_aktrr. ~uavkkat temiant mikdar 30 liradır. Artırmaya girmek 
ıstıyenlerın Bkanlık Merkez artırma ve eksiltme komisyonuna mil-
racaatları itan olunur. (1318) 1-2403 

Pazarlık ilanı 

Kültür Bakanlığ.ndan : 
Ankarada yapılınakta olan Sıyasal Bilgiler Okuluna aid tesisat 

eşyasının eksiltmesi: 
1 - Ankarada Cebecide inşa edilmekte olan Sıyasal Bilgiler o

kuluna aid moble tesisat eşyası pazarlık suretiyle eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tesisat eşyasının keşif bedeli 49.988 lira 16 kurustur. 
3 - Bu jşe aid evrak şunlardır: 
a • (Möbilya planlan) 
b - Keşif defteri 
c • İmar edilecek mefruşatın listesi 
d - Mobilye plan tesisatı 
e - Umumt fennt şartname 
f - Umumi fenni şartname lahikası 

g • Eksiltme şartnamesi 
h ·Mukavelename projesi 
İstekliJer bu evrakı 2 lira 50 kuruş karşılığında Bıı.kanlılt Yüksek 

Öğretim Genel Direktörlü~ünden alabilirler. 
4 - Pazarlık 27 haziran 1936 tarihine gelen cumartesi günü saat 

10 da Ankar~öa Kültür Bakanlığı yüksek öğretim genel direktörlü
ğü dayresinde toplanacak artırma ve eksiltme komisyonunda ola
caktır. 

5 - Pazarlığa girebilmek için: 
a - 2490 sayılı artırma ve eksilt le ihale kanununun 17 inci mad

desine uygun 3750 liralık muvakk t teminat vermeleri 
b - Ticaret odasına kayıtlı bulunmaları 
c • İsteklilerin mobilya fabrikası sahibi olmak ve asgari, kabu

lü katisi yapılmış ( 10.000) liralık mobilyayı Fabrikasında yaptığına 
dair, idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden Bayındırlık 
Bakanlığına eksiltme gününden en son 8 gün evel müracaatla fenni 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin 4 üncü maddede yazılı tarihte pazarlığa iştirak 
etmek üzere istenilen evrakla birlikte artrrma eksiltme ve ihale ko-
misyonuna miiracaat etmeleri lazımdır. (1336) 1-2422 

Etlik Merlicz Liboratuvarlan 
Direktörlüğünden : 

Müessesede mevcut tecrübe hayvanlarile serom beygirleri için 
asgari 15000 azami 25000 kilo yeşil yonca pazarlığa konulmuştur • 
Tahmin edHen bedeli 5152 lira SO kuruştur. İhalesi 22-6-936 pazartesi 
günü saat 15 dedir. Şartnamesi Müdüriyetten bedelsiz verilir. Ta_ 
!iplerin 2490 sayılı kanunda yazılı artlar dahilinde ve mua • yyen o-
lan günde 42 lıra 50 kuruşluk teminatlarile birlikte Ziraat v kal 
ti Muhasebe Direktörlilğilnde toplanacak olan kom· e e· 

leri ( 1250) ısyona gelme-
• 1~2~14 

Maliye M .. f 
vinliği 

l\faliye Teftiş 

r 
'-

tihann 
eyetiııden: 

35 Iıra maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 18 Temmuz 
1936 tarihinde imtihan yapılacaktır. 
Aranılan şartlar şunlardır: A) Memurin kanununun 4 üncü 

maddesinde yaZJlı evsafı hai.z olmak, B) 1 Kanunnsani tarihin
de 30 yaşından fazla olmamak, C) Mülkiye mektebinden (Si. 
yasal Bilgiler okulu), Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve 
İktısat mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi 
mekteblerinden mezun olmak, D) Yapılacak tahkikat netice
sinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

İmtihana talih olanlar 14/Temmuz/1936 tarihine kadar An
karada Maliye VekSleti Teftiş Heyeti Reisliğine arzuhalla 
müracaat edeceklerdir. Arzuhala . u evrakın raptı lazımdır: 
A) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) Kendi el yazılariyle terciimei· 
hal hulasası (memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hiz
metlerfoe dııir resmf vesika raptedcceklerdir.) C) Ask.,.r?iğini 

yaptığına dair resmi vesika, (askerlikle alakası kesilmemiş 
olanlardan orta ehlivetnameyi haiz veya ehliyetnamesi otmı
vanlar imtihana girebilirler, kazanrhk1arı takdirde ancak nam
zed olarak kabul olıtnabilirler.) D) M .. kteb şehadetnamesi veya 
tasdiknamesi, E) Sağlam ve yolculufht mütehammil oldukla. 
rına dair hükümet doktorunun raooru. 

Taliplel" vazıtı ve sözlü olmak füere iki imtihana tabi tutu
Jacaklardrr. Yazılı imtihan Ankarada ve !stanbulrta ve mu· 
vaffak olanların sözlü imtihanı Ankarada yapılacaktır. 

İmtihan Pro&amı : 
1 - Maliye: A) Büdcc (ihzarı. tatbikı, tasdik ve kontrolü) 

Muhasehei umumiye kanunu, hiikümleri, B) Vergi nazariveleri 
ve usulleri, va!'!rtıısız ve vasıtalı ver~iler, (scdülJü vercriler, 
veraset ve intikal vergileri, istihl&k üzerinden alınan vcr~i
ler, gümriik, inhisarlar, harclar) Türkiyedeki vasıta'!mı! ve va
sıtalı verı;:iler. C) Maliye Velc!'Hetinin merkez ve Vilfiv,.tler 
teşkilatı, D) İstikraz nazariyeleri, tahvil, amoı::tisman, Tür
kiye düvıınu umumiyesi, 

2 - 1ktrı:at: istihsal, tedavül, nakid ve itibar, inkic:ıa:n ve 
istihlfil< 1'=-l-tisleri) 

3 - M11ti ve ti~ari hesap, basit ve mürekkep faiz, iskonto, 
faizli hesabr cariler, 
4-H,.ndecıe: (s:ıtıh ve hacinı mesahaları) 
5 - Tirari uıml defteri (esaslı ve nratk malUmat). 
6 - Hııltuk i<lııre. memurin rn"""kemat kanunu, Ct'1!:ı mu

hakemeleri usulii kanununun tathikıtt usullerine miitcaıı;k hü
kümleri, ceza kanununun memur suclarına ait kısmı. k:ınunu 
medeni ve borr:br kanunu ile ticaret kanunlarının maliyeyi 
alakadar erten ahkfimr. 

7 - Tiirkivenin tabii ve iktısadi cografyası ve tarihi hak
" kında maltımat, 

8 - Ecnebi lisan: (Fransızca, Almanca veya lngilzceden 
biri). 
İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar 3 sene 

sonra vapılacak ehliyet imtihanrndıı muvaffak olurlarsa Mali
ye Müfettisliğine tayin edilecekler ve bir sene sta1 idn Av. 
rupava gönrleri1erf'k1erdir. 1-2378 (1277' 

Anl{ara Valiliğinden: 
Ankara emrazı zühreviye hastahanesinin 1936 mali yılına ait aşa· 

ğıda miktarları yazılı tıbbi edviye ihtiyacı açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

Şartname hastaneden istenilir. Eksiltme 19-6.936 cuma günU sa 
at 14 te hastanede yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı olan (75) liranın ihale günfinden 
evet vilayet muhasebesine yatırılarak makbuzun ibrazı lazımdır. 
Kilo Gram Cinsi 
100 Lykrot 

350 Rivanol 
500 \Fitellinate d'argent 
500 Proteinate d'argent 
500 Teint. d'opium 
250 Extrit fluide hydraıtis canadensıse 

7 lchtyol 
15 Acide Oxalique 
SO Glyccrine 31 B. 

500 Asjpin Kenan 
ıso Goton Rek. AAA • 

500 Aceton 
25<> Lode 
100 Iodure de poassiume 

S Eau Oxygenee 
1 ~ "Eher 

10 Ta le 
1 1 >- Oxyde de zinc 
1 t'f Vascline 

3 Kutu Ampoule adrenAJine Mustafa Nevzat 
t 3 ., .. Huile camphree 

_"'?" • 3 ,, " Chlor. morphine 
l O Tube Meta vaccin 

1000 G. M. Konokok aşısı Yerli 10 G. G. tubdc 
500 Adet Süzgeç k5ğıdı 

2 Bicarbonate de sou~e 
1 Sulfate de souse 

10 tube Bougies au pellidol 
100 metr Gazlı bez. (1234) 1-2282 

~ ai! -~ ~ ~ 

~~·.A..•.A...•~·Alllt.,.'Y..-..... .. ~~-
-- --.......... ""·""·~·~ 

' Kapalı zarf usulile yapağı satışı 

Kaı·acahey Harası Müdürlugu·· ""·· d n en, 
Haranın yüz altmt§ kilo safkan ve altı b' • . . . . 

kan ve iki bin sekiz yüz yirmi dört . ın yınnı ık~ kılo yarım 
zarf usulile artırmaya k kilo kıvırcık yapagıları kapah 

onmuştur. Artırma .. ·· 1 b . 
lı günü saat onbeı:.tı'r '" h gunu 6 azıran 936 sa· 

w :ır • mu ammen kıym t 1 k . 
yapagısının kilosuna seksen k e . o ara saikan erınor 
yetmiı beş kıvırcık yap • yarım. an mcrınos yapağısının kılosuru 
kymet takdir olunmuştu~~~~~1~. ~.11?~una ~~tmı~. kuruş m ·hammel! 
vakkat teminat alınacakt uçu ıçın (dort yuz scben'ı lira mu 

A t ır. 
r ınna yeri Karacabe H • • 

günü teminatlarile ve ~, 
1 
a~ası ~ır:rkezıdır. 1stekti1erin :-.rU':""nt 

olunur. ve53l.t t-r.le bırlıkte Harada bulunn.alJrı i:cl 
(1148) l-214~ 
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1 :. r JDdRL.UGO S, A. KOl\O'i .. "0Nü iLANLARI: 
t~AN 

~~ı<b.munen bedeli 46U6 lira olan ,nuhtelif makkab kalemleri, 
klavıı~la, rayualar ve saire 23.7-1936 parşembe günü saat 15.30 da 
kapa!ı .,.arf u'.lıtlü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ışc ginnek istiyenlerin 3481,95 liralık muvakkat teminat ile 
'kanuıı '1n t:win ettiği vesikaları ve 7-'i-1 Q36 g. 3297 no. lu resmi gaze
tede rıünteşir talimat veçhile alınacak ehliyet vesikasını teklifleriv
le birlikte avnr gün saat 14,30 za kad:\r komisyon reisliğine verme
leri la,,ımdır. 

Şa •tıameJer 232 kurus mukabilinde Ankara ve Haydarpasa vez-
neler;,, 1 "n alınabilir. (1203) l-2358 

İT.AN 
M· rmen bedeli (15000) lira ol"n -uhtelif eb'atta 1260 metre 

silo Hlcıtik hantlarr ile elevatör b:mtl.,n 5 7-1936 per~embe f!'tlnü 
saat 1 ı: ın da kapalı zarf usulile Ank:ır::ıda İd:ue bina<;ında satın alı
nacaktır. 

Bn ı.-e girmek istiyenlerin (l 12"i) lir:ılrk muvakkat teminat ite 
kanunı·., t;ı .. ;n etti<Yi vesikaları, r .... "1'1;- g-~- .. t,.nin 7.5.Hı% G. ve 3?Q7 
numar"'T n;i<;hasında intisar etmiq olan t~Ji .... ,.tname daire~inrle alın
mış vc'"i'~a ve tekliflerini. avnr !"an !;a~• 1110 a k;ıdar komisyon Re- ı 
isti<Hn" ..... ~ .. 1eri laztmdır. 

Şart~ ...... ,.• .. r n::ırasız olarak An1--..-~a~ ı aı .. eme n~irec:ind"'n Hay· 
darp<''"- '., .,... ... ,..ılüm ·ıe Sevk ~ .. ~ti ~inden dan-·tılmaktadır. 

('~11) 1~?477 

1~11.~KERJ FABRIKALAK U 1UM MUDU L GU 1 
SA TIN ALMA KOMISYOı-lU ILANLARJ 

1 Adet KAT ARAK TEZGAHI 
Talı. ., :!uıien bedeli ( 4400) lira olan yukarda mikdarı ve cin~i 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satm alma 
Komisr~nunca 5 ağustos 936 tarihinde çarşamba günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Ş::ırtı me parasız olarak korr.is
yondan veriJir. Taliplerin muvakkat teminat olan (330) lira ve 2-l90 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte · ·vona müracaatlarr. (1348) 1-2474 

92 TON MEŞE KÖMÜRÜ 
Tahmın edilen bedeli ( 4600) lira o1an yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı ma'~eme Askeri fabrikalar Um'lm Müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 13 Temmuz 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 te 
açık ekd"tme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Talin'erin muvakkat teminat olan (345) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa~kle me~1~ır gün ve saatte komis-
yona m.. .,.., tları. (1297) 1-2470 

28000 KİLO KENDİR İPİ 
Tah edilen bedeli (9800) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

ıazılr T:ı'zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonw•crı 10 Temmuz 936 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ; ~'e edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondaf; ve
rilir. 

Tali· e in muvakkat teminat olan (735) lirayı havi teklif mek
tupla"!'" ' ... ~l{ur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
~endil'!~·n·n de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
"aikle ~ ... ·' '\ r gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 1296) 1-2471 

1750 TON LAVAMARfN KÖMÜRÜ 
Tah· ... · • .. ~ilen bedeli (2275()) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılır.~ · ~-e Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyon - -~ Q temmuz 936 tarihinde per!'embe günü saat 15 te kapa
'ı zarf ;ı .. :ı..,1 e edilecektir. Sartname narasız olarak komisyondan 
verilir "1',.,ı:..,lerin muvakkat teminat olan (1706) lira (25) kuruşu 
lıavi t~ı-··' mektunlarınr mezkur gün de saat 14 e kadar komisyona 
vermele r: ve kendilerinin de 2490 saylı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki ve.,., ;·.,~ mezur güi ve saatte komisyona müracaatları. 

(1290) 1-ı472 
3 TON ANTİMON 

Tahl'T' ., ~nilen bedeli (3000) lira olan vukarda miktarı ve cinsi 
yazılx m" ~ .. ......,e .ı\skeri Fabrikalar TT"'111n Müdürlüğü Satın Alma 
Komis•·..,., '""'"a 3 Ağustos 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 te 
açık ek~i• 4...,,r> ile ihale edilecektir. Şartname parastı olarak komis
yondan ""-"'ir. 

Tali..,1Prin muvakkat teminat olan (225) lira ve 2490 numaralı 
'kanunun 2 ve 3 maddeJerinrleki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona milracaatları. (1294) 1-2473 

1500 Metre mikabı r.am tRhtası 
Tahm;., eıiilen bedeli 63500 lira olan vulqrda mikd:ırı ve cinsi 

yazıl~ m,.t .. .,..,,e Askeri Fabril{alar Hmnm Müdürlüğü Satın Alma 
K:>mısvon 1"'~:ı 29 Haziran 936 tarihinde nazartesi ~ünü saııt 15 te 
k<:p'\lı ?:ırf i 11' ih-.le edilecektir. ~artname üc Ira 18 kurus mukabi1in
'1e komic:·•l"\•'"1~n verilir. Taliplerin mınr.,1·1·;ıt teminat olan 4425 lira
yı havi tr'· lj r me,,.tımlarınr me.,.kilr g-ünne ""ı>t 14 e karlar komisvona 
vermeled ve kPndilerinin de 2490 num::ıralı k:munun 2 ve 3 mı:ıdde. 
1,.rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyorrn müracıı;ıtJ:ırı. 

(1,279) 1-2396 

55 TON BENZİN 
. T~n.in edilen bedeli (16500) lira olan yukarıda mikaarı ve 

.:ınsı yazılı malzeme Askert Fahrikalar Umum Müdürlüğü Satın 
ılma Komisvonunca 6/Temmuz;936 t;:ırihinde pazartesi günü saat 
'15 de karyah zarf usuliyle ihale edilecektir. Şartname parastz ola
cak komisvonrl:ın verilir. Talinlerin muvakkat teminat olan 1237 
lira 50 kımıqu havi teklif mektunlarmı me:ı:kı'.lr e;ünde saat 14 e 
lradar ko,.,..;., •ona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 nıaddelerinneki vesaikla mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracarıtları. (1278) 1-2432 

150 TON DÖKÜM KOKU 
Tahmin e(Hlen bedeli (4SOO) lira olem y11hrı<la mikdarı ve cinsi 

yazılı maheme asker! fabrikalar umum miidiirlii~ü satma1m.a ko
misyonunra _i /Temmuz/936 tarihinde salr günü saat 14 de açık 
eksiltm~ ile ihale edilecektir. Şartna.ne parasız olarak komisyon-
"dan verilir. - ---

Taliplerin muvakkat teminat olan (337) lira 50 kuruş ve 2490 
numaralı kam1nun 2 ve 3 maddelerin~,..,d vesikalariyle mezkfır gün 
ve saatte komisyona müracaatltırı. (1291) 1-2433 

501 TON ADİ KOK KÖ''IÜRÜ 
Tahmin e<lilen bedeli (7023) lira olan yuf·.,rır <l mikdarr ve cinsi 

yazılı malzeme Aı>kerl Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyont'n'"a R/Temmuz/936 tarihinde çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname ıı~rasrz olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak

kat teminat olan (526) lira 73 kurusu havi te1{1if mel,ı:tuolarmı mez
kOr gilnde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kenrlilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinrleki vesaikla mezkQr 

1 - Muhammen bedel (1960) lira harita kıta erlerinin bir sene· SA TIN A 
lik ihtiyacı olan (7000) kilo sığır eti açık eksiltmeye konmuştur. LMA KOMİSYONU İLANLARJ 

2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gi
receklerin de 147 lira teminat makhuzlarile 2:L6-936 pazartesi günü 
saat 10 da Cebecide Hıırita genel direktörlüğü satın alma komis-
vonuna g-elmeleri. (1269) 1-2343 

İ'Tlllir C .. Miiddei umumili~den : 
İzmir cezaevinde bulunan mahkftm ve mevkufların 936 yılı sonu

na kadar yirmi iki bin lira muhammen bedelli bir senelik 960 gram. 
dan ikinci nevi ekmek ihtiyacı kapalı zarf usutile eksiltmiye ko
nu lmuştur. 

1 - Eksiltme 25/ 61935 perşembe günü saat 15 de İzmir cezaevi 
miicfüriyet rnakammrla yanılacaktır. 

2 - Tlinler avrn 25 inci ıı-iinii s;ıat 15 se kadar yüzde yedi buçuk 
muva~kat teminat akcasivle birlikte teklif mektuplanm hazır 
bulundurar::ı ktır. 

3 - Tıılioler şartn;ımevi iste!iikleri vakitlerde müddeiumumilik 
makamınctan ahp okm·abilirler. (1314) 1-2399 

M. M. v c "aleti 
(, 

niz Satınalma 
ı Reisliiin.dcn : 

~ 

ı - l /Hazirıın ·9::15 vünü kapalı zarfla yapılan münakasasında 
talibi cıkmıvan rn.ono ton Rekompoze maden kömürü 22 Haziran 
936 pa:ı:artesi giini.ı s;ı::ıt 14 te Ankarad~ Milli Müdafaa Vekaleti bi. 
nasında kanalr ., arfüı q"trn ııhnması tekrar eksiltmeye konmuştur. 

2 - E ·sil"me'\•e ir..,.."'· istivenlerin (7950) liralık ilk teminatla
ri ;'e ve 2490 ..., •ı'ı k·ı.,tıNı nnaran icap eden vesikalarla adı geçen 
,,.··., ve ~:ıtte rn- i ·v nd:.-, lı 7Tr bulunmaları. 

3 - İ<iteklilerin t"':1if mektuplarım eksiltme günU saat on üçe 
kad~u koMİS •onı:ı vermis bulunmaları. 

4 - Ui70) ı,.,,~"" edel i muk-.bilinde şartnamesini a1mak istiyen
lerin Ankarada T)e.,iz Merkez Satınalma komisyonundan, İstanbul
da Kasrmpasa Deniz T evazım Satın alma kom1syonundı:ın almaları. 

(1251) 1-2342 

Muhammen bedeli 20751 liradan ibaret bulunan Ankara merkez 
kazası taş. kum ve saire rüsumu için kanalı zarfla vaoıJ;ın artrnna• 
da teklif edilen bede) Hivtk had<ie g-örülmediğinden 1-6-936 tarihin
den itiharen pazarhk1a isteklisine ihalesi yapılmak üzere ihale 
müdrleti 30 P"Ün uzatrlmıstır. 

İsteklilerin her persembe ve pa.,.artesi günleri saat 15 de 1556 
lira 33 kuruşluk te1T1inat makbuz veya mektupları ve itibarı mali 
vesil{atarile vilavet ('himi encümenine ve sartnamevi ı:rörmek istiven
lerin her P'iin hususi muhasebe müdürlüğüne mürar<ıatları ilan olu-
nur. (1266) 1-2329 

Bursa Urhaylığ-ından: 
Soğuk hava deposu inş~ sı : 

Bursa mezbahasında yapılacak (18811 lira keşif bedelli) soğuk 
hava deposunun incşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş. 
tur. Eksiltme ve üstermesi 18-6-936 perşembe günü saat 16 da ya
pılacaktır. Eks;ltme kağıdlarının takımı 94 kuruş karşılığında ve. 
rilir. İstekliler, 2490 sayılı kanuna göre eksiltmeye girebilmek eh· 
liyetini haiz olacak ve bu islere aid fenni ehliyet, ihtisas ve ticaret 
sicil ve mcıli itibar vesikalarını haiz olacaktır. İstekliler, bütün 
sartlıırı anlamak irin her is saatinde uray baş mühendisliğine ve 2490 
sayılı kanunun 32 33 ve 34 üncü maddelerine uyarak 1411 liralık te• 
minatlar1nı ve t,.klifnamclerini tevdi ederek üsterme saatinde uray 
komisvon11na miiracaat etsinler. (1221) 1-2263 

Ankara VaJili!!inde o~ 
1 - Muhammen bedeli (4975) liradan ibaret bin teneke benzin 

ile 500 kilo mobiloil B. B. yagı açık eksiltmiye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 29 1Haziran / 936 tarihine rastlıyan pazartesi günU 

saat 15 ete Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin 733 lira 12 kurusluk teminat ve Ticaret odası 

vesikasiyle birlikte 29/Haziran/936 ·da vilayet dalını encümenine 
gelmeleri. 

4 - İstekliler benzin evs;lfına ait şartnameyi vilayet nafıa mil· 
dürlüğünde gözden gecirebilirler. (1308) 1-2382 

1 ANKARA BELEDiYE REISLICI iLANLARI 1 
t LAN 

1- Memba sular•nın mühürlenmesinde kullanılmak üzere ( 4000) 
kilo kurşun ve (500) kilo galvanizli tel on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmu~tur . 

2 - Muhammen bedeli 1775 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 133,13 liradır. 
4 - Sartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne, isteklilerin de 26 haziran 1936 cuma günü saat on buc:ukta Bele. 
diye Encümenine müracaatları. ( 1322) 1-2410 

Asekeri mektehlere taiebe almıyor 
. 1 ~ 936 • 937 ders senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa Askeri 
lıselerıyle, Kxrıkkaledeki Askeri Sanat lisesine ve Konya Erzin-
can Askeri orta mekteplerine talebe alınacaktır. ' 

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

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

A) Bütün mekteplerde kaydükabul 1/Temmuz/936 da baslar ve 
10/ Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı da 15/ Ağust~sla 21 
Ağustos arasında yapılır. 

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

C~ Kabul şartlanm taşıyan istekliler evrakını tamamlayıp As· 
kerlık şubeleri vasıtasiyle mektebe göndermeleri ve mekteblerden 
davet vaki olmadan hiç bir istekli mektebe gitmemelidir 
. D) Müsabaka imihanına girmek için davet edilen isteklilerin im 
tıhan yapılacak yere kadar gitmek ve imtihanı kazanmayınca gerl 
dönmek için yapacakları masraflar tamamiyle istekliye aittir. Bu 
nun icin de gidiş ve dönüş masrafını beraber götürmesi lbımdır. 

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

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin ia1esinden başka 
giydirilmesi, teçhizatı ve kitabları mektebe aid olduğu gibı ayrıca 
her ay bir miktar maaş da verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenleı 
müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde mühendis v~ 
fen memuru yetiştirlmek üzere Avrupaya tahsile gönderilir. 

(1306) 1-238Q 
BİLİT 

1 - Kayseride kalorifer tesisatı yaptırılacaktır. 
2 - Bu işle meşgul firmalar tesisat yapılacak maha11in planlan· 

nı görmek üzere hergün ve bu planlara göre tesisat planile keşfini ve 
tekliflerini 16. 6 - 936 sah gününe kadar M. M. Vekaleti Hava İnşa-
at şubesine vermeleri. (1202) 1-2230 

ASKERİ LİSE VE ORTA MEKTEPLERE ÖÖRETMEN 
VE KIRIKKALE SANAT LİSESİNE TEDRİSAT MÜDÜRu 
ARANIYOR. 

1 - İstanbul ve Bursadaki Askeri Liselerle, Kırıkkaledeki As· 
keri Sanat Lisesine aylık ücretle Tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan. 
Konya, Ankaradaki Orta mekteplere Tarih coğrafya, Fen bilgisi, Al· 
manca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San'at Lisesine Tedrisat 
Müdürü alınacaktır. .. 

2 - Lise öğretmenliği için: Lise öğretmeni ehliyeti, orta mek 
tep için, orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 

3 - İstekli olanların dilek kağıdlarmı aşada sıralanmış evrakla 
Ankarada: Milli Müdafaa VekUeti Askeri Liseler Müfettişliğine 
göndermeleri lazımdxr. 

A) Tasdikli fotoğraflı fiş, 
B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzcrr, 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almı~sa ehhyetna· 

me tasdikli benzeri, 
D) Nüfus tezkeresi tasdikli benzeri, 

4 - Durumu uygun görülenlerden aşada yazılı evrak sonra iste• 
necektir: 

A) Hüsnühal ilmühaberi, 
B) Tam teşkilatlı askeri hastahaneden alınmış sağlık raporu, 
C) Taahhüt senedi. (Noterlikten) 

5 - tl cretler: 
İstanbuldaki Askeri Liseler Riyaziye, Fizik derslerine 108: 126, 

Tarih dersine 98: 108 liraya kadar. 
Bursa lisesi ve Kırıkkale Sanat Lisesi Riyaziye, Fizik dersleri· 

ne 108: 126, tarih dersine 98 :108 liraya kadar. 
. Oı ta mektepler derslerine 108 liraya kadar Aylık ücret verilecek· 

tır. 

6 - Kırıkkale Sanat Lisesine alınacak Tedrisat Müdürü için Li· 
se öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisası ol· 
mak gerektir. Ücreti 165 Iiradr. 

7 - İsteklilerin 1 EylOl 1936 gününe kadar müracaat etmeleri 
Dileği yerine getirilmiyenler bir hak isteyemezler. (1220) 1-2267 

t:rıxıxıp Uygun fia tla 

.ı\.rsa, Ev, Aparbm_an; Bağ Bahçe 
ve saire 

Almak - satmak ve bunlara aid tapu muamelatını ve sair 
işlerini takip ettirmek istiyenlerin, Hacıbayramda icra daire-

si karşısında Nizamİ Atacan rn 

GENEL İŞ BÜROSU'na 
müracaatları. Telefon: 1475 

Genel iş Bürosu ile muamele 
aldanmaz - aldatılmaz 

yapan 
1-2337 

LTıjLxıjlı:t1x1x1x1x1,:fx1xJ:r1x1x1z1x1z1x1x1x1xJ:rip • . 

Satılıli arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

nnda eski Sıhhat yurdu b;tişi

ğinde ve SeHinik caddesinde Ma
liye şubesi karşısında. 

( YENi ) SİNEMALAR 1 KULÜP) 

Telefon 2123 e müracaat. 
1-1155 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum) Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 1 
Ulus Bas1mevinde basılmıştır. 

Bugün Gündüz Matinelerinde 

Yataklı vagonlar kontrolu 
Danielle Darryeux - Albert Prejan 

G E C E 
AŞKIM SENİNDiR 

UMUMi iSTEK ÜZERiNE 
4.45 MA TlNESINDE 

YATAKLI VAGONLAR 
KONTROLU 

BUGÜN BU GECE 

Şimdiye kadar misli gö~ 
rülmenıi.ş bir sergüze§t 

ve macera filmi 

Esrarengiz Tayyare 
gtin ve sa:ıtte komisyona müracaatlar. (1292) 1-2434 
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~Y 1 L M AZ R AK 1 S 
111. 

1 Vücudünüze sıhhat ve midenize iıtiha veren yegane 
45 derecelik nefis rakıdır 

• 


