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Cumuriyet Halk Partisin.in memleketin siyasi ve içtimai hayatında 
güttüğü yüksek maksatların tahakkukunu kolaylaştırmak ve Par· 
tinin inkişafını arttırmak ve hızlandırmak için hundan sonra Parti 
faaliyeti ile Hiikümet idaresi arasında daha sıkı bir ı yakınlık ve 
daha ameli bir beraberlik temin edilmesine Genbaşkurca ıkarar 
verilmiştir. 

LVAV ·r 
BEY ANN ı\ i\IE '( ooıcw......-
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C · t Halk Partisinin memleketin siyasi ve içtimai 
umurıye k k k l 1 hayatında güttüğü yüksek maksatların taha ku unu o ay aş-

tırmak Partinin inkişafını arttırmak ve hızlandırmak ıçın 
hu d ve Parti faaliyeti ile Hükumet idaresi arasında daha 

n an sonra b b l'k · d"l · arkı bir yakınhk ve daha ameli bir era er ı temın e ı mesıne 
Genbaşkurca karar verilmiştir. 

Bu maksatla : 
t _ D hiliye Vekili Genyönkurul üyeliğme alınmış ve ken-

disine Par~nin Genel Sekreterlik vazifesi verilmiştir. 
2 ·- Bütün vilayetlerde vilayet Parti başkanlığına vilayetin 

valisi memur kılınmıştır. . . . ... 

U 
• .. f ettişler mmtakalan dahılınde bu tun devlet 

3 _ mumı mu • k'lA d ··k k 
· l · · Jd "' 'bi Parti faaliyet ve teş ı atının a yu se 
ış erının o ugu gı 
mürakıp ve müfettişidirler. . . . . 1 b " 

4 _ Vilayetlerde ilyönkuru!ca ıntıhap edılmış b~ unan.. a~-
k 1 

.. d nu almış ve mansup veya mahallınce munte-
an ar uye urumu . · h' h l 

h h b .::.kanların başkanlık vazıfelerı ıtam u muştur. 
ap me us a:r • G 1 S k t . 1 5 _ Bu beyannamenin icaplarını Par~ı ene ~ re erı o -

b 1 Dahiliye Vekili takip ve tanzım edecektır. 
muş u unan p . k'IA ·ı A ti 6 _ Yukarıdaki maddeler bütün artı teş ı atma, vı aye e-
re ve umumi müfettişliklere tebliğ olunmuştur. 

18.6.936 Başvekil ve 

Her cemiyetle, ihtiyaç iJerle
dikce teşkilalm da onu karşılaya
cak· s~viyeye iri~mesi mutlak bir 
zarurettir. T eşkilitm yeni hayat 
şaıtlarma uymasiyle yalnız günün 
zorluk1an giderilmiş olmaz, bu 
uygunluk, aynı zamanda, cemiye· 
tin daha ileri bir hayata kavuşma· 
sına da imkan hazırlar, şu şartla 
ki, ihtiyaçla teşkilat arasındaki 
hacim ve zaman nisbeti iyice öl
çülmüş olsun. 

Cumuriyet hükümeti, bu ölçme 
• · işinde her zaman hassas davran

mıJtlr. ihtiyacı büliin hakiki un 
surlariyle tayinde, onu karşıla
yacak uzuvlarla vazifeleti tanzim
de Rejim; daima tecrübe ve ihtisa
sın vazih hükümlerine baş vurmuş, 
salahiyetlilerin kararlarım sabır 
ve tenni ile beklemiştir. 

Maliye teşkilat kanununun u-

C. H. Partisi Genel Başkan 
Vekili 

iSMET lNONO 

Kemal ÜNAL 
zun yıllar geniş bir emekle hazır
landığı bu sütunlarda izah edil
mişti. Sıhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti teşkilat kanunu için de 
daha ~z gayret sarf edilmiş değil
dir. 1929 yılında haremle kısa bir 
islah görünceye kadar Sıhat Ve
kaleti esas teşkilatı, 1915 de umum 
müdürlük şeklinde kurulduğu za
manki hüvviyetini taşıyordu. 1929 
barem ıslahı yapılırken Sıhat 
Vekaleti için de öbür vekaletlerle 
birlikte, yeni bir teşkilat kanunu
nun hazırlanması lüzumu düşünül
müs ve bu, metinlerde ifade edil
miş'tir. Ancak hazırlık devresinin · 
ilk yılları, dünya buhranının akis
leri içinde geçti. Milli tedbirlerin 
yarattığı yeni bir inkişaf devresi
ne kavuşunca teşkilat kanunları
mızı birer birer tatbik alanına ko-

( Sonu 2. inci sayfada) 

İstLınbulıııı tarihi mahallesi 

Ü~· tarih d('\•rinin (Elen, Rom;ı, Bizans deı•irlerinfn) bir arada bulunduğu Sulta11 
Alımet lıahiyatı saha!>ından bir görünüş (Yazısı altıncı saylamrzdadır.) 

Ba~bakammızla relakatındaki bakanlarrn dün tayyare ile An/caraya v;uı!jlarma ve al anda kar~r/am.~larrna aid enstanteııe1c.-

Ulu Önder tarafından Y eşilköyde uğurlanan 
Baf'bakanımızla refakatindeki bakanlar dün 

tayyare ile lstanhuldan geldiler 
İstanbul. 18 (A.A.) - Reisicumhuı 

Atatürk bugün öğleden sonra Yeşilköy 
tayyare meydanını teşrif buyurarak bir 
gün evel h,wa postasx ile Ankaradan 
gelerek kendilerine misafir olan ve bu
gün gene aynı posta ile Ankaraya av
det eden Başvekil İsmet İnönü ile Ad

liye, Dahiliye ve Bayındırlık Vekille
rini teşyi etmişler ve tayyare hareketle 
havalanıncaya kadar uçuşu takib buyur
muşlar ve aynı zamanda Devlet Hava 
Yollan taraf mdan Ankara ile İstanbul 
arasında işletilmeğe başlanan yolcu tay
yarelerinden birini tetkik etmişlerdir. 

Atatürk, bundan sonra Floryaya av. 
det ve geç vakit Türk Dili Tetkik C • 

' • A e 
mıyetl azasından ba:zı zevatı kabul bu-
yurmuşlardır. 

Ankara, 18 (A.A.) -
Başbakan İ&met İnönü refakatinde 

Adliye Bakanı Saraçoğlu Şükrü, İç iş
leri bakanı Şükrü Kaya, Nafıa bakanı 
Ali Çetinkaya bulunduğu halde bugün 
saat 17 de tayyare He İstanbuldan şeh. 
rimize dönmüş ve tayyare meydanında 

tA:R 2 'U '&@~ 4''Jo.M: 

lkincı ~aylada: 

.. Y ~ı siyasal - lç habeı-ler 
Üçuncu say! ada: 

Dış haberler - Son d k'k 
D " d" a ı a, or uncü sayfada: 

yabancı gazetelerde okuduklar 
E l'l'k muz - v ı ı ve Öteai '~f ., __ .. . 
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başta Kamutay Başkanı Abdülhali~ 
~en.da, bakanlar, saylavlar, bakanlıkl~ 
ılerı gelenleri tarafından karşılanmıştı 

Başb~kanımrz Kamutay başkanına: 
. - Donüşümüz trenle olacaktı, faka 

gıderke~ gördüğümüz rahat bizi gen 
tayyare ıle döndürttü. 

Demisler v b" .. k ~ e uyu tayyareler hak· 
kında B. Ali Çetinkaya ile g" .... k 

" oruşur en 
- Onlar gelince de Agy .. . 

bö l . rı uzerınd.: 
. y e hır seyahat yaparız. Tebrik ~de 

rım.,, demişlerdir. 

Bakanlar MecliRi lo11lantısı 
Bakanlar Meclisi dün Başbakan ı, 

met İnönünün reisliği altında toplanö 
rak muhtelif işler üzerinde görüşmt>1rr 
de bulunmuş v~ bu isl,.re ait karar!:> 
vermiştir. 



SAYFA 2 

Fransa - Suriye 
Büyük harbda, Beruttaki Ameri

kan "KülJiye" sinde talebe idim. Bir 
gün, bir hıristiyan suriyeli ile mekte
bin parkında dolaşıyorduk . Tabak 
gibi bir deniz, sakin ufka kadar uzanı
yordu. Fakat, boş bir tabak gibi ... 

Bir müddet sorua (anlaşılan Lüb
nan'ın o noktadaki bumunu dolasa
rak gelmişti) üç bacalı bir fransız ~e
misi, denize derhal bir canlılık verdi. 
Uzaktan dumanlarını tüttürerek ge
çiyordu. 

Arkadaşımın adı Enis idi. Ve o 
sıralarda Ras - beyru t' a giden cadde
nin üzerinde açlıktan ölen adam leş
lerine sık tesadüf ederdik. Enis, ge
miyi göstererek birden dedi ki : 

- Bu gemi, bir gün şöy ... .le bir 
kavis çizerek Burc'a çıkacak. 

Burç, Beru t vilayet merkeziniu hü
kümet konağı idi. 

Birden cevab vermedim. Sonra de
dim ki: 

- Yani bizim hükümet gidecek 
ve fransız hükümeti gelecek, 

- Evet. 
- E, siz ne olacaksınız~ 
- Fransız tebaası. 
Bir kaç tatsız cümle daha konuş

tuktan sonra, aynldık. Enis ile, bir 
daha arkadaşlık edemedik. Ve uzun 
müddet, benim için, Osmanlı impa
ratorluğu - Suriye nasyonalizmi ve 
fransız emperyalizmi arasındaki mü
nasebetler hakkındaki malumata bu 
kısacık konuşmanın kabı kafi geldi. 

.y. .y. .y. 

Geçen sene, Ankaraya Lübnanlı 
bir muharrir kadın geldi. Kadınlık 
çağını aşmış olduğu halde, memleke
tinden bahsederken, gözlerini, on se
kiz yaşının şimşekleri yalıyordu. Na-

Gündelik 

SIHAT TEŞKİLAT KANUNU 
Kemal ONAL 

(Ba§l 1. inci sayfada) 

yuyoruz. Bunlarda ana hat, yal
nız ehliyetlerin tatmini değildir 
ve bu görüı batalı olur. Teşkilat 
kanunlarımızda salahiyet ve mesu
liyetlerde t a t m i n ölçüsünde 
genişletilmektedir. Bütün bunla
nn ahengi ise; yeni kadroları
mıza daha zinde bir kuvvetle ça
lııma temin etmektedir. 

Sıhat teıkilatımızın yeni kanun· 
la kazandığı kudret; yalnız devlet 

f)üdcesi içindeki Sıhat ve İçtimai 
Muavenet hizmetlerinin daha iyi 
görülmesini temin etmiş olmıya· 
ca.ktır. Huswıi idarelerle belediye
lere dü§en srhat işleri de bu veka
letçe yakından tanzim ve müraka
be edildiğine göre, yeni kanun; 
bütün yurddaki sağlık tedbirlerine 
geni§ bir hız vermiş olacaktır. -

Y urd ve yurddaı bünyesinde, 
mazinin izlerini bırakmamak, on
ların varlığına, yepyeni bir hüvi
yet vermek yalnız k ü 1 t ü r ü n 
vazifesi değildir •. Bu mecburiyeti 
s ı h a t ' da omuzlarında taşı
maktadır. Verimli toprakları unu· 
tup kayalık yamaçlara tırmanarak 
yaşıyan birçok sıtmalı yurddaşlar, 
artık ovalarda bol bir istihsalin 
humması içinde çalışıyorlar bunu 
sıhat mücadelesine borçluyuz. Da
ha birçok mücadelelerin yurd ge
nişliğinde tatbiki, yakın bir zaman 
işi olmuştur. Her yıl, sıhat müesse· 
selerimizin sayısı çoğalıyor, hunla
rın her birinin yurddaşlara sağlık 
verme kabiliyeti artıyor. Tam sı
hat hedefine doğru her gün biraz 
daha ilerlediğimiz muhakkaktır. 
Tetkilat kanunu bu ilerlemeye ye
ni bir sürat verecektir. 

Bu neslin, bütün enerjisiyle, 
yurd topraklarının, verebileceği 
her şeyi almasına çalışıyoruz. 
Toprak altındaki zenginlikleri
mize ise hemen dört elle
sa.I;lmış bulunuyoruz. Büyük sa
nat müesseselerinde hayatını 
kazanan yurddaş sayısı bo
~a artıyor, bütün hu geniş hamle 
ıçınde başarıların mühim bir un
suru da füphesiz sıhattır. Yeni 
teşkilat kanunumuz ise bu unsura 
;v~rilen kı:vıııetin taze _bir ifadesi
dır. 

syonalizm, bu sevimli Lübnan kadı
nında, sanki bütün o zamana kadar
ki sevgilerinin bir hulasası, bir züb
desi olmuştu. 

Tam biz konuşurken, Fransalı 
genç bir cografya hocası, bize katıl
dı. Bu da, Suriyeye gitmek üzere An
karadan geçiyordu. 

Benim tahrik ettiğim bir münaka
şa kıvılcımı, Lübnanlı entellektüel 
kadın ile Fransalı cografya hocası a
rasında, çok geçmeden, bir yangın 
halini aldı. Fransız, ··croix du feu .. 
!erdendi. Fakat, bilmem cografya ho
calığı nasıldır, politika bahsinde, bir 
zavallı sıfır idi. 

Kadın onu bir kaç kere söz şama
rına aldıktan sonra, dedi ki: 

- Suriyeye yolladıklarınız bi
zim, kitaplarda okuduğumuz fransız
lar değildir. Şimdi oraya gidiyorsu
nuz. Bir gidin de gözlerinizle görün .. 
Suriye böyle adamlar tarafından ida
re edilmeği hak etmemiştir. 

Ben gene, onlar konuşurken, bü
yük harbm o gününü, bir kavis çi
zerek Burc'a çıkan üç bacalı fransız 
gemisini ve kim bilir ne olmuş olan 
Enis'i hatırladım. 

Enis' in dediği olmuştu. Fakat be
nim dediğim, daha çok olmuştu. Ve, 
Lübnanlı kadın bunun. ne yazık ki 
lüzumundan fazla yaralı bir şahidi 
idi. 

.y. .y. .y. 

Şimdi, bir takım telgraf haberleri
ne göre, bugünkü fransız hüküıneti 
yani F ransadaki halk cephesi' nin hü
kümeti, Suriyeye azatlığını verecek
miş ... 

BURHAN BELGE 

Bu akşam Avrupa istasyonlarından 
dinlenebilecek seçme program 

( Ankara saatı ile ) · 

Konıerler : 
20.40 Pariı!ı P.T.T. (Konser) 
21- Hilversum 1. (Mozart) 
23.20 Viyana (9 uncu senf. • Beetho-

ven) 
Halil Müzik : 
19.30 Droitwich (Eski eserler) 
22.05 Droitwich (Piyano resitali) 
22.10 Stutgart (Oda müziği) 
22.30 İsviçre A. (Keman) 
23.30 Lüksenburg (Viyolonsel) 

Tiyatro : 
20- London (Varyete) 
21.30 Paris P.T.T. (Komedi Fransez) 
21.40 Post Parizyen (Varyete) 
21.45 Radyo Paris (L'amour mosque -

operet) 

Dans Müziği : 
23.30 Londra 
24 - Döyçland 
24.10 Kopenhag 

KISA DALGALAR 
Radyo Kolonyal (25m. 23) 

20- Konser 
21.30 Operadan nakil 

Daventri (19m. 66) 

19.20 Varyete 
20 - Kilise müziği 
23 - Dansing 

Zeesen (25m. 43) 
20.45 Piyano 
21.30 Senfonik konser 
22.45 Halk şarkıları 

Roma (31m. 13 ) 
24.59 Boris Godunov , 

ANKARA RADYOSU 
12.30 Plak yayımı ve ajans haberleri 
19.30 Klasik müzik (plak) 
19.50 Edebiyat saatı 
20.10 Karışık müzik 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Dans müziği 

iST ANBUL RADYOSU 
18 - Senfonik musiki (plak) 
19 - Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar veya retrans-

misyon 
20 - Halk musikisi 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anado1u "Ajan· 
smın gazetelere mahsus havadiı 
s~rvisi verilecektir. 

OLUS 

Muhacirlerin 
getireceği eşyalar 
Mahalli vali veya kaymakam tarafın

dan memleketimize gelen muhacirlerin 
beraberlerinde getirdikleri eşya için 
verilen gümrük muafiyet kağıdı üzerin
de gümrüklerce tahkikat ve tetkikata 
giri<ıildiği vaki şikayetlerden anlaşıl

mıstır. Gümrükler umum müdfülüğü bu 
hususta gümrüklere bir tamim yaparak 
iskan kanununun muhacirlerin eşya mu
afiyetine aid olan 31 inci maddesinin a
çık hükmü karşrsınrla göc-men es.ya ve 
hayvanlannm memleketimi7e serbestçe 
ithal edilmesini, böyle acık hükümlere 
aykrrı muameleler ile göçmenlerin işle
rinin geri bırakılmaması ve bu hususta 
liizrm g-elen tahkik ve tetkikler mülki
ye miifettişleri tarafından yapılacağına 
göre. gümrü~e ibraz olunan gümrük 
muafiyet kağıdı üzerine esya ve hay -
vanlann derhal memıekPte ithı:ıl edilme
sini ve sünhe ve tahkiki mucib bir ha
reket gör\ilürse e"va memlekete sokul
duktan sonra keyfivetin vali ve kayma
kamlığa bildirilmesini istemiştir. 

Gümrüklerde tayinler 
Kars gümrük direktörü Muzaffer 

vekalet emrine alınarak yerine Rize 
gümrük direktörü Feyzi, Rize gümrük 
direktörlüğüne Sirkeci gümrük direk
törü Galib, Sirkeci gümrük direktörlü· 
ğüne Kilis gümrük direktörü Neşet, 

Kilis gümrük direktörlüğüne umum 
direktörlük gümrük işleri direl..--törlü~ü 
memurlarından Zekeriya tayin edil
mişlerdir. 

Uşakta arpa üriinü 
Uşak, 18 (A.A.) - İlk arpa ürünü i

ki haftadanberi Eşme köylerinden paza

rımrza gelmektedir. 

Birinci hafta kilesi 130, ikinci hafta 

100, üçüncü hafta da 60 kuruşa düştü. 

Önümüzdeki hafta Uşak köylerinin 

arpası pazara çıkacağından fiatlann büs
bütün düşeceği korkusu vardır. Buğday 

210 kuruştan sattlmaktadrr. 

Küçük zabitlerin maaşı 
Gedikli küçük zabitlere verilen ma

aşlarla ayle ve tayın zamlarının hava 
kuvvetlerine yardım vergisine tabi ol
duğunu yalnız askeri efrada \'erilen pa
raların bu vergiye tabi olmadığını Fi
nans bakanlığı alakalılara bildirmiştir. 

Deniz yolları direktörü 
Arikaraya geldi 

Deniz yolları idaresi direktörü B. 
Sadettin ve fen heyeti reisi B. Sırrı dün 
sabahki trenle şehrimize gelmişlerdir. 
BB. Sadettin ve Sırrının bu seyahatle
ri, deniz yolları idaresi hesabına ısmar
lanacak vapurlarla alakadardır. 

Ziraat makineleri 
parçaları 

Bazı ithalat acentalarının gümrük 
resmine tabi olan ziraat makineleri 
yedek parçalarım, muaf olan ziraat ma
kine parçaları şeklinde memlekete sok
mak istedikleri anlaşıldığından Güm • 
rükler Genel direktörlüğü bu hususta 
alakahları ikaz etmiştir. 

ı··········· R. Peker'in ........... . 

İ inkı13b Dersleri 1 
: Ankara ve Istanbul Oniversi· : 
: ı telerinde R. Peker'in verdiği inkı· : i . 
: lab derslerinde tutulan talebe j 
! notları, gözden geçirildikten son- ; 
İ ra, ULUS Basmıevince kitap ha- i 
! linde basılmı§tır. 124 sayfa tutan 1 

1 

eser, yalnız basma masrafı kar-

.. ~;.~~~;.~;~.;~;:~:~:.~:.:~:~.· .. ı 
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BOGAZLAR KONFERANSI 

Bulgar delegasyonu 
Bugün Mon trö'ye hareket 

ediyor 
Sofya, 18 (A.A.) - Bulgaristanın 

Mantrö konferansındaki delegeler he
yeti dış bakanlığı genel sekreteri orta 
elçi B. Nikolaefin başkanlığında Bul
garistanm milletler cemiyetindeki da
imi delegesi orta elçi B. Momoilof ile 
dış bakanlığı sıyasal işler şubesi direk
törü B. Nekofdan mürekkeb olacaktır. 

Dış bakanlığı birinci katiblerinden 
BB. Krancoloff, Milof. Deniz albayı 

Varikle~kof ve şimendiferler idarer.i 
deniz yollan şubesi direktörü B. Sla
vianof eksper sıfatile heyete dahil ola
caklardır. 

Heyet yarın Montröye hareket ede· 
tektir. 

Yunan dele~asyonu da 
hareket etti 

Atina, 18 (A.A.) - Boğazlar konfe
ransına iştirak edecek olan yunan heye
ti murahhasası Mavrudis'in riyaseti al
tında bugün Montröye hareket etmiştir. 

Ekonomi Bakanlığının 
bir tebliği 

2/ 12/ 1935 tarih ve 3627 sayılı karar

namenin (A) frkrasma istinaden türk 

parasının kıymetini koruma hakkında

ki 11 sayılı kararnamenin muaddel 32 

inci maddesinin tatbik edildiği memle

ketlerden birine yapılan ihracat muka

bilinde, mezkur maddenin (B) fılc.rası 

mucibince istenilen vesikayı getireme

diğinden dolayı şimdiye kadar ithalat 

yapamıyanlarm aşağıdaki vesikaları 

tetkik edilmek üzere en geç 30/ 6/ 1936 

akşamına kadar İktısat Vekaletine gön

dermeleri lüzumu bildirilir: 
1 - İhracat beyannamesinin musad

dak sureti, 
2 - Takas tetkik heyetlerinin takdiri 

kıymet beyannamesinin musaddak su
reti, 

3 - Satış faturalarının musaddak 
dak su.reti, 

4 - Konşimento sureti. 

Sinoh hol suya kavuşuyor 

Sinobun en mübrem ihtiyaçlarından 

olan su yollarının ıslahı için hususi i

dare ve belediye büdcelerine tahsisat 

konulmuştur. Bu iş için Kanj elektrik 

şirketi ile göı üşmeler yapılmış ve şir

ket direktörü Sinoba gelerek tetkikleri· 

ne başlamıştır. 

Şehre gelen sular kifayetsiz görül

düğünden başka membalar aranmakta. 

dır. Bu aramalar iyi neticeler ve;mek

tedir. Yakında projeler ikmal edilecek 

ve tesisat projesi tasdik edilmek üzere 

Bayındırlık bakanlığına göderilecektir. 

Bursa ela Türkkuşu faaliyeti 

Bursada Türkkuşuna devam eden 
gençlerimiz kısa sıçrama uçuşlarına 

başlamışlardır. Kız ve erkek talebelerin 
hepsi büyük bir kabiliyet göstermekte
dirler. Bunların 18 i kız ve 76 sı erkek
tir. Muallimleri tayyareci BB. Abdur• 
rahman ve Vedaddır. 

BANDO KONSERLERİ 
Riyaseti Cumur Bandosu tarafından 

Kamutay Bahçesinde verilmekte olan 
konserlerden üçüncüsünün programı : 

I. Kısım 

1 - Tayke Marş Graf Tseplin 

2 - Lakom Vals Kotiyom 
3 - Vağner Uvertür Lö veso Fantom 

II. Kısım 
4 - La Parra Prelüt La Habanera 
S - Vellon Prelüt Dans İndiyen 
6 - W. Ketelbey Entermeczo 

Marş Persan 
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Şekerli madde yapan 
Müesseselerin muamele 

vergısı 

Şekerli madde imal eden müessese• 
lerin 1 haziran 1934 tarihinden kanunu• 
sani 935 iptidasrna kadar geçen yedi ay• 
tık müddet zarfında muamele vergisine' 
aid defterleri tutmamış olmalarının ve 
beyanname vermemelerinin eveke ver• 
giden muaf olduklarına dair yapılart 
tebliğden mütevellid olduğu anlaşıldı• 
ğmdan bu müesseselerin bu müddete 
aid vergilerin yalnız aslının tahsili ite 
misil zam ve teahhüd cezası alınmaması 
Finans bakanlığınca kararlaştırılmıştır. 

Türizm afişleri 
Fransadan gelecek turizm propagan· 

da afişlerinin gümrük resmine tabi tu· 
tulması kararlaşmıştır. 

Hareket vesikaları 
Hiç bir ecnebi limanına uğramakw 

zın yalnız Türkiye limanları arasında~ 
muayyen bir tarifeye göre muntazarrı 

seferler yapan milli gemilerin ilk hare• 
ket ettikleri limandan alacak1arı hare• 
ket vesikasının gideceği son limana ka• 
dar muteber olması kararlaşmıştır. 

Türkiye limanlarına gelen sefainin' 
limana çıkarılacak veya aktarma ve, 
transit edilecek eşya için yalnıZ' bir 
türkçe suret aranması kararlaşmı~ ve a• 
Jakalılara bildirilmiştir. 

POLiSTE: 

İki yangın 
., 

Öztürk mahallesinde Refit<anın (-
vindeki bacada kurumlar tutuşarak yan", 
gın çıkmışsa da itfaiye yetişereli etra• 
fa sirayetine meydan vermeden söndü(~ 
müştür. ,, 

" ,, 
Ankarapalas çamaşırhanesinde oen• 

zin tutuşarak yanmağa başlamış fakat. 
derhal söndürülmüştür. Polis, her iki 
yangının sebebleri hakkında tahkika~ 

yapmaktadır. 

l\liişterisine hücum eden sebzeet 
Tabakhanede sebzecilik yapan Hay• 

dar, kendisinden salatalık almak istiyen 
Daniş ve iki arkadaşının sözlerini kız 
kardeşine aid sanarak yanındaki kasali 
dükkanından aldığı bıçakla Uzerlerine 
hücum etmişse de yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

DİL KÖŞESİ 

"Küçük itilaf erkanıharbiye reis; 

leri Bükre§'te içtima edeceklerdir". 

Küçük itilafa uz:un :zamandll' "Kü· 

çük anlaşma'' diyoruz:. "Erkanıltarbi• 

ye'' taf7iri artık dilde ya§amak hakkı• 

nı kaybetmiştir. Çünkü askeı·i ıstılah .. 

lar, resmen kabul edilmi§ ve gazete• 

lere de yanlış yazılmamaları için ta• 

mim edilmiştir. Erkanıharbiyenin kaı", 

şılığı bugünkü dilimizde ''Genel Kur• 

may" dır. "içtima etmek'' tabirini ne 

diye kullanmalı? "Toplanacahlardır" 

demek daha mı güçtür? 

"Balkan antantı ve küçük antant, 
başkasının zararına olarak toprak ge-· 
nişletmeyi, normal olmıyan ıartlar 

içinde iktısadi inkişaflara ulapnayı 

ve kuvvete dayanarak şu veya bu mil• 
leti siyasi haklarından mahrum ebne· 
yi bir an için düşünmemiş olan; sar• 
raf veya komisyoncu politika alanla• 
nnm düne kadar meçhul bulunan bir 
ruh asaletini hem ayrı ayrı hem de iç~ 
içe ifade ederler. Ve muhakkak ki bu 
halleriyle birer diplomasi vesikası ol" 
maktan çıkarlar.'' 

Bütün bu vasıllariyle iki anlaşma, 
neden birer diplomasi ve.sik(181 ol .. 
maktan çıksınlar? Muharririn, sade .. 
ce, birer diplomasi vesikası olmaktan 
daha fazla bir şey ifade ederler'' de· 
mek istemi~ olduğu anlaşılıyor. Sonra 
"sarraf politika alanı " ne Jetnektirı 
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SON DAKiKA : 

Zecri tedbirler kaldırılınca 

İtalya clış iya a i~lerindeki muhteriz 
vaziyetiııden vazgeçecek 

Londra, 18 (A.A.) - Morningpost 
,azetesinin Romadan öğrendiğine göre 
talyan hükümeti zecri tedbirlerin kal
dırılması ile iktifa ederek kendisi de 
mukabclei bilmisil olmak üzere koydu-

ğu zecri tedbirleri kaldıracaktır. Bu de· 
mektir ki, İtalya Boğazlar konferansı· 
na ve Lokarno devletlerinin ileride ya
pacakları konuşmalara iştirak edecek 
ve nihayet Akdenizde bir deniz anlaş
masını imzasını görüsecektir. 

lngiliz lwrnrı lıalymfo 
lıcn·rt•I ll \'tırıtlırnımlı . . 

Roma, 18 (A.A.) - Resmi mahfil
ler, Londra kabinesınin zecri tedbirle
rin kaldırılmasına karar vermesini hiç 
de hayretle karşılamamıstır. Daha faz
lası var. BJ mahfiller, sadece bu tedbir
lerin kaldırılması kafi bir şey olmadığı
nı beyan ve İtalyan ftituhatının sarih 
surette tanınması tazım ğelmekte oldu· 
ğunu ilave etmektedirler. Ortada bir 

Habeşistan meselesi mevcud oldukça 

zecri tedbirler kalksa bile milletlera· 
rası gerginlik devam edecektir. 

lıalyaya göre en m üstacel 'mese-
le : Eko nomik sıyasasının ~·eni

den gösden geçirilmesi 
Roma, 18 (A.A. ) - Yarı resmi mah

filler. şimdi en müstacel meselenin eko
nomik sıyasanın yeniden gözden geçi
rilmesi meselesi olduğunu, çünkü 18 İ· 

kinci teşrinden once mevcud olan bü
tün ticaret andlaşmalarınm feshedilmiş 
bulunduğunu. bunların hiç bir suretle 
yenileştirilmeleri imkanı mevcud olma
dı ğ ını beyan etmektedirler. 

Yeni anlaşmalar tamamiyle yeni e
saslara ve ihtimal takas prensipine gö

re görüşülecektir. 
Alman delegelerinin burada bulun· 

maları. zecri tedbirleri tatbik etmekte 
olan devletlerle andlaşmalar yapmadan 
önce bir alman - İtalyan itilafnamesi vü
cuda getirilebileceğini tahmine elveriş-

lidir. 

B. Eden'in Avam Kamarasındaki beyanatı 

İngiliz dış bakanı diyor ki : 
(( .. Zeeri tedbirlerde ltalyaya karşı bir baskı 
vasıtası olarak ı rara lüzum yoktur .. » 

Londra, 18 ( A.A.) - Bugün avam 
kamarasında beyanattta bulunan B. E · 

den demiştir ki: 
"- zecri tedbirlerin tatbi ki ile gü-

.dülen gaye elde edilememişt ir. Zecri 
tedbirle re ltalyaya karıı bir baskı va
sıtası olarak ısrar etmeğe lüzum yok
tur. Büyük Britanya tecavüzün önUne 
eeçmek için milletleraraaı icraatı tah 
rikten geri durmamı§tır. Fakat bu gün 
.ırtık bir habeş h ükümeti mevcud de· 
ğildir. Mevcut vaziyeti ancak ve ancak 
askeri bir hareket deği,tirebilir. Hal
ouki bunu yapmaga hazır hangi mem 
le ket vardır? Milletleı cemiyetinin e
ğer objek tiflerine irişmesi isteniyorsa 
şimdiye kadar başvurulan tedbirlerden 
büsbütün başka tedbirlere başvurmak 
lazımdır ki Akdenizde bir barb vukua 
gelebilir ve bu harbin Akdeni%e mUnha· 
ıır kalacağım da hiç kimse iddia ede
mez. Bununla beraber milletler cemi
yetinin. tecavüz hakkındaki hükmünü 
zıt bir kararla değiştirmesi asla bahis 

nevzım olamaz ... 
( 8. Edenin hükümelin bu karam11 

bildirmesi üzerine mııhaleft>t 10 dakıkn 
müddetle ve şiddetli giirültiilerle B. 

Edenin sozlenni kesmiştir.) 
Giirültüler yatıştıktan sonra B. Eden 

sö !erine şöyle devam etmiştir: 
"- Akdcnizde bir tecavüz takdirin

de Akdeniz devletlerinin garantisi zec
ri te<lbirler kalkt ıktan sonra da ve bü
tün kararsızlık devresinin devamı müd· 
detince de devam etmelidir. Ta ki iti· 
mat tekrar kurulsun. Alcdeni.ı:de anlaş
mazlıktan öncesine nisbetle çok daha 
mühim bir kuvvet devamlı olarak bulun-

durulacaktır. 

Britanya hükümeti Milletler cemi· 
yetinin tenıiki iıini gözden geçirmiı ve 
bu babta dominyonlarla da göril,müı· 
tür. İngiltere miJletler cemiyetini bü· 
tün otorit esiyle canlandırmak için asam
blenin eyUU toptantııında kurucu bir 

yardımda bulunacaktır.,, 
B. E den bundan sonra. Ren gay ri 

askeri bölgesinin Almanya tarafından 
işgali üzerine ortaya çıkan gerginliği 
hafifletmek için tngilterenin yaptığı 
gayretleri anlatmış ve Almanyanın in· 
gillz sual listesine cevab vereceği ümi· 

dini izhar etmiştir. 
B. Eden sulhun korunması ve mak

sat sulh olduğuna göre metodlara sap
lanıp kalınmaması lilzumunu kaydede· 
rek sözlerini bitirmistir. 

/111(iltere hiilaiim eti habe~ nıeae
lt•'4irıi Pylilltle ııözden ~e(irecek 

Londra, 18 (A.A.) - Habcsistanm 
statüsünden bahseden salahiyetli mah
filler, hükümetin bu meselenin heyeti 
mecmuasmr evlfıl ayında.gözden geçire

ceğini. çünkü haziran ayı ile eylül ayı 
arasında vaziyetteki gerginliğin gide
rilmesi sayesinde çabuk bir hal sureti 
bulunabileceğini bHdirmektedirler. Bu
na karşı. milletler cemiyetinin uğramıs 
olduğu muvaffakiyetsizliği!' evelce gös
terilmi, olan esaslar dairesinde bu mü
essesenin ıslahını zaruri kılmış olduğu 
fikri ileri sürülmekte ve bu iş için Ce· 
nevrede bir komisyon vücuda getirile
ceği sanılmaktadır. Bu komisyon, mil
letler cemiyet i azaları tarafından yapı· 
lacak teklifleri alacak ve bunları göz
den geçirdikten sonra kendi yapacağı 
teklifleri asambleye ıunacaktır. 

Fran~ada birlikler kapatılıyor 
Paris, 18 (A. 

A.) - Bugiin Cu-
mur reisinin ba -

kanlığı altında 

toplanan kabine 
hususi milis ku· 

rumlarının yani 
"a t e ı 1 i h a ç'' , 
"franıuz tesanü -
dü'', ''Fransist'' 
ve ' ' vatanperver 

gençlik'' cemiyet· • 

leriııin feslıi hak

kındaki ka rama-
meleri tasvi etm'ştir. 

.~ haı.; ' "' '"ı 
:ıcfi B. Dölarok 

Kabine paranın korunması, şimdiye 

kadar yapılmış olan vergi kaçakçılığının 

affı ve franau: bankaaının tenaiki hak· 
kında meclise projeler sunutmaa için fl· 

1 

• 

nans bakanına izın vermiştir. Fransa ban

kasının tensiki hakkındaki projede ban-

ka idaresinde korporasyonJarın umumi İ§ 

mesai konfedersyonunun ve endüstri 

gruplarının da temsil edilmesi göz önün· 

de bulundurulmaktadır. 

l~'/.:ononıi rı• Jinuru nıP!'t>lt•leri 
Paris. 18 (A.A.) - Bu sabahki kabi

ne toplantısında B. Vin parlamentoda 

söyliyeceği nutkun ana hatlarına dair 

izahlar vermiştir. 

Bakanlar. parlamentoya iki proje sun

maga karar vermi§lerdir. Bu:ılardan bi· 

risi frank kıymetinin müdafaasına, diğe
ri de "Fransa banka11nın yeniden tenıi• 

ki'' ne mUtealliktir. 

ULU ! 

.. ... 

HABERLE 
Haile Selassie 

Cenevreye gidecek 
Filistin de • 

yenı hadiseler cıktı .. 

Şimdilik Glasgov' da bir 
şatoda dinleniyor 

Hayfa l>elediye dairesine atıldı 

Ncgii s ~·e kı?ı 

Londra, 18 (A.A.) - Habes ekili
ginin bir tebli~inc göre. Negüs hazi

0

ran 
sonu milletler cemiyeti toplantı 1 arı es
nasında Cenevrede bulunacaktıı. Bu
nunla beraber Negüs. ~ah scn toplantı

lara iştirak rtmiyecektir. 

Londra. 18 ( A .A.) - N egüs ve aile
si, bu sabah İskoçyaya hareket etmisler
dir. O rada Glaskova yirmi kilometre u

zakta bulunan bir satoda oturacaklar
dır. 

Kudüs, 18 (A.A.) - 1929 karııık

lıkları ile alakalı olarak idam edilen üç 
arab şefinin bu idamlarının yıl dönümü 
olan dün bütün memlekette vaziyet ga
yet gergin devam etmiş ve bir çok hadi
seler çıkmıştır. 

Yafa civarında otomobilli blr polis 
müfrezesi arablann hiıcumu ile karşılaş-

mı" ve vukua gelen çarpışmada bir arab 
ölmiıştüı. Bır çok yahudi müesseseleri

ne kurşuni r atılmıştır. Şeron ovasında 
bomba ile dcmiryollarmı tahrib için bazı 
tcsebbuslerdc bulunulmuştur. 

fllistiıı tldı•gcısyonıı /,ondrmla 
Lond•n, 18 (A.A.) - Başlarında Ce

mal Efendi Hüseyni bulunan filistinli bir 

arab delegasyonu, İngiliz milleti önun· 

de arab davasını müdafaa için Londra· 
ya gelmiştir. 

Cemal Efendi, Filistin arab paı tisinin 
başkanıdıl'. 

Tasrih oludubuna gore bu de le~as 

yon, resmen görüşmelerde bulunmıya 

caktır. Zira, arablar taraf ndan, Fılıstin 

deki bugunkü buhranın halline saldhı 

yetli olan dele asyon, > 1 ı K .ıd s a· 

rab yük k komi csıdır. 

llrı~ fll beledi,e tl ı'ıe~inl' 
bmn bcı ut ! l ı 

Lon ra, 18 (A.A ) - Hab r v ıl<li 

gine göre, Hayfa l.Jelediye daircsıne b m 

balar at lmış ve hına ciddi surette lıa a· 

ra uğramıştır. 

İyi haber almakta olan mahfiller 
Negüsün B. Eden'in bugün öğlede~ 
sonra avam kamarasında hükümet in zec
ri tedbirlerin kaldırılması kararını bil
direceği sırada Londrada bulunarak güç 
bir mevkide k:\lma.,,ak ir.in yola çıkmıs 
olduğunu hildirmelctedirler . Filistinde yolcu otobüsl~ri polis kamyo nlarrnın muhafazası altmda çalışıyorlar ' 

Gün es tutulması hakkında 
..M 

Sovyet radyoları • 
ııeşrıyat yapacaklar 

Moskova, 18 (A.A.) - 19 haziran kÜ· 
sufu, Sovyetler Birliğinde, Karadeniz 
kıyılarından Pasifik kıyılarına kadar 17 

muhtelif noktada 28 Sovyet ve 13 ecne
bi ilim heyeti tarafından gözden geçiri

lecektir. 
Ayrıca Krasnovarsk'da tayy.ucden 

ve sübstratosta aletleriyle de tetkikler 

yapılacaktır. 

Krasnodar mıntakasında havava dort 
radyosond uçurulacak ve bu suretle ku
sufun havada yaptıg ı tesirler olçüle

cektir. 

Sovyet merkezi radyo komitesi 19 
haziranda M ... ııkova saatiyle saat 6.30 dan 
9.15 e )<adar '"Türkiye saatiyle 7.30 dan 

10.15 e" rusça. fransızca ve İngilizce O· 

tarak asağıdaki istasyonlarla küsuf tet
kikleri neşriyatını yapacaktır : 

R.k. dalga uzunlugu 25,4 metre 

R.k.i. Jalga uzunluğu 19.76 metre 

R.n.e. dalag uzunluğu 24,99 metre 

R.a.n. dalga uzunluğu 31,51 metre 

Komintern dalga uzunluğ-u 1754 

metre 

F raıısız cııatosıı kollektif i~ mukaveleleri 
ve kırk saatlik lıaf ta Jlrojelerini ){abul etti 

Paris. 18 .(A.A.) - Senato sosyal },------------- --
projeleri yenıden gozden geçirmege baş
lıyarak kollektif iş mukaıeleleri pro
jesini 6 muhalife karşı 279 reyle kabul 

etmiştir. Bu mukaveleler manda altında 
bulunan topraklar müstesna olmak üze
re bütün Fcanaada tatbik edilecektir. 

Senato keza 40 saatlik hafta projesi
ni de tasvib etmi1tir. Senato bu tasdi

kinde mezkur kanunun ihracat endüstri

sinde hemen tatbik edilmemesi ihtiraz 
kaydını koymuştur. 

il iikünaetirı so~ytıl l'rogrmnı 
Paris, 18 (A.A.) - Devlet bakanı 

Şotan, hükümetin sosyal programı hak
kında söyledigi bır nutukta sosyal bir 

tecriibe karşısında bulundugunu kaydet

miş ve bunun muvaffkiyetinden emin 
olduğunu ilive etmiştir. 

Şotan paranın kıymetten diışürülme

si aleyhinde bulunarak sözlerini bitir

miştir. 

/,ut'r mtıjiazaltırı du İşf. 

ba~lıyor 
Paris, 18 (A.A.) - Büyük Luvr ma

ğazalarının patronlariyle işçileri kati bir 

anlaşma vücuda getirmişlerdir. Bu mü

esaeaelerde cumartesi günü iıc baslam-
lacaktır. ~ 

Sovyet ·Japon 
konuş malan 

Moskova, 18 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor : 

l 7 haziranda Japonya iş güderi dıt 
isleri komiser muavini B. Stomoniako
fu ziyaret ederek sovyet • japon 
balık avı mukavelesinin imzuı 

hakkında 26 nisan tarihli Sovyet tekli· 
fine japon hükumet inin cevabını .er
mistir. B. Stomoniakof, japon teklifle
rini gözden geçirerek yakında cevab 
vereceğini vadeylemi,tir. 

Bundan sonra sovyet - japon müna
sebeti ile alakalı bazı meseleler üzerin· 
de de görüşülmti~ ve B. Stomoniakof 
Pogranicnaya istasyonuna giden Sov: 

yet ~renleri işçilerinin bu istasyon ja

pon Jandarmaları tarafından bir kaç za
mandanberi karşıla tıklan fena muame-

le. üze~ine japon işgüderinin b ilhas a 
dıkkatıni çekmiş ve bu mahaıı· 
1 

ı memur-
arın, Avrupa · ı A ı e sya arasında Mnn-
çuryayı Avrupaya bağlıyan milletlera 
rası .. k -

muna alc yolunda faaliyetin dur-
masını tehlikeye koyan bu g . k 

• h ayrı anu-
~ı areketlerine nihayet verilmcs· . . 
ıapon hUkU 1 ıçın 

metinin lbım ıı:elen tedbir-

Gorki öldü 

Maksinı Gorki 

Moskova, 18 (A.A.) - Cicce yarısı 

Maksım Gorkinin sıhati hakkında ne3-
redilen son teblige gore, hastanın vazi· 
yeti çok ağırdır. Diın bütün gün nefer 
almak ve kalb faaliyeti, ancak yiılcsek 
mikdarda oksijen ve kalb için tonık i 
taçlar verilmesiyle idame ettirilebilmiş
tir. Aksam hararet 37,4 ve nabız gayri 
muntazam olarak 120 idi. 

Moskova, 18 ( A.A.) - Gor~i bugiın 

ölmüştür. 

1 panya n-revi 
" Madr~d, 18 (_A.A.) _ Dün akşam çı 

kan v~ bırçok kımselerin yaralanmasına 
sebebıyet veren kargaşalıklar clola . 
le . . . yaıy-

ıç ışler bakanı ış federasyonu bina. 
sının kapatılmasını emretmiştir 

İspanyada grev hareketi . et~af 
1 k a Y~-

yı ma tadır. Barselon'da 100 000 . 
vardır B .. . . gre •cı 
. . • ugun bu mıktarın artacagı kes-

tırılmektcdir. 

Grevciler , k ırk s:ı;ıt'i1< 
me, ot; İminde .. d haft a. y-;ı1 

gun c al tı aat talı ' '· 
erkek v k d 1 r.a,. 

. e a •n arın ' •ı-ret l erinin mu 
vı olması ve bir i" \ l''· 

• • ~ 1 • " m~v~si , ' i · 
cuda gctmlır.ec;i P-ibi d ile'· " d \. , 

ı "' • '- C 1. U tı n 
m~ ~tadırh~r. 
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FR.ANSIZ 
La Flcche gazetesinde Gaston Bet- ı 

gery yazıyor: 

Yirmi senelik politika hayatını bir 
ışık çizgisiyle aydınlatmak için bir 
genç ingiliz ekonomistinin 1918 de ba
na açtığı düşüncelerini anlatacağım. 

B. Klotz'un demagojisi yeni zafer 
kazanmıştı: önce müdür olan Lloyd 
George'e sirayet etmiş; amerikan dele· 
gel erini istinkafla iktifa ettirmiş; pra
tik adamlar olan Belçikalılara, müteva· 
zı bir şekilde derhal 5 milyar altın mark 
istiyebilecek şekilde istikbal hakkında 

mantıksız hayaller vermişti. 
Böylece, Almanyaya 600 ila 700 

milyar marklık (şimdiki para ile 
4.000.000.000.000 frank) bir borç yükle
nebileceğinden kolaylıkla bahsedilebi
liyordu. 

İşte o esnadadır ki delegasyoniyle 
anlaşamıyan genç ingiliz ekenomisti ba· 
na fikirlerini açmıştı: 

"Beni korkutan, demişti, bugün yap· 
tığımız budalalıklar değildir: Hadise. 
ler bütün bunları pek çabuk nizama so
kacaktır. Asıl beni korkutan şey, bu 
neviden budalalahkların devlet adamla· 
nmızın karakterini meydana vurması· 

dır. 

''Ya tekliflerinin realiteyle alakası 

olduğuna inanıyorlar; bu takdirde on
ların muazzam cehaletleri bizi felaket· 
lere sürükliyecektir. 

"Yahud da, demagojiye mağlüb o· 
luyorlar; bu takdirde de cesaretsizlik
leri bizi daha kötü felaketlere sürükli· 
yecektir. 

"Çünkü, kendi memleketlerinin ka
moyuna mukavemet etmekten aciz olan 
bu adamlar Almanyaya mukavemetten 
daha fazla aciz kalacaklardır. 

"Esas aranırsa, 700 milyar altın mark 
istiyen B. Klotz unuzla hiç bir şey öde· 
mek istemiyen alman delegesi arasında 
hiç bir fark yoktur: Bu iki politika bi
ri birine muvazidir." 

Bence, John Maynard Keynes'in bu 
cümlesi Fransanın bütün dış politikası
nı aydınlatmaya kafidir: İngilizler, baş
langıçtaki ahmaklıklarından kolayca 
vaz geçtiler: bizim hariciyemiz, otuz 
kabine değismesine rağmen, Poincare
den Flandin'e kadar, buna sadık kalmış-.--
tır. 

Tamiratın iflası 
MağlUb bir memleketin para ödiye

bilmesi için iki şart lazımdır: 
1 - Borcun ödenebilir olması, yani 

mikdarın borçlunun imkanlarını aşma· 
masr. Bu bakımdan yalnız taksitlerin 
'değil fakat aynı zamanda borcun yekil· 
nu da imk~nların hududu içinde olmaaı 
lizımdır: Sermaye bu imk!nların dı§ın
'da kalıyorsa, taksitler makul bir hadde 
tesbit edilse bile bu hal vaziyeti kurtar
hıaya yetmez. Borçlu, ne kadar çok Ö· 

'derse, o kadar daha ödemesi istenilece· 
linl düşünür. Ödememeye varmak için 
bundan iyi bir çare tan.nnıyorum. 

2 - Ödenmeyiş halinde, borçlu pa
ra ödemekten daha kötU bir hale u~rı· 
yacağmı bilmelidir. Millet1erarası ha-

Tefrika: No: 85 

ULlJS" 

POLİTiKASININ İFLASI 
yatta ''itibardan düşmek" hareliete geç
mek için ekseriya çok zayıf bir şeydir, 
Ya ekonomik, ya da askeri bir tazyik 
imkanı olmalıdır. Herhalde borcu öde
menin ehvenişer görünmesi lazımdır. 

Söylemiye lüzum var mı? Bu iki 
şart, alman borçları hususunda hiç bir 
zaman tahakkuk etmedi. 

Fransa, zaferin ertesinde, azami kuv
vetine sahih bulunurken, diplomatları
mız, tezadlı bir zihniyetle, alman borç
larını tadil ve tenzil etmeye giriştiler. 
Ve bu borçlar makul bir hadde indiril
diği zaman, her türlü tazyik imkanınr 

kaybetmiş bulunuyordu. 
Almanyayı isyana ve faşizm yoluna 

zorla sevkettiler. 
Her türlil tamirat masrafını tahsil 

etmek imkanlarını çürüttüler. 
Bütün bunlar bir kelimeyle hulasa 

edilebilir: İflas. 

Silalısızlcmmanın i/l<ısı 

Silahsızlanmanın tarihi daha az acıTC· 
1ı değildir. 

Hariciyemiz, Poincarc'nin silahsız

lanmanın emniyet yani karşılıklı yar
drm şartına bağlı olduğu hakkındaki 

paradoksunu devamlı surı:tte müdafaa 
etti. 

Bu şu demekti: 
''Almanya, andlaşma gereğince silah

sızlanmıştır. Bizim silahça üstünlüğü

müz bize mutlak bir emniyet vermekte
dir: ancak bize bir başka emniyet şekli 
verildiği zaman bu emniyet şeklinden 
vaz geçebiliriz." 

Görünüşte mantıki gibi duran fakat 
hakikatte bir paradokstan ibaret olan 
bu muhakemeye karşr, 1928 den beri 
karşı gelmekten geri kalmadım. 

Çünkü bu muhakeme bir noktaya 
istinad ediyordu: Almanyayı her zaman 
silahsız bir devlet halinde tutmak im· 
kanını. 

İşte ben bu nazariyenin hatalı oldu
ğunu tekrarlamaktan geri durmadım. 

Fakat hiç bir şey fayda etmedi. 
1918 de alman borçlarının, faizsiz 

olarak 100 milyar mark olarak tesbiti 
ni hiddetle reddeden aynr adamlar, her 
iki tarafta 300.000 kişilik biı- ordu ile, 
silahlarda eşitliği de reddettiler. 

Onları Almanyamn silahlanmasını 
hazırlamış ve hatta meşru göstermiş ol
makla itham ediyordu. 

Almanya yeniden silahlanarak fran
sız aske!i kudretine ytişmiş ve onu ge~
miştir. 

Silahlarda eşitliğe yanaşrlmamakla 

evvela fazla silahlanmada eşitlik, sonra 
da Almanyanın askeri üstünlüğü tahrik 
edildi. 

Bu defa iflas kelimesi kafi de~ildir, 
''iflas ve ihanet'' denmek lazımdır. 

Ren askersizliğirıin iflası 
1918 - 1936 politikasının en bariz iki 

problemini geniş hatlariyle işaret ettim. 
Son teşrii devrenin hadiseleri bu po

litikanın bir neticesidir. 
Ren meselesi dolayısiyle de, B. Sar

raut'nın diplomasimizi içine düşürmüş 

olduğu çok gülünç vaziyeti hatırlatmak
la iktifa edeceğim. 

B. Hitler, günün birinde, versay ve 
lokarno andlaşmalarmı çiğniyerek Ren 
vilayetlerini yeniden askerileştirdi. 

İki vaziyet hatıra gelebilirdi: zecri 
tedbirleri harekete geçirmek veya mü
zakerelere girişmek. 

Faydalı, yani enerjik zecri tedbirler: 
bunlara girişmek mesuliyetini garbi 
Avrupada tek başımıza alacağımız aşi· 
kardr. Çünkü ,alman jesti, hukuki ba· 
kımından müdafaa edilir bir şey olma· 
masına rağmen, hakikatte, millelerara
sı kamoyun uzun zamandanberi iştirak 
ettiği bir ''hak eşitliğP' ni gerçelcştiri
yordu. 

Bununla beraber, B. Sarraut biç dü
şünmeden, meşhur bir nutukla bu zec
rt tedbirler politikasını ileri sürdü: 
Strazburg alman toplarının ateşi altın

da bulundukça konuşmıyacağız" diyor
du. 

Fakat, derhal Almanya, açık bir ce
vabta, • ve dünya kamoyu kendi vicda
nında • Strazburg'u alman toplarının 

ateşi altında bırakmak tahammül edil
mez bir şeyse, Kolonya'yı fransız top
larının ateşi altında bulundurmak da 
aynı derecede tahammül edilmez bir 
şey olmalıdır, fikrini ileri sürdü. 

Yani haklarda eşitlik prensipi, Bay 
Sarrant''nun içinde müdafaya çekildiği 
hukuki istihkamları yandan çevirerek 
düşiirüyordu. 

Esasen o, bu istihkamları kırk sekiz 
saat içinde boşalttı: müzakerelere giri
şecek miydi? Tek çıkar yolun, Ren me
selesini, içinden sulhun çtkabileceği bir 
umumi müzakerenin idnde boğmak ola
cağını anlıyacak mıydı? 

Hayır. 

Ümidsiz bir vaziyette ısrarda de
vam etti; B. Hitler'in, a§ikar bir suret· 
te, veretniyeceği tek şeyi dileniyordu: 
20 kilometrelik bir sahanın işgali. 

Daha ertesi gün alman cevabı kati ol
du: ne 20 kilometre, ne bir kilometre. 
Her şey eşitlikle. Eşitliksiz hiç bir şey. 

Derhal B. Sarraut erkekçe enerjisini 
dış bakanına aşıladı: B. Flanden ''bu 
şartlar içinde, Avalon'a gidiyorum'' de-
di. . 

Hukuki dürüştlükle hakiki zafın 
bundan daha kepaze bir imtizacı tasav
vur edilemez. 

Ren meselesi politikamızın bir ifla
sı bile değildir, yok oluşudur. 

Hcıbeş - Cenevre iflası 
Bununla son meseleye geliyoruz. 
Burada B. Laval'ın şahsi dehası faa

liyette bulundu. 

B. Musoliniye Habeşistanın kapıla
rını açmış olan kendi müzakereleriyle 
ve diplomasimizin Cenevre durumu a
rasında sıkışıp kalan B. Laval, Roma'
ya, İtalyanın Habeşistanı ilhakına mü
saade etmeyi, ve Cenevreye de bu ilha
ka muhalif olmayı vadetmiş olmak mev· 
kiine düştü. 

B. Laval sayesinde, bugün, içinden 

- Üşüyor musun? Nat, erken uyumam 
istiyor. 
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Belgraddal{i siyasi k.nuşmalardan 
Evelki günün akşamı M. Krofta ve 

dün akşam da M. Titülesko Belgrad'
dan ayrıldılar. Küçük antant devletleri 
hariciye nazırlarının konferansları bit
miş bulunuyor. 

Balkan antantının komünikesinden 
daha tafsilatlı bir komünike küçük an
tant daimi konseyinin mesaisini matbu
ata bildirdi. Bu komünike gayet vazıh 
bir şekildedir. Kaydedilmiyc değer en 
mühim şey küçük antant azalarının ha
rici siyaset bakımından tam bir muta
bakat temin etmiş bulunduklarıdır. 

Küçük antant her şeyden eve1 sulh 
fikrine bağlı bulunmaktadır. Bugüne 
kadar, başlıca sulh amili olarak, Millet
ler Cemiyeti ileri sürülmekte idi ve bu 
hususta Milletler Cemiyetinin paktı ile 
emniyet sistemine istinad olunmakta 
idi. 

Heyhat ki Milletler Cemiyeti çok 
zorlu ve derin bir kriz geçirmekte bu
lunuyor. 

Bunun içindir ki küçük antant Mil
letler Cemiyetine ne kadar bağlı bulu
nursa bulunsun, mukadderatını tama
mile Milletler Cemiyetinin elleri arası
na terkedememek mecburiyetindedir. 

Geçen onaltx senedenberi ilk defa o
larak Uç devletin Hariciye Nazırları, 

milletlerinin harici politikasını kuvvet
lendirmek için Milletler Cemiyetinin 
temin ettiği emniyetten başka vasıtalara 
da müracaat etmek lüzumunu hisseyle
mekte olduklarını komünikede bildir
miş bulunuyorlar. 

Habeşistan örneği Belgrad konfe
ransları üzerinde siyah bir gölge gibi 
yaşamıştır. 

Bugün gerek küçük antant ve ge
rekse Balkan antantı devletleri biribir-
1erine her zamandan fazla bir yakınlık· 
la bağlı bulunuyorlcr, bunun sebebi İ&c 
MiJletler Cemiyetinhı kudret ve kuv
vethıe karşı beslenmekte olan itimadın 
sarsılmış bulunmasıdır. 

Diğer devletler Cer.evrede yapılma
sı lazımgelen reformlardan bahsederler
ken bugün Belgrad'd,ı konferans halin
de toplanıp görüs•nüş bulunan bu bes 
devlet k:ndi ''reforrıı'' larım yapını§ b.1-
1unuyor!ar. 

Cenevre iflas etmiş olabilir, buna 
mukabil Ankara, Atina, Belgrad, Bük
reş ve Prag kendilerine yeni bir ''Mil
letler Cemiyeti'' kurmuş bulunuyorlar. 

Küçük antant aleyhine hazırlanmış 

olan bütün entrikalar Belgrad'da ber
taraf edildiler ve Balkan antantı dev
letleri de aralarındaki münasebetleri 

çıkılmaz bir vaziyette bulunuyoruz. 
Burada da ''iflas'' kelimesi az görü

nüyor. 
Çünkü bir politikanın iflas edebilme

si için mevcud olması lazımdır. 

Ve B. Laval'in girişmiş olduğu bu 
korkun~ kararsızlık ve aldatma mablu
tuna "politika" adını vermek yeraizdir. 

Böylece, manen ve maddeten, dış 

politikamızın ancak harabeleri kalmış· 

tır. 

Bazılarının. B. Leon Blum'a bu po· • litikaya devamı tavsiye edebilmiş ol~ 

malarını bir türlü anlıyamıyorum. 

Fransız milletinin istediği şey, mad
dt ve manevi bir iflas ananesinin deva· 
mı değil, bununla bütün alakaların ke
silmesidir. 

tavzih ve tahriren tesbit ettiler. Bu su· 
retle müttefik memlekelerin mümessil· 
leri, Krofta, Metaksas, T. Rüştü Aras 
ve Titulesko ve Stoyadinoviç devletle· 
rinin istikbali ve emniyeti için çok mü· 
him bir İ§ görmüş bulunuyorlar. 

Fakat bugün Belgrad'da, siyasi sa
ha dahilinde yapılmış olan bütün bu iş
lerin, bu devletlerden her birinin ken· 
di arazisi dahilinde de tamamlanması 

laz ımgelme kte dir. 

Bugiin Habeşistanın ilhakı ile Eden

in ve bütün İngilterenin siyasi bir mağ· 

lUbiyete uğramış olduğu meydandadır, 

fakat bu hususta kabahat tamamen İn~ 

gilterenin değildir, çünkü en mahiı diP< 

lomasi bile. arkasında her cihetçe iyi 

hazırlanmış bir müsellah kuvv t bulun· 

madıkça. muvaffakıyetsizliğe mahkum
dul'. 

Bazı pasifistlerin İngilterede bugüne 

kadar takip ettikleri si ya set yüzündeıı 

İngiliz ordusu ve donanması bugün her

hangi bir vaziyeti karşılıyabilecek se· 

kilde hazırlanmamış bulunmaktadır. 

Bunun içindir ki İngiliz siyaseti ric

at ediyor. 

İngiltere devleti bu işten alması ıa

zımgelen dersi almış bulunmaktadır. 

Silahlanma işi için büyük krediler tah
sis edildi. 

Filhakika şunu mübaleğasız söyliye

biliriz ki, ya İngiltere imparatorluğu 

en kısa bir zaman zarfında, askeri nok

tai nazardan, tam manasiyle hazırlan

mış olacaktır veya bu imparatorluğun 

kudreti ortadan kalkmış bulunacaktır .. 

Küçük antant ve Balkan antantı dev· 

etleri için ise beynelmilel vaziyet dit;er 
bir ders teşkil etmektedir. 

Eğer bu devletler sulh istiyorlarsa 

harb için ha.zır bulunmalıdırlar. Bu es

ki hakikat ebedi olarak yaşamakta ve 

bugün her zamankinden daha fazla o!a
rak tezahür etmektedir. 

Türkiye, Boğazları tahkim etmek için 

müsaade istemekle bu hususta takip e

dilmesi icap edne yolu göstermiş bu· 
lunmaktadır. 

Küçük antant ve Balkan antantı hü

kümetlerinin devlet adamları vazifele· 

rinin birinci kısmını yapmış bulunuyor

lar, şimdi sıra ikinci kısma gelmiştir: 
Milletlerinin silahlanmasr. 

Siyasi ittifaklarla vaziyetlerini sağ
lamlaştırmış bulunan bu beş cenub 
şarki Avrupa devleti, tamamile silah· 
!andıktan sonra, istikbale endişesiz ba· 
kabilirler.'' 

Mayıs tarihli ''Verme" det 
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Nöbetçi Eczaneler 
1 mayıstan itibaren iki aylık 

gece eczaneler nöbet cetveli şu
dur: 
Pazar Ege Eczanesi 
Pazartesi Sebat, Yenişehir ,, 
Sah lstanbul ,, 
Çar§8Dlba Merkez " Pertembe Ankara ., 
Cuma Yeni " Cumartesi Halk " 

Yazan; ]AK ŞARDON 
Tllrkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Bert, alçak ve bezgin bir sesle cevab ver
di: 

- Evet, çıkip yatmak daha doğru olur. 
Kalktı, merdivenleri yavaş yavaş çıktı. 

idi. Aynı adam şimdi burada, onun önünde
dir ... Fakat artık o değildir. Bert şimdi eski
sinden daha yalnızdır ... acaba aşk, her za
man. kalbte böY.le bir soğuklukla mı biter? 

muzlarının arasına çekmiş, ellerini ileri doğ· 
ru uzatarak diz üstü tekerleklerin altına atı· 
hrken ve sonra V ronski'yi, başında geniş ke· 
narh şapkası ile istasyon rıhtımı üzerinde 
keder ve pişmanlık içinde, hızlı hızlı yürür· 
ken görür gibi oluyordu. 

- Tabii, Paris'e keyfim için gitmiyo
rum. 

Durdu, düşündü ve Bert'in yüzündeki hid
oet emarelerine dikkat ederek ruhundan co
ıan isyanı bastırmağa çalışarak: 

- Demin gelirken, hazırladığı işleri Pa
ris' e yaya götürmekte olan zavallı bir kadın 
gördüm, insanlar nelere katlanıyorlar l Hem 
de kaç para kazanmak için! .. 

Ayağa kalkarken ilave etti: 
- Bir de düşünelim: hiç bir eksikleri ol

madığı halde durmadan stzlanan bir takım, 
kadınlar da var ki. .. 

- Dediğin kadınlara acımak lazrmdır. 
Fakat saadet para sahibi olmaktan mı iba· 
rettir. 

Alber, Bert'in yanından geçerken hisset
:tirıneden haline dikkat etti; 

Odasında aynalı dolabm önünden geçerken 
yüzündeki kin ifadesine kendi de şaştı. Son
ra, beyaz bir sabahlık giyerek açık pencere
nin önüne geçti, oturdu. 

Kara ağaçların tepesinden, sarımtırak bir 
ışık murabbaı içinde, bir takım insanların 
yemek yimekte oldukları, uzak fakat sarih, 
görünüyordu. Bir flüt sesi titreşiyor ve ma· 
hallelerde sıcak yaz akşamlarına mahsus 
müphem bir oğultu işitiliyordu. 

Bahçede, birdenbire parlıyan bir kibritin 
ışığı cigarasmı yakmakta olan Alber'in yü· 
zünü aydınlattı. 

Bert, aşkın ateşi ile gönlü dolu henüz bir 
genç kızken böyle penceresinin önünde otur
muş olduğu bir akşam Nuvazik'teki bahçe~ 
ye bakmış olduğwıu hatırladı. O zaman bek .. 
!emekte olduğu erkek bahçede değildi. Fa
kat sarhoş edici gecenin içinde ve her yerde 

Bert kendi kendine soruyordu: ''Pariste 
ne yapıyor?" Sonra, tirene bindiğini, birden
bire evden içeri girdiğini, Alberle... Odet'i 
bir arada yakaladığını tahayyül ediyordu. 

Bu hayali .zihninden koğarak: "Hayır, di
yordu, başka bir kadını sevmesinden kork
mıyorum. Mesele, beni artık sevmemekte ol
masındadır." 

Alber'in unutmak istediği: "Eskiden se
ni sevmezdim" sözleri hep aklına geliyordu. 
Acaba bugün sevdiğini mi sanıyordu? Hal
buki Bert'in yanında bir türlü duramıy-ort ya 
çahşmağa, yahut sükfita sığınıyor ve yanın
da bulunduğu zamanlar sanki daha uzakta 
imiş hissini veriyordu. 

Sık sık düşündüğü Arına Karenin'in ıstı
rabını pek iyi anlıyordu. En çok onu şu ha
yal, kabusu i~inde bulunduruyordu: Anna'yı, 
gözleri lokomotife dikilmiş, başını biraz o-

Ve Alber, akşam eve döndüğü vakit Bert
in ağlamış olduğunu farketmiyordu. 

Alber anlatıyordu. Birdenbire durc. 
- Demindenberi konuşuyorum, fakat de 

diklerime dikkat bile etmiyorsun! dedi. 
Bert, gözlerini kapamış, cevab verdi: 
- Seni düşünüyorum. 
- Benim nemi düşünüyorsun? 
- Söylemek neye yarar! 
Gözleri Bert' in gözlerinde sızlandı: "Dü· 

şüncelerini benden saklıyorsun." 
- Saklamak daha doğru. 
- Ne heyecanlısın! söyle. Seni dinliye. 

ceğim. Hiç. cevab vermiyeceğim.. Sana vadeı 
diyorwn. 

(Sonu var! 
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M otör sesleri ve 
kanad gölgeleri 
1927 Je yabancı bir deolet ada

mı o memleketin parlamentosun
Ja1 verdiği bir söylevde dem!şti ki: 

''Memleketimizin kuvoetlı ordu
ıu donanması ve hava kuvoeti iı
te~ilen bir saatte ıelere hazır bir 
durumda bulunmalıdır. Hele tay
yarelerimiz o kadar çok ve ku~
vetli olmalıdır ki, onların motor 
•eıi havamızda başka hiç bir gÜ· 

f • kA b 
riiltünün duyulmasına ım ~n .ı-
rakmamalı ve yurdumuzun u:z:erın· 
Je güne§ ı§ığı, tayyare kan~~ların· 
dan yere kadar inememelıdır ..... ,, 

Yabancı bir devlet adamının 
'1921 de ıöylediği bu ıö:z:lerde ya
ratılma11nı dilediği engin kuvvet, 
yurdunu korumak i~i~ mi, . • b~~k.a 
yurdlara saldırmak ıçın mı ıdı, bıl
miyorum. Sana yazdığım bu kı~~ 
'mektubta onu artı§tırmayı da lu-
zumlu görmiyorum. 

Bu mübaleğalı ve hey~can~ı ~·
'tek, bugün gerç~~le§J11ı§ mıdır, 
gerrekl~memis mıdır, bunu da a
raıtcracak değilim. 

Bu aöz.leri, ben biz.im güzel yur-
Clumuzun üzerinde ele, her yurdun 
'üzerinde" olduğu gibi, bir hava teh
likesi dolaştığını düşünürken ha

'tırladım. 
Biz alınteri ve kan dökerek kur

'ıluğuı:ıuz bu yurdun etkinliğini 
korumak ve güneıe gölge olacak 
·tayyare kanadlarının altında iç ve 
'ılıs barı~ını pekiştirmek için çalı§· 

~ y • 

mak ihtiyaç ve azmindeyız.: 
Bu ödev, bahçede oynıyan ço

cuktan odasında dinlenen ihtiya
ra; ıaçı telli gelinden tor~n~~u 
ok§ıyan nineye kadar hepımız.ın 

tırtındadır. 
Yalnız biz, kimse görmeden ~i

çek açan, yapraklanan ve yemı§e 
duran ağaçlar gibi, büyük ve ve
ıimli işlerimizi el gözü sezmeden 
ve yabancı kulağı duymadan yap-

- manın ıırrına ermiı bir milletin 
rocuklarıyız. 

Motör sesinin musikisi, içimi:z:
ile yepyeni bir heyecan doğurur 
ve kanadların gölgesi kalamızda 
ve kollanmızdaki enerjiye hız ıJe-
nr. 

Sana, yakın günlerden boh•edi-
yorum: Motör aeslerinden, eıki :za· 
man ıairinin cılız bülbülünü duya
mıyacağı, kanod 11nlgelerintlen gÜ· 
nü geçmif edibin hayali göl{leleri 
ıörPrniveceği vakın giinlerclen .... 

Şimdi ıırıahiliriz. lakat o za· 
man, hep birlikte konrıfacağı:z: 
Jaimtt önce zaleri bn~arıp. ıonra· 
Jan konuıan hüvü1' t>nder'i ken
ilimize örnek tutarak ... 

M. Nurettin ARTAM 

Dr. Şaht Budapeşte'de 
Peşte, 18 (A.A.) - Saltanat naibi 

Horti B. Şaht'ın şerefine bir ziyafet ver
m.İ§tir. Macar milli bankası müdürü, bu 

ULUS 

İııgilterenin zecri tedhirlcriıı kalk:ma ı 
lehindeki kararınııı anıilleri nelerdir? 

İtalya Milletler Cemiyetinden çekilmekle 
kalmayıp umumi seferberlik de ilan edecekmiş 
Londıa, 18 (A.A.) - Zecri tedbir

lerin kaldırılması lehine, ingiliz kabine· 
sini, bir karar almağa sevkeden bir çok 
amiller arasında, bilhassa, 1talya'nın yal
nız milletler cemiyetinden çekilmekle 
kalmayıp, zecri tedbirlerin tatbikine de
vam edildiği takdirde, umumi seferber· 
lik de ilan edeceğine dair Roma'dan ya
pılan sarih tehdid kayde değer görülü
yor. 

Zecri tedbirtain kaldırılmasına, iki 
saat süren bir kabine toplantısından son· 
ra karar verilmiştir. Bu toplantı esnasın· 
da B. Eden, arkadaşlarına, bu kararı ge
rekleştiren dış işleri eksperleri raporu· 
nun dayandığı başlıca üç sebebi izah ey· 
}emiştir. Bu sebebler şunlardır, 

ı. - Cenevre andlaşmasında, harlı 

bittikten sonra da zecri tedbirlere devam 
olunacağına dair bir kayıd yoktur. Bu 
münasebetle B. Eden şunu hatırlatmış· 
tır ki: İngiliz eksperleri zecri tedbirler 
tatbikini ancak harbın önüne geçmek ve 
yahud ki harbın sonunu hızlandırmak 
maksadiyle kabul etmişlerdi. Bundan baş
ka B. Eden, zecri tedbirlere devamın, 

Cenevre andlaşmasınca göz önüne alın
mamış olan, yalnız cezai bir mana ifade 
edeceğini ve o zaman da İtalya'ya kar
şı düşmanca bir hareket olacağını söyle· 

miştir. 

2. - Diplomatik bakımdan, Avrupa'
nm bugünkü vaziyeti, bu bölgede kol· 
lektif güvenliğin kurulması hususuna 
ltalya'nın da iştirak etmesine engel o
lan scbeblerin ortadan kaldırılması için 
biricik çare olarak zecri tedbirlerden 
vaz geçilmesini emretmektedir. 

Anlaşılıyoı ki, İngiltere hükümeti, 
bilhssa Almanya'nın askeri hazı.Nıkları
nın ehemiyetinden ve sorduğu suallere 
cevab vermek hususunda alman hiıküme
tinin gösterdiği teallülden işkillenmiştir. 

Öte taraftan, İngiltere, Almanya'nın 
Çekoslovakya'da tam bir hareket ser· 
bestliğine karşılık Avusturya'nın statU· 
kosunu muhafaza etmek hususunda İtal
ya ile anlaşmasından da kaygılanmakta
dır. 

3. - Zecri terlbirlerin kalkmasiylc, 
son zamanlarda uzun bir kararsızlık yü
zünden sarsılmış olan İngiltere'nin nü
fuzu yeniden kurulacaktır. 

Almanya re A1 u.1tturycmın mılus
maları ilıtimu!i l u.ılyayı 

... edndiriyor 
Roma, 18 (A.A.) - Siyasal mahfil

ler, yakında Almanya ile Avusturya a
rasında bir anla ma vücuda gelmesi ih
timallerinin artmış olmasından dolayı 

hoşnudluk göstermektedirler. Bu mah· 
filler, B. Musolini ile B. Şuşnig'in bu a
yın beşinde yapmış oldukları görüşme

nin şimdi fevkalade mükemmel olan i

talyan • alman münasebetleri ile hema· 
henk olacak şekilde alman • Avusturya 
anlaşmasını normalleştirmeği istihdaf et· 
miş olduğunu bildirmektedirler. 

Şimdiye kadar Almanya ile henüz bir 

anlaşma imza edilmemiş olması, böyle bir 

anlaşmanın zecri tedbirleri tatbik eden 

devletler cephesini yeniden kuvvetlen· 

dirmesi ve bu tedbirlerin kaldınlmsının 
gecikmesi kaygısındn ileri geTmiştir. 

=========-;==================================== 
Küçük antaııt 

devletleri 
Karşılıklı askeri yardım 

ir1n anlaşmışlar 

' Bükreş, 18 (A.A.) - Küçük antant 

devletleri kurmay reislerinin senelik 

konferansı, çalışmalarını bitirmiştir. 
Alakalı Uç memleket arasında karşı

lıklı askeri yardıma müteallik tam bir 

ar.!aşma yapılmış olduğu haber veril

mektedir. 

---···---
Alman - İngiliz 

deniz anlaşmasının 

yıldönümü 
BerJin, 18 (A.A.) - İngiliz • alman 

deniz paktının ilk yıl dönümü dolayısiy· 

le Berlin gazeteleri hükümet tarafından 
mülhem uzun makaleler yazmaktadır. 

Gazeteler bu paktın gerek filen, ge· 

rek hukukan Versay sistemini meriyet

ten dü§ürdüğünü ve fakat bundan ica· 

beden bütün neticelerin bilhassa müs

temleke meselelerin de henüz elde edile· 
mediğini kaydetmektedir. 

Belçika • 
grevı 

Fabrikalara asker 

yerleştiriliyor 

Liyej, 18 (A.A.) - Liyej etrafında

ki fabrikalara birçok piyade müfreze
leri yerleştirilmiştir. 

Grevciler, bu sabah umumi servisle

ri bozmuşlar ve bu suretle tramvayların 

işlemesine ve postaların gitmesine en
gel olmuşlardır. 

Birçok kimseler tevkif edilmiştir. 

llriiksel, Anvers ve Liyejde 
l'O:zİyet 

Brüksel, 18 (A.A.) - Brüksel sen

dikalar federasyonu, hükümetin tebli

ğine rağmen, Brüksel işçilerinin grev 

hareketine iltihak etmcğe davete karar 

vennigtir. 

Anvers ve Liycjde tevkif edilenler 

arasında birçok yabancılar vardır. İç it· 
Jer bakanı, yabancıların herhangi bir 

nümayitte sadece hazır bulunmalarının 

veya kargaşalıklara ittirak etmelerinin 

kendilerinin hemen sınır dışına çıkarıl· 

ması surctilc cezalandırılacağını bildir· 

miştir. 

Saraçoğlu kupası maçı - C. H. P. şildini vermo 
töreni Atletizm müsabakaları 

Tertib heyetinden: 
l - 21.6.936 pazar guniı öglcden 

sonra saat (15) de kulüplerin iştirakilc 
yapılacak atletizim müsabakaları. 
Saat Yapılacak müsabakalar 

3 100 metre .sürat seçme 

3.10 Yüksek atlama 

3.30 200 metre siırat seçme 

3.40 Üç adım 

3.55 100 metre final 
4 Disk :--.tına 
4.15 400 metre sürat seçme 
4.25 Tek adım 
4.40 200 metre final 

4.50 400 metre final 
s Gülle atma 
5.20 4xlO(J bayrak koşusu 
5.30 1500 metre ko~u 

5.30 

Atletizim müsabakalarını idarıt 

edecek hakemler: Orhan Şe· 

ref, Ziya, Murad, Saim, Namık 

Katoğlu, Hikmet, 

Gençler Birligi ile Çankaya a. 

rasında (Saraçoglu) kupası ma 

çı. (Hakem Beşiktaşlı Hakkı) 

2 - .Futbol maçından sonra mıntaka 

başkanı tarafından Cumuriyet Halk Par• 

tisinin kulübler arasına koymuş oldugu 

şildi 1935 senesinde kazanan Ankara 

Gençler Birliği kulübüne verilecektır. 
3 - Şild verme merasimi münase 

betiyle tüze bakanı Şükrü Saraçoğlu ta· 
rafından Gençler Birligi • Çankaya ara
sına konan kupa da maçı müteakib ga 
libine verildikten sonra merasime niha 

yet verilecektir. 

r: '· ( •, 11$· ) - lLlkcvi spor ko· mitesi kulüpler arasında yapılmak üzerı 
buyuk biı futbol nıaçı tcrtib etmiş ve bu maçların galibine verilmek üzere ortaya 

bir de kupa koymuştur. 
Bu maçların birinci dc\'Iesi bitmiş ve Gençler bı'rliği büyük bir sayı {arkiyle 

birinci olmuştur. M üssbakalnra devam edilecek tir. Resmimiz, Gençler birliği bi· 

rinci takımrnı göstermektedir. 

İııgiliz. Alnıan 

IJir devreye 
münascl)etlcriııiıı gü~ 
girdiği söyleniyor 

Londra, 18 (A.A.) - İngiliz - alman 
münasebetlerinin güç bir devre geçir
mekte olduğu söylenmektedir. Alman 
"beyaz kitab'ının neşredilmiş olması ge· 
rek §ekli ve gerek muhteviyatı itibariyle 
esefe değer görülmektedir. İngiliz sual· 
namesine alman'ların geç cevab vermiş 
olmaları da esefle karşılanmaktadır. 

lvning Standard, diyor ki: 
"Başka bir anlaımazhk mevzuu da 

İngiliz • alman deniz anlaşmasının tef
sirinden doğmuştur. Bu tefsir, Almanya
yı sovyetlerin inşaatına kar§ıhk olmak 
üzere kruvazörlerinin tonajını arttırma
ğa sevketmiştir.,, 

Aynı gazete, ''Ribbentrop'un Fipps'e 
karşı çevirmiJ olduğu entrikaların iyi an
laşma ihtimallerini hiç de arttırmamış 
olduğunu,. yazmaktadır. 

Bu gazete diyoı ki: 
"B. Ribbentrop'un alman hükiimeti· 

nin İngiliz elçisi olarak kabul edeceği 

diplomatların isimlerini bile zikretmiş ve 

bu meyanda bilhassa J...ord Munt-Temr 

Lord Lotlıian, Lord Rivcrdal ve Sir 
Sidney Klayv'in adlarını ileri sürmüş ol· 
duğu söylenmektedir.,, 

lvning Standard, netice olarak diyor 

ki: 

''Bu diplomasi usulleri, komik olma 

larından kat'ı nazar, hiç de tavsiyeye şa· 

yan değilJerdir.,, 

KIRALIK 
MOBlLYALI APARTIMAN 

Yenişehirde Atatiirk bulvarın· 
da dört odalı mobilyalı bir apar-
timan temmuz, ağustos ve eylül 
ayları için kiralıktır. Telcfonv 
vardır. Sabahları dokuza kadar. 
öğle 1-2 arası Tel: 3648 1-2502 

dyafette hazır bulunmuştur. 

c::=;======================================================================= 
bambaşka bir tarz ve ölçüde harb güdümüne gelen şikayetleri, uymadan dinlemek, muaz- Yüksek kumanda idaresinin, gerek Lo~ 

zam bir yüktü. Başka yerdeki bir ınuvaffaki- rendeki 6 ıncı orduya gerekse 9 eylfıl 1914 
Tefrika: No: 75 nüfuz etmek imkanını vermiştir. 

TOPYEKUN HARB 
Yazan: General LUDENDORF 

Türkı.·eye c.:-evıren: llikmet TUNA 

Bu böyle olmakla beraber, düşman tara
fın başkumandanı da kendisine karşı alınmış 
olan tedbirlere eski devirlerde olduğundan 
çok daha iyi bir surette hulfıl edebileceğini 
ve buna. ancak aldığı tedbirleri durmadan 
tatbik etmek ve kendi tarafında f eke uğratı
cı her şeyi ortadan varkuvvetle kaldırmal-Ja 
karşı koyabileceği hakikatini göz önnücle 
tutmak zorundadır. Düşman, zaten kafi dere

>:eti mümkün kılmak için, ciddi olan gergin- · · · lıklere de bile bile katlanmak lazım geliyor- 1 ınci ve 2 ıncı ordulara karşı işlediği kaba 
du. hatler gibi, kararlan ordu kumandanlıkları· 

Düşmana biz.zat darbeyi indirmek isı__iyen 
ve ayrıca diğer harb meydanlarına, h.atta d.e
nizc de gözünü çevirmek ve dolayısıyle bır
çok şeyleri düşiinerek topyekfın harbın ken
disinden istediği kararlan vermek, muhak -
kak ki başkumandana en ağır mütalebeler 
yüklemektedir. Ne care ki, bu, başkuman
danlığın mahiyetinde ve değiştirilemez o
lan bir şeydir. 

Bugünkü günde tcpyeun harb başkuman
'danlığm elinde bulunan haber alıp venne a
raçları, ona, birçok hususları vuzuhsuz _kal
makla beraber, gerek düşman tarafındakı ge
rekse kendi miidafaa ordusundan vaziyet 
hakkında bir fikir edinmek ve bu itibarla da, 
geçmişteki başkumandana nasib olmavan 

cede engel olmaktadır! 
Ben Romanyadaki, İtalyadaki, Galiçya

daki ha,reketlere ve garb cephesindeki teda
füi ve saldırış muharebelerine masam başın
dan müdahale edebiliyordum; bunu ise, mev
ki imin mesuliyet duygusunu tamamiyle 
müdrik olarak ve birçok harb hareketlerinin, 
mahallindeki kumandanların bilmelerine im· 
kan olmayan cereyan tarzlarını bilişimdeki 
tecrübelere dayanarak yapıyordum. Bu ara
da, başka taraflardaki muharebelerin netice
lerini tehlikeye sokmamak için. cepheden 

Başkumandanın, doğrudan doğruya ken- nd~ bkır~flkması, vazıh olmayan emirler yahua 
di emri altında bulunan ordu grupları ve ordu ıre tı er vermesi de doğru olamaz. 
kumandanlıklarından, hatta muayyen emir- Tıpkı başkumandanın itaat istemesi gibi 
ler verdiği yerlerde de, kayıdsız ve şartsız o- ordu grupları da vazıh emir istemekl .. 
larak direktiflerine uymalarım istemesi la- kelle( tirler. e mu. 
zımgeldiği kanaatini, bugün, dünya harbında M d k 
olduğundan çok daha kuvvetle taşımakta- . a ~n ~~ amların görüşlerine göre di-
yım. Ancak, ordu grup kumandanları yahud ~e~~flen dcgıştinnek lazımgelincc, mevcud 
ordu kumandanları da kendi iradelen'nden ıstı barat araçlarile bu ·h t• k 1 cı e ın, mafevk ma. 
aynı tarzda tebaiyet istemeleri gerektir. Yal- am ara sorulmasına imk" b 1 nız bu suretle faaliyette birlik ya t 1 b" Bu izahımla 1 ~n u unacaktır. 
lir. ra ı a ı- ' sanı masın kı madun k 

danlann müstakil 1 ' uman. 
Daha 1914 ağustosunda old .. . . d B . o mamaları bahsin mev.zu-

di bildikleri gibi hareket eden ~:~ugı~, ken- ~ ... ~~'. ~hsın mevzuu harb ameliyesinin bir .. 

bd~k~l~rın hml~kfevk makamların istekle~in~:t:nt.. bı.gı ır. en, harb görgüsüne dayanarak katf 
ı mı te ı eye soku . . - ır surette nizam alt · · . ' f evkl · P gecıktırmcleri ma ma gırış ıs ti yorum. Ka· 

leme:rı~. madun~~rla uğraşmaları kabuİ edi: ~dsız ve şartsız olarak nizama uyuş içinde 
• - adun kumandanların istiklalleri vardır. 

(Sonu var 
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• lstaabal'un tar·hi 
'Profesör Bak:neı (resim 7) ik: yıl

daı .. ıeri Sultanahmed camii ile Marma
n arasındaki büyük terasta eski Bizans 

sarayının temellerini arıyor. Profesör
ün bu geniş sahada şimdiye kadar mey· 
dana cıkardığı eserler Bizans sarayını, 

hipodruma bağlıyan moLaik yol ile. sa-

Şu halde, ya hakikaten, söylenildiği 

gibi, Sultanahmed camii artık yerleş· 

miş. temellerinin çökmek veya kaymak 
ihtimalleri kalmamıştır ve binaenaleyh 
tonozları olduğu gibi muhafaza mecbu
riyeti kalmamıştır, ayrıca tonozların da 

türk mimari tarihinde muhafazaya de-

Ara.sta sokağ111da mozayik volıın şark kısnurırla rızayan kemerler 

hanın 'bazı yerlerinde derinliği 17 met-
reye kadar inen temellerdir. 

1 

Mozayik yol, profesörün kati kana
atine göre; Bizans sarayında imparator 

dairesinin bulunduğu yerden (ki bu 
yer şimdi üzerinde pazar tekyesinin ve 
aygır deposunuı. bulunduğu arsaların 

altındadır) Arasta sokağını, Arasta so
kağı ile Sultanahmed caınii arasındaki 
sahayr, camiin garb tarafındaki toprak 
avluyu baştan basa geçecek hipodruma 
(Sultanahmed meydanı) varacaktır. 

Mozayik yolun geçen sene meydana çı· 
karılan kısmı temizlendikten ve moza
yiklerin bozulmamaları için hususi ter
tibat ile hazırlandıktan sonra • ilerde 
hafriyat sahası hakkında verilecek ka

rara göre • açılmak üzere tekrar kapa
tılmı~ üstü çimento ile sıvanmıştır. Ay

nı yolun bu sene açılan kısmı Ön met-· 
reden fazladır ( 1 ) . Mevsimin sonuna 
belki birkac; metre daha ileri gidilebilir. 

ğer bir kıymetleri yoktur. yahut tama

men aksidir. 

Eğer tonozların türk mimari tarihi
ne mana ve kı· t veren bir değerleri 

varsa. yapılaca.. ~. bu değerin derece
ine göre biribirinden farklıdır. 

1 - Ya kemerlerin tarih ve sanat 
kıymetleri altından cıkacak tarihi te

mel ve mozayiklerden daha üstündür, o 
halde, iş olduğu yerde bırakılır. hafri
yat, temellere zarar vermiyecek yerlere 
tah is edilir. 

2 - Yahut: ağır takviye masrafları-
na kati;. ·~qk hafriyatın ilerlediği 

yerlerdt •rler askılara alınır. hafri-
yat ve tetKılder kolaylaştırılır. 

ray parçasının üzerinde, servis, inşası 

ile iyi olmıyan bir gazino vardır. 

İçinde bugi.in bir aile oturan, Pazar 
tekkesinin, ve aygır deposu olarak kul

lanılan büyük bir toprak parçasının al
tında, Bizans sarayının büyük bir par

çası, ve sarayın kilisesi (ki Bizans im
paratorları taç giyme merasimini sara
yın bu kilisesinde yaparlarmış) vardır. 
Ve Arasta sokağında, aygır deposiyle, 
Pazartekkesine. Sultanahmed meydanı
na, A yasofya'ya ve Marmara ya kadar 

geni. liyen hiıyük saha ev, arsa olarak 
sunun bunun tasarrufundadır. Onun 

icin bu sahada serbestçe kazma salla· 
mak, tetkik yapmak mümkün değildir. 

'qurada işin. Bizans sarayına kim mi
ra .. rı o!:ıhilir, yahut bir tek metresi Ü· 

zerine rlevirlerinin 
bütün zeka ve kol 

bütün hazineleri, 
kuvvetleri israfla 

harcanı>n kim sahib olabilir gibi bir hu
kLık miin~lcaşası vapınak isteınivornm. 

- ,...iinkü tı-:tanbulcta ve bütün Türkive

cle, zamanla, kale'er. kale duvarları. ka
le lıenrlc1<1eri. savısız vakıflar. cesme
ler. ramiler rlevlet binaları her şevi. 

":ıhsi tasarrufun eline P"ecmis. bir nadi
c:ah kılıcı, b;r harh ı;ila'ıı. bir amatörün 

kolleksiyonuııa girmistir. 

Gene bu saha üzerinde tetkik yap-

yalnız İstanbul ~ehri, yalnız Türkiye 
turizmi değil, türk milletinin tarih ve 
sanat terbiyesi için faydalıdır. 

Arasta sokağında. aygır deposiyle 
PaaL3rtekkesine, Sultanahmed meydanı
na, Ayasofya'ya ve Marmaraya kadar 
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den evel geçen gene tarihi bir devril\ 
ne medeniyetini, ne sanatını kıskanı:wıı
mışlar, kıskançlıkla onu yıkıp ortadan 
kaldırmamışlardır. 

Böyle bir müsamahayı ancak mede-c 
niyet seviyesi, sanat kabiliyeti türklet 

kadar üstün olan bir millet yapabilir. 

Arasta sokRğrnın tepeılen göriiniisii ve A yasofyaya kadar uza_van geniş tarihi sah~ 

genisliyen büyük sahanın alt ve üstiin

de tarihin biribiri üzerine yığılmış dört 

biiyük medeniyeti • Elen, Roma. Bi

zans. türk medeniyetleri - kalın temel-

Onun icin tarihi de, ~ene istisnasız on· 

)ar yapmı~lardır. 
Arasta sokağı hafriyatı, tamamlanır, 

ve bir gün, yukarda saydığım güçlük· 

!erden kurtularak. ortaya. koca bir ta· 
rih parçasnıı. yekpare bir eser halind• 
ortaya koyarsa, bu eser ziyaret~ilerinc 

bu topraklarda geçen medeniyete kadaı 
türk milletinin bu yüksek faziletini de 

anlatıp duracaktır. 

Arasta sokağının ve bütlin bu tari 
hi sı:ıhasının bugünkü halini hic; sorma 
yınız ! .. Sultanahmed camiinin ulu du 
varları çatlamı•;, her yere ıstırablı dam• 
gasını vurmuştur. Şimdi bütün bu bü· 
yi.ik saha. koyun süriileriyle, eşekleriy· 
le. her tarafı kaplıyan yabani otlariyle, 

orta Anaclolunun kıraç yaylalarından 

biri gibidir. 
Neşet Halil ATAY 

Yazıo;ımn re<ıinılerini arJ,aclaşmır:ıı. 

Ne.~et Atay yap1111ştır. 
Araı.ta c;oka~ı hafriyatını güc;lesti

ren kısmen de imkansızlastıran iki se

beb vardır. 1 - Tonozlar;. 2 - Tasar
ruflar. 

Eğer tonozların büyük bir sanat de
ğerleri yoksa, fakat bunların halka ve 

ziyaretcilerc gösterilmesinde fayda var
sa, o zaman, bunların tam bir mücesse
mi ayrıca bir planı yapılır, foto~rafları 
:tlınır, hatta bu kemerlerden nisbeten 
bo7.ulmıımr .. olan ve hafriyata zar;.r ver

mivecek birkacı olı ı«hı P'İhi mı•h~'"7a 

edilir. Dieerıeri yıkılır. hafriyat bütün 
sahada kolaylastırılır. 

llalriyat :ılıasınm lmgürıkü /ıalini sornıayınrz: Bu tarihi ,~ahada büı·iik 
riırk ;iln"clesinin bile duvarları otlar için<le n• yeryer <;atlamışcır. 

T O NOZLAR: 

Bunlar Arasta sokağını baştan sonu
na kadar karsılıklı cerçevelemişlerdir 

bu tonoz kemerler vaktiyle Sultanah
mcd camiinin temellerini sağla:;tırmak. 
camiin ağırlığı ile topragın kaymasına 

meydan vermemek icin yapılmı'! ve u
zun zaman kalaycı dükkanları olarak 
kullanılmıştır. İki gün evci, altlarında 

hafriyat yapılırken hu kemerlerden dü
sen taslar iki işçi ile lıir asistanı yarn
lamışlardır. Hafriyat ilerledikçe ve sa
ha bu halde kal<lıkçıı bu türlü kazaların 
tekerrür etmesi hatta bazı kısımların tc1· 

mamen devrilerek altındaki mozayikle

re zarar \'ermesi ve hafriyatın devam•ııı 
imkansı1laı:;tırması da muhtemeldir. 

TASARRUFLAR: 

Sahadi\ hafriyatı gi.i'jlcştiren ikinci 

muhim selıeb de tasarıuflardır. Hma<la 

mak ve saha için karar vermek imkan
larını güçleştiren ve :;ı;aır.anla imkansız

la~tıran üçüncü bir zarar da, bu sahada 
üzerine yeniden yapılan, taş tahta, be

ton biııalaıdır. ller yer sahibi Lir şey 

(1) IJu volda meydana çıkan/,ın \'C 

bazr vcrlcrdr gerıİ!jlİ~İ dört metreyi ge

çen mozavikler yangın!ar,ın \'e mıı1ıtt>lif 
İlı~aarın tesiriyle bnzııları ufak kıs1mla
rı isti'ina f'dilirse bıtt?/111 yapı/mı de1ıc

cek kadar trmiz ve pufoktır. Renkleri 
parlRktu. 

Arasta sol-;ıjfmdl monyik yolun ~.ııb• na doğru uzay:w tonoz kemerin 

Çe.<;"r/lc:i Bi?.ans kili.<:e nıozayik

çili~in<!f' kull.1111/arı Şt'kille1Clen ayrı ve 
undnrlir Fakat prnfr,5r /ıenılz bu nıo
zav:kler /ıakkrnrla tetkikrerini hitirme

dijfi ''" ıan,,runtı rır,~rr.tmf'diifi ir·in. h11-
racla fazla iulı:ıt n~rilemiyeı:ektir. 

her yerin, lıüyük !<iiçük tarihi her ese

rin bir sahilıi vardır. Sultanahmed ca
mii ile Maı marcı araı:ıındaki geniş ve mi
sil iz güzel terı1slara, meydanda kalan 

Bizans saıayının tek parçasının tapusu 

tam on lıeş ki~iııindir. Ve şimdi lıu !.a· 

Puar tekkf'Sİ, kemerin arka srnda duvarr görülen binadır. 

yapıyor. Burada çalı~anlara sordum, 
henüz, Prost'un gelip sahayı tetkik et
mediğini söylediler. Yapılacak en doğ. 
ru şey, buraya salahiyettar iki heyet 

gelerek: 
a - Ayasofyadan Marmaraya, at mey

danma aygır deposuna kadar genişliye n 
ve içine Sultanahmed camii ile hipod
rıımu da alan sahanın tarihi k ıymetini 

ve bu saha üzerinde meydana çıkarılma
sı, muhafaza edilme:.i lazımge lenlerle 
yıkılmasında mahzur olmıyan tarihi e

serleri, 

b - Bir de, bu tarihi sahımın ve saha
nın alt ve üstündeki tarihi eserlerin 

hangi yollarla nas1l olupta. bugünkü sa

hihlerinin ellerine geçtiğini ve bu ta
sarrufların ne dereceye kadar meşru 

esaslara dayandığını tesbit ettirmesi, 

Ve sonra gene derhal, Prost'a bu ta

rihi sahanın planını yaptırmak üzere sa
ha üzerinde her tüdü tarihi eserlere 
yerin alt veya üstünde tasarruf hakkını 

kaldırmaktır. 

Arasta sokağı hafriyatı, b urada yer 
üstünde ve ver altında mevcud eserler 

ler halinde ve biribirinin üzerindedir. 
Elen ile Bizansın arasında Romanın ka
lın ta§ kemerleri, en fü;tte türk tono:;ı;
ları ve ta§ halinde, Sultanahmed camii 
minarelerinin tepesine kadar fırlıyan 

muazzam türk abidesi .... Sahada topra

ğın hem altı hem üstü işlenmi~tir. Ve 
hiç bir bahtiyar toprakta, tarih bu ka
dar biribirinin içinde değildir. 

Arasta sokağr hafriyatının müspet 
neticelerini biz tiirk milletinin yüksek 

kültür seviyesine, biiyük sanat zevkine 
ve sanat anlayışına borçluyuz. Tiirkler, 
asırlarca bu toprağın üzerinde oturmuş

lar, fakat bu toprakta hiç bir sanat ve 

tarih eserini değiştirmemişler. bozma
mışlardır. Müslüman olduktan sonra u

zun zaman resim yapmıyan türkler, Bi
zans sarayının mozayik yolunu sadece 

örtmüşler, kapamışlardır. Sultanahmed 

camiinin temellerinde ona elli metre u

zaktaki Roma kemerlerinin taşlarını 

kullanmamıslar, tarihte bir medeniyet 
devrine eserleriyle kendi damgalarınr 

vururlarken. aynr tarih de kendilerin-

(x) işaretli zat hafriyatı idare eden 
Pr. Ba.'t::ster. (:u) işaretli zat hafriyat 
için para ~·eren irıgiliz zenginleriwler. 

Mister Rus:sell'dir. 

Gümüşane Nafıa 
l\lüdürlüğünden : 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 
l - Eksiltmeye konulan is: Gümü~hane vilayetinden alttsı Erzu 

mm, altısı Karaköse vilayetlerine nakl~dilecek on iki adet silindir 
İşin keşif bedeli: 6645.16 1<uruş 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şu:1larclır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E - Hususi sartname 
F - Keşif ce.tveli ve metraj cetveli 

3 - Eksiltme 5.7.936 tarihinde saat 15 te Giimüshane vilayet n< 
fıa müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf ıısuliyle yanılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 498.39 lira muvakka. 

ı:eminat vermesi bundan başka Ticaret odasında kayıtlı olduğum.. 
dair vesikayı haiz olup göstermesi lazxmdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saattcr. 
bir saat evetine kadar Gümü§hanc vilayet nafıa müdürlüğü odasın 
da eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı 
aaate kadar gelmiş olması ve dxş zarfın mühür mumu ile iyice kapa· 
tılınıa olması lhnndır. P ostada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3343) 1--2.552 
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İzmir C. l\Iüddei umumiliğinden : 
t · ·ncl" bulunan mahktım ve mevkufların 936 yılı sonu· 
zmır cezaevı ' · b' l'k 960 k d · · ·k· bin lira muhammen bede11ı ır sene ı gram-

nda ~k~r rrmı. ıe:·ır.ek ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmiye koan ı ıncı nevı ... · 

nulmustur. b ·· ·· t 15 de İzmı'r cezaevi 
ı -~Eksiltme 25/6 936 perşem e gunu saa 
.. d.. . t akammda yapılacaktır. 

mu urıye. m 25 inci günü saat 15 se kadar yüzde yedi buçuk 
2 - Tlıpler .ayın krasiyle birlikte teklif mektuplarını hazır 

muvakkat temınat a :s 

bulundcT•ral~akl tır. tnameyi istedikleri vakitlerde miiddeiumumilik 
3 - a ıp er şar . . ( 1314) 1-2399 

makamından alıp okuvabılırler. 

Belediye Reisliğin~en ~ . 
d ··sefer eden resmı hususı, umumı otomofıiller-

l. - ~ka~a. a :;b;~ift numara levhaları yapılması ı5 gün mu<l· 
le kamyo ar ıçın fl ı<siltmeye konulmuştur. 
detle ve lrcipalı zaı ha ; narf ve numaraları kabartma o.ma~ üzere 

;,. _ Numara lev a arı 

t.. r inyomdan vapılacktır. . 
sa - a um b d ı· (5320} lıradır. 3 - Muhaır.men e e ı . 

. - Muvakkat teminatı (399) lıra31r. . 4· . . islerle evelce meşgul olduklarına daır Anka-
5. - İstt:klılerın b~. J 1 . den alacakları vesikaları teklif mek· 

ra veya İstanbul Be'eı~ ıy.e erı~36 sah günü saat on dörde kadar ve.. 
tuplarile birlikte 23 :ı.azıran 

receklerdir. . 1936 da saat ıs de Belediye encümeninde 
6. _ İhale l3 hazıran 

yapılacaktır. .. 1 ri görmek istiyenlerin her glın ls-
7. - Şart~am~ ve nu;u~e :d Belediye Yazı İşleri Kalemine 

tanbul Beledıyesıne ve n ar a 1-2353 
tnüracaatlarr. (1284) 

Kültür Bakanlığından: 
almanca ve ingilizce muallim mu-

1 -·Orta okullarda ~r~nsızca, e imtihan açılacaktır. 
aviııi olmak istiyenler ı~ıln ~u 8.~n .. İstanbul üniversitesinde batlı· 

:~ - imtihanlar 1 eylu sa ı gunu 

fılc;ktırBu imtihana dahilolacaklarm: 

A) Türk olmaları, a ta olmamaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazl~f ş cinayet ve cünha nevinden 
C) Hi.!snühal erbabından okldud arrah, alli vilayet veya kaza idare 

· ı d g· ı hak ın a m uall" mahkumiyetlerı o ma ı . 1 i (balen memur ve m ım 
heyetinden bir mazba~~ ıbraz e;ıne :ensup oldukları daire Amirinin 
olanlar bu kayıttan.~ustesna o up 
verece<Yi vesika katıdır) ll"ml'k etmeye mani vücut Arı. 

D) Her türlü hastalıktan ~e rnuad ı ~sdikli hekim raporu ibru 
zalarından salim olduklarını ısbat e er 

etmeleri, . 6 ı:flı ögyretrnen okulu mezunu veya bun• 
E) En az lıse ve 4, 5, •sın 

h ·ı .. rm:iş olmaları 
ların muadili ta sı go 1 'lann en az iki ders ıeneıi mu-

Muallim mektebinden mezun o an 
allimlik enniş bulun~ları Jbımdırffak oldukları takdirde 1702 nu• 

4 - Namzetler. im.tıhan d:S'fn~:a österilen dereceler dahilinde 
ınarah kanunun 1 ıncı. mad ır g uavinliğine tayin edilecekler • 
herhangi bir orta tedrısat mua ım m 

<lir. • 1 aınzetler bir istida ile Vekilete 
.. 5 - Yukdarı~ı!:~~~ar~~::t~d:;:şu vesikalar bağlanacaktrı. 

muracaat e ece : . 1 tasdikli sureti, 
A) Nüfus tezkeresı~ın a~ı veyad a vesikalarının asıl 
B) Tahsil derecelerıne aıt şeha etname vey 

veyahut suretleri, 
C) Hüsnü hal mazbatası, .. · tevfikan tasdikli 
D) MahaJli Maarif İdaresinden numunesıne 

sıhhat ~p~~~İı Maarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı fiş, 
E) a b'" '"klüvünde kartonsu~ fotografları, 
F} Altı adet 4 X 6,5 uyu g 'h" kadar Vekalete gönde· 

"kal n 1 • 8 • 1936 tarı ıne Bu vesı arın en so • nra Ve"lete gelmiş olan ve. 
rilmiş olması lazımdır. Bu ta~ıh;e~l~iş bulunan istidalar hakkında 
ya evrakı müsbitesi noksan gon. erı T olunur. (1215) 1-2244 
muamele yapılmryacaktrr. Keyfıyet ı an 

M. M. Vekfileti Deniz Satmalma 
Komisyonu Reisliğinden : 

1 - 1/Haziran/936 günü kapalı zarfla yapıl~ .. '?.ünakasas~nda 
R k e maden komuru 22 Hazıran 

talibi çıkmıyan 10,000 ton e ompoz d- M"ll" M"'dafaa Veklileti bi. 
936 pazartesi günlı saat 14 te Ankara " 1 1 

• u k mu tur 
nasında kapalı zarfla satın alınması tekrar eksı!tmeye. on • §. • 

2 Ek ·ıtme · ek istiyenlerin (7950) lıralık ılk temınatla· 
- sı ye gırm 'k 1 1 d ren 

riyle ve 2490 sayılı kanuna nazaran icap eden vesı a ar a a 1 gell 
gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalar!. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını eksıltıne günü saat on ilçe 
kadar komisyona vermiş bulunmaları. . . • i .. 

4 _ (670) kuruş bedeli mukabilinde şartnamesını almak! ıst ye~ 
}erin Ankarada Deniz Merkez Satınalma komi~yonundan, stanbu • 
d K sımpaşa Deniz Levazım Satın alma komısyonundan almaları. 

a a (1251) 1-2342 

Af yon ilbay lığından : . . 
ı _ Muhammen bedeli 7000 lira .olan 70.000 kılo m~torfnın b~

deli ıa ik hadde görülmediğinden yemden kap~ zar.f usulıle 26 .?azı.. 
tan ıı6 cuma günü saat dört burukta katı ihalesı yapılmak uzerc 

teh~ _:1ii~~~~~eye girmek istiyenler (525 lira) '?:1uvakkat temi~: 
kl.f ktublarmı yukarıda yazılı gun ve saate ka 

verecekler ve tc 1 me . d 
.. · l'gınv · e vermış olacaklar ır. 

vilayet encu:rıcn :eıs ı 1 ktrik müessesesinden ücretsiz veri-
3 - Bu ışe aıd şartname e e 1-2373 

lir. (1305) ~,... ..... .-. ..... ,,..~~-
~ :..;; ~ ~ ...... ,:9.~Y~~~~~~~ ~ ~ ~..._,..,.-....,, ~ ""' ~ ~ . - ~ 

~ 
~ 

~~~~~';Af".,,,.~~~ 

Çanakl~ale Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Yapılacak iş Keşif B. M. Teminatı 

Vilayet merkezinde yapılmakta olup 
bodrum katiyle birinci kat dıvarlarr 
ikmal edilmiş olan memleket hasta • 
nesinin ikinci kat dxvar, çerçeve, ça-
tı, inşaatiyle dahill ve harici sıva, su, 

L. K. 
39034 97 

Lira K. 
2928 00 

elektrik tesisatı . d. v evraklarını Ankara, 
1 - Talipler bu işf'n keşıf, şartname ve ıger .. 

f Müdürltiklcrinde görebılırler, İstanbul, Çanakkale Na ıa 1 .. .. at ıs te kapalı zıtrf usuliy· 
2 - Eksiltme 30 • 6 • 936 sa t gunu sa 

le Daimi Encümende yapılacaktır. 1 kl 
3 - İsteklilerin müracaatları 2490 sayılı kamı~1a ~ygun ? ına a 

beraber ayrıca Nafıa Vekaletinden musaddak ehlıyetı fennıye ve • 
sikasını haiz bulunmaları (3261) 1-2491 

~ 

ULU! SAYFA 1 

ı 1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI I" ASKER) FABRiKALAR UMUM MUDURLUGU 1 

SA TIN ALMA KOMiSYONU ILANLARJ 
92 TON MEŞE KÖMÜRÜ 

Asekeri mekteblere tal ebe alınıyor 

1 - 936 · 937 ders senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa Askeri 
liseleriyle, Kırrkkaledeki Askeri Sanat lisesine ve Konya, Erzin· 
can Askeri orta mekteplerine talece alınacaktır. 

2 - Kabul şartları Askeri Jise ve orta mektepler talimatında 
yazrlıdır. Bu talimat Askeri mekteplerde ve askerlik şubelerinde 
görüle bilir. 

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

A) Bütün mekteplerde kaydükabul 1/Temmuz/936 da başlat ve 
10/ Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı da 15/ Ağustosla 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 etmiş 
olmaları Jazrmdır. 

C) Kabul şartlarırt taşıyan istekliler evrakını tamamlayıp As
kerlik şubeleri vasrtasiyle mektebe göndermeleri ve mekteblerden 
davet vaki olmadan hiç bir istekli mektebe gitmemelidir 

D) Müsabaka imihanına girmek için davet edilen isteklilerin im. 
tihan yapılacak yere kadar gitmek ve imtı"haru kazanmayınca geri 
dönmek için yapacakları masraflar tamamiyle istekliye aittir. Bu
nun için de gidiş ve dönüş masrafını beraber götürmesi lazımdır. 

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

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin ia~esinden başka 
g-iydirilınesi, teçhizatı ve kitabları mektebe aid olduğu gibı aynca 
her ay bir miktar maaş da verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına girerek kazandrklan takdirde mühendis ve 
fen memuru yeti§tirlmek üzere Avrupaya tahsile gönderilir. 

(1306) 1~2380 

ASKERi LİSE VE ORTA MEKTEPLERE ÖÖRETMEN 
VE KIRIKKALE SANAT LİSESİNE TEDRİSAT MÜDÜRÜ 
ARANIYOR. 

1 - İstanbul ve Bursadaki Asker1 Liselerle, Kmkkaledeki 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 ıçın, orta mektep öğretmenJik ehliyeti gerektir. 

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

A) Tasdikli fotoğraflı fiş, 
B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri, 
C} Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa ehliyetna

me tasdikli benzeri, 
D) Nüfus tezkeresi tasdikli benzeri, 

4 - Durumu uygun görUienlerden aşada yazılı evrak sonra iste· 
necektir: 

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

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

Tarih dersine 98: 108 liraya kadar. ' 
Bursa lisesi. ve Kı~ıkkale Sanat Lisesi Riyaziye, Fizik dersleri

ne 108: 126, tarıh dersıne 98 :108 liraya kadar. 
Orta mektepler derslerine 108 liraya kadar Aylık ücret verilecek· 

tir. 
6 - Kırıkkale Sanat Lisesine alınacak Tedrisat Müdürü için Li· 

se öğretmenlik şartlarını taşrmak ve iki ders zümresinde ihtisası ol
mak gerektir. Ücreti 165 liradr. 

7 - İstekli1erin 1 EylCıl 1936 gününe kadar müracaat etmeleri 
Dileği yerine getirilmiyenler bir hak isteyemezler. (1220) 1-2267 • 

İLAN 

1 - _!{ütahyada yapt~rılacak _Yapılar için istenilen Baynıdırlık 
~akan!ıgından fenni ehlıye.t vesıkaları alınamadğndan bu yapı işle
n yemden kapal zarfla eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 497 bin 514 lira 15 kuruştur 
3 - İlk inanç parası 23 bin 651 liradır. • 
4 - İhalesi 30 haziran ~36 salı günü saat ıs dedir. 
5 - Bu inşaata aid keşıfnanıe proje idari ve fenni şartname ve 

sair evrak 25 liraya M.M.V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde

leri.nde yazılı belgelerle B~Y~?dırhk bakanlığından alınacak fenni 
e~!ıyetnarne~er için Jhale gununde? se~iz gün evci mezkur b:ıkanlığa 
muracaat edılerek alınacak belge ıle bırlikte idari şartnamede iste· 
nen ve behemehal verilmesi mecburi olan vesikalarla birlikte teklif ve 
teminat mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar 
M.M.V. Satın Alma Ko. na vermeleri (1338) 1-2452 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Zafranbolu civarında Karabükte kurulacak demir fab
rikalarına ait şehir inşaatı temeJler vahidi fiat esasiyle ve 
temellerden yukarı kısımlar toptan götürü suretiyle eksiltmi
ye konulmuştur. Tahmi:ı edilen inşaat bedeli 469.372,41 liradır. 

2 - Bu işe ait eksıltme evrakı şunlardır~ 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Fenni şartname, 
D) Fiat cetveli, keşif hulasaları, , 
E) Hususi şartname, 
F) Projeler. 
İstiyenlerin bu evrakı 25,00 lira mukabilinde Ankarada Zi-

raat bankası binasındaki Sümer Bank muamelat müdürlüğün
den alabilirler. 

3 - Eksiltem 8/VII/936 çarşamba glinü saat 16 da Ziraat 
bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyanda 
yapılacaktır. _ 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin 22.524,90 lira .JllUvakkat teminat verm • 

lbımdrr. Bundan başka eksiltıniye girecekler ihale günü desı 
3 gün evveline kadar bankaya bu işi başarabilecekle · • ~ben 
d k k .. . rını ıs at 

e ece evra gostererek bir ehhyet vesikası alacakl b 
ehliyet vesikasını teklif mektuplarxna leffedecekl da~ ve u 

P t ·1 .. d ·ı k er ır. os a ı e gon erı ece teklif mektuplarının 'h • 
s~atinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarf~ı ~yet ı~a1e 
kılde kapatılmış bulunması şarttır n anunı şe· 

i!li!ir!i&. 1-2415~-~ 

Tahmin edilen bedeli ( 4600) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 13 Temmuz 936 tarihinde pazartesi günü ~aat 14 te 
açrk eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 
} ondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (345) lira ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkı."ır gün ve saatte komis-
yona müracaatları. ( 1297) 1-2470 

1255 TON KRİPLE KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (17570) lira olan yukarda miktarr ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satrn alma ko
misyonunca 21 Temmuz 936 tarihinde Salı günU saat 15 te kapalr 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve· 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1317) lira (75) kuruşu ha· 
vi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1302) 1-2509 
2000 TON JENERATÖR KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (26000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satm Alma 
Komisyonunca 22 temmuz 936 tarihinde çarşamba günü saat 15 te 
kapalı ı:arf ile ihale edilecektir. Şartname (Bir) lira (30) kuruş 
mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o· 
lan (1950) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları. (1301) 1-2508 

501 TON ADl KOK KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 11523 lira olan yukarda mikdarı ve cinın 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum MüdürlilğU Satmalmaı 
Komisyonunca 8/TemmU%/936 tarihinde çarşamba günU saat 15 do 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak

kat teminat olan 864 lira 23 kuruşu havi teklif mektuplarını me.ı· 
ktlr gilnde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikla mezkUr 
gün ve saatte komisyona müracaatlar. (1292) 1-2434 

1 Adet KAT ARAK TEZGAHI 
Tahmin edilen bedeli (4400) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın atma 
Komisyonunca 5 ağustos 936 tarihinde çarşamba günü saat 14 t• 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Ta1iplerin muvakkat teminat olan (330) Jira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün vt 
saatte komisyona müracaatları. (1348) 1-2474 

55 TON BENZİN 
Tahmin edilen bedeli (16500) lira olan yukarıda mikdan ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın 
alma Komisyonunca 6/Temmuz/936 tarihinde pazartesi günU saat 
15 de kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1237 
lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezk!lr günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu~ 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikla mezkfir gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları. (1278) 1-2432 

150 TON DÖKÜM KOKU 
Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan yukarıda mikdarı ve cins1 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko
misyonunca 7 /Temmuz/936 tarihinde salı günü saat 14 de açıl( 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname- parasız olarak komisyon· 
dan verilir. - -

Taliplerin muvakkat teminat olan (337) lira 50 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesikalariyle mezkfir giill 
ve saatte komisyona müracaatları. (1291) 1-2433 

3 TON ANTİMON 
Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunca 3 Ağustos 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 tc 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (225) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1294) 1-2473 

28000 KİLO KENDİR İPİ 
Tahmin edilen bedeli (9800) lira olan yukarda mikdarr ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlliğü satın alma ko
misyonunca 10 Temmuz 936 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve· 
rilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (735) lirayı havi tellif mck· 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2190 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkllr gün ve saatte komisyona miiracaatları. ( 1296) 1-2471 

1750 TON LAVAMARİN KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen be<lelı (22750) lira olan yukaılla miktarı ve cinsi 

yazılı maLıeme Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlügü satın alma ko· 
misyonunca 9 temmuz 936 tarihinde perşembe günü saat 15 te kapa· 
h zarf ile ihale edilecektir. Şartname paıasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat o an (1706) lira (25) kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezk\ır gün dç ı>aat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 saylı kanunun 2 ve 3 m-.cluelcrin
deki vesaikle mezur güi ve saatte komisyona mürac:ıatları. 

{1290) 1-2472 
ı4850 TON LAV AMARlN KÖMÜRÜ 

Tahmin c dilen bedeli (193050) lira •olan yukarda miktarı ve cin. 
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Uwum Müdürlüö-ü satm alma 
komisyonunca 23 Temmuz 936 tarihinde perşembe gü;ü saat 16 da 
kapalı .z?rf ile ih~le edilecekti~ •. Şartn~e (Dokuz) lira (66) kun.ış 
mukabılınde .komısyondan verılır. Talıplerin muvakkat teminat 

0
• 

lan (10902) lıra (50) kuruşu havi teklW me~tuplarını k~ .. 
d 14 k d k . it mez ur gun· 

e saat e a ar omısyona vermeler.ı :ır.e kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindekl vesaikl ku .. 
atte komisyona müracaatları. ( 1299) 1 e 27~; r gun ve sa· 

lSr1xJ:rJ:rJ Uygun fiatla 

Arsa, Ev, Apartıman; Bağ Bahçe 
ve saire 

• A:Imak • satmak ve bunlara aid t 
ışlerıni takip ettirmek . t" . apu muamelatını ve sair 

ıs ıyenlerın uac b d . . · N• • ' q 
1 ayram a ıcra daire-

sı karşısında ızamı Ata 
canın 

GENEL İŞ BÜROSU'na 
müracaatları. Telefon: 1475 

Genel İ§ Bürosu ile muaıneıe yapan 
aldanmaz - aldatılmaz I-233 7 
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Ankara Bahceli Evler • 

Yapı Kooperatifinden: 
Umumi Hey'etin fevkalade olarak içtimama lüzum 

görülmüştür. 
Sayın ortakların 6. temmuz. 1936. pazartesi günü 

saat 17.30 rla H-ılkevinde bulunmaları rica olunur. 
İdare Meclisi 

Ruzname 
1 - Nizamnamenin 45 inci maddesine bir fıkra ilavesi 
2 - Bir murakip intihabı 
3 - Gayri menkul satı~r. ipoteği ve idaresi için İdare 

Meclisine salahiyet verilmesi. 

45 inci maddenin muadde 1 şekli 
İdare Meclisi Şirketi dahilde ve hariçte temsil ve 

şirketin billımum işlerini tedvir eder. Ezcümle şirket 
emvalinin temliki ve terhini ve dava ikamesi ve sulh 
ve davadan feragat ve ibra ve hülasa şirketi gavesine 
vardırmaya matuf her türlü hukuki tasarrufları ifa sa
lahivetlerini haizdir. 

Ödünç alınması, ortakların cıkarılması, uzla~mak, 
ilisik kesilmesi, gayri menkul ahm ve satımı hakımla
rmdan bir karar alınabilmesi için, İdare Meclisi üyele- · 
rinin üçte ikisinin bulunması şarttır. Ancak birinci 
toplantıda bu aranılan sayı elde edilemiyecek olursa 
mes'ele gelecek toplantıda görüşülür. Ve aym savı a
ranılır. Bu toplantıda da aranılan çokluk elde edile
mezse hadise 7 gün sonra toplanmak borcunda o1an İ
dare Meclisinde yine görüşülür ve verilen reylerin ço-
ğu ile karar altına alınır. 1-2529 

O. O. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 
MODURLOCO S. A. KOMiSYONU 11..ANLARl: 

İLAN 
1 

Muhammen bedeli (15000) lira olan muhtelif eb'atta 1260 m~.tr: 
ailo lastik bantları ile elevatör bantları 16-7-1936 perşembe gunu 
saat 15,30 da 'kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1125) liralık '?uvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaz~tenın 7-5-19~6 '!· ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talımatname daıres~nde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komısyon Re-
isliğine vermeleri lazımdır. . . 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daıresınden, Hay

qarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(1341) 1--2477 

t LAN 
Gôrülen lüzum üzerine 23 Haziran 1936 da yapılacak 30 makas 

takımı eksiltmesi. 9 temmuz 1936 perşembe günü saat 15,30 a talik 
edilmiştir. (1395) 1-2548 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ RE
İSL!ClNDEN: 

Ankaranın Atıf bey mahallesinde gazeteci Ömer Faruk Karısı 
Kurşunlulu Bcl:ir kızı Zeynep vasıtasile Kurşunlulu Süleyman Sır
rı Karısı Hediyeye : 

Kocanız Siıleyman Sırrı tarafından aleyhinize açılan boşanma 
davasının duruşması günü olan (27-5-936) çarşamba saat 14 de mah· 
kemeye gelmediğiniz ve bir de vekil göndermediğiniz için gıyabı
nızda duruşma yapılması mahkemece onaylanmış olduğund~.n ve 
'!lize de evelce gazete ile ilanen tebliğat yapıldığı anlaşıldığı uzere 
tayin olunan (6-7-936) pazartesi günü saat 14 de mahkemeye gelme
diğiniz ve bir vekil de göndermediğiniz takdirde H. U. M. K ( 401) 
( 402) inci maddeleri mucibince gıyabınızda duruşmanın yapılacagı 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (1406) 1-2547 

Dahiliye Vekaletinden : 
1 - Ankarada Yenişehirde Dahiliye Vekaleti bınasmın b~~~e

sinde yapılacak 5 adet havuz ve bordür inşaatı kapalı zarf usulu ıle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 -- İşin muhammen ke if bedeli 7894 lira 16 kuruştur. 
3 - İstekliler; eksiltme şartnamesini, mukavele projesini, Na

fıa işleri şeraiti umumiyesini. fenni şartnameyi keşif ve metraj ced
velini, proje ve resimleri Vekalet levazım bürosunda görebilirler. 

4 -- Eksiltme 15 temmuz 936 tarihinde çarşamba günü saat 15,30 
da Vekalet binası içinde toplanan satın alma komisyonunca yapıla
:aktır. 

5 - Muvakkat teminat 592 liradır. 
6 -- İstekliler Münakasadan 8 gün evel Nafıa Vekaletine müra

;aatla fenni ehliyet vesikası alacaklardır. 
7 -- İstekliler; teklif mektuplarını 4 üncü maddede yazılı saat

cen bir saat eveline kadar Vekaletteki eksiltme komisyonu Reisliği
ne vererek mukabilinde makbuz alırlar. 

8 -- Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarda yazılı 
saatta komisyon Reisliğine gelmiş bulunmaları şarttır. Bu takdirde 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kaptılmış olması lazımdır. Post~da 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (1388) 1-2549 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCJ iLANLARI 1 
1 LAN 

1 -- Memba sular.nm mühürlenmesinde kullanılmak üzere ( 4000) 
kilo kurşun ve (.SOO) kilo galvanizli tel on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

ne. isteklilerin ele 26 haziran 1936 cuma günü saat on buçukta Bele-
diye Encümenine müracaatları. ( 1322) 1--2410 

İLAN 3 -- Muvakkat teminatı 29 li-
1 - Cebecide 1O18 inci adada 

20 parselde Turhane aid arsa ile 
şuyulanan 258,50 metre murab
baı arsa on beş gün müddetle a
çık artırmaya komılmuştur. 

2 -- Muhammen bedeli 387.75 
lirn lır. 

ra. 
4 - Şartnamesini görmek is

tiyenler her gün yazı işleri ka
lemine ve istekliler 2 temmuz 
936 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenin~ müracaatla-
rı. (1414) 1-2561 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RLİG1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

t LAN 
Niğde garnizonunda bulunan kıt'a ve hayvanların ihtiyacı olan 

422000 kilo kuru ot kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin eı.lilen bedeli 16tS80 lira olup ilk teminatı 1266 

liradır. 
3 -- Eksiltmesi 25 - haziran - 936 perşembe günü ı;aat onbeş 

buçukta Niğde tümen artırma eksıltme komisyonunda yapılacak
tır. İstekliler teklif mektuplarını ihaleden bir saat evel makbuz 
mukabilinde komisyon başkanlığrna vermi~ bulunnıalrdırlar. 

4 - Şartnamesi her komisyonumuıda parasız görüEir ve alı-
nır. (1304) 1-2374 

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

kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Sade yağının 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 -- Sade yağının evsaf ve şeraiti Ankara levazım amirligi satın 

alma ko:nisyonunda da göriıltir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü marl

desine göre istenilen vesaikle beraber lt:60 liralık teminatı ile belli 
gün ve saatte Bayramiç tüm ~atın alma komisyonuna müracaat ey
lemeleri. 

6 - Verilecek teminat iha eden bir saat eve! makbuzu komisyo-
na verilecektir. (1337) 1-2469 

1 LAN 
1 - Bayramiç tüm garnizon ihti}-acı için 210 ton un kapalı 

zarfla satın alınacaktır. 
2 - Unun beher kilosuna "15" kuruş fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 25 - haziran - 936 perşembe günü saat ondört bu

çukta tüm satın alma komisyonu binasrnrlb yaplacaktır. 
4 - Unun Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun

dan da öğrenilebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üne.il 

maddesine göre istenilen vesaikJe muvakkat teminat tutarı olan 
2365 liranın ihaleden en az bir saat evel makbuzunun komisyona 
verilmesi şarttır. (1303) 1-2375 

t LAN 
1 - Bayramiç tüm garnizonu ihtiyacı için 1i'100 kilo pirinç ka-

palı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Pirincin beher kilosuna 26 kuruş 25 santim fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 26.6.936 cuma günü saat on dört buçuktadrr. 
4 - Evsaf ve şeraiti Ankara levazım amirliği satın alma komis

yonunda da görülür. 
5 -- Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. inci 

maddesine göre istenilen vesaikle beraber .337 lira teminatı ile bel
li gün ve saatte Bayramiç tüm satın alma komisyonuna müracaat ey
lemeleri. 

6 - Verilt"cek teminat bir saat evel ımıkbıızlarmı komisyona ver-
meleri. (1345) 1--2446 

İLAN 
1 -- Bayramiç tüm garnİ7:onu ihtiyacı için 63900 kilo bulgur ka-

palı zarfla satın alınacaktır_ 
2 - Bulgurun beher kilosuna 12 kuruş fiat biç:ilmiştir. 
3 - İhalesi 29-6-936 pazartesi gUnü saat on dört buçuktadır. 
4 - Evsafı ve şeraiti Ankara levazım amirliği satın alma komis

yonunda da görülür. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. üncü 

maddelerindeki vesikalarla beraber 576 lira teminatı ile belli gün ve 
saatte bayramiç tüm satın alma komisyonuna müracaat etmeleri. 

6 - Verilecek teminat ihaleden bir saat evel makbuzu komisyo-
na verilecektir. (1355) 1--2465 

İLAN 

Aıık.ara \'ilaveti Nafr. .. 
aşınülıendisliğiııclPıı : 

9 temmuz 93fı gumi saat 15 de Ankara vilayeti binasında topla
nan vilayet daimi encümerıinide keşif bedeli ( 13290) lira (76) kuruş 
olan Ankara - Kızılcahamam yolunun 25 000 -- 42 -t GvO in:i ki
lometreleri arasında köprü ve menfez insaatı kap:\İızarf usıılile ek
sıltmeye çıkarılmıştır. Proje keşif şartname ve diğer evrak Ankara 
nafa mıidıirlüğünde görebilirler. Muvakkat teminat (996) lira (81} 
kuruştur. İi;tekliler teklif mektupları muvakkat teminatları ve nafıa 
müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet vesikaları ve ticaret odası vc
sikalarile birlikte 9.7.936 persembe giınü saat 14 de vialyet dilimi en-
cümenine vermeleri lazımdır. ( 1424) 1--2556 

Sıhat ve İctimai l\lııaveııct 

\
1 el{aletiııden : 

iki aycia bir çıkarılmakta olan sıhhiye mecmuasının 1 - 6 - 1936 
dan 30 - 5 - 1937 tarihine kadar neşredilecek olan bir yıllığı Ankara 
matbaalarında ba.,ılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me 29 - 6 - 1936 günü vekalette yapılacağından isteklilerin şartna -
mesini görmek üzere vekalet neşriyat ve levazım arttırma, eksiltmo 

..:!..e ihale komisyomın~üracaatları. ( 1374) ı--_2_49_3 ____ _ 

I(ilis Belediy<~ Reisli~iı den : 
• 

l - Kiliste yaprlacak elektrik tesisatrnda direk olarak kulJanıl
mak üzere muhtelif eb'atta beheri 9 metre uzunlugunda 507 parçad1 
91055 kilo a~ırlığmd~ potrel demiri alınacaktır. 

2 -- Eksiltme ve ihale kapalı zarf usulilediı. 
3 - tuvakkat teminat beşyüz liradır. 
4 -- İsteklilere şartname ve mukavele müsveddesı para~ız ol;:ıralt 

gönderilir. 
5 -- Talip olanların bu demiri Kilisde teslim etmek şartile fiat 

teklif etmeleri lazımdır. 
6 - İhale 1.7.1936 çar~amba günü saat 15 de Belediye En~ümeni 

huzurunda yapılacaktır. 
7 - Taliplerin ihale saatine kadar teklif mektuplarını Belediye 

Reisliğine tevdi etmeleri şarttır. (3342) 1--2555 

Fotografçılara ve 
Amatörlere 

Büyük Fır 'at 
Pek az kullanılmış 

' 'Ernon,, 6. 8 f: 240 objektifli 
büyük bir agrandisman makinesi· 
le, bir "Zeiss-Tessar., 1 : 2. 7 f: 
165 objektifli 9x 12 Refleks el 
makinesi (çantası ile) acele satı
lıktır. Ulus ilan memurluğuna mü
racaat edilmesi Telefon: 1061. 

1-2562 

ZAYİ 

İmalatı harbiyeden aldığım 
askerlik vesikamı kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Aktan oğullarından Mehmed 

tuzu 

Adan~dak.i tüm kıtaat müessesat hayvanatmın senelik ihtiyacı o
lan 495 bın kılo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
h:ımmen .bedeli 19800 liradır. Muvakkat teminatı 1485 liradır. İhale
sı 3_0 hazıran 936 salı günü saat 10 da tüm komutanlığı binasında as
k.en satı~ alma .komisyonunda yapılacaktır. Şeraiti her gün bedel
~ız ı:nezkur komısyondan almak mümkündür, İstekli olan usulü da
ıresı:"de yazılmış teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evel 

_____ oğlu İbrahim ____ _ 
En hoş meyva tuzudur. J 

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka• 
raciğerden mütevellit rahatsız· 
'ıkları önler. Hazmı kola} laştırır. 

Y "ni~ehird c ... 

Satılık Arsa 

komısyona vermiş bulunmaları. (1368) 1-2462 
Selanik caddesi, Kızılırmak 

sokağında Devlet mahallesi hi
zasında. Telf. 2314 e müracaat. 

1--2546 

İngili7. Kanzuk eczanesi 
Bevo~lu - İstanbul 

tLAN 
1 - Garnizon hayv:uıatmm ih· 

tiyacı için 100 bin kilo saman 7 
temmuz 936 tarihine müsadif sah 
günü saat on beşte açık eksiltme 
ile alınacaktır. Şartnamesi Anka
ra levazım amirliği satın alma ko
misyonunda her gün parasız gö
rülür. 

2 - 100 bin kilo samanın tu· 
tan 2000 lira olup ilk teminatı 
150 liradır. İsteklilerin 2490 sa
yılı kanunun 2. 3. üncü maddele
rinde istenilen vesikalarla ile bir
likte teminatı muvakkate makbuz
larını komisyona vererek belli sa
atte komisyonda hazır bulunma-
ları. (1423) 2557 

İLAN 
1 - Garnizon hayvanatının 

ihtiyacı için 150 bin kilo arpa 6 
temmuz 936 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat on beşte kapalı 
zarfla ihale edilecektir. 

2 -- Münakasa Ankara leva· 
zım amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonumuzdan hergün para-
sız olarak görülür. 

3 -- 150 bin kilo arpanın tuta
rı 67 50 lira olup ilk teminatı 506 
lira 25 kuruştur. 

4 - Münakasaya iştirak ede
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 
3. üncü maddelerinde istenilen 
vesikalarla birlikte teminatı mu· 
vakkate makbuz ve teklif mektub
larını ihalenin yapılacağı belli sa
atten bir saat evvel mezkur ko· 
misyona vermeleri. ( 1422) 

1--2559 
iLAN 

Serom aşt evinde bulunan se
rom ve tecrübe hayvanlarının ih
tiyacı icin günde 60 kilo pancar 
ile 3 kilo papates 4 temmuz 936 
tarihine müsadif cumartesi günü 
saat on birde acık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır. İki ka
lem sebzenin tutarı 467 lira 46 

kuruş olup teminatı muvakkatcsi 
35 lira 6 kuruştur. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyo
nuna teminatı muvakkate mak
buzları ile müracaatları. (1420) 

1-2560 
lLAN 

1 - Garnizon hayvanatının ih· 
ti yacı için 150 ton arpa 8 tem
muz 936 tarihine müsadif çar· 
pmba günü saat on beşte kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Münakasa Ankarı leva
zım amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonumtt7.da her gün para
sız olarak e:örülür. 

3 - 150 bin kilo aTpanın tu
tarı 67 50 lira olun ilk teminatı 
muvakkatesi 506 lira25 kurustur. 

4 - Eksiltmeve i tirak e~ece-k
lerin 2490 savılr kanunun 2. 3. 
üncii maddelerindeki vec;ikalar ile 
birlikte temlnatı muvakkate m!:ik
buz ve teklif mektubl nm ihale
nin vapılacaii;ı b lli gün ve saat
ten bir saat evvr1 mr71 Gr kom;c:
yona vermeleri. (1421) 1-2558 

Eczacı krılfası 

aranıyor: 

Ankara Merkez eczanesine 
mi.iracaat 

1-2256 

KİRALIK DAİRE 
Yenişehir Atatürk bolvan 

sihhat apartmanında kalorıfer ve 
Her türlü konfuru haizdir için

de Bay Yakuba müracaat 
1--2526 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatr İdare 
eden Yazı İşleri Mlidürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı cacldesı civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Kalıp dondurmaları 
Eski Hasanpaşa yeni Ülgüt 

fırını kalıp dondurmaları uzun 
mesafelere kadar gi~er eğer buz 
dolabınız varsa haftalarca sakla
nabilir. Dondurmalar saf meyn 
ve emsalsizdir. HALİT 

Mütercim - daktilo 
İyi fransızca bilen bir muter· 

cim - daktilo vazife arıyor. Re· 
feransları vardır. ULUS (S. 15) 
rümuzuna müracaat. 1--251& 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, möble, konfor

lu. Yenisehir, ikinci durak, Yiğit-
koşun sokağı, ı 5. 1 2550 - -
llurda Denıir 

Pazarlıkla bir mikdar hurda 
demir satılacaktır. Ulus gazetesi 
idaresinde ilan memurunun göriil 
mesi. Telefon: 1064 

1--2428 

[ YENi 1 SİNEMALAR {KULÜP] 

BUGüN GÜNDÜZ 
2,45 ve 6,45 matinelerinde 

Aşkım Senindir 
4,45 matinesinde 

Yatakli vagonlar kon trolu 

G E C E 
Al tın toplıyan kızlar 

BUGÜN BU GECE 

ESRARENGiZ 
TAYY1\RE 

• 
2 inci devre ve son~ 
Programa ilaveten 

KIZIL ALEV 
Matineler: 2,5- 4,5 - 5,5- 7,5 

~ece : 9 rla 


