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«Yunanistan 

türk tezini 
boğazlar 
müdafaa 

hakkındaki 
edecektir» 

~ gezintileri ~ . . 
: lstanbul, 19 ( A.A.) - Ata- ; 
! türk bugün öğleden sonra ma- i 
~ yo ile Floryada bizzat idare et· i 
! tikleri bir motorbotla açık de- 1 
i nizde bir saat kadar dolat-mı§- : 
i lar ve bunu müteakib ıahile 1 
~ yakın bir noktada bir sandala ! 
! geçip kendileri kiı.rek çekerek i 
~ Solaryum plajına çı~mışl~~ ve ~ 
~ plaj gazinosunda bır mudciet i 
: halk aı-a&uıda oturduktan sonra : 
~ Soluryum oıelinin tura~ccaını ~ 
~ tqril ile bir kahı.1e içmi1ler ve i 
! akıama duğru yaya olarak de- ~ 
: niz evlerine avdet buycırmuı· : 
i lardır. i 
~ Atotürk bu ıece kendilerine j 
i tazimatlannı ar.ı.a gelen bazı ar~ ~ 
İ ltatlaflarını Y4!m•i• .olıltoymuf· ~ 
: lardır. : 
=·······-···················································· 

Giindelik 

PAJ\IUK VE l\IER1NOS 
Devlet endüstrisinin istediği ileri 

lla~ıflr ham maddeyi yetiştirmek zirai 
kalkınmamızın ilk gayesidir. Yerli mal· 
lar haftasınr açarken Başbakan lsmet 
lnönü türk vatandaşını bol istihsale ça· 
ğırmış; maliyet ve satışın dünya piya
saları seviyesine düşürülmesinin bir za
ruret olduğunu belirtmişti. 

Devlet te~kil§tına ve vatandaşa bir di
rektif olan bu işaretin ilk müspet ne
ticeleriyle karşı karşıyayız: 

Milli endüstrinin en büyük kolu olan 
dokuma sa11ayiimizin iki esaslı ham mad
desi; başta pamuk ve sonra Merinos, 
hu verimli çığır.11 girmiş bulunm3ktadır. 

Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar bu 
iki mi111 mahsulün bugününü ve yarı
nını şöyle anlatm::ıktadır: 

" ... Bugün gerek pamuk ve ge
rek pamuklu fiatlarında hakika • 
ten, beynelmilel fiatlara nazaran 
bir Hat yüksekliği mevcuddur. Fa
kat insafla düşündüğümüz zaman 
müstahsil, senelerdenberi fiat su
kutu ile karşıkarşıya kalmış, ço~ 
zaman emeğile mütenasip denebı
Jecek norinal bir kazanç temin ede
memiştir. Zürra ve fabrikatörle 
karşıkarşıya geldiğimiz zaman, 
tempatimiz belki zürra ile beraber 
olacaktır. Fakat bu hareket mem
leketin umumi ekonomisine muva
fık mıdır, değil midir? 

Dahili istihsal noktai nazarın
dan bunun o kadar ehemiyeti yolC
tur. Fakat beynelmilel piyasa )iti- · 
barile büyük ehemiyeti vardır. ·Pa
muk mübayaasına her tarafta e
hemiyet verildiğini görüyoruz. Mi
sal söyliyeceğim: Almanyanın di
ğer memleketlerle olan dıt ticare· 
tini '•Konionktür Bürosu" na tet
kik ettirdim. Almanya Cenubi A
merikadan sırasile senede 12-18 
ve 20 ~ilyon Marklık pamul$. alı
yor. 1934 de 20 milyon Marklık 
mübavaa 1935 de 125 nıHvon Mar
kı buluyor. Mısırdan 20 milyon 
Marklık pamuk almıştır. Hindis
tandan - ki bizim pamuklarımızın 
kalitesine çok yakındır - 18 milyon 
Marklık pamuk alıyor. Eğer biz 
pamuk istihs~lat~mızı a~.tırır, 
standard bir tipe ırca edebıhrsek 
Hindistanın en az yarısını, diğer 
memleketlerin de 7r 10-15 nisbe
tinde Almanyanın aldıeı pamuğu 
memleketimizden verebiliriz, sata
biliriz. 

Memleketimizde kalite itibariy
le henüz bir istikrar yoktur. Zira
at Vekaletinin faaliyetinin çok ü
mitbah$ olduğunu ha.her alıvoruz. 
VekP.Jetin. verdiği tohum.u köylü 
kaouırcasına alıyor. 

lstihsalatmıı:u S{elince: Bir ıene 
85 ertesi sene 135 bin ile 150 hin 
baİya ar;ıı.sında kalıyor. Yalnız bir 

(Sonu S. inci sayfada) 

26 valimiz, 
•• •• B. 

önümüzdeki salı 

Şükrü Kayanın gunu 
ı·eisliğinde 

Atina, 19 (A. 
A.) - Ba,bakan 
B. Metaksas ya
bancı gazetecile· 
ri kabul ederek 
kendileri
ne muhtelif me
seleler hakkında 
beyanatta bulun
muştur: 

Dahiliye ve kili 
ve C.H.P. Genel 
Sekreteri B. Şük· 
rü Kaya, dün par
t i merkezinde 
Parti işleri ile 
meşgul olmuştur. 

23 haziran sa
lı günü, Parti Ge· 
nel merkezinde, 
B. Şükrü Kaya· 
nın reisliğinde 

toplanarak Par
ti işlerini görüş

mek üzere 26 va
li f\nkaraya ça-
ğ ı r ı 1 m ış 1 a r • 

toplanacak 

B. Metaksa~ 

d ı r . M.i 

Başbakan hükümete diktatörlük te
mayülleri atfeden şayialar hakkında, 

bunların asıl ve esası olmadığını söyle
miştir. Başbakan, Türkiyenin müttefiki 
bulunan Yunanistanın Montrö konfe

ranıuıda tür.le görilşüne yardım edeceği
ni, Türkiyenin yapacağı müıbct teklif
leri henüz bilmemekle beraber türk pro

jesini Yunanistanrn müdafaa etmesinin 
kararlaşmıs bulunduğunu bildirmiştir. 

.B. Metakaas, alman bankaaı direktörü
nün yaptığı yolculuğun münhasıran e
konomik mahiyette olduğunu ve elde 

Bilecik valisi B. Şilkrü Kaya C. H. P. Genel Sekre terliği makamında 
edilen anlaşmanın yunan - alman kli
ring hesabından Yunanistanın geriye 
kalan alacaklarının tarn tesviyesini te
min eylediğini bildirmiş, Yunanistanm 
bir Akdeniz paktını, Akdenizdc alakalı 
bütün devletlerin iştirakiyle gerçekleş-

BB. Ali Rıza Oskay, Eskişehir valisi 
Talat Öncel; Kütahya valisi Sedad E· 
rim; Bolu valisi Salih Cemal Gülen; 
Zonguldak valisi Halid Aksoy; Kasta
monu valisi Talat Demirkan; Sinop va
lisi Süreyya Yurdakul; Samsun valisi 
Fuad Tuksal; Çorum valisi Ziya Teke
li: Amasya valisi Kadri Uçok; Tokad 
valisi Faiz Ergun: Kayseri valisi Naz
mi Toker; Niğde valisi Faik Üstün: 
Konya valisi Hamdi Bardakçı; Yozgad 
valisi Baran; Seyhan valisi Tevfik Ha
di Baysal; Malatya valisi Ethem Akın
cı; lcel valisi Rükneddin Sözer; Gazi-

Anliara ilyönl{ nrul 
1 >aşlianlığı 

Ankara Vali ve Belediye Reisi B. 
Nevzad Tandoğan, dün sabah, Yenişc· 
birdeki C. H. P. merkezine giderek İl· 
yönkurul başkanlığı vazifesine başla
mıştır. 

Balliaıı an tanlı l>asın 
birliğinin ehemiyeti 

Atina, 19 (A.A.) - Gazeteler, Bal
kan antantı basın nizamnamesinin tas
diki dolayısiyle bunun ehemiyetini te
barüz ettirmektedirler. 

Eleftron Vima diyor ki: 
"Nizamnamenin imzası Balkan an

tantı devletlerinden her birinin basını
nın ötekilerine karşı olan vaziyetlerini 
değistirecek değildir. Çünkü Balkan 
basınında iyi anlaşma ve iş birliği fik
ri ötcdenberi hakim bulunmaktadır. Bu· 
nunla beraber Balkan antantı basm bir
liği gazeteler arasında daha sıkı bir 
elbirliği ile bu iyi anlaşma fikrini da
hıı ziyade taazzuv ettirecektir. 

Finans bakanımız 
1suİnhula gitti 

Finans bakanı Fuad Ağralı dün ak· 
şamki trenle İstanbula hareket etmi~tir. 

antep valisi Ali Rıza Çevik; Ordu vali
si Hayri Sırtı kızıl; Kırşehir valisi Mi· 

tat Saylam; Sıvas valisi Ahmed Refik 
Noyan; Maraş valisi Adli Bayman; 
Çankırı valisi Derviş Uzgören. 

AVAM KAl\IARASININ G URULTUW CELSE"lNDE 

B. Loid Corc lıükümete şiddetle çnttı 
B_B. l\1ak.donald ve Sa yınen hükünıet aley
hınde rey vererel{ l\:allinedeıı çelcilecckler 

İşçi partisi zecri tedbirlerin kaldırılması aleyhinde 
şiddetli bir mücadele hazırlıyor 

Üvr "tızeı,•si11e "Öre• ·' l'> B l l · · · · · .~ ~-"' • • .. '· u ( vının yerme n . . Çemlıcr-
lt•ytı m ''t•lecegı lwr zunum<I an ziyade mulıal.·k·ak· gibidir . .'' 

Londra, 19 (A.A.) - Avam kamara
smın dün öğleden sonr akdetmiş olduğu 
celse, şimdiye kadar misli görülmemiş de
recede hararetli olmuştur. B. Eden, bü-

B. I.oyd Corc kür.ı;iide 

yük bir gürültü içinde söz söylemiştir. 
Her taraftan yükselen nidalar, buruştu• 

rulan kağıd ve gazetelerin buruşturul

masından çıkan sesler, bakanlann söz
lerinin ikide birde kesilmesi mebusla

rın sinirli bir halet içinde oldukları
nı pek iyi gösteriyordu. 

B. Eden, "hükümet, Habeşistan me
selesinde eskiden takib etmiş olduğu hat
tı hareketten dolayı hiç bir suretle mü
teessif değildir.,, dediği zaman muhalif. 

lerle ekseriyet arasında ciddi hadiseler 

çıkmış ve konuşmalann on beı dakika 

tatil edilmesine mecburiyet görülmuş
tür. 

Dıg itler bakanı, nutkunu bitirdiği 

zaman muhalif işçi partisi namına söz 
söyliyen B. Artur Grinvud, gerek B. E
den'e ve gerek hükümete karşı şiddetli 
hücumlarda bulunmuştur. 

""En biiyiik &ıymuıl ilumeı !" 
B. Grinvud, demiştir ki: 
"- Hükümet, seçim yapıldığı sıra

da etıniı olduğu vaidleri tutmamış ve İn
giliz tarihinde en büyük sıyasal ihaneti 
irtikab etıniıtir.,, 

Mumaileyhten sonra B. Loyd Corc, 
söz almıt ve hükümete karşı daha tid
detli hücumlarda bulunmuıtur: 

•• B. Eden Milletler ct•miyt•ti~ıi 
par<,:<ılamağa gidi)·or !" 

"- Milletler cemiyetinin cephesi he
nüz bozguna uğramamıştır. B. Eden, Ce
nevre'ye bu işi yapmak, bu cepheyi boz
guna u~ratmak için gidiyor. Kendisi Ce
nevre'ye milletler cemiyetini ezmek, par-

B. M akdonald (solda) ve Sı" S r aymen 

Ça parça etmek için gidiyor B .. b 
k b" . . u ısı a~-

a ırıne bırakmasını çok arı:u ed . 
Lo d C . erım.,, 

y . orc, mıllctlcr cemiyeti muka-
velenamesınin rıöz .. .. d 

w b onun e tutmakta ol 
dugu bütün tedbirlerin tatb'k' h -
da F ' ı ı u:..usun-
~ ransa nın 1ngilterc'yc yardım etme
gc hazır olup ol d w ma ıgmı sormuştur. 

(Sonu 3. üncü savfada
1 

mesini görmekle bahtiyar olacagını 

kaydeylemiş, zecri tedbirlerde Yunanis
tanın milletler cemiyetince verilecek 
karara uyacağını söylemi ve nihayet 
bulgar - yunan münaı:;ebetleri hakkında 
da anlaşmazlıktı meselelerin miinh:ısırar 
ekonomik olduğunu. çiinkü iki memle
ket arasında sıyasal anlasmazhklann 
mevcud olamıyacağını ve mezki'ır eko
nomik anlaşmazlıkların iki tarafın da 
hoşnudluklarım mucib bir tarzda hal
lini Yunanistanın arzu etmekte olduğu
nu ilave etmiştir. 

Fıkra 

Güneş tutulması 
Ku1Jai inzibati.ye ileri lrollariy· 

le milli kuvvetlerimiz, Beypazarı 
yakınlarında çarpışıyordu. ilk Bü
yük Millet Mecli•i açılalı henüz i.
lri halta olmuıtu.Etlik aırtlarınJ~ 
bağ e1Jincle, petrol lamba-.nın reh
relerimizi güçlükle aydınlatan ha
li/ ıtıiı altında, her geceki haabi
hali.miz.e dalmıştık. Ankara i.ıtilıa
metinden ıilah ıeıleri gelmeğ• 
batladı. Konuımaları ke.mif, yal
nız dinliyor ve biri.birimiz.in yüz.ü
ne bakıyorduk. Bu ıaıkınlık ne ka
dar ıürdü bilmem. içimizde en 
yaflm, Ankarada kanlı bir çarpıf
manın başladığını söyledi. Birimi• 
"Top seıi yok, belki yanlı§ bir ku
manda ile açılmış ate§tir" dedi. 
Bu en nikbin tahmine rağmen si
lah •e•leri gittikçe artıyordu. Ni
hayet hepimiz de, bir çarpıımaya, 
yalnız kıyafetlerimiz ve e§yalan
mız itibariyle hazır olabildiğimiza, 
halbuki silah kuvvetinden büıbii
tün mahrum bulunduğumuza hük
mettik. Bu tedbirsizliğin aramız
daki suçlularını aradık, bazı maze· 
retler de bulduk. Tahta kapaklan 
sıkıca kapanmı§ pencerelerden. u
zak bir avaz.ın zayıf hecaları sı~
mağa bo.şladı: 

- Kork ... ma ... yın .. kork .. ma .. -
yın! ..... 

Pencere açılınca ıeı berraklaı
tı: 

-- Ay tutuldu, korkmayın. 
On altı yıl önce Ankara, tuttfO. 

lan ayı, binlerce •ilah ıe•i içinde 
haıyetle ıeyretmiıti. 

Dün ıabah Ankarado, güne· 
ıin tutuluıunu görmeğ~ kal
kanlar; bir kozmogralya hadi
ıeıini takip ederken, güzel bir 
manzaranın da ıiirini tattılar. Her 
yer; mavi tülden aızan ılık bir 
renk içinde idi. Bütün kırlarla ı•
hir içindeki ağaçlı geni§ yollar; 
donuk bir neltilik içinde uyuklu
yordu. Çatılar; tallı pembe renk
lerle, yeni Ankaranın srhatli çehre· 
ıini çiziyordu. T araıalarda, pen
cerelerde çocuklar; gözlerini ovu
layarak, uykularını yenmeğe çalı
şıyorlar. Çıkardıkları •esler, kuı
lar~n cıvıltılarına ayrı bir ton ilave 
edıyor. 1~2AO AnkaraBtnda, tutul
muş ay, sılah sesleri içinde se .. 
ra~tı .. 1~36 çocuklan ne§e Ve yk~h~ 
~ a ıçın~e~ tutulan güne~in bü
tunl~§mestnı bekliyorlar. Dah b. 
çok ıdeallerimizin bütünle a • ·~ 
bekledikleri 'b. şmesını 

gı '······ 

............. -....... "···~·- Kemal ON AL 
1) 1 ... ~ ...... - ......... -.... ·--·--···-·-

• ., c·t Dcmiryollarmtla ! 
aılt•lt•rt> mah~u"' l>"' .··k • ~ ~ .-. \1' u ten-
ıılat ba ... lanu~tır B. k . ~ . u ço - u-
C\17. ~eyahat f ır.;;atn11 kaçır-

l ıuaynnz. Tafsil at ilan litunlarnula. ··--..... --....... _ ....... _____ .. _ .. ı 



SAYFA 2 

l' arı • .S;yasal 

M aksim Gorki 
Partizan edebiyat, Maksim Gorki

tıİn temiz cesedini politika ve propa
gancla kokan bir takım cümlelerle' ör
tecektir. Karşı edebiyat da ya !Susa
cak, yahud üstünkörü yazılarla iktifa 
edecektir. 

Gorki halbuki, her iki muamele
nin çok üstünde bir mevkic layıktır. 
O, bir insanlık davasının hem cephe
neferliğini, hem zaman zaman kur
banlığını, hem de eşine pek az rast
lanmış bir muharrirliğini yapmıştır. 

Proletarya edebiyatı, bizce, Mnk
sim Gorki için çok dar bir çerçivtdir. 
Çünkü o, her şeyden önce, halktan 
gelen, halkın içinde yaşamiş ve çır
pmmış olan, halk gibi duyan ve halk 
için yazan bir adamdı. 

Her memlekette, genç muharrir, 
ilk önce halk için konuşur. Fakat za
manla ve eğer muvaffak olursa, ka
rakteri etrafında bir cila perdahlanır 
ve bu cilanın altından eski .. halk sev
gisi" parıldasa da, artık ses ve nefes 
vermez. Nitekim, bu, genç politikacı 
için de böyledir. 

Bir de vardır ki, genç adam, mu
harrir olsun, politik er olsun, istida
dının, şöhretinin ve karakterinin çı
kış noktasını teşkil eden .. halk sevgi
si" ne, sonuna kadar sadık kalır. İşte 
Gorki. hunlardan biridir. Bunların 
en temizi ve en cevherl.isidir. 

Gork.i•nin ister hayatını tetkik edin, 
ister kitaplarmı okuyun, ister haşka
lannm onun hakkındaki mütalealan 
baknnından anlaınağa çalışın. göre
ceksiniz ki, Gorki demek halk, halk 
dernek Gorki demektir. 

dır" dese de olur. Bir üçüncü onda, 
"rus halkında yatan iztirablarm dile 
gelmesi" ni sezinse, yeridir. Ve niha
yet birisi "hayır o, sadece bir insan
dır", yahud .. o bunlardan hiç birisi 
değil, cins bir muharrirdir" diyecek 
olsa, gene bir şey söylenemez. 

Çünkü Gorki, bunlann hepsi ola
bilir, bütün büyük ve özlü muharrir
ler gibi. 

Fakat siz gene, Gorki"yi tek başı
nıza okuyunuz ve tek başınıza anla
m.ıya çalışınız. Hiç bir izah, Gorki'
nin sizin canınızdan kendi temiz halk 
çocuğu elleriyle alacağı sevgi kadar 
tamam olamaz. 

lzahlar, bilirsiniz, zamana göre, 
arzulara göre, menfaatlara göre ve 
daha bir çok şeylere göre değişir De
ğişmiyen şey, gerçek muharrir ile 
g".rçek okuyucu arasındaki gıllugış
s z münasebettir. Bu münasebet, 
Gorki'nin de öz çehresini aksettire
cek olan yegane aynadır. 

:(.. ~ ~ 

Fakat bütün hu dediklerimize rağ
men, Gorki, tasnifi seven insanlığın 
gözünde, bir proletarya muharriridir. 
Çarlık Rusyasında, sokağın ve eme
ğin ıztırabını bizzat kendi derclli var
lığında gezdiren bu halk çocuğu, hal
kın hakkını müdafaa ede ede nihayet 
bir gün, ayni Rusyayı idare eden ye
ni adamlann yanında yer almıştır. 

Birisi size. .. Gorki, pro1ctarya'nın 1 
proleter edibidir" diyebilir. Bir dığeri 
"hayır, Gorki, temiz bir hıristiyan-

Bu bakımdan, o, dava güden mu- ' 
harrirlerin en hahtiyandır. İmpara
torluk şairi Rudyard Kipling ile pro
letarya muharriri Maksim Corki'yi 
karşı karşıya koyması, yirminci asrın 
en tuhaf ve en sembolik cilvelerin
den biridir. 

BURHAN BELGE 

Gorkinin Hayatı 
Aleksi Maksimoviç Gorki 1868 de

Nijni Noogorod'da doğdlL Bahası bir 
•föşemeci idi. Çok gene;; öksüz kalan Gor. 
ki 10 yaşından itibaren çalışmaya başla
mİş ve esnaf dükkanlarında, sonradan 
fırınlarda çıraklık etmiştir. Gorki 1884 
de Kazan şehrine gelmi~ \le bir müddet 
ınektebd~ çalrşmı tı.r. Bu ııclıirde bulu
nan ihtilalcı unsudara karışan Gorki 

1884 de ilJc defa olarak yakalanml§ ve 

ihtililciıik suçu ile bir müddet habiste 

kalmıştır. 1891 de habhten çıkan Gorki 

Rusya içinde büyük bir yolculuğa çıka

rak Tiflise gelmiş ve burada demiryolu 

atölyelerinde bir sene kadar ~alışmıştır. 

Bu müddet içinde Gorki işçilerle kuvıvet• 
li bir münasebet kurmuştur. 

1892 de Gorki Tifliste çıkan bir ga
zetede ilk hikayesini neşretmiştir. Bu ta-

rihtenbeci şöhreti boyuna artmıştır. Bir 

çok gazete -ve mecmualarda hikaye ve 
.nakalekr neşretmeye b~layan muharrir, 

ihtilalci hareketlere iştirak suçu ile bir 

çok defalar yakalanmış ve habsedilmiş
tir. 

Şöhreti bütün Rusyayı 6aran Mak
sim Gorki 1899 da ilk defa olarq P e· 
tersbug şehrine gelmiştir. Gorki 1902 

de fen alr..ademisi fahri azası tayin edil
miş, fakat çarlık hükümeti bu tayini ka
bul etmemiştir. 

1903 de sürgünden dönen Gorki bol
şevik p artisine maddi ve manevi yardım· 
da bulunmuştur. 

1905 de yeniden tevkif edilen muhar
rir hicret etmiş ve İtalyada Kapri adası· 
oa yerleşerek edebi çalısmalarına devam 
-:tmiştir. 

Bu devre içinde Gorki Lenin ile kuv
oretlı bir dostluk kurark bolşevik parti
sinin faaliyetine bütün kuvvetiyle işti

rak etmiştir. 

1913 de tekrar Rusyaya döıımüş ve 
1918 den itibaren genç sovyet cumuri
yetinin kültürel kuruluşunda büyük bir 
rol oynamı~tır. 

Gorki, 1921 de vereme tutulmuş ve 
Leninin ısrarı üıerine tedavi için Avru
paya giderek 1928 e kadar orada kalmış
Hr. 

Gorki Avrupa basınında beyaz rus-

l 
ların ithamlarına ve mücadelelertne kar· 
şı Sovyet Rusyayı müdafaa etmiştir. 

Gorki 1929 da Sovyet Rusya merkez 
icra komitesi azası seçi1miş ve sosyal ve 
siyasal faaliyete atılmıştır. 

Gorki, sovyet muharrirleri birliği 
başkanı sıfatiyle sovyet edebiyatının ya
yılmasına ve inkişafına çalışmış ve genç 
muharrirlere büyük yardımlarda bulun
muştur. 

Gorki'nin hayatı, yalnız büyük eser
lerle değil, aynı zamanda Sovyet Rusya
nm yeni kuruluşu ve amele sınıfının le
hine parlak mücadelelerle doludur. 

• • 
Izmır panayırına 

Gelecek ecnebi firmaları:.. 
na kolaylık 

İzmir panayırına iştirak edecek ec
nebi müesseselerine gösterilecek kolay
lıklar hakkındaki .kararname projesi 
Bakahla:r heyetine verilnıiştir. Projenin 
ihtiva ettiği e~lara göre klirinkli veya 
aktif bulunduğumQZ memleketlerden 
İzmir panayırma getirilecek mallar için 
beher müessese başına 3000 lirayı geç
memek şartile (200,000) liralık bir hu· 
dud dahilinde serbest döviz müsaadesi 
verilecektir. Panayıra iştirak edecek ec
nebi müesseseler panayır devam etti ği 
müddetç e kazanç, muamele ve mümasili 
vergilerle pul resminden muaf olacak
lardır. 

İspanyaya verilen 
kontenjan 

Türkiye - İspanya ticaret anlaşması
nın 379/ 2 C, D tarife pazisyenlanna gi
ren mallar için verilmi'I bulunan 170.000 
kilo kontenjan kafi gelmediğinden şim
dilik yeniden 20000 kilo bir kontenjan 
verilmesi Bakanlar heyetince kabul e
dilmiştir. 

Bina tahriri hazırlıkları 
Finans bakanlığı bazı vilayetlerde 

vilayet hususi idareleri namına bina 
tahriri yapmak üzere hazırlıklarda bu
lunmaktadır. 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

İstanbul valisi 
partide işine başladı 
İstanbul, 19 - İstanbul valisi Mu

hiddin Üstündağ bugün Partiye geldi 
ve yeni vazifesine başladL 

Gümüş paraların 
tal{lidi 

Darphane müdürü 
yalanlıyor 

İstanbul, 19 - Gümüş paraların tak
lid edildiği haberini darbhane müdürü 
yalanlamıştrr. Yeni nikel paralara ka
rıştırmak için bakır getirtilmi~tir. Dö
küıne devam edilmektedir. 

Bir avukat 
İki avukatı düelloya 

çağırdı 

Istanbul, 19 - Hasan Fehmi adlı bir 
avukat, mcslekdaşları BB. Fuad Sedad 
ve Münür İsmaili düelloya çağırdı. 

Gen,eral Halilin 
• • • 

resım sergısı 

İstanbul, 19 - Değerli ve üstad res

samlarımızdan General Halilin resim 

sergisi bugün saat 14 de Halkevinde a

!iılacaktır. Sergiyi açacak olan Kültilr 

Bakanımıı: Saffet Arıkan, sergiye, şeh

rimizdeki sanat meraklılarını davet et

miştir. 

İzmittte Atatürk 
günü kutlandı 

İzmit, 19 (A.A.) - Atatürkün 922 
yılında İzmite ilkayak bastıkları gün 
halkevimiz tarafından 19 haziran ola
rak tesbit edilmiş ve adına Atatürk gü
nü denilmiştir. Bu münasebetle bugün 
şehrimiz halkevinde kutlama yapılmış 
ve bundan böyle her yıl yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Bugün şehir baştan ba
şa bayraklarla donatılmış ve saray bah
çesinde halkevi tarafından 100 kişilik 

bir çay ziyafeti verilmiş, Atatürk'ün o 
gün verdikleri söylev okunmuştur. 

Akşam da halkevi ar kolu tarafmdan 
bir müsamere verilmiştir. • 

Muamele 
ver?inden 

muaf olan maddeler 
Finans Bakanlığı, 1936 senesine aid 

muamele vergisi iptidai maddeler mu
afiyet tenzilat cedvelinin hazırlığını 
ikmal etmiştir. Cedvel bugünlerde Ba
kanlar heyetine verilecektir. 

Finans Ba~ğı teşki~at J 

kanunu nızanınamesı 
Finans bakanlığı teşkilit kanununun 

tatbik sureti hakkındaki nizamname 
projesinin tetkiki Devlet şurası tanzi
mat dairesince ikmal edilmi~tir. Pro
je önümüzdeki perşembe günü Dev
let şurası umumi heyetince de tetkik 
ve müzakere olunacaktır. 

Çankırı öğretmenlerinin 

seyahati 
Çankı:r, 19 (A.A.) - İlk öğretnıen

ler temmuz ayı iptidasruıfa Zonğuldağa 
bir seyahat tertib ettiler. 

Çankırı. 19 ( A.A.) - Yeni arpa mah
sulU bu hafta pazara geldi. 
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Murahhas ve müşavir olarak 
Yabancı memlel{e te gidenler hangi 

yevmiye alacal<lar? esas içinde 
Baremin 1·2-3 derece memurlardan 

murahhas ve müşavir olarak yabancı 
memleketlere gideceklere verilecek 
yevmiyelerin tetkikat ve sair muvakkat 
memuriyetlerle gönderileceklere ne şe
kilde verileceği tasrih edilmemiş bu
lunduğundan bunlara murahhas ve mü
şavirler için tayin edilen mikdarlardan 
hangisinin verileceği kestirilmemiş ol
duğundan buna aid cedvelin 2 inci mad
desinin [birinci maddedeki memurlar
dan mü~avir olarak veya siyasi müza
kereler haricindeki kongre ve içtimala
ra iştirak, muvakkat memuriyet ve tet
kikat gibi vazifelerle gönderileceklere] 
teklinde ve 13052 sayılı kararnameye 
bağb eedvelin de aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesi Bakanlar heyetince kabul 
olunmuştur. 

Meclis reisi, Başvekil, vekiller, me
buslar dahil olduğu halde baremin 1-2-Z 

deroecesindeki memurlardan murahhat 
olarak gideceklere yevmiye 621,05 fran
sız frangı [heyet reislerine İcra vekil
leri heyetinin takdirile 124,21 franıuı: 
frangı daha zammolunabilir.] 

Birinci maddedeki memıtrlardan müJ 

şavir olarak veya siyasi müzakerat ha~ 

ricindeki kongre ve içtimalara İftirak, 

muvakkat memuriyet ve tetkikat gibi 

vazifelerle gideceklere yevmiye 496,84 
fransız frangı, baremin 4, S, 6 ıneı de• 
recesindeki memurlara yevmiye , 434,7~ 
franıız frangı ; 

Baremin 7 inci derecesinden 19 un~ 

cu derecesine kadar memurlara yevmi· 
ye 372,63 fransız frangı verilecektir. · 

Güneş tutulması- memleketin bir çok 
yerlerinde alal{a ile takih edildi 

A. rıkaradq: 
Daha sabah karanlığında sokaklara 

dökülen halk Ankaranın iç kalesinden 

güneş tutulmasını merak ve alS.ka ile 

seyretmiştir. 

l sıanbulda: 
İstanbul, 19 - Burada güneş tutul

ması sabah 4.59 da başladı ve 6.52 de bit

ti. İki saate yakın bir zaman içinde şe· 

b.ir hakikaten karanlık içinde kaldr. 

Güneş tutulmasını görmek istiyen ka

labalık bir halk yüksek tepeleri doldur· 

muştu. 

lzmit'te: 
İzmit, 19 (A.A. - Güneşin tutulma

sı şehrimizden kısmen seyredilebilmiş

tir. Sabahleyin güneş bulutsuz bir ha· 

va içinde doğdu. Fakat küsuf yaklaştık

ça cenubu şarki istikametinden beliren 

kesif ve siyah bir sis hızla ortalığa ya

yılnıağa başladı. Bununla beraber şeh

rimiz saatile 4.56 da güneşin ıağ yuka

rısmdan itibaren küsufa girdiği çok gü

zel bir vaziyette görüldil. Bu suretle 

küsufun seyri ancak 5.15 e kadar takib 

edilebildi. Ondan sonra güneş sislerin 

arasında aşağı yukarı beşte biri tutul

muş bir halde kayboldu. Bu yüzden tam 

tutulmanın başlangıcı hissedilmedi. 5.59 

ortahk iyice kararını§ bulunuyordu. 

Bu vaziyet bir buçuk dakika kadar 

sürdükten sonra ortahk yavaş yavaş ay

dınlanmaya başladı. Saat 7 den sonra 

sis de tamamen dağılmış bulunuyordu. 
Küsufu şehrimiz muallim ve talebele· 

rinden bir grup Orhan te-pesinden ta
kib ettiler. 

Muğla' da: 
Muğla, 19 (A.A.) - Bu sabah güne

şin tutulması Muğlada görülmüştür. 

Güneş tutulması bir saat kadar sürmüş

tür. Güneş tam tutulmamıştır. 

Çarıkırı' da: 
Çankırı, 19 (A.A.) - Bugün güneş 

tutulması çok hafif geçti. 

Sovyetler birliğinde: 
Moskova, 19 (A.A.) - Başlıcaları 

Stanista Belorçenskaya, Akbulak ve 0-
renburg yakınındaki Sard noktalarında 

olan 10 rasat noktasında güneş tutulma

sının tetkik şartları iyi ve muvaffakiyet
li olmuştur. 

Orenburg yakınındaki Kustanai ile 

Tuapse yakınındaki Cubgada şiddetli 

yağmurlar rasada engel olmuştur. 

Adliye tayinleri 
Urgüp hukuk hs.kimliğine Çanakka· 

le sulh hakimi Mehmed Suad, İnegöl 

eeza hikimliğine Balıkeıir azası Meh· 
med Tevfik, Kemaliye hS.kimliğine af 
htkimi Şaban, Balıkesir adlığını 

Ödemiş azisr Sım, Ödemiş azalığına 
Ku]ehir hukuk hakimi Mehmed Tahir, 
Çanakkale sulh hikimliğine Urgüp huc 
kuk hakimi Ali, Çermik hikimliğino 

Kemaliye bikimi Mehmed Hüsnll, Po• 
latlı sulh Mkimliğine İnegöl ceza hl• 
kimi İsmail Hakkı, Aydm aulh blkim• 
liğine SöğUd hukuk hakimi Yusuf Zi· 
ya, Söğüd ceza hakimliğine Düzce sulli 
hakimi Mustafa !amet, Düzce sulh hi .. 
kimliğine Tavas ceza hakimi Melmıed 
Tevfik, Tavas ceza hfilcinıliğinc SöğUd 
ceza hakimi Mustafa Asım, Adana mild· 
deiumumi'. muavinliğine Söğüd müddei·, 
umumisi Ahmed Tevfik tayin edilmiş• 
lerdir. 

DİL KÖŞESi 

Bir lstanbul gantuincle bir haber 
bQflığı: 

''Liselerin kamp müddeti temmuz• 
da ba,lryor .• .'' 

Bir .zaman ''süre;, kelime~yle ilad( 
ettiğimiz ''müddef' sö.z:ü, JerJam eden 
bir .zamanı anlatl1'. Müclclette mev8İm 
gibi, .z:aman gibi, çağ gibi bir mana 
yoktur; onun için "muildet" &iter, 
"müddet'' aürer, lakat 1'müdilef' baş~ 
lamcu:. 

Bir ba§ka bO§ltk: 

"Haraca kesen bir sabıkalı •.• " 
Haraca kesmek masdarr, türkçedc 

melul•Üz kullanılamaz. Meaela: "Or• 
talığı haraca ke•en" diyebiliriz; fa
kat sadece ''haraca kesen" diyemeyiz. 

Bir tefrikadan bir cümk: 

""Sonra ölen reisin oğullan mera· 
aime ittirak edenlere para dağıttı.'' 

Bu bir tek cümle içinde iki büyük 
yanlış göze çaTpıyor: "Sonra ölen Te• 

isin .• .'' denildiği .zaman aklımıza da· 
ha önce bir reisin öldüğü manan ge• 
liyor. Ba türlü bir iltibasa mahal bır 
rakmamak için hiç olmazsa • bun( 
gazetelerimizde pek az itina edil· 
mektedir - "sonra" dan sonra bir vir• 
gül konabilirdi. 

ikinci yanlı§ ela ıudur: 
Cümlenin laili "reisin oğulları.1~ 

dır. Türk sentakwtda fail hem şahıs, 

hem de cemi oluraa o zaman lül d• 

cemi olmak gerektir. Bu scbeble cünıt 
le "reisin oğullan dağıttı" değil, ''re• 
isin oğullan dağıttılar." §eklinde ol
malı idi. 

851 Mevsimin En Güzel içkis • 
ır 
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SON DAKiKA: 

İnıriliz 
~ 

sömürgeler bakanı 

Avam liamarasıuda Filistiıı hadiseleri 
lıakkıııda izahlar verdi 

Londra, 19 (A.A. )- Avam kama
tasında sömürge bakanı B. Ormbsi • gor, 
Filistindeki vaziyet hakkında izahlar 

vererek demiştir ki: 
"- Haklarında takibat yapılan 1328 

arap ve hıristiyandan 1206 sı. 418 ya
hudiden 328 i mahkum edilmiştir. 81 

arap lideri kamplarda bulundurulmak· 

ta, 122 si de polis kontroluna tabi tutul

maktadır. 2 yahudi ve 2 hıristi~an k~
münist hapsedilmiştir. 80 yahudı komu
nist de polis nezareti altında bulu~Ju
rulmaktadır. Şimdi köylerin heye.ti U· 

mumiyesine kollektif cezalar tatbık o-

lunmağa başlamıştır. 

Sükun yerine geldikten sonra kıral 
bir komisyon nasbedecek ve bu komla: 
yon isyanın sebepleri hakkında tahkı· 

mektedir. Balfur btyannamesinde a
çıkça bildirildiği üzere, yahudilere bir 
milli prt verilirken Filistinde yahudi 

olmıyan halkın bütün hakları aleyhin· 
de hiç bir hareket yapılmıyacaktır. Hü

kümetin, gerek yahudilere, gerek arap
lara karşı ayrı ayrı teahhütle • 
ri vardır. Fakat bugün yalnız yahudi 

muhaceretini değil, fakat arab muhace

retini ve ayrıca her nevi muhacereti sıkı 

bir kontrola tabi tutmak lazımdır. Yal

nız hükümet, bu mühim meseleyi, an

cak komisyonun tahkikatı ve tavsiyeleri 
esasına göre halledecektir.,, 

Arabların istekleri hakkında muhafa
zakar bir mebusu;ı sualine cevab olarak 
B. Ormsbi ,1u izahları vermiştir: 

"- Arablar, yahudi muhaceretinin 
ve yahudilere erazi satışlannın tamamen 

durdurulmasını, ve aynı zamanda bu
günkü bükümetin, seçilmiş bir asamble 

karşısında mesud bir milli hükümete in
kilabını istemektedirler. Bu tarzda is
tekleri ise ben kabul edemem.,, 

~atta bulunacaktır. Hükümet, Filistinde 
Yaşayan balkın her tabakasına kar~ı a

dil davranmak için bitaraf bir rapor al· 
mayı arzu etmektedir. İngiliz ile arab-
1ar arasındaki ananevi dostluğu devam 
ettirmek istiyoruz. Bunu, arapların bü
yük bir ekseriyeti de aynen arzu et-

d e zecri kabinesi Fransız 
ilgasının 

tedbirlerin 
fikrinde doğrıı 

Paris, 19 (A.A) - Kabine, zecri ted

birler hakkında görüşmek üıere bu sa-

bah • bu mesele
toplanmıştır. Fransa nın 

de milletler cemiyetince alınacak her 

türlü karara hareketini uydurmasına ka-

rar verilmiştir. 
Önümüzdeki çarşamba günü parla· 

mento ve Senato meclisleri, B. Delbos:· 
d siyasaya daır un beyanatından sonra ış 

konuşmalarda bulunacaktır. 

Kabine zecri teılbirlerin kalk
mmıırıı tloğrıt buluyor 

Paris, 19 ( A.A.) _ Fransız kabinesi 

dış siyasa hakkında dış işleri bakanı B. 

Delbos'un izahlarını dinledikten sonra. 

zecri tedbirlerin kaldırılmasını kabu
lün doğru olacağına karar v~rmişti~. 
Kabine, aynı zamanda, kollektıf e~~ı
yet sisteminin vücude getirilmesi ıçın 
t>ayük faaliyet sarfına devama da karar 

olacağı 
J7 erilen kararlar gizli tutuluyor 

Paris, 19 (A.A.) - Resmi mahfil
ler, bu sabah kabinenin zecri tedbirler 
ve kollektif emniyet meseleleri hak
kında almış olduğu kararları ifşa et· 

memektedir. 
B. Delbos, milletlerarası vaziyet 

hakkında uzun uzadıya izahlar vermiş
tir. Fransız hükümeti, İngilterenin ver
miş olduğu karardan sonra, zecri ted
birlerin kaldırılmasına muhalefet et
mek istemez, fakat böyle bir karar, an
cak Cenevre toplantısında bütün devlet
lerin iştirakile verilebilir. Fransa hükü
metinin Cenevrede kollektif emniyetin 
tatbikine müteallik bir takım teklifler-
de bulunması muhemeldir. Bu maksatla 
B. Delbos, büyük ve orta elçileri nez
dinde bulunmakta oldukları hükümet-
lere Fransanın koltektif güvenlik me
selesi hakkındaki görüşlerini bildirme
ğe memur edecektir. Bu tatbiki temin 
etmek için ne gibi usuller kullanılacağı 

gizli tutulmaktactır. 
"ermiştir. 

Elen deleoasyonu ~lontrödc türk görü~üne 
tam s~rette yardım için emir aldı 

Atina, 19 (A.A.) - Montrö'ye git· 

mekte olan elen heyeti başkanı Mavrudis 
SeHinik'ten geçerken gazetecilere yaptı

ğı beyanatta demiştir ki : 
.. _ Boğazların yeniden askerileşti-

.rilmesi hakkında türk göriiflerine tam 
surette vardım için emir almış bulunu· 
yordum." Boğazların tahkimi Balkan a~t
antının öteki ıuaları olan mernleketlerın 
emniyetine hiç bir halel vermemektedir. 
Limnos ve Semendirek elen adalarının 
yeniden tahkimi itine gelince, bu mese
le Montrö'de görüşülmiyecektir. Çünkü 
ayrı bir meseledir. Bulgarların Ege de
nizine mahrec almaları meselesi de Mont
rö'de konuşulmıvacktır. Çünkü böyle bir 

mesele mevcud değildir.,. 

R. MPt<ıkıcmc SPuiniiitı Jtitti 
Atina. 19 (A.A.) - Başbakan ve 

harb bakanı B. Metaksas, bu sabah tay-

yare ile Selanik'e hareket etmiş ve o
rada Sedes tayyare karargahı ile muh-

telif askeri garnizonları teftiş eylemİf· 

tir. 
Başbakan, Kılkış'a gidecek olan kı-

rala refakat eyliyecek ve Atinava salı 
günü dönecektir. 

Bulgar delegaJJyonu da 
hareket etti 

Sofya, 19 (A.A.) - Dıt işleri bakan

lığı genel sekreteri Nikolayef'in başkan

lığı altındaki bulgar delegasyonu Mont

rö'ye gitmek üzere bugün saat 14.30 da 
Sofya'dan hareket etmiş ve durakta baş
bakan Köseivanof ve türk elçisi Berker 
ile daha bir çok zatlar tarafından uğur

lanmıştır. 

B. Vensaıı Oriol fransız parlamenıosunda 
defla~yonun aleyhinde hulundu 

Paris. 19 ( A.A.) ,- Parlamento B. 
~ensan Oriol'un mali vaziyet hakkında· 
ki izahlarını dinlemek üzere saat 15 de 
B. Herriot'un riyasetinde toplanmıştır. 

Paris, 19 (A.A.) - Saylavlar kuru
lunda, finans bakanı B. Vensan Oriol, 

rakamlar göstermek suretiyle deflas
yon siyasetinin iflasını bildirmiştir. 

Filhakika toptan fiatlar düşmüş ise de 

katlanılan ağır teklifat neticesinde pe
rakende fiatları ayniyle eski seviyele· 

rini muhafaza etmişlerdir. 
B:itün mebusların alkışları arasında, 

B. Vensan Oriol, frangın kıymetten dü· 
'ürülmesinin manuı.zhğını bildirmit 
Vf' memleketin kendi kendisini yalnız 

olarak kurtarması lazım geldiğini söy

lemiştir. 

Finans bakanı, dışarıya 26 milyar 
fransız kapitalinin kaçtığını ve 30 
milyar frangın da memleket içinde sak
lanmış olduğunu bildirmiştir. Bu suret
le fransız ekonomisi 60 milyar kadar 

frank kaybetmiştir. 
uarıamentoya bazı projeler tevdi o-

lunmuştur. 
Finans bakanı, yabancı memleketler-

de mevcud mallar hakkında beyanname
ler vermek suretiyle dışarı çıkan kapita
lin bildirilmesi için 15 temmuza kadar 
mühlet venniıtlr, Bu mühletin geçmeain· 
den sonra. ceza tedbirleri alınacaktır. 

fl L US 

GORKl'NlN öLV~IU 

Cenaze bugün 
lialdırılıyor 

Kül tür Bakanımız sovyet 
kül tür halk komiserine 

taziyelerini bildirdi 
Kültür bakanımız B. Saffet Arıkan, 

Maksim Gorki'nin ölümü dolayısiyle sov
yetler birliği kültür halk komiseri B. 
Bugnof'a bir ta?.iye telgrafı göndermiş
tir. 

Gorki b11gii11 ;.riimiiliiyor 
Moskova, 19 (A.A.) - Maksim Gor

ki'nin cenaze törenini tertib için hükü
met hususi bir komisyon kurmuştur. 

Tören 20 haziran saat 18 de Kızılmey
danda yapılacaktır. 

Maksim Gorki'nin edebi mirasını ve 
muhaberatını tesellüm etmek üzere de 
aynca bir komisyon kurulmuştur. 

Riiıiin Sot'yetler Birliği 
yas it,,·inde 

Moskova, 19 (A.A.) - Maksim Cor
kinin vefatı dolayisiyle bütün sovyet
ler birliği yas içindedir. Şehirlerde, 

fabrikalarda, kolhozlarda yas toplantı
ları yapılmaktadır. Gazeteler, Gorki 
hakkmda U:!un makaleler neşretmekle 

ve aynı zamanda sovyetler birliğinin 

her köşesinden ve yabancı memleketler· 
den gelen taziyeleri bildirmektedirlcı. 
Bir çok taziyeler arasında gazeteler, 
fransız hükümetinin, Çekoslovakya dış 
işleri bakanının, meşhur franr.ı7. muhar
riri Andre Jid'in, Vels'in, faşizm ve 
harble mücadele milletlerarası komite· 
sinin taziyelerini yazmaktadırlar. Bu
gün sabahtan itibaren on binlerce kişi, 
Maksim Gorkinin tabutunun bulundu· 
ğu sendikalar evini ziyaret etmiştir. Ta
but etrafındaki şeref nöbetçileri boyu
na değiştirilmekte ve Gorkinin cesedi 
önünde saygı ile son defa eğilmek isti· 
yenlerin akını durmadan devam el· 
mektcdir . 

Belçika grevi 
Mons' da vahim hadiseler 

oldu 
B.rüksel, 19 (A.A.) - Patron vı: ış.

çi delegeleri başbakan Van Zeeland'ın 
reisliği altında toplanmış ve bir anlaş

maya varmıştır. 
İşçi delegeleri bu anlaşmayı kurum

larına tavsiye edecekleri vadinde bulun 

muşlardır. 

Brüksel 19, (A.A.) - Grev, boyuna 
etrafa yayılmaktadır. Ordu şimdiden 

bir çok fabrikaları i,gaı etm~itir. Mons' 
da süvari polisleri, tehrin bir çok so
kaklarında barikadlar vücude getirmiş 

olan grevcilere hücum etmişlerdir. 
Mons, 19 (A.A.) - ''Belçikada'' 
Burada vahi~ arbedeler zuhur etmiş 

tir. Grevcilerle Jandarmalar arasında vu
kua gelen bir sokak muharebesinde bir 
kadın ile bir grevci telef olmu,tur. 

.'ijiddet hareketleri çoğalıyor 
Liyej, 19 (A.A.) - İşçileri ayrtmak 

ve aynı zamanda şiddet kullanmak gibi 
hareketler çoğalmaktadır. Elektrik sant· 
ralı işçilerini ayartmak için yapılan bir 
te~ebbüıün önüne jandarmalar geçmiş· 
lerdir. Jandarmalar, yedi kişiyi tevkif 

etmişlerdir. 
Fabrikaların önünde polis tarafından 

yapılan baskınlar esnasında otuz iki tah
rikatçı tevkif edilmiştir. 

Bunların otuzu Liyez'li değildir. 

Bu cezalar, bildirilmiyen malların kıy
metine muadil malların musaderesine ve 
bu tarzda hareket edenlerin medeni hak
lardan iskatına kadar gitmektedir. Para 
kaçırılmasının ve vergi kaçakçılığının ö
nüne geçmek üzere komşu memleketler· 
le konuşmalar yaılacaktır. Frangın kıy
metten düşürülmiyeceği karan, kapita· 

li teskin etmiştir ve ekonomik iş başla
ması, bu kapitali yeniden memlekete sok

malıdır. 

B. Vensan Oriol, bütün fransızların 

işte birleşmeleri lüzumunu bildirmiş ve 
ayrıca mütehassısların da yardımivle es
ham ve tabvillt piyasasını müdafaa e· 
dı:ceğlnJ ilerl sUrmUştür. 

s 

AVAM KAl\IARASlt iN G UROI~TÜLÜ CEL 'ESl1 BE 

Loid Corc ltükümete siddetle cattı _, _, 

( Btı~ı 1. inci sayfada) 

f'rcımıız lıiikii.metinirı uaziyeti 
B. Eden, şu cevabı vermiştir: 
''- Yeni fransız hükümeti erkanı ile 

bir çok defalar görüşmek fırsatını elde 
ettim. Fransız devlet adamları, zecri ted
birlerin kaldırılması meselesinde önayak 
olmağa hazır olmadıklarını söylediler ve 
İngiltere hükümeti ile beraber çalışmağı 
çok arzu etmekte oldulannı bildirdiler. 

Ôvr gazetesİllin dediği gibi B. Nevi/ 
Çemberleyn başbakan olacak mı? 

Yalnız fransız hükümeti, bana şimdi
ki zecri tedbirlerin muhafazasını mı, yok
sa yani tedbirlerin tatbikine yardım et
mesini mi arzu etmekte olduğunu sarih 
surette bildirmedi.,, 

toyd Corc lıiicunrn nrtırıyor 
B. Loyd Corc, ~u mukabelede bulun

muştur: 

"- Zecri tedbirler tatbik edildi~i za
man harb tehlikesi azalmı~ idi. 

Büyük İngiliz harb filosunun İtalyan'· 
lara karşı koyamıyacağı gibi inanılmaz 
bir söz sarfetmeğe imkan tasavvur olu
nabilir mi? Bizim donanmamız, bugün 
her ihtimale karşı mükemmel surette ha· 

zırlanmıştır. 

İtalya müstesna olmak üzere bütün 
Akdeniz devletleri size yardım etmeğe 
hazır idi. Buna rağmen siz kaçtınız.,, 

'· A l~·akça teslim oldu.k !" 
Bundan sonra B. Loyd Corc, gürle

yen bir sesle ve kollannı B. Eden'e ve 
kabine erkanına doğru uzatmış olduğu 
halde şöyle demiştir : 

"- Bu gece alçakçasına teılim ol
duk.. Alçaklar da işte burada.,, 

B. Balddn'in cevabı 
Muhalefete mensub bir çok mebuslar, 

B. Baldvin'den bu suallere hemeı- c:,.vab 

vermesini istemitlerdir. 
Baıbakan, şöyle demittir: 
"-Eğer İngiltere, her hangi bir teh-

}'arınki pazar 
giinii MJat 17 
buçııkıa Genç
ler birliği-Çan
kaya kulüpleri 
arasında yapı· 

lacak maçtan 
sonra galip ge
len k u l ii b e , 
Tü:ae bakanı B. 
Sükrü Saraç -
oğlu ıaraf ın _ 

didle karşılaşmış olsaydı eli silah tutan 
herkes silaha sarılacaktı .. , 

Suymnı t•e Hahdmwld lıii/;iinwl 
alt•yhimle n•y t't•rt•('el.-/ı•r 

Londra, 19 (A.A.) - Reisleri Say
men olan milli liberal grupu mebuslariy· 
le reisleri Makdonald olan milli işçi gru
pu mebusları :zecri tedbirlerin kaldırıl

ması kararında hükumet kendilerinin 
reyini sormadığıdan, salı günü hükumet 
aleyhinde rey vermeye hazırlanmakta· 
dırlar Bu takdirde Saymen ve Makdo· 
nald kabineden çekilecekler ve kabinr 
münhasıran muhafazakarlardan ilıarrl 

kalacaktır. 

lş{i partisi nıiicadt•lt•yı• 
lw:ırlanı ytJr 

Londra, 19 (A.A.) - işçi partısi 
hafta tatilinde :zecri tedbirlerin kaldırıl 
ması aleyhinde bütün İngilterede ş'id 
detli bir mücadeleye hazırlanmaktadır· 

lar. 
Bununla beraber, aabahki gazetelerin 

çoğu İJ günü avam kamarasında yapıla 
c.ak itimad reyine hükümetin bir ekseri· 
yet temin edeceğini muhakkak görmek-

tedir. 

işçi JHırtisirıin halk" 
bt•.\ annametP 

Londra, 19 (A.A.) - İşçi partisi hal
ka hitaben "Hiyaneti vataniye•• başlığı 
ile neşrettiği bir beyannamede hlikame
ti resmen giriştiği teahhüdleri tutma· 
makta itham etmekte, İngiliz dış sıya
sasının ana hatları Milletler Cemiyeti 
olduğunu ilan eylemekte ve halkı Mil
letler Cemiyetinin idaresi altında kol
lektif g:ivenliği, sulhu ve adaleti müda
faaya ve Milletler Cemiyeti konsey 
ve asamblesinin meşum toplantısından 
evvel sesini duyurmaya davet eylemek-

tedir. 

f'rmısı; ;:a:etı•lerint• gifre 
Faris, 19 (A.A.) - Madam Tabuis, 

Övr gazetesinde diyor ki: 
"Dünkii celse B. Baldvin için pek 

fena bir celse olmuştur. Kendisinin ye 
rirıe B. Nevi! Çemberleynin gelecegi ar 
tık her zamandan ziyade muhakkak gil>i 
dir. Hem de pek yakında ... ,, 

Umanite gazetesi diyor ki: 
"Meyusiyetini gizlememiş olan B 

Eden, ortaya her hangi bir sulh prog· 
ramı bile atmamıştır. Şimdi bu vazife 

Fransaya düfüyor.,, 

l ıal~·an gtızeıeleri hoşnml 
Roma. 19 (A.A.) - İtalyan gazete

leri, İngiltere hükametinin zecri ted· 
birlerin kaldırılması kararından duy· 
makta oldukları hofnudluğu gizleme

mektedirler. 
Gazeteler, Avam Kamarasının dün

kü toplantısını b:itün teferruatiyle an· 
latmakta ve fakat fikir yürütmemekte 
dirler. Yalnız Pikkolo diyor ki: 

" Londra Hükümeti, ıtalyan nferi 
nin münakap götürmez kıymetini tes 
lim etmİftir.,. 

dan konulnıuş 
olan resmini utH[ltl\. 

• 
gör d Ü ğ ii -
nü z kupa 
verilecektir. 
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Fransz kadınları 
A.lau Houghton Brodrick imzasile 

13 haziran 936 tarihli Deyli Telegraf 
gazetesinde çıkan ve fransız Başbakanı 
B. Blum'un yeni kabinesine üç kadın 
almakla beraber Fransa'nrn henüz ka· 
dınlara rey hakkı vermekten çok uzak 
bulunduğunu anlatan bir makalede de
ni/ioyr ki: 

Avrupa'da beş memleket vardır ki 
buralarda kadınlar rey vermek hakkını 
haiz değildirler. Bunlar da Yugoslavya, 
Bulgaristan, İsviçre, Arnavudluk ve 
Fransadır. 

Yunanistan ve portekiz gibi bir takım 
:nemJeketlerde de kadına, erkekle tam 
müsavi olarak siyasi haklar verilmemi,. 
tir. 

Buralarda kadınlar ya seçerler, seçi
lemezler; yahut da belediye seçimlerin
de reylerini kullanırlarda parlamento 
seçiminde kullanamazlar. 
Kıralhğm devrilmesinden ve ihtilal

den sonra kadına bütün sirasi hakları 

veren İspanya mUstesna olmak Uzere, 
:siyasi hayatta erkekle kadını tamamiyle 
bir tutan memleketler Avrupanın mer
kezinde ve şimalindedir. [Makale sahi
binin Tilrkiyede kadına verilen hakla
ra dair hiç bir fikir sahibi olmadığı an
laşılıyor • Mütercim.] Kadına seçmek 
ve secitmek hususunda bir ihtilal neti
cesi olarak değil de sulh içinde hak 
vermit olan memleketler büyük Britan
ya. İskandinavya hükümetleri ve Hol
landadır. Belçikada kadm rey verir, 
fakat bütün siyasi haklara malik değil
dir. Sulh muahedeleriyle verilen ve ya
hut yeniden kurulan devletler, kadına 

rey hakkını vermişlerdir. 
Kadına rey hakkı vemıiyen devlet

ler ekaeriyetle latin kültürüne bağlıdır
lar ve Bulgaristan, Arnavudluk ve İs
viçre müstesna olmak üzere, hemen 
hepai katolik dinindedirler. Bu, Avru
pa dışındaki devletler için de umumi
yetle böyledir. 

Deniliyor ki fransız feministleri üç 
şey ile çarpışmak zaruretinde kalmış

lardır. Bunlardan birisi Napolyon ve 
medeni kanun, ikincisi Volter ve fran
sız ihtilalinin getirdiği ananeler, üçün
cüsü de papas sınıfı. 
MalCım olduğu üzere Napolyon, ka. 

dınlar hakkında pek geri fikirler besli
yordu. Bu telakki, Napolyon kanunla
rında tesirini göstermi1 ve fransız ka
dını bugüne kadar dun bir mevkide kal
mıştır. Fransız kadınının hiç bir türlü 
ı1iyaai hakkı yoktur, anasının, babasnın 
muvafakati olmaksızın evlenemez ve 
bir defa evlendimi, bütün hakları koca
sına geçer. 

Fransız kadınının kendi alnının te
riyle kazandığı para, ''La separation de 
biene'' adlı bir kararla k;ndiaine aiddir. 
.Böyle olmakla beraber, birçok franaız 

bankaları, kocasının muvafakati olmak
sızın evli bir kadına hesab açmas. 

Resmen ayrılmadan bir fransız ka
dını, kocasının muvafakati olmana, biç 
bir hukuki imtiyaz alamaz, yaptğı te
fCbbüaler, eler erkeği mü&tıade etmi
yorsa akim kalır. 

Bugiln Fransa, bu sebeblerle, evlen-

Tefrika: No: 86 

rey vermek hakliını 
memiş kadın , evlenmi§ hemşiresinden 

birçok hususlarda daha iyi bir vaziyet
tedir. Şurasını hatırlamak gerektir ki 
hangi sınıfa mensub oluna olsun, Fran· 
sa'da evlenecek bir kadının bir mikdar 
parası bulunması lazımdır. Parasız bir 
kızın evlenmek ümidi pek zayıftır. Ba
balar evlenecek kızlarının para biriktir
mesi itini ailede en mühim vazifelerin
den biri sayarlar. 

Bu vaziyet, şimdi bizim için tuhaf 
görülür; fakat endüstri inkılabı olupta 
bütün hayat şartlarımız değişinciye ka
dar İngiltere de bu halde idi. 

Fransa'da ise hiç bir endüstri inkı
labı olmamııtır. Fakat, eğer bir devlet 
için bu lbımaa, fransız metodu aileleri 
bir arada tutmaktadır. 

Mutedil cumuriyetçilerin, yani radi
kal sosyalistlerin kadına rey hakkı ver
dirmek için yaptıkları teşebbüs ölmüş
tür. Bu hususta fransız mebuslar mec
lisine bir takım layihalar verilmiştir. 
Fakat bunu verenlerin de senatoda bu
nun geri çevrileceğini bildikleri söyle
nebilir. 

Radikal sosyalistlere ve onların se
natodaki çokluklarına kadına rey hak
kı vermek hususunda niçin böyle kuv
vetle muhalefet gösterilmiftir? Öteki 
memleketlerde yapılan tecrübelerle de 
sabit olmuıtur ki kadınlara rey hakkı 
vermek suretiyle bir devletin siyasi ren
ginde hiç bir esaslı değitiklik olmamak· 
tadır. Onlar da reylerini, erkekler nasıl 
kullanıyorsa öyle kullanırlar ve sosyal 
meselelerde kadın tesiri işin daha iyi 
bir şekil almasına yardım eder. 

Buna §U cevab veriliyor: Kadınların 
çoğu papasların tesiri altındadır ve ka
dın rey verirse bir takım taşra seçim 
bölgelerinde alınacak neticeler bugün
kü durumu altüst edebilecektir. 

Hakikat şudur ki Fransanın pek az 
bölgelerinde papas nüfuzu kt:vvctlidir. 
Papaslar birçok yerlerde sefalet ve yok
sulluk içinde yaşarlar, bazı yerlerde de 
bunlar, fikir bakımından hayliden hay
Jiye ilerlemişlerdir. 

Bununla beraber, kilise nüfuzunun 
da kadına rey hakkı vermek aleyhinde 
olduğu yalanlanamaz bir hakikattir. 
Papaslar, kadının yeri evde olduğu ve 
şayet onlarda siyasi ihtiraslar uyandı
rılacak olursa o zaman ailenin bozula
cağı kanaatindedirler. Fransız senatosu
nun bu layihaları reddetmesinde başka 
sebebler de vardır. 

Senato komitesinin bu husustaki mü
zakere zabıtlarında üç nokta göze çar
pıyor: Birincisi, bu re formanın henüz 
mevsimsiz olduğudur. 1793 senesinde 
de aynı sebeb ileri sürülmüştü. 

İkincisi, kadınların, erkeklere müsa
vi medeni haklara malik olmadıkça ken
dilerine müsavi siyasi haklar verilmesi 
lmkinıızdır. Buna cevab tudur: Bugün 
Fransada evli olmıyan altı milyon ka
dın vardır. Bunlar bikir, bopnmıf ve 
dullardan mürekkebtir. Bunlar, kocalı 
olmadıktan için medeni hakları tahdid 
edilmemittir. 

Senato raporunda gösterilen üçüncü 
delil de kadınların seçmen olabilecek 

uı;us 

alamıyacaklar mı? 
tarzda tahsil ve terbiye görmemekte ol
duklarıdır. 

Bu deliller karşısında insanın bir 
fransız muharririnin sözüne geleceği ve 
tek kelimeyle fransızların 'korkuyo
ruz" dediklerini kabul edeceği geliyor. 

Fransız kadınları arasında siyasi 
hakları kazanmağa doğru esaslı bir ha
reket yoktur diyen Fransa'da anti-femi· 
nizm cereyanı gayet kuvvetlidir. 

Bununla 'beraber Fransada altı tane 
sufrajet cemiyeti vardır ki bunlardan 
en eskisi 1876 da kurulmuştur. 

Bu cemiyetin adı "Societe pour 
l'amelioration de la sort de la femme"
dir. Bunların en genci ise "La femme 
nouvelle'' cemiyetidir ki on iki yıl ön
ce kurulmuştur. Bu cemiyetin bütün 
maksadı, kadını siyasi haklarına sahih 
kılmaktır. 

"Union nationale pour le vote des 
Femmes'' adlı olan cemiyetin baıkanı 

Roşokold düşesidir. 

Cereyan ilerlemektedir. Son seçim
de kadın haklarını müdafaa edecekleri
ni vadeden namzedlerin sayısı az de
ğildi. Komünist partisi, tabii, her iki 
cins arasında tam bir müsavata taraftar
dır. Fakat bütün ' 'sol'' partilerden ku
rulmuş olan ''halk cephesi" nin kadına 
bu hakları vermekten yana olduğu söy
lenilemez. 

Fransız kadınlarının bu mesele kar
§Hında lakayıt davranmalarının birkaç 
sebebi vardır. Evvel fransız kadınları
nın çoğu, yaşamalarına bakarlar. Mer
hametsizce mantıklı, septik ve çalışkan
dırlar. Erkekleri üzerinde büyük tesir
leri vardır. Fransanın kendine mahsus 
bir takım işleri vardır ki bunların ha
kikatte ba,ında kadınlar bulunur. On
ların duygu hayatları şimaldeki hemşi
relerinden çok daha tatmin edicidir. 
Fransada kadın erke~i ve erkek kadını 
her yerdekinden daha iyi anlar. 

Fransız kadını da fransız erkeği gi
bi diplomatlara ve politikaya karşı iti
madsızhk besler. Bir seçim bölgesin
den çıkan mebustan o bölge ve o bölge
de yaşıyan ferdler için menfaatler te
min etmesi beklenir. 

Fransız kadınlarının çoğu kendi ha
yatiyle, yemesi, içmesi ile para biriktir
mekle, aile büdcesini düzeltmekle ve 
kendisini mümkün olduğu kadar fazla 
cazib göstermekle meşgul olur. Onların 
çoğu kendi muhitlerinin dışında olup 
biten şeylere karşı kayıtsızdır. 

Fakat içinde yaşamakta olduğumuz 
çetin hayat, Fransada bugün kadın küt
lelerini değiştirmektedir. Rey vermek 
yaşında olan altı milyon evlenmemi§, 
boşanınıt ve dul fransu: kadınının hep
si de sade bir bekir hayatı yaşamakta
dırlar. Bunlar, muhtelif yerlerde çalı
ıır. hayatlarını kazanırlar. 

Fransız kadınlığının rey vermek hak
loru alabilmesi için daha uman geçme
si lazımgelecektir. Fakat, hiç tüphcaiz, 
zaman gelince onlar bu hakkı alacaklar 
ve zeki, kabiliyetli fransız kadınları bu 
hakkı erkekleri gibi gayet iyi kullana
caklardır. 

cım yoktu. 
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Mancuri sınırında 
-> 

Sovyet kıtalarının hududu geçtikle 
iddiası hakkınt~:ı izvestianın bir yazı 

lzvestia · gazetesi, başmakalesinde 
sovyet kıtalarınrn daha sık bir surette 
Sovyet • Mançuri sınırlarım geçtikleri 
hakkında japon sü baaknı tarafından 

yapılan beyanatı gözden geçirerek ez
cümle diyor ki: 

"Sovyet kıtalan tarafından bu sınırın 
geçildiği vaki değildir. Japonlar, sovyet 
sınırını geçen japon neferlerinin cesedle~ 
rinin teslimi hakkında sovyet ma"'am
larına çok defa müracaata mecbur kal
dıklarını gizliyemezler. Buna karşı, bu
nun makOsü hal vaki olmamışLr. Sovyet 
hükümeti, sınır anlaşmazlıklannın sebeb
lerini gözden geçirmek üzere bir sınır 
komisyonu kurulmasını Japonyaya tek
lif etmiştir. Japon diplomasisi, buna mu-

vafakat edebilmek için her şeyden önce 
sınırın tekrar tesbiti ile meşgul olacak 
bir komisyonun kurulm .. sını istemiş ve 
smir vazih bir surette esasen tesbit e
dilmiş olmakla beraber, sovyet hüki.ime

ti japonlara sınır hadiselerini tetkikten 
kaçmalarına imkan vermemek için bir 
teklif de kabul etmiştir. Buna rağmen, 
japon makamlan, sının hangi tarafın 

geçtiği meselesinin gözden geçirmekten 
kaçınmakta olduklarını göstermişlerdir.,, 

Gazete bundan sonra, 1Wvyetler birli
ğinin Japonyaya karşı olan husumeti se
bebiyle bir saldırmazlık paktı yapı1ması

nın müsbet bir netice vermiyece0 hı-' 

kında japon süel makamları tarafından 
leri 6Ürülen mükerrer iddialurdan bahse· 
derek diyor ki: 

"Japonya ve japon ulusu 1 - ' ';ında 
sovyetler birliğinin hiç bir hus . yok-
tur. Sovyetler birliği bir ademi .ecavüz 
pakunı bir sevgi tezahürü olarak değil, 
diğer memleketler ile ve ezcümle kendi
siyle anlaımazlıklan olan devletle .. '• mü
nasebetlerinin ıslahı için bir v •. ı.Ita ola
rak telakki etmektedir. 

Sovyetler birliğinin Portarhuru ele 
geçirmek arzu ettiği hakkındaki idd:- ya 
gelince, bunu ileri süren japon makam
ları bu beyanatlarını mlidafaa için en 
küçük bir delil dahi gösteremezler, yani 
bu beyanat sadece bir iftiradır. 

Japon sü bakanı, sovyet • J'-1'ançuri 
hududunda Portsmout muahedesinin 9 

uncu maddesi mucibince her iki taraftan 
50 kilometre geni§likte gayri askeri bir 
bölge ihdasına ıovyetler birliği tarafın
dan muvafakat edilmedikçe iki devlet 
münasebatırun salahı mümkün olmıyaca
ğı kanaatini izhar etmiştir. Japon SÜ"'l 
zümresinin bu arzusuna cevaben tunu 
söyleriz: Evvela eğer bizim komıuluğu
muz bu zümre için hO§ bir ıey değilse, 
Mançuriye gelmiye hata işlemişlerdir. 

İkincisi, Portsmouth muahedesin· daya
nırken bu muahedenin ~,.. · -uriye Çine 
aid olarak tanınmakta olduğunu da ha
brlamaları lizım gelir. 

Hududda gayri askeri bölge ihdasını 
Portsmouth muabedceinin dokuzuncu 
maddeainin ikinci kısmına dayamak te
şebbüsüne gelince, muahedenin. Rusya 
ile Japonyarun Sahalin ada"ı üzerindeki 
topraklarında hiç bir tahkimat yapmıya
caklanru tesbit eden bu kısmı hiç bir 
suretle Mançuriye taalluk etmemektedir. 
Japon süel zümresi, Portsmouth muahe
desini, hududlan teabit eden en esaslı 

"'1ında bozmuştur. 

Bir muahedeyi hem bozmak, hem d 
sonra ona dayanmak kabil olamaz. 

Gayri askeri bölge meselesinin tek 
lifindeki hikmet ise şudur. Sovyetler bi 
liği uzak doğu hududunda bir müdaf 
hattı teşkil etmiştir ve japon süel m 
kamları bu hattr aşmak zor olduğun 
pek iyi biliyorlar. İşte bunun içindir kir 
bize arkasında demiryolu geçen bu m 
c!afaa hattım yıkmamızı teklif ediyorla 

Makaleyi şu suretle 1.Jitirmektedir: 
Evvelce hudud ve hudud tesbiti koın 

yonlannm teşkilini temine çatır n B. Hı 
rota dahi şimdi. süel zümrenin zoru ile 
komisyonların ihdası görüşmelerinin <>"' 

nüne geçmeye çalışmaktadır. 

Süel zümre bizzat kendisinin sebeb 
olduğu anlaşmazlıkların halline mani ol 
mak istiyor ve bu maksadla doğrudaıt 
doğruya japon efkarı umumiyeıi.ni alda· 
tıyor. Hiç olmazsa di.ınya efkin umumı• 
yesi, general Terauişenin bütün iddıa• 
lannın ne derecede dogru olduğunu Ö1 

rensin.,, 

Prens Otto 
''Vatanıma clönnwğe ~·c ona 

('ah vermeğe hazınm'' diyor. 
7 Haziran 935 tarihiyle Viyanadan 

..J.::yli Herald gazetesine bildiriliyor: 
So'.1 Avusturya imparatorunun oğlu 

Arşidük Otto. derhal Avusturya tahtı• 
na geçirilmesi için bir dilekte bulun· 
muştur. Tirol köylerinden birisi olan 
Munster köyü halkı, prense fahri heın• 
şehrilik vermişlerdi. Buna cevab olarak 
Arşidük de o köy halkına göndermıf 

olduğu bir mektubta demiştir ki: 
''Kati bir karar vermenin tam zama· 

nıdır. Her an, vatanıma dönmeğe ve A• 
vusturyaya eski birliğini, kuvvetini ve 
refahını vermeğe hazırım. 

Ben, bütün rekabetlerin, mücadele· 
lerin üstünde allahın çizmiş oldugu 
meşru yol üzerindeyim ; prens ipim bu· 
dur. 

Vatanımda yüksek bir kuvvet bulun· 
maması dola,, ···le çekişmeler ve ihti· 
laflar devar. elmektedir. 

Bütün kuvvetlerin bir araya toplan· 
ması lazımdır. Allahın yardımiyle bu 
işi baş:ırabilecegim. Çünkü unvanımı 

hiç bir gruptan almıyorum.'' 
Bu mektub, kıralcı gazetelerden bi

risinde intişar etmiştir. Bu mektubun 
kıralhğın avdeti için neşriyata yol aç• 
mak için mi, yoksa Şuşnig ile Musolini 
arasındaki görütmeden sonra verilen 
bir kararla mı neşredildiği Viyana'da 
münakaıa edilmektedir. 

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

l hıkılib Dersleri ~ 
i I ara ve latanbuJ Oni•enİ- i 

1 
telerinde R. Peker'in verditi inin- i 
lib derılerinde tutulan talebe İ 
notlan, gözden aeçirildikten 90n• i 

! ra, ULUS Bamnevince kitap ha- i 
i lwde baulmı,tır. 124 aayfa tutan 1 
1 eaer, y-lms baama maarafı kar· i 
i tılıiı olarak her )'erde ON KURU· 1 
! ŞA aablmaktadır. ! ........................................................ · 

Evllllk ve Otesı 
men her kadın mesuddur. Çünkü sevildikle
rini zannederler. Onlara her akla gelen fikir
ler söylenebilir. Aşkın bundan ibaret oldu
ğu, renksiz ve boş bir şeyden ibaret bulun
duğu... erkeğin kaygıları olduğu nakledile
bilir. Onlar da buna inanırlar. Onlara uyku 
halinde temellük edilmiştir sanki ... 

Elleriyle gözlerini kapadı ve sonra, daha 
ateşli devam etti: 

- Fakat sen beni kırdın ... beni aşk için 
hazırladın ... bana bu büyük ihtirası verdin. 
Halbuki şimdi her şeyi unutmam, filan veya 
falan şeye karşı alaka göstermem, hayatının 
dışında sükunet içinde yaşamam lazım ... ben 
ki senin için, her şeyimle senin olarak yıllar
ca yaşamıştım!... fakat berı bunu yapamam! 
Bunun imkansız olduğunu sen de pekala an
lıyorsun ... 

bulundurduğun h ikati gözlerinden saklı
yan bir takım manasız hulyalardır. Senken· 
dini bir hayalet dolayısiyle bahtsız sanıyor• 
sun ve beni istediğim gibi sevmekten menet• 
tiğin için belki sahiden bahtsızsın. Senin ya
nında kendimi hiç bir vakit rahat ve emni
yette göremiyorum. Bakışlarıma, sözlerime, 
hatta düşüncelerime dikkat etmem, senin o 
marazi alınganlığını hiç bir zaman gözden 
kaçırmamam lazım geliyor ... fakat zaman o
luyor ki bundan bıkıp usanmış olduğum\! 
hissediyorum ... 

Yuaa: /AK ŞARDON 
Tlrt,eye pvireaı Nasubi BAYDAR 

Bert ayağa kalktı, sonra başı dönmüş gi
bi birdenbire iskemleye oturdu ve gayet al
çak bir sesle: 

- Camın, artık beni sevmediğini biliycr 
rwn, dedi. 

Alber, yerinden fırhyarak bağırdı: 
- Gene mi bu hi.kiye 1 
- Görüyorsun ki seninle konuşmak im-

kinsızdır. 
- Affedersin. Seni dinliyorum. Bütün 

dilfUndüklerini bana söyliyebilirain. Sözünü 
kesmiyeceğim. 

- Beni artık ıevmiyors1ın; biliyorum. 
Gözümü kör edip görmemeğe uğraştmı; fa .. 
kat imkim yok. Zira beni bir zamanlar ıev
mİ§tin; bunu hatırlıyorum. B ·n de baıka ka
dmlar gibi, mesela Mari Lu ·~ gibi olmalı 
idim. O, herhalde bahtiyar oln :aktır; bundan 
erp~iJ!.im. Bunda fazla güçlük de yok .. He-

Sonra, Alber'e doğru ellerini uzatarak 
bağırdı: 

- Fakat sen!.. Sen beni aldatamaJ:sın. 
Ben senin aşık olduğunu gördüm. 

Sesi gene tatlılaştı: 
- Şefkatli olmağa çabaladığını biliyo

rum. Değişmemiş olduğunu söyliyeceksin. 
Değiştiğini, tabii, sana ispat edemem. Geli
yorsun, gidiyorsun, lialbuki ben yanımda de
ğilmişsin zannediyorum. Şüphesiz umduğun 
gibi çıkmadım. Seni bahtiyar edemediğimi 
kendim de görüyorum. .. ancak, seni mesud 
edebilmeği ne kadar isterdim! ... İkimiz için 
nasıl bir saadet tahayyül etmiş olduğumu 
bilseydin! Sana sakin, çok makul, biraz ka
yıtsız, seni rahatsız etmeksizin yanında ya
§IY&n bir kadın lazımclı. Bu kadın ben olabi· 
tirdim 1 Ben kendi içine çekilmiş, gururlu ve 
enerjili bir küçük kızdım ... kimseye ihtiya .. 

Alber ayağa kalktı; pencereye yaklaştı, 
perdeyi arahyarak bahçeye baktı. Birdenbire 
geriye döndü: 

- Çılgınlık, dedi. Daha doğrusu, şunu 
itiraf etmen lazım ki benim şahsımı, benim 
hakikatimi, benim hayatımı, yani bizzat be
ni sevmen kabil değil. .. sen bir hayaleti sev
din ve şimdi, zihnin bir hulya ile dolu ola
rak geliyor ve evlilik hayatınızı kemiriyor
sun ... 

Bert' in: "Hangi izdivaç hayatı? Kavga. •• 
Silldlt. •• " demesine dikkat bile etmiyerek de
vam etti: 

- Bütün bunlar, arzuladığın ve elinde 

Bert inler gibi mırıldandı: 
- Istırabnnı anlamıyorsun. 
Alber kalkıp kapıya doğru yürüdü. 
Bert, onu alıkoyrm·:Ya uğraşarak bağırdı: 
- Beni yalnız bırakma. 
Kapıyı çekti, merdivenlerden inip mutba• 

ğa girdi. Esniyerek şarkı söyliyen HügO 
koltuğuna sıkıştırmış olduğu peçete ile ağzı· 
nı kapadı. 

- Madam biraz rahatsu. Yemeği biraJ 
geç yiyeceğiz, diyen Alber sokağa çıkarak 
gelifi s;izel yüriimeğe baılaclı; ıehirden U'" 
zaklaştıkça sıkışan kalbinde havayı daha ha• 
fif hissediyordu. (Sonu var\ 



MlLLETLERARASI BELEDi YECILIK TOPLANTILARI 

Berlin ve Münib kongresi 
519 türk belediyesinin dört milyon 

nüfuslu şehir ve kasabalarını çok yakın
dan ilgilendiren belediyecilik bilgi ve 
tecrübe toplantılarından birisi 8 hazi
ran 936 da Berlinde başlamış ve görüş
melere 11 haziranda Münih'te devam o

lunmuştur. 
Burada 47 millet temsil edilmiştir. 
Son yıllarda şehir idarecileri.ni ~ğ

rastıran canlı işlerden ve devletı, vıla
ye~leri ve belediyeleri çok yakından a
lakalanJıran işsizlikle mücadele mese
lesidir ki kong re nıznamesinin başında 

bu geliyor. . 
934 Paris belediyecilik kongresıne 

gittiğimiz zaman, fransız hükümetinin 
Paris mahalli idare büdcesine yaptığı 
40 milyon franklık ikraz ile Paris civa
rında Süren belediyesi sınırlan içinde 
İ§sizlere iş bulmak için yaptırılmakta o
lan ucuz meskenleri gezdikten sonra, 
belediye büdcesi hakkında maIUmat al
ttıak üzere reisle konuştum. Bu zat ay
nı zamanda Sen eyaleti umumi meclisi 
azasından ve fransız belediyeler bir
liği ikinci reisi M. Sellier'dir ve ucuz 
nıesken inşaat komisyonu reisidir. 

''- Türk belediyeleri hakkında ba
zı malumat edinmek ister misiniz de
diğim zaman bana ilk sorduğu sual, 
"- Sizde işsiz var mı ve bunlar için 
belediyeleriniz ne yapıyor. ne gibi ted
birler alıyor" demek olmuştu." 

İşte, bütün Avrupayı dlişündüren b.u 
işsizler meselesi, milletlt'rarası beledı
yecilik toplantılarında ilk adımda, şe
hir idarecileri tarafından konuşulacak 
chemiyetli mevzular sırasını çoktan al
mış ve konu§ulacak işlerin• başına geç
ttıiştir. 

Benim M. Sellie'ye verdiğim cevab, 
Türkiye'de b elediyeleri esaslı surette 
uğraştıracak işsizler diye bir kütle bu
lunmadığı mahiyetinde idi. Ve bu ço_k 

k •. t" . t kendi nıemleketı-ze ı ı" ımaıyatçı za . 
" d b"" le nin medeni ihtiyaçları arasın a 0 Y .• 

.. ·1a !arını du-ehemiye•li bit hastahgın ı CC 

tUnmekte, ve güzel Türkiye'ye gıpta 

etmekte haklrydı. 
E~ b at Berlin kongresinde buger, uz , 

d k t"" k delegele-lunur ve iştirak e ece ur 
. sa c:evabın de-rıne aynr sorguyu sorar ' · . 
~ · _, ..... göriip hayret edecektır. 
gısmeuı gını . 

. Bizde işsizler var mıdır? Varsa ı~ 
tatistikleri yapılmış mıdır? Bunu dog
rudan do~ruya ekonomistlere h_ırak.ıyo: 

C .. k"" bı"z türk beledıvecıJerı rum. tın u • 

böyle bir ihtiyaç karşısında kalmadık, 

ve bundan dolayı bu işi incelemedik. 
Kongrenin günlemecindeki ikinci iş, 

ki bu iş Münih'te tetkik edilecekti. Bu, 
daha çok ve daha yakından bizim bele
diyelerimizi atakalandmr ve belediye
lerimizin yeni belediye kanuniyle üzer· 
terine aldıkları vazifeleri çok yakından 
ilgilendirir ki o da şudur: 

Memleketinizde belediyeler, umumi 
tahsil ve terbiye, yani mekteb bakımın
dan hariç olarak, halk terbiyesi icin ne 
gibi tedbirler almıştır. Müzeler, Tiyat
rolar, Musiki müesseseleri ve devam e
denler, bunlara belediyelerin yardımı, 

himayesi, Belediyelerin direktifi ile iş
liyen kısımlan ve nihayet bu iş ler üze
rinde beledivelerin doğru dan doğruya 
teşebbüsleri, icraları ve neticeleri. 

Bu mühim işler üzerinde uğraşan 

dünya belediyelerinin bilgi ve tecrübe
lerini tetkik etmek üzere Berlin toplan
tısına gidecek olanların yazılarım bekli
yoruz. Bir defa görmek on defa oku
mak demektir ki. hu, yapmak arzusunu 
uyandırır ve besler. 

Naci KICHlAN 

İş konferansı 40 saatlik 
haf ta projesini görüşüyor 

Cenevre, 19 (A.A.) - Milletlerarası 

iş konferansı 40 saatlik hafta calışması 

hakkında iki mukavele projesini gözden 

geçirmeğe başlamış ve bunun dokuma 

endüstrisinde tatbiki işin in görüşülmesi

ni gelecek seneye bırakmıştır. 

Konferans sömürgelerde yerli işçile

rin alınmasını tanzim eden milletlerarsı 

mukavele projesinin heyeti umumiyesi

ni bir muhalife karşı 92 reyle kabul et

miştir. 

Cenevre, 19 (A.A.) - Mısır hükü

mcti, milletlerarası iş bürosu a zalığını 

kabul etmesi için büro tarafından yapıl

mış olan daveti kabul etmiştir. 

Dr. Şaht Berline döndü 
Peşte, 19 (A.A.) - B . Şaht, tayyare 

ile Berlin'c gitmiştir. 

Bu akşam Avrupa istasyonlarında 
dinlenebilecek seçme program 

( Ankara saatı ile ) 
Konserler -
21.30 Paris P.T.T. (Senfon.) 
21.30 Londra (Orkestra) 
21.40 İsviçre R. (Ses konseri) 

Halil Müzik : 
19 - Viyana (Schubert) 
22.30 Londra (Trio) 
23.30 Lüksenburg (Piyano) 

Tiyatro : 
21.15 Radı o Paris ve Strasburg 

(Operadan nakil) 
21.40 Milano (Halka) 
21.30 Droitwich (Var:ı;ete) 

Dans Müziği : 
23.30 Londra 
23.40 Droitwich 
24 - Kopenhag, Doyçland 

KISA DALGALAR 
Radyo Kolonyal (25m. 23) 

18- Konser 
20- Konser 
21.30 Tiyatro 

Daventri (19m. 66) 
19.20 Piyano ve şarkı 
20.20 Tango 
21.30 Dansing 

Zeesen (25m. 45) 
18.45 Konser 
19.30 Viyolonsel 
19.45 Müzikli komedi 
21.30 Dansing 

Roma (25m. 40) 
16.30 LeS1"'Pecheurs de parles (Bizet) 

Ankara radyosu 
12.30 Plak yayımı ve ajans haberleri 
19.30 Müzik hakkında konferans 
19.50 Hafif müzik (ptak) 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Karışık müzik 

İstanbul radyosu 
18 - Dans musikisi (ptak) 
19- Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
19.30 Çocuk saatı: Hikayeler 
20 - İki viyolonsel ile Educatif par

çalar: Muhittin Sadık ve Mesut 
Cemil tarafından 

20.30 Slıtüdyo orkestraları 

21..30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajan
sının gazetelere mahsus havadis 
servisı verilecektir, 

Habeşistandaki 
İngiliz el~isi 

Ingiltere'ye hareket 
~aıyor 

Adisababa, 19 (A.A) - Habeşistan
daki ingiliz el;isi B. Sidney Barton, be 
· aberinde zevcesi olduğu halde bugün 

lngiltereye gitmek üzere buradan ayrıla
• caktır. 

Kızrlay kurumu memurları için bir zehirli gaz kursu açm1.şrrr. qıı kıırsa ge
len bakanlıklar ve genel direktörlük/er memurları, gazların nevileri ve bunıar -
dan korunma çareleri hakkrnda ders göı mektedir ve maskeler hakJımda malumat 
edinmektedirler. Derslere projeksiyonlar la da yardım edilmektedır. Resmımiz, 

talebeden bir kısmrnr, dr.,·\ yaparken gösteriyor. 

Kendisinin Adisababa'ya dönmiyece
ji hakkında ortalıkta bir söz dolaşmak
tadır. 

Fmruı~ e1c 'si (/, • .vukın<fo Ridiyor 

Adisabaab. 10 ( A.A.) - İngiliz elçi

si refikasiyle birlikte izinli olarak ln
gıltcreye gitmek arzusu ile Cibutidcn 
hareket etmiştir. Fransa elçiıi de ya
kında izinli olarak gidecektir. 

FRANSAD 4. BiRLİKLERiN 

KAPATILJ\IASI KARARJ: 

Nizamnamelerini de
ğiştiren cemiyetlPr 

de k.apatılıyor 
Paris, 19 (A. A.) - Yarı aı:ıkeri ce

miyetlerin kapatılması hakkındaki ka
rarnameye göre, maksatlarını de ğiştir
meksizin münhasıran kanunun hüküm
lerinden kur tulmak için nizamnameleri
ni değiştiren cemiyetler de kapatıla

caklardır. Binaenaleyh milli cumuriyet 
partisi adınr alan "Fransız tesanüdü" 
cemiyeti ve Milli halk part isi" adını 

alan "Vatansever gençlik" birliği de 
mezklır emirname ile kapat ılmaktadır. 

Vergi kaçakçılığ ; hakkındaki af ka
nunu mecburi beyannamesi doldurma
dan dışarıya para gönde rmiş olan fran
sız !ar hakkındadır. 

Fransa bankası kanunu ise mezkfır 
bankayı bir merkez kredi müessesesi 
haline koymaktadır. Fransa bankası ö
teki bankaları meslek bakımından kon
trol edecek ve muhtelif bankaların mü
essesata yaptıkları krediler hakkındaki 
ma!Umatı temerküz ettirecektir. 

I)olis birliklere tebligat yaptı 
Paris, 19 (A. A.) - Polis müdürlü

ğü, bu sabah ••Ateş haç", ''Fransız te
sanüdü"', ''Vatansever gençler", ve 
''Fransistler" liderlerine evelki akşam 
B. Löbrön tarafından imza edilmiş olan 
birliklerin kapatılmasına müteallik ka
rarnameyi tebliğ etmiştir. 

Sağcı ve solcu gmetelerin 
dü.,ünceleri 

Paris, 19 (A. A.) - Sağ cenah gaze
te)e.ri, ''Milli'' birliklerin fcahi kararı
m bir taraftan "beyhude, mevsimsiz" 
öte taraftan "faydasız bir fenalık, va· 
him bir siyasal yanhş" diye tavsif C• 

derken sol cenah gazeteleri, Fransa'nın 
serbestçe başına geçirmiş olduğu hükü
meti, vaidlerini yerine getirmiş oldu
ğundan dolayı tebrike değer görmekte 
ve memnuniyetini izhar etmektedir. 

Biı-liklerin kapatılması 

hadisesiz oldıı 
Paris, 19 (A.A.) - Faşist mahiye

tindeki kurumların dağıtılması hakkın
daki kararname resmi gazetede çıkını~ ve 
adli polis komiserleri bu karan dört ku
ruma bildirmişlerdir. Bu kurumların da
ğıtılması, her hangi bir vaka çıkmadan 
yapılmıştır. 

lç işleri bakam, bütün valilere bir ta. 
mim göndererek bu kararnamenin ça
buk surette tatbik edilmesi hakkında ta-

Giindelik 

PAMUK VE l\IERlNOS 
(Başı 1. inci sayfada) 

memleket vardır ki bizden 500.000 
balya pamuk almağa hazır oldu, .. 
ğunu söylemiştir. Hükümet müba
yaalarında, satıcılar tarafmdan 
"döviz yel'ine pamuk veriniz." de
nilmektedir. Demek oluyor ki, pa· 
muk meselesini, mahalli politika 
ların tesiri altında, ucuz veya pa
halı satıldığı gibi manası o kadar 
kuvvetli olmıyan tesirler içerisin
de bırakmıyarak umumi ve milli 
ihtiyacımıza uygun bir hale geti
receğiz. Dadili sanayiimiz itiba· 
rile, tekrar ediyorum ki, o kadar 
ehemiyeti yoktur, nihayet bir va
tandaşın cebinden diğer bir vatan· 
datın cebine gidiyor. Fakat mü
bayaa ve umumi politika noktai 
nazarından pamuk f iatlarmın bey 
nelmilel piyasanın hudutları dahi
linde olmasının büyük ehemiyeti 
vardır. 

... Merinos senelerdenberi tecrü· 
be edilmektedir. Bursa, Balıkesir, 
Çanakkale ve diğer bazı havalide 
merinos yetiıtirilmesine ora iklim· 
lerinin müsait olduğu tecrübelerle 
aabit olmutlur. Fakat bugünkü va
ziyet itibariyle merinos miktarı 
gayri kafidir. Seneler geçtikçe 
miktarı arttırılmak ıuretile muh
taç olduğumuz merinos yünü mem· 
le ket dahilinde yet it tirilmeğe çalı· · 
tılacaktır. Muayyen bir progra~ 
vardır, üzerinde çalışıyorlar. Merı• 
nosu, yerli yünleri yetişinceye ka~' 
dar hariçten getirmek niyetinde
yiz. Ve bu makaadla da Buna'da 
merinos fabrikası kuruyoruz. Me· 
rinos ham madde halinde hariçten 
getirilecektir. Şimdi merinos ipliği 
getirtiyoruz. Bunun da memleket 
dahilinde yapılmasındaki menfaa. 
qiki.rdır. 

Hülisa, Merinos koyunlarımn 
memleketimizde yetiıtirilmesi im-. 
kim vardır. Teknik itibarivle fab
rikanın ihtiyacını temin edinceye 
kadar hariçten getirmek ınretile 
bir knmbine - politika takip ede-, 

w• '' cegız. 

limat vermiş ve dağıtılmanın kati mahi· 
yet iktisab etmesi için alınması lüzumlu 
tedbirleri bildirmiştir. 

Bu kararnameleri protesto eden De• 
larocque, dağıtılan "ateş haç,, hareketi· 
nin esas fikirlerine muvafık bir prog
ramla bir fransız sosyal partisi kuruldu

ğunu bildirmiştir. 

Ankara Belediyesi hem şehir itfaiye sini kuvvetlendirmek, hem de soka1darın 
temizliğini temin etmek üzere yeni araz özler getirtmiıtir. Bu arozözler dünden 
itibaren günün muhtelif zamanlarında cadde/eri suJamı§lardır. Resmiıni:ı, bun
lardan birini Ulus meydanında çalrşrrke n gösteriyor. 

ı===============================================================================-
Tefrika: No: 77 

TOP'tEKÜN HARB 
Yazan: Generaı LUDENDORF 

.. ürkc;eye ~·evıren. Hikmet TUNA 

Başkumandan ancak böyle temeller üze
rinde i~teğini tatbik edebilir. 

Başkumandan, hareketlerin tatbiki için 
doğrudan doğruya direktif vermek Jüz.~~u
nu görmeyince, bu hareketlerde esas duşun
ceyi tesbit etmekle iktifa eder; bu takdirde 
tatbik keyfiyetini de, tabiatiyle ilgisi olan 
madun kumandanlara bırakması lazımdır. 
Ancak, bu tatbik keyfiyetini çok yakından 
kontrolu altında bulundurmak zorundadır; 
çünkü nihayet bunun mesuilyeti de onun ü
zerindedir. Tekmil harb sahnesinin mesuli
yeti başkumandanın omuzlarına yüklenmiş
tir. 

Bu durumun icablarına uvabilmesi için, 
bütün dikkatini bilhassa madun kumandan
lann kendi kıtaları hakkındaki hakikatleri, 
vakıaları, bütün çıplaklığıyla haber vermele
rine çevirmek mecburiyetindedir. Bunu iste
mek sade bir şey tesiri yapmaktadır; fakat, 
bu istek öyle kolay kolay yerine getirilemez; 
hele mesuliyeti üzerine almış olan karaı...ter 
bakımından tamamile güvenilir bir kimse de
ğilse, hiç gerçekleşemiyecektir. Muvaffaki
yetlen::, zaferin tesiri altında kalınarak ko
layca haddinden fazla değer verilmektedir; 
bir hezimetin tesiri altında da, hezimet, ek
seriya olduğundan daha büyük telakki edil
mektedir. Bu husus verilen haberlerde de ko
layca ifadesini bulacaktır. 

Kendi ordusunun vaziyeti hakkında, an
cak billur gibi bir vuzuh başkumandana doğ
ru direktifler tanzim etmek kabiliyetini ve
rebilir. Düşmana dair alınan haberlerin çoğu 

güvenilir mahiyette olamıyacağından, veri-
1 ecek kararlara esas olmaları dolayısiyle, bu 
gibi doğru haberlerin ehemiyeti de o nisbet
tc büyümektedir. 

Ordu sağ cenah mm zafer haberleri ve 
Lorendeki meydan muharebesinden sonra 6 

ıncı ordunun sağ cenahının durumu hal~kın
da gelen çok ciddi haberler, alman yüksek 
kumanda idaresinin, iki kolorduyu Loren 
ordusundan değil de, ordu sağ cenahından 
kaldırıp şark cephesinde bana o-önderrnek 
gibi bedbahtça bir karar verınc-; i~e saik ol _ 
dular. Ben böyle bir dilekte bulunmamış
tım. 

Başkumandan, kararlarının felce u O-ra
maması ve _bunl~r~n. tatbikinde serbestçebha
reket edebılmesı ı~ın, maiyetindeki kuman
danlanndan? kendılerine verilmiş olan kuv
vetlerle vazıf elerini başarma~arını beklemek 
zorundadır. O, maksadını mufassal ve vak-

tinde anlatacak olursa, maiyetindeki kuman
danlara, kendi harb güdümündeki hedefleri
ne kolayca hulfi.l etmek imkanını vermiş o • 
lur. Bu hususta başkumandanı kendi kuman
danlarına bağlayacak olan itimattır. 

Başkumandan müdafaa ordusunun önder 
ve terbiyecisi olduğuna göre, kendisinin bu· 
ordu k~vvetinin koruyucusu ve yaşatıcısı ol
m~sı lazımdır. Bu münasebetle de onun, 
mudafaa ordusunun harba giriştiği teçhizat 
ve c_enk hakkındaki telakkilerin, ihtiyaçlara 
h~kıka.~en uygun olup olmadıklarına ve be
~ıın, yuksek kumanda idaresine girdikten 
::ı~nra, cenk hattını oynak bir şekle sokarak 
~-uf ~k taşıyanların ateş kudreti yerine genic:. 
olrude k' ı· " f ' Y 

'o: ma ıne ı tu ek ateş kudreti geçirmek 
zo~und~ k~I~:ğıı:n gibi, bu görüşlerin, ehe
mı y~tlı d~gışıklıklere lüzum gösterip göster
mechklerıne hassatan çok dikkat etmesi ge
rektir, 

(Sonu t•at) 
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Ankara Bahçeli Evler 
Yapı Kooperatifinden : 

1 1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G! 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
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~ Kapalı zarf usulile eksil .:me ilanı : ~ 
- SUMER BANK ! 

Umumi Hey'etin fevkalade olarak içtimama lüzum 
görülmüştür. 

Sayın ortakların 6. temmuz. 1936. pazartesi günü 
saat 17.30 da Halkevinde bulunmaları rica olunur. 

İdare Meclisi 

11J.zname 
1 - Nizamnamenin 45 inci maddesine bir fıkra ilavesi 
2 - Bir murakip intihabı . 
3 - Gayri menkul satışı, ipoteği ve idaresi için Idare 

Meclisine salahiyet verilmesi. 

45 inci maddenin muaddel şekli 
İdare Meclisi Şirketi dahilde ve hariçte temsil ve 

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

Ödünç alınması, ortakların çıkarılması, uzlaşmak, 
ilişik kesilmesi, g-ayri menkul ahın ve satımı bakrmla
nndan 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 görüştilür. Ve aynı sayı a
ranılır. Bu toplantıda da aranılan çokluk elde edile
mezse hadise 7 gün sonra toplanmak borcunda olan İ
dare Meclisinde yine görüşülür ve verilen reylerin ço-
ğu ile karar altına alınır. 1-2529 

İzmir Belediyesinden : 
1. - İzmir ve civarında Belediye tarafından işletilecek otobüs

ler için ilk parti olarak, 4 veya 6 silindirli tam dizel motörlü 20 il§ 

24 kişilik ve şehir yollarında çalışan tiplerden olmak üzere sekiz 
adet komple otobüs kapalı zarflı münakasaya konmuştur. 

2. - Beherinin bedeli muhammeni yalnız gümrük resmi Bele • 
diyeye ait olmak şartiyle İzmir Belediyesi İtfaiye binası önünde 
teslimi şartiyle yedi bin beş yüz ve hepsinin altmış bin liradır. 

3. - Mali ve fenn1 şartnameleri üç lira bedel mukabilinde İzmir 
Belediyesi makina ve elektrik mühendisliğinden tedarik edilir. 
Taşradan istiyenler şartname ve posta ücretini peşin göndermelidir
ler. 

İhale, 31 - temmuz - 936 cuma günü saat 16 da şehir meclisinin 
tasdiki şartına bağ!ı olarak İzmir Belediyesi Daimi Encümenince 
yapılacaktır. 

5. - Muvakkat teminat dört bin iki yüz elli liradır. 
6. - Nakden verilecek teminat akçesi ihale tarihinden asgari bir 

gün evvel Belediyeden alınacak fiş mukabilinde İş Bankasına yatı • 
rıla~aktır. 

7. - Teklif yapacak firmanın otobüsler hakkındaki bilumum 
kataloğ ve teknik resimlerle broşür, plan ve izahnamelerini ve ye -
dek parça katoloğunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8. - İştirak için 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde ihzar edil
miş teklif mektuplarını ihale tarihi olan 31 - temmuz - 936 cuma gü
nü azami saat 15 şe kadar İzmir Belediye Reisliğine vermelidir. 

( 1628) 1-2492 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin Sıvas dahilinde kain har gün Tuzlasında yaptı

racağı 49833 lira keşif bedelli tabahhur abdam göl ve kanaldan mil· 
teşekkil tuzla tesisatı kapah zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Proje, keşif, fenni şartnamelerle mukavele projesi ve mü
nakasa şartnamesinden mürekkep münakasa evrakı iki yüz elli ku
ruş mukabilinde İnhisarlar Tuz fen şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme iki Temmuz perşembe günü saat 11 de Kabataşta 
İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Satım komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 3737 lira 47 kuruştur. 
5 ~İsteklilerin eksiltme gününden en az 4 gün evvel İnhisarlar 

Tuz Fen Şubesine gelerek istenilen vesaikin ibrazile fenni ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

6 - Bu fenni ehliyet vesikası ile sair kanuni vesikaları havi ka· 
palı zarflar ihale günü saat 10 a kadar Kabataşta ismi geçen komis-
yon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. (3331) 1-2540 

Ank~araP. T. T,Başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüz binası altındaki on No. lu dükkan bir sene i

çin kiraya verilecektir. İsteklilerin 26 haziran 936 cuma günü saat 
15 de 112 kuruş teminatlariyle birlikte komisyonumuza müracaatla-
rı. (1327) 1-2426 

İn~aat Usta Ol{ulu 
Direl{törlüğünden : 

Cinsi ve Mikdarı Muhammen B. Tutarı Muvakkat teminat 
mahiyeti M3 Lira L. Lira kuruş 
Çıralı kereste 45 M3 46 M 3 2070 155 25 
(kalas, kadron, tah-
ta, direk. kirişlik 
karışık halde) 
Demir çubuk 
(28 sm. ile 6 sm. 
kutur arasında) 9 Ton 110 ton 990 74 25 
Çakıl (üç sm. den 3 K. 3 
büyük olmıyacak) 100 m 250 m 250 18 75 
Çimento (yunus 
marka) 800 torba 170 K. 1360 t02 00 

L. 
Kireç (sönmemiş) 18 Ton 18 tonu 324 24 30 

1. - Yukarda cinsi, mahiyeti miktarı ile muhamın~n fiatları ve 
teminat akçeleri yazılı beş kalem malzeme ayn ayrı olarak açık ek
siltme usuliyle şartnamelerine tevfikan taliplerine ihale edilecektir. 

2. - İhale 2 temmuz perşembe günü saat 16 da Ankarada okul
lar sağışmanhğmda toplanacak olan artırma ve eksiltme komisyo· 
nu tarafından yapılacaktır. 

3. - İsteklilerin ihale gününden eve! teminat akçelerini okullar 
sağxşmanhğr veznesine yatırmaları lbzmdır. 

4. - Bu beş kalem malzemeye ait şartnameler okuldadır. Talip· 
lere parasız olarak. verilir. (1367) 1 -2484 

!LAN 
Tümen bırlikleri ihtiyacı için 180000 kilo sığır eti 24-6-936 saat 

15 de kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 38700 lira ilk te
minatı 2903 liradrr. Teklif mektupları saat on dörde kadar kabul 
edilir. Şartnamesi 194 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
İstekliler eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektup
ları ve kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesikalarla Lüleburgaz 

---
-----

s -------Umumi l\'lüdürlüğüııden: 
-

tüm satın alma komisyonunda bulunmaları (1249) 1-2341 
İLAN 

1 - Kırklaıeli garnizonu için zeytin tanesinin tahmini fiatı 25 
20 ton kesme makarna 15 ton kuruş olup ilk teminatı 282 lira 
kırmızı mercimek 15 ton zeytin ihalesi 25-6-936 perşembe günü 
tanesi 25 ton nohud 12 ton be- saat onda, nohudun tahmini fiatı 
yaz peynir açık eksiltme ile mü- 11 kuruş olup ilk teminatı 207 

= 1 - Bursada Muradiye istasyonu civarında inşc.. eclilmek- ~== 
- te bulunan Merinos fabrikasına ait üç adet deponun inşaatı 

• ;;; kapalı zarf usuliyle "e vahidi fia: esasile eksi!tmeye çıkarıl- -== 
- mıştır. Tahmin edilen keşif bedelı 156.157.21 lıradır. = 2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır; 5 

nakasaya konulmuştur. lira ihalesi 25-6-936 tarih perşem-
2 - Makarnanın tahmini fia- be günü saat 16 da, beyaz peyni

tı 23 kuruş olup ilk teminatı 345 rin tahmini fiatı 22 kuruş olup 
liradır. İhalesi 25-6-936 perşembe ilk teminatı 198 liradır. İhalesi 
günü saat onda, mercimeğin tah- 25-6-936 perşembe gilnü saat 16 
mini fiatı 17 kuruş olup ilk temi. da isteklilerin Kırklareli satın al· 
natı 192 lira ihalesi 25-6-936 ta- ma komisyonuna müracaatları. 
rih perşembe günü saat onda, (1332) 1-2425 

İLAN 
1 - Kırklareli garnizonu i~in 

238067 kilo sığır eti, 20000 kilo 
sabun, 18250 kilo yoğurt, 29800 
kilo süt 4400JO kilo yulaf pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin tahmini fiatı 
21 kuruş olup ilk teminatı 37 50 
liradır. Pazarlığı 26-6-936 saat 
on birde, sabunun tahmini Hatı 
35 kuruş olup ilk teminatı 525 
lira pazarlığı 26-6-936 cuma günü 
saat on dörtte, yoğurdun tahmini 

fiatı dokuz kuruş olup ilk temi
natI 83 liradır. Pazarlığı 26-6-936 
cuma günü saat on altıda, siltün 
tahmini fiatı sekiz kuruş olup ilk 
teminatı yüz yetmiş dokuz lira 
pazarlığı 26-6-936 saat on altıda, 
yulafın tahmini fiatı 2,5 kuruı 
olup ilk teminatı 840 lira pazarlı
ğı 26-6.936 cuma günü saat 17 de 
isteklilerin Kırklareli satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(1333) 1~2424 

İLAN 
1 - Kırklareli garnizonu için 

40 ton pirinç ile 50 ton kuru fa
sulya kapah zarfla münakasaya 
konulmuştur. Pirinçin tahmini fi. 
atı 23 kuruş olup ilk teminatı 
690 liradır. 

2 - İhalesi 22-6-936 pazar
tesi günii saat 10 - 11 de 

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

(1335) 1-2423 

Cinsi tA:iktarı 
kilo 
100000 

İLAN 
Muhammen B. 

lira ku 
İlk teminatı 

lira ku 
262 50 Kok kömürü 3500 

13000 650 48 75 Kuru ağaç ve tahta 
parçaları 

Kırıkkale askeri san'at mekteplerinin ihtiyacı olan yukarda yazı
lı iki kalem yakacak 3 temmuz 936 cuma günü.saa.t 14:17 ye ka~ar 
açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. İsteklılerın rukarda cı~s 
ve mikdarları hizalarında yazılı muhammen bedellerıne mukabıl 
gösterilen ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar mu?asebe
ciliğine yatırarak belli gün ve saatte mektep satm alma komısyonu-
na gelmeleri. ( 1329) 1-2466 

İLAN 
1 - İstanbul komutanlığına bağlr kıtaat ile Gümüşsuyu hastaha. 

nesinin senelik ihtiyacı olan 57000 kilo koyun eti kapalı zarfla 
24-6-936 çarşamba günü saat onbeşte alınacaktır. Muhammen tutarı 
25650 liradır. İlk teminatı 1924 liradır. $artnamesi 250 kuruş mu
kabilinde verilir. Ve komisyonumuzda her gün öğleden evelde şart
namesi görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
ile 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesaikle bera· 
her ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 11 ın
dıklxdaki komutanlrk satın alma komisyonuna vermeleri. 

. (1247) 1~2305 

İLAN 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı kıtaatm senelik ihtiyacı olan 

201700 kilo sığır eti kapalı zarf ~le 24.6.936 çarşamba günü saat 15.30 
da alınacaktır. Muhammen tutan 70595 liradır ilk teminatı 4780 li
radır şartnamesi 250 kuruş mukabilinde ver!lir .. V~ Komi~yonumuı· 
da her gün öğleden evel görülebilir. İsteklılerın ılk te~ın.~t mak
buzu veya mektupları ile 2490 numaralı kanunuı; 2. 3. Uncu ?1adde
lerinde yazılı vesaikle beraber ihaleden en az hır saat evvehne ~a· 
dar teklif mektuplarını fındıklıdaki komutanlık satın alma komıs-
yonuna vermeleri. (1248) ı-2306 

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

için de 8900 kilo olmak üzere 24050 kilo sade yağı alınacaktır. Tah
min edilen bedeli 37845 liradır. İstekli çıkarsa muhtelif garnizon
lara ait sade yağları ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Şartna
meler Bursa satın alma komisyonunda olup hariçten istiyenlere pos
ta ile gönderilir. Eksiltme 9 temmuz 936 pel"§ernbe günü saat on al
tıda Bursada satın alma komisyonunda olacaktu. Eksiltme kapalı 
zarf usuliyle olacaktır. Muvakkat teminat 2838 lira 38 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunu? 2, 3 üncü maddelerin
deki vesikaları göstermeleri lazımdır. Teklıf mektupları 9 temmuz 
936 perşembe günü saat 15 e kadar satın alma komisyonuna verilmi~ 
olacaktır. (1330) ı-2467 

İLAN 
Bursa ve Mudanya garnizonları için 6~000 kilo koyun eti satın 

alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 24000 lıradır. Şartnamesi Bursa 
satın alma komisyonundadır. Eksiltme 8 t~mmuz 936 çarşamba gü
nü saat 16 da Bursa askeri satın alma komısyonunda olacaktır. 

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

İLAN 

- Bursa Mudanya ve Ban
dırma garnizonları için 684.000 
kilo yulaf satın alınacaktır. Tah
min edilen bedeli 30.780 liradır. 
Şartnamesi Bursa satın alma ko
misyonundadır. Muhtelif garni
zonlara aid yulafları avrı avn ta
liblere de ihale olunabilir. Eksilt
me 7 temmuz salı saat 15 de Bur
sada satın alma komisyonunda 

olacaktir. Eksiltme kapalı zarf u
suliyle yapılacaktır. Muvakkat te
minat! 2308 lira 50 kuruştur. Ek
siltmeye iştirak edeceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. üncü mad. 
delerinde yazdı vesikcıları göster
meleri lazımdır. Teklif mektubları 
7 te'llmuz 936 salı günü saat on 
dörde kacl~r kll'l'lisyona verilmiş 
olacaktır. ( 1377) 1-2496 

Afyon tlbaylığından : 
Afyonda yapılacak 14627 lira 75 kuruş keşif bedelli Vali konağı 

bakiyei inşaatın kapalr zarf usulile eksiltmesi 3.7.936 cuma günü 
saat on beşte Afyonda Daimi Encümen odasında yapılacaktır. Ek~ 
siltme şartnamesi ve teferrüatı Daimi encümende ve Nafıa Müdür
lüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 1098 liradır. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası almaları ve tek· 
lif mektuplarının 3.7.1936 cuma günU saat on beşe kadar daimi en· 
cümen riyasetine verilmesi lazımdır. (3341) 1-2554 

- A) Eksiltme şartnamesi ~--= = B) Mukavele projesi = C) Keşif ve vahidi fiat cetve11eri ==-= D) Fenni ~artname ve ölçü usulleri 
_ E) Umumi Şartname 5 = F) Projeler S 
~ İstiyenler bu evrakı 8 lira mukabilinde Sümer Bank Anka- 5 
=: ra şubesinden alabilirler. <3 
§ 3 - Eksiltme 6 temmuz 1936 pazartesi günü saat 16 da An- 9 = kara Zfraat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki ko- ::; 
5 misyonda yapılacaktır . . . .. ES = 4 - ısteklilerin 9058 lira muvakkat temmat vermelerı la- =-- ...... 2 zımdxr. = 
E Eksiltmeye girecekler 80000 liralık bir tek bina yaptıkları- § 
=: na dair vesaiki eksiltme gününden beş gün evveline kadar An- :::::; 
55 karada Sümer Ba.ık Umumi Müdürlüğüne ibraz veya posta ile Ea 
=: gönderecekler ve alacakları ehliyet vesikastnı teklif mektupla- §a 
=: rına raptedcceklerdir. . § 
5 5 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten hır -
=: saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne mak - 3 
E: buz mukabilinde tevdi edilmis bulunmalıdır. 3 = Posta ne göndedlcoek tekİifledn nihayot ihale ... tinden 1 
iııı;;;;~;~fı~;~~;;ırı;fı'~~;;i;~;l;~;ll~~;;;ı:ıı;~~~;:ıı;;l;;ı:;,~;~~:ı;ıı= 
İmar Müdürlüğünden: 

Kimden istimlak Muhammen bedel 
Parsel No. Lira edildiği Mahallesi Sokağı Ada No. 

Mehmet oğlu .ımam Yusuf Hacı Doğan 185 7 1~ 

Ahmet Hamdi 
Ayşe ve Satılmış Öksüzce Kalcılar 2~ 7 30 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 30- _Hazı.ran. 936 s~~ı 
günü saat on beşte bilmüzayede satılacağından talıplertn İmar Mu-
dürlüğündeki komisyona müracaatları. (1378) 1-2497 

Anliara Hul{uli Fal{ültesi 
Direktörlüğünden : 

Cinst Miktarı Tahmini fiyat Tutarı Teminatı 
Teneke Kuruş Lira Lira 

Menba suyu 5000 15 7 50 56,25 
Ankara Hukuk Fakültesi için alınacak olan menba suyu açık ek

siltmeye konmuştur. İsteklilerin 27-6-936 cumartesi günü saat 11 de 
Fakülteye gelmeleri. (1384) 1-2517 

Ank~ara Hul{uli Fal{ültesi 
Direl{törlüğünden : 

Ankara Hukuk fakültesi okuyucuları çamaştrlarının yrkanma~c 
eksiltmeye konmuştur .Tahmini tutarı 2210 liradır. Muv.ak~.at .. temı
nat 165 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 27.6.936 cumartesı gunu saat 
11,30 da eksiltmeye gelmeleri. (1392) 1-2528 

1 D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 
YENlDOCAN VE ESEN KENT 1ST AS YON BİNALARI 

iNŞAATININ EKSİLTMESi 
Haydarpaşa - Ankara hattının 504.~ 49? ve 53.5 920 ine~ kilomet

relerindeki Yenidoğan ve Esenkent ıstasıyon bınalarınm ınşası ka
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu iki bina inşaatının keşif bedeli 24372,68 liradır. 
2 - 1tsekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı devlet 

Demiryollarının Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 122 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 9 temmuz 936 tarihinden perşembe günü saat 15 
de Ankarada Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğü yol 
dairesi binasında toplanacak merkez birinci komisyonunca yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşada yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır: . 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 1828 h· 
ralık muvakkat teminat, 

b) Kanunun tayin ettiği vesikalar, . 
c) Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye Lır 

mani bulunmadığına dair imzalan tahtında bir mektup, 
d) Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 e kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilerr 'c 
teklif mektuplarınm iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saata ka
dar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenler D; D: Yolları yol 
ddairesine müracaat etmeleri. ( 1428) 1-2570 

t LAN 
Mikdarları, muhammen bedelleri ve eksiltme gün ve saatları a~a

ğrda yazılı malzeme kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakk~t 
teminatları ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın 
7-5-1936 g. ve 3297 No. lu nüshasında intİ!!ar etmiş olan talimatna
me dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini basküller ile camlar su 
tesviye şişeleri ve ay~alar için eksiltme günü saat (14,30) a ve ~i
namometreler için de keza eksiltme günü saat ( 15} e kadar komıs
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olara~ H~y
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinde. Ankarada Malzeme daıresın
de dağıtılmaktadır. ( 1426) 

Malzemenin ismi Muhammen 
bedeli 

Muhtelif eb'atta ve ) 
miktarda camlar, su ) 
tesviye şişeleri, ay- ) 
nalar ve cam borular) 
12 dane 1000 ve ) 
6 dane 250 kilo! uk ) 
baskül ) 
10 dane dinamometre). • 

14877 Lira 

5304 Lira 

1653 Lira 

Muvakkat 
teminat 

1115.77 lira 

Eksiltme gii11 
ve saati 

20/ 7/ 19:S 
pazartesi 

s::at 15.30 ela 

21/ 7 1936 
397 ,80 lira Salı 

saat 15,30 da 
123.97 Lira 21/7 /1935 

Salı saat 16 da 
1-2~~ 
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inhisarlar Umum 
Müdürlüğüııdeıı : 

• _ tn~dar idaresinin İstanbulda Şemsip ada yaptıracağı 
372.344 lira 96 kuruş k~şif bedelli yaprak tütün ambarı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konuJmU§tur. z _ Münakasa evrakı 18 lira 62 kuruş mukabilinde inhisarlar in-

şaat ubcsinden ahnabilir. 
3 _ Eksiltme 25 haziran 936 perşembe . ~il saat ı. 1 de Kaba-

taşta inhisarlar levaZlm ve ınübayaat şubesı bınasmdaki alım satım 
komisyonunda yapılacaktrr. 

4 _ uvakkat teminat 18.643 lira 80 kuruşt~. 

5 
_ tstelclilerin eksiltme gününden. en az 8. gun evvel nafıa vek~ 

\etine müracaatla alacakları fenni ~hliyet _vcsilckdial~nd bku ~~~~c ~ 
· ın eksiltmesine girmeğc miisaıd oldugu ta . r e en~n m~-

bınan . . L -irileceklerdir. Bu ehliyet vesıkalarının ıhale gu-
na~ya rştrra" "'" b • "b zile ·· nünden en u iki S?Ün evvel inhis.arlar _inşaat şu esme ıtıra muna-
L- • tir k dilebileceğine daır vesıkc. alınması şart r . 
-.saya ış ıaı·rı~.· havi lrapalı zarflar en geç ihale günU saat tam 10 

6 - Te: 111~ı · kb kabT d il • · komisyon reisliğıne rna uz mu ı ın e ver -
na kadar ısmı ~ecen 1-2367 mis oTtr. lıd•r. (.:!3~12:7:_':_ ________________ _ 

tktısat Vekaletinden: 
bT . 936 senesi ihtiyacı için (2365) lira muham-

Makam .otomo ı ının k benzin artırma ve eksiltme usulile satın 
rnen bedel ıle (550) tene \ _günü saat onda Levazım MüdürIUğün
alrnacaktır. 25.6.936.perş~ı:n ·~ıesi yaı:ııtac.aktır. lstiklilcrin ıartna
de toplanacak ko1?.ısyon7 sa ı akkat teminat paralarım yatırmak ü-
ttıey· g· rmek ve vuzdc · muv . (1365) 

ı o -d- r·i!üne mUracaatları ılan olunur. 
zere Jevazmı nıu ur ui> 1-1461 

Sı vas Cumuriyel 
l\lüddeiumuıniliğin n: 

• "nin 937 senesi mayıs nihayetine kadar bir senelik 
Sır.ıs ceneTt h .ff 960 gram hesabiyle en azı 153.000 ve en 

tkmek ihtiyacı be er ~ 1
1 

nacak olan ekmek yıllık yerli ve san baş 
çoğu 173000 kflo 01;;~ri:a~m ikinci nevi unundan.ve belediye narhı 
sert buğdaydan_ ve. 

1 
.h 1 eedilmek üzere ı . hazıran • 1936 T . den 

!!zerinden tenZlHitıy e 1

1 ~ 1 20 gün müddetle münakasaya konul -
itibaren kapalı zarf usu ıy e 

ınuştıır: td. 7 bu uk hesabiyle teminatı muvakkate akçuı 
Talıp olanJarın ~İ hazi~ın 20 inci cumartesi günü saat on bir-

ve B~ka ~e:ı,tu~ 1\~ dairesinde müteşek\Hl komisyo~a ve daha ri
de Sıvas • • · k "stiyenlerin bapisane müdilriyetinc aıüracaat-
yade malOmat alma 1 1-2243 
lan ilin olunur. (1213) 

NİZ LEVAZIM SATINALMA XOMİSY~NUND~~: • 
. ~E Tahmin Bd. M. Teminat Eksiltme tarıhi saati 

Cınsı Lira K. Lira K. 
19500 oo 1462 50 1/Temmuz/936 14 de 

5-0 ton Benzoll ü 
Benzin m~ 14 30 d 

B • 14ZOO 00 1065 00 1/Temmuz, 7"" , a 
40 enzın . • ı y ka d zılr iki kalem benzın kapalı zarf suretıy e 1 temmuz 

936 t~ri~n~ ~stJıyan çarşamba gü1:li _hizalarında y~ılı &ıat!erde 
kt S t amelcrini görmek ıstıyenler her gün TC eksiltme 

alınaca ır. ar 0 • kb kt 1 • • l • tten birer saat evel teınınat ma uz veya me Ull a-
ırın yazı ı ":!<! • • f1 K d 

:s: kl.f ka • belaelerı muhtevı mazru arı asmıpa a a riyle te ı ve nanı ,.., • l B • 
k 

· t-- anlıüma verır.clen Benzo 111 en n şartna-
bulunan omısvon UCI (3233) 1-2463 
mesi 97.S kuru~ mukabilinde satılır. 

Ank.ara Valiliğinden : 
Tahmin edilen clipozito Arsanın rnik· 

,_ cı"nsı· n•""ara.sı kıymet mikdarı tarı Mahallesi soıroağı ...... Lr. Kr. Lr. KR. 

Hali 69 - 56 135 00 10 13 27 
Yenişehir Dikmen 

cad- arasa . M"Ctr_e M. 
y ka da halles· sok.ağı Te numarası ılı> muhammen bedeli ya. 

u n ıxıa ...,L1 .. -: arsa peşin para ile 22-15-936 pazarte i günü t 
zılı 27 metre c:ı.u .. ~ • 1 k • 

4 d k artırma uretıyle .satı aca tı.r. 
&aatt 1 kl~\aç! ·· ·· ..ren gün ve saattd pey sürmek üzere hizaı;mda ste ı enn sozu g-:s: 1 • .. ·ı d" •t _ ... kbuziyle defterdarlıkta kuru an komısyona 
gosterı en ıpon ...... 1-2356 
müracaatları. (1275) 

--~,;._~----~---------

t 
Vekaletimi:ı için on adet yan~ sönd .. rme aletinin satın alınma· 

ıı ek ·ıtıneye konuhnu"tur. Bunların tahmin olunan bedeli (300) li
radır. f .. teklilerin 2S.9.935 per§embe günü saat (10) da komisyona 
müraca3tlan ( 1364) 1-2460 

l\f. ek" ti eniz Satın alma 
1 o ıis T e· ı·W-tıden: 

J ~ 

1 - Tahmin edilen bedeli en cok 134.000 lira ve ilk teminatı da 
''940 lira olan 10 bin ton maden kömürünün kapalı zarfla m~n~ka
sası 10-7-936 cuma günü saat 14 te Ankaraca M. M. Vekaletı bına-
sında yap Yacaktır. • 

2 - Şartnamesi (670) kuruş mukabilinde, fstanbul'da D;nız 1~
vazım S trnnla:a k~·syonundan. Ankarada M. M. Vekaletı Dcmz 
Merkez Satınalr.ıa komisyonundan verilmektedir. 

3 - MU., ka ;ıya gireceklerin, 2490 sayılı kanunun hiikümleri 
dalıTn ve tayin olWlan gün 'e saat on üçe kadar zarflarını komis· 
yona vermeleri lAzımdır. (1405) 112566 

MILLI MÜDAFAA VEKALETİ ı ı 
SA TIN ALMA KOl'AISYONU lLANLARl 

BlLİT 
1 - Beher tanesine biçilen ederi altı kuru~ olan iki milyon tane 

dağişik renk ve numarada makara kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 23 Temmuz 936 perşembe günü saat 15 de M. M. V. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi altı lira karşılığında Ko. dan alınır . 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminatlarile 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 iincü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (1241) 1-2297 

BİLİT 
1 - Eskişehirde yapılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye \co-

nulmustur. 
2 - Keşif bedeli 286473 lira 48 kuruştur. 
3 - !halesi 10 Temmuz 936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - ldart ve fenni şartnamelerile keşif ve projeler 14 lira 33 

kuruş karşılığında komisyondan alınır. 
5 - Eksiltmeye girec.ekler 15 bin 209 liralık teminatları ile 2490 

sayılı kanunun ı ve 3 üccü maddelerinde yazılı ve bayındırlık ba
kc.nlrğındıın alınması gereken fenni ehliyetnameler için ihale gü
nünden sekiz gün evel mezkur bakanlığa müracaat ederek buradan 
alınacak belge erle idari artnamede yazılı ve verilmesi behemehal 
mer:hııri otın ve'"ikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatın
clan l'n az hir saat evvel M. M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(1409) 1-2568 

BİLİT 
11'2 inçlik bir tane şevrolet marka kamyon karöserisi pazarlıkla 

ya tınlacaktrr. Pazarlığı 22-6-936 pazartesi günil saat 15 dedir. Bu 
Karöseriyi yapmağa istekli olanlar pazarlrk günü ve saatmda M. M. 
V. 'Satın alma Ko. na gclmcJeri. (1408) 1--2567 

Belediye Reisliğinden : 
Şimendifer yolile Çankaya arasındaki saha dahilinde bulunan 

bütün yollarda I temmuz 936 tarihinden itibaren araba ile toprak 
nakli yasak edilmiştir. Toprak yalnız kamyonla nakil olunacaktır. 
Aksini yapanlar cezalandırılacaklardır. (1410) 1-2551 

Ankara Hukuk Fakültesi 
Direl{törl~Oiinden : 

Cinsi Bn az En çok Tahmini Tutarı Teminatı 
Fiyatı 

Kilo Kilo Kuruş Lira Li. ku. 
Et ~6000 20000 35 7000 525 
Ekmek fsooo 32000 11 3520 264 
Sade yafı 24-00 3000 8S 2550 191 2S 
Zeytin yağı 1000 1500 60 900 67 50 
Zeytin 300 400 30 120 9 
Çay 2S 30 360 108 8 10 
Beyaz peynir 1500 2000 38 760 57 
Toz şeker 2500 3000 28 840 63 
Kesme fCker 1000 1500 32 480 36 
Pirinç 3500 4000 20 800 60 
Un 2000 2500 ı5 375 28 13 
:M:akarna SOO 600 27 162 12 ıs 
Kuru fasulya 1500 2000 ıs 300 22 50 
Nohut 300 400 ıs 60 4 50 
Tuz 700 800 8 ı60 12 
Sabun 600 800 3 304 22 80 
Soğan 2500 3000 240 18 
Patate& 2400 3000 2 ,o 18 
Salça 200 300 22 66 4 95 
Ceviziçi 150 200 40 80 6 
Sa~k 30 40 50 20 1 50 
Sirke 300 400 ıs 60 4 so 
Süt 1400 1600 13 208 15 60 
Yoğurt 1500 2000 20 400 30 
'Yumurta ~000 36000 2 720 54 
Taze Bamya 200 300 25 75 5 63 
Taze Fasulye asoo 2000 15 SOO 22 50 
Kabak JOOO 2000 6 120 9 
Bakla 400 500 ıo 120 9 
Domates 'ZSO 1000 10 100 7 50 
Dolmalık biber 300 400 30 120 9 
Patlıcan 1300 1500 15 225 16 88 

. Ankara Hukuk Fakültesi leyli ~yuculan için Mayıs 937 tari
hıne 'Kadar alınacak olan yukarda cınsleri hizalarında miktarları 
tab~ini r~1atı ile tutarı ve muvakkat teminatı yazılı Et kapalı zarf 
usulıle muna1tasaya ve diğer erzak da açık eksiltmeye konmuştur. 
İsteklilerin 27..:6-936 cumartes'i günü saat 10.30 da Fakülteye gelme-
leri. (138!) 1-2516 

Konya Cumhuriyet 
l\lüddei Umumil~~ııden: 

" 
1 - Konya ceza evinin ~. yıllrk ekmek ihtiyacı 15.6.935 G. den 

30.6.936 G. ne kadar ıs G. muddetle kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 
• 2 - thale 30.6.936 sah G. saat 9 da Konya C.M.U. liği dairesinde 
ıcra kılınacaktır, 

3 :-- Talipler teklif namelerini o güne kadar komisyon riyasetine 
vermış bulunacaklardır. 

4. - ~kmek yerli unundan has olacak ve talipler bedeli muham· 
menın ylizde 7 buçuk kuruşu olan 2099 lira 52 kuruı; teminatı mu
vakkatelerini teklifnameleriyle birlikte komisyona v rilecektir. 

S - Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Kon
ya ceza evi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (1359) 

1-2458 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
Cinsi Mikdan Tahmin bedeli Muvak. Tem. Eksiltme 

Ton Lira Lira Kr. gün ve saati 
Tüvenan kömilrU 2000 21000 ı57S 00 6 temmuz 1936 14 
Rekompoze ., ZOOO 23000 1725 00 6 temmuz 936 15 

Cinsi mikdan ve tahmin edilen. bedellerile muvakkat teminatla~ 
rı yukarda yarılı iki kalem kömür, hizalarında gösterilen gün ve 
saatlerde kapalı zarf surctile alınacaktır. 

Şartn~i her giln komisyondan alınabilir. 
İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalan ve ttklifi havi 

olan mazruflan belli gün ve saatten birer saat evvel Kasımpaşad 
bulunan komisyon ba~anlığına vermeleri .(3316) 1-2571 a 

DEN~Z L~VAZIM .SATINALMA KOMİSYONUNDAN· -
Tahmın edılen bedelı 51975 lira olan "462000'' kil km • 

muz ?36 gününe rasthyan pazartesi gUnü eat "16" od ek ek 6 tenı
ısuretıle alınacaktır. a apalı zarf 

Muvakkat teminatı (3898) lira (1 3) kuru 1 
kuru nıukabilinde komisyondan her gü 1§ 

0 :P. rtnamcsi ''26011 

İsteklilerin, ''2490" sayılı kanunda n ~ ma .ılır. 
mazrufları belti gün ve saatten bir sa iazı ı lvesıkalar!a teklüi havi 
komisyon Ba kanlığına vermeleri (33a38 e)vve Kasnnpa~ada bulunan 

• 1--2572 

SAYFA 1 

ASKERi f ABRIKALAR UMUM MUDURLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARJ 

Marangoz fabrikasında yevmiye en az 500 en çok 1500 kilo 
dcstere ve rende talaşı satışı 

Azami ve a gari mıkdarlan yukarda yazılı ve beher kilosu 30 san· 
tim üzerinden 1 s nelik tahmini bedeli 1642 lira 50 kuruş ol n talaş 7 
Temmuz 1936 tarihinde sah günü saat 14 de pa~arlıkla askeri fabri
kalar Umum mUdürlüğü satın alma komisyonunca satılacaktır. Şart
namesi parasrz olarak komisyondan verilir. Talipl~rin muvakkat te· 
minat olan 123 lira 20 kuruı ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncü mad· 
delerinde yazılı vesaik ile mezkfir gün ve saaatte komisyona müra· 
caatlan .(1351) 1-2453 

102000 METRE TORBALIK BEZ 
Tahmin edilen bedeli (30600) lira olan yukarda mikdarı ve cin

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
komisyonunca 15 temmuz 936 tarihinde: çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Bir) lira (53) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2295) lirayı havi teklif mektuplannı r.ezkur giinde saat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 Maddelerindeki veı;aikle mezkfir gün ve saatte komis ona 
müracaatları. (1298) 1-2480 

960 TON ADİ KOK KÖM'ORO 
Tahmin edilen bedeli (23040) lira olan yukarda mikdarı ft cinsi 

yazılı malzeme Aslterf Fabrikalar Umudi Müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 27 temmuz 936 tarihinde puartesi ıünü saat 15 te kapa· 
h zarf ile ihale edilecektir. Şartname pJ1rasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 1728) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezki'ır günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa· 
ikle mezkur gün ve saatte komisyona m.6racaatları. (1349) l-2530 

9900 PAKET KULP vlDASI 
27200 PAKET KUŞAK VİDASI 
19400 PAKET MENTEŞE VİDASI 
21400 PAKET DİP KAPAK VİDASI 
1600 KİLO PERÇİN çtvısı 
2500 KİLO KARFİÇA ~VİSİ 

Tahmin edilen bedeli (28352) lira oran yukarda miktarı tt cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabri1ta1ar lJmdm Müdül'Jilğit Stıtın alm~ 
komisyonunca 17 Temmuz 936 tarihind cuma günü saat 15 te ka·: 
pah zarf ile ihale edilecektir. Şartnaı:d'e: (Bir) Jira (42) kurut mu-

4 kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin munkkat teminat olan 
(2126) lira (40) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkfir günde sa
at 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa.: 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1293) 1-2478 

150 TON SAF KU~UN 
Tahmin edilen bedeli (19500) lira olan yukarda mikdan ft cin• 

11i yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlüğü Satın Alma 
komisyonunca 6 ağustos 936 tarihinde perşembe günil saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komiayon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1462) lira ( 50) ku· 
ruşu havi teklif mektuplarını a:ıe.zkfır günde saat 14 e kadar komi& 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve ( 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat 
lan. (1295) l-2479 

40000 METRE HAM !PEK 
Tahmin edilen bedeli (32000) lira olan yukarda mikdan ve ciıı· 

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satm Alma 
Komisyonunca 3 Temmuz 936 tarihinde cuma gUnU saat lS te h· 
palı zarf ile ihale edilecektil'. Şartname (Bir) lira (60) kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2400) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarnh lranu! 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkflr gün ve saatte komisyo• 
na müracaatları. (1350) 1-2481 i 

Ankara V:11iliğirıden: 
1 - Muhammen bedeli ( 4975) liradan ibaret bin teneke benzin 

ile 500 kilo ınobi1oi1 B. B. yagt açık ekırlltmiye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 29/Haziran/936 tarihine rasthyan pazartesi giınil 

saat 15 de Ankara vil§yeti daimi encümeninde yapılacaktrr. 
3 - İsteklilerin 733 lira 12 kuruşluk teminat ve Ticaret odası 

vesikasiyle birlikte 29/Haziran/936 da '\'illiyet daimi encümenine 
gelmeleri. 

4 - İstekliler benzin evsafına ait şartnameyi vilayet nafıa mü• 
dürlüğünde gözden geçirebi1irler. (1308) 1-2382 

Harita Geııel Direktörlüğünden : 
1 - Satın alınmak istenilen havadan fotoğraf çekmey~ mü ah 

bir tayyare ile işbu havadan çekilecek f otoğrafileri mUnhanili Harta 
halinde krymetlendırecek iki kıYJlletlend'irme aletini vermcy~ talip 
olmak istiyecekler tayyaı:e ve aletlerin ..cvsafile en on fi darının 
li:ısa bir zaman zarfında CEBECİDE Harta Genel direktörlüğü sa-
tın alma komisyonuna bildirmeleri. (1339) l-?510 

Anlcara Valiliğiııd en: 
Muhammen bedeli 207Sı liradan ibaret bulunan Annra merkez 

kazası ~ş. ~ ve saire rU umu için kapalı zarfla yapılan artırma
da te_k!ıf edılen bedel layık hadde görülmediğinden 1-6-936 taihin· 
den ıtıbaren pazarlıkla isteklisinc ihale · yapılmak üzere ihale 
milddeti 30 gün uzatılmıştır. ..; 

fsteklilerin her perşembe ve pazartesi günleri saat 15 e lSSf 
lira 33 kuruşluk teminat makbuz veya mektupları ve itibart al 
ves_ikalarilc.vilayct daimi encümenine ve şartnameyi görmek isfm ~ 
lerın her giın hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları il::;~~~-
nur. (1266) 1-2329 

Hali Tasfiyede 

Lö FENil\.S Dö ViE 
.. . HA YAT SiGORTA ŞlRKETt 

T urkıye ac:entalığı tasfiye Heyetinden 
İKİNC11LAN 

Merkezi Viyanada bulunan Lö F . .. • 
gorta şirketinin Türkiye a tal v enıks d~ Vıyen Hayat Si-
1stanbul Asliye mahkeme c~n İk~gı.m~ıatımn tasfiyesine 
verilmiştir. 51 ıntı Tıcaret Dairesince lt rar 

Mezktır acentalıkta si or al 
sun alacaklı sıfatile matlfı g . ~d· ı veya her ne suretle olur ol
nununun 445 inci madd ~ ı ıasında bulunanların ticaret ka
günlerinden maada her e~~ne tev~ikan bir sene zarfında tatil 
raköyde Voyvoda cadd ~ mes~ 6aaflerindc İstanbulda Ka
Tasfiye heyetine b. esın e Mınerva hanımın ikinci katında 
de:ek iddiaların k ız~at ~eya te~~hütlU mektupla müracaat e
deceklerin ves·~ 

1 
ay ettı.rn:eıerı ıcab eder. Bizzat miiraca. t e

caatta bulun 1 a arını bırlıkte gctitmeleri ve a ı i e mıira
maralar b·aıcaka· larm .da ellerindeki vesikaların t rih ve nu-

1?.~n.... ... ı-n_ı_ ı ınnelerı lazımdrr. 1-2457 
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Birincimarka FOTOGRAF FiLM, C~t\.M, K.AGIDINI bizdenalabilirsiniz 

AMA Tö R iŞl.ER.i ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara Tel. 1230 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Artır
ma VP Eksiltme Komisyonundan: 
CİNSi MİKTARI TAHMİNİ 

Ekmek 
Fırancıla 

Sadeyağ 

Karaman 
Dağlıç 
Kuzueti 
Sığıreti 

füt 
,roğurt 

K.ıse voğurctu 

3ünlük yumurta 
\iutfak yumurtası 
~eytin yağt 
leytin (Akliye) 
Diğer müesseseler 
Sabun 
Yeşil sabun 
Kuru Fasuly AK. 

., !>iğer MU: 
Barbunya ak. 

,, Diğer Mil. 
Nohut AK. 

,. Diğer MÜ. 
Pirinç AK. 

,. Diğer Mü. 
Yeşil Mercimek 
Krrmızı ,, AK. 

,. Diğer MU. 
Kuru Uzüm AK. 

" Diğer MU. 
Bulgur AK. 
T oz şekeı 
Kesme şeker 
Un 
Makarna unlu 

,. irmikli 
Şehriye ,, 
Kuskus unlu 

., İrmikli 
Pirinç unu 
lrmik 
Pırasa 
Lahana 
Bakla 
tspanak 
Barbunya 
Ayşe kadır. 
Çalı 
Bamya 
Sırık Doı.ıate, 
Yer domates 
Enginar 
Sakız kabak 
Pat ircan 
S:!miz otu 
Tereyağı 

Beyaz Peynir 
Kaşar ,, 

Sanatoryom için iyi su 
Damacana 
Odun Çeki 
Kok Kömür Ton 
Krıplin Mcıden Kö: 
Mangal Kö. 
Gazyağı 

Eenzin 
Arpa 
Saman 
Kepek 
Kuru Ot 

Azı Çoğu 
Kilo Kilo 
665000 818000 
18000 23600 
34900 45200 
63500 
b8500 
16200 
40000 

81500 
88200 
23000 
52500 

17S500 225900 
4700 9000 
17700 30000 

106000 150000 
187000 2490C 
11700 1600C 
3500 5000 
4550 5650 

19200 24-000 
10000 1200C 
:2000 15000 
11600 14450 
10000 12000 
2450 3400 

10000 12000 
6200 8850 

20000 25000 
50700 62600 
1250 1900 
8000 10000 
1150 1600 
5000 6001.' 
3200 3970 

20000 30000 
57400 72800 
6500 8000 

20400 29700 
15000 20000 
8800 11400 

17100 22800 
sooo 1oooc 
500 60C 

2950 4300 
1600 33or 

13750 
5300 

11700 
15650 

4000 
23500 
4850 
3200 
2700 

18250 
7000 

1600U 
20850 

5000 
3200(l 
6600 
4400 
4100 

1840C 

Fiat 
K. 
11,25 
16,50 
86 
44 
46 
44 
38 
11 
14 

aderl 5 

5 
1,5 

63 
16 
27 
35 
27 
13 
15 
11 

14 
11 
13 
19 
ı3 

21 
14,50 
14 
17 
19 
13 
27 
29 
16 
20 
29 
25 
20 
29 
21 
19 
4,5 
5 
5 
5,25 

13,50 
13 
14 
15 
6 
6 13400 

10800 
21600 
40300 

15000 Adet 6 

8250 
3100 
34\. ') 
2450 

1900 

1710 
1420 
1175 

39200 
4300 

20000 
ınoo 
105or 
8400 
7900 

29000 kilo 
55600 il 

12700 
4450 

11700 
3300 

2500 

2360 
1925 
1470 

50500 
5700 

26600 
34500 1 

14600 
10500 
ıosoo 

8,50 
') 

4,50 
110 
28 
51 
56 

240 
l850 
1400 

3 
22 
35 
6 
3 
4 
5 

'1:UVAKKAT 
Garanti 
L. K. 

7193 95 

!915 40 

7987 65 

2070 67 

842 61 

1803 45 

2646 

1648 20 

1609 66 

1483 17 

367 13 

371 93 

105 

4752 90 

792 30 

258 98 

Şartname Şekli 
Bedeli 
L. K. 

4 80 Kapalı 

1 95 Kapalı 

5 35 

1 38 

" 

1 ·ıo ,, 

" 

• Açık 

,, 

3 17 Kapalı 

Eksiltmenin 
Tarihi 

1-7-936 

1-7-936 

J-7-936 s. 

3-7-936 "' --
8-7-936 s. 

8-7-936 s. 16 

. , 

10 7-<>35 :s. ı:ı 

10-/-9:Stı :::>. 16 

15-7-936 s. 15 

17-7-936 s. 15 

17-7-936 s. 16 

22-7-936 s. 15 

22-7-936 s. 16 

Açık 22-7-936 s. 16,30 

Srhhi M:ıesseselerin 1935 Mali yılı ihtiyaçları · lbaptaki şartname ve nümuneleri veçhile eksiltme 
ye konmuştur. 

1 - Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü Binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltme şekli gün ve saati ve tahmini fiat ve muvakkat garanti mikdarları karşılarında göste• 

rilmiştir. 
3 - Şartnamelerin paralı olanları karşılarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerleri parasız 

olarak komisyondan alınabilir. Nümuneler dahi görülebilir. 
4 - İstekliler her müesseseye ait miktar için ayrı ayn teklifdede bulunabilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesi kasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları göster

'lleleri şarttır. 
6 - Kapalı zarfla yapılan e1<siltmeye girecekler Beşinci maddede yazılı vesikalar ve muvakkat garan

ti makbuz veya banka mektuplarile teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evel vermeleri ve 
açık eksiltrreye girecekleı: istenilen vesaikle ve mu u.kkat garanti makbuz veya banka mektuplarile belli 

gün ve saatte komisyona gelmeleri lazımdır. (3300) 1-2490 

Jandarma Genel l(omutanlığı .ı\n

kara Sabnal~a l(omisyonundaıı : 
Yaşları dörtten aşağı ve sekizden yukarı olmamak üzere Araba· 

ya ~oşulmaya alışık iki koşum hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. 
isteklilerin beğenilirse hemen pazarlığı yapılmak üzere cumar

tesi pazar gününden başka her gün saat ON ÜÇ ve O N DÖRT ara.. 
snda Komutanlık kurağında (Yenişehirde J andarma Umum Kuman· 
danlığı binasında) satınalına Komisyonuna baş vurmaları. 

( 1231) 1-2296 

Ankara H1ı!{uk Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

':insi Miktarı 'Fahmini fiyat Tutarı Teminatı 
Ton Lira kuruş Lira Lira 

Odun 10 2 200 15 
Kok kömürü 65 31 • 2015 151,13 

A nkara Hukuk Fakültesi için alınacak olan Odun ve Kok kömü· 
rli açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 27-6-936 cumartesi günü 
«>aat 11 de Fakülteye gelmel~d. (1382) 1-2515 

Fotografçılara ve 
Amat örlere 

Büyüle Fırsat 
Pek az kullanılmış 

"Ernqn,, 6. 8 f: 240 objektifli 
büyük bir agrandisman makinesi-
le, bir ''Zeiss-Tessar,, 1: 2. 7 f: 
165 objektifli 9x12 Refleks el 
-makinesi- (çantası ile) acele satı· 
bktır. Ulus ilSn memurluğuna mü
racaat edilmesi Telefon: 1064. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rlfkı ATAY 

U mumt Neşrlyatı İdare 
eden Yazı İşleri MüdUril 
Nasuhi BAYDAR . . 

Çankın caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. ·-

1 t:c1ı1x1,:tx1x1x1x1x1z1x1x1x1x1,:t,:J 

Devlet Demiryollarından : 

·Ailelere Mahsus 
Büyük Tenzilat 

Ey!Ul 936 nihayetine kadar herhangi bir tarihte seyahate 
başlanmak şartile, dönüş kısımları iki ay zarfında muteber gi
diş • dönüş aile biletleri için: 

Bir kişiden tam ücret, diğerlerinden bunun yüzde yirmisi 
alınır. Biletler, ücretin % 20 si mukabilinde bir ay daha tem
dit edilerek üç aya iblağ olunabilir. 

Aile grubunu teşkil edecekler: "Karı, koca; bunların ana, 
baba, büyük ana ve büyük babaları, çocukları, torunları, kar· 
deıılcri" dir. 3-5 kiı:.ilik gruplar arasında bir kişi, daha fazla 
grunlarda da iki kişi (hizmetçi. mürebbiye, sütnine, evlatlık 
gibi) akrabalık şaı-tr aranmaksızın. bulunabilir. Ancak bu müs
tahdemler ya kadrn olacak ve yahut 15 yaşını doldurmamış 
erkek olahilecektir. ( 1390) 

Tenzilli ücretler için birkaç misal : 
Bir aile grubu için adam başına gidiş -dönüs ücreti (pul 

hedeli hariçtir): 

Havdarpa~a · Ankara 
Ankara - İzmir 
Ankara - Samsun 

Beş kisilik ailede 
il ili 

1348 857 
1603 1014 
1653 1048 

Sekiz kişilik ailede. 
II III 

1125 715 
1336 845 

Türkiye Ziraat · 
Bankasından: 

Bugday teşkilatında çalıştırılmak ve m üsabaka imtiha
nında göstereceği muvaffakıyet derecesine göre 70 - 100 
liraya kadar aylık ver ilm ek üzere on memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanına girebilmek için en aşağı Lise, Ti
caret Lisesi, Galatasaray T icaret kısmı mezunu veya mali 
bir müessesede veya Bankada en az üç sene çalışmış bu
lunması ve yaşı yirmiden aşağı ve otuzdan yukarı olmama
sı şarttır. 

Müsabaka imtihanı 30 Haziran 1936 tarihine müsadif 
salı günü saat 15 de Ankara, İstanbul ve İzmir' de yapıla
caktır. 

imtihan programı -ve diğer şerait Ankara, İstanbul ve 
İzmir Ziraat Bankalarından öğrenilebilir. 

Talipler istenilen vesikalarla birlikte 25 Haziran 1936 
akşamına kadar bu Bankalara müracaat emis olmalıdırlar. 

1- 2573 
-------·--------------------
inhisarlar Umum l\lüdürlüğiinden : 

1 - İdaremizin Sıvas dahilinde kain Cakrı Tuzlasında yaptıra
cağı 17278 lira keşif bedelli tabahhur abd~m. göl ve kanaldan mü
teşekkil tuzla tesisatı kapab zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Proj~. keşif, fenni şartnamelerle mukavele projesi ve müna
kasa şart~arnesinden mürekkep münakasa evrakı 86 kuruş mukabi· 
linde İnhısarlar Tuz Fen şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme üç temmuz cuma günü saat 11 de Kabataşta İnhi
sarlar Levazım ve Mübayaa Şubesindeki Alım Satım K omisyonun• 
da yapılacaktır . . 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 1295 lira 85 kurustur. 
5 - İsteklilerin eksiltme gününden en az 4 gün e;vel İnhisarlar 

Tuz Fen Şubesine gelerek istenilen vesaikin ibrazile fenni ehliyet 
vsikası almaları lazımdır. 

6 - Bu fneni ehliyet vesikası ile sair kanuni vesikaları havi ka
palı zarflar ihale günü saat tam 10 na kadar Kabataııta ismi ge~en 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verecektir. (3330) 1-2539 

Ankara Valiliğinden : 

Y enişelıirde 

Satılık Arsa 
Selanik caddesi, Kızılırmak 

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

Hurda Demir 
Pazarlıkla bir mikdar hurda 

demir satılacaktır. Ulus gazetesi 
idaresinde ilan memurunun görül· 
mesi. Telefon: 1064 

1-2428 

Kiralık Oda 
Aylc yanında, möble, konfor

lu. Yenişehir. ikinci durak, Yiğit-
koşun sokağı, 15. 1 = 2550 

1 Kalıp dondurmaları 
Eski Hasanpaşa yeni Ülgüt 

fırını kahp dondurmaları uzun 
mesafelere kadar gic1er eğer buz 
dolabınız varsa haftalarca sakla· 
nabilir. Dondurmalar saf meyva 
ve emsalsizdir. HALİT 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan f~ 
3 15 tenzilat yapılır. ~~ 

2 - Zayi ilan bedelleri ~ 
maktu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik. teşekkür, ev- ~ 
lenme, vefat ve katı alakı ~ 
ilanlarından maktuan bes lira ~~ 
alınır. ~ ~ 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 
6 Aylrğı 

Yozgat 
ilbaylığından: 
28667 lira 18 kuruş keşif tu• 

tarh Boğazliyan - Fakılı şosesi 
eksiltmesi, talip çıkmadığından 
10 temmuz 1936 günü saat 14 de 
Daimi encümence kapalı zarf usu· 
liyle yapılacaktır. Taliplerin na· 
fıa bakanlığından ehliyet vesikas 
alması Ticaret odasında kayıtlı 
bulunması ve 2150 lira 3 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ~·~rt
tır. 

Teklif mektuplan ihale saa
tinden bir saat eveline kadar ka
bul 'llunur. Ke§if ve ilişikleri 
Yqzgat Nafıa müdürlüğünde be
delsiz olarak görülebilir. 

(3334) 1-2553 

Mahalle veya 
Mevkii 
Vattarin 

Sokağı ve 
Caddesi 

Vattarin yokuşu Kapı No. Metruke No. CTnsL Müştemilatı 

Muhammen Dipozito 
bedeli miktarı 
Lr. Kr. Lr. Kr. 
18 00 16 20 7 12 / 2020 117 Ev 3 oda 1 mutbah 

Vattarin l''oçınoğ ltt 6/ 12/1918 128 

ı odunluk, 1 hala 
1 küç üçk sofa ve 

• bir miktar bahçe 
Ev 4 oda 1 sofa 

1 hala, 1 mutbah 
1 odunluk, 1 kömürlük 

40 00 36 00 

Yukarda mahalle, sokak kapı ve metruke numaralariyle müştemilatı ve aylık bedeli icarı muham· 
menleri yazılı ~ayri menkuller 26.6.936 cuma günü saat 15 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesine 
kadar icara verılecektir. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen 
dipozito makbuzlariyle Defterdar hkta kurulan komisyona müracaatları. ( 1276) 1-2355 

( YENi ·) SİNEMALAR (KULÜP) 

BUGÜN BU GECE 

Altın tophyan kızlaı 

Hohvuctun oınferce genç ve güzel 

kızlarını bir araya toplayan 
bu eser 

Baştan başa gençlik ve 
güzellik fi lmidir 

BUGÜN BU GECE 

ESRARENGiZ 
TAYYARE 
2 inci devre ve sonu 

ilaveten 

KIZIL ALEV 
DİKKAT 

Matineler 1 - 2.30 - 4.30--t 
5.30 - 7.30 Gece: 9 da ! 


